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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف دورته            
  ٢٠١١مايو /أيار ٦-٢ الفترة  املعقودة يفالستني

  )اململكة العربية السعودية (١٧/٢٠١١رقم   

  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٦ إىل احلكومة يف رسالة موجهة    

  عبد الرحيم علي عبد اهللا املرباطيالسيد : بشأن    

   يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اًطرف ليستالدولة     
 الصادر عـن    ١٩٩١/٤٢عامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب القرار       أنشئ الفريق ال    -١

وُوضـحت واليـة الفريـق العامـل وُمـددت يف قـرار             . جلنة حقوق اإلنـسان الـسابقة     
وُمـددت  . ٢٠٠٦/١٠٢وأقر جملس حقوق اإلنسان هذه الوالية يف مقرره         . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠املؤرخ  ١٥/١٨الوالية لثالث سنوات أخرى مبوجب قرار اجمللس 
  :ويرى الفريق العامل أن احلرمان من احلرية إجراء تعسفي يف احلاالت التالية  -٢

إذا اتضحت استحالة االحتجاج بأي أساس قانوين لتربير احلرمان من احلرية            )أ(  
مثل إبقاء الشخص رهن االحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق               (
  ؛)الفئة األوىل) (ليهع

عن ممارسة احلقوق أو احلريـات الـيت        اً  إذا كان احلرمان من احلرية نامج       )ب(  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،       ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تضمنها املواد   

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢واملواد  
  ؛ )الفئة الثانية(حالة الدول األطراف يف العهد والسياسية يف 
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بالقواعد الدولية املتصلة باحلق يف حماكمة   اً  أو جزئي اً  إذا كان عدم التقيد كلي      )ج(  
عادلة، وهي القواعد املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدولية           

اً طورة حبيث يضفي على احلرمان من احلرية طابع       ذات الصلة اليت قبلتها الدولة املعنية، من اخل       
  ؛)الفئة الثالثة(اً تعسفي

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو املهاجرون أو الالجئون لالحتجـاز اإلداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة(ملدة طويلة دون إمكانية مراجعة أو تظلم إداريني أو قضائيني 

انون الدويل بسبب التمييـز علـى       للقاً  إذا شكل احلرمان من احلرية انتهاك       )ه(  
أساس املولد؛ أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الـدين؛ أو الوضـع                 

الرأي السياسي أو غريه؛ أو نوع اجلنس؛ أو امليل اجلنسي؛ أو اإلعاقة أو أي               االقتصادي؛ أو 
قد يـؤدي إىل ذلـك    إىل جتاهل املساواة يف حقوق اإلنسان أو      هدفوضع آخر، على حنو ي    

  ).الفئة اخلامسة(

  البالغات    

  البالغ الوارد من املصدر    
أفاد املصدر إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي باحلالة املوجزة أدناه حسبما              -٣
 كـانون   ٢٨السيد عبد الرحيم علي عبد اهللا املرباطي، هو مواطن حبـريين ولـد يف               : يلي

 عادةً مع زوجته وأطفاله اخلمسة يف مدينة عيسى، البحـرين،            ويقيم ١٩٦٠ديسمرب  /األول
وتشكل املدينة املنورة . هو رجل أعمال ذو عالقات جتارية قوية مع اململكة العربية السعودية    و

  .يف اململكة العربية السعودية مكان اإلقامة الثاين للسيد املرباطي
الـسيد  عامة السعودية   ، اعتقل ضباطٌ يف املباحث ال     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٢ويف    -٤

  . يف مكان إقامته الثاين يف املدينة املنورةاملرباطي
ومل تتمكن أسرة السيد املرباطي من احلصول عن معلومات عن مـصريه ومكـان                -٥

ووفقاً للمصدر، علمت األسرة أنّ الـسيد       . ٢٠٠٣ديسمرب  /وجوده إال حبلول كانون الثاين    
ن الرويس القريب من جّدة، مث ُنقل يف وقت الحـق  املرباطي احُتجز ملدة ثالثة أشهر يف سج 

  .إىل سجن عليشة الذي يقع بالقرب من الرياض حيث متكنت أسرته من زيارته فيه ألول مرة
يف حتجـاز   للتعـذيب واال   السيد املرباطي    تعرضووفقاً للمعلومات الواردة، ُيزعم       -٦

خالل األشـهر    مدار الساعة    علىإنسانية يف زنزانة حبس انفرادي باردة وُمضاءة         الظروف  
وخالل . وُضرب تكراراً باألسالك الكهربائية على أمخص قدميه وظهره       . األوىل من احتجازه  

جلسات االستجواب، اسُتجوب السيد املرباطي عن عمله حلساب إحدى املنظمات اإلنسانية           
ويفيـد  . اليت كانت تدعم الجئني يف أفغانستان خالل االحتالل السوفيايت يف الثمانينـات           

القوات األمنية  كانت  املصدر بأّنه رغم دعم حكومة اململكة العربية السعودية عمل املنظمة،           
  .ارتباط السيد املرباطي بتلك املنظمةُتسئ الظن يف 
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وحسب املعلومات الواردة من املصدر، ُنقل السيد املرباطي بصورة متكـررة مـن               -٧
غت السلطات السعودية سفارة البحـرين      ، أبل ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٦ويف  . سجن إىل آخر  

