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ٌ
، ولكنها عاملة ي عام 1989 بموجب أمر ملكي

هي دائرة تحقيق ومصلحة نيابة عامة، أنشئت �ف

ي عام 2017 إىل وكالة 
منذ عام 1995. كانت تتبع فيما م�ف إىل وزارة الداخلية، ثم تمَّ نقلها �ف

ة. جديدة، هي النيابة العامة، وغدت خاضعة لسلطة الملك مبا�ش

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ه من �ف اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغ�ي

ي عام 1997.
ي صادقت عليها السعودية مع تحفظات �ف الالإنسانية أو المهينة، ال�ت

ي عام 1992 بموجب األمر الملكي رقم أ/ 90، ويعت�ب بمثابة دستوٍر للبالد 
نظام صدر �ف

يعات المحلية األخرى. وُيستخدم نظرًيا كإطار مرجعي للت�ش

ي عام 2005 لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وهي مسؤولة 
هيئة حكومية أنشئت رسمًيا �ف

ة أمام الملك. مبا�ش

ي البلد. تعرف أيضا باسم 
ي عام 2001 ليكون أول قانون لإلجراءات الجنائية يصدر �ف

قانون ُسنَّ �ف
قانون اإلجراءات الجزائية.

ي عام 1978.
ف النفاذ �ف دخل ح�ي

طة ال�ية الذي يتعامل مع مسائل األمن الداخلي  أو المديرية العامة للمباحث، وهي جهاز ال�ش
ي عام 2017 إحدى 

، وأصبحت �ف ومكافحة التجسس. وكانت تتبع وزارة الداخلية فيما م�ف
وكاالت رئاسة أمن الدولة.

ونية تسمح للعائالت بالوصول إىل معلومات تتعلق بأحد أقاربــها المحتجزين عن   بوابة إلك�ت
. ي طريق إدخال رقمه الوط�ف

ي عام 2004 لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
هيئة حكومية أنشئت رسمًيا �ف

ي عام 2017 بدمج كل من جهاَزي مكافحة اإلرهاب واالستخبارات تحت قيادة واحدة، 
نشئت �ف

ُ
أ

وهي مسؤولة أمام الملك.

يٌف �ب�بعض االصطالحات تعر� �
هيئة التحقيق 

واالدعاء العام

اتفاقية مناهضة 

التعذيب

النظام األساسي 

للحكم

هيئة حقوق اإلنسان 

السعودية 

نظام اإلجراءات 

الجزائية

نظام السجن والتوقيف

المباحث

نافذة تواصل

الجمعية الوطنية 

لحقوق اإلنسان

رئاسة أمن الدولة
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ي 
ي الســـعودية، حيـــث نشـــهد اتجاًهـــا يبعـــث عـــل القلـــق نحـــو التــــزايد �ف

ي وقـــت بالـــغ األهميـــة بالنســـبة إىل األحـــوال �ف
يصـــدر هـــذا التقريـــر �ف

انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان مـــن حيـــث االعتقـــاالت وظـــروف االحتجـــاز. وقـــد وثقـــت منظمـــة القســـط ومنظمـــات حقوقيـــة أخـــرى مثـــل 

ي الملك 
ِّ

تها ازدادت، منذ تـــوىل ، غـــ�ي أنَّ نطـــاق تلك االنتهاكات اتســـع، وشـــدَّ ف ي عـــل مـــدى العقديـــن الماضيـــني هـــذه االنتهـــاكات بشـــل منهـــيب

م، فإنَّ توقيت  ي عـــام 2017. وبالنظر إىل ما تقـــدَّ
فَ ابنـــه محمـــد بـــن ســـلمان ولًيا لعهده �ف ي عـــام 2015، وبخاصـــة ُمـــذ َعـــنيَّ

ســـلمان العـــرش �ف

ي نظام الســـجون 
، والمشـــكالت المتأصلة �ف ي

ي المنـــاخ القانو�ف
ة �ف ات األخ�ي إصـــدار هـــذا التقريـــر ُمـــواٍت لتقديـــم معلومـــات هامـــة عـــن التغـــ�ي

بالسعودية.

يفتقـــد نظـــام الســـجون الســـعودي، مـــن حيـــث هيكلـــه وإدارتـــه، إىل الشـــفافية والمراقبـــة المســـتقلة، ما يزيد مـــن احتمال ارتـــكاب انتهاكات 

ل، واالســـتخدام الممنهـــج  ، والحبـــس االحتيـــاطي المطـــوَّ ف ي ذلـــك االعتقـــال واالحتجـــاز غـــ�ي القانونَيـــني
جســـيمة لحقـــوق الســـجناء، بمـــا �ف

للتعذيـــب أثنـــاء االســـتجواب، وســـوء الممارســـة الطبيـــة واإلهمـــال الصـــيي المتعمدَيـــن، وعـــدم مراعـــاة ضمانـــات اإلجـــراءات القانونيـــة 
ي ذلك منظمات حقوق اإلنســـان، وتقارير مجموعات 

الســـليمة. ورغم أن هيئات متعددة دأبت عل تناقل وقائع تلك االنتهاكات، بما �ف

ف لمجلـــس حقـــوق اإلنســـان التابـــع لألمـــم المتحـــدة، ووســـائل اإلعـــالم الدوليـــة؛ إال أن الســـلطات الســـعودية  العمـــل والمقرريـــن الخاصـــني
ايد لرئاســـة  ف َ مـــا يبعـــث عـــل القلق هو التدخـــل الم�ت . والحـــقُّ أنَّ أكـــ�ث ي معالجـــة هـــذه القضايـــا عـــل نحـــو شـــامل ومؤســـ�ي

أخفقـــت مـــراًرا �ف

اء ذلك احتجاُز آالف األشـــخاص بدعاوى  ي منذ عام 2017، وقد تمَّ من جرَّ
ي النظـــام القانـــو�ف

ي القضـــاء و�ف
أمـــن الدولـــة والديـــوان الملـــكي �ف

زائفة.

ي الســـعودية، فقد حاولنا معاينة القضايا الرئيســـة من خالل 
رغـــم األبـــواب المغلقـــة والكتمـــان عـــل المعلومة لدى المؤسســـات المعنية �ف

يعات المحلية، اســـتناًدا إىل  ي ســـياق القانون الـــدوىلي والت�ش
دراســـة ظـــروف الســـجون، وإلقـــاء الضـــوء عـــل حـــاالٍت بـــارزة من االنتهاكات، �ف

 عما جمعته منظمة القســـط من 
ً

الوثائـــق القانونيـــة والمصـــادر اإلعالميـــة الســـعودية والتقاريـــر الدوليـــة المتعلقة بحقوق اإلنســـان، فضل

معلومـــات منذ عام 2014.

ف أواخـــر  ي الســـعودية، قـــام باحثـــو منظمـــة القســـط بـــني
راٍت عـــن نظـــام الســـجون �ف ي حوزتنـــا مـــن تصـــوُّ

باإلضافـــة إىل ذلـــك، ولتحديـــث مـــا �ف

، أو الُســـجناء  ف عـــام 2020 وأوائـــل عـــام 2021 بإجـــراء دراســـة مســـحّية فريـــدة، مـــن خـــالل االســـتبانات والمقابـــالت مـــع الســـجناء الحاليني
دد أصـــداء مالحظاتهم  ف منهم، وقد اســـتجاب منهم ســـتة ع�ش شـــخًصا. وت�ت فـــرج عنهـــم منـــذ عهـــد قريـــب، أو األشـــخاص المقربـــني

ُ
الذيـــن أ

ي بهوية األفراد وتهدد بالخطر ســـالمَتهم الشـــخصية.
نا حجبنا تفاصيل محددة قد ت�ش

َّ
ي مختلف أقســـام هذا التقرير، غ�ي أن

وتجاربــهم �ف

ف مـــن اإلنـــاث، منهـــن زوجاٌت  ف كان معظـــم المســـتجَوبني ي حـــني
كان معظـــم الســـجناء الذيـــن شـــملتهم الدراســـة االســـتقصائية مـــن الذكـــور، �ف

 . ي ســـجن الحائـــر الســـياسي
ي ســـجون مختلفـــة، منهـــم موقوفـــون �ف

وأخـــواٌت وصديقـــات. والســـجناء كانـــوا – أو مـــا يزالـــوا – محتجزيـــن �ف
ي ســـنوات رهـــن االحتجـــاز. ومـــن هنـــا، فـــإنَّ تنـــوُّع 

ف َمـــن احُتجـــز لنحـــو أســـبوع ومـــن أمـــ�ف أكـــ�ث مـــن ثمـــا�ف وتراوحـــت مـــدة احتجازهـــم بـــني
ي دراســـتنا االســـتقصائية الضوء عل ما 

 عـــل نتائج هـــذا التقرير. كما تل�ت
ً

ي عمًقـــا وتفصيـــل
ف عـــل الدراســـة االســـتقصائية يضـــ�ف المســـتجيبني

حظر الزيارات 
ُ
ي وســـوء ظروف الســـجون من تأث�ي واســـع النطاق عل ذوي المحتجزين وأصدقائهم، وال ســـيما عندما ت

لالحتجاز التعســـ�ف
. ي ر كإجـــراء عقا�ب والمكالمـــات الهاتفيـــة دون مـــ�ب

ي ُترتكـــب  هـــا تشـــ�ي مـــع ذلـــك إىل خطـــورة االنتهـــاكات الـــ�ت
َّ
يـــض، َبيـــد أن

َ
يـــٍض مـــن ف

َ
ـــح أال تمثـــل الحـــاالت الموثقـــة هنـــا ســـوى غ ومـــن المرجَّ

وجســـامِة مـــا يـــزال غـــ�ي موثـــٍق منهـــا.

توطئة �
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يذي �ِ تَن�ف ٌص � َّ ُملحخ
يفتقـــد نظـــام الســـجون الســـعودي، مـــن حيـــث هيكلـــه وإدارتـــه، إىل الشـــفافية والمراقبـــة المســـتقلة، ما يزيد مـــن احتمال ارتـــكاب انتهاكات 

ي  ل، واالســـتخدام المنهـــيب ، والحبـــس االحتيـــاطي المطـــوَّ ف ي ذلـــك االعتقـــال واالحتجـــاز غـــ�ي القانونَيـــني
جســـيمة لحقـــوق الســـجناء، بمـــا �ف

ي المتعمد، وعـــدم مراعاة ضمانات اإلجراءات القانونية الســـليمة. للتعذيـــب أثنـــاء االســـتجواب، وســـوء الممارســـة الطبيـــة واإلهمال الط�ب

ي الســـعودية، فقد حاولنـــا معاينة القضايا الرئيســـة من خالل 
عـــل الرغـــم القيـــود المفروضـــة عـــل المعلومـــات مـــن المؤسســـات المعنيـــة �ف

دراســـة ظـــروف الســـجون وإلقـــاء الضـــوء عـــل حـــاالت بـــارزة من االنتهـــاكات. وباإلضافـــة إىل ذلك، فقد قـــام باحثو منظمة القســـط بإجراء 
نت  ف منهـــم. وقد بيَّ فـــرج عنهـــم منـــذ عهـــد قريب أو األشـــخاص المقربني

ُ
ف أو الُســـجناء الذيـــن أ دراســـة مســـحية فريـــدة مـــع الســـجناء الحاليـــني

الدراســـة أنَّ تبّوؤ وىلي العهد محمد بن ســـلمان الســـلطة تالُه اتجاٌه باعٌث عل القلق نحو تفاقم انتهاكات حقوق الســـجناء، ويتفق هذا 
تهـــا منظمة القســـط ومصادر أخرى. ي ن�ش مـــع مـــا أشـــارت إليـــه التقارير الســـابقة ال�ت

ي اإليفاء بالمتطلبات القانونية
اإلخفاق �ن

يعـــات واللوائح المحلية  ي يعمل ضمنها نظام الســـجون الســـعودي، والت�ش ي للمعايـــ�ي الدوليـــة واإلقليميـــة الـــ�ت
ف التقريـــر اإلطـــار القانـــو�ف يبـــنيِّ

 بمراعـــاة بعض المبـــادئ القانونية، 
ٌ
ي األمـــم المتحـــدة، فـــإنَّ الســـعودية ُملزمـــة

 عضـــًوا �ف
ً
ذات الصلـــة بالســـجن واالحتجـــاز. وباعتبارهـــا دولـــة

، مثـــل  ف المحليـــة، ولكـــن تنفيذهـــا رديٌء أو منعـــدم. وبعـــُض الفئـــات يســـتهدفها تهديـــٌد أكـــ�ب ي القوانـــني
 منهـــا �ف

ٌ
َبســـاٌت ضعيفـــة

َ
لمـــح ق ي تُ الـــ�ت

ف بـــدون أوراق إقامـــة نافذة. ، والمقيمني ف  عـــن المقيمـــني
ً

ســـجناء الـــرأي، بمـــن فيهـــم النســـاء، فضـــل

ي السعودية؛ ويش�ي التقرير 
ي بالسجون ومراكز االحتجاز �ف إنَّ التفاقية مناهضة التعذيب أهمية خاصة وصلة وثيقة بهذا التقرير المع�ف

ف متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب وتفس�ي السلطات السعودية ألحكام االتفاقية. إىل اختالفات بني

ي معـــدالت االحتجاز 
م �ف ـــن نظـــاَم عقوبـــاٍت مكتوًبـــا، هـــو المســـؤول الرئيس عـــن التضخُّ ي الســـعودي، مـــع كونـــه ال يتضمَّ

إنَّ النظـــام القانـــو�ف
ي بموجب المراســـيم الملكيـــة واألوامر الوزارية. 

ف بشـــكل تعســـ�ف والســـجن وانتهـــاك اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة، إذ يتكـــرر تجاوز القوانني

ويتنـــاول التقريـــر بدقـــة نظـــام الســـجن والتوقيـــف الصادر عام 1978 ونظام اإلجراءات الجزائية الصـــادر عام 2001، ويظهر ما فيهما من 

ه من  ف والتعذيـــب وغ�ي ي تنتهـــك الســـلطات أحكامهمـــا باعتمادهـــا الممنهـــج لالعتقـــال واالحتجـــاز التعســـفيني أوجـــه القصـــور، والكيفيـــة الـــ�ت
وب ســـوء المعاملة عل نطاق واســـع. �ف

ي ترعاهما  ي الســـعودية بإجـــراء أي رصـــد مســـتقل ألحـــوال الســـجون وليـــس ذلـــك ممكًنـــا. ويبـــدو أن هيئتـــا حقوق اإلنســـان الـــ�ت
وال ُيســـمح �ف

ما تعمالن بشـــكل أســـاسي كواجهة 
ّ
الســـلطات الســـعودية، وهي هيئة حقوق اإلنســـان الســـعودية والجمعية الوطنية لحقوق اإلنســـان، إن

ي الســـجون الســـعودية، ومـــا كان مـــن 
همـــا عمدتـــا مـــع ذلـــك إىل إصـــدار جملـــة تقاريـــر تديـــن األوضـــاع �ف

َّ
لـــة تخـــدم الســـلطات، غـــ�ي أن

ِّ
ُمضل

الســـلطات إال أن تجاهلـــت تلـــك التقاريـــر عـــل وجـــه اإلجمـــال.
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الهيكل اإلداري لنظام المراقبة السعودي

ي نظـــام الســـجون الســـعودي عموًمـــا مـــن الســـجون العامـــة ومراكـــز االحتجـــاز التابعـــة لـــوزارة 
يتكـــون الهيـــكل اإلداري ونظـــام المراقبـــة �ف

الداخليـــة، وســـجون المباحـــث )جهـــاز االســـتخبارات( ومرافـــق االحتجـــاز ال�ية التابعة لرئاســـة أمن الدولة، ومراكز رعايـــة )أي: احتجاز( 
، لدى الســـلطات مواقع احتجاٍز غ�ي رســـمية،  يـــة والتنمية االجتماعية. وخارج هذا الهيكل الرســـ�ي األحـــداث التابعـــة لـــوزارة المـــوارد الب�ش

تحـــدث فيهـــا بعـــض أســـوأ انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان وســـط ّ�يٍة وكتماٍن أشـــد.

ـــقة لتبييض صورة الســـجون السياســـية عـــل وجه الخصوص،  وتبـــذل مؤسســـات الدولـــة ووســـائل اإلعـــالم المحليـــة الموالية جهوًدا منسَّ

ي التفاؤل عن زيارة إىل أحد ســـجون جهاز المباحث باإلشـــارة دون مواربة إىل التصور 
ف اســـتهل تقريره الم�ف �ف ح�ت إن أحد الصحفيني

ي مواضـــع نائية و�ية، بهـــا زنازين تحت األرض 
واســـع االنتشـــار عـــن مثـــل تلـــك الســـجون عـــل أنهـــا أماكن تســـودها الممارســـات القمعية �ف

يتعرض فيها الســـجناء إىل صنوف التعذيب وســـوء المعاملة.

ة و”دور الرعايـــة” للفتيـــات والشـــابات  ” لـــألوالد دون ســـن الثامنـــة عـــ�ش وتتألـــف مرافـــق احتجـــاز األحـــداث مـــن “ُدور التوجيـــه االجتمـــاعي
ي المـــدة الماضيـــة ورود تقاريـــر باعثـــة للقلـــق حـــول أوضـــاع دور الرعاية عل شـــبكات التواصـــل االجتماعي بل 

. وتكـــرر �ف ف حـــ�ت ســـن الثالثـــني
وحـــ�ت وســـائل اإلعـــالم الســـعودية، منهـــا عـــدد مـــن حـــاالت االنتحـــار أو محاولـــة االنتحـــار. ومـــا يزيـــد الحال خطـــورًة هو أّن خـــروج الفتيات 

أت عائلة المحتَجَزة  ي حال ت�ب
وٌط بأن يعهد بهن إىل أحد أقاربــهن الذكور؛ و�ف والنساء من دور رعاية الفتيات أو من سجون النساء م�ش

ي مرفـــق االحتجاز إىل أجل غ�ي مســـ�.
منهـــا ورفضـــت اســـتالمها، فقـــد تجـــ�ب عـــل البقاء �ف

صوى تر�ت 
ُ
ومـــن األمثلـــة األقـــرب عهـــًدا عـــل اســـتخدام أماكـــن احتجـــاٍز غـــ�ي رســـمية إلخفاء التعذيب، أو اســـتخدام أســـاليب اســـتجواب ق

ي 
ف كارلتـــون بالرياض �ف ي فندق الري�ت

عـــدَّ تعذيًبـــا، قيـــام الســـلطات باحتجـــاز أفـــراد أثريـــاء، مـــن بينهم رجال أعمال ومســـؤولون كبـــار، �ف إىل أن تُ

ي منشـــأة �يـــة تعرف باســـم “الُفندق” جنوب ســـجن ذهبان 
نوفمـــ�ب 2017؛ وتعذيـــب مجموعـــة مـــن المداِفعـــات عـــن حقـــوق اإلنســـان �ف

ي أحد أقبية قرٍص ملـــكي عام 2016.
خضـــع إليـــه الداعيـــة ســـليمان الدويـــش �ف

ُ
ي الـــذي أ

ي الوحـــ�ش
ي عـــام 2018؛ والتعذيـــب البـــد�ف

ي جـــدة �ف
�ف

الظروف السيئة المزمنة والتعذيب الممنهج

ي تتســـم باالكتظـــاظ  حيـــل الســـعودية، الـــ�ت ي الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز ومراكـــز ال�ت
ي التقريـــر الضـــوء عـــل األوضـــاع الســـيئة المزمنـــة �ف

يلـــ�ت
ي االســـتطالع الـــذي أجرتـــه منظمـــة 

ف ذلـــك المشـــاركون �ف ي واإلداري. وقـــد بـــنيَّ ي النظافـــة وتـــردي المرافـــق الصحيـــة واإلهمـــال الطـــ�ب
وتـــد�ف

ي البارز عبد هللا 
ي إىل وفاة الناشـــط الحقو�ت ي عايشـــوها. وقـــد أدى اإلهمال الط�ب القســـط، حيـــث ذكـــروا تفاصيـــل مروعـــة مـــن التجارب ال�ت

ي ذلـــك 
ي التعامـــل مـــع األمـــراض المعديـــة، بمـــا �ف

ي أبريـــل 2020. كمـــا كان ثمـــة إهمـــال �ف
الحامـــد أثنـــاء احتجـــازه، عـــن عمـــر يناهـــز 69 عاًمـــا �ف

ي وبـــاء كوفيد-19.
تفـــ�ش

ة لعهد الملك ســـلمان ووىلي عهده محمد بن ســـلمان. ورغم  ف كان االســـتخدام الممنهج للتعذيب ألغراض سياســـية إحدى الســـمات المم�ي

ي خالل عـــام 2020، إال أن معلومات جديدة تتعلق بالتعذيب 
أن منظمـــة القســـط لـــم توثـــق أي تقاريـــر حديثـــة العهـــد عن التعذيب البد�ف

 
ً

ي مرافق خاصة غ�ي رســـمية. وفضل
وســـوء المعاملـــة مـــا فتئـــت تظهـــر مؤخـــًرا، وغالًبـــا ما تتصـــل بوقائع التعذيب خارج نظام الســـجون و�ف
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ف والممارسات مع المعاي�ي الدولية؛ ، ُبغية مواءمة القوانني ي
إجراء إصالحات أساسية للنظام القانو�ف

ف من معرفة حقوقهم ومن ممارستها؛ ف السجناء والمعتقلني تمكني

ف إىل تلك المرافق،  ف الدوليـــني المراقبـــة المنتظمـــة والمســـتقلة للســـجون ومرافـــق االحتجـــاز، وضمان الوصول غـــ�ي المقيد للمراقبني
لضمان ســـالمة الســـجناء ورفاههم؛

التعجيل بصيانة مرافق السجون وتجديدها؛

ف من األحداث  ف والمجرمني الحد من اكتظاظ السجون من خالل إيجاد بدائل لعقوبة السجن وإطالق �اح السجناء السياسيني
مت بهم السن أو أولئك الذين يعانون من داٍء ُعضال؛ والسجناء الذين تقدَّ

ي ذلك تقديم الرعايـــة الصحية المالئمة 
ي وضعتهـــا منظمـــة الصحـــة العالمية، بمـــا �ف مراعـــاة الحـــد األد�ف مـــن المعايـــ�ي الصحيـــة الـــ�ت

دون إبطـــاء، وبخاصة للنســـاء والســـجناء مـــن ذوي اإلعاقة؛

ي كل حالة وفاة وقعت أثناء االحتجاز؛ و
إجراء تحقيق كامل �ف

وضـــع حـــد لممارســـة التعذيـــب، الـــذي يجـــب تجريمـــه بمـــا يتمـــاسش مـــع اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، مـــع ضمـــان المســـاءلة، وكـــذا 
إنصـــاف الضحايـــا وإعـــادة تأهيلهـــم.

عـــن ذلـــك، وبالنظـــر إىل انتشـــار ممارســـة االختفـــاء القـــ�ي واالحتجـــاز االنفـــرادي، فـــإنَّ مـــن المرجـــح أن تكـــون حـــاالت تعذيـــب أخرى قد 
ي 

ا ُمقلًقـــا، ال ُمطمئًنـــا. فالمحاكـــم الســـعودية واصلـــت �ف ً ارُتكبـــت ً�ا. وال نســـتبعد أن غيـــاب تقاريـــَر جديـــدٍة عـــن التعذيـــب قـــد يكـــون مـــؤ�ش

ف الهذلول، األمر الذي يعزز  جني
ُ
ي حالة المدافعة عن حقوق اإلنســـان ل

ة رفـــض االدعـــاءات المتعلقـــة بوقائع التعذيب، كما �ف اآلونـــة األخـــ�ي
ف من العقوبة. حالـــة إفالت المتورطـــني

ي والنف�ي وكذلك الحبس االنفرادي وممارسة 
ي االستطالع الذي أجرته منظمة القسط تفاصيل عن التعذيب البد�ف

م المشاركون �ف قدَّ

ي حرمان الســـجناء من التواصل والزيارات األ�ية، األمر 
صنوف أخرى من ســـوء المعاملة والمضايقات بوجه عام، وال ســـيما القســـوة �ف

الء وذويــهم. ف ي معاناة كل من ال�ف
الذي يعيق اإلبالغ عن التعذيب وســـوء المعاملة، ناهيك عن التســـبب �ف

ي ظروفهـــا. واضطـــرار الكث�ي من 
ويشـــ�ي التقريـــر إىل وقـــوع عـــدد مـــن الوفيـــات المريبـــة أثنـــاء االحتجـــاز، رفضـــت الســـلطات إجـــراء تحقيـــق �ف

مـــا يؤكـــد نأي ســـلطات الســـجون عن 
َّ
اب عـــن الطعـــام، إن ي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، إىل اإل�ف

ف �ف ، وال ســـيما الناشـــطني ف الســـجناء الســـعوديني
ي الســـجون ومراكـــز االعتقال الســـعودية.

التجـــاوب، وتجاهـــل الدولـــة لحقـــوق المحتجزيـــن �ف

التوصيات

ـــه يحُســـن بالجهـــات 
َّ
لـــة الموجهـــة إىل كل مـــن المجتمـــع الـــدوىلي والســـلطات الســـعودية. وإن ُيختتـــم التقريـــر بجملـــة مـــن التوصيـــات المفصَّ

ي جميـــع تعامالتهـــا مـــع الجهات الســـعودية الرســـمية، مـــن حيث التأثـــ�ي المحتمل لتلك 
الدوليـــة أن تتـــو�فَّ اإلجـــراءات الســـليمة الواجبـــة �ف

: ي
التعامـــالت عـــل حقـــوق اإلنســـان. ويحـــث التقريـــر الســـلطات الســـعودية عـــل إنفـــاذ اإلجـــراءات المحلية المـــوىص بها. وتشـــمل اآل�ت
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ن والمعاي�ي الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق السجناء 1. 1. القوان�ي

ي اإلعالنـــات 
ي األمـــم المتحـــدة، وهي ُملزمـــة بالتـــاىلي بإنفـــاذ العديـــد مـــن المبـــادئ القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا �ف

الســـعودية دولـــة عضـــو �ف
والمعاهـــدات الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بمراعـــاة اإلجـــراءات الواجبـــة والحقـــوق األساســـية للســـجناء. ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ تلـــك المبـــادئ ال يشـــهد 

ًرا فادًحا بحقوق الســـجناء وقدرتهم   مـــا نـــدر، وأمـــا تنفيذهـــا فـــرديٌء أو منعـــدم، ويلحق هـــذان األمـــران �ف
ّ

ف المحليـــة إل ي القوانـــني
لهـــا أثـــر �ف

ف والمهاجرين غ�ي   عـــن المقيمـــني
ً

عـــل االنتصـــاف. وتشـــتد التهديـــدات عـــل فئـــاٍت معينـــة، مثـــل ســـجناء الـــرأي، بمـــن فيهم النســـاء، فضـــل
. ف عيني ال�ش

ي اإلعـــالن العالـــ�ي لحقـــوق اإلنســـان 
 باالمتثـــال إىل المبـــادئ الدوليـــة للحقـــوق اإلنســـانية األساســـية الـــواردة �ف

ً
 أول

ٌ
إنَّ الســـعودية ُملَزمـــة

ام الحقـــوق اإلنســـانية األساســـية والحمايـــة مـــن  ي اإلســـالم. ويؤكـــد اإلعالنـــان كالهمـــا عـــل احـــ�ت
وإعـــالن القاهـــرة حـــول حقـــوق اإلنســـان �ف

. وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالســـجون وأماكـــن االحتجـــاز بنحٍو خاص، فـــإن الســـعودية ُملزمة أيًضا  ي
المحاكمـــات الجائـــرة أو االحتجـــاز غـــ�ي القانـــو�ف

ي ذلـــك:
بمراعـــاة المعاهـــدات الدوليـــة والصكـــوك القانونيـــة األخـــرى ذات الصلـــة، بمـــا �ف

وثمة معاهدات مهمة ذات صلة بحقوق السجناء لم تنضم إليها السعودية أو تصادق عليها، ومثل ذلك:

مجموعة مبادئ األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(؛

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ ه من �ف اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

ف ضد المرأة؛ اتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمي�ي

قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم؛ و
قواعد بانكوك، أو قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتداب�ي غ�ي االحتجازية للمجرمات.

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ و
العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

خ�ي ا�خو� 1. اإلطار ال�ق
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ي تنص عل المراقبة  ي بعض األحيان تحفظات عل البنـــود ال�ت
ي انضمـــت إليهـــا الســـعودية، فقـــد أبدت �ف وأمـــا بالنســـبة إىل المعاهـــدات الـــ�ت

وتوكـــوالت االختياريـــة. ونتيجة لذلك، فإنَّ من العســـ�ي إصـــالح أداء الدولة  ي ذلـــك إبـــداء تحفظـــات عـــل ال�ب
، بمـــا �ف ف والتحكيـــم المســـتقلني

والتعامـــل مـــع أي انتهـــاكات يتـــم اإلبـــالغ عنها من خالل هـــذه القنوات.

ف  ي الســـعودية. وُتعـــرِّ
ي بالســـجون ومراكـــز االحتجـــاز �ف إنَّ التفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب أهميـــة خاصـــة وصلـــة وثيقـــة بهـــذا التقريـــر المعـــ�ف

ـــه:
َّ
المـــادة األوىل مـــن االتفاقيـــة التعذيـــب بأن

“أيُّ عمـــل ينتـــج عنـــه ألـــم أو عـــذاب شـــديد، جســـدًيا كان أم عقلًيـــا، ُيلحـــق عمـــًدا بشـــخص مـــا بقصـــد الحصـــول مـــن هذا الشـــخص، أو من 

ي أنه ارتكبه، هو أو شـــخص ثالث أو تخويفه أو 
اف، أو معاقبتـــه عـــل عمل ارتكبه أو يشـــتبه �ف شـــخص ثالـــث، عـــل معلومـــات أو عـــل اعـــ�ت

ف أًيـــا كان نوعه، أو يحرض عليه  إرغامـــه هـــو أو أي شـــخص ثالـــث - أو عندمـــا ُيلحـــق مثـــل هـــذا األلـــم أو العذاب ألي ســـبب يقوم عل التمي�ي
ئ فقط  أو يوافـــق عليـــه أو يســـكت عنـــه موظـــف رســـ�ي أو أي شـــخص يتـــرصف بصفتـــه الرســـمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العـــذاب الناسش

عـــن عقوبـــات قانونيـــة، أو المـــالزم لهـــذه العقوبـــات أو الذي يكون نتيجـــة عرضية لها.” 1 

ف عـــل كل دولـــة ضمـــان اعتبـــار جميـــع أعمـــال التعذيـــب جرائـــَم بموجـــب قانونها  ـــه يتعـــني
َّ
بموجـــب أحـــكام اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، فإن

م التعذيب هـــو المـــادة الثانية من  ي الوحيـــد الـــذي يحـــرِّ
ا وافًيـــا. فالنـــص القانـــو�ف

ً
ي إنفـــاذه تنفيـــذ

، األمـــر الـــذي لـــم تفلـــح الســـعودية �ف ي
الجنـــا�ئ

ـــه “ُيْحَظـــر إيـــذاء المقبـــوض عليـــه جســـدًيا أو معنوًيـــا “ أو تعريضـــه “للتعذيـــب أو المعاملـــة 
َّ
ي تنـــص عـــل أن نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة، الـــ�ت

المهينة للكرامة”. وال يقدم هذا النظام تعريًفا للتعذيب، وال يحدد عقوبة ارتكاب جريمة التعذيب، وال يشـــتمل عل مختلف الطرائق 
 عـــن ذلـــك، فـــإنَّ األمـــر الملـــكي الـــذي قـــ�ف بانضمـــام الســـعودية إىل اتفاقيـــة مناهضـــة 

ً
ي هـــذا الُجـــرم. وفضـــل

اك �ف ي بهـــا يمكـــن االشـــ�ت الـــ�ت
ي تنـــص عـــل واليـــٍة للجنـــة مناهضـــة  ف عـــل أحـــكام االتفاقيـــة: األول عـــل المـــادة 20 مـــن االتفاقيـــة، الـــ�ت التعذيـــب كان قـــد أبـــدى تحفظـــني

ي 
ي مـــا تتلقـــاه مـــن معلومات موثوقة عن ممارســـة التعذيب عل نحو منظـــم من قبل دولة طرف �ف

التعذيـــب تمنحهـــا صالحيـــة التحقيـــق �ف

ي حالة نشـــوء نزاع 
ل اللجنة صالحية القيام بالتحكيم �ف ي تخوِّ ي ذلـــك القيـــام بزيـــارة الدولـــة المعنيـــة، والمـــادة 30 )1(، الـــ�ت

االتفاقيـــة، بمـــا �ف
ف أو أكـــ�ث مـــن الـــدول األطـــراف فيمـــا يتعلـــق بتفســـ�ي هـــذه االتفاقيـــة، إن تعـــذرت تســـويته عن طريـــق التفاوض.2  ف دولتـــني بـــني

ف  ي القوانني
ن �ف ف تعريف التعذيب المتضمَّ ي عام 2016 إىل التباين بني

أشارت لجنة مناهضة التعذيب لدى مراجعتها أحوال السعودية �ف

ي اتفاقيـــة 
المحليـــة للمملكـــة، وتحديـــًدا النظـــام األســـاسي للحكـــم ونظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة، والتعريـــف القيـــاسي المنصـــوص عليـــه �ف

ي 
ي وزارة الداخليـــة و�ف

ف �ف مناهضـــة التعذيـــب. كمـــا أعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء شـــيوع ممارســـة التعذيـــب وســـوء المعاملـــة مـــن قبـــل المحققـــني
ي ســـبق للجنة أن طلبتها بشـــأن أي  مراكز االحتجاز التابعة لجهاز المباحث. والحظت اللجنة أن الدولة لم تقدم البيانات المحددة ال�ت

ي أفعـــاٍل تحظرهـــا اتفاقية مناهضـــة التعذيب.
ف بســـبب مشـــاركتهم �ف ف حكوميـــني فـــني حـــاالٍت تمـــت فيهـــا معاقبـــة موظَّ

ي 
ي القســـم 1. 3. 3. مـــن هـــذا التقريـــر، وبحثهـــا باســـتفاضة �ف

ي الســـجون ومراكـــز االعتقـــال الســـعودية أدنـــاه �ف
وســـُتتناَول قضيـــة التعذيـــب �ف

.4 القسم 

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 1984. ه من �ف 1 اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي

ي 9  أغسطس 1997.
2 المرسوم الملكي رقم م/ 11، الصادر �ف

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://hrc.gov.sa/ar-sa/ConventionsAndCharters/ChartersOfHumanRights/Documents/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8.PDF
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مصادقة وتحفظات 
السعودية بذةاالتفاقية/ المبدأ

ُ
ن

اإلعالن العال�ي لحقوق اإلنسان

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن

اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ف وغ�ي

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ي 
إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان �ف

اإلسالم

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا 
لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون 

مانديال(

وتوكول االختياري التفاقية األمم  ال�ب
ه من  المتحدة لمناهضة التعذيب وغ�ي
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  �ف

الالإنسانية أو المهينة

ف من الحقوق  نت ثالثني وثيقة تاريخية بيَّ
ي عام 

والحريات األساسية، تم تبنيها �ف
1948

جملة مبادئ ُوضعت لحماية األشخاص 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

ي عام 
االحتجاز أو السجن، تم اعتمادها �ف

 1988

ي عام 1984 
معاهدة دولية تم تبنيها �ف
تهدف إىل منع التعذيب

مجموعة من الحقوق اعتمدتها الدول 
ي منظمة التعاون اإلسالمي عام 

األعضاء �ف
1990

122 قاعدة تعت�ب المصدر األساسي - 
إن لم يكن المصدر األوحد - للمعاي�ي 
المتعلقة بالمعاملة أثناء االحتجاز، تم 

ي عام 1957 ثم تمَّ 
إقرارها أول مرة �ف

تنقيحها واعتمادها باسم قواعد نيلسون 
ي عام 2015

مانديال �ف

معاهدة تكمل اتفاقية مناهضة التعذيب، 
من خالل إنشاء نظام تفتيش دوىلي عل 

ي 
وتوكول �ف أماكن االحتجاز. تم اعتماد ال�ب

عام 2002

غ�ي منطبق
السعودية ملزمة باالمتثال ألحكام اإلعالن 

ي األمم المتحدة
باعتبارها دولة عضًوا �ف

غ�ي منطبق
السعودية ملزمة باالمتثال ألحكام اإلعالن 

ي األمم المتحدة
باعتبارها دولة عضًوا �ف

تتعلق التحفظات بصالحيات لجنة 
ي استخدام التعذيب من قبل 

التحقيق �ف
ي ذلك القيام بالزيارات 

دولة طرف، بما �ف
ي حالة 

)بمقت�ف المادة 20( أو التحكيم �ف
حدوث نزاع )المادة 30(

ي 
تمت المصادقة عليها �ف

عام 1997

غ�ي منطبق
السعودية ملزمة باالمتثال إىل هذه القواعد 

ي األمم المتحدة
باعتبارها دولة عضًوا �ف
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ف للتعذيب  دليل التق�ي والتوثيق الفعالني
وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ف وغ�ي

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
)بروتوكول إسطنبول(

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

وتوكول االختياري بشأن بيع األطفال  ال�ب
ي المواد 

ي البغاء و�ف
واستغالل األطفال �ف

االباحية

وتوكول االختياري الملحق باتفاقية  ال�ب
األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة

اتفاقية األمم المتحدة لحماية جميع 
األشخاص من االختفاء الق�ي

اك  وتوكول االختياري بشأن اش�ت ال�ب
اعات المسلحة  ف ي ال�ف

األطفال �ف

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

اتفاقية األمم المتحدة للقضاء عل 
ف ضد المرأة جميع أشكال التمي�ي

مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية 
لتوثيق التعذيب وعواقبه، أصبحت وثيقة 

ي عام 1999
لألمم المتحدة �ف

ف الحقوق المدنية  اتفاقية من 54 مادة تبنيِّ
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ي عام 1990
والثقافية لألطفال، اعُتمدت �ف

بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق 
ي عام 2000

الطفل، اعُتمد �ف

اتفاقية ملحقة باتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، أنشأت آلية للشكايات 

ي 
الفردية المتعلقة بالبنود الواردة �ف

ي عام 2006
االتفاقية، تم اعتماده �ف

ي عام 2006، 
اتفاقية دولية تم تبنيها �ف

وتهدف إىل منع االختفاء الق�ي

بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق 
ي عام 2000

الطفل، اعُتمد �ف

ي عام 2006 
معاهدة دولية اعُتمدت �ف

تهدف إىل حماية الحقوق اإلنسانية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ي عام 1979، 
اتفاقية دولية تم اعتمادها �ف

وُوصفت بأنها ميثاق دوىلي لحقوق المرأة.

غ�ي منطبق
السعودية ملزمة باالمتثال إىل بنود الدليل 

ي األمم المتحدة
باعتبارها دولة عضًوا �ف

ي تتعارض  تحفظات عل جميع المواد ال�ت
يعة اإلسالمية مع أحكام ال�ش

تتعلق التحفظات بمنح المرأة جنسيتها 
إىل أطفالها )الفقرة 2، المادة 9( والتحكيم 
ي حال حدوث نزاع )الفقرة 

ف األطراف �ف بني
اه أنه  1، المادة 29(، وتحفٌظ عام مؤدَّ

ي حالة تعارض أي من بنود االتفاقية مع 
“�ف

يعة اإلسالمية، فإنَّ السعودية  أحكام ال�ش
غ�ي ملزمة بمراعاة بنود االتفاقية تلك”

ي 
تمت المصادقة عليها �ف

عام 1995

ي 
تمت المصادقة عليه �ف

عام 2010

ي 
تمت المصادقة عليه �ف

عام 2008

ي 
تمت المصادقة عليه �ف

عام 2011

ي 
تمت المصادقة عليها �ف

عام 2008

ي 
تمت المصادقة عليها �ف

عام 2000
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وتوكول االختياري التفاقية األمم  ال�ب
ف  المتحدة للقضاء عل جميع أشكال التمي�ي

ضد المرأة

قواعد األمم المتحدة بشأن حماية 
األحداث المجردين من حريتهم

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

معاهدة تحدد آليات الشكايات والتحقيق، 
ملحقة باتفاقية القضاء عل جميع أشكال 

ي عام 
ف ضد المرأة. تم اعتماده �ف التمي�ي

1999

مجموعة من القواعد المتعلقة بعدالة 
األحداث، ملحقة باتفاقية األمم المتحدة 

ي عام 
لحقوق الطفل، وقد تمَّ تبنيها �ف

1990

ي عام 
معاهدة دولية رئيسة تم تبنيها �ف

1966، تنصُّ عل جملة من تداب�ي الحماية 
للحقوق المدنية والسياسية

ي عام 
معاهدة دولية رئيسة تم اعتمادها �ف

1966، تهدف إىل ضمان حماية الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

غ�ي منطبق
السعودية ملزمة باالمتثال إىل هذه 

ي األمم 
القواعد باعتبارها دولة عضًوا �ف

المتحدة

غ�ي منطبق
السعودية ملزمة باالمتثال ألحكام 

ي األمم 
اإلعالن باعتبارها دولة عضًوا �ف

المتحدة

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أ�هم

قواعد بانكوك، أو قواعد األمم 
المتحدة لمعاملة الَسجينات والتداب�ي 

غ�ي االحتجازية للُمجرمات

وتوكول االختياري األول للعهد  ال�ب
الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية

وتوكول االختياري الملحق بالعهد  ال�ب
الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية

معاهدة تنظم حماية العمال المهاجرين 
وأ�هم، تم توقيعها عام 1990

ي تنص عل  هي قائمة من المعاي�ي ال�ت
االحتياجات المخصوصة للمجرمات 
ي عام 2010

والسجينات، تم تبنيها �ف

معاهدة دولية أنشأت آلية للشكايات 
الفردية المتعلقة بالعهد الدوىلي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، تم اعتماده 
ي عام 1966.

�ف

معاهدة أنشأت آليات للشكايات 
ي المسائل المتعلقة بالبنود 

والتحقيق �ف
ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق 

الواردة �ف
نشئت 

ُ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أ

ي عام 2008
�ف

الشكل 1: المعاهدات والمبادئ الدولية ذات الصلة
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يعات واألنظمة المحلية المتعلقة بالسجن واالحتجاز 2.1 الت�ش

ـــت كمـــا ســـبقت اإلشـــارة إىل العديـــد مـــن االتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق الســـجناء وظـــروف  رغـــم أنَّ الســـعودية انضمَّ
ف والممارســـات المحلية.  ي القوانني

امـــات وإنفاذهـــا �ف ف احتجازهـــم وســـجنهم، فـــإنَّ تحديـــات عديـــدة مـــا زالـــت تحـــول دون اعتماد هـــذه االل�ت
 مطلقة، تخضع فيها جميع الســـلطات 

ٌ
ي عـــدم وجـــود ســـلطة قضائيـــة مســـتقلة. فالســـعودية ملكيـــة

وإنَّ أحـــد التحديـــات المهمـــة تتمثـــل �ف
يعيـــة والقضائيـــة والتنفيذيـــة للملـــك ســـلمان ووىلي العهـــد محمـــد بـــن ســـلمان، الحاكم الفعلي للســـعودية. الت�ش

ف جنائية  ـــب، أو أنهـــا تتســـم بنصـــوص ملتبســـة، مـــع عـــدم وجـــود قوانـــني
ْ
ك ف واللوائـــح المحليـــة متخلفـــة إىل حـــد كبـــ�ي عـــن الرَّ ال تـــزال القوانـــني

أو جزائيـــة مكتوبـــة، وغيـــاب ضمانـــات إنفـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة. فعـــل ســـبيل المثـــال، يمنـــح نظـــام الســـجن والتوقيـــف الَملـــك 

ي تقيـــد أوامـــر االعتقـــال، وتعريـــف مـــا ُيعـــدُّ  لهـــم إبطـــال المحـــددات القانونيـــة الـــ�ت ف الذيـــن يعّينهـــم صالحيـــاٍت اســـتثنائية تخوِّ والمحاِفظـــني
ي عام 2017 من خـــالل دمج أجهزة 

ًة بالملـــك �ف نشـــئت رئاســـة أمـــن الدولـــة المتصلة مبا�ش
ُ
ُجرًمـــا جســـيًما يســـتوجب التوقيـــف الفـــوري. وأ

مكافحـــة اإلرهـــاب واالســـتخبارات المحليـــة تحـــت قيـــادة واحـــدة، وهي ذات صالحيـــات واســـعة تتيـــح لهـــا تحريـــك جميـــع أفـــرع جهاز أمن 
الدولـــة دون مراقبـــة أو ضمانـــات قانونيـــة كافيـــة.

