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منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين، والمنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان، يراقبون 
 التطورات السلبية األخيرة في حالة حقوق اإلنسان في السعودية تمثل مؤشرات مقلقة على مستقبل حقوق اإلنسان في السعودية.

 2014اعدام، في ازدياد مضاعف عن عام  ٤١، ليبلغ حتى يوم أمس 2015فقد تضاعف تنفيذ االعدام مع مطلع  .1
 حالة، وتتمدد احكام االعدام لتشمل معتقلي رأي. 87الذي بلغ 

ويستمر اعتقال ومحاكمة صاحب اي نشاط يتحدث عن انتهاكات السلطات، ويعتبر تأسيس مؤسسة أهلية جريمة سجن   .2
 نشطاء كالدكتور عبدهللا الحامد والدكتور محمد القحطاني.يها عل

وتبلغ إنتهاكات حقوق الطفل مستويات عالية، حيث نال االطفال علي النمر وداوود المرهون وعبدهللا الزاهر حكما باالعدام بتهم 
ة كالطفل زانة إنفرادية لمدد طويلمنتزعة تحت التعذيب ولدينا قلق بالغ خشية تنفيذ الحكم تعسفا، كما يسجن االطفال في زن

 شهور. ٤عبدالرحمن المديفر 

أشهر والجريمة كانت قيادة  ٣أما إنتهاكات حقوق المرأة فتتجه لألسوأ، فقد سجنت السيدتين لجين الهذلول وميساء العمودي 
ودي قر، واعتقلت بهية الرشسيارة، ومنعت المدافعة عن حقوق المرأة سمر بدوي من السفر بسبب كلمة ألقتها في مجلسكم المو

 أشهر بسبب أنشطتها في الدفاع عن المعتقلين. ١٠تعسفيا وحكمت بالسجن 

ويستمر   كما تتضاعف االنتقامات على المدافعين عن حقوق اإلنسان لتصل لحد إصدار حكم اإلعدام كما حدث على الشيخ النمر،
عادة محاكمة النشطاء انتقاما من مواقفهم الحقوقية وعدم تراجعهم ، كما يتم إ ١٤و  ١٥سجن وليد أبو الخير وفاضل المناسف ل 

 10سنوات. كما تستمر بسجن الكتاب مثل زكريا صفوان بحكم  ١٠كما حدث لمحمد البجادي الذي حكم االسبوع الماضي 
هم ة عن حقوقهم، وتصفسنة، الذين لم يقوموا بأي جرائم وفقط عبروا بمقاالت وقصائد سلمي 13سنوات والشعراء مثل عادل لباد 

 باالرهابيين، وتستخدم معهم قانون االرهاب المتعارض مع المعاهدات الدولية.

إلتفاقية مناهضة التعذيب، إال أنها تواصل التعذيب الممنهج الجسدي والنفسي ، وتستخدم في  1997ورغم كونها أنضمت في 
عليق والمنع من أستخدام دورة المياه التعريض للبرودة الحرمان ذلك الصعق الكهربائي والضرب بمختلف األدوات واألساليب والت

من النوم اإلهمال العالجي والحبس اإلنفرادي لمدة تفوق السنة في بعض الحاالت واأللفاظ الجارحة للكرامة والخادشة للحياء 
 والمهينة للمعتقد.

مواطنا،  26ستخدام المفرط للقوة، فقد أقدمت على قتل وقد أسهم مبدأ اإلفالت من العقاب الذي تنتهجه السعودية، في تنامي اإل
 حاالت قتلت أثناء السير في مظاهرات، دون أن يتم التحقيق في أي حالة. 9بينها 

وال يتم إتباع طرق قانونية في أغلب حاالت اإلعتقال، حيث تقوم وبشكل ممنهج باإلعتقال التعسفي، ويتعرض الضحايا لمددة 
 القري.متفاوتة من اإلختفاء 

إن الفرق الشاسع بين ما تصرح به رسميا السعودية وبين الواقع كبير، لذا ندعو لحث السعودية على السماح بزيارة المقررين 
. وقد نفت السعودية في 2006الخاصين ومنها المقرر الخاص بالتعذيب الذي لم يتم االستجابة لثالث طلبات للزيارة قدمها منذ 

ذب بينما أنا واحد من الذين وقع عليهم تعذيب وسمعت أصواتا مؤلمة ألناس يعذبون بالكهرباء وبالضرب تقريرها المقدم انها تع
 في سجون المباحث للدرجة التي تيتدعي حالتهم التدخالت العالجية الجسدية والنفسية.

 