اململكة العربية السعودية اليت تدخلّت بناًء على طلب أسرة السيد املرباطي بأهنـا مل تعـد        يف
        / إىل تـشرين األول    ٢٠٠٨ يونيـه /ويف الفترة من حزيران   . تعترف باحتجاز السيد املرباطي   

  .كان وجوده، مل تعرف أسرة السيد املرباطي مصريه وم٢٠٠٨أكتوبر 
 ونظراً إىل مـشاكله     .ويفيد املصدر أنّ السيد املرباطي حمتجٌز حالياً يف سجن الدمام           -٨

لـسجناء يف   املخـصص ل  قسم  الالصحية اخلطرية، تطلبت حالته تلقي العالج مّدة شهر يف          
  كيلوغراماً من  ٥٠ووفقاً للمعلومات الواردة، فَقََد السيد املرباطي أكثر من         . مستشفى الدمام 

أسرة السيد املرباطي   أصبحت  و. وزنه خالل احتجازه، مما خفض وزنه مبقدار النصف تقريباً        
غري أهنا ما زالت تواجه صعوبات مالية، إذ أنه كان معيلـها            .  حالياً على اتصال منتظم معه   

  . الرئيسي
، ورغم اجلهود اليت بذلتها أسرة السيد املرباطي لتوكيل حمامٍ بغية إعداد دفاع مناسب  -٩

مل يتمكن السيد املرباطي بعد من االتصال مبحامٍ، ومل ميثل أمام قاضٍ أو ُيعطَ إمكانية الطعن                
  . يف مشروعية احتجازه

خـالل الفتـرة    وأفاد املصدر أيضاً أنّ مكان وجود السيد املرباطي مل يكن معروفاً              -١٠
      /ألول إىل تـشرين ا    يونيـه / وحزيـران  ٢٠٠٣ديسمرب  /أغسطس إىل كانون األول   /آب من

، وطوال أعوام احتجازه السبعة مل ُيبلغ       توقيف؛ واُعتقل دون إطالعه على أمر       ٢٠٠٨أكتوبر  
ويدعي املصدر أن هذا األمر ينتهك القانون الـسعودي، ال سـيما            . أبداً بالتهم املوجهة إليه   

يـع  ُتوفر الدولـة األمـن جلم  " اليت تنّص على ما يلي النظام األساسي للحكم  من   ٣٦املادة  
، إال مبوجب   سجنهأحد، أو توقيفه، أو     احتجاز  ، وال جيوز    أراضيهامواطنيها واملقيمني على    

 ٣٩/املرسوم امللكي رقـم م    (اجلنائية  اإلجراءات  قانون   من   ٣٥وتنّص املادة   ". أحكام النظام 
أي إنـسان   توقيـف   ال جيوز   : " على ما يلي   )٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٦الصادر يف   

اطالع  (...): "علىهذه املادة أيضاً تنص و. "إال بأمر من السلطة املختصة بذلك    احتجازه   أو
  . حالة السيد املرباطيذلك يف نطبق ، ومل ُي(...)"الشخص على أسباب احتجازه 

ومل ُيبلغ بطول فتـرة    إىل حماكمة   السيد املرباطي   يقدم  ووفقاً للمعلومات الواردة، مل       -١١
 من نظام اإلجراءات    ٣املادة  تشري  و. السعودياحمللي  مر للقانون   وال ميتثل هذا األ   . االحتجاز
إذا ال جيوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إال          : "ما يلي على وجه التحديد إىل     اجلنائية  

 وبعد ثبوت إدانته بناًء على حكم هنائي بعد حماكمـة           (...) ومعاقب عليه    اًحمظورأتى فعالً   
اإلجراءات اجلنائية  قانون   من   ٢املادة  تنص  عالوةً على ذلك،    و. "ملبادئ الشريعة ُتجرى وفقاً   

  ".للمدة احملددة من السلطة املختصة(...)  يكون التوقيف : "(...)يلي ماعلى 
اإلجراءات اجلنائية تنّص على أّنه يف      قانون   من   ١١٤ويّدعي املصدر أيضاً أنّ املادة        -١٢

أال تزيد املدة عن مخسة أيام كحد أقصى، قابلة         حال احُتجز املتهم على ذمة احملاكمة، جيب        
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 إىل  ة السيد املرباطي   مباشرة إحال  (...)يتعني  "،  وتبعاً لذلك . للتجديد ملا يصل إىل ستة أشهر     
  ".، أو اإلفراج عنه مباشرةاحملكمة املختصة

 ٩يقول املصدر إنّ احتجاز السيد املرباطي يتعارض مع املادتني          باإلضافة إىل ذلك،      -١٣
مل يتمكن من الطعن يف مشروعية احتجـازه        هو  ف.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٠و

  .أمام حمكمة خمتصة ومل يتمكن من االتصال مبحامٍ

 ةالرد الوارد من احلكوم    

، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٦أحال الفريق العامل رسالة إىل احلكومـة يف           -١٤
ومل تطلـب احلكومـة متديـد    .  يوما٩٠ً   املقررة بةويأسف ألنه مل يتلَق أي رّد ضمن الفتر     