ي األك�ب فيما يخص تــــزايد عمليات التوقيف والسجن وانتهاك اإلجراءات 
ما هو الجا�ف

َّ
ي الحاىلي إن

ويبدو جلًيا مما تقدم أنَّ النظام القانو�ف

ي من خالل المراســـيم الملكية واإلخطارات والمذكرات الوزارية، ناهيك عن 
ف بشـــكل تعســـ�ف بَطل القوانني ا ما تُ ً القانونية الواجبة، إذ كث�ي

امات  ف ٌن تدويًنـــا دون المســـتوى المطلوب بما يؤثر بـــدوره عل امتثال الدولـــة لالل�ت ن أو مـــدوَّ يعـــات الهامـــة غـــ�ي مـــدوَّ كـــون الكثـــ�ي مـــن الت�ش
تبـــة بموجب أحـــكام القانون الدوىلي ذات الصلة. الم�ت

تا  ف أقرَّ ف 7 و55 من النظام األســـاسي للحكم، اللتني ي الســـعودية بالرجوع إىل المادتني
ويمكن تفســـ�ي عدم وجود قانون عقوباٍت مكتوب �ف

ي الســـعودية( باعتبارها أســـاس الحكم والمصـــدر المرجعي 
يعـــة اإلســـالمية )كمـــا تف�هـــا هيئـــة كبـــار العلمـــاء، الســـلطة الدينيـــة الُعليا �ف ال�ش

ي ذاتـــه، 
، ويجعـــل المالحقـــة القضائيـــة إجـــراًء تعســـفًيا �ف ي

ف القانـــو�ف . وغيـــاب قانـــون عقوبـــاٍت مكتـــوب ينتهـــك مبـــدأ اليقـــني ف ي للقوانـــني
النهـــا�ئ

ي قضايـــا مماثلـــة وإىل االســـتخدام 
ف القـــرارات المتخـــذة �ف ويمنـــح القضـــاة ســـلطات تقديريـــة واســـعة، األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل التناقـــض بـــني

ف ما الذي ُيعـــدُّ جريمة. هـــم ال يعلمـــون عل وجه اليقـــني
ّ
، إذ إن ف ف المواطنـــني المفـــرط لعقوبـــة الســـجن. كمـــا أنـــه يبعـــث الخـــوف واالرتبـــاك بـــني

.3  غ�ي أنَّ  ف للمذهب الحنبلي ي الذي يقوم عل تفســـ�ي الفقهاء الســـعوديني
ســـعت الســـعودية منذ أك�ث من عقد إىل إصالح نظامها القانو�ف

ونية  ف اإلجرائية وهيكلة المحاكم وإعادة تنظيمها، من قبيل اعتماد أنظمة البيانات اإللك�ت ي معظمـــه متعلًقـــا بالقوانـــني
هـــذا اإلصـــالح كان �ف

لتســـهيل معالجـــة القضايـــا، إنشـــاء محاكـــم متخصصـــة للقضايـــا المختلفـــة. ومَثـــُل ذلـــك تخصيـــص محاكـــم معنيـــة بالقانـــون األ�ي أو 

ي قضايـــا اإلرهـــاب أو 
ي عـــام 2008 بواليـــة النظـــر �ف

ي تأسســـت �ف ، أو المحكمـــة الجزائيـــة المتخصصـــة ســـيئة الصيـــت، الـــ�ت ي
القانـــون الجنـــا�ئ

ي الســـعودية 
ي �ف

هـــا اســـُتخدمت لســـنوات لمحاكمـــة نشـــطاء حقوق اإلنســـان. وأما ضمانات اســـتقالل النظـــام القضا�ئ
َّ
، بيـــد أن األمـــن القـــومي

ايـــد نفـــذ عـــ�ب ثـــالث آليـــات  ف ة تبعـــث عـــل القلـــق. وهـــذا ال�ت ايـــد وبوتـــ�ي ف  تقريًبـــا، والمحاكـــم تقودهـــا الرغبـــات السياســـية بنحـــٍو م�ت
ٌ
منعدمـــة

يــــع )القرآن والسنة بشكل  ّ لمصادر الت�ش ي
3  المذهب الحنبلي أحد مذاهب الفقه األربعة عند أهل السنة. ويتسم بوجه خاص بالنـزوع نحو التأويل الَحر�ف

عدُّ رسمًيا أساس  ي ال تزال تُ ، عل أنها أك�ث تقشًفا، وهي الوهابية، ال�ت  دينية متأثرة بالمذهب الحنبلي
ٌ
ي القرن الثامن ع�ش حركة

ي الحجاز �ف
(. وقد نشأت �ف أساسي

ي البالد.
ي �ف

النظام القانو�ف
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: االعتمـــاد عـــل المراســـيم الملكيـــة والحكوميـــة فيمـــا يتعلـــق بمســـائل قانونيـــة عظيمـــة األهميـــة؛ تشـــكيل محاكـــم متخصصة  مختلفـــة هي
4. ي

وهيئـــات شـــبه قضائيـــة بنـــاًء عـــل إمـــالءات الدولـــة؛ وزيـــادة الرقابـــة التنفيذية عـــل القطـــاع القضا�ئ

ي عـــام 1992 بموجـــب األمـــر الملـــكي رقـــم أ/90، بمثابـــة دســـتوٍر للبـــالد وُيســـتخدم نظرًيـــا كإطار 
يعتـــ�ب النظـــام األســـاسي للحكـــم، الصـــادر �ف

يعـــات المحليـــة األخـــرى.5  وعـــدٌد مـــن مـــواد النظـــام األســـاسي للحكـــم يشـــ�ي إىل بعـــض مبـــادئ الحقوق اإلنســـانية األساســـية  مرجـــعي للت�ش
المتعلقـــة بالمحاكمـــات واالحتجـــاز. ومَثـــُل ذلـــك اإلشـــارة إىل مبـــدأ شـــخصية العقوبـــة، بحيـــث ال ُيعاقـــب شـــخص عـــل جريمـــة ارتكبهـــا 

ي 
ف �ف ف والمقيمـــني ي مكفـــول بالتســـاوي للمواطنـــني

شـــخص آخـــر )المـــادة 38(، ومبـــدأ اســـتقالل القضـــاء )المـــادة 46(، وإىل أنَّ حـــق التقـــاىصف
ـــن مـــواد أخـــرى تنتهـــك هـــذه المبـــادئ أو تتعـــارض معهـــا. ومـــن  الســـعودية )المـــادة 47(. ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ النظـــام األســـاسي للحكـــم يتضمَّ

ف من  ي تمنح الملك ســـلطة تعيني ، والمادة 58 ال�ت ف القضاة وإنهاء خدمتهـــم بأمر ملكي ي تنـــص عـــل تعيـــني األمثلـــة عـــل ذلـــك المـــادة 52، الـــ�ت
ي مرتبة الوزراء ونواب الوزراء وإعفائهم من مناصبهم. وباإلضافة إىل ذلك، تنص المادة 70 عل أن تصدر األنظمة والمعاهدات 

هم �ف

واالتفاقيـــات الدوليـــة واالمتيـــازات، ويتـــم تعديلها بموجب مراســـيم ملكية، األمر الـــذي يقرص اعتماد المبادئ القانونية الدولية عل تلك 
ي تنص  ي المـــادة 44 من النظام األســـاسي للحكـــم، ال�ت

ي وافـــق الملـــك عليهـــا رســـمًيا. وتتجـــل ســـيطرة الملـــك عـــل القضاء بشـــكل أكـــ�ب �ف الـــ�ت

ي الدولـــة، وهـــو ما يتعـــارض مع المادة 46 المتعلقة باســـتقالل 
عـــل أنَّ الملـــك هـــو مرجـــع الســـلطات، القضائيـــة والتنفيذيـــة والتنظيميـــة �ف

الســـلطة القضائية.

ي الســـعودية همـــا نظـــام الســـجن 
ف بهـــذا التقريـــر الـــذي يتنـــاول الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز �ف ف الرئيســـن المرتبطـــني ف المحليـــني يَعـــني إنَّ الت�ش

ف بعضها مع  يعني والتوقيـــف الصـــادر عـــام 1978، ونظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة الصادر عام 2001. ويغلب أن تتعارض أحـــكام هذين الت�ش
 . ف ي موضع الحق )البنـــد 1.3.1( المتعلـــق باالعتقال واالحتجاز التعســـفَيني

بعـــض، األمـــر الـــذي يبحثـــه هـــذا التقريـــر بمزيـــد من التفصيـــل �ف
ف المعاملة المناسبة لهم. وتحظر المادة 102 من نظام اإلجراءات  ، وبنيَّ ف يعان كالُهما ضماناٍت للسجناء والموقوفني وقد أقرَّ هذان الت�ش
. وتنص المادة  ف ي حـــال قـــد تؤثـــر عـــل إرادتـــه الحـــرة بالتعـــاون، إما باإلكـــراه أو بإجباره عـــل حلف اليمـــني

الجزائيـــة اســـتجواب المشـــتبه بـــه �ف

ي 
ة انتقاليـــة للســـجناء الذيـــن أتمـــوا أربـــــع ســـنوات مـــن عقوبتهـــم للســـماح بإعـــادة اندماجهـــم �ف 11 مـــن نظـــام الســـجن والتوقيـــف عـــل فـــ�ت

 خاصة للنســـاء 
ً
ت المادتان 13 و14 معاملة ف بعـــد انتهـــاء مدة العقوبة. أقـــرَّ المجتمـــع. كمـــا تحظـــر المـــادة 21 تأخـــ�ي إطـــالق �اح الســـجني

ف موعـــد الـــوالدة، ومكوثهـــن هنـــاك حـــ�ت يـــأذن  الحوامـــل المحتجـــزات مـــن حيـــث التغذيـــة والعمـــل، ونقلهـــن إىل المستشـــ�ف عندمـــا يحـــني
ي ذلك، أو بنقل 

ف �ف ف إذا رغنب الطبيب بإرجاعهن إىل الســـجن. وتســـمح المادة 15 لألمهات المحتجزات بإرضاع أطفالهن ح�ت ســـن عامني
، عـــل أن تكـــون األم عـــل علـــم بمـــكان وجود الطفـــل. كما أقرَّ  ي حالـــة عـــدم وجـــود وىصي

، أو إىل رعايـــة الدولـــة �ف الطفـــل إىل حضانـــة الـــوىصي
ف بالتعاون مـــع وزارة الشـــؤون االجتماعية.  امـــج التعليميـــة واالجتماعيـــة للموقوفـــني نظـــام الســـجن والتوقيـــف اللوائـــح المتعلقـــة بإتاحـــة ال�ب

 ، ف من الفتيان دون ســـن الثامنة ع�ش كمـــا يعـــرض نظـــام الســـجن والتوقيـــف إىل احتجـــاز األحـــداث، مـــع لوائح منفصلة لشـــؤون الموقوفـــني

ف )يتناول ذلـــك البنـــدان 2. 4. و 2. 5.أدناه(. وكذلـــك الموقوفـــات مـــن الفتيـــات والشـــابات حـــ�ت ســـن الثالثـــني

ق األوسط، 8   ي لل�ش
ي البالد بطرق عميقة، مركز كارنيعف

ي �ف
4 عبدهللا العودة وناثان جـ. براون، يعمل النظام السعودي عل إعادة رسم معالم القطاع القانو�ف

يناير 2018.

ي 1 مارس 1992.
5 النظام األساسي للحكم، الصادر �ف

https://carnegie-mec.org/diwan/75174
https://carnegie-mec.org/diwan/75174
https://carnegie-mec.org/diwan/75174
https://carnegie-mec.org/diwan/75174
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
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ز، السعودية توقف إيقاع عقوبة الَجلد: وثيقة، 24  أبريل 2020. 6  روي�ت

7 نظام السجن والتوقيف، مرسوم ملكي رقم م/31، 28  مايو 1978.

. ي
ي بمسألة االحتجاز التعس�ف 8 ورقة الحقائق رقم 26، فريق األمم المتحدة العامل المع�ف

يعـــات المحليـــة التعذيـــب والمعاملـــة المهينـــة برصيـــــــح القـــول، غـــ�ي أنَّ نظـــام اإلجـــراءات الجزائية ونظام الســـجن والتوقيف  ال تذكـــر الت�ش
 مـــن اإلجـــراءات التأديبية 

ً
نت جملة نـــان مـــواد تحظـــر ســـوء المعاملـــة. ورغـــم ذلـــك، فـــإنَّ المـــادة 20 مـــن نظـــام الســـجن والتوقيـــف بيَّ يتضمَّ

ي من الزيارات أو 
ي ذلـــك الحبـــس االنفـــرادي لمـــدة تصل إىل 15 يوًمـــا، والحرمان الكامل أو الجـــز�ئ

المســـموح اتخاذهـــا ضـــد الســـجناء، بمـــا �ف
ي أبريل 

ة جزئًيا، إذ أصدرت الســـعودية أمًرا �ف المكالمـــات الهاتفيـــة، وإيقـــاع عقوبـــة الَجلـــد حـــ�ت ع�ش جلدات. وقد تم تعليق العقوبة األخ�ي

ف نظام الســـجن والتوقيف لمدير  (.6  كمـــا يجـــ�ي ي
وكـــة للتقديـــر القضـــا�ئ 2020 يعلـــن وقـــف إيقـــاع عقوبـــة الَجلـــد تعزيـــًرا )أي العقوبـــات الم�ت

ي حـــاالت الســـلوك العنيـــف أو االعتـــداء. ويســـمح لضبـــاط الســـجن باســـتخدام 
ف لمـــدة تصـــل إىل 72 ســـاعة �ف الســـجن تقييـــد يـــدي الســـجني

ا عنيًفا أو مقاومة أو يحاولون الفرار، إذا لم يكن من الممكن إخضاعهم بأي طريقة 
ً
الســـالح الناري ضد الســـجناء الذين يظهرون ســـلوك

يـــل أو ســـاقيه(. ومـــع ذلـــك،  ف  إن لـــزم بطلقـــات تســـتهدف األطـــراف )يـــدي ال�ف
ً
ف أن تكـــون الطلقـــة األوىل تحذيريـــة، متبوعـــة أخـــرى؛ ويتعـــنيَّ

تحظـــر المـــادة 28 أي اعتـــداء عـــل الســـجناء أو احتجازهـــم مـــن قبل ضباط مرفق االحتجاز، وتقرُّ اتخـــاذ إجراءات تأديبية ضد أي ضابط 
ي الالئحـــة التنفيذية لنظام الســـجن والتوقيف.7

ي مثـــل هـــذا العمـــل. وتـــرد تفاصيـــل إضافيـــة �ف
ي متـــورط �ف

عســـكري أو مـــد�ف

ي اإليفاء بالمتطلبات القانونية والمعاهدات
3.1 اإلخفاق �ن

ان 1.3.1 االعتقال واالحتجاز التعسفيَّ

ي من الحرية اســـتناًدا إىل معاي�ي محددة. 
ي حاالت الحرمان التعســـ�ف

ي بمســـألة االحتجاز التعســـ�ف يحدد فريق األمم المتحدة العامل المع�ف
ويعت�ب الحرمان من الحرية تعســـفًيا إذا كانت الحالة تندرج تحت إحدى الفئات الخمس التالية:

ر الحرمـــان مـــن الحرية أمٌر مســـتحيل )كما هـــو الحال عندما يتم إبقاء الشـــخص  ي يـــ�ب
عندمـــا يبـــدو جلًيـــا أنَّ التـــذرع بـــأي أســـاس قانـــو�ف
رهـــن االحتجـــاز بعد انقضاء مـــدة عقوبته...(؛

ي يكفلهـــا ]...[ اإلعـــالن العال�ي لحقوق اإلنســـان و  عندمـــا يكـــون الحرمـــان مـــن الحريـــة ناجًمـــا عـــن ممارســـة الحقـــوق أو الحريـــات الـــ�ت

]...[ العهـــد الـــدوىلي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية؛

ي محاكمـــة عادلـــة، بموجـــب مـــا هو منصـــوص عليه 
ي بالمعايـــ�ي الدوليـــة المتعلقـــة بالحـــق �ف

عندمـــا يكـــون عـــدم التقيـــد الـــكلي أو الجـــز�ئ

ي قبلتهـــا الدول المعنية، عل قدر مـــن الخطورة بحيث  ي الصكـــوك الدوليـــة ذات الصلـــة الـــ�ت
ي اإلعـــالن العالـــ�ي لحقـــوق اإلنســـان و�ف

�ف

؛ ي
يكتـــ�ي الحرمـــان مـــن الحرية بطابع تعســـ�ف

عندمـــا يتعـــرض طالبـــو اللجـــوء أو المهاجـــرون أو الالجئون لالحتجاز اإلداري لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة اإلدارية أو القضائية 

أو االنتصاف؛ و

 8. ف ا للقانون الدوىلي ألسباب تتعلق بالتمي�ي
ً
عندما يكون الحرمان من الحرية انتهاك

-1

-2

-3

-4

-5

https://www.reuters.com/article/us-saudi-rights-flogging/saudi-arabia-to-end-flogging-as-form-of-punishment-document-idUSKCN2262VT
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1
https://www.ohchr.org/documents/publications/FactSheet26en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/FactSheet26en.pdf
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ـــه 
َّ
ي عـــام 1948، بدعـــوى أن

امتنعـــت الســـعودية عـــن اإلدالء بصوتهـــا لـــدى اعتمـــاد األمـــم المتحـــدة اإلعـــالَن العالـــ�ي لحقـــوق اإلنســـان �ف
ي األمم 

مـــة بحكم عضويتهـــا �ف ف ي تؤكـــد خـــالف ذلك، فإنَّ الســـعودية مل�ت يعـــة اإلســـالمية. ومـــع ذلـــك، ورغـــم الشـــواهد الـــ�ت يتعـــارض مـــع ال�ش

ي اإلعـــالن العال�ي لحقوق اإلنســـان، 
ي ذلـــك البنـــود المنصـــوص عليهـــا �ف

المتحـــدة باالمتثـــال إىل المعايـــ�ي العالميـــة لحقـــوق اإلنســـان، بمـــا �ف
. ي

ف بهـــا باعتبارهـــا قواعـــد القانـــون الـــدوىلي العر�ف الُمعـــ�ت

 
ٌ
هـــا ُملزمـــة

َّ
كمـــا أنَّ الســـعودية لـــم تنضـــم إىل إعـــالن عـــام 1992 بشـــأن حمايـــة جميـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء القـــ�ي. ومـــع ذلـــك، فإن

ي األمـــم المتحـــدة بمراعـــاة مجموعـــة مبـــادئ األمم المتحدة لحماية جميع األشـــخاص الذين يتعرضون ألي شـــكل 
 عضـــًوا �ف

ً
بصفتهـــا دولـــة

م أن يتم إنفاذ  ي الذي يحتِّ
، مثل المبدأ الثا�ف ف من أشـــكال االحتجاز أو الســـجن. تحظر العديد من المبادئ االعتقال واالحتجاز التعســـفيني

االعتقال أو االحتجاز أو الســـجن من قبل ســـلطة مختصة، والمبدأ الرابع الذي يتطلب أن يكون أي إجراء يتصل بالســـجن أو االحتجاز 
ي اإلســـالم الصادر عام 

ت إىل إعالن القاهرة حول حقوق اإلنســـان �ف بأمر من ســـلطة قضائية أو ســـلطة أخرى.9  بيد أنَّ الســـعودية انضمَّ
.10  تحظر المادة 20 من اإلعالن القبض عل إنســـان أو تقييد  ف 1992، الذي يضمن أيضا الحماية من االعتقال واالحتجاز التعســـفيني

ي تخول الســـلطات التنفيذية اتخاذ مثل هـــذه اإلجراءات. ف االســـتثنائية ال�ت ، كمـــا يحظـــر ســـنَّ القوانـــني عي حريتـــه أو نفيـــه بغـــ�ي موجـــب �ش

. تحظـــر المادتان 1 و7 من نظام الســـجن والتوقيف  ف ف المحليـــة الحمايـــة مـــن االعتقال واالحتجاز التعســـفيني تضمـــن العديـــد مـــن القوانـــني

ي بتوقيفـــه 
الصـــادر عـــام 1978 احتجـــاز أي شـــخص، ويشـــمل ذلـــك الشـــخص الـــذي أتـــمَّ مـــدة ســـجنه المقـــررة، مـــا لـــم يصـــدر أمـــٌر يقـــ�ف

ف للقانـــون.11 ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ المـــادة 4 من نظام الســـجن والتوقيـــف تمنح وزير  مـــن الســـلطات، مـــع أحـــكام خاصـــة باألحـــداث المخالفـــني
. ي القضايـــا المتعلقـــة باألمـــن القومي

الداخليـــة صالحيـــة إصـــدار أمـــر بالســـجن واالحتجـــاز مـــن خـــالل إدارة خاصـــة �ف

ي تضمن اإلجـــراءات القانونية الواجبـــة منذ االعتقال  ي عـــام 2001، عـــدًدا من البنـــود ال�ت
يتضمـــن نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة، الـــذي ُســـنَّ �ف

ي االســـتطالع. تنص المادة 2 من نظام اإلجراءات الجزائية 
ف �ف ي حالة ثالثة أرباع المشـــاركني

ي تم انتهاكها �ف ف إصدار الحكم،12 وال�ت إىل حني

صـــة لـــكل منهمـــا، وعـــل أن ُيحظـــر إيذاء المقبوض عليه جســـديا أو معنويا، كما  ي األماكـــن المخصَّ
عـــل أال يكـــون التوقيـــف أو الســـجن إال �ف

ُيحظـــر تعريضـــه للتعذيـــب أو المعاملـــة المهينـــة للكرامـــة. وتحظـــر المـــادة ذاتهـــا القبـــض عـــل أّي إنســـان أو تفتيشـــه أو توقيفـــه أو ســـجنه 
ي التحقيـــق والمحاكمة. كمـــا ينص نظام  ي مرحل�ت

ي �ف
ي التمثيـــل القانـــو�ف

ـــه �ف إال بأوامـــر مـــن الســـلطة المختصـــة. وكفـــل النظـــام لـــكل متهـــم حقَّ
ي االتصـــال بمـــن يـــرى إبالغـــه. ويمنـــح هيئـــة 

اإلجـــراءات الجزائيـــة عـــل وجـــوب إخبـــار الموقـــوف بأســـباب التوقيـــف، وكفـــل لـــه الحـــق �ف

ي أّي وقـــت للتحقـــق مـــن امتثال هـــذه المرافق 
ي إجـــراء زيـــارات تفتيشـــية عـــل الســـجون ودور التوقيـــف �ف

التحقيـــق واالدعـــاء العـــام الحـــق �ف
ي كانـــت تابعـــة لـــوزارة الداخليـــة ســـابًقا، إىل وكالـــة جديـــدة هي النيابـــة  ألحـــكام القانـــون. وقـــد تـــم نقـــل هيئـــة التحقيـــق واالدعـــاء العـــام، الـــ�ت

ة لســـلطة الملك. ي حزيـــران/ يونيـــو 2017، وقـــد غـــدت هـــذه الهيئـــة خاضعـــة مبا�ش
العامـــة، وذلـــك بمقتـــ�ف أمـــر ملـــكي صـــدر �ف

ف أن يتـــم  ة احتجـــاز فـــرٍد لغايـــات التحقيـــق يجـــب أال تتجـــاوز 24 ســـاعة، وبانقضائهـــا يتعـــني كمـــا يقـــرر نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة أن فـــ�ت
ورة ذلك. وبحســـب ما نصَّ عليه  إصـــدار أمـــر باإلفـــراج عـــن الموقـــوف أو تمديـــد مـــدة التوقيـــف لمدة ال تتجاوز خمســـة أيام إذا تقررت �ف

ف عـــل المحقـــق، إذا قـــرر أن التحقيـــق يســـتوجب تمديـــد التوقيـــف، أن يقوم بتقديم طلب بهذا الشـــأن بواســـطة هيئة  ـــه يتعـــني
َّ
النظـــام، فإن

9  مجموعة مبادئ األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 9  ديسم�ب 1988.

ي اإلسالم، 5  أغسطس 1990.
10 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان �ف

11 نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1978.

12 نظام اإلجراءات الجزائية، 16  أكتوبر 2001.

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5f564123-e181-433c-bc4d-a9a700f26bd4/1
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13  نظام اإلجراءات الجزائية، الصادر عام 2013.

يعة اإلسالمية إىل أنواع ثالثة: الحدود، القصاص )و( التعزير...”جرائم الحدود هي  ي ال�ش
صنف الجرائم �ف : “ تُ ي

14 وفًقا لمعجم دوهايم Duhaime القانو�ف

ب  : ال�قة، وقطع الطرق، و�ش رها هللا عل مسلك الناس. وجرائم الحدود هي ي قرَّ ي القرآن باعتبارها تتعدى الحدود ال�ت
تلك المذكورة عل نحو محدد �ف

ي تستوجب إقامة  وع )و( قذف األعراض. ويضيف بعض الفقهاء إىل ما سبق القتل والردة ضمن فئات الجرائم ال�ت الكحول، واالتصال الجن�ي غ�ي الم�ش
الحد”.

15 ُعكاظ: عكاظ تن�ش تفاصيل 25 جريمة موجبة للتوقيف، 21  أغسطس 2020.

ف يوًمـــا من تاريــــخ القبـــض عل المتهم.  ي مجموعهـــا عـــل أربعني
التحقيـــق واالدعـــاء العـــام، عـــل أال تزيـــد مـــدة التمديـــد أو المـــدد المتعاقبـــة �ف

ووفًقـــا ألحـــكام النظـــام، فـــإنَّ لرئيـــس هيئـــة التحقيـــق واالدعاء العام )الذي يحمل اآلن مســـ�َّ النائب العام( وحـــَده أن يصدر أمره بتمديد 
ف بعدهـــا اإلفـــراج عـــن المتهـــم أو إحالتـــه إىل المحكمـــة. ومـــع  التوقيـــف مـــدة أو مـــدًدا متعاقبـــة ال يزيـــد مجموعهـــا عـــل ســـتة أشـــهر، ويتعـــنيّ
ي مـــن الُوجهـــة الفعلّيـــة هذا الحد األقـــ� لمدة التوقيـــف. يمكن أن 

ذلـــك، فـــإن المـــادة 19 مـــن قانـــون مكافحـــة اإلرهـــاب لعـــام 2017 تلـــعف

ي عـــ�ش شـــهًرا بحســـب مـــا يقـــرره مكتب النائـــب العام، وللنائب العـــام بعد ذلك أن يتقـــدم بطلب تمديد  تصـــل مـــدة االحتجـــاز اآلن إىل اثـــ�ف
صـــوى لالحتجـــاز. ومـــن الجـــلي أن هـــذا يتعـــارض مـــع معايـــ�ي المحاكمـــة العادلـــة، 

ُ
إىل المحكمـــة الجزائيـــة المتخصصـــة، دون تحديـــد مـــدة ق

ي ثالثة أربـــاع الحاالت 
ف عـــل وجـــه ال�عـــة أمـــام القضـــاء. وقـــد تـــم انتهاك أحـــكام نظام اإلجـــراءات الجزائيـــة �ف ي تتطلـــب مثـــول المتهمـــني الـــ�ت

ي االســـتطالع.
ي أبلـــغ عنها المشـــاركون �ف الـــ�ت

ي غـــ�ي حـــاالت التلبـــس، ال يجوز القبض عل أّي إنســـان أو توقيفـــه إال بأمر من 
ـــه �ف

َّ
تنـــص المـــادة 35 مـــن نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة عـــل أن

ي الســـجون أو أماكـــن التوقيـــف المخصصـــة 
ـــه ال يجـــوز توقيـــف أي إنســـان أو ســـجنه إال �ف

َّ
الســـلطة المختصـــة. وتنـــص المـــادة 37 عـــل أن

لذلـــك نظاًمـــا، وتحظـــر عـــل إدارة الســـجن قبـــول أي إنســـان إال بموجـــب أمـــر مســـبب ومحدد المـــدة وموقع عليه من الســـلطة المختصة، 
ي أن يتـــم إبالغهـــم مـــن قبـــل الضابـــط المكلـــف 

ي هـــذا األمـــر.13  كمـــا يكفـــل النظـــام حـــق األفـــراد �ف
ويجـــب أال تبقيـــه بعـــد المـــدة المحـــددة �ف

بإنفـــاذ القانـــون بالتهـــم الموجهـــة إليهـــم مـــن قبـــل النيابة، وللمحتجزين بصفة غ�ي قانونية أن يقدموا شـــكاياتهم إىل الســـلطات المختصة.

ي 
ي تســـتوجب التوقيف الفوري، وال ُيعدُّ بعضها جرائم �ف ى ال�ت ي تبيان الجرائم الك�ب

تســـتفيض المادة 10 من نظام اإلجراءات الجزائية �ف
يعة  ي ال�ش

ي جســـيم، وجرائم الحدود المنصوص عليها �ف
ي القتل، وإلحاق أذًى بد�ف

وع �ف . وتشـــمل هذه جرائم القتل وال�ش القانون الدوىلي

ي المخدرات، 
ي الكحـــول أو تناولـــه، االتجـــار �ف

، والمثليـــة الجنســـية، واالتجـــار �ف اإلســـالمية14 ، واالغتصـــاب، وال�قـــة، واالعتـــداء الجنـــ�ي

ي القتال المســـلح أو النــــزاعات القبلية، 
اك �ف ي المتفجرات أو األســـلحة الشـــخصية أو اســـتخدامها بشـــكل غ�ي مرخص به، االشـــ�ت

االتجار �ف

ي جهـــاز االســـتخبارات 
ي اآلخريـــن، تزييـــف األمـــوال، والربـــا، وانتحـــال صفـــة ضابـــط �ف

تدمـــ�ي الممتلـــكات الخاصـــة أو العامـــة، قتـــل مـــواسش
ة عل أنها “أي  العامة، ومقاومة مســـؤوىلي إنفاذ القانون، واختالس األموال العامة. كما تضيف المادة 10 تعريًفا شـــامل للجريمة الكب�ي
ة”، دون أن يتـــم تقديـــم تعريـــف أك�ث تحديـــًدا. يتم تحديـــث قائمة الجرائم   كبـــ�ي

ً
عتـــ�ب بموجـــب أمـــر ملـــكي أو إشـــعار وزاري جريمـــة جريمـــة تُ

 
ً
ي أغســـطس 2020 15، قائمة

ي الصحف المحليـــة �ف
ـــ�ش �ف

ُ
، الذي ن ـــن التحديـــث األخـــ�ي ات. وقـــد تضمَّ ة الموجبـــة للتوقيـــف عـــل فـــ�ت الكبـــ�ي

ب، حوادث الســـ�ي  ، البغاء، االعتداء عل أحد الوالدين بالرصف ي ة، مـــن بينهـــا الجرائم المخلة باألمن الوطـــ�ف يـــن جريمـــة كبـــ�ي بــــخمسة وع�ش

، أو أثنـــاء  ي اتجـــاه معاكـــس لحركـــة الســـ�ي
ي أثنـــاء قيـــادة المركبـــة تحـــت تأثـــ�ي المســـكرات أو المخـــدرات، وأثنـــاء قيـــادة المركبـــة �ف

ي تقـــع �ف الـــ�ت
از والخطف والغش التجاري.  ف تجاوز اإلشـــارة الضوئية ذات الضوء األحمر، أو أثناء تجاوز ال�عة المقررة. ُيضاف إىل ذلك جرائم االب�ت

مـــا هـــو مـــؤ�ش آخـــر عـــل االســـتخدام المفـــرط لالحتجاز، وعل أنَّ البلـــد تتحول ب�عة إىل دولة بوليســـية.
َّ
َب القائمـــة إن إنَّ تشـــعُّ

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
https://www.okaz.com.sa/news/local/2038058
https://www.okaz.com.sa/news/local/2038058
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ي الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام الحبـــس والتوقيـــف.16  وتتعـــارض بعـــض األحـــكام الـــواردة 
وتـــرد تفاصيـــل إضافيـــة عـــن التوقيـــف واالعتقـــال �ف

ي تـــم إدخالهـــا مؤخًرا عل  ي نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة، ولعـــّل مـــردَّ ذلـــك إىل التعديـــالت الـــ�ت
ي هـــذه الالئحـــة مـــع تلـــك المنصـــوص عليهـــا �ف

�ف
 قد 

ً
نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة. ومـــن األمثلـــة عـــل ذلك أن لنظام الحبس والتوقيف يحظر احتجاز أي شـــخص دون دليل عل أنَّ جريمة

ف  ي القضية. وبعد ذلـــك، يتعني
 من 24 ســـاعة، للتحقيـــق �ف

ً
هـــا األقـــ� ثالثـــة أيـــام بعـــد االعتقـــال، بـــدل ارُتكبـــت، وتفـــرض مـــدَة توقيـــٍف حدُّ

ه 
َّ
ي حال توفـــر األدلة، فإن

ا �ف ي كانـــت قـــد قررت توقيفـــه إذا لم يتم إيجاد دليـــل. وأمَّ إطـــالق �اح الشـــخص المحتجـــز بأمـــر مـــن الســـلطة الـــ�ت
ة. ي أن يتـــم اإلفـــراج عـــن الموقـــوف بينمـــا ُتحـــال القضيـــة إىل المحكمة، أو إبقـــاؤه رهن االحتجاز إذا كانت القضيـــة تتعلق بجريمة كب�ي

ينبـــعف

، وال ســـيما منذ ســـبتم�ب  ي الحبس االحتياطي
ات طويلة �ف ف لفـــ�ت ف ظلـــوا قابعـــني أكـــدت منظمـــة القســـط ومصـــادر أخـــرى أن مئـــات المعتقلـــني

ف  ي تم ملؤها من قبل ســـتة ع�ش من الســـجناء الحاليني 2017. ومن خالل إجراء األبحاث المتعلقة بهذا التقرير، أظهرت االســـتبانات ال�ت
ي معظم الحاالت 

فـــرج عنهـــم منـــذ عهـــد قريـــب، أو بالنيابـــة عنهـــم من قبـــل ذويــهم وأصدقائهـــم، أنَّ اعتقالهم واحتجازهـــم كان �ف
ُ
أو الذيـــن أ

ة منهم  ي الســـعودية، واحُتجز عـــ�ش
ي ســـجون ومراكـــز توقيف مختلفـــة �ف

. وقـــد ظـــلَّ الســـجناء رهـــن االحتجـــاز لمـــدد مختلفـــة �ف ي
غـــ�ي قانـــو�ف

ف ُمنـــع تســـعة منهـــم مـــن  ي حـــني
ف بحقوقهـــم القانونيـــة عنـــد اعتقالهـــم أو توقيفهـــم، �ف ي ســـجون سياســـية. ولـــم يتـــم إبـــالغ أي مـــن المشـــاركني

�ف
. وتمـــت إحالـــة أربعـــة فقـــط مـــن أصـــل الســـجناء الســـتة عـــ�ش إىل المحاكمـــة خـــالل المهلـــة القانونيـــة، أو تمكينهـــم مـــن  ف االتصـــال بمحامـــني
ي االســـتطالع ألك�ث من ثالثة أشـــهر دون توجيه اتهامـــات إليهم، ولم 

ف �ف . واحُتجـــز العديـــد مـــن المشـــاركني ي
الحصـــول عـــل التمثيـــل القانـــو�ف

ي كثـــ�ي مـــن األحيـــان مـــن الزيـــارات العائليـــة، ولـــم يحصلـــوا عـــل الرعايـــة الطبيـــة لـــدى 
نـــة مـــن أســـباب اعتقالهـــم، وُحرمـــوا �ف يكونـــوا عـــل بيِّ

اعتقالهم.
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هل تمَّ إبالغك بحقوقك 
وواجباتك عند االعتقال؟

نعم:
ال:

نعم:
ال:

ي سجن 
هل تمَّ احتجازك �ن

ي أحد مراكز 
سياسي أم �ن

التوقيف؟

هل تمت إحالتك إىل المحاكمة 
خالل المهلة القانونية، وهل 
ُسمح لك باالتصال بمحاٍم؟

ي االستطالع
ف �ف الشكل 2: معلومات عن ظروف االعتقال والتوقيف من المشاركني

16  نظام السجن والتوقيف، مرسوم ملكي رقم م/31، 28  مايو 1978.

نعم:
ال:

ال أعرف/ ال أرغب 
باإلجابة:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1
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ي ظروف احتجاز إنسانية
2.3.1 الحق �ن

ي مكان آخر. عل ســـبيل المثال، 
ي إحدى مرافق االحتجاز قد يكون جائًزا �ف

تتباين ظروف الســـجن من مكان إىل آخر، وما هو محظور �ف

ف  تســـمح بعـــض مرافـــق التوقيـــف للســـجناء بالحصـــول عـــل الصحف والكتب والطعـــام ومتعلقات أخرى من خارج الســـجن، بينما ال تج�ي
ي معظـــم الســـجون الســـعودية تبعـــث عـــل القلق فيمـــا يخص البنيـــة التحتيـــة المتهالكة وقلة 

مرافـــق أخـــرى مثـــل ذلـــك. غـــ�ي أنَّ األحـــوال �ف

ف الســـجناء من ممارســـة  ي المرافـــق المخصصـــة لألمهـــات المرضعات، أو محدودية تمكني
الصيانـــة، وتـــردي المرافـــق الصحيـــة، والنقـــص �ف

.17  ويؤكـــد البحـــث الجديـــد الـــذي أجرتـــه منظمـــة القســـط مـــن أجـــل إعـــداد هـــذا التقريـــر النتائـــج  ي
ـــِم الهـــواء النـــ�ت الرياضـــة اليوميـــة أو تنسُّ

ي 
ي ســـبق أن توصلـــت إليهـــا القســـط حـــول ســـوء أوضـــاع الســـجون ومراكـــز التوقيـــف بوجـــه عـــام. لقـــد وصـــف المشـــاركون �ف الســـابقة الـــ�ت

االســـتطالع المتعلق بهذا البحث واقع الســـجون المكتظة، وعدم توفر المتطلبات األساســـية للنظافة الشـــخصية، واإلســـاءات اللفظية 

والبدنيـــة مـــن قبـــل ضبـــاط مراكـــز التوقيـــف أو الســـجناء اآلخريـــن، ومحدوديـــة القـــدرة عـــل ممارســـة الرياضـــة اليوميـــة أو التعـــرض ألشـــعة 

ي مـــن المكالمـــات الهاتفيـــة أو الزيـــارات العائليـــة، والتأخ�ي 
الشـــمس، واألنظمـــة الغذائيـــة غـــ�ي الكافيـــة أو غـــ�ي الصحيـــة، والحرمـــان التعســـ�ف

ي الخدمـــات لصحيـــة، وعـــدم اســـتجابة الســـلطات إىل شـــكايات الســـجناء أو استفســـاراتهم. كمـــا 
ي تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة أو اإلهمـــال �ف

�ف

ي تداب�ي الحماية الكافية 
ي مرافـــق التوقيـــف، وأشـــاروا، وإن كان ذلك بدرجة أقل، إىل النقـــص �ف

ذكـــر المشـــاركون أيًضـــا تعـــاطي المخـــدرات �ف

صيبوا بالمرض أثناء االحتجاز، وســـاءت حـــال أربعة منهم إىل 
ُ
ف االســـتطالع أن ثمانيـــة من الســـجناء قد أ ي وبـــاء كوفيـــد-19. وبـــنيَّ

مـــن تفـــ�ش
ي وفـــاة عبـــد هللا الحامـــد، وهـــو مدافـــع رائـــد عـــن حقـــوق 

ي تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة العاجلـــة �ف
أن غـــدت داًء مزمًنـــا. وقـــد تســـبب التأخـــر �ف

ي الســـعودية )انظـــر ص 50 لمزيـــد مـــن التفاصيل(.
ي جمعيـــة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية �ف

اإلنســـان، وعضـــو مؤســـس �ف

ي القســـم 3 أدنـــاه، الذي يتناول 
ي الســـعودية �ف

يتضمـــن التقريـــر وصًفـــا تفصيلًيـــا للصحـــة والنظافـــة وجوانـــب أخـــرى من أوضاع الســـجون �ف
ظـــروف الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز الســـعودية وحال الرعايـــة الصحية فيها.

3.3.1 عدم التعرض إىل التعذيب وسوء المعاملة

ي الســـعودية، وال ســـيما فيمـــا يتعلق بســـجناء الـــرأي. وقد أخفقت الســـلطات 
ي �ف تتـــم ممارســـة التعذيـــب وســـوء المعاملـــة عـــل نحـــو منهـــيب

ي تنفيـــذ الحـــد األد�ف مـــن الضمانـــات اإلجرائيـــة المتعلقـــة باالســـتجواب واالحتجـــاز، بحســـب مـــا وثقـــه المقرر األمـــم المتحدة 
الســـعودية �ف

ي ســـياق مكافحـــة اإلرهـــاب، بعـــد أن قـــام ببعثة لتق�ي 
ي بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية �ف الخـــاص الســـابق، المعـــ�ف

 
ً

ي بحٍث سابق اتجاًها ناشًئا ينـزع نحو القمع، وتحول
ي عام 2018. وكانت منظمة القسط قد وثقت بالفعل �ف

الحقائق إىل السعودية �ف
ة الُحكم. ي الســـعودية، بعد وصول الملك ســـلمان إىل ُســـدَّ

ف واألجانـــب �ف ي اســـتخدام التعذيـــب ضـــد المواطنـــني
نوعًيـــا �ف

 مختلفة من التعذيب وســـوء المعاملة ُترتكب، أو يتم التهديد 
ً

ي االســـتطالع ضمن الدراســـة الجديدة هذه أنَّ أشـــكال
وأكد المشـــاركون �ف

ي للزيارات أو المكالمات الهاتفية، والحبس 
ف إىل الحظر التعســـ�ف بممارســـتها، أثناء االســـتجواب أو االحتجاز. وقد أشـــار معظم المشـــاركني

افات  ي األدوية األساســـية، والحرمان من النوم، وانتــــزاع االع�ت
االنفرادي، واإلســـاءة اللفظية، والتهديد باإلســـاءات والتعذيب، والنقص �ف

ف عـــل توقيـــع الوثائـــق. كمـــا تناقلـــت منظمـــة القســـط ومصـــادر أخـــرى معلومـــاٍت عـــن اســـتخدام أســـاليب  الق�يـــة أو إكـــراه الموقوفـــني
، وكذلك الناشـــطات. ف ب المحتجزين والناشـــطني االســـتجواب الُقصـــوى المحظـــورة، مثـــل الصعـــق بالكهربـــاء، واإليهـــام بالغـــرق، و�ف

ي السعودية: 2015 )التقرير السنوي(، 14 مارس 2016.
17  منظمة القسط لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان �ف

https://drive.google.com/file/d/0B5Pfhjxv1walbkl3Vk5hZmNJbm8/view?pref=2&pli=1&resourcekey=0-zpfdjHKqnhB6uViJhdFjNQ
https://drive.google.com/file/d/0B5Pfhjxv1walbkl3Vk5hZmNJbm8/view?pref=2&pli=1&resourcekey=0-zpfdjHKqnhB6uViJhdFjNQ
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وب ســـوء المعاملـــة يتعـــارض مـــع المـــادة 36 )1( مـــن نظـــام  ه مـــن �ف ي عـــدم التعـــرض للتعذيـــب وغـــ�ي
إنَّ انتهـــاك حقـــوق الســـجناء �ف

ي تنـــص عـــل وجـــوب معاملـــة الموقـــوف بمـــا يحفـــظ كرامتـــه، وتحظـــر إيـــذاءه جســـدًيا أو معنوًيـــا.  ي الســـعودية، الـــ�ت
اإلجـــراءات الجزائيـــة �ف

. ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ  ف ي تنـــص أيًضـــا عـــل المعاملـــة المناســـبة لألفـــراد المحتجزيـــن أو المســـجونني وكذلـــك مـــواد نظـــام الســـجن والتوقيـــف الـــ�ت
ي حـــاٍل تتســـم بإفالت الُجناة مـــن العقوبة. ويتنـــاول التقرير 

الســـلطات الســـعودية تواصـــل ممارســـة التعذيـــب الممنهـــج واإلغضـــاء عنـــه، �ف

ي 
، �ف ي عايشـــها الســـجناء والســـجناء الســـابقون الذيـــن ســـيُموا ســـوَء العـــذاب، بشـــكل تفصيـــلي هـــذا النمـــط مـــن االنتهـــاكات، والتجـــارب الـــ�ت

وب ســـوء المعاملـــة. ه مـــن �ف القســـم 4 أدنـــاه، الـــذي يتنـــاول التعذيـــب وغـــ�ي

اف والتدقيق 4.1 اإل�ش

ه ليس ثمة إمكانية إلجراء عملية تفتيش مســـتقلة عل الســـجون من قبل المجتمع 
َّ
إنَّ الرقابة عل قرارات المحاكم ال تكاد توجد، كما أن

ي البالد، إذ ال تسمح الدولة بوسائل اإلعالم المستقلة 
يعية المنتخبة، أو وسائل اإلعالم المستقلة �ف ي المستقل، أو الهيئات الت�ش

المد�ف
ف وإصدارهـــا من قبل  ي قـــد تقـــوم بمراقبـــة أداء مؤسســـات الدولـــة. ويتـــم ســـن معظـــم القـــرارات والقوانـــني ي الـــ�ت

أو منظمـــات المجتمـــع المـــد�ف
. مجلـــس الـــوزراء أو الديوان الملكي

ف لحقـــوق اإلنســـان، همـــا هيئـــة حقـــوق اإلنســـان الســـعودية والجمعيـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، قبـــل  ف حكوميتـــني تـــم إنشـــاء منظمتـــني

ي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، وكذلـــك العمل 
عقديـــن مـــن الزمـــن، وكان الغـــرض األســـاسي مـــن إنشـــائهما هـــو التعامـــل مـــع الكيانـــات الدوليـــة �ف

لة تـــو�ي بأنَّ ثمة أجهزٌة 
ِّ
ي العمل كواجهة مضل

ف تتمثل أساًســـا �ف ف الهيئتني ـــه يبـــدو أن وظيفة هاتـــني
َّ
كهيئـــات مراقبـــة محليـــة. ومـــع ذلـــك، فإن

حـــات، وتشـــ�ي الدالئـــل إىل أنَّ الســـلطات تتجاهـــل  تضطلـــع بالرقابـــة والتدقيـــق، بالنظـــر إىل أنَّ صالحيتهمـــا تقتـــرص عـــل تقديـــم المق�ت
ي تعمل اســـمًيا كمؤسســـة وطنية لحقوق اإلنســـان   عـــن ذلـــك، فـــإن هيئـــة حقـــوق اإلنســـان الســـعودية، ال�ت

ً
معظمهـــا عـــل أيِّ حـــال. وفضـــل

ب عل ذلك  تَّ ي البـــالد، لـــم تســـَع إىل أن يتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل لجنـــة التنســـيق الدولية للمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنســـان، إذ ســـي�ت
�ف

ف الهيئـــة اســـتقاللها وامتثالهـــا لمبـــادئ باريـــس، أو المعايـــ�ي الدوليـــة الدنيـــا. أن تبـــنيِّ

ف عامي 2011  ت بـــني ي ترعاهـــا الحكومـــة بعـــدد من الزيارات إىل الســـجون السياســـية، ون�ش قامـــت الجمعيـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان الـــ�ت
لة دون  ات مطوَّ و 2012 تقريـــًرا عـــن أبـــرز مـــا توصلـــت إليـــه.18  ووثقـــت عـــدة شـــكاوى مـــن الســـجناء، كان أهمهـــا الحبـــس االحتيـــاطي لفـــ�ت

افات، اســـتمرار احتجاز الســـجناء بعد صدور أوامر باإلفراج عنهم،  اع االع�ت ف اإلحالة إىل ســـلطة قضائية، واســـتخدام ســـوء المعاملة الن�ت

هم الســـلطات  ي عزل بعض الســـجناء الذين تعت�ب
حظـــر الزيـــارات العائليـــة، االســـتخدام المطـــول والمتكـــرر للحبـــس االنفـــرادي، اإلفـــراط �ف

دة،  ي تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة، إخضـــاع الزائريـــن إىل عمليات تفتيش مشـــدَّ
ـــر �ف ي والتأخُّ مصـــدر تهديـــد للمصالـــح الوطنيـــة، اإلهمـــال الطـــ�ب

ي تعرضـــن إىل عمليـــات تفتيـــش طالـــت األجـــزاء الحميمـــة مـــن الجســـم. كمـــا أشـــار تقريـــر الجمعيـــة الوطنيـــة إىل أنَّ 
وبخاصـــة النســـاء، الـــال�ئ

ي مـــن اضطرابـــات الصحـــة العقليـــة، األمـــر الذي يســـتدعي وضع خطة عمـــل فورية.
ا مـــن الســـجناء يعـــا�ف ً عـــدًدا كبـــ�ي

ـــن التقريـــر الســـنوي للجمعيـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان لعـــام 2018 19 توثيًقـــا لشـــكايات بلـــغ عددهـــا ســـتمئة وواحـــدة، تتعلـــق  وتضمَّ

ي 
بظـــروف احتجـــاز الســـجناء ومطالبهـــم، وهـــو أعـــل رقـــم موثـــق منـــذ عـــام 2014، حيـــث تل�ت فرعـــا الجمعيـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان �ف

ف متعلًقا بطلبات اإلفراج )148(، والتأخ�ي  كل من الرياض والقصيم العدد األك�ب من شـــكاوى الســـجناء. وكان معظم شـــكايات الموقوفني
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ي 40 
ف مدة عقوبته دون أن يتم إطالق �احه )87(. كما تم تل�ت ي اإلحالـــة إىل المحاكمـــة )141(، والمطالبـــة باإلفـــراج بعـــد إنهـــاء الســـجني

�ف

ي الســـجون، و35 شـــكوى مـــن ســـوء المعاملة واالعتداء وانتهـــاك القواعد من قبـــل الضباط والحراس 
شـــكوى مـــن ســـوء الرعايـــة الطبيـــة �ف

داخل الســـجون.

ي عـــام 2020، أجـــرت هيئـــة حقـــوق اإلنســـان الســـعودية المرخصـــة رســـمًيا أكـــ�ث مـــن 1200 زيـــارة إىل مراكـــز االحتجـــاز والســـجون.20  
�ف

ي تعمـــل بمـــا يتجـــاوز طاقتهـــا االســـتيعابية  ة مـــن بينهـــا اكتظـــاظ الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز الـــ�ت وأشـــارت إىل عـــدد مـــن القضايـــا الخطـــ�ي

ف مـــن ذوي اإلعاقـــة،  ، وعـــدم مالءمـــة بعـــض الســـجون للموقوفـــني ي مؤسســـات اإلصـــال�ي
القصـــوى، وانخفـــاض عـــدد ضبـــاط وموظـــ�ف

ي إحالـــة القضايـــا إىل مـــا بعـــد المهلة القانونية القصوى، ومنع الســـجناء من مقابلـــة محاميهم، أو عدم 
ل، والتأخـــ�ي �ف واالســـتجواب المطـــوَّ

ي بعـــض الســـجون، وخدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
ي قضاياهـــم، تـــردي أحـــوال النظافـــة والتهويـــة والصيانـــة �ف

اطالعهـــم عـــل المســـتجدات �ف

ي أيـــام معينـــة مـــن 
ي الســـجون العامـــة، حيـــث ال يوجـــد إال طبيـــب عـــام واحـــد فقـــط أو طبيـــب زائـــر �ف

ف �ف غـــ�ي الكافيـــة أو المالئمـــة للموقوفـــني
األســـبوع، مـــع محدوديـــة مـــا هـــو متوفـــر مـــن المعـــدات الطبيـــة. وقـــد أوصـــت هيئـــة حقـــوق اإلنســـان الســـعودية باتخـــاذ مجموعـــة مـــن 

ف اإلدارات الحكومية  ي التواصـــل بشـــأن القضايـــا بـــني
ي الســـجون وأوجـــه القصـــور �ف

اإلجـــراءات التصحيحيـــة للحـــدِّ مـــن مشـــاكل االكتظـــاظ �ف
ي تســـتوجب التوقيـــف الفـــوري،  ـــجن، ومراجعـــة قائمـــة الجرائـــم الـــ�ت المختلفـــة. ومـــن تلـــك التوصيـــات وضـــع تدابـــ�ي عقابيـــة بديلـــة للسَّ

ي انتظـــار 
ف �ف ي حـــاالت الحبـــس االحتيـــاطي أو تفعيـــل اإلفـــراج عـــن المتهمـــني

واتخـــاذ إجـــراءات مـــن شـــأنها التعجيـــل بالمراجعـــة القضائيـــة �ف

ف واألنظمة الخاصة باالحتجاز والســـجن وتحديثها، ووضع دليل موحد للســـجون لتحديد حقوق الســـجناء  المحاكمة، ومراجعة القوانني

ف  نت لتســـهيل التواصل بشـــأن القضايا وقـــرارات المحاكم بني ك ع�ب اإلن�ت وواجباتهـــم، باإلضافـــة إىل خطـــط الطـــوارئ، وإنشـــاء نظـــام مشـــ�ت
أجهـــزة الدولـــة ذات الصلـــة، ووضـــع خطـــة لمعالجـــة ضعـــف البنيـــة التحتيـــة للســـجون ومرافـــق التوقيـــف.

 عـــن حقـــوق الســـجناء والســـجينات وواجباتهم، غ�ي أنَّ هـــذا الدليل لم 
ً

ت الجمعيـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان دليـــل ي عـــام 2012، نـــ�ش
�ف

يـــة بدعـــم   خ�ي
ٌ
ي الوقـــت عيِنـــه، تقـــوم مؤسســـة

ي مرافـــق االحتجـــاز أو الســـجون.21  �ف
ف �ف ي تدريـــب ضبـــاط اإلصـــالح العاملـــني

ـــن قـــط �ف ُيتضمَّ
ف  ية مـــن ممثلني االحتياجـــات االجتماعيـــة والماليـــة للســـجناء وأ�هـــم اســـتجابة لتوصيـــات مجلـــس الـــوزراء. وتتألـــف هذه المؤسســـة الخ�ي
ي الســـجون ومراكز اإلصـــالح، وتوف�ي 

ي جميـــع أنحـــاء الســـعودية. وهي مكلفـــة بوضـــع برامـــج يتـــم تنفيذهـــا �ف
مـــن عـــدة وزارات، ولهـــا فـــروع �ف

ف ســـلوك  الرعايـــة المناســـبة للســـجناء وأ�هـــم للحـــد مـــن العـــودة إىل الجريمـــة، وإجـــراء دراســـات من شـــأن نتائجها أن تســـاعد عل تحســـني
ورة دعم أ� الســـجناء مالًيا لمدة تصل إىل ســـتة  ي برصف

ي عام 1981 يق�ف
اح بدائل عن توقيفهم. كما صدر قرار وزاري �ف الســـجناء واق�ت

أشـــهر بعد اإلفـــراج عنهم.22

. إنَّ واقع كون كلٍّ من هيئة حقوق اإلنســـان الســـعودية والجمعية  قت منظمة القســـط هذه القضايا وقضايا مشـــابهة فيما م�ف
َّ
لقد وث

مـــا يظهـــر 
َّ
ي تمـــت معالجتهـــا إن ي تلقتاهـــا وتغفـــالن اإلشـــارة إىل عـــدد الشـــكاوى الـــ�ت الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان تذكـــران عـــدد الشـــكايات الـــ�ت

ي الســـجون ومراكـــز التوقيف أو حلهـــا. لذلك، ورغم إقـــرار الدولة 
بوضـــوح أنهمـــا ال تملـــكان مـــن األمـــر شـــيًئا فيمـــا يخـــص معالجـــة القضايـــا �ف

ء ُيذكـــر، بـــل لقـــد ازدادت المشـــكالت  ي
اماتهـــا المحليـــة والدوليـــة، فلـــم يتغـــ�ي سش ف لســـنواٍت خلـــت بحـــدوث انتهـــاكات جســـيمة لـــكل مـــن ال�ت

اجع إىل هيمنة الســـلطة السياســـية عل الســـلطة القانونية، وبخاصة منذ توىلي الملك ســـلمان وابنه  ي واقع األمر. ويشـــ�ي هذا ال�ت
ســـوًءا �ف

ي البالد.
وىلي العهـــد محمـــد زمـــاَم الســـلطة �ف

ي السجون، 29  ديسم�ب 2018.
20 المدينة، 9 توصيات من حقوق اإلنسان للحد من التكدس �ف

21 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم، 2012.

ف لمدة ستة أشهر بعد إطالق �احه من السجن، 1981. ي للوثائق والمحفوظات، استمرار �ف مساعدة السجني 22 المركز الوط�ف

https://www.al-madina.com/article/606705/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
https://www.al-madina.com/article/606705/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/10/101_PDF1.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=t284I9rtMlSKV8qbKiSuvQ%3D%3D
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ون السعودي:2 ام الس�ج  �ن�ن
يكل والمرا�ق�جة  اله�
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ون السعودي:     ام السحب 2. �خطخ
يكل والمرا�ق�بة اله�

الديوان الملكي 

وزارة الداخلية

مدير عام السجون

السجون العامة 
) )ذكر وأن�ث

قوات التحالف 
ي اليمن

�ف

مرافق االحتجاز 

ية  وزارة الموارد الب�ش
والتنمية االجتماعية

مساعد مدير، اإلرشاد 
اإلجتماعي

مدير إدارة رعاية 
األحداث

رئاسة أمن الدولة 

السجون السياسية

مرافق االحتجاز 
ال�ية 

الشكل 3: نظام السجون السعودي: الهيكل والمراقبة
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فوه
َّ

ه وموظ
ُ
2. 1. نظام السجون وإدارت

ـــم أنَّ  . ولذلـــك، فـــإنَّ مـــن المحتَّ ف ني
َّ
اف مســـتقل ي �يـــة دونمـــا خضـــوٍع إىل مراقبـــة أو إ�ش

تعمـــل الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز بالســـعودية �ف
ي وصفه لفئات الســـجون المتباينة وخصائص كلٍّ منها.

 التحديث تماًما �ف
َ
ة ي هذا التقرير قد ال تكون شـــاملة أو تامَّ

المعلومات الواردة �ف

فـــة عليهـــا )انظـــر الشـــكل 3(،  يمكـــن تصنيـــف الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز الســـعودية بشـــكل عـــام إىل أربـــــع فئـــات بحســـب الســـلطة الم�ش

ي تقودها  وهـــذه هي الســـجون العامـــة، والســـجون السياســـية، ومرافـــق احتجـــاز األحـــداث، ومرافـــق االحتجاز التابعـــة لقوات التحالف الـــ�ت
ي اليمن. وتخضع الســـجون العامة ومرافق االحتجاز لســـلطة المديرية العامة للســـجون، وهي إحدى أجهزة وزارة الداخلية 

الســـعودية �ف

ا الســـجون السياســـية، فســـجوٌن ومرافق احتجاز �ية، أو مرافق تم تحويلها الســـتخدامها كســـجون بصفة مؤقتة،  )انظر الشـــكل 4(. وأمَّ
ئ بموجـــب مرســـوم  نـــ�ش

ُ
ي الـــذي تنضـــوي تحـــت لوائـــه الهيئـــات األمنيـــة جميًعـــا قـــد أ تديرهـــا رئاســـة أمـــن الدولـــة. وكان هـــذا الجهـــاز األمـــ�ف

ة أمـــام  ي عـــام 2017 لدمـــج كل مـــن أجهـــزة مكافحـــة اإلرهـــاب واالســـتخبارات المحليـــة تحـــت قيـــادة واحـــدة تكـــون مســـؤولة مبـــا�ش
ملـــكي �ف

ي ذلك المديرية العامة للمباحث ســـيئة الصيت 
الملـــك. وقـــد نقـــل المرســـوم الملـــكي العديـــد من األقســـام واإلدارات المعنية باألمـــن، بما �ف

المعروفـــة اختصـــاًرا باســـم “المباحـــث”، مـــن وزارة الداخليـــة إىل رئاســـة أمـــن الدولـــة. ودور رعايـــة األحـــداث هي أماكـــن احتجـــاز لألحـــداث 

يـــة والتنمية  ف وزارة المـــوارد الب�ش ـــا، ممـــن ينتظـــرون صـــدور أحـــكام بحقهـــم أو أن األحـــكام بحقهـــم قـــد صـــدرت بالفعل، وتـــ�ش
ً
ذكـــوًرا وإناث

ا، تواتـــرت تقاريـــر أشـــارت إىل أنَّ ثمـــة مرافـــق احتجـــاز خاضعة لســـيطرة التحالف الـــذي تقوده  ً االجتماعيـــة عـــل هـــذه المؤسســـات. وأخـــ�ي
نـــا ســـنقترص عـــل تنـــاول الفئـــات الثـــالث األوىل ألغراض هـــذا التقرير.

َّ
ي اليمـــن. غـــ�ي أن

الســـعودية �ف

م مـــن ســـجون عامـــة ومراكـــز احتجـــاز تابعـــة لـــوزارة الداخلية، وســـجون ومرافق  ي الســـعودية كمـــا تقـــدَّ
تتألـــف الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز �ف

ية  احتجـــاز �يـــة تخـــص جهـــاز المباحـــث التابـــع لرئاســـة أمـــن الدولـــة، ومراكـــز رعايـــة األحـــداث واحتجازهـــم، التابعـــة لـــوزارة المـــوارد الب�ش
والتنمية االجتماعية. وباإلضافة إىل ذلك، تســـتخدم الســـلطات خارج هذا الهيكل أماكَن احتجاز غ�ي رســـمية، حيث تحدث بعض أك�ث 

. ي �ية أك�ب
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان ســـوًءا �ف

ي عـــام 1968، تـــم إنشـــاء مصلحة 
طـــة كواحـــدة مـــن أقســـامها المتعـــددة، و�ف ي الســـعودية مرتبطـــة بـــإدارات ال�ش

تاريخًيـــا، كانـــت الســـجون �ف
ي عـــام 1969، أقـــرَّ مرســـوم ملـــكي إنشـــاء إدارة الســـجون والتوقيـــف. كمـــا أمـــر وزيـــر الداخلية 

عامـــة للســـجون ضمـــن جهـــاز األمـــن العـــام، و�ف

ي عام 2000، أمر 
ي القـــرار الوزاري رقـــم 4090. و�ف

بتشـــكيل اإلدارة العامـــة للســـجون، مـــع تبيـــان كافـــة اختصاصاتهـــا وواجباتهـــا بوضوح، �ف

ة بمســـاعد وزير الداخلية للشـــؤون   مرتبًطا مبا�ش
ً

وزيـــر الداخليـــة بفصـــل اإلدارة العامـــة للســـجون عـــن األمـــن العـــام لتصبح قطاًعا مســـتقل

األمنية تحت ُمســـ�َّ “المديرية العامة للســـجون”. كما أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 273 الذي ق�ف بفصل اإلدارة العامة 

اف عـــل الســـجون وإدارة شـــؤونها وتنفيـــذ أوامـــر  للســـجون عـــن مديريـــة األمـــن العـــام وإنشـــاء مديريـــة منفصلـــة تكـــون مســـؤولة عـــن اإل�ش
ي الســـجون )الشـــكل 4 أدناه(. 23

ف �ف التوقيـــف وعقوبـــة الســـجن، وتنفيـــذ برامـــج اإلصـــالح والتأهيـــل للمحكومني

ُ ذاِت عالقٍة تنظيمية مع  ها غ�ي
َّ
ي الســـعودية، وأن

ة ســـوى الســـجون السياســـية والمرافق ال�ية �ف ومع أن رئاســـة أمن الدولة ال تدير مبا�ش

ي تديرهـــا وزارة الداخليـــة، إال أنَّ لهـــا بموجـــب واليتهـــا صالحيـــة اســـتخدام أي مـــن أجهـــزة الدولة األمنيـــة، أو الوصول  الســـجون العامـــة الـــ�ت
إىل أي مـــن أقســـام نظـــام الســـجون، دونمـــا وصف واضح لدورهـــا أو واجباتها.

23 لمحة تاريخية، المديرية العامة للسجون.

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/prisons/contents/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy8LUwC3AwcA428nB2dPY0sQs30gxOL9L30o_ArApqSmVVYGOWoH5Wcn1eSWlGiH1FQlFmcn1esagBlKCQWqRokJuWXlijApZISk7PTi_JL81L0C7LdwwHNPfBq/
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ف عـــل خمســـة مديريـــن مســـاعدين يغطـــون مختلف  ي الوقـــت نفســـه، فـــإنَّ مديـــر عـــام الســـجون مســـؤول أمـــام وزيـــر الداخليـــة، ويـــ�ش
 و�ف

اف عـــل مركـــز القيـــادة والتحكـــم واإلدارة  ي الشـــكل 4. وكلـــف المديـــر المســـاعد للعمليـــات بـــاإل�ش
ف �ف إدارات نظـــام الســـجون، كمـــا هـــو مبـــني

العامـــة لشـــؤون الســـجناء واإلدارة العامـــة ألمـــن الســـجون. ويـــرأس المديـــر المســـاعد للتأهيـــل واإلصـــالح اإلدارة العامـــة لتأهيـــل وتدريـــب 
أُس اإلدارة العامة للتخطيط والتنظيم،  ا المدير المســـاعد للتخطيط والتطوير، ف�ي الســـجناء، والرعاية واإلصالح، وإدارة االســـتثمار. وأمَّ
انيـــة وإدارة الجـــودة. ويـــرأس المديـــر المســـاعد للشـــؤون اإلداريـــة اإلدارَة العامـــة للشـــؤون اإلداريـــة  ف واإلدارة العامـــة للتدريـــب، وإدارة الم�ي

يات، واإلدارَة العامـــة للتمويـــن والمســـتودعات، وإدارة مراقبـــة المخـــزون، ومركـــز الوثائـــق  والماليـــة، واإلدارة العامـــة للمنافســـات والمشـــ�ت
والمحفوظـــات. ويـــرأس المديـــر المســـاعد للشـــؤون الفنيـــة اإلدارة العامـــة لالتصـــاالت، واإلدارة العامـــة للصيانـــة، واإلدارة العامة للشـــؤون 
ة إىل مدير عام الســـجون اإلدارة العامة لتوقيف الوافدين،  ي تقـــدم تقاريرها مبـــا�ش الهندســـية، وإدارة الســـالمة. ومـــن اإلدارات األخـــرى الـــ�ت

اف النســـوي، واإلدارة العامـــة لتقنيـــة المعلومـــات، واإلدارة العامـــة للتغذيـــة،  ، واإلدارة العامـــة لـــإل�ش ف واإلدارة العامـــة لشـــؤون العســـكريني
طـــة العســـكرية. واإلدارة العامـــة لألمـــن والحمايـــة؛ واإلدارة العامـــة لل�ش

ف عل  الشكل 4: الهيكل التنظي�ي للمديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية )كما هو مبنيَّ
ي لوزارة الداخلية وقت إعداد التقرير( 

و�ف الموقع اإللك�ت



�تحت أستار الكتمان:
ية از �ف�ي السعود� ون ومراكز االحتحج السحج

2828

ه ليس ثمة مصادر أرشـــيفية من شـــأنها أن تســـاعدنا 
َّ
ي أي مرفـــق احتجـــاز بعينـــه. كمـــا أن

ال توجـــد إحصـــاءات منشـــورة عـــن عـــدد الســـجناء �ف
ونية  عـــل دراســـة طبيعـــة القضايـــا والقـــرارات القانونيـــة الصادرة عن المحاكم. ومع ذلك، فقد أنشـــأت وزارة الداخليـــة قاعدة بيانات إلك�ت

ي القســـم 
تســـ� “نافـــذة”، تتعلـــق بأولئـــك الذيـــن اعتقلتهـــم ســـلطات االســـتخبارات منـــذ عـــام 2014 )اطلـــع عـــل مزيـــد مـــن التفاصيـــل �ف

ي عام 
جريـــت �ف

ُ
نـــت بحوث أ ي لـــكل موقـــوف وحالـــة قضيتـــه منـــذ اعتقالـــه. وقـــد بيِّ ف قاعـــدة البيانـــات هـــذه الرقـــم الوطـــ�ف 2. 3. أدنـــاه(. وتبـــنيِّ

وا رهن 
ُّ
ف ظل 2018 أنَّ وزارة الداخليـــة احتجـــزت آالف الســـجناء دون إحالتهـــم إىل المحاكمـــة ألكـــ�ث مـــن ســـتة أشـــهر، بـــل بعـــض الموقوفـــني

االحتجاز لســـنوات.

ال يســـمح نظام الســـجون بوجٍه عام لوســـائل اإلعالم أو منظمات حقوق اإلنســـان المســـتقلة بالوصول إىل مرافق التوقيف، لكن بعض 

ف بحقـــوق اإلنســـان تســـيطر عليهمـــا الحكومـــة، هما هيئة حقوق اإلنســـان  ف معنيتـــني الســـجون تتلـــ�ت زيـــارات منتظمـــة مـــن ممثـــلي منظمتـــني
ي رفعتها إىل  ي التقارير ال�ت

ف توصيات �ف ف المنظمَتني الســـعودية والجمعية الوطنية لحقوق اإلنســـان. وطوال ســـنوات، قدمت كلٌّ من هاتني

ف عل  ، وتدريب المســـؤولني ي
ف أحـــوال النظافـــة وصيانـــة المبـــا�ف ي الســـجون ومرافـــق االحتجـــاز، وتحســـني

ف للحـــد مـــن االكتظـــاظ �ف المســـؤولني

ف نظـــام الســـجون والهيئـــات الرســـمية األخـــرى لتســـهيل ســـ�ي القضايـــا والتعجيـــل بالبـــتِّ  ف االتصـــال بـــني ، وتحســـني ف معايـــ�ي رعايـــة الموقوفـــني
فيها.

2. 2. السجون العامة

ي عـــام 
ي أماكـــن مختلفـــة. �ف

ي الســـعودية، باإلضافـــة إىل العديـــد مـــن مراكـــز االحتجـــاز �ف
 ســـجوٌن عامـــة موزعـــة عـــل المناطـــق اإلداريـــة �ف

َ
ثمـــة

، أي ما نســـبته 192 ســـجيًنا  ف ي الســـعودية يبلغ 61,000 ســـجني
ا أفاد بأنَّ عدد الســـجناء �ف ت صحيفة الوطن الســـعودية خ�ب 2017، ن�ش

لـــكل 100,000 نســـمة – نصفهـــم مســـجونون بســـبب جرائـــم تتعلـــق بالمخدرات.24

ي 
ثـــة عـــن جميـــع الســـجون أو مرافـــق االحتجـــاز، غـــ�ي أنَّ هنـــاك معلومـــات عـــن بعـــض الســـجون. فـــ�ف  ومحدَّ

ٌ
وال تتوافـــر معلومـــات موثوقـــة

ي عـــام 2010، تواتـــرت 
ات. و�ف ف ـــان ومـــا همـــا عليـــه مـــن تـــردي التجهـــ�ي الريـــاض، عـــل ســـبيل المثـــال، ســـجنان ســـيئا الصيـــت بمـــا همـــا ُمكتظَّ

ي الريـــاض، وهـــو أحـــد أكـــ�ث الســـجون ازدحاًمـــا، يحتجـــز عـــدًدا مـــن الســـجناء يفـــوق بثالثـــة أضعـــاف أو أربعـــة 
تقاريـــر عـــن أنَّ ســـجن الملـــز �ف

علن عن ذلك رســـمًيا. 
ُ
ي هـــذا الوضـــع، وال أ

ف لـــكل جنـــاح،25  ولـــم تـــرد أنبـــاء عـــن أي تغيـــ�ي �ف طاقتـــه االســـتيعابية العاديـــة البالغـــة مئـــة ســـجني

ي 
ف ممـــن دخلـــوا البـــالد بصـــورة غـــ�ي قانونيـــة أو مكثـــوا بهـــا �ف ف غـــ�ي الســـعوديني ، فُيســـتخدم مركـــًزا الحتجـــاز المقيمـــني ـــا ســـجن الُشـــمي�ي وأمَّ

 ، ف رة من الســـجن أظهرت شـــدة اكتظاظ هذا الســـجن بالموقوفني انتهاك لتعليمات اإلقامة. تمَّ تناقل عدد من التقارير والمقاطع المصوَّ

ف األجانـــب  ي ذلـــك ادعـــاءاٌت عـــن قيـــام الســـلطات باحتجـــاز أطفـــال ورضـــع مـــن أبنـــاء المقيمـــني
وظـــروف احتجازهـــم غـــ�ي اإلنســـانية، بمـــا �ف

ف بســـبب عـــدم قـــدرة ذويــهـــم عـــل دفـــع رســـوم تجديـــد ترصيـــــــح اإلقامـــة.26  وكان ثمـــة تقاريـــر ذكرت أنَّ ســـجن الشـــمي�ي شـــهد  الموقوفـــني

ي عـــام 2014 أعمـــال شـــغب بســـبب ســـوء ظـــروف االحتجـــاز، وكذلـــك حـــوادَث اســـتخدم فيهـــا ضبـــاط األمـــن األســـلحة الناريـــة ضـــد 
�ف

جريـــت.
ُ
ي بـــأنَّ أي إصالحـــاٍت قـــد أ

الســـجناء.27  وفيمـــا يخـــص هـــذا الســـجن أيًضـــا، ال تتوفـــر معلومـــات حديثـــة تـــ�ش

ي المملكة، 29 يونيو 2017.
24 صحيفة الوطن، 192 سجيًنا لكل 100 ألف نسمة �ف

25 الكرامة، سجن الملز كنموذج لمعاناة السجناء، 7 سبتم�ب 2010.

، غ�ي معلوم التاريــــخ. 26 الخليج الجديد، سجن الشمي�ي

ف داخل أحد السجون السعودية، 3 مارس 2014. 27 وكالة األنباء الدولية، إصابة ثالثة يمنيني

https://www.alwatan.com.sa/article/345845#:~:text=%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A9%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%C2%BB%20%D8%A8%D8%A3%D9%86,%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7
https://www.alwatan.com.sa/article/345845#:~:text=%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A9%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%C2%BB%20%D8%A8%D8%A3%D9%86,%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7
https://www.alkarama.org/ar/articles/alswdyt-sjn-almlz-knmwdhj-lmanat-alsjna
https://thenewkhalij.news/index.php/keyword/%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://internationalnewsagency.net/details.php?sid=389
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ي البالد من حيث المساحة والسعة. ويمكن أن يستوعب عدًدا يصل إىل 
ف أك�ب السجون �ف ي جدة هو سجن آخر من بني

سجن بريمان �ف

ي قضاياهم من قبل الســـلطات 
ا، ويســـتخدم كمركز احتجاز مؤقت لألشـــخاص الذين ينتظرون النظر �ف

ً
7270 من الســـجناء، ذكوًرا وإناث

، وأنَّ نحـــو  ف ي ســـجن بريمـــان يقـــرب مـــن أربعـــة آالف ســـجني
المختصـــة. وكانـــت تقاريـــر قـــد أشـــارت فيمـــا مـــ�ف إىل أن عـــدد المحتجزيـــن �ف

رة  ا مراقبـــة، إال أن الســـجناء تمكنوا من ت�يب لقطـــاٍت مصوَّ مئـــة موقـــوف يـــودع فيـــه يومًيـــا. ورغـــم أنَّ الســـجن مجهـــز بثالثـــة آالف كامـــ�ي
ف الســـجناء.28  وقد وردت أنباء عن  ي أمـــراٍض مميتة بني

ي الســـجن، إىل جانـــب ادعـــاءات بحـــدوث وفيـــات وتف�ش
ف االكتظـــاظ الشـــديد �ف تبـــنيِّ

ي ســـجون محافظة جدة. وما زالت الســـجون األخرى، 
ي الصحة والداخلية لمعالجة هذه المشـــكالت �ف

كة من وزار�ت تشـــكيل لجنة مشـــ�ت
كـــر، فقـــد شـــهد الســـجن 

ُ
س والظـــروف الســـيئة نفســـها. وبحســـب مـــا ذ ي مـــن التكـــدُّ

ي نجـــران29  وجـــازان،30  تعـــا�ف
ومنهـــا الســـجون العامـــة �ف

ي حادثـــة واحدة.31 
ي بريـــدة أعمـــال شـــغب وإطـــالق نار ضد الســـجناء �ف

العـــام �ف

ي جدة، كان ُيعرف حينها باســـم إصالحيـــة جدة، يتكون من 
 محليـــة تغطيـــة تتعلـــق بســـجن جديـــد كبـــ�ي �ف

ٌ
ت صحيفـــة ي عـــام 2016، نـــ�ش

�ف
يـــن وحـــدة احتجـــاز، تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لـــكل منهـــا 124 ســـجيًنا.32  وبحســـب تقريـــر الصحيفـــة، فـــإن الســـجن بأكملـــه مغـــى  ع�ش
ي كل وحـــدة صالـــة للتشـــميس، وصالـــة جلـــوس مركزيـــة مـــزودة بشاشـــات تلفـــاز، وصالـــة طعـــام، 

ات مراقبـــة تلفزيونيـــة. ويوجـــد �ف بكامـــ�ي
ف فقط، ومنهـــا ما هو ُمعدٌّ  ـــا الوحـــدات الســـجنية فمنها ما هو مخصص إليواء ســـجينني ، ومكتبـــة، ومغســـلة مالبـــس، وحـــالق. وأمَّ

َّ
ومصـــل

، وطبيب، باإلضافة إىل  ي ، ومرشـــد دي�ف ف نف�ي ، وم�ش ف اجتماعي ي كل وحدة االنتفاع بخدمات م�ش
لســـتة ســـجناء. ويمكن للســـجناء �ف

ن ُشـــقًقا   للزيارة العائلية تتضمَّ
ً
ي مخصصة

ن المنشـــأُة كذلك وحدًة صحيـــة، ومبا�ف اســـتخدام صالـــٍة رياضيـــة، وملعـــٍب لكـــرة القـــدم. تتضمَّ
ن  وع تضمَّ ي حينه جـــزًءا من م�ش

ض. وكانـــت هذه اإلصالحية الجديدة �ف ف بهـــا يوًمـــا مـــع أ�تـــه، كما ُيف�تَ ي الســـجني
ـــرة، يمكـــن أن يقـــ�ف مصغَّ

وع  ـــذ المـــ�ش إنشـــاء ســـبع إصالحيـــات نموذجيـــة، أمـــر بتنفيـــذه الملـــك لتجديـــد البنيـــة التحتيـــة للمرافـــق التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة. وقـــد نفَّ

ي كلٍّ مـــن جـــدة، والريـــاض، والطائـــف، والدمـــام، غـــ�ي أنَّ المرافـــق التابعـــة إىل مديرية الســـجون 
بنجـــاح أربعـــة مرافـــق إصالحيـــة نموذجيـــة �ف

ف أنَّ ما دأبت عليه الســـلطات من رفضها الســـماح بزيارة الســـجون الســـعودية  ي حني
ف والتحديث، �ف ي حاجة إىل التحســـني

بأكملها ما زالت �ف
ي أنَّ الســـلطات تقوم بمعالجة تلـــك القضايا.

ف ال يـــو�ي مطلًقـــا بالثقـــة �ف ف مســـتقلني مـــن قبـــل مراقبـــني

2. 3. السجون السياسية

اف رئاسة أمن  ها تخضع اآلن إىل إدارة وإ�ش
َّ
، غ�ي أن السجون السياسية منشآُت احتجاٍز محددة كانت وزارة الداخلية تديرها فيما م�ف

 مـــن جهـــاز مكافحـــة 
ً

ـــد كل ي عـــام 2017، ووحَّ
الدولـــة. تـــم إنشـــاء جهـــاز أمـــن الدولـــة الجديـــد هـــذا بموجـــب المرســـوم الملـــكي رقـــم أ/ 293 �ف

، الـــذي يحمل  ي اف مديـــر عـــام المباحـــث العامـــة عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد الهويري�ف اإلرهـــاب وجهـــاز المباحـــث مرهـــوب الجانـــب تحـــت إ�ش
اف الملـــك، وتتكون مـــن عدة إدارات هي مديريـــة المباحث العامة، وقـــوات األمن الخاصة،  مرتبـــة وزيـــر. تخضـــع رئاســـة أمـــن الدولـــة إل�ش

ان األمـــن، اإلدارة العامـــة للشـــؤون الفنيـــة، والمديريـــة العامـــة للشـــؤون الفنيـــة، ومركـــز  وقـــوات الطـــوارئ الخاصـــة، والقيـــادة العامـــة لطـــ�ي
ي تتصل بمكافحـــة اإلرهاب.33  بالتعامـــل مع كافة المســـائل الـــ�ت

ٌ
فـــة

َّ
. باإلضافـــة إىل ذلـــك، فـــإنَّ رئاســـة أمـــن الدولـــة مكل ي المعلومـــات الوطـــ�ف

ي جدة، غ�ي معلوم التاريــــخ.
28 مكة، تكدس السجناء ين�ش أمراضا قاتلة �ف

الء، 15  مايو 2013. ف 29 الوطن، سجن نجران يرفض ال�ف

30 يوتيوب، مقطع م�ب من سجن جازان، 5  نوفم�ب 2018.

الء للتفتيش يحدث شغبا بسجن بريدة، 26  ديسم�ب 2014. ف 31 مكة، رفض ال�ف

32 ُعكاظ، إصالحية جدة: حرية التنقل للسجناء وبرامج تأهيلية وترفيهية، 11  مايو 2016.

ية(، 21 يوليو 2017. ف ئ جهاًزا جديًدا مختًصا بأمن الدولة )باإلنجل�ي 33 موقع Arab News، العربية السعودية تن�ش

https://makkahnewspaper.com/article/3104/%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A---%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-35-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-
https://www.alwatan.com.sa/article/183975
https://www.youtube.com/watch?v=lM4asNBCEUo
https://makkahnewspaper.com/article/3811/%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A---%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
https://www.okaz.com.sa/article/1056861
https://www.arabnews.com/node/1132466/saudi-arabia
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ف عدد السجناء السياسيني

ف مـــا تذكـــره قاعـــدة البيانـــات الحكوميـــة واألرقام  ي الســـعودية بســـبب التناقـــض بـــني
ف �ف تتضـــارب المعلومـــات عـــن عـــدد الســـجناء السياســـيني

ف مـــن قبـــل أمـــن الدولـــة عـــدم الكشـــف عـــن اعتقالهـــم أو احتجازهـــم  ـــل معظـــم المعتقلـــني ي ترصدهـــا منظمـــات حقـــوق اإلنســـان. ويفضِّ الـــ�ت
� المحتجزين من أن يتم اســـتهدافها إذا ما كشـــفت عن اعتقال ذويــها أو اتصلت 

ُ
ي بعض األحيان، تخ�ش أ

 نقمِة الســـلطات. و�ف
َ
مخافة

ي الداعية ســـلمان العودة، الـــذي اعُتقل فور إعالنه اعتقال 
ي قضيـــة خالد العودة، أ�ف

ف أو منظمـــات حقوقيـــة. وهـــذا مـــا حـــدث �ف بناشـــطني

ي بعـــد أن قامـــت بإعـــالن اعتقـــال صديقتهـــا نـــوف 
ي عـــام 2017. وعـــل نحـــٍو مماثـــل، اعُتقلـــت الناشـــطة ميـــا الزهـــرا�ف

شـــقيقه عـــل تويـــ�ت �ف
ي جهـــاز أمن الدولـــة من عائالت 

ي بعـــض الحـــاالت، يطلـــب المســـؤولون �ف
ي مجـــال حقـــوق المـــرأة. و�ف

عبـــد العزيـــز، وهي مدونـــة وناشـــطة �ف
 
ً
ي حـــاالت أخـــرى، تب�ت العائـــالت غافلة

ف عـــدم اإلفصـــاح عـــن اعتقالهـــم لئـــال تصبـــح أوضـــاع الشـــخص المحتجـــز أكـــ�ث ســـوًءا. و�ف الموقوفـــني
ف دون أن تتل�ت أي إخطار بشـــأن االعتقال، وتقوم الســـلطات بمنع الشـــخص المحتجز من إبالغ عائلته. وقد  عن حال ذويــها الموقوفني

، قبل  ف ي مكان مجهول لمـــا يقرب من عامني
كان هـــذا مـــا تـــمَّ مـــع عبـــد الرحمـــن الســـدحان، الذي اعتقل من مكان عملـــه واحتجز انفرادًيا �ف

أن تســـمح لـــه الســـلطات باالتصـــال بعائلتـــه لمـــدة دقيقـــة واحـــدة إلبالغهـــم بموقعـــه.34  إنَّ ثمـــة العديـــد مـــن الحـــاالت المماثلـــة األخـــرى، 

ي 
ف �ف ي صعوبـــة التوصـــل إىل تقديـــرات دقيقـــة ومســـتقلة بشـــأن عدد الســـجناء السياســـيني

ومـــن شـــأن هـــذا أن يســـاعد عـــل تفســـ�ي الســـبب �ف
السعودية.35

ف عل االعتقال واإلخفاء الق�ي لعامل اإلغاثة اإلنسانية عبد الرحمن السدحان، 12 مارس2020. 34 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، مرور سنتني

35 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تزايد اإلخفاء الق�ي من قبل السلطات السعودية، 28 أغسطس 2020.

. 36 نافذة تواصل، توي�ت

ي عـــام 2013، واســـتجابة إىل دعـــوات عـــدة شـــخصيات مجتمعيـــة داخـــل الســـعودية ناشـــدت الســـلطات اإلفصـــاح عـــن عـــدد الســـجناء 
�ف

ف من قبل أمن الدولة ُســـميت “نافذة  نت تضم معلومات عن جميع الموقوفني ، أنشـــأت الســـلطات قاعدة بيانات عل اإلن�ت ف السياســـيني

ي الخاص  ـــن هـــذا الموقـــع العائـــالت مـــن الوصـــول إىل معلومات عـــن قريٍب لها محتجز، من خالل إدخـــال الرقم الوط�ف
ِّ
تواصـــل”.36  ويمك

ي قد تكـــون “قيـــد التحقيق”، “ُمحالـــة إىل هيئة  ي وتاريـــــــخ اعتقالـــه وحالـــة قضيتـــه، الـــ�ت بـــه. ويعـــرض الموقـــع عندئـــٍذ اســـم الشـــخص المعـــ�ف

التحقيـــق واالدعـــاء العـــام”، أو “قيـــد النظـــر أمـــام القضـــاء”، “قيد التحقيـــق”، أو “قيد اإلحالة إىل النيابة”، أو “تمـــت إدانة الموقوف”، أو 

“تمـــت إدانتـــه بعـــد االســـتئناف”. كمـــا يتيـــح الموقـــع لـــذوي الشـــخص المحتجز تقديـــم طلب لزيارته أو ســـوى ذلك من الطلبات بحســـب 
ـــه ال يمكـــن الوصـــول 

َّ
 عـــن ذلـــك، فإن

ً
ل مـــا إذا كانـــت الســـلطات قـــد اســـتجابت لتلـــك الطلبـــات أم ال. وفضـــل ـــه ال يســـجِّ

َّ
الحاجـــة، غـــ�ي أن

سلمان العودةخالد العودةعبد الرحمن السدحان

https://www.alqst.org/ar/two-years-since-arrest-disappearance-saudi-humanitarian-worker-abdulrahman-alsadhan
https://www.alqst.org/ar/post/enforced-disappearance-in-Saudi-Arabia
https://twitter.com/nafethaht?lang=en
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ي إال مـــن داخـــل الســـعودية، األمـــر الـــذي يجعـــل مـــن المتعـــذر عـــل عائـــالت الســـجناء الموجوديـــن خـــارج البـــالد أن 
و�ف إىل الموقـــع اإللكـــ�ت

يســـتخدموا هـــذه الخدمة.

 عـــل قاعـــدة البيانـــات تلك لرصد عـــدد المحتجزين وما 
ً

ي عـــام 2018، أجـــرت هيومـــن رايتـــس ووتـــش بحًثـــا مســـتقل
ي 2014، ومجـــدًدا �ف

�ف
ا ظلوا 

ً
نـــت نتائـــج دراســـة عـــام 2014 أنَّ عدد المحتجزين يبلغ 2766 شـــخًصا، من بينهم 293 موقوف إذا كان احتجازهـــم قانونًيـــا. وقـــد بيَّ

 ، ف رهـــن الحبـــس االحتيـــاطي ألكـــ�ث مـــن ســـتة أشـــهر دون إحالتهـــم إىل المحاكمة، ومن بينهم 16 شـــخًصا احُتجزوا لمدة تنـــوف عل العامني
ي عـــام 2018 عن 

ي أجرتها هيومـــن رايتس ووتش �ف ـــا واحـــًدا ظـــلَّ محتجـــًزا ألكـــ�ث مـــن عـــ�ش ســـنوات.37  وقـــد كشـــفت البحـــوث الـــ�ت
ً
وموقوف

ا ظلوا محتجزين ألك�ث من 
ً
 : تتضمن قاعدة البيانات اآلن أسماء 5314 شخًصا منهم 3380 موقوف

ً
نتائج صادمة تفوق سابقاتها هول

ـــا قد احُتجزوا 
ً
ف هؤالء، كان 2949 موقوف ي انتظـــار المراجعـــة القضائية، ومن بـــني

ســـتة أشـــهر دون صـــدور حكـــم باإلدانـــة بحقهـــم أو أنهـــم �ف
ـــا ألكـــ�ث مـــن ثـــالث ســـنوات. وقـــد خضـــع 2305 أشـــخاص للتحقيـــق لمـــدة تــــزيد عـــل ســـتة أشـــهر، 

ً
لمـــدة تــــزيد عـــل العـــام و 770 موقوف

و1875 شـــخًصا ألكـــ�ث مـــن عـــام، واثنـــان ألك�ث من ثالث ســـنوات.38

ي الســـجون السياســـية مـــن رعايـــا دول أخـــرى.39  
ف محتجزيـــن �ف تناقلـــت وســـائل إعـــالم محليـــة أرقاًمـــا أعلنتهـــا وزارة الداخليـــة عـــن موقوفـــني

، محتجزيـــن  ف ـــا، و35 يمنًيـــا، و75 مرصًيـــا، و73 باكســـتانًيا، و10 أردنيـــني
ً
ي عـــام 2019 إىل أن ثمـــة 259 ســـورًيا موقوف

وأشـــار تقريـــر صـــدر �ف
ي ســـجون المباحـــث بتهـــم تتعلـــق باألمـــن القومي للســـعودية.

�ف

طبيعة السجون السياسية

ا ذات إجـــراءات أمنية 
ً
عتـــ�ب هذه المنشـــآت ســـجون ي جميـــع أنحـــاء الســـعودية. وتُ

ثمـــة العديـــد مـــن الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز السياســـية �ف
مشـــددة، وُيحظـــر عـــل بعـــض الســـجناء اســـتخدام متعلقـــات اعتياديـــة، كالكتـــب والصحـــف والدفاتـــر. وُيســـتخدم بعـــض هـــذه الســـجون 

. ف ف والجنائيـــني الحتجـــاز كلٍّ مـــن الســـجناء السياســـيني

ي الســـعودية.40  تم تشـــييده عـــام 1983 عل 
ا جنـــوب الريـــاض، هـــو أك�ب ســـجن �ف ً إصالحيـــة ســـجن الحائـــر، الواقـــع عـــل بعـــد 40 كيلومـــ�ت

، باإلضافـــة إىل بعـــض  . يســـتخدم المبـــ�ف كســـجن عـــام وســـجن ســـياسي ف مســـاحة 1.8 مليـــون مـــ�ت مربـــــع. ويتســـع إليـــواء 10000 ســـجني
الزنازيـــن المخصصـــة للســـجناء مـــن كبـــار الشـــخصيات. يتألـــف الســـجن مـــن ثالثـــة مبـــاٍن: مب�ف األمـــن )الســـجن(، والمبـــ�ف اإلداري، ومب�ف 
ـــه واقـــٌع ضمن ســـور يحيط بـــه، وخاضع إلجراءات أمنية مشـــددة. هنـــاك أيًضا مبنيان 

َّ
الخدمـــات. ولســـجن النســـاء الهيـــكل نفســـه، عـــل أن

إضافيـــان، أحدهمـــا للمســـاعدة األمنيـــة واآلخـــر مخصـــص للزيـــارات العائليـــة أو الزيـــارات الزوجيـــة أو الزيـــارات مـــن خـــالل نافـــذة. ويشـــمل 
، ومدرســـة، ومبـــ�ف الســـتقبال الموقوفـــات أو إطـــالق �احهـــم، إىل جانـــب خدمـــات أخـــرى. ي ســـجن النســـاء مدرســـة للتدريـــب المهـــ�ف

، 23 سبتم�ب 2014. ي
37 هيومن رايتس ووتش، عل السعودية إنهاء االعتقال التعس�ف

ي السعودية، 6 مايو 2018.
ي يطال اآلالف �ف

38 هيومن رايتس ووتش، االحتجاز التعس�ف

ي سجون المباحث العامة السعودية، 23 يوليو 2019.
ا سورًيا �ف

ً
39 زمان الوصل، 216 موقوف

الء، 23  أبريل 2016. ف ي بال�ف
ي أشهر سجن بالعاصمة السعودية وتلت�ت

40 ُعكاظ، عكاظ تتجول �ف

https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/23/255279
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/06/317513
https://www.zamanalwsl.net/news/article/109076/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/109076/
https://www.okaz.com.sa/article/1053993
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ـــا ُتحتجـــز فيه كبار الشـــخصيات أو الســـجناء من ذوي الشـــأن بالنظر إىل إعالن مصدر رســـ�ي 
ً
ف وظيفـــة ســـجن الحائـــر باعتبـــاره مكان وتتبـــنيَّ

ي عـــام 2017 أن العديـــد مـــن أفـــراد األ�ة الحاكمـــة الذيـــن تـــم اعتقالهـــم بتهـــم فســـاد ســـيودعون هـــذا الســـجن مـــا لم يقومـــوا بنقل أصول 
�ف

معينـــة إىل الدولة.41 

 
ً

ي مقتـــل أكـــ�ث مـــن 67 نزيـــل
ي الســـجن عـــام 2003 �ف

. تســـبب حريـــق شـــبَّ �ف ف شـــهد ســـجن الحائـــر عـــدة حـــوادث جســـيمة عـــل مـــر الســـنني
ف القـــوا حتفهـــم، وثالثـــة آخريـــن لحقـــت بهـــم إصابـــات. وخلصـــت لجنة تم  ف ضحايـــا الحادثـــة ســـبعة يمنيـــني وإصابـــة آخريـــن، وكان مـــن بـــني
ي أبريل 2004، األمر الذي أدى إىل إصابات 

ي أســـباب الحريق إىل أن أحد الســـجناء تســـبب به. وشـــبَّ حريق آخر �ف
تشـــكيلها للتحقيق �ف

م ســـعودي يبلغ من  ي أبريـــل 2015، أ�ف
ي زنزانته. و�ف

ام النـــار �ف ف أيًضـــا أنـــه نتـــج عـــن قيـــام أحد الســـجناء بـــإ�ف لحقـــت بـــــ 13 شـــخًصا، وتبـــني

ي ســـيارته بالقـــرب مـــن نقطـــة تفتيـــش قريبـــة مـــن 
العمـــر 19 عاًمـــا وينتـــ�ي إىل تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية، ويـــدع عبـــد هللا الرشـــيد، النـــار �ف

ســـجن الحائر.

ف ســـياسي إىل جانب بعض الرعايا  ي جدة، الذي ُيعتقد أنه يؤوي 4000 ســـجني
ومن الســـجون السياســـية البارزة األخرى ســـجن ذهبان �ف

ي ذلـــك 
ي عـــام 2015 ضمـــن خطـــة لتجديـــد البنيـــة التحتيـــة لمدينـــة جـــدة، بمـــا �ف

ف بتهـــم جنائيـــة. تـــم بنـــاء الســـجن �ف األجانـــب المســـجونني
ي عـــام 2020، تمكنـــت قنـــاة 

ـــا، بأقســـام منفصلـــة للرجـــال والنســـاء. �ف
ً
ســـجونها. وتبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لســـجن ذهبـــان 7500 موقوف

ت كذلك رســـًما تخطيطًيـــا للجناح الذي  ي ســـجن ذهبان، بل وأعدَّ
الجزيـــرة اإلخباريـــة مـــن الحصـــول عـــل معلومـــاٍت نـــادرة عـــن األوضاع �ف

ر الرســـم مجموعـــات من الزنازين  يتـــم فيـــه إيـــواء الســـجينات السياســـيات، بنـــاًء عل مقابلة مع الموقوفة الســـابقة ُيم�ف ديســـاي.42  يصوِّ
إىل جانـــب قســـم مركـــزي يتألـــف مـــن الغـــرف المخصصـــة لمختلف األنشـــطة وغرف االســـتجواب. وُيحتجز بســـجن ذهبان عـــدد من أك�ث 

ي جـــدة، باإلضافـــة إىل رائـــف بـــدوي، وســـمر  ي ذلـــك أعضـــاء مـــن مجموعـــة إصالحـــ�ي
ي الســـعودية، بمـــا �ف

ناشـــىي حقـــوق اإلنســـان شـــهرًة �ف

. بـــدوي، ووليد أبـــو الخ�ي

41 الجزيرة، الحاير.. أك�ث سجون السعودية تحصيًنا، 24  نوفم�ب 2017.

42 الجزيرة، معتقالت بسجن ذهبان، 3  مايو 2020.

ي السجن، 31 مارس 2021.
43 القسط لدعم حقوق اإلنسان، صحة رجل الدين محمد الحبيب تتدهور �ف

. تم  ف ف 950 و1000 ســـجني اوح بـــني ي الســـعودية، ويؤوي عـــدًدا ي�ت
ســـجن المباحـــث بالدمـــام واحـــد مـــن خمســـة ســـجون سياســـية رئيســـة �ف

ي هـــذا الســـجن.43  ورغـــم ذلـــك، أظهـــرت تقاريـــر إعالميـــة محليـــة عن أحوال الســـجن، بـــدا واضًحا 
توثيـــق العديـــد مـــن حـــاالت التعذيـــب �ف

ي الشـــهر، وأنَّ ثمة 30 غرفة شـــبيهة 
ي الســـجناء امتيـــازات كالزيـــارات الزوجيـــة مرة واحدة �ف

ايـــر 2020؛ تلـــ�ت ي ف�ب
متهـــا �ف أنَّ إدارة الســـجن نظَّ

رائف بدويسمر بدويوليد أبو الخ�ي

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://www.aljazeera.net/programs/private-investigation/2020/5/4/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alqst.org/ar/post/cleric-mohammad-al-habib-health-is-deteriorating-in-prison
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ف شـــهرًيا، وتمكينهـــم مـــن متابعـــة  بغـــرف الفنـــادق مخصـــص لهـــذه الغايـــة، باإلضافـــة إىل المكالمـــات الهاتفيـــة األســـبوعية، والزيـــارات مرتـــني
ي  ي الموقـــع. وقـــد أفـــادت التغطيـــة اإلعالميـــة، الـــ�ت

ي مستشـــ�ف مجهـــز بالكامـــل �ف
ي الرعايـــة الصحيـــة �ف

، وتلـــ�ت تعليمهـــم العـــام أو الجامـــعي

تضمنـــت صـــوًرا لمرافـــق ومفروشـــات نظيفـــة وبدت جديدة تماًما، أن 17 ســـجينة يتمتعن باالمتيـــازات ذاتها، باإلضافة إىل محل تجميل 
ي ومنطقـــة خارجيـــة للتعـــرض إىل أشـــعة الشـــمس. وضمـــن التغطيـــة نفســـها، تحدثـــت وســـائط اإلعـــالم عـــن برنامـــج خاص للســـجناء 

نســـا�ئ

ي 
ة، وصالة رياضية، ومركز إعالمي لتســـجيل األغا�ف ف يســـ�َّ برنامج “برنامج إدارة الوقت”، الذي يتيح اســـتخدام مكتبة صغ�ي النموذجيني

ي زنزانات تتســـع لخمســـة 
كـــر، فـــإنَّ إيـــواء الســـجناء المســـتفيدين مـــن برنامـــج “إدارة الوقـــت” هذا يكون �ف

ُ
. وبحســـب مـــا ذ ي والشـــعر الوطـــ�ف

ي بقيـــة الســـجن. وأعلـــم التقريـــُر اإلعـــالمي القـــراَء بـــأنَّ الســـجن يســـمح 
ي تضـــم ســـبعة أشـــخاص �ف  مـــن الزنازيـــن العاديـــة الـــ�ت

ً
أشـــخاص بـــدل

ي حاالت مثل حدوث وفاة ضمن العائلة، حيث يرتدون عندئٍذ 
للســـجناء أيًضا بتقديم طلب لإلفراج المؤقت عنهم ألســـباب إنســـانية �ف

ونًيـــا لتتبـــع تحركاتهم.44 ســـواًرا إلك�ت

ت الصحـــف  ي بريـــدة )ســـجن الطرفيـــة( ومدينـــة أبهـــا )ســـجن أبهـــا(. ومجـــدًدا، نـــ�ش
وتوجـــد ســـجون سياســـية أخـــرى تجـــدر اإلشـــارة إليهـــا �ف

ه مســـًع لدحـــض مزاعم التعذيب أو ســـوء 
َّ
المحليـــة تقاريـــر عـــن زيـــارات قـــام بهـــا صحفيـــون إىل هـــذه الســـجون، فيمـــا يبـــدو واضًحـــا عل أن

ي بريـــدة، ويعرض بالتفصيل 
ي ســـجن الطرفية �ف

ـــه مســـتفيض بالقدر نفســـه، يزور صح�ف
َّ
ي تقريـــر أقـــدم بكثـــ�ي )2013(، عـــل أن

المعاملـــة. �ف
ي بحســـب التقرير إىل المنطقـــة اإلدارية ثم توجه 

ف مـــن خدمـــات تبعـــث عـــل اإلعجاب. وقـــد وصل الصح�ف م إىل الموقوفـــني جميـــع مـــا ُيقـــدَّ
وبـــات الســـاخنة  ي تضـــم أقســـاًما منفصلـــة للرجـــال والنســـاء. وتتوفـــر بهـــا الم�ش مـــع مديـــر الســـجن وبعـــض الضبـــاط إىل صالـــة الزيـــارة الـــ�ت

ف لاللتقاء بهم. والبـــاردة، ويتـــم تقديـــم الوجبـــات الخفيفـــة للـــزوار بينمـــا ينتظـــرون إحضـــار ذويــهـــم المســـجونني

ن الســـجن  ويوجد بالســـجن قســـم للزيارات الزوجية يضم 27 غرفة يتم تجديدها بتصميمات شـــبيهة بالفنادق كل ثالثة أشـــهر. ويتضمَّ
محطـــة تحليـــة الميـــاه الخاصـــة بـــه، ومستشـــ�ف يســـتخدم نظـــاَم عالمـــاٍت ملّونة لتحديـــد ما يلزم الســـجناء من فحوصات طبيـــة منتظمة. 

، وتســـتخدم هذه مركبات  ف الزنازين والمستشـــ�ف  للتعامل مع األزمات الصحية وإنهاء اإلجراءات اإلدارية للســـجناء بني
ٌ
وبالســـجن منطقة

ي ذلك الزنازين الفردية 
ي حاالت الطوارئ. كما وصف المراســـل بالتفصيل التصميمات العديدة للزنازين، بما �ف

الغولف لنقل الســـجناء �ف

 عن 
ً

ي يمكـــن أن تســـتوعب ثمانيـــة ســـجناء غـــ�ي أنهـــا تـــؤوي أربعـــة ســـجناء فقـــط، وبـــكل زنزانـــة دورة ميـــاه خاصة بهـــا، فضل كة الـــ�ت والمشـــ�ت
ي أن هنـــاك أيًضـــا مركـــًزا 

ي أعـــل الحجـــرة لمتابعـــة األخبـــار. ويضيـــف الصحـــ�ف
، وجهـــاز تلفـــاز معلـــق �ف ف توفـــ�ي فـــراش وبطانيـــات لـــكل ســـجني

اجـــع عـــن  ف لحملهـــم عـــل ال�ت نـــني ات منتظمـــة مـــن قبـــل ُدعـــاٍة ُمعيَّ ي محـــا�ف للُمناصحـــة، حيـــث يتلـــ�ت الســـجناء مـــن أتبـــاع الفكـــر التكفـــ�ي
ي يكون  ي الجامعـــات الســـعودية، والنشـــاطات الفنيـــة ال�ت

ـــم �ف
ّ
ي نشـــاطاٍت مثـــل البســـتنة، والتعل

ِفكرهـــم. كمـــا ُيســـمح للســـجناء بالمشـــاركة �ف
ـــات لمبـــ�ف وزارة الداخلية.45 نتاجهـــا صـــوًرا شـــخصية للملـــك ووىلي العهـــد ووزيـــر الداخلية، ومجسَّ

شـــ�ي إىل مقالتـــه بشـــكل مطـــول آنًفـــا تقريـــره باإلشـــارِة دون مواربـــة إىل التصـــور واســـع االنتشـــار 
ُ
ي الـــذي أ

ـــه ألمـــٌر دالٌّ أن يســـتهل الصحـــ�ف
َّ
وإن

ي مواضـــع نائيـــة و�يـــة، بهـــا زنازيـــن تحـــت األرض يتعـــرض فيهـــا 
عـــن ســـجون المباحـــث عـــل أنهـــا أماكـــن تســـودها الممارســـات القمعيـــة �ف

ي تشـــ�ي إىل خـــالف ذلـــك، “الصـــادرة عـــن األجهـــزة األمنيـــة وجمعيـــة  الســـجناء إىل صنـــوف التعذيـــب وســـوء المعاملـــة، رغـــم البيانـــات الـــ�ت

حقـــوق اإلنســـان والهيئـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان وهيئـــة التحقيـــق واالدعـــاء العـــام”.

اير 2020. ي سجن المباحث بالدمام، 20  ف�ب
44 األحساء نيوز، األحساء نيوز �ف

45 االقتصادية، سجون الطرفية: إصالح وتأهيل السجناء أول اهتماماتنا، 23 مارس 2013.

https://www.hasanews.com/6621795.html
https://www.aleqt.com/2013/03/23/article_741521.html
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ا بكث�ي مما تســـع جهود مؤسســـات الدولة ووســـائل اإلعالم المحلية 
ً
اق ي الســـجون السياســـية بالســـعودية أقل إ�ش

إنَّ حقيقة األوضاع �ف

لت عليها منظمة القســـط من الســـجناء وذويــهم طوال عدة ســـنوات، مع  ي تحصَّ ف من المعلومات ال�ت إىل حملنا عل تصديقه، كما يتبنيَّ
ي القســـم 3، 

جريت إلعداد هذا التقرير. وســـتتم معالجة هذا الموضوع بالتفصيل الحًقا �ف
ُ
ي أ اســـتكمالها بالدراســـة المســـحية الحرصية ال�ت

ه من صنوف  ي الســـجون ومراكز االحتجاز الســـعودية وأحوال الرعاية الصحية بها، والقســـم 4، حول التعذيب وغ�ي
ي بالظروف �ف المع�ف

سوء المعاملة.

               

Riyadh

Dammam

Jeddah

سجن الدمام )المباحث(
الموقع: الدمام

ن السعة: 950 – 1000 سج�ي

سجن الحائر
الموقع: 40 كم جنوب الرياض

ن السعة: 10,000 سج�ي

سجن ذهبان
الموقع: 20 كم شمال جدة

ن السعة: 7,500 سج�ي

الشكل 5: أهم السجون السياسية
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2. 4. احتجاز األحداث

الســـعودية مـــن الـــدول الموقعـــة عـــل اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، وتنـــص بعـــض قوانينهـــا المحليـــة عـــل أحـــكام خاصـــة متعلقـــة باعتقـــال 
ة للتحقيـــق. كما ينص عل  واحتجـــاز القا�يـــن دون ســـن 18 عاًمـــا. يحظـــر قانـــون الســـجن والتوقيـــف احتجـــاز األطفال دون ســـن العا�ش

ي بســـوى ذلك أو 
إطـــالق �اح األطفـــال الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 15 عاًمـــا ووضعهـــم تحـــت واليـــة األوصيـــاء عليهـــم، مـــا لم يأمـــر القاىصف

ف والفتيـــات واالعتبـــارات الخاصـــة فيمـــا يتعلـــق  ورتـــه. كمـــا يتيـــح نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة مراعـــاة مصلحـــة األحـــداث الجانحـــني يـــرى �ف
ي دور رعايـــة األحـــداث.

بالتحقيـــق والمحاكمـــة. وثمـــة لوائـــح أخـــرى موجـــزة تتعلـــق باحتجـــاز القا�يـــن �ف

ن 2. 4. 1. ُدور المالحظة االجتماعية للبن�ي

ي الريـــاض عـــام 1954 الحتجـــاز الفتيـــان الذيـــن يعصـــون أوليـــاء أمورهـــم، أو مـــن هـــم 
ف �ف افُتتـــح أول مركـــز احتجـــاز لألحـــداث مـــن البنـــني

اف وزارة العمـــل  ي عـــام 1961، ُوضـــع هـــذا المرفـــق تحـــت إ�ش
. �ف ف معرضـــون لخطـــر االنحـــراف بســـبب أ�ة أو بيئـــة مدرســـية مضطربتـــني

طلق عـــل هذا النوع من دور الرعاية اســـم “دار 
ُ
ي عـــام 1963، أ

ف والبنـــات. �ف ف عـــل مرافـــق رعايـــة البنـــني ي تـــ�ش والشـــؤون االجتماعيـــة، الـــ�ت

المالحظـــة االجتماعيـــة”.

ي جميـــع أنحـــاء الســـعودية. وهي مخصصـــة لـــألوالد الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم 
ي 17 مدينـــة �ف

ف �ف ثمـــة 17 مركـــًزا لرعايـــة األحـــداث مـــن البنـــني

ي انتظار 
عـــن ســـبع ســـنوات ممـــن هـــم دون ســـن 18 عاًمـــا، والذيـــن أمـــر قـــاٍض أو ســـلطة مختصـــة أخـــرى بوضعهـــم مؤقًتا قيـــد التوقيـــف �ف

ف بأي داٍء ُمعـــٍد، أو اضطراب عقلي  ف عـــل المخـــدرات أو الكحـــول، وأال يكونـــوا مصابني ط أال يكونـــوا مدمنـــني التحقيـــق أو المحاكمـــة، ويشـــ�ت
ي أو إعاقـــة.

أو بـــد�ف

: الغـــرض مـــن االحتجـــاز، وظـــروف التوقيف  تغـــىي اللوائـــح الخاصـــة بمراكـــز رعايـــة األحـــداث )دور المالحظـــة( أربـــــع مجـــاالت رئيســـة هي
ة مـــن االحتجـــاز، ومـــا تقدمـــه دور الرعايـــة مـــن برامـــج ونشـــاطات. وقـــد  المؤقـــت، واألســـاليب المســـتخدمة لتحقيـــق الغايـــات المرجـــوَّ

ها من أنـــواع الرعاية،  وصفـــت األنظمـــة الغـــرض مـــن دار الرعايـــة عـــل أنـــه تقديـــم الرعايـــة االجتماعية والنفســـية والمهنيـــة والصحية وغ�ي
د  ف مـــع مـــا ســـ�ي ي مرافـــق البنـــني

إىل األحـــداث المحتجزيـــن مؤقًتـــا وفًقـــا ألهـــداف الرعايـــة الوقائيـــة. وتتشـــابه معظـــم الخدمـــات المقدمـــة �ف

ي لمـــدة تصـــل إىل ثالثـــة أيـــام تحـــت والية  تفصيلـــه الحًقـــا بالنســـبة إىل منشـــآت رعايـــة الفتيـــات، باســـتثناء أنـــه ُيســـمح بإطـــالق �اح الصـــ�ب
الـــوىصي عليـــه لحضـــور مناســـبة عائليـــة. ويرتـــدي األوالد أزيـــاء تتبايـــن ألوانهـــا إذ تصنفهـــم بحســـب وزن الجســـم.46  وقـــد وردت أنبـــاء عـــن 

47. ف ـــح أن ذلـــك عائـــد إىل إســـاءة معاملتهـــم مـــن قبـــل الموظفـــني هـــروب الفتيـــان مـــن هـــذه المرافـــق، وُيرجَّ

2. 4. 2. ُدور رعاية الفتيات والشابات

ي الســـعودية باســـم “دور الرعاية”. وفًقا لمتحدث باســـم 
ُتعرف مراكز احتجاز األحداث المخصصة للفتيات والشـــابات ح�ت ســـن 30 �ف

يـــة والتنميـــة االجتماعيـــة(، خالـــد أبـــا الخيـــل،  ي ســـبقت إســـتحداث وزارة المـــوارد الب�ش وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة الســـابقة )الـــ�ت

الء، 30 آب أغسطس 2015. ف 46 المدينة، دار المالحظة بجدة، رعاية شاملة لل�ف

47 وطنيات، أعمال “ترميم” سهلت هروب سبعة أحداث بـدار مالحظة الرياض، غ�ي معلوم التاريــــخ.

https://www.al-madina.com/article/399611/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.wtniaat.com/news-action-s-id-391.htm
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48 الوطن، هل هي حًقا دار رعاية للفتيات، 18  يوليو 2017.

49 المدينة، افتتاح خمس مؤسسات إضافية لرعاية الفتيات بالمملكة، 25 مارس 2018.

اير 2013. ي دور رعاية مكة المكرمة، 23  ف�ب
50 االقتصادية، تأهيل فتيات أعمارهن من 13 إىل 30 عاًما �ف

51 الئحة مؤسسة رعاية الفتيات، 28  يوليو 1975.

ية(.  ف ي السعودية )باإلنجل�ي
52 منظمة المساواة اآلن Equality Now، إنهاء نظام والية الرجل �ف

ـــك بالدين،  ، وتعزيز التمسُّ فـــإن مؤسســـات رعايـــة الفتيـــات والشـــابات مؤسســـاٌت حكوميـــة مكلفـــة بتوفـــ�ي الرعايـــة واالنضباط االجتمـــاعي

ي 
ي يقرر القاىصف

وتقديـــم التعليـــم والتدريـــب والرعايـــة الصحيـــة للفتيـــات الجانحـــات المحتجـــزات عل ذمة التحقيـــق أو المحاكمة، أو الـــال�ئ
ي دور الرعايـــة، عـــل أال يزيـــد عمرهـــن عـــن 30 عاًما.48

إبقاءهـــن �ف

ي عام 2016، كانت هذه المؤسسات 
ي الرياض ومكة المكرمة واألحساء وأبها. �ف

تتوزع دور رعاية الفتيات والشابات عل أربعة فروع �ف
يـــة والتنمية االجتماعية  ي عـــام 2018، أعلنت وزارة الموارد الب�ش

تـــؤوي 233 فتـــاة وشـــابة، وفًقـــا لـــوزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعية. و�ف

ي 
، بحيـــث يصل العـــدد اإلجماىلي لـــدور الرعايـــة إىل 13 داًرا �ف ي

م توســـيع هـــذه المؤسســـات مـــن خـــالل اســـتئجار المزيـــد مـــن المبـــا�ف ف أنهـــا تعـــ�ت

ي يخالفن 
ي ســـيتم اســـتخدام بعضها من اآلن فصاعًدا الحتجاز النســـاء اللوا�ت  من الدور الســـبعة القائمة، ال�ت

ً
جميع أنحاء الســـعودية بدل

ا بقيـــادة المركبـــات(.49  وقـــد وضعت الـــوزارة ثمانية معاي�ي لكي يمكن اســـتخدام مب�ف ما كمنشـــأة  ً ف الســـ�ي )أمـــا وقـــد ُســـمح لهـــن أخـــ�ي قوانـــني
 للتقســـيم إىل ســـتة مرافق هي اإلدارة، والمدرســـة، وأماكن المبيت، وقســـم مخصص 

ً
احتجاز. و أحد تلك المعاي�ي أن يكون المب�ف قابل

ي منطقة نائية. 
ي أال يكون المب�ف قريًبا من المدارس أو المناطق صناعية وأال يكون �ف

للذكور، ومنطقة للنشاطات، وصالة طعام. وينبعف
ي منطقتهم.

اض عل إقامـــة دار رعاية �ف ف اع�ت ي أال يكـــون لـــدى الســـكان المحليني
باإلضافـــة إىل ذلـــك، ينبـــعف

ل أو التغيب عنه، أو اإلتيان بفعل ُيعدُّ غ�ي الئق أخالقًيا  ف تشـــمل أســـباب إحالة الفتيات والشـــابات إىل هذه المؤسســـات الهرب من الم�ف
كالعالقـــات الجنســـية خـــارج نطـــاق الـــزواج، وارتـــكاب جرائـــم القتـــل، وعقـــوق أحـــد الوالديـــن، أو تعـــاطي المخـــدرات أو االتجار بهـــا.50  لكي 

ي بمعاي�ي معينة، كأن تكون بال مأوى، وأن تع�ي وىلي أمرها الذكر، وأن تنت�ي إىل 
ي مرفق الرعاية، يجب أن ت�ف

يتم قبول فتاة أو شابة �ف

ي انحرافها عن جادة الصواب، وأن يزيد عمرها عن ســـبع ســـنوات ويقل عن 30 عاًما، وأن تكون قد صدرت 
أ�ة مفككة قد تتســـبب �ف

ي إحـــدى دور الرعاية، وأال تكون مصابة بأي مرض قـــد يؤثر عل رعايتها.
ي اجتمـــاعي بإيداعهـــا �ف

توصيـــة مـــن قبـــل أخصـــا�ئ

 ، ف  مـــن مثيالتهـــا الخاصـــة بمراكـــز احتجـــاز البنـــني
ً

ي تنظـــم مؤسســـات رعايـــة الفتيـــات والشـــابات )دور الرعايـــة( أكـــ�ث شـــمول إنَّ اللوائـــح الـــ�ت
ي قســـم 

ف �ف وتتضمن 20 مادة.51  وقد تقبل مرافق الفتيات أيًضا الشـــابات ح�ت ســـن 30 عاًما، غ�ي أنَّ الفتيات دون ســـن 15 عاًما يبقني
ي دار الرعايـــة فـــور القبـــض عليهـــن إذا كان قـــد صـــدر بحقهـــن أمـــر اعتقـــال أو 

منفصـــل مـــن دار الرعايـــة. ويجـــب إيـــواء الفتيـــات والشـــابات �ف
ي 

ي دار الرعايـــة، وُيخصـــص قســـم للنســـاء والفتيـــات اللوا�ت
ي تقررهـــا المحكمـــة �ف ف إجـــراء االســـتجواب وإيقـــاع العقوبـــات الـــ�ت توقيـــف. ويتعـــني

ف من االســـتجواب أنهـــا بريئة؛  ي األحـــوال التاليـــة: أ( إذا تبـــني
صـــدرت بحقهـــن أحـــكام قضائيـــة. يمكـــن إطـــالق �اح الفتـــاة مـــن دار الرعايـــة �ف

ت مدة عقوبتها؛ د( إذا قرر وزير الشؤون االجتماعية أنَّ إصالحها  أتها المحكمة من سائر االتهامات الموجهة إليها؛ ج( إذا أتمَّ ب( إذا برَّ
ي 

ي عـــل هـــذا القـــرار. ونصت اللوائح عل اســـتثناء لما ســـبق، إذ يمكـــن بموافقة الوزير إطالة أمد مكـــوث الفتاة �ف
قـــد تحقـــق ووافـــق القـــاىصف

ي نظام 
دار الرعايـــة إذا طلبـــت هي ذلـــك أو طلبـــه وىلي أمرهـــا بـــداعي حاجتهـــا إىل مزيـــد مـــن التوجيـــه. وهـــذا هـــو أحـــد البنود األك�ث إشـــكالية �ف

 �
ُ
ف إىل أ الســـجن والتوقيـــف، ذلـــك أن معظـــم الفتيـــات المعنيـــات بهـــذه األحـــكام هـــن ممـــن تخل أولياؤهن الذكـــور عنهن، أو أنهـــن ينتمني

ط موافقة األولياء الذكور عل إطالق �اح النســـاء والفتيات من دور الرعاية ومؤسســـات  مســـيئة لهن منذ البدء. ولطالما كان إلغاء �ش
ي البالد.52 

ي إلنهاء نظـــام الوالية المعمول بـــه �ف
ي يقودهـــا المجتمع المـــد�ف الدولـــة األخـــرى أحـــد المطالـــب الرئيســـة للحمـــالت الـــ�ت

https://www.alwatan.com.sa/article/34735
https://www.al-madina.com/article/566770/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-5-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.aleqt.com/2013/02/23/article_733841.html
https://www.aleqt.com/2013/02/23/article_733841.html
https://nezams.com/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.equalitynow.org/ending_male_guardianship_in_saudi_arabia?locale=en
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ي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2016 العديـــد مـــن بواعـــث القلـــق بشـــأن ســـالمة الســـجينات الشـــابات حبيســـات 
قـــت منظمـــة القســـط �ف

َّ
لقـــد وث

دور رعايـــة النســـاء.53  ووثـــق التقريـــر حـــاالت مـــن ســـوء المعاملـــة واإلهمـــال، كســـوء التغذيـــة، وتردي األحـــوال الصحية والنظافة، وســـوء 
. المعاملـــة والوحشـــية، واالســـتخدام المفـــرط للحبـــس االنفـــرادي، والتحق�ي

ي هذه المؤسســـات. لقد اشـــتكت النســـاء من حرمانهن من أي 
كان ثمة العديد من الوســـوم عل توي�ت توضح بالتفصيل أوضاع الرعاية �ف

ف أيًضا من  نشـــاطات ترفيهية ومن القدرة عل متابعة تعليمهن، وعدم تمكنهن من مغادرة المؤسســـة ألي ســـبب من األســـباب. واشـــتكني

ي كل مـــرة، واضطرارهن إىل القيـــام بتنظيف 
اســـتخدام أســـاليب عقابيـــة شـــديدة القســـوة، كإجبارهـــن عـــل الوقـــوف لمدة ســـت ســـاعات �ف

الصالـــة الرياضيـــة بأنفســـهن، والحبـــس االنفـــرادي، وتعريتهـــن ألغراض التفتيش عند دخولهن المؤسســـة. وقد وردت أنباء عن أنَّ عقوبة 

ي إحدى دور الرعاية هذه كل يوم خميس، وعل الفتاة أو الشـــابة 
ض أنَّ العمـــل بهـــا قـــد توقـــف، عـــل أنها ما زالت ُتنفذ �ف ي ُيفـــ�ت الجلـــد، الـــ�ت

ي عقوبة الجلد.54
ي ســـيتم جلدهـــا أن تجثـــو عل ركبتيها، مغطاة البدن بالكامـــل، لتتل�ت الـــ�ت

ي عام 
ي دور رعاية الفتيات والشابات. �ف

كما أوردت وسائل اإلعالم المحلية تقارير عن العديد من حاالت االنتحار أو محاولة االنتحار �ف

ي أعمـــال شـــغب لالحتجاج عل ســـوء المعاملة من قبـــل إدارة دار الرعاية 
كن �ف ي دار الرعايـــة بمكـــة قـــد اشـــ�ت

كـــر أن تســـع فتيـــات �ف
ُ
2017، ذ

ي مكـــة، لكـــن النيابـــة أمـــرت بإرجاعهن إىل دار الرعايـــة. وقد رفضـــت الفتيات العودة 
ف بهـــا. وتـــم نقلهـــن إىل ســـجن النســـاء العـــام �ف والعاملـــني

ي نهايـــة األمر.55  
ي الســـجن، وحاولـــت أربـــــع منهـــن االنتحـــار قبـــل أن تتـــم إعادتهـــن قـــً�ا إىل دار الرعايـــة �ف

لـــن البقـــاء �ف إىل دار الرعايـــة، وفضَّ

ي دار الرعاية بعـــد هربــها من 
طـــة �ف ي احتجزتهـــا ال�ش ي مكـــة حادثـــة انتحـــار لـــ� البالغـــة مـــن العمـــر 21 عاًمـــا، الـــ�ت

وستشـــهد نفـــس المنشـــأة �ف
ي مدينة جدة.

أبيهـــا الـــذي أســـاء معاملتهـــا �ف

ا للحظـــر الـــذي يفرضـــه نظـــام الســـجن 
ً
ي حـــد ذاتـــه انتهـــاك

ي الحبـــس االنفـــرادي بعـــد 20 يوًمـــا. وقـــد كان هـــذا �ف
ُعـــ�ث عـــل لـــ� مشـــنوقة �ف

ي  ي منتظـــم، وهو كذلك انتهـــاٌك للمعايـــ�ي الدولية ال�ت اف طـــ�ب والتوقيـــف عـــل فـــرض الحبـــس االنفـــرادي لمـــدة تــــزيد عـــل 15 يوًمـــا دون إ�ش
ف عـــل الشـــجار بالحبـــس  ـــنَّ قـــد عوقـــنب

ُ
ًبـــا مـــن التعذيـــب. وقـــد أدركـــت فتيـــات أخريـــات، ك تعـــدُّ الحبـــس االنفـــرادي ألكـــ�ث مـــن 15 يوًمـــا �ف

. وقـــد أنـــي مديـــر دار الرعايـــة بالالئمة عل  ف فـــني مـــن بتنبيـــه الم�ش
ُ
ي الزنازيـــن المجـــاورة، أن لـــ� ال تســـتجيب إىل نداءاتهـــن، وق

االنفـــرادي �ف
ي لـــم يكـــن أي منهـــا يعمـــل وقـــت وقـــوع الحادثـــة.56 ات المراقبـــة، الـــ�ت وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة بســـبب عـــدم صيانـــة كامـــ�ي

ـــه ال ُيســـمح للفتيـــات والنســـاء بمغـــادرة دار الرعايـــة إال إىل وصايـــة أحـــد أوليائهـــن مـــن الذكـــور. وإذا لم يوافـــق الوىلي عل 
َّ
كـــر آنًفـــا، فإن

ُ
كمـــا ذ

ي تفرض كذلك أن يقوم  مها، فإنَّ الســـلطات تعمد إىل نقلها إىل دار ضيافة النســـاء، وال�ت
ُّ
ا لتســـل

ً
إطالق �اح الموقوفة، أو لم يكن متفرغ

نَّ ُمدانات 
ُ
ي دار الرعايـــة إىل دار الضيافة، ما لـــم يك

ف �ف ي جاوزن ســـن الثالثـــني
نقـــل النســـاء الـــال�ئ

ُ
مها. كمـــا ت

ُّ
أحـــد أوليـــاء المـــرأة أو أقربائهـــا بتســـل

ي هـــذه الحالة إىل ســـجن عام للنســـاء.
بجريمـــة، إذ ُينقلهـــن �ف

ية والتنمية االجتماعية، ولكنها ال تعت�ب مرافق احتجاز أو سجن. ومع ذلك،  اف وزارة الموارد الب�ش تخضع دور الضيافة تلك أيًضا إل�ش

 من منع دور الضيافة النســـاء من الخروج من المنشـــأة ألي ســـبب من األســـباب، كالتعليم أو العمل، وتحتجزهن 
ٌ
فإنَّ ثمة قضايا ناشـــئة

ي السعودية لعام 2016، 23  يناير 2017.
53 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان �ف

ي السعودية، 14  أغسطس 2017.
54 منشور، فتيات وشابات دور الرعاية �ف

55 ُعكاظ، محاولة انتحار أربــع فتيات بعد إعادتهن إىل إحدى دور الرعاية، 21  يوليو 2017.

يلة دار رعاية جدة المنتحرة، غ�ي معلوم التاريــــخ. ف 56 روتانا، القصة الكاملة ل�ف

https://www.alqst.org/en/post/hr2916
https://www.alqst.org/en/post/hr2916
https://manshoor.com/society/women-social-welfare-saudi-arabia/
https://www.okaz.com.sa/last-stop/na/1560192
https://rotana.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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يالت لدور الضيافة بعد انتهاء محكوميتهن، غ�ي معلوم التاريــــخ. ف ونية، يجب مغادرة ال�ف 57 صحيفة صدى اإللك�ت

ف لنساء سعوديات وتعذيبهن،  نوفم�ب 2020. ي السعودية: التوقيف المشني
ين �ف يت، وصمة عار عل قادة العالم وقمة مجموعة الع�ش ي س�ت

58 شبكة داو�ت

ي السجون السعودية، 3  يناير 2019.
59 القسط لدعم حقوق اإلنسان، القسط تؤكد تفاصيل جديدة عن تعذيب الناشطات �ف

ي ترعاها الحكومة إىل بعض هذه الشـــكاوى بعد زيارة مرافق  مهن. وقد أشـــارت هيئة حقوق اإلنســـان ال�ت
ُّ
إذا رفض أولياؤهن الذكور تســـل

ي مســـائل النظافة والصيانة، ومنع النســـاء من اســـتئناف تعليمهن أو عملهن، 
دور ضيافـــة النســـاء، كمـــا ذكـــرت جانًبـــا مـــن أوجـــه القصـــور �ف

ي رديئة 
ف مـــن اإلدمان، والمبـــا�ف ي يعانـــني

 عـــن عـــدم كفايـــة الرعايـــة الصحيـــة للنســـاء الـــال�ئ
ً

، فضـــل ي
أو إبقاءهـــن محتجـــزات دون أســـاس قانـــو�ف

ف المخصصة إيواء النســـاء.57  التجه�ي

2. 5. أماكن االعتقال غ�ي الرسمية

ي أماكـــن مخصصـــة لهـــذا الغـــرض، فقـــد تناقـــل 
ف يجـــب أن يكـــون �ف رغـــم أن نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة ينـــص عـــل أن احتجـــاز الموقوفـــني

ة،  ي السنوات األخ�ي
ي السعودية منذ عقود. وقد تـزايد تواتر مثل هذه التقارير �ف

السجناء السياسيون أنباء عن مرافق االحتجاز ال�ية �ف

ي عام 2017. ويتســـق 
نشـــئت �ف

ُ
ي أ ووصـــف بعضهـــا منشـــآت احتجـــاز �يـــة مجهـــزة بغـــرف للتعذيـــب تحـــت ســـلطة رئاســـة أمـــن الدولة الـــ�ت

ا ما توصف  ً ي االعتقـــاالت ذات البواعث السياســـية. وكث�ي
ي توثـــق تفاصيـــل عـــن هذه المرافـــق مع الزيادة �ف ايـــد مـــن التقاريـــر الـــ�ت ف العـــدد الم�ت

هـــذه المرافـــق ال�يـــة غـــ�ي الرســـمية بأنهـــا إمـــا شـــقق مفروشـــة أو مجمعـــات ســـكنية مغلقـــة تخضـــع إىل ســـيطرة أمـــن الدولـــة، كمـــا جمعت 
منظمـــة القســـط معلومـــات عـــن اســـتخدام قبـــو أحـــد القصـــور الملكيـــة كمركز اعتقال غ�ي رســـ�ي وُحجـــرة تعذيب.

ي الريـــاض الحتجـــاز مئـــات مـــن األثريـــاء 
ف كارلتـــون �ف ي نوفمـــ�ب 2017، تـــم اســـتخدام فنـــدق ريـــ�ت

ي نالـــت صيًتـــا ســـيًئا �ف ي إحـــدى الوقائـــع الـــ�ت
و�ف

ها لـــم تتبع أي إجـــراءات قانونية 
َّ
، فيمـــا ُزعـــم أنـــه حملـــة لمكافحة الفســـاد، عل أن ي

ف وأفـــراد األ�ة الحاكمـــة بشـــكٍل تعســـ�ف وكبـــار المســـؤولني
ي أو 

اف قضـــا�ئ ي عـــدة حـــاالت، دون إ�ش
ب وســـوء المعاملـــة، بـــل والتعذيـــب بدرجـــات متفاوتـــة �ف أو قضائيـــة. وتعـــرض المعتقلـــون للـــرصف

ي وقـــت الحـــق وهـــو قيـــد االحتجـــاز. وتمكـــن المعتقلـــون، الذين تعرض 
، �ف ي

ي أحدهـــم، وهـــو اللـــواء عـــلي القحطـــا�ف
ضمانـــات قانونيـــة، وتـــو�ف

اء” حريتهـــم مـــن خـــالل نقـــل أصـــول عائـــدة لهم إىل الدولة، وبلغت التســـويات بحســـب الســـلطات  الكثـــ�ي منهـــم لتدابـــ�ي ق�يـــة، مـــن “�ش
أكـــ�ث مـــن 100 مليـــار دوالر.

ي قبو �ي ملحق بموضع مجهـــول يوصف بـ “الفندق” 
ي عـــام 2018، وثقـــت منظمـــة القســـط وقائـــع تعذيـــب تعرضـــت لها ناشـــطات �ف

�ف
ي بمســـألة االحتجاز  ي جـــدة. غـــ�ي أنَّ الســـلطات الســـعودية أبلغـــت فريق األمم المتحـــدة العامل المع�ف

أو “الفيـــال” جنـــوب ســـجن ذهبـــان �ف
ي احتجزت النساء فيها كانت سجًنا تديره المباحث.58  ووصفت المصادر مكان احتجازهن  ي ديسم�ب 2019 أنَّ المنشأة ال�ت

ي �ف
التعس�ف

ة االســـتجواب، وعندئـــٍذ، كان يتم  بأنـــه يتكـــون مـــن غـــرف شـــبيهة بالفنـــادق، حيـــث كانـــت النســـاء محتجـــزات طـــوال الوقـــت باســـتثناء فـــ�ت

ب والصعـــق بالكهربـــاء والتحرش  ي ذلـــك الـــرصف
عصـــب أعينهـــن وتكبيلهـــن قبـــل اقتيادهـــن إىل القبـــو، حيـــث اســـتجوابهن وتعذيبهـــن، بمـــا �ف

ف الرجـــال الذيـــن  .59  وكان األفـــراد المتورطـــون بالتعذيـــب يرتـــدون أقنعـــة، لكـــن واحـــدة مـــن النســـاء عـــل األقـــل تعرفـــت مـــن بـــني الجنـــ�ي
ـــه إليهـــا تهديـــدات باالغتصاب والقتل. وقد تم نقل النســـاء  ، المستشـــار المقـــرب إىل وىلي العهـــد، ووجَّ ي

اســـتجوبوها عـــل ســـعود القحطـــا�ف
ة أوليـــة دامت ثالثة أشـــهر تلـــت اعتقالهن. إىل ســـجن ذهبـــان بعـــد فـــ�ت

، إذ كان  ف ف المعنيـــني كان مـــن العســـ�ي تحديـــد الموقـــع الدقيـــق لهـــذه المرافـــق ال�يـــة، أو تقديـــم وصـــف مفصـــل لهـــا، أو تحديـــد المســـؤولني

ف  ف معظـــم الوقت وغـــ�ي مدركني ي األعـــني بقـــوا معصـــو�ب
ُ
هـــم كانـــوا قـــد أ

َّ
الســـجناء يخشـــون عـــل حياتهـــم وحيـــاة أفـــراد عائالتهـــم، ناهيـــك عـــن أن

https://www.slaati.com/2019/12/18/p1544337.html
https://www.doughtystreet.co.uk/sites/default/files/media/document/KSA%20Report%20-%20Womens%20Rights%20Activists%20-%2010.11.20.pdf
https://www.alqst.org/ar/confirms-new-details-of-torture-of-saudi-women-activists-as-british-mps-seek-access-to-prisons-to-investigate
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ي هـــذه الحـــوادث. ورغـــم ذلـــك، فـــإن واقع كون العديد من الســـجناء وأفـــراد عائالتهم 
ف �ف ف هويـــات الرجـــال المتورطـــني لمـــا حولهـــم أو عارفـــني

ف وطرق االســـتجواب، يشـــ�ي عل ما يبـــدو إىل أن رواياتهم  ـــا مماثلـــة للمواقـــع واألفراد المتورطني
ً
وصفـــوا تفاصيـــل متشـــابهة وقدمـــوا أوصاف

م، فـــإنَّ ثمـــة دالئـــل تؤكـــد أن الســـعودية تســـتخدم بالفعـــل مرافـــق �يـــة للتغطيـــة عل ممارســـات االســـتجواب  دقيقـــة. وبنـــاًء عـــل مـــا تقـــدَّ

ي أماكـــن االحتجـــاز 
ي ُتمـــارس �ف وعـــة، باإلضافـــة إىل أســـاليب التعذيـــب و “االســـتجواب المعـــزز” الـــ�ت هيـــب غـــ�ي القانونيـــة وغـــ�ي الم�ش وال�ت

الرسمية.

، 3 مارس 2021. ي أقبية القرص الملكي
60 القسط لدعم حقوق اإلنسان، تفاصيل هامة عن تعرض الداعية سليمان الدويش للتعذيب �ف

إليهـــا  نقلـــت منظمـــة القســـط مؤخـــًرا تقاريـــر عـــن اعتـــداءات جســـدية وحشـــية تعـــرض 

قـــرص ملـــكي  قبـــو  ي 
المســـتوى �ف ف رفيـــعي  قبـــل مســـؤولني مـــن  الدويـــش  ســـليمان  الداعيـــة 

ه تغريـــدات انتقـــدت  ي 22 أبريـــل 2016 بعـــد نـــ�ش
خـــاص.60  وكان الداعيـــة قـــد اعُتقـــل �ف

ي مناصـــب قياديـــة تعـــوزه 
بـــن ســـلمان �ف ـــل محمـــد  ابنـــه المفضَّ الملـــك ســـلمان لتعيينـــه 

الكفـــاءة الالزمـــة لهـــا. وكان وزيـــر الداخليـــة آنذاك قـــد رفض اعتقال الداعيـــة، فأمر محمد 

، ثم اقتيد  ف بالديوان الملـــكي بـــن ســـلمان باعتقالـــه مـــن قبـــل مجموعـــة الرجال من العاملـــني

ي جـــدة قبـــل نقلـــه جـــًوا إىل الرياض خالل الليـــل وأخذه إىل 
إىل مرفـــق تابـــع لـــوزارة الدفـــاع �ف

أحـــد القصـــور الملكيـــة. وهنـــاك اســـتجوبه مســـؤول رفيـــع المســـتوى بشـــأن تغريدتـــه عـــل 
ح الذي أدماه. وال�ت التعذيب مرات عدة أثناء احتجازه  ب المـــ�ب ، وتعـــرض إىل الـــرصف تويـــ�ت

ي قبـــو القرص، الذي يضم عدًدا من الزنازين الخشـــبية المؤقتـــة المجهزة للتعذيب. وقد تكون هذه الزنازين 
ي �ف بمعـــزل عـــن العالـــم الخـــار�ب

ف رفيـــعي المســـتوى. ويبـــدو  ف والمســـؤولني الســـفلية اســـتخدمت لســـجن عـــدد يصـــل إىل 150 شـــخًصا مـــن أفـــراد األ�ة الحاكمـــة المنافســـني
، مستشـــار محمد بن ســـلمان، وماهـــر المطرب،  ي

: ســـعود القحطا�ف ف ف من كبار المســـؤولني اف شـــخ�ي مـــن قبـــل اثنني ـــدار بـــإ�ش أنهـــا كانـــت تُ

ي كتوبـــر 2018.
ي �ف ي جمـــال خاشـــقيب

رســـلت إىل إســـطنبول لقتـــل الصحـــ�ف
ُ
ي أ الحـــارس الشـــخ�ي الملـــكي وعضـــو فرقـــة االغتيـــال الـــ�ت

سليمان الدويش

https://www.alqst.org/ar/post/key-details-emerge-of-preacher-Sulaiman-al-Dowaish-torture-ordeal-in-royal-palace-basement
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ية  از السعود� ون ومراكز االحتحب روف السحب 3. طخ
يها ية �ف� ية الصح� وحال الرعا�

ام لكرامتهم المتأصلة  ي أن ُيعامل كل الســـجناء بما يلـــزم من االحـــ�ت
ـــه ينبعف

َّ
وفًقـــا لمبـــادئ األمـــم المتحـــدة األساســـية لمعاملـــة الســـجناء، فإن

ف الســـجناء عـــل أســـاس العنـــرص أو اللـــون، أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن، أو  ف بـــني  عـــن ذلـــك، فـــال يجـــوز التميـــ�ي
ً

.61  وفضـــل وقيمتهـــم كبـــ�ش
وة، أو المولـــد أو أي وضـــع آخـــر. وعـــل وجـــه الخصـــوص، فـــإنَّ  ، أو الـــ�ث ، أو األصـــل القـــومي أو االجتمـــاعي الـــرأي الســـياسي أو غـــ�ي الســـياسي
عـــل الـــدول أن تبـــذل جهـــوًدا إللغـــاء عقوبـــة الحبـــس االنفـــرادي، أو أن تقـــوم عل األقل بالحد من اســـتخدامها. وينص المبدأ التاســـع عل 

. ي
ف عل أســـاس وضعهـــم القانو�ف ي البلـــد دون تميـــ�ي

ي الحصـــول عـــل الخدمـــات الصحيـــة المتاحـــة �ف
حـــق الســـجناء �ف

ي السجون: دليل منظمة 
ي دليل “الصحة �ف

ٌح بمزيد من التفصيل �ف ب الحفاظ عل الظروف الصحية المالئمة للسجناء موضَّ
َّ
إنَّ متطل

ي الســـجون”.62 ويقـــدم الدليـــل عـــدة توصيـــات مـــن حيـــث التنظيـــم وإجـــراء الفحوصـــات وتقديم 
الصحـــة العالميـــة ألساســـيات الصحـــة �ف

ا جيـــًدا، مـــع تواجـــد طبيـــب مؤهـــل وممـــرض لتوف�ي  فً ي أن يتضمـــن كل ســـجن عيـــادة مجهـــزة تجهـــ�ي
ي الســـجون. وينبـــعف

اللقاحـــات والعـــالج �ف
ي إجراء المعاينـــة والفحص 

الرعايـــة الصحيـــة الفوريـــة بحســـب مـــا تدعـــو إليـــه الحاجـــة، وهـــو مـــا تنـــص عليه أيًضـــا اللوائح الســـعودية. ينبـــعف
ي عنـــد وصـــول الســـجناء ألول مـــرة إىل مرافـــق االحتجـــاز، للكشـــف عـــن بعـــض األمـــراض المعديـــة وتقديـــم تقييـــم عقـــلي وجســـدي. 

البـــد�ف

، أو  ي
ويجب إيالء عناية خاصة للســـجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو أولئك الذين لديهم تاريــــخ من اإلدمان أو الســـلوك العدوا�ف

ي لطبيب 
األفكار االنتحارية، أو إيذاء النفس، أو المرض العقلي أو أمراض األسنان، باإلضافة إىل الوضع المخصوص للسجينات. وينبعف

. ويفصل  ي
الســـجن أن يقـــدم أي توصيـــات صحيـــة إىل إدارة الســـجن مـــن أجـــل تحديد احتياجات الســـجناء الصحية ومعالجتهم كمـــا ينبعف

دليـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة أيًضـــا متطلبـــات النظافـــة والحصـــول عـــل المالبـــس النظيفـــة والمتعلقـــات الشـــخصية. وثمـــة متطلبـــات 
ف الســـعودية المحلية. رعايـــة خاصـــة للســـجينات، وللنســـاء الحوامـــل عـــل وجـــه الخصـــوص، وهي متطلبات تفرضها أيًضـــا القوانني

ف بمرض ُعضال أو أولئـــك الذين يعانون من  ي عن الســـجناء المصابـــني
كمـــا ينـــص نظـــام الســـجن والتوقيـــف الســـعودي عل اإلفراج اإلنســـا�ف

داٍء شـــديد الوطـــأة يمنعهـــم مـــن العيـــش بشـــكل مســـتقل. غـــ�ي أنـــه ال تتوفـــر معلومـــات عن عدد الســـجناء الذيـــن أفرج عنهم لهذا الســـبب، 
ي تســـمح باإلفراج عنهم. وط الـــ�ت أو الـــ�ش

61 األمم المتحدة، المبادئ األساسية لمعاملة السجناء، 14  ديسم�ب 1990.

ي السجون، 2007.
ي السجون: دليل منظمة الصحة العالمية ألساسيات الصحة �ف

62 منظمة الصحة العالمية، الصحة �ف

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf
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63 موراغ ماكدونالد، االكتظاظ وأثره عل أوضاع السجون والحالة الصحية بها، المجلة الدولية لصحة السجناء، المجلد 14 رقم 2، ص. 68-65، 11  يونيو 2018.

ي جدة، 7  أبريل 2013.
64 يوتيوب، سجن بريمان �ف

3. 1. االكتظاظ

ي مـــا يتصـــل بالحفـــاظ عل صحـــة الســـجناء وتوف�ي بيئة 
إنَّ مـــن شـــأن الســـجون ومرافـــق االحتجـــاز المكتظـــة أن توجـــد تحديـــات هيكليـــة �ف

ًرا بالًغا ب صحة الســـجناء البدنية والعقلية.  آمنـــة. وقـــد تـــؤدي الســـجون المكتظـــة إىل ظـــروف غـــ�ي صحية ومتســـمة بالعنف، تلحـــق �ف

 
ً

ف لإلصابـــة بالعـــدوى، فضـــل ي الســـجن إىل الخطـــر، إذ يواجهـــون المزيـــد مـــن العنـــف، ويكونـــون معرضـــني
كمـــا أن االكتظـــاظ يعـــرض موظـــ�ف

عـــن زيـــادة التوتر ومشـــكالت الصحـــة العقلية.63

ا مـــا وثقتـــه وســـائل  ي الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز الســـعودية، وكثـــ�ي
ي تتكـــرر الشـــكوى منهـــا �ف لطالمـــا كان االكتظـــاظ إحـــدى المشـــكالت الـــ�ت

ي أجريناها، أشـــار ما يقرب من نصف  ي الدراســـة االســـتقصائية ال�ت
ي ترعاها الحكومة. و�ف اإلعالم المحلية ومنظمات حقوق اإلنســـان ال�ت

تـــب عليـــه  ف إىل اكتظـــاظ الســـجون أو مرافـــق االحتجـــاز. وُتعـــدُّ مرافـــق احتجـــاز األجانـــب مكتظـــة بشـــكل خـــاص، األمـــر الـــذي ت�ت المشـــاركني
عواقـــب وخيمـــة عـــل صحة الســـجناء وســـالمتهم.

ي 
ي الريـــاض وســـجن بريمـــان �ف

ي يحتجـــز فيهـــا الســـجناء الســـعوديون مكتظـــة بدورهـــا، وال ســـيما ســـجن الملـــز �ف كمـــا أن الســـجون العامـــة الـــ�ت
ي كلٍّ منهمـــا. 

ف زنازيـــَن االحتجـــاز المكتظـــة �ف ي هذيـــن الســـجنني
رة م�بـــة التقطهـــا نـــزالء �ف جـــدة. وقـــد أظهـــرت صـــور ومقاطـــع مقاطـــع مصـــوَّ

ة، كان بعضهم يتشـــاجر  ي زنزانـــة ضيقـــة دون أ�َّ
ي مقطـــع مصـــور يرجـــع إىل عـــام 2014 عـــن ســـجن بريمـــان، ُيـــرى عـــدد مـــن الســـجناء �ف

و�ف
ة، حيث كان  رة من ســـجن الملـــز تعود إىل عام 2013 زنزانة احتجـــاز مزدحمة دون أ�َّ عـــل البطانيـــات. وبالمثـــل، أظهـــرت لقطـــات مصـــوَّ
ي الزوايـــا ومعلقـــة عـــل الجدران. 

هـــا مـــن األشـــياء موضوعـــة �ف الســـجناء ينامـــون عـــل األرض، وقـــد بـــدت حولهـــم أكـــوام مـــن المالبـــس وغ�ي
 . ف ي جنـــاح ســـعته الُقصـــوى 100 ســـجني

ف �ف ي محتجـــز أحـــ� 500 ســـجني
ي عـــام 2014، وثقـــت منظمـــة القســـط شـــهادة ناشـــط حقـــو�ت

و�ف
ي دورات الميـــاه.64 

ي الممـــرات و�ف
وأظهـــرت صـــوٌر م�بـــة ســـجناء ينامـــون �ف

صور من داخل إصالحية مكة

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPH-04-2018-0014/full/html
https://www.youtube.com/watch?v=UwuJJTxseJs
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ف  ي عـــام 2014، إذ حثـــت المحافظني
ع باكتظـــاظ مرافـــق االحتجـــاز كســـبب لطلـــب غـــ�ي مألـــوف مـــن جانـــب وزارة الداخليـــة �ف لقـــد تـــمَّ التـــذرُّ

ف تعزيًرا،65  ابتغـــاء الحد من االكتظـــاظ والحفاظ  ف واألجانـــب المســـجونني ف الســـعوديني والنيابـــة العامـــة عـــل تســـهيل العفـــو عـــن المواطنـــني
ة، وإىل ترحيـــل المحتجـــزات  ـــة خطـــ�ي عـــل ظـــروٍف صحيـــة. كمـــا حثـــت الـــوزارة عـــل العفـــو عـــن الســـجناء ممـــن يعانـــون مـــن حـــاالت مرضيَّ

األجنبيـــات الحوامل.

ا من شـــكاوى الســـجناء تتعلق بإنهائهم مـــدة عقوبتهم دون أن  ً ي عـــام 2015، أفـــادت الجمعيـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بـــأنَّ عـــدًدا كب�ي
�ف

ف ألن ســـفاراتهم لـــم توفر تذاكر العـــودة أو تتمَّ معامالتهـــم.66  ومن المتوقع أن  يتـــم اإلفـــراج عنهـــم، وعـــدم ترحيـــل المهاجريـــن المســـجونني

ي إنهـــاء معامـــالت خـــروج الســـجناء األجانـــب وتذاكرهـــم، 
وقراطيـــة والبـــطء �ف حيـــل بالنظـــر إىل الب�ي ي مراكـــز ال�ت

تتفاقـــم مشـــكلة االكتظـــاظ �ف

ف األجانـــب ممـــن ألَفوا أنفســـهم غ�ي قادرين عل دفع رســـوم التجديد  ودخـــول آالف المهاجريـــن إىل البـــالد مؤخـــًرا، وتزايـــد حبـــس المقيمـــني
ت مؤخًرا.67 قـــرَّ

ُ
ي أ الســـنوية لتصاريـــــــح اإلقامة ال�ت

3. 2. النظافة والمرافق الصحية

ي تدهـــور أوضاع الســـجون ومراكز 
ي اســـتخدام الســـجن واالحتجـــاز ببواعث سياســـية ســـاهمت �ف

كمـــا ســـبقت اإلشـــارة آنًفـــا، فـــإنَّ الزيـــادة �ف
ي ظـــروف الســـجون من حيـــث البنية التحتيـــة، وتركيب 

االحتجـــاز الســـعودية مـــن حيـــث النظافـــة والمرافـــق الصحيـــة. كمـــا أنَّ ثمـــة تبايًنـــا �ف
، وتمكـــن الســـجناء مـــن الحصـــول عـــل الخدمات الصحيـــة واســـتخدام مرافق النظافة األساســـية. ف جمـــوع المســـجونني

ي معظم الســـجون ومراكز االحتجاز من تردي المرافق الصحية بســـبب عدد األشـــخاص الذين يتقاســـمون نفس المســـاحة. ويتطلب 
تعا�ف

ي حالـــة جيـــدة، تكـــون كافيـــة مـــن حيـــث العـــدد ويســـهل الوصـــول 
الحفـــاظ عـــل صحـــة األشـــخاص المحتجزيـــن مرافـــق صحيـــة نظيفـــة و�ف

ي األمـــراض المعديـــة.68  
ـــه يحـــدُّ أيًضـــا مـــن احتمـــال تفـــ�ش

َّ
إليهـــا. وليـــس ذلـــك للحفـــاظ عـــل صحـــة الســـجناء وســـالمتهم وحســـب، إذ إن

وري، األمـــر الـــذي يهـــدد صحة  ي بهـــذا المعيـــار الـــرصف
ي الســـعودية ال تـــ�ف

وكمـــا ســـبقت اإلشـــارة، فـــإنَّ مراكـــز االحتجـــاز والســـجون المكتظـــة �ف
ي كثـــ�ي مـــن األحيـــان، تكـــون مرافـــق المراحيـــض غـــ�ي صحيـــة، وال تتوفـــر ميـــاه كافيـــة الغتســـال الســـجناء، ولذلك 

المحتجزيـــن وحياتهـــم. و�ف
. ف مـــا يتمكنـــون مـــن االســـتحمام، وحـــ�ت عندمـــا يتوفـــر المـــاء، ال يتـــم تقديـــم الصابـــون إىل الموقوفني

َّ
هـــم قل

َّ
فإن

ي مراكز ترحيل المهاجرين 
ل تقريران استقصائيان صدرا مؤخًرا عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إىل أنَّ األوضاع �ف توصَّ

ي وباء 
ف عمدت مع تزايد تف�ش ي جميـــع أنحـــاء الســـعودية ســـيئة للغايـــة ومميتـــة.69 70   وذكـــرت منظمـــة العفو الدولية إن قوات الحوثيـــني

�ف

اهم   إيَّ
ً
ي شـــمال اليمن بالقرب من الحدود الســـعودية متهمة

ف �ف ف من العاملني ي أوائل مارس 2020 إىل طرد مهاجرين إثيوبيني
كوفيد-19 �ف

وس. وقد تمَّ طرد عدة آالف منهم خالل شـــهَري مارس و أبريل 2020. بن�ش الف�ي

ي تستوجب إقامة الحدود، إذ إنَّ ثمة عقوبة ثابتة  ي مقابل الجرائم ال�ت
، �ف ي

يعة اإلسالمية إىل عقوبة، عادة ما تكون بدنية، تحدد وفًقا لتقدير القاىصف ي ال�ش
65 يش�ي التعزير �ف

يعة اإلسالمية، القرآن والسنة. يحددها مصدرا ال�ش

66 الوطن، سجناء يتظلمون بـ 456 شكوى، 13 مارس 2015.

ا، 1  يناير 2021. صليًّ
َ
ي السعودية يرحبون بتوجه الوزارة نحو دفع الرسوم ف

67 موقع Arab News، األجانب �ف

68 جمعية منع التعذيب، المرافق الصحية والنظافة الشخصية.

69 منظمة العفو الدولية، مهاجرون إثيوبيون يِصفون “جحيم” االحتجاز، 2  أكتوبر 2020.

ي ظروف مهينة والإنسانية، 15  ديسم�ب 2020.
70 هيومن رايتس ووتش، السعودية: احتجاز مهاجرين �ف

https://www.alwatan.com.sa/article/255442
https://www.alwatan.com.sa/article/255442
https://www.arabnews.com/node/1785516/saudi-arabia
https://www.apt.ch/en/knowledge-hub/detention-focus-database/material-conditions-detention/sanitary-facilities-and
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/10/ethiopian-migrants-hellish-detention-in-saudi-arabia/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377159
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ي ذلك 
ف إىل الجانب الســـعودي، اعتقلتهم قوات األمن الســـعودية وصـــادرت جميع متعلقاتهم، بما �ف ولـــدى وصـــول المهاجريـــن اإلثيوبيـــني

مـــا بحوزتهـــم مـــن المـــال والهواتـــف المحمولـــة والمالبـــس. ووقـــد عـــ�ف ذلـــك أنهـــم لـــم يكونـــوا قادريـــن عـــل اســـتبدال مـــا عـــل أبدانهـــم مـــن 

ي انتشـــار األمـــراض الجلديـــة بينهـــم دون أن يتمكنـــوا مـــن الحصول 
مالبـــس بثيـــاٍب نظيفـــة عندمـــا تدعـــو الحاجـــة إىل ذلـــك، وســـاهم هـــذا �ف

عـــل الرعايـــة الصحيـــة المناســـبة. واقتيـــد المهاجـــرون إىل مركـــز احتجـــاز الدايـــر أو مجمـــع آخـــر يقـــع عـــل مقربـــة مـــن أحـــد األنهـــار، وكانـــوا 
ي زنازيـــن مكتظـــة للغايـــة، فـــكان مـــا ال يقـــل عـــن 65 

هـــم �ف ي أذرعهـــم. وقـــد تـــمَّ ح�ش
ي أزواج بأصفـــاد بالســـتيكية ُوضعـــت �ف

مقيديـــن مًعـــا �ف
ـــا إىل 500 شـــخص. ولـــم يكن ثمة متســـع يتيح للجميع االســـتلقاء 

ً
ي الزنزانـــة نفســـها، ويصـــل عـــدد المحتجزيـــن أحيان

شـــخًصا ُيحتجـــزون �ف
اب. ولم تكن الغرف مغطاة بالكامل، وكانت األمطار  ي النـــوم دون أ�ة عل ال�ت

ي الوقـــت نفســـه، فـــكان لزاًمـــا عليهـــم أن يتناوبـــوا �ف
والنـــوم �ف

تمـــأل الزنازيـــن بالماء.

ي جميـــع أنحـــاء الســـعودية إلفســـاح المجـــال أمـــام دفعـــاٍت جديـــدة مـــن 
قـــل المهاجـــرون بعـــد ذلـــك إىل خمســـة مراكـــز احتجـــاز أخـــرى �ف

ُ
ن

ف بشـــكل خـــاص، وكانـــا يفتقران إىل التهوية المناســـبة. وقـــال موقوفون إنه  ان المركـــزي مكتَظـــني ف المهاجريـــن. وكان مركـــز الدايـــر وســـجن جـــ�ي
ي مركـــز احتجـــاز الدايـــر، وكان الســـجناء يســـتخدمون ركًنا مـــن الغرفة لقضـــاء حاجتهم. وقال 

لـــم تكـــن هنـــاك أي مراحيـــض عـــل اإلطـــالق �ف
ان المركـــزي، كانـــت المراحيـــض غـــ�ي نظيفة وكانـــت تنضح بما فيهـــا وال تعمل  ف ي ســـجن جـــ�ي

أحدهـــم إنـــه لـــم يغتســـل لمـــدة أربعـــة أشـــهر. و�ف
ي جـــدة  ي ســـج�ف

ي مـــن الميـــاه، بحســـب مـــا قالـــه آخـــرون ممـــن تـــمَّ إجـــراء مقابـــالت معهـــم. و�ف
عـــل النحـــو الســـليم، كمـــا لـــم يكـــن بهـــا مـــا يكـــ�ف

ف 60 و80 شـــخًصا.  اوح بني ي كل زنزانة ي�ت
جريـــت معهـــم مقابـــالت إلعـــداد التقارير أن عـــدد المحتجزيـــن �ف

ُ
ر الموقوفـــون الذيـــن أ ومكـــة، قـــدَّ

ـــم الهواء  ف محتجزيـــن داخـــل هـــذه الزنزانـــات عـــل مـــدار الســـاعة دون أن يـــَروا ضـــوء النهـــار أو يتمكنـــوا من تنسُّ ي جميـــع الموقوفـــني
بـــ�ت

ُ
وقـــد أ

اء تردي أوضاع النظافة  ضون بشـــكل خاص إىل مخاطر صحية من جرَّ ض. وإنَّ النســـاء الموقوفات الحوامل واألطفال معرَّ يُّ ي أو ال�ت
الن�ت

ع واألطفال.  َتها عدٌد مـــن الُرضَّ ي مراكـــز االحتجـــاز، وقـــد أفـــاد ثالثـــة محتجزيـــن بأنهم يعرفون بحـــاالت وفاة راح ضحيَّ
والمرافـــق الصحيـــة �ف

ان المركزي دون أن يتمكنَّ  ف ي سجن ج�ي
ي زنزانة واحدة �ف

وأوردت منظمة العفو الدولية أنباًء عن أنَّ 30 امرأة إثيوبية حامل محتجزاٌت �ف
مـــن الحصـــول عل أي رعايـــة طبية.

صورة من داخل سجن الشمي�يصورة من داخل إصالحية مكة
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ف محتجزين  ي ديســـم�ب 2020، بعد أن أجرت مقابالت مع ســـبعة مهاجريـــن إثيوبيني
لـــت هيومـــان رايتـــس ووتـــش إىل نتائـــج مماثلـــة �ف وتوصَّ

ي المرفـــق نفســـه قبـــل أن يتـــم ترحيلهمـــا. وقـــد ذكـــر هـــؤالء أنَّ الســـلطات 
ف �ف ـــني

َ
ف كانـــا موقوف ف هنديـــني ـــني

َ
ي الريـــاض، ورجل

ي مركـــز ترحيـــل �ف
�ف

ي حجـــرات ضيقـــة وغـــ�ي صحيـــة مـــع عـــدد مـــن المهاجريـــن اآلخريـــن يصـــل إىل 350 شـــخًصا طـــوال شـــهور، وظـــلَّ 
الســـعودية احتجزتهـــم �ف

ي الوقـــت عينـــه، فكانوا مضطريـــن إىل أن 
ي جميـــع المحتجزيـــن �ف

رجـــالن منهـــم رهـــن االحتجـــاز لمـــدة عـــام. ولـــم يكـــن هنـــاك متســـع ليســـتل�ت
ف أو مســـتلقًيا بعضهـــم فـــوق  رة مئـــات الرجـــال واقفـــني يتناوبـــوا عـــل النـــوم عـــل بطانيـــات غـــ�ي نظيفـــة دون فـــراش. وأظهـــرت مقاطـــع مصـــوَّ
ي اســـتخدام عـــدد مـــن المراحيـــض 

كون �ف ي الزاويـــة. وكان المهاجـــرون يشـــ�ت
ي حجـــرة مزدحمـــة، فيمـــا تراكمـــت أكـــوام مـــن القمامـــة �ف

بعـــض �ف
ف وخمســـة مراحيض مع 350 محتجًزا آخر، ولم ُيتح لهم اســـتخدام مرافق االســـتحمام أو الصابون. كما أبلغ المهاجرون  ف اثنني اوح بني ي�ت
وا من ظـــروف احتجازهم. ووردت أنباء 

َ
ح مـــن قبـــل الحراس إذا ما طلبوا الرعاية الطبية أو اشـــتك ب المـــ�ب عـــن تعرضهـــم لالنتهـــاكات والـــرصف

ح عل أيدي الحـــراس. وقد احُتجز مهاجرون أفارقة وآســـيويون آخرون، لكن  ب الم�ب عـــن مقتـــل ثالثـــة أشـــخاص عـــل األقـــل نتيجة للـــرصف
ف منهـــم يشـــكلون األغلبية. اإلثيوبيـــني

ي جميع أنحاء الســـعودية، حيث تم 
حيل �ف ي الســـجون ومراكـــز ال�ت

ديـــة �ف وســـبق أن وردت تقاريـــر مســـتقلة تناولـــت األوضـــاع الصحيـــة الم�ت
ي من الطعام ودون توف�ي المـــأوى المالئم لهم قبل ترحيلهم.

ي مرافـــق احتجـــاز مؤقتـــة دون مـــا يك�ف
توقيـــف اآلالف مـــن العمـــال األجانـــب �ف

ي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2016 معلوماٍت عن أوضاع الصحة الشـــخصية وســـالمة الطعام 
وعـــل صعيـــد آخـــر، أوردت منظمـــة القســـط �ف

ي تلـــك المرافـــق، تتعاقـــد إدارة الســـجن مـــع 
ي جـــدة والريـــاض.71  وحـــ�ت �ف

ي بعـــض الســـجون األقـــل ازدحاًمـــا واألحـــدث عهـــًدا �ف
ونظافتـــه �ف

انيـــات منخفضـــة لدرجـــة أنهـــم ال يحصلـــون إال عـــل حصـــة واحـــدة مـــن  ف كات خاصـــة لتقديـــم خدمـــات تقديـــم الطعـــام للســـجناء بم�ي �ش
 

ً
ي درجة حـــرارة الغرفة طوال اليوم، بدل

ك �ف �ت ي حاويات تُ
ي األســـبوع. ويتـــم توزيـــــــع الوجبـــات اليوميـــة عل كل زنزانـــة �ف

الفاكهـــة ثالثـــة أيـــام �ف
اء مواد الحالقة والصابون الســـتخدامهم،  ا ما ُيضطر الســـجناء إىل �ش دة بحســـب الحاجة. وكث�ي من تقديمها ســـاخنة أو االحتفاظ بها م�ب
ف إىل االستطالع الذي أجَريناه إىل عدم توفر متعلقات النظافة الشخصية. إنَّ مثل هذه الظروف  وقد أشار أك�ث من نصف المستجيبني

ه من األنظمة. ي نظـــام الســـجن والتوقيف وغـــ�ي
مـــا هي أد�ف بكثـــ�ي مـــن المعايـــ�ي الصحيـــة األساســـية المنصـــوص عليهـــا �ف

َّ
إن

ي السجن
3. 3. احتياجات النساء �ن

ل النســـاء الســـجينات  قـــت البحـــوث االحتياجـــات الخاصـــة للســـجينات، باإلضافـــة إىل الرعايـــة الصحيـــة النســـائية. وعـــادًة مـــا تســـجِّ
َّ
وث

اتهن غ�ي  ي غـــ�ي المنتظم واإلفـــرازات المهبلية، بالمقارنة مـــع نظ�ي
يـــف الحي�ف ف معـــدالت أعـــل مـــن اإلصابـــة بأمـــراض النســـاء، وال ســـيما ال�ف

ف أن توىلي مؤسســـات االحتجاز اهتاًما  ي الدراســـة االســـتقصائية. ويتعني
ي اســـتجابة إحدى المشـــاركات �ف

المســـجونات.72  وكان هذا جلًيا �ف
باالحتياجـــات الصحيـــة المخصوصـــة للســـجينات. كمـــا أنَّ معـــدالت اضطرابـــات تعـــاطي المخـــدرات، والمعانـــاة الناشـــئة عـــن الصدمـــات 

اتها لدى  ف النســـاء المســـجونات من نظ�ي النفســـية الســـابقة وســـوء المعاملة، واألمراض العقلية، واألمراض المنقولة جنســـًيا، هي أعل بني
ي تقريرها الســـنوي لعام 2016 العديد من القضايا 

قت منظمة القســـط �ف
َّ
ف أو لدى النســـاء غ�ي المســـجونات. وقد وث الرجال المســـجونني

ي مؤسســـات رعاية النســـاء.73 
المتعلقـــة باألوضـــاع الصحيـــة وأحـــوال النظافـــة للســـجينات الشـــابات المحتجزات �ف

71 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، التقرير السنوي لمنظمة القسط لعام 2016، 23  يناير 2017.

ي السجون، 3  مايو 2020.
ي مؤسسات االحتجاز، الرعاية الصحية للنساء �ف

72 المفوضية الوطنية المعنية بالرعاية الصحية �ف

73 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تقرير منظمة القسط السنوي لعام 2016، 23  يناير 2017.

https://www.alqst.org/images/Human-Rights-in-Saudi-Arabia-2016-En_1598264699.pdf
https://www.alqst.org/images/Human-Rights-in-Saudi-Arabia-2016-En_1598264699.pdf
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74 منظمة العفو الدولية، مهاجرون إثيوبيون يِصفون “جحيم” االحتجاز، 2  أكتوبر 2020.

ي السجون السعودية وتقدمان شكواهما إىل األمم المتحدة، 25  يونيو 2019.
ز، أختان من جنوب أفريقيا تصفان االحتجاز �ف 75 روي�ت

76 منظمة الصحة العالمية، السجون.

ا  ً ورًدا عـــل االســـتطالع الـــذي أجرينـــاه، قالـــت ثـــالث نســـاء محتجـــزات إنهـــن ال يحصلـــن عـــل الفـــوط الصحيـــة، وذكـــرن أن ثمـــة عـــدًدا كب�ي
مـــن النســـاء الحوامـــل المحتجزات.

ان  ف ف إن مســـؤوال قنصلًيـــا إثيوبًيـــا جلـــب معـــه الفـــوط الصحيـــة أثنـــاء زيـــارة قـــام بهـــا إىل ســـجن ج�ي ف حقوقيـــني وقالـــت امـــرأة محتجـــزة لباحثـــني
نَّ 

ُ
ف 25 دقيقة للوصول إىل هناك، وك ي مركز توقيف جدة بزيارة الطبيب، لكن بعد أن مشني

المركزي.74  وسمح للحوامل الموقوفات �ف
ي مركـــز الدايـــر، وضعـــت بعض النســـاء أطفالهن أثنـــاء االحتجاز 

ي أزواج مـــن ســـيقانهن أثنـــاء النقـــل والمعاينـــة ال�يريـــة. و�ف
مقيـــدات مًعـــا �ف

، لكن تمَّ إرجاعهن مع أطفالهن إىل الظروف غ�ي الصحية نفسها دون تمكينهن من الحصول عل ما يتطلبه  ي بعد نقلهن إىل مرفق ط�ب
وضعهـــن مـــن الغذاء أو الماء أو أســـباب النظافة.

ي ســـجون سياســـية 
ي جامعة حائـــل قبل اعتقالها واحتجازها �ف

ُيمـــىن ديســـاي أســـتاذة جامعيـــة جنـــوب أفريقيـــة كانـــت قـــد قدمـــت للعمـــل �ف
ي بيان ألقته 

ي ســـجون النســـاء. وقالت �ف
مـــت معلومـــات تتعلق بالظروف الصحية �ف ف عـــامي 2015 و2018، وقـــد قدَّ ســـعودية مختلفـــة بـــني

ي جـــدة مـــع العديـــد مـــن النســـاء 
ي ســـجن ذهبـــان الســـياسي �ف

ي جنيـــف75  إنهـــا احتجـــزت �ف
أمـــام مجلـــس األمـــم المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان �ف

يئات األخريات، وكان بعضهن مســـجونات مع أطفالهن، وأن بعضهن وضعن حملهن أثناء احتجازهن. وقال ديســـاي إنَّ اإلمدادات  ال�ب
ي أحســـن األحوال، 

ي برد الشـــتاء، وذكرت أنَّ مواد النظافة الشـــخصية كالصابون كانت محظورة عل الدوام. و�ف
بالمياه الســـاخنة انقطع �ف

ء مـــن أشـــعة الشـــمس إال كل بضعـــة أيـــام مرة، ومـــا كان ذلك  ي
لـــم يكـــن يســـمح للنســـوة بالخـــروج مـــن زنازيـــن االحتجـــاز لـــكي يتعرضـــن إىل سش

ن عل إمضـــاء وثائق الطالق. جـــ�ب
ُ
ليمتـــد أكـــ�ث مـــن ســـاعة واحـــدة. كمـــا شـــهدت بأنَّ العديد من النســـاء أ

ي تلقيناهـــا مـــن االســـتطالع الـــذي أجرينـــاه، الـــذي قـــال فيـــه تســـعة مـــن أصـــل 11  ي بيـــان ديســـاي مـــع االســـتجابات الـــ�ت
ويتســـق مـــا ورد �ف

ضوا خارج زنزاناتهم كل يوم. يَّ ف لم ُيتح لــ 11 منهم أن ي�ت ي حني
مســـتجيًبا إنهم لم يتمكنوا من الحصول عل مواد النظافة الشـــخصية، �ف

ي واإلداري 3. 4. اإلهمال الطىب

: أ( توف�ي  ي ثالثـــة أمور متطلبات أساســـية هي
بحســـب معايـــ�ي منظمـــة الصحـــة العالميـــة، فـــإنَّ الســـجن الذي يعزز صحة الســـجناء يســـتو�ف

ف  ام كرامة كل ســـجني ي البلـــد، ب( تقليـــل المخاطـــر الصحيـــة إىل أد�ف حـــد ممكـــن، و ج( اح�ت
خدمـــات صحيـــة تعـــادل الخدمـــات المقدمـــة �ف

وحقوقه اإلنســـانية.76

ي لم تتم  ا مـــا يعانـــون مـــن تـــردي حالتهـــم الصحيـــة ومـــن األدواء الـــ�ت ً ي المجتمـــع، وكثـــ�ي
ف أكـــ�ث الفئـــات تهميًشـــا �ف ُيعـــدُّ نـــزالء الســـجون مـــن بـــني

ة أو عنيفـــة تؤثـــر عـــل  ي أفعـــال ضـــارة بالصحـــة أو خطـــ�ي
اك �ف معالجتهـــا. وقـــد يكـــون العديـــد ممـــن يدخلـــون الســـجن قـــد ســـبق لهـــم االشـــ�ت

ي الســـجون 
ي الســـجن أو بعد إطالق �احهم. غالًبا ما تكون الظروف المعيشـــية �ف

صحتهم وصحة األشـــخاص الذين يتعاملون معهم �ف
ي الســـعودية أك�ث من ســـواها، وســـبب هذا عائٌد إىل عوامل متعددة ســـبقت اإلشـــارة إىل بعضها. 

غ�ي صحية، وتتصف بذلك الســـجون �ف

ف أثنـــاء االعتقـــال واالســـتجواب، فـــإنَّ ظـــروف االحتجـــاز غـــ�ي الصحيـــة  وباإلضافـــة إىل االكتظـــاظ والمعاملـــة المســـيئة مـــن قبـــل المســـؤولني
ى صحتهـــم أو يالقـــوا حتفهـــم. دَّ ف ينتهـــون إىل أن تـــ�ت ي أن الكثـــ�ي مـــن الموقوفـــني وط النظافـــة تعـــ�ف والمفتقـــدة إىل أد�ف �ش

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/10/ethiopian-migrants-hellish-detention-in-saudi-arabia/
https://www.reuters.com/article/uk-saudi-arrests-women/south-african-sisters-describe-saudi-detention-and-complain-to-un-idUKKCN1TQ2R6?edition-redirect=uk
https://www.who.int/topics/prisons/en/
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ف عليها  ا جيـــًدا وي�ش فً يفـــرض نظـــام الســـجن والتوقيـــف أن يتـــم توفـــ�ي الرعايـــة الطبيـــة الكافيـــة وأن ُتلحق بكل ســـجن عيادٌة مجهـــزة تجه�ي
ي المهـــن الطبيـــة. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، ينـــص النظـــام عـــل أن طبيـــب الســـجن مســـؤول عـــن فحـــص كل موقـــوف يتـــم إيداعـــه 

عاملـــون �ف
الســـجَن ومتابعـــة حالتـــه الصحيـــة، وهـــو مســـؤول كذلـــك عن الحفاظ عـــل معاي�ي النظافـــة المالئمة ومكافحة العدوى بحســـب الحاجة. 

ي المئـــة( لم يتلَق أي فحص صـــيي عند وصوله 
ي االســـتطالع الـــذي أجرينـــاه )أي خمســـون �ف

ف الســـتة عـــ�ش �ف غـــ�ي أن ثمانيـــة مـــن المشـــاركني
ي مخالفـــٍة لألنظمـــة واللوائـــح المحلية.

إىل الســـجن، �ف

كمـــا أعـــرب المســـتجيبون عـــن عـــدة مخاوف بشـــأن ســـالمتهم أثناء الســـجن واالحتجاز، وال ســـيما فيما يتعلق بالرعايـــة الصحية والطبية. 

وأشـــار تســـعة منهـــم إىل عـــدم توفـــر مســـتلزمات النظافـــة الشـــخصية، وأشـــار أربعـــة منهـــم إىل انتشـــار األمـــراض المعديـــة، وذكـــر أحد ع�ش 

ي صـــيي أو كاٍف 
ـــض اليـــومي أو التعـــرض ألشـــعة الشـــمس، وأشـــار تســـعة منهـــم إىل عـــدم توفـــر نظـــام غـــذا�ئ يُّ منهـــم عـــدم تمكينهـــم مـــن ال�ت

ي إجراء الفحوصات المتعلقة بوباء كوفيد19- أو تقديم الرعاية 
ف احتياجات اإلنســـان من التغذيب، وذكر خمســـة منهم النقص �ف لتأمني

ي أو الرعاية العاجلة م�ت اســـتلزم  ي توفـــ�ي العـــالج الطـــ�ب
ة منهـــم إىل حـــاالت تأخـــ�ي أو إهمـــال �ف ، وأشـــار عـــ�ش ف الصحيـــة الخاصـــة إىل المصابـــني

ف  األمر ذلك، وأبلغ اثنان عن إكراههما عل تناول عقاق�ي دوائية دون موافقتهما أو معرفتهما بطبيعة الدواء. وأفاد ستة من المستجيبني
م متأخًرا أو بصـــورة محدودة. قـــدَّ بـــأنَّ الرعايـــة الصحيـــة متاحـــة غ�ي أنها تُ

ي المئة( بأنهم أصيبوا بالمرض نتيجة لظروف احتجازهم. وســـاءت حال أربعة منهم إىل أن غدت 
ف )أي خمســـون �ف أفاد ثمانية مشـــاركني

ي حاجة إىل الرعايـــة الطبية العاجلة أثناء االحتجاز 
صيـــب اثنـــان باضطرابـــات نفســـية، وكان اثنان منهم �ف

ُ
داًء مزمًنـــا بســـبب احتجازهـــم، وأ

)انظر الشكل 6(.
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ف إىل الدراسة االستقصائية ي السجون من المستجيبني
الشكل 6: معلومات عن الرعاية الصحية �ف
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صيب بكســـور 
ُ
ه أ

َّ
ف الذكور أن ي االســـتطالع تفاصيل عن أوضاعهم الصحية أثناء ســـجنهم. وذكر أحد المســـتجيبني

م المشـــاركون �ف كما قدَّ
ي  ـــج، الـــ�ت اء التعذيـــب. وأشـــارت إحـــدى المســـتجيبات إىل إصابتهـــا بطفـــح جلـــدي ناجـــم عـــن متالزمـــة القولـــون المتهيِّ ي العظـــام مـــن جـــرَّ

�ف

ى إىل زيـــادة حالتهـــا ســـوًءا،  ي الســـجن بالزيـــوت والدهـــون أدَّ
ي �ف

ي منهـــا بعـــد إطـــالق �احهـــا، وقالـــت إن غـــ�ف النظـــام الغـــذا�ئ
ـــت تعـــا�ف

َّ
ظل

صيـــب بجـــدري المـــاء أثنـــاء 
ُ
ي غذائهـــا عـــل العســـل والحليـــب. وذكـــرت أنَّ رضيـــع امـــرأة أجنبيـــة أ

هـــا إىل االقتصـــار �ف وانتـــى إىل أن اضطرَّ
ون  حيـــل األم وطفلهـــا. وأفـــادت نفس المســـتجيبة بأن حراس الســـجن كانوا يج�ب احتجازهـــا، األمـــر الـــذي دفـــع الســـلطات إىل التعجيـــل ب�ت
جميـــع الســـجينات يومًيـــا عـــل تنـــاول قـــرص أبيـــض صغ�ي مســـتدير من عقار غ�ي معـــروف دون إعالمهن بماهيته. وقالـــت أيًضا إن معظم 
ـــنَّ حوائـــَض بشـــكل شـــبه مســـتمر أثنـــاء احتجازهـــن. وذكـــر مشـــاركان اإلصابـــة بارتفـــاع ضغـــط الـــدم، وأشـــار مشـــارك آخـــر إىل 

ُ
الســـجينات ك

ي القلـــب. وأبلغ مشـــارك آخر عـــن إصابته بطفح جلـــدي وبالُبهاق بســـبب قلة التعرض 
ـــٍة �ف

َّ
حظـــر أدويـــة الســـكري، األمـــر الـــذي تســـبب بعل

ي ذلـــك الدوار 
ف عـــن إصابتـــه باكتئـــاب �يـــري، فيمـــا ذكـــر آخـــر عدة أعراض نفســـية وعقليـــة، بما �ف ألشـــعة الشـــمس. وأبلـــغ أحـــد المشـــاركني

ي الجيوب األنفيـــة دون أن يتمكن من الحصول 
ف بالتهاب مزمـــن �ف صيـــب أحـــد المشـــاركني

ُ
. وقـــد أ ف كـــ�ي ي ال�ت

والنســـيان والغثيـــان ومشـــكالت �ف

م(، لكن الطبيب العام بالســـجن اكت�ف بإعطائد  ف ي ركبتيه، قد يكون ســـببها هو داء الرثية )الرومات�ي
عل الدواء، وعا�ف من آالم شـــديدة �ف

ي النوم بســـبب التعرض لألشـــعة فوق البنفســـجية القوية 
بعـــض المهدئـــات ومســـكنات األلـــم. وذكـــر ســـجينان مـــا يعانيانـــه مـــن صعبات �ف

ي الحبس االنفرادي أك�ث من ســـبع مرات، ولم ُيعَط فراًشـــا واضطر إىل النوم عل األرض 
طوال ســـاعات اليوم. وذكر أحدهم أنه ُوضع �ف

ي زنزانـــات االحتجاز.
ف الكثيـــف �ف ي الحـــرِّ والُقـــر. وأشـــار أحدهـــم إىل تعرضـــه إىل التدخـــني

ًضـــا إىل أحـــوال الطقـــس �ف ة، معرَّ مبـــا�ش

ل وزارة الداخلية ووزارة الصحة مســـؤولية  حمِّ باإلضافة إىل أحكام نظام الســـجن والتوقيف المذكورة أعاله، فقد صدرت أوامر ملكية تُ

ي أي مستشـــ�ف 
توفـــ�ي جميـــع مـــا يلـــزم مـــن جوانـــب الرعايـــة الوقائيـــة والمتخصصـــة للســـجناء، ســـواء أكان ذلـــك ضمـــن مرافـــق الســـجن أو �ف

ف المحلية للمملكة  ي القوانـــني
ي أو اإلداري �ف عـــام أو متخصـــص خـــارج منشـــأة االحتجـــاز.77  ومـــع ذلـــك، فليـــس ثمة إشـــارة إىل اإلهمال الطـــ�ب

ي الســـعودية يشـــ�ي إىل التعامل مع بعض األخطاء الطبيـــة أو اإلهمال:78  تنص 
العربيـــة الســـعودية، رغـــم أن نظـــام مزاولـــة المهـــن الطبيـــة �ف

ي الممارســـة العملية 
ي �ف ف الخطأ الط�ب ًرا للمريض. وُيعرَّ ي يســـبب �ف المـــادة 27 مـــن هـــذا النظـــام عـــل محاســـبة الطبيـــب عـــن أي خطأ ط�ب

ي تعدُّ معروفـــة جيًدا لألطباء من تخصصه نفســـه، 3(  بأنـــه: 1( العـــالج الخـــاطئ أو المتابعـــة غـــ�ي الكافيـــة، 2( عـــدم الدرايـــة بالتقنيـــات الـــ�ت

ي انتهـــاك لألنظمـــة، 4( إجـــراء تجـــارب أو أبحـــاث غـــ�ي مـــرّصح بهـــا عـــل المريـــض، 5( 
إجـــراء عمليـــات جراحيـــة غـــ�ي مســـبوقة أو تجريبيـــة �ف

إعطـــاء المريـــض عقاقـــ�ي تجريبيـــة، 6( اســـتخدام المعـــدات أو األجهـــزة الطبيـــة دون معرفـــة كافيـــة بتشـــغيلها أو دون اتخـــاذ تدابـــ�ي وقائيـــة 
ي وفًقـــا لمـــا تقتضيـــه احتياجـــات المريـــض. كمـــا  اف أو المتابعـــة، أو 8( إهمـــال إحالـــة المريـــض للتشـــاور المهـــ�ف كافيـــة، 7( عـــدم كفايـــة اإل�ش

ي تحـــدُّ من مســـؤولية األطبـــاء أو تعفيهم منها. وط عـــل تقديـــم العـــالج الطـــ�ب يحظـــر القانـــون عـــل األطبـــاء فـــرض أي �ش

ان بقدر من التفصيل بمســـؤولية طبيب الســـجن ووزارة الصحة ووزارة   مـــن النظـــام والتوجيهـــات الملكيـــة ُيقرَّ
ً

وعـــل هـــذا النحـــو، فـــإنَّ كل
ي تقديـــم الرعاية الصحية، 

ـــن العديـــد مـــن المرىصف مـــن إدراك أي تقص�ي �ف
َّ
ي واقـــع األمـــر، ال يتمك

. �ف ف الداخليـــة عـــن حمايـــة صحـــة كل ســـجني
ي يفرُضهـــا القانـــون. ُيذكـــر أّن جمعيـــة حقـــوق اإلنســـان تلقـــت عـــدة تقاريـــر عـــن ســـوء الرعايـــة  م دائًمـــا بالمعايـــ�ي الـــ�ت ف كمـــا أنَّ الســـجون ال تلـــ�ت
ي عـــام 2014، ذكـــرت الجمعيـــة أنَّ 26 أ�ة قدمـــت شـــكاوى بشـــأن ســـوء الرعايـــة الصحيـــة المقدمـــة إىل 

الصحيـــة وعـــدم كفايتهـــا.79  �ف
ي تراجـــع صحـــة العديد منهـــم أو إصابتهم بأمـــراض معدية. وقالت 

ي جميـــع أنحـــاء الســـعودية، األمـــر الـــذي تســـبب �ف
ي الســـجون �ف

ذويــهـــم �ف

ي مدن عدة، لكن ليس بالسجون السياسية المجهزة 
الجمعية إن األنباء عن مثل هذه الحاالت تتعلق بشكل رئيس بالسجون العامة �ف

ي الداخلية والصحة، 7  يونيو 2017.
77 ُعكاظ، عالج السجناء ورعايتهم مسؤولية وزار�تَ

ي سجون 6 مناطق “متدهورة”، 10  يونيو 2014.
79 الوطن، الرعاية الصحية �ف

78 نظام مزاولة المهن الطبية.

https://www.okaz.com.sa/local/na/1551870
https://www.alwatan.com.sa/article/229009
https://www.alwatan.com.sa/article/229009
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f1de206c-eef4-4a76-904a-a9a700f2899a/1
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ي عدة ســـجون 
ي تحافـــظ عـــل مســـتوى عـــاٍل مـــن خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة. وقد كشـــفت الجمعية عـــن أنَّ العيادات �ف ا جيـــًدا والـــ�ت فً تجهـــ�ي

ف وحســـب. ف العامني  من االعتماد عل الممارســـني
ً

ف بدل ف مدّربني ف طبيني تفتقر إىل أحدث المعدات الطبية واألدوية، وتحتاج إىل أخصائيني

ف  ف الســـجون والمستشـــفيات بســـبب الحاجـــة إىل نقـــل الســـجناء بشـــكٍل آمـــن بـــني كمـــا أشـــارت إىل اإلهمـــال اإلداري أو مشـــاكل التنســـيق بـــني
ي أغســـطس 2020 أنهـــا ســـتقوم بإنشـــاء وإطـــالق 

ي وســـائل اإلعـــالم الســـعودية �ف
ي هـــذا الشـــأن، أعلنـــت مديريـــة الســـجون �ف

. و�ف ف المنشـــأتني
ي االســـتطالع الـــذي أجرينـــاه، أجاب 

ي ذلـــك إدارة الرعايـــة الصحيـــة.80  و�ف
ي إلدارة شـــؤون الســـجناء ومتابعتهـــا، بمـــا �ف

و�ف نظـــام بيانـــات إلكـــ�ت
ه تـــمَّ إهمالها.

َّ
ي الســـجن أو أن

ي يحتاجونهـــا قـــد تأخـــر بينمـــا كانـــوا �ف ف بـــأنَّ تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة الـــ�ت ة مشـــاركني عـــ�ش

ي من صعوبات التعلم 
ف مثاٌل آخر حجم اإلهمال اإلداري، فقد ُوضعت ســـجينة تعا�ف ي تقرير صادر عن جمعية حقوق اإلنســـان، يبنيِّ

و�ف
ي تحظـــر  ي ذلـــك انتهـــاٌك لألنظمـــة الـــ�ت

ي مشـــاجرات شـــهدتها أجنحـــة أخـــرى. و�ف
ـــا �ف

ً
ـــع بعـــد أن كانـــت طرف ي جنـــاح لألمهـــات واألطفـــال الُرضَّ

�ف
ض رعايتهـــم إىل المرافق المعنيـــة بالصحة العقلية. ي التعلـــم، وتفوِّ

احتجـــاز األفـــراد الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبـــاٍت �ف

ي إلدارة إجراءات السجناء، 7  يناير 2020. 80 موقع Menafn، نظام تق�ف

81 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تقرير القسط السنوي للعام 2019، 28  يناير 2020.

82 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تقرير القسط السنوي للعام 2016، 23  يناير 2017.

 عن اإلهمال 
ً
ة ناشئة ي السنوات األخ�ي

لقد كانت بعض أبرز حاالت الوفاة أثناء االحتجاز �ف
ي أبريل 2020، نقلت منظمة 

ي واإلداري الذي أودى بحياة عدد من سجناء الرأي. �ف الط�ب

ي الجمعية 
القســـط أنبـــاًء عـــن وفـــاة عبـــد هللا الحامـــد، وهو أكادي�ي بـــارز وعضو مؤســـس �ف

الســـعودية للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، أثنـــاء احتجـــازه. وكانت الحالـــة الصحية للحامد 

البالـــغ مـــن العمـــر 69 عاًمـــا قـــد تراجعـــت طـــوال أشـــهٍر عـــدة بعـــد أن ُمنـــع مـــن الخضـــوع 
ي القلـــب. كمـــا منعـــت الســـلطات 

ورًيـــا بســـبب اعتـــالٍل �ف ه أطبـــاؤه �ف ي عـــدَّ إىل إجـــراء طـــ�ب
ي 9 أبريـــل 2020، 

ي وقـــت الحـــق، �ف
الســـعودية الحامـــد مـــن بحـــث حالتـــه مـــع عائلتـــه. و�ف

، وكان  همـــل لســـاعات قبـــل أن يتـــم نقلـــه إىل المستشـــ�ف
ُ
أصيـــب بســـكتة دماغيـــة، غـــ�ي أنـــه أ

ي 24 أبريـــل.81
ف مـــن ذلـــك �ف ي بعـــد أســـبوعني

ي غيبوبـــة عندمـــا وصلهـــا، وتـــو�ف
قـــد دخـــل �ف

ي 
ي مـــدن عـــدة، عـــن القصـــور �ف

حيـــل والســـجون العامـــة �ف ي ذلـــك التقاريـــر المتعلقـــة باكتظـــاظ مراكـــز ال�ت
وكشـــف عـــدد مـــن التقاريـــر، بمـــا �ف

ي اإلهمال  متابعـــة األحـــوال الصحيـــة وتـــردي مرافـــق النظافـــة وإجراءات مكافحة العدوى داخل الســـجون. وُيضاف إىل هـــذا اإلهمال الط�ب
. وقـــد أبلغت منظمة  ي

ي اضطـــرار العديـــد مـــن الســـجناء إىل احتمـــال تلـــك الظـــروف القاســـية ألمـــٍد أطول ممـــا ينبعف
اإلداري الـــذي يتســـبب �ف

ي تقريرها الســـنوي لعام 2016، قدمت 
ي ذلك ما تشـــهده الســـجون السياســـية. و�ف

القســـط عن حاالت عديدة من اإلهمال اإلداري، بما �ف

ي إشـــارة من الســـجناء إىل إبقائهم حبي�ي الســـجن شـــهوًرا، أو ح�ت ســـنواٍت، 
منظمـــة القســـط تقريـــًرا حـــول مـــا يطلـــق عليـــه “التطويف”، �ف

قـــدت، ولـــم يكن لـــدى بعضهم 
ُ
بلـــغ بعـــض الســـجناء بـــأن ملفاتهـــم قـــد ف

ُ
بعـــد إتمامهـــم مـــدة العقوبـــة، دون أن يتـــم إطـــالق �احهـــم. وقـــد أ

محـــاٍم أو قريـــب يتـــوىل متابعـــة القضيـــة وبـــذل الجهود لضمان اإلفـــراج عنه.

ف بســـبب احتجازهـــم بعـــد انتهـــاء مـــدة  بـــوا عـــن الطعـــام مـــدَة يومـــني ي جـــدة أ�ف
ف �ف أفـــادت منظمـــة القســـط أيًضـــا بـــأنَّ أكـــ�ث مـــن 100 ســـجني

ا ما يعجز الســـجناء عن حضور جلســـات المحكمة أو الذهاب إىل المواعيد  ً ه كث�ي
َّ
ي مثال آخر عل اإلخفاق اإلداري، فإن

عقوبتهم.82  و�ف
ي ســـجن يضـــم آالف الســـجناء ســـوى ثـــالث 

نـــة. ولـــم يكـــن متاًحـــا �ف ي ترتيبـــات النقـــل المؤمَّ
ي المستشـــفيات بســـبب القصـــور �ف

المقـــررة �ف

عبد هللا الحامد

https://menafn.com/arabic/1100419067/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alqst.org/ar/post/annual-report-2019
https://www.alqst.org/ar/post/annual-report-2019
https://www.alqst.org/en/post/hr2916
https://www.alqst.org/en/post/hr2916
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اير 2019. 83 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تقرير القسط السنوي للعام 2018، 1  ف�ب

ف بأمراض  ة ذات ســـتة مقاعـــد مخصصـــة لنقـــل الســـجناء، ولـــم يكـــن ُبدٌّ من اســـتخدامها ح�ت عندما كان الســـجناء مصابـــني حافـــالت صغـــ�ي
معدية.

ي دور رعايـــة 
ة لمـــا ُيمـــارس مـــن ســـوء المعاملـــة والحبـــس االنفـــرادي �ف ي قســـم ســـابق مـــن هـــذا التقريـــر التبعـــات الخطـــ�ي

وكنـــا قـــد تناولنـــا �ف

ي ذلـــك، أو 
الفتيـــات، األمـــر الـــذي أدى إىل تواتـــر األنبـــاء عـــن حـــوادث االنتحـــار أو محاولـــة االنتحـــار، دون أن يتـــم إجـــراء تحقيـــق مناســـب �ف

توفـــ�ي مـــا يلـــزم مـــن الرعايـــة المتعلقـــة بالصحـــة النفســـية.

ي وإســـاءة معاملـــة الســـجناء.83   ي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2018 عـــدة حـــاالٍت مـــن اإلهمـــال الطـــ�ب
كمـــا ســـبق أن عرضـــت منظمـــة القســـط �ف

ي ســـجن الدمام الســـياسي بســـبب إهمال حالته الصحية. وشـــهد الســـجن نفســـه وفاة محتجز آخر، هو علي 
ي حبيب الشـــويخات �ف

تو�ف
ي بريدة 

ي ســـجن الطرفيـــة الســـياسي �ف
ي كذلـــك حمـــد بـــن عبـــد هللا بـــن حمـــد الصالحي �ف

غـــة، البالـــغ مـــن العمـــر 61 عاًمـــا. وتـــو�ف ن جاســـم ال�ن
ة. ل الـــذي امتد لمعظم ســـنوات ســـجنه الثـــالث ع�ش ت صحتـــه بســـبب الحبـــس االنفـــرادي المطـــوَّ بعـــد أن تـــردَّ

ة، بمـــن فيهـــم المصلـــح  ف بأمـــراض خطـــ�ي ف والمصابـــني وحـــ�ت وقـــت إعـــداد هـــذا التقريـــر، فـــإنَّ ثمـــة عـــدًدا أكـــ�ب مـــن ســـجناء الـــرأي المســـنني

والداعيـــة ســـلمان العـــودة، الـــذي يتواصـــل تدهـــور صحتـــه فيمـــا يتـــم تجاهـــل احتياجاتـــه الطبيـــة بقســـوة، األمـــر الـــذي جعـــل أ� هـــؤالء 
ف تخـــ�ش عـــل حياتهـــم. الموقوفـــني

3. 5. األمراض المعدية، بما فيها وباء كوفيد-19

ي أن يهدف أيًضا 
ي الســـجون. إذ ينبـــعف

ف ليـــس الغايـــة الوحيـــدة مـــن إقـــرار نظام صيي ســـليم �ف إنَّ الحفـــاظ عـــل صحـــة الســـجناء والموقوفـــني
إىل الحـــد مـــن مخاطـــر أن تلحـــق بالســـجناء أدواٌء مزمنـــة أو أن يصابـــوا بأمـــراض ُمعدية بســـبب ظروف ســـجنهم.

ي عنـــد وصولهـــم إىل منشـــأة  ف لـــم يخضعـــوا إىل أي فحـــص طـــ�ب ي دراســـتنا االســـتقصائية، فـــإنَّ ثمانيـــة مـــن المســـتجيبني
ف �ف وفًقـــا للمشـــاركني

، وأشـــار  ف واألنظمـــة المحليـــة. وأشـــار ســـبعة منهـــم إىل ظـــروف احتجـــاز مكتظـــة عـــل نحو خط�ي ـــا للقوانـــني
ً
االحتجـــاز، وهـــو مـــا يشـــكل خرق

ي األمـــراض المعديـــة، وقـــال تســـعة منهـــم أن النظام 
تســـعة منهـــم إىل عـــدم توفـــر لـــوازم النظافـــة الشـــخصية، وأبلـــغ أربعـــة منهـــم عـــن تفـــ�ش

ي غـــ�ي صـــيي أو كاٍف، وأشـــار خمســـة منهـــم إىل عـــدم إجـــراء الفحوص المتعلقـــة بوباء كوفيد-19 أو تقديـــم الرعاية الطبية الخاصة 
الغـــذا�ئ

ه تـــمَّ إهمالها، 
َّ
ي الســـجن أو أن

ي يحتاجونهـــا قد تأخـــر بينما كانوا �ف ة منهـــم إىل أنَّ تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة الـــ�ت لمـــن يصابـــون بـــه، وأشـــار عـــ�ش
وذكـــر ثالثـــة عـــ�ش منهـــم أنَّ الســـلطات لـــم تبِد أي اســـتجابة إىل شـــكاياتهم.

ف أكـــ�ث عرضـــة لإلصابـــة بجميـــع أنـــواع األمـــراض الســـارية والعـــدوى من أي فئة أخـــرى. ويمكن لعوامـــل كاالكتظاظ،  إنَّ األفـــراد المســـجونني

والتقـــارب، والمســـلك الجنـــ�ي شـــديد الخطـــورة، وتعـــاطي المخـــدرات عـــن طريـــق الحقـــن، والتعامـــل غـــ�ي المأمـــون مـــع الغـــذاء، وتـــردي 
ف بالمـــرض. وعـــل وجـــه الخصـــوص، فـــإنَّ احتمـــال  ي منشـــأة االحتجـــاز؛ أن تــــزيد جميًعـــا مـــن احتمـــال إصابـــة المســـجونني

أســـباب النظافـــة �ف

، والزهـــري والســـيالن والمتدثـــرة  ي وسي وس التهـــاب الكبـــد �ب (، وفـــ�ي ي
يـــة )إتـــش آي �ف وس نقـــص المناعـــة الب�ش ف بفـــ�ي إصابـــة المســـجونني

ي الســـعودية فحص الســـجناء الجدد للكشـــف عن األمـــراض المعدية قبل 
ف واألنظمة �ف . وتوجـــب القوانني )الكالميديـــا( والســـل تكـــون أكـــ�ب

https://www.alqst.org/ar/post/annual-report-2018
https://www.alqst.org/ar/post/annual-report-2018
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ي العديـــد مـــن الســـجون 
ي تدابـــ�ي مكافحـــة العـــدوى �ف

ي األمـــراض والضعـــف �ف
ي واقـــع األمـــر، فـــإنَّ تفـــ�ش

ـــا �ف . وأمَّ ي أي جنـــاح داخـــلي
إيوائهـــم �ف

ي الرياض إىل العديد 
ف �ف ي حالة انتقال داء الجرب من عدد من الســـجناء المصابني

 بشـــكل جيد، كما �ف
ٌ
ومراكز االحتجاز الســـعودية، موثقة

ي جـــدة أثنـــاء نقلهـــم إىل العاصمـــة لحضـــور المحاكمات.84
ف �ف مـــن الســـجناء السياســـيني

ي ذلك 
ي الســـجون، بما �ف

ة �ف ي عـــام 2014، حـــذرت الجمعيـــة الســـعودية لحقـــوق اإلنســـان مـــن انتشـــار عـــدد من األدواء المعديـــة الخط�ي
و�ف

ي غيـــاب التهويـــة الكافيـــة والتعـــرض ألشـــعة الشـــمس.85  وأشـــارت الجمعيـــة إىل عـــدم اتخـــاذ اإلدارات المســـؤولة التدابـــ�ي الالزمة 
الســـل، �ف

لعـــزل الســـجينات المصابـــات عـــن بقيـــة الســـجينات، وعـــدم توفـــ�ي لـــوازم الحمايـــة الشـــخصية للـــزوار قبـــل دخولهـــم الســـجن للحماية من 
ي أحـــد ســـجون النســـاء ســـوى طبيـــب واحـــد 

ي األمـــراض المعديـــة، ولـــم يكـــن متاًحـــا �ف
العـــدوى. وأدى االكتظـــاظ وســـوء التهويـــة إىل تفـــ�ش

غلقـــت بقيـــة العيـــادات. وقـــد تـــم توثيـــق مالحظـــات جمعيـــة حقـــوق اإلنســـان بشـــأن انتشـــار العـــدوى والحمايـــة 
ُ
وعيـــادة واحـــدة، بينمـــا أ

، دون أن تقـــوم الســـلطات  ف ي الســـجون، ســـواٌء أكان ذلـــك داخـــل الســـجون أو أثنـــاء نقـــل الســـجناء المصابـــني
المحـــدودة للســـجناء وموظـــ�ف

بإصـــالح تلـــك األوضـــاع، منـــذ عـــام 2012.

ي ســـجن 
ي الســـل والجرب، �ف

َ ي الفـــادح لألمراض المعدية، وبخاصة دا�ئ
ي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2017، تناولـــت منظمـــة القســـط التفـــ�ش

�ف
ي 

ي الســـجن عـــل حـــد ســـواء. لقـــد كان هـــذا أحـــد أكـــ�ث الســـجون ازدحاًمـــا �ف
مكـــة العـــام، الـــذي أدى إىل إصابـــة العديـــد مـــن الســـجناء وموظـــ�ف

ف األقســـام. كما  ي تفصل بني ي الممرات واألروقة ال�ت
ات من الســـجناء ينامون �ف الســـعودية، حيث كان الســـجناء مواضع النوم، وكان الع�ش

ف  ي ســـجن بريـــدة بســـبب ت�يبهـــم معلومـــات عـــن وفاة ســـجني
أشـــارت منظمـــة القســـط إىل أن الســـلطات اســـتجوبت عـــدًدا مـــن الســـجناء �ف

ي تقريرها الســـنوي الســـابق لعام 2016 
قت �ف

ُّ
ي الســـجون الســـعودية. وكانت منظمة القســـط قد وث

يدع ع. م. ح.، وعن انتشـــار الســـل �ف
. ي أحد ســـجون مكة بســـبب الســـل، بعد أن تجاهلت الســـلطات التماســـاته المتعددة من أجل نقله إىل المستشـــ�ف

ف �ف وفاة ســـجني

وس كورونـــا، اتخـــذت الســـلطات الســـعودية عـــدة تدابـــ�ي للتعامـــل مـــع انتشـــار وبـــاء  ي المراحـــل األوىل مـــن جائحـــة فـــ�ي
ي عـــام 2020، �ف

�ف
ي البالد، وتم إغـــالق األماكن العامة 

رضـــت إجراءات قصوى لحظـــر التجول �ف
ُ
ي الســـجون. وقـــد ف

ف عامـــة الســـكان وكذلـــك �ف كوفيـــد-19 بـــني
كالجامعـــات والمـــدارس والمســـاجد. كمـــا تـــم أيًضـــا تعليـــق الرحـــالت الجويـــة، وإجـــراء فحوصـــات لجميـــع الوافديـــن إىل البالد، وتـــمَّ إيقاف 
. وأعلنـــت اإلدارة العامـــة للســـجون، بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة، عـــن مجموعـــة مـــن التدابـــ�ي  ف يفـــني ف ال�ش ي الحرمـــني

جميـــع المناســـك �ف

ف وتعريفهـــم بالتدابـــ�ي الصحيـــة، وإجـــراء اختبـــارات يوميـــة  ي ذلـــك التوعيـــة بوبـــاء كوفيـــد-19 مـــن خـــالل توجيـــه الموقوفـــني
الوقائيـــة، بمـــا �ف

ي الســـجن، وفرض اســـتخدام معدات الحماية الشـــخصية، وتعليق الزيارات والنشـــاطات الثقافية أو الرياضية لضمان التباعد.86  
لموظ�ف

ي الدعـــاوى القضائيـــة، فقـــد أغلقـــت المحاكـــم أبوابهـــا وتـــمَّ تعليـــق جميـــع 
ونًيـــا للنظـــر �ف ورغـــم أن الســـلطات كانـــت قـــد أطلقـــت نظاًمـــا إلك�ت

المحاكمـــات خـــالل األشـــهر الخمســـة األوىل مـــن الجائحـــة، األمـــر الـــذي انتـــى إىل أن يواجه آالف الســـجناء مزيًدا من إجـــراءات االحتجاز 
ي الســـجون، أعلنـــت الســـلطات قـــرب 

ي محاولـــة متواضعـــة لمعالجـــة مشـــكلة االكتظـــاظ وخطـــر وبـــاء كوفيـــد-19 �ف
والعـــزل دون داٍع. و�ف

نهاية مارس 2020 عن إطالق �اح 250 ســـجيًنا أجنبًيا كانوا محتجزين بتهم ال تتصل بممارســـة العنف، تتعلق بخرق أنظمة الهجرة 
واإلقامة.

84 وطن، العدوى انتقلت من الرياض إىل جدة، 16  سبتم�ب 2018.

85 مكة، 60 شكوى حقوقية من أمراض معدية بالسجون، 1  سبتم�ب 2014.

ي السجون، 25 مارس 2020.
الء �ف ف ازية لحماية ال�ف 86 الوطن، 8 إجراءات اح�ت

https://www.watanserb.com/2018/09/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8/
https://makkahnewspaper.com/article/57782/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85-
https://makkahnewspaper.com/article/57782/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85-
https://www.alwatan.com.sa/article/1040956
https://www.alwatan.com.sa/article/1040956
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ي البـــارز صالح 
ي وقـــت الحـــق مـــن العـــام، نقلـــت منظمـــة القســـط أنباًء عن وفـــاة الصح�ف

و�ف
اير  ي ف�ب

ي ينايـــر 2018 وصـــدر بحقـــه حكـــم �ف
ي ظـــروف مريبـــة. وكان قـــد اعتقـــل �ف

الشـــيحي �ف
2018 قـــ�ف بســـجنه خمـــس ســـنوات، يعقبـــه حظـــر الســـفر لخمـــس ســـنوات أخـــرى.87  

 ، ف ي تقريـــر إعـــالمي ســـعودي عـــن الســـجناء السياســـيني
وكان قـــد ظهـــر خـــالل مـــدة ســـجنه �ف

ي 19 مايـــو 2020 دون 
ي صحـــة جيـــدة. غـــ�ي أنَّ الســـلطات أطلقـــت �احـــه فجـــأة �ف

وبـــدا �ف

وس كورونا كما  دخل المستشـــ�ف بعد أنً ا صيب بف�ي
ُ
ف من ذلك، أ ، وبعد أســـبوعني تفســـ�ي

ي 19 يوليـــو. ولـــم تتوفـــر أي معلومـــات أخرى عن قضيته. ويســـتدعي إطالق 
ي �ف

كـــر، وتـــو�ف
ُ
ذ

�اح الشـــييي عـــل هـــذا النحـــو الباعث عـــل االرتياب، وما أعقب ذلك من مرضه ووفاته، 

ي  ة ال�ت ي كيفيـــة إصابتـــه بالعـــدوى، ومـــا إذا كانـــت إصابتـــه تلـــك تتعلق بالفـــ�ت
إجـــراء تحقيـــق �ف

قضاهـــا رهـــن االحتجاز.

ي ســـجون 
ي وبـــاء كوفيـــد-19 �ف

لـــم تقـــم الســـلطات الســـعودية باإلعـــالن رســـمًيا عـــن تفـــ�ش
قـــل عـــن أقـــارب 

ُ
. ومـــع ذلـــك، فقـــد ن ف ي تغـــصُّ بالموقوفـــني الســـعودية ومراكـــز االحتجـــاز الـــ�ت

ايـــد  ف ي أبريـــل 2021 أنَّ عـــدد حـــاالت اإلصابـــة بالوبـــاء ي�ت
ي ســـجن الحائـــر �ف

بعـــض الســـجناء �ف

ي محتجـــًزا 
ي الجنـــاح الـــذي كان المدافـــع عـــن حقـــوق اإلنســـان محمـــد القحطـــا�ن

ب�عـــة �ف
ي 7 أبريـــل، وتم وضعه 

ي إىل العـــزل بعـــد ثبـــوت إصابته بكوفيـــد-19 �ف
قـــل القحطـــا�ف

ُ
فيـــه. ون

ي ســـجن الحائر 
ي �ف

ي 8 مايو، تو�ف
رهـــن الحبـــس االنفـــرادي، وُحـــرم من أي اتصال بأ�ته. و�ف

ف رأي منـــذ 2017، بعد إصابته بوباء  ، وهو ســـجني يـــدة المحمد علي الكاتـــب زهـــ�ي عـــلي �ش

ي ظروف غامضة بعد اإلفراج عنه من السجن، 22  يوليو 2020.
ي صالح الشييي �ف
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ي اإلهمال 
. ودعـــت منظمـــة القســـط الســـلطات الســـعودية إىل إجـــراء تحقيـــق �ف ي اليـــوم التـــاىلي

كوفيـــد-19، وتـــم تســـليم جثتـــه إىل عائلتـــه �ف
ي الـــذي أدى إىل وفاتـــه أثنـــاء االحتجـــاز. الطـــ�ب

3. 6. الجريمة وتعاطي المخدرات

ي الســـجون، وذكر اثنان منهما أنهما 
جار بالمخدرات �ف

ِّ
( إىل االت ف ي االســـتطالع )أي ما نســـبته ُربــع المســـتجيبني

ف �ف أشـــار أربعة من المشـــاركني

( إىل تعرضهم  ف ي دون موافقتهمـــا أو معرفتهمـــا بطبيعته، وأشـــار اثنا ع�ش مســـتجيًبا )أي ثالثة أرباع المشـــاركني
ا عـــل تنـــاول عقـــار دوا�ئ جـــ�ب

ُ
أ

فيه، وذكر خمســـة منهم تعرضهم إىل اإلســـاءات البدنية أو اللفظية  ي أو اإلســـاءات اللفظية من قبل حراس الســـجن أو موظَّ
للعنف البد�ف

من قبل ســـجناء آخرين.

إنَّ الســـجون معرضـــة أكـــ�ث مـــن ســـواها مـــن المؤسســـات لمشـــكالت الجريمـــة والمخـــدرات، ويرجـــع ذلـــك إىل أســـباب مختلفـــة. إنَّ نحـــو 

ي ذلـــك االتجـــار بالمخـــدرات أو تعاطيهـــا أو 
ي الســـعودية محتجـــزون بســـبب جرائـــم تتعلـــق بالمخـــدرات، بمـــا �ف

نصـــف نـــزالء الســـجون �ف
ي 3 

ي الســـجون الســـعودية. �ف
ي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2016، وصفـــت منظمـــة القســـط انتشـــار المخـــدرات بجميـــع أنواعها �ف

تخزينهـــا. و�ف
ي قضايـــا تتعلق 

ف �ف ي جنـــاح ســـجن مخصـــص للمدانـــني
ف يـــدع س. ف. ع. بســـبب جرعـــة زائـــدة أثنـــاء احتجـــازه �ف ي ســـجني

أبريـــل 2016، تـــو�ف
ة من المخدرات  رة وصوًرا من داخل ســـجون ســـعودية، ظهر فيها أنَّ كميات كب�ي بالمخدرات. وقد تلقت منظمة القســـط مقاطع مصوَّ

ي
محمد القحطا�ن

صالح الشيحي

https://www.alqst.org/ar/post/journalist-Saleh-al-Shehi-dies-in-mysterious-circumstances
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ت مواجهة الســـلطات الســـعودية  ف والحراس. وعندما تمَّ ُتســـتخدم من قبل المحتجزين، إىل جانب أقوال عدد من الســـجناء والمســـؤولني

ر  ي المقطع المصوَّ
ف الُحقن، ما كان منهـــا إال أن زعمت أن ما يظهـــر �ف رة عـــل قيـــام ســـجناء بتعـــاطي المخـــدرات مســـتخدمني باألدلـــة المصـــوَّ

ف بســـبب إصابتـــه بمـــرض الســـكري. وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا االدعـــاء، استشـــارت منظمـــة القســـط  ف يحقـــن نفســـه باإلنســـولني هـــو ســـجني

ـــه مـــن غـــ�ي المرجـــح أن يكـــون العقـــار الـــذي يســـتخدمه 
َّ
ي الدكتـــور مايـــكل آمبلـــر، الـــذي اطلـــع عـــل اللقطـــات وانتـــى إىل أن الخبـــ�ي الطـــ�ب

ف ســـائل وال يخلط  ف أن اإلنســـولني ي حني
 بمـــزج مســـحوق مـــع الســـائل قبل حقنـــه، �ف

ً
هـــم كانـــوا يقومـــون أول

َّ
، ذلـــك أن ف الســـجناء هـــو اإلنســـولني

هـــم 
َّ
 عـــن أن

ً
ء آخـــر، كمـــا أنَّ الســـجناء لـــم يقومـــوا بقيـــاس الجرعـــة، وهـــو مـــا ال يمكـــن أن يقـــوم بـــه مريـــٌض بـــداء الســـكري، فضـــل ي

مـــع أي سش
ي الُحقن. 

ف ُيحقـــن تحـــت الجلـــد، وفوق كل ذلك، فقد كان الســـجناء يتشـــاركون �ف ف أنَّ اإلنســـولني ي حـــني
ي أوردتهـــم، �ف

كانـــوا يحقنـــون العقـــار �ف
ف عل بعض  ي الســـجون. وباإلضافة إىل ذلك، فقد تمَّ التعرُّ

ي الدراســـة االســـتقصائية إىل االتجار بالمخدرات �ف
ف �ف وأشـــار ُربــع المشـــاركني

ي تخدير الســـجناء، وهي عقاق�ي ذات آثار 
ي كانـــت وصفاتهـــا تصـــدر عـــن إدارة الســـجن، وكان موظفـــو الســـجن يســـتخدمونها �ف العقاقـــ�ي الـــ�ت

ي ســـجن الدمام العام للنســـاء 
ي االســـتطالع أنهـــا وجميع الســـجينات األخريات �ف

ة.88  كمـــا ذكـــرت ســـجينة ســـابقة شـــاركت �ف جانبيـــة خطـــ�ي
ج�ب عـــل ابتالع عقار 

ُ
ـــه أ

َّ
ي االســـتطالع إن

ن عـــل تنـــاول عقـــاٍر غـــ�ي معـــروف يومًيـــا دون موافقتهـــن المســـبقة. وقـــال مشـــارك آخر �ف جـــ�ب
ُ
قـــد أ

ال ُتعـــرف طبيعتـــه دون موافقتـــه.

ي السجون السعودية، وألقت الضوء عل حادثة 
ت منظمة القسط تقريًرا عن العنف والجريمة �ف ي تقريرها السنوي لعام 2016، ن�ش

�ف
بة عل رأســـه بأداٍة حادة.89 وقد  ي ســـجن الحائـــر بالريـــاض بعـــد أن تل�ت �ف

ي �ف ن ايـــر 2016، أودت بحيـــاة عبـــد هللا العـــ�ن ي 25 ف�ب
وقعـــت �ف

ي محتجًزا به بعد أن تم إطالق �احهـــم من الحبس االنفرادي.  ف ي الجناح الـــذي كان الع�ف
ف أفـــراد عصابـــات �ف حـــدث ذلـــك أثنـــاء شـــجار بـــني

ي ذلك الشـــجار.
ا �ف

ً
ي طرف ف ولم يكن الع�ف

ي جناح الشـــباب بســـجن الحائر، األمر الذي أســـفر عن مقتل 68 شـــخًصا، من بينهم 49 ســـجيًنا ســـعودًيا 
ي عام 2003، شـــبَّ حريق �ف

و�ف
حت الســـلطات  يـــن.90  و�َّ وســـجناء يمنيـــون وســـجناء مـــن عـــدد مـــن الجنســـيات العربيـــة األخـــرى، كان جميعهـــم دون الخامســـة والع�ش
ه لم ُيصب بأذى. وقامت الســـلطات بتقديم تعويضات 

َّ
ام النار �ف بطانيته، غـــ�ي أن وقتئـــٍذ بـــأنَّ الحريـــق نشـــأ عـــن قيـــام أحد الســـجناء بـــإ�ف

ي القيام بإجالء الســـجناء 
ي الســـجن بالفصـــل أو الوقـــف عـــن العمل، إلخفاقهـــم �ف

إىل عائـــالت ضحايـــا الحريـــق وعاقبـــت ثمانيـــة مـــن موظـــ�ف
ي الســـجن.

ي به خطط الســـالمة واإلخالء �ف
وحمايتهـــم وفًقـــا لمـــا تق�ف

ي السجون السعودية، 4  أغسطس 2015.
88 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، المخدرات �ف

89 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تقرير القسط السنوي للعام 2016، 23  يناير 2017.

ي حريق سجن الحائر، 16  سبتم�ب 2003.
90 الجزيرة، السعودية تستبعد التخريب �ف

https://www.alqst.org/ar/drugs-in-saudi-prisons
https://www.alqst.org/en/post/hr2916
https://www.alqst.org/en/post/hr2916
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%AC%D9%86
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يره من ضروب سوء المعاملة � يب وعخ 4. التعذ�

ي للتعذيب ألغراض سياســـية.  ة لعرص الملك ســـلمان ووىلي عهده محمد بن ســـلمان هي االســـتخدام المنهيب ف كانت إحدى الســـمات المم�يِّ
ي الســـجون السياســـية. غـــ�ي أنَّ نطاق 

 بشـــكٍل جيـــد بصفتهـــا أداة يســـتخدمها ضبـــاط التحقيق الســـعوديون �ف
ٌ
قـــة

َّ
إنَّ ممارســـة التعذيـــب موث

ايـــد اســـتخدام أماكـــن االحتجـــاز غـــ�ي  ف  عـــن ذلـــك، ي�ت
ً

تها قـــد ازدادت، عـــل نحـــٍو لـــم يســـبق لـــه مثيـــل. وفضـــل تلـــك االنتهـــاكات اتســـع، وشـــدَّ

ي أحوال 
ف الرقباء، �ف الرســـمية إلجراء االســـتجوابات بشـــكٍل �ي، باســـتخدام أســـاليب متطرفة تبلغ أن ُتعدَّ تعذيًبا، ُتمارس بعيًدا عن أعنيُ

ي 
ي لهـــم مـــن الضمانـــات، وتتيـــح للُجنـــاة أســـباب اإلفـــالت مـــن العقوبـــة عـــل نحـــو أعظـــم ممـــا هـــو عليه الحـــال �ف

ال تكفـــل للســـجناء مـــا ينبـــعف
ي القســـم 2. 5.

لـــة عل ذلك �ف  مفصَّ
ٌ
الســـجون أو مراكـــز االحتجـــاز العاديـــة. وقـــد ســـبق أن ُعرضـــت أمثلـــة

ي خالل 
ورغـــم أنَّ منظمـــة القســـط لـــم توثـــق أي تقاريـــر حديثة العهد عن التعذيـــب البد�ف

عـــام 2020، إال أن معلومـــات جديـــدة تتعلـــق بالتعذيب وســـوء المعاملة ما فتئت تظهر 

ي مرافق خاصة غ�ي 
مؤخـــًرا، وغالًبـــا مـــا تتصـــل بوقائـــع التعذيب خارج نظام الســـجون و�ف

 عـــن ذلـــك، وبالنظـــر إىل انتشـــار ممارســـة االختفـــاء القـــ�ي واالحتجـــاز 
ً

رســـمية. وفضـــل
كبـــت ً�ا. ومـــن  االنفـــرادي، فـــإنَّ مـــن المرجـــح أن تكـــون حـــاالت تعذيـــب أخـــرى قـــد ارتُ

ا إىل نــــزعٍة تبعث عل القلق  ً الممكن أن يكون غياب تقاريَر جديدٍة عن التعذيب مؤ�ش
ي 

ي الوقت نفســـه، تواصل المحاكم الســـعودية �ف
ي بـــه ظواهر األمور. و�ف

أكـــ�ث ممـــا قـــد تـــ�ش

ي حالـــة المدافعة عن 
ة رفـــض االدعـــاءات المتعلقة بوقائـــع التعذيب، كما �ف اآلونـــة األخـــ�ي

ف من العقوبة. ن الهذلول، األمر الذي يعزز حالة إفالت المتورطني ج�ي
ُ
حقوق اإلنســـان ل

 عن ممارســـة الســـلطات الســـعودية التعذيب وســـوء المعاملة ضد 
ً

ت منظمة القســـط تقريرا منفصل ي وقت ســـابق من هذا العام، ن�ش
�ف

ي من شـــأنها أن تمنع التعذيب،  ي الضمانات ال�ت
المحتجزيـــن، مـــع تقديـــم معلومـــات تفصيليـــة عـــن الجوانـــب القانونيـــة، وتناول القصـــور �ف

ي القســـم األخـــ�ي مـــن هـــذا التقريـــر، ســـنتناول عـــدًدا مـــن جوانـــب 
وعـــرض عـــدٍد مـــن دراســـات الحالـــة، وأنمـــاط االنتهـــاكات الناشـــئة.91  و�ف

ي الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز الســـعودية مـــن أجـــل إلقـــاء الضـــوء عـــل نــــزوع خطـــ�ي نحـــو اســـتخدام 
اســـتخدام التعذيـــب وســـوء المعاملـــة �ف
التعذيب كوســـيلة اســـتجواب رئيســـة.

ـــت عليـــه اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب )انظـــر القســـم 1(، فـــإنَّ ثمـــة أربعـــة أركان ال بـــد مـــن تحققهـــا لتحديـــد مـــا إذا كان ممكًنـــا  وفًقـــا لمـــا نصَّ
. ويشـــ�ي الركـــن  ف ف حكوميـــني توصيـــف فعـــٍل مـــا عـــل أنـــه تعذيـــب: طبيعـــة الفعـــل، ونيـــة مرتكبـــه، والغـــرض مـــن الفعـــل، ومشـــاركة موظفـــني

ه  المتعلـــق بطبيعـــة الفعـــل إىل إلحـــاق األلـــم الشـــديد أو المعانـــاة، ســـواٌء أكانـــت بدنية أم نفســـية، ويشـــمل ذلك الحرمان مـــن الطعام وغ�ي
ي المعانـــاة أو األلم لضحيـــة التعذيب. ومن هنـــا، فإن محض 

ورات. وال بـــد مـــن أن تكـــون لـــدى مرتكـــب الجريمـــة نّيـــة التســـبب �ف مـــن الـــرصف
ي أن تكـــون الغاية 

. كمـــا ينبعف ـــد ُيعـــدُّ كذلـــك بموجـــب القانون الدوىلي  مـــن أعمـــال التعذيـــب، غـــ�ي أنَّ اإلهمـــال المتعمَّ
ً

اإلهمـــال ال يعـــد عمـــل

ي السعودية وثقافة اإلفالت من العقاب، 17 مارس 2021.
91 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، التعذيب �ف

ن الهذلول ج�ي
ُ
ل

https://www.alqst.org/ar/post/Torture-in-Saudi-Arabia-Impunity-Reigns
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ة الهيئات الدولية وواليتها. ي ضوء خ�ب
92  األمم المتحدة، تفس�ي التعذيب �ف

اف، أو الحصـــول عـــل معلومـــات مـــن الضحيـــة أو مـــن شـــخص ثالـــث، أو القيـــام بمعاقبـــة الضحيـــة أو تخويفهـــا أو  اع اعـــ�ت ف مـــن الفعـــل انـــ�ت
ف ضدهـــا. ويجـــب أن يكـــون الفعـــل قـــد ارُتكـــب مـــن قبـــل شـــخص يتـــرف بصفـــة رســـمية أو بموافقة  ق�هـــا عـــل أمـــر أو ممارســـة التميـــ�ي
ي حالة األشـــخاص 

ي النظـــر فيهـــا أيًضـــا، مثـــل عجز الضحيـــة وقلة حيلتهـــا، كما �ف
شـــخص يحمـــل تلـــك الصفـــة. وهنـــاك عنـــا� أخـــرى ينبـــعف

ي مـــدة الفعـــل وآثاره البدنيـــة أو العقلية وجنس الضحية وســـنها 
ـــا عنـــرص شـــدة ســـوء المعاملـــة فيتبـــدى �ف . وأمَّ ف المحتجزيـــن أو المســـجونني

وحالتهـــا الصحية.

ي أوضاٍع بدنيـــة مجِهدة، وحرمانهـــم من الطعام 
وتعتـــ�ب بعـــض أســـاليب االســـتجواب مـــن قبيـــل الحرمـــان مـــن النوم، وإبقـــاء المحتجزيـــن �ف

اب، وتعريضهـــم إىل ضوضـــاء عاليـــة، وتغطيـــة رؤوســـهم، أســـاليب غـــ�ي إنســـانية، حـــ�ت وإن لـــم تســـفر عـــن إصابـــات بدنيـــة فعليـــة.  والـــ�ش
 مـــن أشـــكال التعذيب، بحســـب مدته أو عواقبـــه. ويمنع القانون الـــدوىلي االحتجاز بمعزل 

ً
ويمكـــن اعتبـــار الحبـــس االنفـــرادي كذلـــك شـــكل

ي ادعاءات 
ي النظـــر �ف

 مـــن أعمال التعذيـــب.92  ولذا، فإنـــه ينبعف
ً

ي الســـعودية، باعتبـــاره عمـــل
، الـــذي ُيمـــارس بانتظـــام �ف ي عـــن العالـــم الخـــار�ب

التعذيـــب أو ســـوء المعاملـــة أو المعاملـــة المهينـــة لـــكل حالـــة عـــل حـــدة، ألن مـــدة التعذيب وشـــدته ونتائجه تختلف مـــن حالة إىل أخرى.

وتحظـــر المـــادة 28 مـــن نظـــام الســـجن والتوقيـــف أي اعتـــداء عـــل الشـــخص المحتجـــز وتفـــرض اتخـــاذ إجـــراءات تأديبيـــة ضـــد الضبـــاط 
ي أقرها نظام الســـجن والتوقيف  . ومع ذلك، فـــإن بعض التداب�ي التأديبية ال�ت ف ف كانـــوا أم مدنيـــني ي مثـــل ذلـــك الفعـــل، عســـكريني

ف �ف كني المشـــ�ت

صنـــف بموجـــب اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيب عل أنها أعمـــاُل تعذيب  ي الســـجون الســـعودية، تُ
بحـــق الســـجناء، وتطبـــق بشـــكل اعتيـــادي �ف

وإســـاءة معاملـــة، كالحبـــس االنفـــرادي وحظـــر الزيـــارات العائلية أو المكالمـــات الهاتفية.

ي أي مـــكان، فـــإن رصـــده وكشـــفه - ناهيـــك عن ضمان المســـاءلة - يمثل مشـــكلة 
ا �ف ً وإذا كان إثبـــات التعذيـــب وســـوء المعاملـــة مطلًبـــا عســـ�ي

ع عليه أو محاميـــه. وباإلضافة إىل  ي غياب المـــدَّ
ا حـــ�ت �ف

ً
ي تعقـــد أحيان ي الســـعودية لعـــدة أســـباب، أهمهـــا �يـــة المحاكمـــات، الـــ�ت

خاصـــة �ف

لة قبـــل المحاكمة، األمر الذي يحول دون الكشـــف  ات مطوَّ ي لف�ت ذلـــك، العديـــد مـــن ســـجناء الـــرأي ُيحتجـــزون بمعـــزل عن العالم الخـــار�ب
عـــدت لممارســـة التعذيب بغرض 

ُ
م، فـــإن اســـتخدام أماكـــن احتجاز �ية مجهـــزة بمرافق أ  عمـــا تقـــدَّ

ً
عـــن التعذيـــب وقـــت وقوعـــه. وفضـــل

ي القســـم 2. 5. آنًفـــا بشـــأن أماكـــن االحتجـــاز غـــ�ي الرســـمية؛ يحـــول دون رصـــد وقائـــع التعذيـــب أو مراقبتهـــا عـــل 
االســـتجواب، كمـــا ورد �ف

النحـــو الواجب.

ي  افـــات الـــ�ت ي ذلـــك المحكمـــة الجزائيـــة المتخصصـــة، تقبـــل بشـــكل اعتيـــادي المعلومـــات واالع�ت
وكمـــا ســـبق أن رأينـــا، فـــإنَّ المحاكـــم، بمـــا �ف

ف السعودية التعذيب أو سوء المعاملة بنصوص �يحة، كما أنها ال تنص عل آلية لتقديم  ف القوانني عت تحت التعذيب. وال تعرِّ ف ان�تُ
الشـــكايات المتعلقة بادعاءات التعذيب أو كيفية التحقيق فيها بشـــكل مســـتقل. وح�ت عندما يقوم المّدع عليهم أو ذووهم أو مصادر 

 الســـمعة، فـــإنَّ ذلـــك ال يســـتتبُعه إجـــراء فحـــص 
ُ
أخـــرى بإبـــالغ الســـلطات عـــن وقائـــع التعذيـــب، أو تعلـــن عنهـــا منظمـــاٌت حقوقيـــة حَســـنة

ي شـــامل للضحايـــا. وفـــوق ذلـــك، فـــإنَّ نظـــام مكافحـــة جرائم اإلرهاب المعّدل الصادر عام 2017 يمنح رئاســـة أمـــن الدولة صالحيات  طـــ�ب
ه ليس من المســـتغرب 

َّ
. ولذلـــك، فإن ي

اف قضـــا�ئ واســـعة لالعتقـــال، والتوقيـــف، والتحقيـــق، والمصـــادرة، والمالحقـــة القضائيـــة دونمـــا إ�ش
وب ســـوء المعاملـــة من قبل أجهـــزة أمن الدولة. ه مـــن �ف ي للتعذيـــب وغـــ�ي أن يـــزداد انتشـــار االســـتخدام المنهـــيب

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
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ي  ي عـــام 2018، ســـمحت الســـلطات الســـعودية بزيـــارة ينـــدر حدوثهـــا لتقـــ�ي الحقائـــق، قـــام بهـــا مقـــرر األمـــم المتحـــدة الخـــاص المعـــ�ف
�ف

ي ســـياق مكافحة اإلرهاب.93  وأشـــار المقرر الخاص إىل أن الحكومة الســـعودية 
بتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان والحريات األساســـية �ف

خـــ�ب بـــأن هيئـــة 
ُ
أكـــدت لـــه أنَّ ثمـــة ضمانـــات قانونيـــة لمنـــع التعذيـــب بموجـــب نظـــام اإلجـــراءات الجزائيـــة الصـــادر عـــام 2013. وكان قـــد أ

 بإجراء عمليـــات تفتيش لضمـــان تطبيق األنظمة 
ٌ
لة ف عـــل جميـــع الســـجون ومرافـــق االحتجـــاز، وهي مخوَّ التحقيـــق واالدعـــاء العـــام تـــ�ش

ذات الصلـــة، إىل جانـــب الرصـــد الـــذي تقـــوم بـــه المنظمتـــان الحكوميتـــان المعنيتـــان بحقـــوق اإلنســـان، وهمـــا الهيئـــة الســـعودية لحقـــوق 
قة بشـــكل حســـن عن اســـتخدام التعذيب وســـوء المعاملة 

ّ
ـــه تلـــ�ت أيًضـــا تقاريـــر موث

َّ
اإلنســـان والجمعيـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان. غـــ�ي أن

ي االســـتيثاق 
، أصبحـــت هي الدليـــل الوحيد والحاســـم الذي اســـُتخدم �ف ف افـــات مـــن الموقوفـــني اع اع�ت ف ي إنفـــاذ القانـــون النـــ�ت

مـــن قبـــل موظـــ�ف
مـــن إدانـــة الضحايا.

ي الســـجون ومراكـــز 
لقـــد تـــم تناقـــل تقاريـــر أخـــرى أعربـــت عـــن بواعـــث القلـــق إزاء االســـتخدام واســـع النطـــاق للتعذيـــب وســـوء المعاملـــة �ف

ي ســـجون وزارة الداخلية والمباحث، كتقرير لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2016. 94  
االحتجاز الســـعودية، وال ســـيما �ف

عـــت تحت التعذيـــب تعدُّ أدلة مقبولة لدى المحاكم الســـعودية، األمر الذي يوجد حافًزا  ف ي ان�ت افـــات الـــ�ت والحظـــت اللجنـــة أيًضـــا أن االع�ت
ي إجـــراءات التحقيـــق، وينتهـــك بالتـــاىلي المادة الخامســـة من اتفاقيـــة مناهضة التعذيب.

عـــل اســـتخدام التعذيـــب �ف

ي تقـــدم بهـــا المتهمـــون حـــ�ت عندمـــا تـــم تســـجيل تلـــك االدعـــاءات  ي ادعـــاءات التعذيـــب الـــ�ت
لقـــد دأب القضـــاة عـــل رفـــض إجـــراء تحقيـــق �ف

ف عـــامي 2009 و2015 رســـمًيا، لكن لـــم تتم مقاضاة  . وقـــد تـــم تســـجيل أكـــ�ث مـــن 3000 شـــكوى تتعلـــق بالتعذيـــب بني ي
ي الحكـــم القضـــا�ئ

�ف
ي أن تقـــوم هيئـــة مســـتقلة عـــن الشـــخص الـــذي 

أي مســـؤول عـــل أي منهـــا. ووفًقـــا للمـــادة 15 مـــن اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، فإنـــه ينبـــعف

 
ً

ي أي ادعـــاء بالتعذيـــب وبصفـــة االســـتعجال، ويجـــب أن يشـــمل التحقيـــق فحًصـــا طبًيـــا شـــامل
ي التعذيـــب بالتحقيـــق �ف

ع ضلوعـــه �ف ُيـــدَّ
ي ســـياق 

ي بتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان �ف ـــه ضحيـــة للتعذيـــب أو ســـوء المعاملـــة. وخلص المقرر الخاص المع�ف
َّ
للشـــخص الـــذي ُيزعـــم أن

ي توفـــ�ي الحد األد�ف 
ي عـــام 2017 إىل أن “إخفاق الســـعودية �ف

ي قـــام بهـــا إىل الســـعودية �ف مكافحـــة اإلرهـــاب بعـــد بعثـــة تقـــ�ي الحقائـــق الـــ�ت

ما 
ّ
عة قً�ا كأدلة، إن ف افـــات المن�ت ي مقبولية االع�ت

مـــن الضمانـــات اإلجرائيـــة أثنـــاء االحتجاز واالســـتجواب، وممارســـتها القضائية المتمثلة �ف

.” يشـــ�ي إىل أن هذه الممارســـة معتمدٌة بشـــكٍل رســـ�ي

ي والنفسي 
4. 1. التعذيب البد�ن

لقـــد عمـــد تقريـــر لجنـــة األمـــم المتحـــدة لمناهضـــة التعذيـــب لعـــام 2016، الـــذي أعربـــت اللجنـــة فيـــه عـــن قلقهـــا إزاء شـــيوع اســـتخدام 

ي ذلـــك 
ي ُيزعـــم أنهـــا اســـتخدمت، بمـــا �ف ي الســـجون ومراكـــز االحتجـــاز الســـعودية، إىل وصـــف األســـاليب الـــ�ت

التعذيـــب وســـوء المعاملـــة �ف
ف البحث  . وقد بنيَّ ف ف والقدمني ني

ّ
ب عل الرأس والوجه والفك ل، والرصف الصعـــق بالكهربـــاء، والحرمـــان مـــن النـــوم، والحبس االنفـــرادي المطوَّ

ي الســـجون الســـعودية )انظـــر الشـــكل 7(.
جـــري إلعـــداد هـــذا التقريـــر عـــدة أشـــكال أخـــرى مـــن التعذيـــب وســـوء المعاملـــة �ف

ُ
الـــذي أ

ي سياق مكافحة اإلرهاب بشأن زيارته إىل السعودية، 6  يونيو 2018.
ي بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية �ف 93 تقرير المقرر الخاص المع�ف

ي للمملكة العربية 
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المالحظات الختامية عل التقرير الدوري الثا�ف ه من �ف 94 اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي

السعودية، 8  يونيو 2016.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/A.HRC.40.%20XX.Add.2SaudiArabiaMission.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrhAit0jjyZ2U0r3vAbuTTDQqIYoKuwCXmROxjWq9qvxhIKdKCm6feGyWzvxHIp0STlXYfULXAQASPX2ax4dspsHgzMMPkdMOx6VfVZFIgVI
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrhAit0jjyZ2U0r3vAbuTTDQqIYoKuwCXmROxjWq9qvxhIKdKCm6feGyWzvxHIp0STlXYfULXAQASPX2ax4dspsHgzMMPkdMOx6VfVZFIgVI
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ف ال 16  . وأبلغ ســـتة من المســـتجيبني ي والنف�ي
 من التعذيب البد�ف

ً
ي أجريناها أفعال ي الدراســـة االســـتقصائية ال�ت

ف �ف ذكر جميع المشـــاركني
ب. وتحدث ثالثة  َضهـــم إىل التهديد بالـــرصف ( تعرُّ ف ب، وذكـــر ثمانيـــة منهـــم )أي نصـــف المشـــاركني ي بالـــرصف

عـــن تعرضهـــم إىل التعذيـــب البـــد�ف
ف مجـــدًدا كانـــوا قـــد ُحرموا من النوم. وأبلغ ســـبعة منهم عـــن تعرضهم إىل  ف أن نصـــف المشـــاركني ي حـــني

منهـــم عـــن تعرضهـــم إىل التجويـــــــع، �ف
ي توجيه اإلســـاءات 

ف ســـوء المعاملـــة المعنوية، كما �ف الصعـــق بالكهربـــاء، بينمـــا تعـــرض شـــخص واحـــد إىل الحـــرق. وال�ت 10 مـــن المشـــاركني
، مثل االســـتخدام  ا أخرى من اإليذاء النف�ي

ً
ف صنوف . وباإلضافـــة إىل ذلـــك، فقـــد ذكر جميع المشـــاركني ف اللفظيـــة إليهـــم و/أو الـــكالم المهـــني

. كمـــا أشـــار نصفهـــم إىل الحرمـــان مـــن  ف ه جميـــع المشـــاركني ي لحظـــر الزيـــارات العائليـــة أو المكالمـــات الهاتفيـــة، وهـــو مـــا قـــد اختـــ�ب
التعســـ�ف

 ، ف ج�ب ســـبعة من المشـــاركني
ُ
ف أ ي حـــني

ي االســـتطالع، �ف
الرعايـــة الطبيـــة. وتـــم اســـتخدام الحبـــس االنفـــرادي بحـــق 11 شـــخًصا ممـــن شـــاركوا �ف

افات. أي نحـــو نصفهـــم، عـــل إمضاء وثائـــق أو اع�ت

0 5 10 15 20

هل قام المحققون باستخدام أيٍّ من األساليب التالية؟

ي الدراسة االستقصائية
ف �ف وب التعذيب وسوء المعاملة من المشاركني الشكل 7: معلومات عن �ف

التهديدات

الوعود الكاذبة

اف اإلجبار عل االع�ت

ب الرصف

الشتم بألفاظ محّطة للكرامة

ي
الصعق الكهربا�ئ

الحرق

الحرمان من العالج المطلوب

الحبس االنفرادي

المنع من الزيارات

التجويــــع

الحرمان من النوم

ف  عدد المشاركني
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يطانيـــة البارونـــة هيلينا  ي تقريـــر للمحاميـــة ال�ب
ي نوفمـــ�ب 2020، �ف

ي تتبعهـــا المباحـــث �ف تـــم تقديـــم �د تفصيـــلي ألســـاليب االســـتجواب الـــ�ت

ي عام95  2018، الذي ســـبقت اإلشـــارة إليه 
ي مجال حقوق المرأة �ف

كينيدي، ســـاهمت فيه منظمة القســـط، حول تعذيب الناشـــطات �ف
ي ما ُيســـ�َّ 

ي والنف�ي �ف
ي القســـم 2. 5. حول أماكن االحتجاز غ�ي الرســـمية. وقد أورد ذلك التقرير ما ارُتكب من أفعال التعذيب البد�ف

�ف
ب، الـــذي عـــادًة مـــا يتضمـــن اللكم والـــركل، وغالًبا ما يتم أمام ناشـــطات  بــــ “الفنـــدق” أو “الفيـــال”، ومـــن ذلـــك: أ( الصعـــق بالكهربـــاء والـــرصف

ح بمجموعـــات مـــن الســـجناء الذكـــور أمـــام النســـاء إىل أن يُقمـــن باإلجابة عن األســـئلة عـــل النحو الذي  ب المـــ�ب أخريـــات، ب( إيقـــاع الـــرصف

ي كل مـــرة، د( التهديد باالغتصـــاب، والتعذيب، 
ـــاٍت ُمجِهـــدة طوال ســـاعاٍت �ف ي وضعيَّ

، جـــــــ( إجبـــار النســـاء عـــل البقـــاء �ف ف ي المحققـــني
يـــرىصف

ي أو اعتقل، و ه( إجبار الناشـــطات عل تأدية 
واالحتجاز، والقتل، ضد النســـاء وأفراد أ�هن، أو إخبارهن كذًبا بأن أحد ذويــهن قد تو�ف

، كإجبارهن عل مشـــاهدة مواد إباحية. وقد عّزز اتســـاق تقارير الشـــهود  ها من أشـــكال التحرش الجن�ي ، وغ�ي ف أفعال جنســـية للمحققني
ن الهذلول من التعذيب بمحـــاكاة الغرق، وفًقا لشـــهادة عائلتها. جـــ�ي

ُ
مـــن مصداقيتهـــم. ُيضـــاف إىل مـــا ســـبق مـــا تعرضـــت إليه ل

ي ألفاهـــن ذووهـــن مصابـــاٍت بصدمـــات جســـدية ونفســـية. 
لقـــد ألحقـــت هـــذه التجربـــة آثـــاًرا صحيـــة ضـــارة بالعديـــد مـــن الناشـــطات الـــال�ئ

ف بنفســـه عل مـــا جرى من  ، وهـــو مستشـــار مقـــّرب مـــن وىلي العهـــد محمـــد بـــن ســـلمان، أ�ش ي
وأشـــارت الشـــهادات إىل أن ســـعود القحطـــا�ف

، ثم  ه قال إلحدى الناشـــطات “ســـأفعل بك مـــا يحلو ىلي
َّ
. ونقلـــت منظمـــة القســـط أن ي مركـــز االحتجـــاز غـــ�ي الرســـ�ي

اســـتجواب وتعذيـــب �ف

ي اعتدى جنســـًيا عل عدٍد من 
ي المرحاض”. كما أنَّ ثمة عدة شـــهاداٍت بكون القحطا�ف

ســـأقوم بتذويب جســـدك وأتخلص من بقاياِك �ف
ي غرفهـــن. وكان مســـؤول آخـــر رفيـــع المســـتوى، هـــو خالـــد بـــن ســـلمان، شـــقيق وىلي العهـــد وســـف�ي الســـعودية لـــدى الواليـــات 

الناشـــطات �ف
ي بعـــض األحيـــان. وقالت إحدى الناشـــطات إن 

ف آلخـــر عـــل مركـــز االحتجـــاز وكان يشـــهد االســـتجوابات �ف دد مـــن حـــني المتحـــدة آنـــذاك، يـــ�ت
ف مـــن أنـــا؟ أنا  ـــح بمنصبـــه ونفـــوذه بقولـــه: “هـــل تعرفـــني خالـــد بـــن ســـلمان كان يهـــدد النســـاء أثنـــاء اســـتجوابهن باالغتصـــاب والقتـــل، ويتبجَّ

ي أن أفعل ما يحلـــو ىلي بك”. األمـــ�ي خالـــد بـــن ســـلمان، أنـــا ســـف�ي البـــالد لـــدى الواليـــات المتحـــدة، ويمكنـــ�ف

ي مماثـــل لمـــا لقيتـــه الناشـــطات. لقـــد 
لقـــد تعـــرض الناشـــطون والمدونـــون إىل إيـــذاء بـــد�ف

ي مجال 
ف �ف ي 15 مايو 2018 مع عدد من الناشـــطني

ال�ت محمـــد الربيعـــة، الـــذي اعتقـــل �ف
.96  وطـــوال شـــهور بعـــد اعتقالـــه، تعـــرض الربيعـــة  ي

حقـــوق المـــرأة، التعذيـــب الوحـــ�ش
ي 

جـــ�ب عـــل البقـــاء �ف
ُ
ب بالعـــ�ي والســـياط وتعـــرض إىل الصعـــق بالكهربـــاء. كمـــا أ إىل الـــرصف

َ قـــادٍر عـــل الجلـــوس أو النـــوم،  ي
وضعيـــة مجهـــدة داخـــل خزانـــة المالبـــس لعـــدة أيـــام، عف

ب  ي مـــن قبـــل. كمـــا تـــمَّ تعليقه من قدميـــه ثم �فُ
و�ف ي مـــن انـــزالق غـــرصف

رغـــم أنـــه كان يعـــا�ف
ي 

ر جوًعـــا طـــوال عـــام كامـــل بعـــد احتجـــازه، وكانـــت صـــوا�ف إىل أن فقـــد وعيـــه. وقـــد تضـــوَّ

ي ُتجلـــب  م إليـــه، ولـــم ُيســـمح لـــه إال بتنـــاول الوجبـــات الخفيفـــة الـــ�ت الطعـــام الفارغـــة ُتقـــدَّ
ة. ي كل شـــهر مـــرَّ

أثنـــاء زيـــارات أ�تـــه �ف

ف لنساء سعوديات وتعذيبهن،  نوفم�ب 2020. ي السعودية: التوقيف المشني
ين �ف يت، وصمة عار عل قادة العالم وقمة مجموعة الع�ش ي س�ت

95 شبكة داو�ت

ة طويلة، 23 مارس 2021. ي ويواجه عقوبة السجن لف�ت
ي محمد الربيعة للتعذيب الوح�ش

96 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، تعرض الناشط الحقو�ت

محمد الربيعة

https://www.doughtystreet.co.uk/sites/default/files/media/document/KSA%20Report%20-%20Womens%20Rights%20Activists%20-%2010.11.20.pdf
https://www.alqst.org/ar/post/mohammed-al-rabiah-brutally-tortured-and-at-risk-of-lengthy-prison-sentence
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4. 2. سوء المعاملة والمضايقة 

ي الســـجون ومراكز 
قة أخرى ينتهجها المســـؤولون الســـعوديون �ف

َّ
باإلضافة إىل أنواع التعذيب المختلفة تلك، فإنَّ ثمة عدة أســـاليب موث

افات باإلكراه أو ألغراض انتقامية. االحتجاز تتضمن إساءة معاملة السجناء ومضايقتهم، إما النتــــزاع اع�ت

( إىل  ف ي االســـتطالع الـــذي أجرينـــاه، ذكـــر المســـتجيبون العديـــد مـــن هـــذه األســـاليب. لقـــد تعـــرض 12 شـــخًصا )ثالثـــة أربـــاع المشـــاركني
�ف

ي عـــل الزيـــارات 
هـــم عانـــوا مـــن الحظـــر التعســـ�ف

َّ
اإلســـاءات البدنيـــة أو اللفظيـــة مـــن قبـــل حـــراس الســـجن أو موظفيـــه، وأفـــاد 14 منهـــم بأن

ي توفـــ�ي مـــا يلـــزم مـــن العنايـــة الطبيـــة أو الرعاية العاجلـــة أو إهمال ذلك، 
ة منهـــم إىل التأخـــ�ي �ف العائليـــة أو المكالمـــات الهاتفيـــة، وأشـــار عـــ�ش

وأشـــار 13 منهـــم إىل عـــدم اســـتجابة الســـلطات لشـــكاياتهم.

ي أبلغ عنها المستجيبون إىل االستقصاء عدم إبقائهم عل اطالع عل تفاصيل قضاياهم  شملت صنوف سوء المعاملة والمضايقة ال�ت

، وعـــدم إبالغهـــم بمـــداوالت المحكمـــة بشـــأن قضاياهـــم أو تمكينهـــم مـــن حضـــور تلـــك الجلســـات،  ي
أو تقدمهـــا مـــن خـــالل النظـــام القانـــو�ف

ـــد الســـلطات إعطاءهـــم معلومـــات مضللـــة عـــن حالـــة قضاياهـــم أو مـــا يتصـــل بهـــا مـــن إجـــراءات، واســـتخدام الحبـــس االنفـــرادي  وتعمُّ

ي تتعلق بمذهب الموقوف أو جنســـه أو شـــكل جسده  ، واســـتخدام اإلســـاءات اللفظية الحاطة بالكرامة ال�ت ي إىل أجل غ�ي مســـ�َّ
التعســـ�ف

ف بقطـــع  ي أثنـــاء االعتقـــال أو االســـتجواب، وتهديـــد الســـجني
، وحرمانهـــم مـــن التمثيـــل القانـــو�ف أو جنســـيته، وحرمانهـــم مـــن الغـــذاء الصـــيي

، واعتقال أقـــارب المحتجـــز وأصدقائه ممن كانـــوا عل اتصال  ف م لـــه مـــن وثائـــق وهو معصـــوب العينـــني رأســـه إن هـــو لـــم يوقـــع عـــل مـــا ُيقـــدَّ

ي الليـــل، والتفتيـــش 
بـــه، والحرمـــان مـــن النـــوم مـــن خـــالل تعريـــض الموقـــوف إىل اإلضـــاءة الســـاطعة طـــوال اليـــوم وإحـــداث الضوضـــاء �ف

ي وحـــاطٍّ بالكرامـــة، والتعـــرض المفـــرط إىل دخـــان الســـجائر المنبعـــث 
ي ســـاعة متأخـــرة مـــن الليـــل عـــل نحـــو عشـــوا�ئ

ئ للزنزانـــات �ف المفـــا�ب

ي 
ف وغ�ي مســـتقرين عقلًيـــا، ونقلهم بطريقة غـــ�ي آمنة �ف ي الزنازيـــن المزدحمـــة، واحتجازهـــم مـــع ســـجناء عنيفـــني

مـــن المحتجزيـــن اآلخريـــن �ف

صورة من داخل سجن الشمي�ي صورة من داخل سجن الملز
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ف ومقيـــدون باألغـــالل، دون أن ُيســـمح لهـــم بوضـــع أحزمـــة األمـــان، أو نقلهـــم مـــع ســـجناء آخريـــن  مركبـــات الســـجن وهـــم معصوبـــو األعـــني
ف بأمـــراض معديـــة. وذكـــرت إحـــدى المســـتجيبات أنَّ “تفتيش الســـجينات كان يتم من قبل نســـاء ُمحتجبات بالكامل ]حارســـات[  مصابـــني

ء يســـ� “الغرفة  ي
دن من ثيابهـــن كلها”، وتحدث أحدهـــم عن تهديده ب�ش ـــنَّ يأمـــرن الســـجينات بـــأن يتجـــرَّ

ُ
ي أيديهـــن، وك

يحملـــن العـــ�ي �ف
الحمـــراء”، وأبلغـــت أخـــرى عـــن تهديدهـــا باالغتصـــاب والقتل. 

دة بســـوء المعاملة والمضايقة كعقوبة إضافية انتقامية  ف وســـجناء الرأي يســـتهدفون بصورة متعمَّ ا ما يبدو أنَّ الســـجناء السياســـيني ً وكث�ي
وغـــ�ي قانونيـــة أثنـــاء االحتجـــاز. وقـــد أعربـــت عائلـــة الداعيـــة والمطالـــب باإلصـــالح ســـلمان العـــودة عن خشـــيتها عـــل حياتـــه، إذ تدهورت 

ي ديســـم�ب 2020، 97  
تها صحيفة نيويورك تايمز �ف ي مقالة ن�ش

ي ســـبتم�ب 2017. و�ف
صحته بشـــكل ملحوظ أثناء احتجازه منذ اعتقاله �ف

ي الشهر السابق قد ُصدموا لما أبرصوه مما 
ي المحكمة �ف

كتب عبد هللا، نجل سلمان العودة، يصف كيف أنَّ إخوَته عندما رأوا أباهم �ف
ا عليه ســـماعهم  ً ي الســـجن، بدا غ�ي متماســـك، وكان عســـ�ي

آل إليه من ضعف وُهزال. وبعد أن فقد نصف قدرته عل الســـمع والرؤية �ف
ورؤيتهـــم بوضـــوح. وكان تـــردي حالـــة العـــودة البدنيـــة والعقليـــة قـــد تســـارعت عـــل مـــدى ثـــالث ســـنوات من العزلـــة وســـوء المعاملة. وقد 
ي إحدى المرات، أل�ت الحراس إليه كيًســـا بالســـتيكًيا به بعض 

حرمـــه المحققـــون مـــن النـــوم والحصـــول عـــل الـــدواء لعـــدة أيام متتاليـــة. و�ف

ي 
الطعـــام عليـــه دون إزالـــة األصفـــاد مـــن يديـــه، فـــكان مضطـــًرا إىل فتـــح الكيـــس ومحاولـــة إخـــراج الطعـــام منـــه بفمـــه، األمـــر الـــذي تســـبب �ف
ي يناير 2018.

ي ضغط الـــدم �ف
دخـــل المستشـــ�ف لبضعة أيام بســـبب ارتفـــاع خط�ي �ف

ُ
ار بأســـنانه. وبعـــد شـــهوٍر مـــن ســـوء المعاملـــة، أ اإل�ف

ي الســـعودية. إنَّ 
تتعـــرض النســـاء الموقوفـــات أو المســـجونات بشـــكل خـــاص إىل ســـوء المعاملـــة والمضايقـــة مـــن قبـــل مســـؤوىلي الدولـــة �ف

ي السياســـات والممارســـات المؤسســـية، ويقـــوم اإلعالم والنظام 
 بعمق �ف

ٌ
القيـــم األبويـــة والمحافظـــة التقليديـــة المتعلقـــة بالجنس متأصلة

ي احتجاز النســـاء 
اك األولياء الذكـــور �ف ا مـــا تقـــوم الســـلطات بـــإ�ش ً ان تســـيطر عليهمـــا الدولـــة بإعـــادة إنتـــاج تلـــك القيـــم. وكثـــ�ي

َ
التعليـــ�ي اللـــذ

ي 
ي بفرضهـــم قـــدًرا أكـــ�ب مـــن الســـيطرة عـــل النســـاء �ف

أو اســـتجوابهن، بمطالبتهـــم بحضـــور االســـتجواب أو التوقيـــع عـــل تعهـــدات تقـــ�ف

ي قد يتحدين ســـلطة 
ىلي ضد النســـوة الال�ئ

ف ي عما ُيمارس من عنف م�ف
المســـتقبل، ومحاســـبة الرجال ضمًنا عل مســـلك النســـاء، والتغاىصف

ض العديد  أوليائهـــن. كمـــا أن الدولـــة تطالـــب األوليـــاء بالموافقـــة عـــل إطالق �اح النســـاء من ســـجون الدولة أو دور الرعاية، وهـــو ما يعرِّ
أت منهـــن أ�هن. ي الســـجن إىل أجـــل غـــ�ي مســـ� إذا مـــا ت�ب

مـــن النســـاء إىل خطـــر البقـــاء �ف

بصفـــٍة عامـــة، فـــإنَّ الســـلطات ال تطلـــق �اح المحتجـــزات مـــن المدافعـــات عـــن حقـــوق اإلنســـان إال إىل وصايـــة أحـــد أقربائهـــن الذكـــور، 
ي حالـــة 

ي مجـــال حقـــوق اإلنســـان. و�ف
وُيطلـــب مـــن األوليـــاء الذكـــور أن يقومـــوا بتوقيـــع تعهـــدات لضمـــان أال تواصـــل النســـاء نشـــاطهن �ف

ي إىل اســـتخدام  ي عـــام 2018، عمـــد المحققـــون وحـــراس الســـجون بشـــكل منهـــيب
ي تعرضـــن للتعذيـــب �ف

الناشـــطات الحقوقيـــات الـــال�ئ
، والتهديـــد بإيـــذاء أطفالهـــن وعائالتهن الممتـــدة. لقد تمكنت منظمة القســـط من التحقق  التهديـــد باالغتصـــاب، وأفعـــاِل اعتـــداٍء جنـــ�ي

ن الهذلـــول، ونـــوف  جـــ�ي
ُ
ي، وعزيـــزة اليوســـف، وإيمـــان النفجـــان، ول ن ممـــا تعرضـــت إليـــه كٌل مـــن الناشـــطات ســـمر بـــدوي، وشـــدن العـــ�ن

ات األفـــراد مـــن  ي ذلـــك أ( اعتقالهـــن مـــن منازلهـــن مـــن قبـــل عـــ�ش
وب ســـوء المعاملـــة والمضايقـــات المنهجيـــة، بمـــا �ف عبدالعزيـــز، مـــن �ف

ـــنَّ يحتجـــزن أطفالهـــن، ب( الحبـــس 
ُ
عنـــا� قـــوات األمـــن، وتفتيـــش المنـــازل تحـــت أضـــواٍء كاشـــفة مـــع تصويـــب األســـلحة إليهـــن بينمـــا ك

 وتمَّ وضـــع صورتها عـــل الطاولة أثناء االســـتجواب، و د( 
ً
ضـــت امـــرأة واحـــدة عـــل األقـــل إىل التصويـــر عاريـــة ل، جــــــ( تعرَّ االنفـــرادي المطـــوَّ

تـــم إخبـــار امـــرأة واحـــدة عـــل األقـــل كذًبـــا بوفـــاة أحـــد أفـــراد أ�تهـــا أثنـــاء احتجازها.

97 عبد هللا العودة، السعودية تقتل والدي ببطء، 30  ديسم�ب 2019.

https://www.nytimes.com/2020/12/30/opinion/saudi-arabia-political-prisoners.html
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ق األوسط، السعودية: ليست بلًدا للنساء الجريئات، 16  أكتوبر 2018. ي ال�ش
وع الديمقراطية �ف 98 م�ش

كما تعرضت أ� الناشـــطات إىل المضايقة القانونية. فعل ســـبيل المثال، تم توقيف صالح الحيدر، نجل الناشـــطة المحتجزة عزيزة 
ف تقريًبـــا. وتـــم فرض حظر الســـفر إىل أجل غ�ي مســـ� عل  وط وظـــلَّ رهـــن االحتجـــاز لمـــدة عامـــني اليوســـف، حـــال إطـــالق �احهـــا المـــ�ش

ي الســـعودية. 
ن الهذلـــول وإخوتها الذين كانوا ال يزالون �ف جـــ�ي

ُ
والـــَدي الناشـــطة ل

وًطا أو ضد أفراد أ�هم، كوســـيلة  وقد اســـُتخدم فرض حظر الســـفر عل نطاق واســـع ضد ســـجناء الرأي الذين نالوا إطالق �اٍح م�ش
لمنعهـــم مـــن التحـــدث علًنـــا عـــن اعتقالهـــم أو ســـجنهم. عنـــد اعتقـــال الناشـــطات مـــن أجـــل حقـــوق النســـاء، وقبل إجـــراء أي اســـتجواب أو 

ت  ي تســـيطر عليهـــا الدولـــة حملـــة شـــعواء للتشـــه�ي بالناشـــطات النســـويات، ونـــ�ش ت وســـائط اإلعـــالم الـــ�ت عقـــد أي جلســـة محاكمـــة، شـــنَّ

ي هجوم 
 غ�ي مسبوق من أشكال المضايقة �ف

ً
ل شكل  منهن بأنها “خائنة”98 ، وهو ما مثَّ

ً
أسماءهن وصوَرهن تحت عناوين وصمت كل

ي ذلـــك الحركات السياســـية أو حـــ�ت الجماعات اإلرهابيـــة العنيفة.
لـــم يســـبق لـــه مثيـــل ضـــد أي جماعـــة أخـــرى، بمـــا �ف

4. 3. الحبس االنفرادي

ي القســـم 3. 2. من هذا التقرير، فإنَّ المادة 20 من نظام الســـجن والتوقيف الســـعودي تنظم اســـتخدام الحبس 
كما ســـبقت اإلشـــارة �ف

ي أال يتـــم اســـتخدام الحبـــس 
هـــا األقـــ� 15 يوًمـــا. كمـــا ينبـــعف ة حدُّ االنفـــرادي باعتبـــاره إجـــراًء تأديبًيـــا للتعامـــل مـــع المســـلك العنيـــف، ولفـــ�ت

ح  ف وســـالمته، وأن يقـــوم المســـؤولون عـــن صحـــة الســـجناء بمراقبـــة حالته بانتظـــام. وُيرجَّ ي ظـــروف تحـــ�ي صحـــة الســـجني
االنفـــرادي إال �ف

ي أو أحد أفراد أ�ته 
ف أيًضا من إبالغ ممثله القانـــو�ف ار الصحيـــة وحســـب، إذ إنهـــا تمنع الســـجني أنَّ آثـــار هـــذه العقوبـــة ال تقتـــرص عـــل األ�ف

ـــا مواتيـــة لتعذيـــب 
ً
ي الحبـــس االنفـــرادي، األمـــر الـــذي يتيـــح ظروف

بمعلومـــات هامـــة تتعلـــق بمالبســـات وأوضـــاع احتجـــازه أثنـــاء وجـــوده �ف
ي تحـــول دون إنفاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبة. ي وســـوى ذلـــك مـــن العوائـــق ال�ت الموقـــوف أو احتجـــازه بمعـــزل عـــن العالـــم الخـــار�ب

ف  . وذكر أحد المستجيبني ي
ف بأنهم تعرضوا للحبس االنفرادي التعس�ف ي االستطالع الذي أجريناه، أفاد 11 من أصل 16 من المستجيبني

�ف

ف آخرين وإســـاءة معاملتهم  ب ســـجناء مســـنني اضـــه عـــل قيـــام أحـــد الضباط برصف ي الحبـــس االنفـــرادي عقاًبـــا لـــه عـــل اع�ت
أنـــه وضـــع مـــراًرا �ف

ي فصل الشـــتاء. وقال مســـتجيب آخر إنه وضع 
ي الحبس االنفرادي لمدة ثالثة أيام دون إعطائه ِفراًشـــا أو بطانية �ف

ه ُترك �ف
َّ
لفظًيا. كما أن

ف الحبس االنفرادي ألك�ث  ي رهـــني
ة وبريدة، وأنه ب�ت ف ي عن�ي

ي ســـج�فَ
 محظوًرا �ف

ً
ي الحبـــس االنفـــرادي بتهمـــة زائفـــة هي اســـتخدامه هاتًفـــا نقـــال

�ف
من أربعة أشـــهر.

سمر بدويعزيزة اليوسفإيمان النفجان

https://pomed.org/saudi-arabia-no-country-for-bold-women/
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ل للحبـــس االنفـــرادي ضد عـــدد من الســـجناء، واحتجازهم  ي والمطـــوَّ
وســـبق لمنظمـــة القســـط أن أوردت تقاريـــر عـــن االســـتخدام التعســـ�ف

اماتهـــا. وتشـــمل هـــذه الحـــاالت قضيـــة مرتـــحب قريريـــص البالـــغ  ف ي عـــل نحـــو يتعـــارض مـــع أنظمـــة الدولـــة وال�ت بمعـــزل عـــن العالـــم الخـــار�ب

ات مـــن ُوجهـــاء الجاليـــة الفلســـطينية واألردنيـــة  ض العـــ�ش مـــن العمـــر عـــ�ش ســـنوات ورجـــل الديـــن الشـــيعي محمـــد الحبيـــب.99  كمـــا تعـــرَّ

ي، المريـــض بـــداء ال�طـــان والبالـــغ من العمـــر 83 عاًمـــا، إىل التعذيب وســـوء المعاملة والحبس  المحتجزيـــن، بمـــن فيهـــم محمـــد الخـــرن
ف الحبـــس  ، الـــذي مكـــث رهـــني ات طويلـــة.100  كمـــا أوردت منظمـــة القســـط أنبـــاًء عـــن قضيـــة حمـــد بـــن عبـــد هللا الصالـــحي االنفـــرادي لفـــ�ت

االنفـــرادي ســـبَع ســـنوات مـــن أصـــل أعـــوام ســـجنه الثالثـــة عـــ�ش قبـــل وفاته.

غاته مـــن أي مصـــادر حكوميـــة، غ�ي  وال تتوفـــر معلومـــات موثوقـــة عـــن اســـتخدام الحبـــس االنفـــرادي مـــن حيـــث انتشـــاره أو مدتـــه أو مســـوِّ

، وال ســـيما األفـــراد المســـتهدفون سياســـًيا، تشـــ�ي إىل أن هـــذه الممارســـة ُتســـتخدم  ف ي أدىل بهـــا ذوو المحتجزيـــن الســـابقني أن البيانـــات الـــ�ت

 بمنع الموقوف من االتصال بمحاميه أو حرمانه من الزيارات األ�ية، إلكراه 
ً
أساًســـا خالل األشـــهر القليلة األوىل من االحتجاز، مقرونة

ف كارلتـــون، الذين ُوضع  ي حالـــة محتجزي فندق ري�ت
ا �ف . وقـــد بـــدا اتبـــاع هذا األســـلوب جليًَّ ف األشـــخاص عـــل الرضـــوخ إىل مطالـــب المحققـــني

ي حالة الناشطات 
ي الزيارات العائلية، كما تم اتخاذ النهج ذاته �ف

ي الحبس االنفرادي دون تمكينه من االتصال بمحاميه أو تل�ت
بعضهم �ف

ي ظـــلَّ بعضهـــن قيد الحبـــس االنفرادي مدًة تنـــوف عن العام.
ي مجـــال حقـــوق المـــرأة، الـــال�ئ

�ف

4. 4. حاالت الوفاة أثناء االحتجاز

ي واإلداري، إىل وفـــاة كلٍّ مـــن عبـــد هللا الحامد، وحبيب الشـــويخات، وعلي  ي القســـم 3. 4. المتعلـــق باإلهمـــال الطـــ�ب
نـــا آنًفـــا، �ف ســـبق أن أ�ش

ي القســـم 3. 5. إىل وفاة صالح الشـــييي الباعثة عل االرتياب 
نا �ف ي ســـجنهم، كما أ�ش

جاســـم النــــزغة، وحمد بن عبد هللا حمد الصاليي �ف
بعـــد وقـــت قصـــ�ي من إطالق �احه غـــ�ي المنتظر.

وب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة عـــل مســـؤولية الدولـــة عـــن  ه مـــن �ف تنـــص اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغـــ�ي
ي 

ف المحلية �ف . غـــ�ي أنَّ القوانـــني ف ي أي واقعـــة وفـــاة أثنـــاء االحتجـــاز نتيجـــة للتعذيـــب، وتفـــرض عليهـــا القيام بمحاســـبة المســـؤولني
التحقيـــق �ف

الســـعودية ال تشـــ�ي بشـــكل مبـــا�ش إىل الوفـــاة أثنـــاء االحتجـــاز نتيجـــة للتعذيـــب، وال تتضمـــن ســـوى مـــواد موجـــزة وعامـــة تحظـــر االعتـــداء 
عـــل األفـــراد المحتجزيـــن أو أيقـــاع األذى بهـــم، ســـواء أكان أذى بدنًيـــا أم نفســـًيا. وليـــس ثمـــة ذكر للوفاة أثناء االحتجـــاز إال كنتيجة طبيعية 
ي جميع حوادث 

ء عن اإلهمال أو ســـوء المعاملة أثناء االحتجاز. وتدعو منظمة القســـط إىل إجراء تحقيق مســـتقل �ف ي
للمرض غ�ي الناسش

الوفـــاة أثنـــاء االحتجاز لتحديد أســـبابها.

ي الســـجون أحكاًمـــا بشـــأن التعامـــل مـــع وفـــاة الموقـــوف أثنـــاء االحتجـــاز. وتنـــص المادة 31 
وتتضمـــن األنظمـــة المتعلقـــة بالرعايـــة الطبيـــة �ف

ي الســـجن أن يقـــوم بإصـــدار شـــهادة الوفـــاة. ثـــم يتوجـــب عـــل 
ي الســـجن، فـــإنَّ عـــل الطبيـــب المنـــاوب �ف

ي حالـــة وفـــاة موقـــوٍف �ف
عـــل أنـــه �ف

 الستالم الجثمان. وتحظر المادة 32 
السجن أن يحيل شهادة الوفاة إىل وزارة الصحة الستصدار ترصيــــٍح بالدفن وإخطار أ�ة المتو�فَّ

ي أي موضـــع عـــدا المـــكان الذي حدثت فيه الوفاة ُبغية الحد من خطر العدوى. وتســـمح المادتان 
ً بمـــرٍض معـــٍد �ف دفـــن أي شـــخص متـــو�ف

 إىل وطنـــه إذا طلبـــت أ�تـــه ذلـــك، حالمـــا تقـــوم األ�ة بدفـــع أتعـــاب الطبيـــب وتكاليـــف نقـــل الجثمـــان 
33 و34 بنقـــل الشـــخص المتـــو�فّ

اء من األمم المتحدة حول المضايقة القضائية واالحتجاز المطول لرجل الدين محمد الحبيب والف�ت مرتيب  99 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، نداء عاجل من خ�ب

قريريص، 23  يوليو 2020.

اير  ، 24  ف�ب ف ي فلسطني
100 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، محاكمات تطال شخصيات عل عالقة بالقضية الفلسطينية عل خلفية تقديم مساعدات لذويــهم �ف

.2021

https://www.alqst.org/ar/post/UN-experts-issue-urgent-appeal-concerning-Mohammad-al-Habib-and-Murtaja-Qureiris
https://www.alqst.org/ar/post/UN-experts-issue-urgent-appeal-concerning-Mohammad-al-Habib-and-Murtaja-Qureiris
https://www.alqst.org/ar/post/dozens-of-Palestinians-and-Jordanians-scheduled-for-sentencing-in-Saudi-court
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ي السعودية: نشطاء يطلقون حملة بوسم أين جثث شهداء القطيف؟، 22 مارس 2021.
ف �ف 101 صوت الناس، احتجاز الجثامني

ف باستخدام اإلكراه والعنف لالستحواذ عل المليارات، 11 مارس 2018. 102 صحيفة نيويورك تايمز، أقاويل عن قيام السعوديني

ي سجون السعودية: إنكار للتعذيب وانعدام للمساءلة، 13  أغسطس 2020.
103 المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان، الموت �ف

ة  ي خـــالل 24 ســـاعة مـــن الوفـــاة. وتنـــص المـــادة 35 عـــل إبالغ أ�ة الشـــخص المحتجز إذا ما كانت حالتـــه الصحية خط�ي إىل البلـــد المعـــ�ف
حـــ�ت يتمكـــن ذووه مـــن زيارته قبـــل وفاته.

ي االحتجاز. وتنص المادة 23 من نظام الســـجن 
ن نظام الســـجن والتوقيف بضعة بنود تتعلق بوفاة شـــخص �ف وعل نحٍو مماثل، يتضمَّ

ف عـــل مدير الســـجن بعد ذلـــك القياُم  ي مفّصـــل عـــن الحالـــة عنـــد وفـــاة شـــخص محتجـــز. ويتعني والتوقيـــف عـــل وجـــوب إعـــداد تقريـــر طـــ�ب
م الجثمان، فإنَّ 

ُّ
، أو إذا لم تقم األ�ة بتســـل ي حالة حدوث تأخ�ي

م الجثمان. و�ف
ّ
 لتتســـل

بإبالغ الســـلطات المســـؤولة وإخطار أ�ة المتو�فّ
 إذا كان 

ة المخصصـــة للســـجن أو مركـــز االحتجـــاز. كمـــا يحظـــر نظـــام الســـجن والتوقيـــف نقل جثة الشـــخص المتـــو�فّ ي المقـــ�ب
الدفـــن يتـــم �ف

ي نقـــل الجثمان تهديـــٌد للصحة العامة.
ســـبب الوفـــاة عـــدوى أو كان �ف

ـــق مـــن حـــاالت الوفـــاة أثنـــاء االحتجـــاز مـــن جـــّراء التعذيـــب بســـبب فقـــدان الشـــفافية وعدم تمكـــن األ� من  ويصعـــب بنحـــٍو خـــاص التحقُّ
ف ذويــهـــا، باإلضافـــة إىل أن ليـــس ثمـــة فحـــص �يـــري موثـــوق مـــن شـــأنه تحديد ســـبب الوفاة. اســـتالم جثامـــني

نـــت دعـــت الســـلطات  ف وعـــدد مـــن النشـــطاء حمـــالت عـــل اإلن�ت ف ســـابقني � موقوفـــني
ُ
مـــت أ عـــل مـــدى الســـنوات األربـــــع الماضيـــة، نظَّ

وا  ج�ب
ُ
عدموا قد ذكـــروا أل�هم أنهم أ

ُ
ـــذت بحقهـــم عقوبة اإلعـــدام. وكان بعض من أ فِّ

ُ
ف ذويــهـــم الذيـــن ن الســـعودية إىل اإلفـــراج عـــن جثامـــني

ع باألعضاء بعد الوفاة.101  ولم  ي ذلك اســـتمارات الموافقة عـــل الت�ب
عـــل توقيـــع وثائـــق لـــم ُيتـــح لهـــم الوقوف بدقة عل مضمونها، بما �ف

ي انتهاك لألحكام 
م الجثمان وأداء الطقوس الجنائزية الدينية، �ف

ُّ
يتم إعالم بعض األ� قط بمكان الدفن، ناهيك عن الســـماح لها بتســـل

ف الســـجناء الذيـــن يموتـــون أثنـــاء االحتجـــاز )مـــا لـــم يكونـــوا قد توفوا بســـبب  ي جثامـــني
ي تســـمح لـــأل� بتلـــ�ت القانونيـــة المشـــار إليهـــا آنًفـــا، الـــ�ت

ف ذويــهـــا، إىل جانب عدم إجراء معاينة �يرية مســـتقلة للتحقق من ســـبب الوفاة؛ إىل  م جثامـــني
ُّ
� مـــن تســـل

ُ
مـــرض معـــد(. ويـــؤدي منـــع األ

 عن التعذيـــب أو المرض 
ً
صعوبـــة جمـــع البيانـــات بشـــأن مـــدى تكـــرر حـــدوث حـــاالت الوفـــاة أثناء االحتجاز وأســـبابها، ســـواٌء أكانت ناشـــئة

 مـــن انعـــدام المســـاءلة عن مثل هـــذه الحاالت.
ً
ي أو األســـباب الطبيعيـــة، ويعـــزز حالـــة أو اإلهمـــال الطـــ�ب

ة تقاريـــر عـــن عدد من حاالت الوفاة أثناء االحتجاز بســـبب التعذيـــب. ومن بينها قضية  ي الســـنوات األخـــ�ي
لقـــد تناقلـــت وســـائط اإلعـــالم �ف

ي 
ي القحطا�ف

، الـــذي كان يعمـــل لدى أمـــ�ي منطقة الرياض الســـابق. وتـــو�ف ي
الضابـــط العســـكري ورجـــل الدولـــة الســـابق اللـــواء عـــلي القحطـــا�ن

ف كارلتـــون. ووفًقـــا لما ذكره طبيب وشـــخصان آخران تـــمَّ إطالعهم  ي فنـــدق ريـــ�ت
ي قبضـــة الدولـــة بعـــد احتجـــازه �ف

بينمـــا كان رهـــن االحتجـــاز �ف

ي بدت  ” وعالمات الحـــروق ال�ت عـــل حالـــة الجثمـــان أنَّ عالمـــات التعذيـــب كانـــت ظاهـــرة عليـــه، مثـــل “التـــواء رقبتـــه عل نحو غـــ�ي طبيـــعي
 عن الصعـــق بالكهرباء.102

ً
ناتجـــة

ف  ي عام 2020 عدة حاالت من الوفاة أثناء االحتجاز كانت الجثامني
ق تقرير أصدرته المنظمة األوروبية الســـعودية لحقوق اإلنســـان �ف

َّ
وث

ي عام 2016 وشـــاب يدع محمد 
ي مكي العريض �ف

.103  وشـــملت هـــذه الوفيات وفاة الرياىصف ي
فيهـــا تحمـــل عالمـــات عـــل التعذيـــب البد�ف

ف آثـــار التعذيب  عت أنهـــا تبنيِّ رة ادَّ ي عـــام 2017. بعـــد تســـليم جثمـــان العريـــض إىل أ�تـــه، ظهـــرت صـــور ومقاطـــع مصـــوَّ
رضـــا الحســـاوي �ف

ي ســـجن 
ي الحســـاوي �ف

عل جســـده، مثل الكدمات وعالمات الصعق بالكهرباء وحروق الســـجائر والجروح الناشـــئة عن أدوات حادة. تو�ف

https://sowtalnaas.com/643/
https://www.nytimes.com/2018/03/11/world/middleeast/saudi-arabia-corruption-mohammed-bin-salman.html
https://www.esohr.org/?p=5783
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ي ذلك آثـــاٌر عل يديه 
ها نشـــطاء عالمـــات تعذيب عليه، بمـــا �ف ف مـــن اعتقالـــه، وأظهـــرت صـــور للجثمـــان ن�ش المباحـــث بالدمـــام بعـــد عامـــني

قل عن طبيـــب قام بفحص 
ُ
ات طويلـــة، باإلضافـــة إىل عالمـــات متعـــددة عـــل الصعق بالكهربـــاء. ون ضـــه للتعليـــق منهمـــا لفـــ�ت تشـــ�ي إىل تعرُّ

عت  ي قبل أســـبوع عـــل األقل من تســـليمه إىل أ�ته. وكانت الســـلطات قد ادَّ
الجثمـــان قولـــه إنَّ مـــن المرجـــح أن يكـــون الحســـاوي قـــد تـــو�ف

اء نوبة قلبية. ي من جـــرَّ
أنـــه تـــو�ف

ي ســـجن المباحث 
ضيا �ف

َ
ف آخَرين ق ـــني

َ
ي وفـــاة أثنـــاء االحتجاز لموقوف

أشـــار تقريـــر المنظمـــة األوروبيـــة الســـعودية لحقـــوق اإلنســـان إىل حالـــ�تَ

ي عـــام 2019. 
ن الربـــــح �ف ي عـــام 2018 وحســـ�ي

غـــة �ف ن �هـــم عالمـــات التعذيـــب، وهمـــا عـــلي ال�ن
ُ
وبـــدت عـــل جثامينهـــم عنـــد تســـليمها إىل أ

ف ســـوء المعاملة واإلهمال أو أنَّ مالبســـاتها كانت مريبة.  ات مـــن حـــاالت الوفـــاة أثنـــاء االحتجـــاز تباينـــت وقائُعها بني كمـــا أورد التقريـــر العـــ�ش

ي جـــدة 
�تهـــا إىل ســـجن ذهبـــان �ف

ُ
ي 2016، قـــال نشـــطاء إنهـــا قضـــت نتيجـــة للتعذيـــب، وعندمـــا تـــم اســـتدعاء أ

ي �ف
ي حالـــة حنـــان الذبيـــا�ن

�ف
ت عائلتهـــا عـــل توقيـــع بيـــان ذكـــر أنهـــا توفيت  ي موضـــع �ي وأجـــ�ب

ي �ف
لـــم ُيســـمح لهـــم برؤيـــة وجههـــا. ثـــم قامـــت الســـلطات بدفـــن الذبيـــا�ف

صيب بسكتة دماغية 
ُ
ي عام 2018 بعد أن أ

ي سجن المباحث بالدمام �ف
ي بش�ي المطلق عن عمر يناهز 40 عاًما �ف

ألسباب طبيعية. تو�ف

 عـــن آالم التعذيـــب ومـــا نشـــأ عنه من مضاعفات خالل الســـنوات األوىل من ســـجنه بعـــد اعتقاله 
ً
وفًقـــا للســـلطات، غـــ�ي أنهـــا كانـــت ناتجـــة

ي بعـــض حاالت 
ي ظـــروف وفاتـــه. و�ف

ي عـــام 2012، وحرمانـــه مـــن الحصـــول عـــل الرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة. ولـــم يتـــم إجـــراء أي تحقيـــق �ف
�ف

ي بعـــد ثالثة أيام 
ي آل حبيـــب عـــام 2018، الـــذي تـــو�ف

ي قضيـــة لطـــين
الوفـــاة المريبـــة تعمـــد الســـلطات إىل ادعـــاء أنَّ الموقـــوف انتحـــر، كمـــا �ف

مـــن اعتقالـــه عـــل خلفيـــة حـــادث مـــروري. ورفضـــت الســـلطات تســـليم الجثمان ما لم يوقع والـــد آل حبيب عل إقرار بـــأنَّ ابنه قد انتحر، 
ض عليه األب. وهـــو مـــا اعـــ�ت

4. 5. منع الزيارة

ي الزيارات منهم يســـبب المعاناة والكرب لكل من الســـجناء وأ�هم 
ف من إجراء المكالمات الهاتفية مع ذويــهم وتل�ت إن حرمان الموقوفني

ي ســـياق 
ي الســـن. و�ف

ف �ف وب التعذيـــب، وال ســـيما عندمـــا يتعلـــق األمر باألطفال واألقارب المتقدمني ي ذاتـــه واحـــًدا مـــن �ف
ويمكـــن أن ُيعـــدَّ �ف

ا أمام فضح  ً ل عائًقـــا خط�ي ف واألصدقاء يمثِّ تعذيـــب الســـجناء والمحتجزيـــن وإســـاءة معاملتهـــم، فـــإنَّ حظـــر التواصل مع األ�ة والمحامـــني
وا 

َ
ف لالســـتطالع أنهم عان ي مثـــل هـــذه الممارســـات. وذكـــر مـــا يقرب من جميع المســـتجيبني

ف �ف ف المتورطـــني االنتهـــاكات ومحاســـبة المســـؤولني
ـــرض عليهم مراًرا.

ُ
ي للزيـــارات العائليـــة والمكالمـــات الهاتفيـــة، بـــل أضافوا بالقول إنَّ حظـــًرا من هذا القبيل قد ف

مـــن الحظـــر التعســـ�ف

ي الزيـــارة مـــن ذويــهـــم أو إجـــراء مكالمـــات هاتفيـــة معهـــم لســـنوات. فعـــل ســـبيل المثـــال، 
ي بعـــض الحـــاالت، ُمنـــع ســـجناء الـــرأي مـــن تلـــ�ت

و�ف

ي 
ي جمعيـــة الهالل األحمـــر بالرياض �ف

اعتقلـــت قـــوات أمـــن المباحـــث عامـــل اإلغاثـــة اإلنســـانية عبـــد الرحمـــن الســـدحان من مكان عملـــه �ف
12 مـــارس 2018 دون مذكـــرة اعتقـــال. ثـــم تعـــرض إىل تعذيـــب شـــديد بينمـــا كان مختفًيـــا ق�ًيـــا لمـــدة 23 شـــهًرا، دون أي أنبـــاء عـــن مكان 
مـــت حملـــة مـــن أجلـــه مـــن خارج  هتهـــا أختـــه، وهي مواطنـــة أمريكيـــة نظَّ وجـــوده. وبعـــد مناشـــدة علنيـــة للحصـــول عـــل معلومـــات عنـــه وجَّ

ـــه 
َّ
ايـــر 2020. وأخـــ�ب أ�تـــه بأن ي 12 ف�ب

ا باالتصـــال بعائلتـــه لمـــدة دقيقـــة واحـــدة �ف ً البـــالد، ســـمحت الســـلطات الســـعودية للســـدحان أخـــ�ي
ي ســـجن الحائـــر بالريـــاض، لكنـــه لـــم يقـــدم أي تفاصيـــل عـــن قضيتـــه أو حالتـــه الصحيـــة. ثـــم ُحـــرم مـــن أي اتصـــال بذويـــه لمـــدة 

محتجـــز �ف

ب الـــذي تســـبب بكســـور  ، والصعـــق بالكهربـــاء، والـــرصف ايـــر 2021. وتعـــرض أثنـــاء احتجـــازه إىل التحـــرش الجنـــ�ي عـــام آخـــر، حـــ�ت 22 ف�ب
، والحبـــس االنفـــرادي.104   ي

ي وضعيـــات مجِهـــدة، كمـــا ال�ت التهديـــد بالقتـــل، واإلهانـــات، واإلذالل اللفـــىف
ـــد، والتعليـــق �ف

ْ
ي العظـــام، والَجل

�ف

ي عبد الرحمن السدحان، 8  أبريل 2021.
104 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، الحكم بالسجن 20 عاًما عل الناشط اإلنسا�ف

https://www.alqst.org/ar/post/abdulrahman-al-sadhan-sentenced-to-20-years-in-prison
https://www.alqst.org/ar/post/abdulrahman-al-sadhan-sentenced-to-20-years-in-prison
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ضه  ي ادعاءات أ�ته بتعرُّ
ـــه أن صحتـــه تدهورت، غ�ي أنَّ الســـلطات لم تتخذ أي خطوات للتحقيـــق �ف

ِّ
وليـــس مـــن المســـتغرب بعـــد هـــذا كل

لالختفـــاء القـــ�ي والتعذيب.

�يـــة والمكالمـــات الهاتفيـــة عل الســـجناء، ويخاصة ســـجناء الرأي، أثنـــاء إجراءات 
ُ
ي بعـــض األحيـــان الزيـــارات األ

كمـــا حظـــرت الســـلطات �ف

ي تتصـــل بوبـــاء كوفيـــد19-. وإذا كان مـــن الممكـــن إقامـــة الحجـــة لصالـــح حظـــر الزيـــارة بدعـــوى الحـــد مـــن االتصـــال الجســـدي  اإلغـــالق الـــ�ت
ر صـــيي لحظـــر االتصـــاالت الهاتفيـــة، وهـــو ما يبدو إجـــراًء عقابًيـــا محًضا. ّ بالزائريـــن، فـــال يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مـــ�ب

ها تكـــون خاضعة للمراقبة، وال ُيســـمح خاللهـــا للمحتجزين 
َّ
ي تســـمح فيهـــا الســـلطات بإجـــراء مكالمـــات هاتفيـــة، فإن ي الحـــاالت الـــ�ت

وحـــ�ت �ف

َضهـــم إىل  ف عـــل أي معلومـــات عـــن قضاياهـــم أو ظـــروف احتجازهـــم، ناهيـــك عـــن أن يذكـــروا تعرُّ بإطـــالع ذويــهـــم أو ممثليهـــم القانونيـــني
ي ظـــروف تجعل من الصعب عل الســـجناء إخبار أ�هم بأي 

التعذيـــب. وتخضـــع الزيـــارات الشـــخصية كذلـــك للمراقبـــة المكثفـــة، وتتم �ف
 
ٌ
ف خـــارج البـــالد، أو إذا كانـــت لهـــا صلـــة ، إذا مـــا كان بعـــض أفرادهـــا مقيمـــني ف � بعـــض الموقوفـــني

ُ
ف تتمكـــن أ ي حـــني

معلومـــات ذات أهميـــة. و�ف

ي بحقـــوق اإلنســـان ووســـائط اإلعـــالم؛ مـــن إطـــالع الجمهـــور والهيئـــات ذات الصلـــة عـــل معلومـــات متعلقـــة  مـــا بالمجتمـــع الـــدوىلي المعـــ�ف

ي واقع 
ها تتعرض �ف

َّ
ً�ا أخرى ليست لها إمكانياٌت مماثلة، بل إن

ُ
ل، فإنَّ ثمة أ بالتعذيب أو االختفاء الق�ي أو الحبس االحتياطي المطوَّ

ت الســـلطات أنها تكشـــف معلومات عن التعذيب، كما ذكر آنًفا. األمر إىل الضغط والتهديد من قبل مســـؤوىلي أمن الدولة، إذا ما اعت�ب

اب السجناء عن الطعام احتجاًجا عل سوء المعاملة 4. 6. إ�ن

ي بلـــدان مثـــل 
ف عـــن الطعـــام”، فقـــد يصومـــون طوًعـــا ألســـباب متنوعـــة. و�ف بـــني ليـــس الســـجناء الذيـــن يأَبـــون تنـــاول الطعـــام دوًمـــا “مرصف

ي ضـــد المحتجزيـــن أو 
هيـــب القانـــو�ف ، وحيـــث تلجـــأ الســـلطات إىل ممارســـة ال�ت

ً
اًمـــا كامـــل م حقـــوق الســـجناء اح�ت حـــ�ت الســـعودية حيـــث ال تُ

اب عـــن الطعـــام  مضايقاتهـــم أو إيقـــاع التعذيـــب بهـــم، وحيـــث ال تلـــ�ت شـــكاوى الســـجناء أو استفســـاراتهم أي اســـتجابة، فقـــد يكـــون اإل�ف
أو الصـــوم الطـــوعي المـــالذ األخـــ�ي لمـــن شـــاء مـــن الســـجناء أن يقـــوم باالحتجـــاج عـــل وضعـــه ومطالبـــة الســـلطات باالهتمـــام بقضيتـــه.105 

وب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة ذات  ه مـــن �ف وتحظـــر المبـــادئ التوجيهيـــة لألطبـــاء بشـــأن التعذيـــب وغـــ�ي

ي إعـــالن طوكيـــو الصـــادر عـــام 1975 وإعـــالن مالطـــة لعـــام 1991، 
تهـــا الرابطـــة الطبيـــة العالميـــة �ف ي أقرَّ الصلـــة باالحتجـــاز أو الســـجن، الـــ�ت

وب التعذيـــب، وتركـــز عل ضمان ســـالمة المريض من خالل عالقة أساُســـها   مـــن �ف
ً

ًبـــا محتمـــل هـــا �ف ممارســـة التغذيـــة الق�يـــة، وتعت�ب
ر مـــا يكفـــل مصلحـــة المريض  ف بوضـــوح بأنـــه يرفـــض أن تتـــم تغذيتـــه قـــً�ا، فـــإنَّ عـــل الطبيـــب أن ُيقـــدِّ الثقـــة بالطبيـــب. وإذا ّ�ح الســـجني

ف المّطلعـــة عـــل  اســـتناًدا إىل االعتبـــارات ال�يريـــة واألخالقيـــة، دون ممارســـة أي شـــكل مـــن أشـــكال اإلكـــراه، مـــع مراعـــاة موافقـــة الســـجني
ي الصـــوم. غـــ�ي أنَّ األنظمـــة القمعيـــة مـــن مثل نظام الســـجون الســـعودي قـــد ال تتيح لألطباء الخصوصيـــة أو القدرة عل التعامل 

ي �ف
المـــ�ف

اب، األمـــر الـــذي قد يحـــد من قدرة األطباء عـــل مراقبة صحة الســـجناء، والعمل  ف عـــن الطعـــام طـــوال أمـــد اإل�ف بـــني ف المرصف مـــع الموقوفـــني
ف أوضاعهم. مـــع الســـلطات من أجـــل تحســـني

اَب عـــن الطعـــام كوســـيلة  ي الســـجون الســـعودية اإل�ف
عـــادًة مـــا يســـتخدم الســـجناء السياســـيون ونشـــطاء حقـــوق اإلنســـان الموقوفـــون �ف

قـــت منظمـــة القســـط عـــدة 
ّ
لتحـــدي الظـــروف الســـيئة أو ســـوء المعاملـــة أو المضايقـــات القانونيـــة ممـــا يالقونـــه أثنـــاء االحتجـــاز. وقـــد وث

ي االحتجاز ومسألة التعذيب، 1  يناير 1998.
اب عن الطعام �ف 105 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الجوانب الطبية واألخالقية لإل�ف

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/health-article-010198.htm
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ي 
ف منـــذ عهـــد قريـــب وآخريـــن ممـــن طـــال مكوثهـــم �ف ة مـــن قبـــل نشـــطاء مســـجونني ي الســـنوات األخـــ�ي

اب عـــن الطعـــام �ف حـــاالت مـــن اإل�ف
، الناشـــط الســـياسي والمؤســـس المشـــارك لجمعيـــة  ي

ي ديســـم�ب 2020، اســـتجابت الســـلطات إىل مطالـــب محمـــد القحطـــا�ن
الســـجن. �ف

ـــذه احتجاًجا عل حرمانه مـــن الحصول عل  ة أيـــام نفَّ اب عـــن الطعـــام اســـتمر عـــ�ش ي الســـعودية، بعـــد إ�ف
الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية �ف

ي تعزيـــز مطالبـــه مـــن خـــارج البـــالد، وقـــد ثبت 
ي قامـــت بـــدور أســـاسي �ف

وريـــة. 106  وتجـــدر اإلشـــارة إىل أن أ�ة القحطـــا�ف الكتـــب وأدويـــة �ف
ي قدرتـــه عـــل التعريـــف بقضيتـــه.

ى �ف أنَّ ذلـــك كان ذا أهميـــة كـــ�ب

ي وفهاد 
ي وعيـــس النخيـــين ، وفـــوزان الحـــر�ب ي

ا، بمـــن فيهـــم القحطـــا�ن
ً
ي مـــارس2021، أعلـــن أكـــ�ث مـــن 30 ناشـــًطا وكاتًبـــا سياســـًيا مســـجون

�ف

ي الحائر  ي ســـج�ف
اب عن الطعـــام احتجاًجا عل المضايقات وســـوء المعاملة �ف ي ومحمـــد الحضيـــف وعبـــد العزيـــز الســـنيدي اإل�ف

العريـــىن
ي الجنـــاح ذاتـــه الـــذي يـــؤوي ســـجناء يعانـــون مـــن أدواٍء نفســـية وُيبـــدون العنـــف نحَوهـــم، 

ة. واحتـــج الموقوفـــون عـــل احتجازهـــم �ف ف وعنـــ�ي
ابهـــم عن الطعام  واحتجـــوا كذلـــك عـــل حرمانهـــم مـــن التواصـــل مـــع أ�هـــم ومن الحصول عـــل الكتب والصحف. وقد بدأ الســـجناء إ�ف
ي زيـــارات ذويه أو إجراء 

بعـــد أن أهملـــت ســـلطات الســـجن الـــردَّ عـــل شـــكاواهم. وقـــد عمدت الســـلطات مراًرا إىل حرمان الســـنيدي من تل�ت
 لذلـــك 

ً
، إىل المستشـــ�ف نتيجـــة ي

ي الحبـــس االنفـــرادي. وقـــد تـــم إدخـــال أحـــد الســـجناء، وهـــو النخيـــ�ف
المكالمـــات الهاتفيـــة، وتكـــرر وضعـــه �ف

اب.107 اإل�ف

ابه عن الطعام بعد تعهد السلطات السعودية باالستجابة لمطالبه،  ي يفك إ�ف
106 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، المدافع عن حقوق اإلنسان محمد القحطا�ف

30  ديسم�ب 2020.

اب أك�ث من 30 معتقل رأي عن الطعام احتجاًجا عل المضايقات، 12 مارس 2021. 107 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، إ�ف

عبد العزيز السنيدي

وليد أبو الخ�يخالد العم�يرائف بدوي

يمحمد الحضيف فوزان الحر�ب

https://www.alqst.org/ar/posts/525
https://www.alqst.org/ar/posts/551
https://www.alqst.org/ar/posts/551
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، واإلصال�ي الدســـتوري  ي الحائز عل جوائز وليد أبو الخ�ي
ـــذ ثالثـــة نشـــطاء بارزين، هم المحامي والناشـــط الحقـــو�ت عـــل نحـــو مماثـــل، نفَّ

ي أواخـــر 2019 ومطلـــع عـــام 2020 احتجاًجـــا عـــل ســـوء المعاملـــة 
اًبـــا عـــن الطعـــام �ف اىلي رائـــف بـــدوي؛ إ�ف ن الليـــ�ب ، والمـــدوِّ خالـــد العمـــ�ي

والمحاكمـــات الجائـــرة وظـــروف الســـجن الســـيئة.108  وقـــد احتـــجَّ أبـــو الخ�ي عل المداهمـــات المتكررة لزنزانته وعل نقلـــه إىل وحدة ذات 
ـــت  ابـــه، تمَّ ي وقـــٍت مـــا أثنـــاء إ�ف

ي الســـجن. و�ف
إجـــراءاٍت أمنيـــة مشـــددة، وقـــد واصـــل َصوَمـــه إىل أن أعادتـــه الســـلطات إىل زنزانتـــه العاديـــة �ف

ا بدوي، الـــذي انضم إىل  ي حالـــة صحيـــة ســـيئة. وأمَّ
ـــه كان �ف

ّ
، حيـــث الحـــظ أحـــد الشـــهود أن ي المستشـــ�ف

تغذيتـــه قـــً�ا ببعـــض المغذيـــات �ف

اَبـــه بعـــد نقِلـــه مـــن وحـــدة اإلجـــراءات األمنيـــة المشـــددة إىل مهجـــع يتضمـــن زنازيـــن  اب المذكـــور، فقـــد أنـــى بـــدوره إ�ف ي اإل�ف
أبـــو الخـــ�ي �ف

ت الســـلطات  ابـــه، الـــذي كان قـــد أعلنه احتجاًجا عل محاكمته الجائرة وعل مضايقة النشـــطاء، بعد أن با�ش اعتياديـــة. وأنـــى العمـــ�ي إ�ف
اب عن الطعام  ف إىل اإل�ف ن الهذلول مرتـــني جـــ�ي

ُ
ي مجـــال حقـــوق المرأة ل

ي وقـــت متأخـــر اإلجـــراءات القضائيـــة األوليـــة. ولجـــأت الناشـــطة �ف
�ف

ي ســـجن الحائـــر 
خـــالل عـــام 2020 احتجاًجـــا عـــل القيـــود المفروضـــة عـــل االتصـــاالت والزيـــارات األ�يـــة، وعـــدم اســـتجابة الســـلطات �ف

ب عن  ي الشـــهر، أنها ســـترصف
الســـياسي إىل طلباتهـــا وشـــكاياتها. وكانـــت قـــد أبلغـــت والديهـــا، عندمـــا كان مـــا يزال مســـموًحا لهما بزيارتها مرة �ف

ي بـــه األنظمة.109
 بتمكينهـــا مـــن إجـــراء مكالمـــات هاتفيـــة أســـبوعية منتظمة وفًقـــا لما تق�ف

ً
الطعـــام مطالبـــة

ي 
ي حـــل مشـــكلة مســـتمرة أو صعبة بالنســـبة لموقـــوف ُمحتجز �ف

اب عـــن الطعـــام �ف ف أنـــه مـــن الصعـــب تقديـــر مـــدى نجاعـــة أي إ�ف ي حـــني
و�ف

بون عن الطعام إىل المستشـــ�ف  قل المرصف
ُ
. وقد ن ف اب يشـــكل خطـــًرا بالًغـــا عل صحة الســـجني الســـعودية، فـــإنَّ الصـــوم الـــذي يتطلبـــه اإل�ف

اب عن الطعام ما زال يمثل  ي إمكانات حصولهم عل الرعاية الطبية المناســـبة داخل الســـجون. ومع ذلك، فإنَّ اإل�ف
بســـبب القصور �ف

ابهم عن  ي وســـعهم، بســـبب من ِصالت أ�هم أو أصدقائهم خارج البـــالد، اإلعالم بإ�ف
المـــالذ األخـــ�ي لبعـــض الســـجناء الذيـــن قـــد يكون �ف

ي مجال 
، وال ســـيما من النشـــطاء �ف ف الطعـــام ومـــا لديهـــم مـــن مطالـــب إلنهائـــه. إنَّ واقـــع اضطـــرار هـــذا العدد الكب�ي من الســـجناء الســـعوديني

ما يؤكد عدم اســـتجابة ســـلطات الســـجن إىل مطالبهم، وتجاهل الدولة لحقوق 
َّ
اب عن الطعام إن ، إىل اإل�ف ف حقوق اإلنســـان والمحامني

ي الســـجون ومراكز االحتجاز الســـعودية.
ف �ف الموقوفني

اير 2020. ية(، 12  ف�ب ف ابهم عن الطعام )باإلنجل�ي 108 منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان، عاجل: سجناء رأٍي يعلنون إنهاء إ�ف

اًبا عن الطعام أثناء االحتجاز بحسب ما ذكرته أ�تها، 27  أكتوبر 2020. ز، ناشطة نسوية سعودية بارزة تبدأ إ�ف 109 روي�ت

https://www.alqst.org/en/post/urgent-prisoners-conscience-announce-end-hunger-strike
https://www.reuters.com/article/saudi-rights-int/prominent-saudi-womens-rights-activist-on-hunger-strike-in-detention-says-family-idUSKBN27C1TJ
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يات التوص�
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: التوصيات إىل المجتمع الدوىلي

التوصيات إىل السلطات السعودية:

ي 
اإلطار القانو�ن

يات التوص�

ها من المؤسســـات  ي أعماٍل مع كيانات تجارية أو غ�ي
ي كل وقت تتم فيه أي تعامالت مع الســـلطات الســـعودية، أو الدخول �ف

�ف

ي ما قد 
ي البـــالد، والنظر �ف

ب إىل وضع حقوق اإلنســـان �ف الســـعودية، فـــإنَّ عـــل المجتمـــع الـــدوىلي أن يقـــوم بإيـــالء االعتبار المتوجِّ

ي محتمل؛ ي تلك التعامالت من تأث�ي ســـل�ب
اكك �ف ينشـــأ عن اشـــ�ت

ي السعودية، وإقراره؛ و
ي بإنشاء آلية مراقبة تكون معنية بوضع حقوق اإلنسان �ف

وع قرار إىل األمم المتحدة يق�ف تقديم م�ش

ف  ف من المستضعفني ي تبذلها حكومات األطراف الثالثة والمسؤولون القنصليون لضمان اإلفراج عن الموقوفني دعم الجهود ال�ت

ي ذلـــك العمـــال المهاجـــرون الذين تجاوزوا مـــدة اإلقامة القانونية، أو األشـــخاص الذين تمَّ 
وإعادتهـــم إىل أوطانهـــم بأمـــان، بمـــن �ف

ف ظروف احتجازهم لضمان ســـالمتهم؛ و االتجار بهم بالطرق غ�ي القانونية، أو التوصل إىل تحســـني

ي السعودية عل تنفيذ التوصيات الواردة أدناه.
حث السلطات �ف

، ومراجعـــة نظـــام مكافحة جرائـــم اإلرهـــاب وتمويله، نظام  ي
ي البلـــد بوضـــع دســـتور وســـنِّ قانـــون جنـــا�ئ

ي �ف
إصـــالح النظـــام القانـــو�ف

 مـــع 
ً
، ونظـــام الجمعيـــات والمؤسســـات األهليـــة، لجعلهـــا متوافقـــة مكافحـــة جرائـــم المعلوماتيـــة، ونظـــام المطبوعـــات والنـــ�ش

ي مجال التعبـــ�ي والمنا�ة 
ف �ف يعـــات أساًســـا لمحاكمـــة األفـــراد العاملـــني المعايـــ�ي الدوليـــة بشـــكٍل تـــام، وبحيـــث ال تكـــون تلـــك الت�ش

ي مجـــال الدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان؛
، وال ســـيما �ف ف نيَ الســـلميَّ

ي حالة 
تعديـــل تعريـــف اإلرهـــاب بحيـــث يتوافـــق مـــع المعايـــ�ي الدوليـــة، وإنفـــاذ الضمانـــات القانونيـــة المتوجبـــة عـــل حدٍّ ســـواء �ف

ي أعمـــال إرهابية؛ 
األشـــخاص المشـــتبه بضلوعهـــم �ف

المصادقة عل العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافيـــة، واالتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء القـــ�ي، واالتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع 

العمـــال المهاجريـــن وأفراد أ�هم؛

وب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو  ه مـــن �ف وتوكـــوالت االختياريـــة التفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغـــ�ي المصادقـــة عـــل ال�ب

نشـــئت بموجب تلك 
ُ
ي أ ف الهيئـــات الـــ�ت ف ضـــد المـــرأة، لتمكـــني الالإنســـانية أو المهينـــة، واتفاقيـــة القضـــاء عـــل جميـــع أشـــكال التميـــ�ي

ي أبدتهـــا عـــل كلٍّ مـــن اتفاقيـــة مناهضة التعذيـــب، واتفاقية  ي الشـــكايات الفرديـــة، ورفـــع التحفظـــات الـــ�ت
االتفاقيـــات مـــن النظـــر �ف

ف ضـــد المـــرأة، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل؛ القضـــاء عـــل جميـــع أشـــكال التميـــ�ي
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ف مع المعاي�ي  تعديـــل كلٍّ مـــن نظـــام الســـجن والتوقيـــف لعـــام 1978 ونظـــام اإلجراءات الجزائيـــة لعام 2001، لجعلهما متوافقـــني

الدولية؛

ديـــن مـــن حريتهـــم جميـــع الضمانـــات القانونيـــة  ، واتخـــاذ مـــا يكفـــل لألشـــخاص المجرَّ ي
وضـــع حـــد لممارســـة االحتجـــاز التعســـ�ف

ي المحاكمـــة العادلـــة؛ 
هـــم �ف األساســـية وحقَّ

ي والممارســـة العملية، من االتصال بمحاٍم من 
دين من حريتهم، بمقت�ف النص القانو�ف ف جميع األشـــخاص المجرَّ ضمان تمكني

ي جميـــع مراحـــل االعتقـــال، واالســـتجواب، واالحتجـــاز قبل المحاكمة وبعدها، وتمكينهم من التشـــاور مع محاميهم 
اختيارهـــم �ف

ف مـــن االتصـــال بأحد أفراد أ�تهم أو بأي شـــخص آخـــر يختارونه إلبالغه بمكان احتجازه؛ ف الموقوفـــني ي خصوصيـــة، وتمكـــني
�ف

ي لهم  ي طلب أن يقوم طبيب مســـتقل بإجراء فحص ط�ب
هم �ف ضمان إعالم المحتجزين بحقوقهم، وتمكينهم من ممارســـة حقِّ

ف من الحصول عل المســـاعدة  ف الموقوفني ـــل أن يكـــون الطبيب من اختيارهم. وتمكني ي أن ُيجـــاب طلبهـــم ذاك، ويفضَّ
هـــم �ف وحقِّ

ي أن ُيحالوا إىل القضاء دون إبطاء؛
جمة الفورية، وحقِّ المحتجزين �ف جمة التحريرية وال�ت اللغوية كال�ت

ضمان استقالل القضاء وحياده وفًقا للمعاي�ي الدولية؛ و

ف ألعمال انتقامية بذريعة مكافحة اإلرهاب. ف السلميني إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة واالمتناع عن تعريض المعارضني

اء األمـــم المتحـــدة أو ممثـــلي المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان،  ، مثـــل خـــ�ب ف ف المســـتقلني ف الدوليـــني الســـماح للمراقبـــني
ف  ي أن يكون وصـــول المراقبني

بالوصـــول إىل مرافـــق االحتجـــاز مـــن أجـــل تقييـــم أوضاع الســـجون وضمان ســـالمة الســـجناء. وينبـــعف

ـــد وغ�ي خاضـــٍع للرقابة؛ إىل مرافـــق االحتجـــاز غـــ�ي مقيَّ

ضمان أن تخضع جميع أماكن االحتجاز إىل مراقبة منتظمة من قبل مؤسسة مستقلة؛

لتتـــم مراجعـــة  الوطنيـــة  للمؤسســـات  الدوليـــة  التنســـيق  لجنـــة  قبـــل  مـــن  اإلنســـان  لحقـــوق  الســـعودية  الهيئـــة  اعتمـــاد  طلـــب 

والرقابـــة؛  الرصـــد  ي 
�ف بدورهـــا  اضطالعهـــا  لـــدى  باريـــس  لمبـــادئ  وامتثالهـــا  اســـتقالليتها 

ي جميع أماكن االحتجاز؛
ف إدارة مرافق السجون وضمان التمسك بقواعد األمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء �ف تحسني

ي الحبـــس االحتيـــاطي لمـــدة تتجـــاوز الحـــد األقـــ� الـــذي تســـمح بـــه األحـــكام القانونيـــة قبـــل إحالـــة 
عـــدم احتجـــاز أي موقـــوف �ف

ف حال إتمامهم مدة عقوبتهم؛ قضيته إىل المحكمة المختصة أو إطالق �احه؛ وضمان أن يتم اإلفراج عن الســـجناء الُمدانني

نظام السجون السعودي 
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األوضاع الصحية والرعاية الطبية

إلغاء نظام الوالية الذي تحتاج المرأة بموجبه إىل إذن وىلي أمرها الذكر لمغادرة مرفق االحتجاز أو دار الرعاية؛

نتـــه مـــن جرائـــم ال تتفـــق مـــع المعايـــ�ي  ي ُتعتـــ�ب موجبـــة لالحتجـــاز الفـــوري، وإلغـــاء بعـــض مـــا تضمَّ مراجعـــة قائمـــة الجرائـــم الـــ�ت

الدوليـــة؛

ي مرفق احتجاز غ�ي رس�ي أو �ي خاضع لسيطرة سلطات الدولة بحكم األمر الواقع؛ و
ضمان عدم احتجاز أي شخص �ف

ي ذلك بياناٍت وافية عن االســـتجوابات 
لة، بمـــا �ف ضمـــان احتفـــاظ مرافـــق االحتجـــاز بســـجالت تتضمـــن معلومـــات كاملة ومفصَّ

ومـــا يقـــع مـــن حوادث أثناء االحتجاز، والســـجالت الطبيـــة لكل محتجز.

ضمـــان تطبيـــق ظـــروف احتجـــاز عادلـــة وإنســـانية وفًقـــا لقواعـــد األمـــم المتحـــدة الدنيـــا المعياريـــة لمعاملـــة الســـجناء )قواعـــد 

ف لجميـــع األشـــخاص المحتجزيـــن؛  نيلســـون مانديـــال( وضمـــان مبـــدأ عـــدم التميـــ�ي

 تدابـــ�ي بديلة لعقوبة 
ُ
ي هذا الشـــأن إنفاذ

ي يمكـــن اتخاذها �ف ي مرافـــق االحتجـــاز، ومـــن اإلجـــراءات الـــ�ت
التخفيـــف مـــن االكتظـــاظ �ف

هـــا مـــن مرافـــق  انيـــة العامـــة مـــن مخصصـــات لتطويـــر وتجديـــد البنيـــة التحتيـــة للســـجون وغ�ي ف الســـجن وزيـــادة مـــا تقـــرره الم�ي

االحتجاز؛

ف  ي مرافق االحتجاز باإلفراج عن السجناء السياسيني
م، فإنَّ من الممكن العمل عل الحد من االكتظاظ �ف باإلضافة إىل ما تقدَّ

ي الســـن والســـجناء الذيـــن يعانون من داء ُعضال 
ف �ف ، مـــع إعطـــاء األولوية إلطالق �اح الســـجناء المتقدمني ف الُقـــصَّ والمجرمـــني

أو مرض مزمن؛ 

ت عليه المبـــادئ التوجيهيـــة الصادرة  ي نظـــام الســـجن والتوقيـــف، ومـــا نصَّ
اتبـــاع المعايـــ�ي الصحيـــة الدنيـــا المنصـــوص عليهـــا �ف

عـــن منظمـــة الصحـــة العالمية؛

ي مرافق االحتجاز، وتقديم برامج تدريبية إليهم عل نحو منتظم؛
ف �ف ف العاملني ف الطبيني ضمان استقاللية المهنيني

ي الوقـــت المناســـب، وبخاصـــة للســـجينات والســـجناء مـــن ذوي 
توفـــ�ي إمكانيـــة الحصـــول عـــل الرعايـــة الصحيـــة المالئمـــة و�ف

اإلعاقة؛ 

إجراء فحوصات صحية لجميع السجناء عندما يتم إيداعهم مرافق االحتجاز ألول مرة؛

ف المرافق الصحية وجودة الغذاء والخدمات الصحية المتاحة لجميع المحتجزين؛ اتخاذ تداب�ي فعالة لتحسني
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ي مـــن لـــوازم الحمايـــة 
إنفـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تدابـــ�ي وقائيـــة مثـــل إجـــراءات النظافـــة ومكافحـــة العـــدوى، وضمـــان توفـــ�ي مـــا يكـــ�ف

و الشـــخصية؛ 

ي جميع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز.
ضمان إجراء تحقيقات مستقلة �ف

ي والحبـــس االنفـــرادي  ي ذلـــك االحتجـــاز بمعـــزل عـــن العالـــم الخـــار�ب
وضـــع حـــد لممارســـة التعذيـــب وســـوء المعاملـــة، بمـــا �ف

الُجنـــاة، وتوفـــ�ي ســـبل  التعذيـــب، ومحاســـبة  ادعـــاءات  ي جميـــع 
ل، وإجـــراء تحقيقـــات عاجلـــة وفعالـــة وموثوقـــة �ف المطـــوَّ

االنتصـــاف للضحايـــا بمـــا يتفـــق والمعايـــ�ي الدوليـــة؛

ـــت عليـــه المـــادة 1 مـــن اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمناهضـــة  يعـــات المحليـــة تعريًفـــا للتعذيـــب يتفـــق مـــع مـــا نصَّ ف الت�ش تضمـــني

التعذيـــب؛ 

، بمـــن فيهـــم العاملـــون بالمهـــن الطبيـــة، التدريـــب المتخصـــص عـــل تحديـــد  ف ف المعنيـــني ضمـــان أن يتلـــ�ت جميـــع المســـؤولني

وتوكـــول اســـطنبول؛ حـــاالت التعذيـــب وســـوء المعاملـــة وتوثيقهـــا، وفًقـــا ل�ب

تجريم التعذيب واالمتثال التام إىل أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان أن تتناسب العقوبات مع جسامة الجريمة، 

ي التعذيـــب عـــل اختالفهـــا، وعـــل أنَّ إطاعـــة األوامـــر العليا ال يمكن 
اك �ف ف عـــل مســـتويات االشـــ�ت ي أن تنـــص القوانـــني

كمـــا ينبـــعف

ي معرض الدفاع عـــن أفعال التعذيب؛
ع بـــه �ف أن يتـــم التـــذرُّ

ي تسمح بهذه الممارسات أو تسهلها؛ حظر االحتجاز ال�ي والحبس االنفرادي وإلغاء جميع األحكام القانونية ال�ت

؛  ف عي لضحايا التعذيب من قبل أطباء مستقلني توف�ي ما يلزم من الرعاية الطبية وفحوصات الطب ال�ش

وب المعاملة أو العقوبة القاســـية  ه من �ف ي االنتصـــاف من أفعال التعذيب وغ�ي
يعـــات المحليـــة عـــل الحـــق �ف أن تنـــصَّ الت�ش

أو الالإنســـانية أو المهينة، وعل مســـاءلة الُجناة، وضمان إعادة تأهيل ضحايا االنتهاكات وتعويضهم.

وب سوء المعاملة  ه من �ن التعذيب وغ�ي

ختاًمـــا، وبالنيابـــة عـــن منظمـــة القســـط لدعـــم حقـــوق اإلنســـان، يحـــثُّ الباحثـــون ومؤلفـــو هـــذا التقريـــر الســـلطاِت 
وط عـــن جميـــع ســـجناء الـــرأي، بمـــن فيهـــم المدافعـــون عـــن حقـــوق  الســـعودية عـــل اإلفـــراج الفـــوري وغـــ�ي المـــ�ش

بســـبب ممارســـتهم حرياتهـــم األساســـية. المحتجزيـــن  اإلنســـان، 
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