  . من أساليب عمله١٦ و١٥من الفريق العامل، وفقاً للفقرتني  الفترة

  املناقشة    
أن ،  لـه االستناد إىل املعلومات املُتاحـة      تلقي رّد من احلكومة، يرى الفريق       رغم عدم     -١٥

  .اعتقال السيد املرباطي واحتجازهبشأن  من أساليب عمله ١٦وفقاً للفقرة إصدار رأي بإمكانه 
وتربز الوقائع اليت قدمها املصدر، ولألسف مل ترد عليها احلكومة، منطاً مستمراً مـن                -١٦

انتهاكات جمموعة من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف عدم االحتجاز دون االطالع على أمر               
واحلق يف معرفة التـهم الكامنـة   فترة زمنية حمددة،  خالل  ، واحلق يف املثول أمام قاضٍ       التوقيف

فترة زمنية  خالل  االتصال مبحام، واحلّق يف حماكمة عادلة       ء االعتقال واالحتجاز، واحلق يف      ورا
عالوةً على ذلك، تتضمن هذه احلالة خمالفة إضافية تتعلق باالعتقـال دون إجـراء              و. معقولة
يف الفتـرة مـن     ( أعـوام    اتصال بأسرته يف مرحلتني خالل فترة احتجازه البالغة سـبعة          أي
 ٢٠٠٨ يونيه/، ويف الفترة من حزيران    ٢٠٠٣ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٣أغسطس  /آب

ويتبني من املعلومات الواردة أنّ السيد املرباطي ُحرم مـن          ). ٢٠٠٨أكتوبر  /إىل تشرين األول  
عـرف  اعـتالل الـصحة وال ي   واحلقوق املذكورة أعاله وما زال يعاين من استمرار االحتجاز   

   .أسباب هذا االحتجاز ومدته
وجيدر أيضاً تذكري حكومة اململكة العربية السعودية بوجود بعض املبادئ األساسية             -١٧

الدنيا املتعلقة مبعاملة احملتجزين، مبا فيها احلق يف عدم إساءة املعاملة أو التعـذيب أو احلـبس             
  .  املساعدة الطبية يف حالة املرضاالنفرادي يف زنزانة شديدة الربودة، واحلق يف احلصول على

ويالحظ الفريق العامل بقلق أنّ استمرار احتجاز السيد املرباطي والتعذيب املزعـوم             -١٨
وهلـذه  . ليس صحته ورفاهه فحسب   تعريض حياته للخطر    أديا إىل تدهور وضعه الصحي و     

ـ  ) أستراليا (٢٥/٢٠٠٧الغاية، يشري الفريق العامل إىل رأيه رقم         روف احملتجـزين   املتعلق بظ
ويذكر الفريق العامل حكومة اململكة العربية السعودية بااللتزامات القانونية الـيت           . الصحية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       تعهدت بالوفاء هبا بصفتها دولة طرفاً يف        
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، ١١ إىل املبـدأ     ويشري الفريق العامـل أيـضاً     . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الـذين يتعرضـون        من   ٣٢، واملبدأ   ١ الفقرة
 ٤٣/١٧٣القـرار   ( اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة      شكل من أشكال االحتجاز أو السجن      ألي

  ).، املرفق١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ
ومثلمـا اتـضح    . لة املطروحة ليست معزولـة    ويالحظ الفريق العامل أن هذه احلا       -١٩
؛ ٣٧/٢٠٠٨؛ ورقـم    ٣٦/٢٠٠٨سابقة أدىل هبا الفريق العامل، مبا فيها اآلراء رقم           آراء يف

ــم ــم ٢٢/٢٠٠٨ ورق ــم ٢١/٢٠٠٩؛ ورق ــم ٢/٢٠١١؛ ورق ؛ ١٠/٢٠١١؛ ورق
املثول دون أوامر توقيف أو     اعُتقل واحُتجز عدد كبري من األشخاص       فقد  ،  ١١/٢٠١١ ورقم
وقيل إن التحقيق مـع     . اخلضوع حملاكمة  وأاالتصال مبحامٍ    وأ قاضٍ يف الوقت املناسب      أمام

السيد املرباطي وتعذيبه يرميان بصورة رئيسية إىل انتزاع معلومات تتعلق بـصلته بإحـدى              
وإذا كان هناك أي اشتباه باتصال غري مشروع، يكون لدى احلكومـة            . املنظمات اإلنسانية 

دالً  السيد املرباطي، وإحالته للمحاكمة واتباع األصول القانونية املرعية ب         خيار توجيه هتم إىل   
إن إبقاء أشخاص رهن االحتجاز هلذه الفتـرة الطويلـة دون           . من احتجازه ألجل غري حمدد    

  . حملي أو دويل- اختاذ تدابري عالجية هو أمر غري مقبول مبوجب أي قانونإمكانية 

  الرأي    
  :يل الفريق العامل بالرأي التايليف ضوء ما تقدم، يد  -٢٠

إن حرمان السيد املرباطي من حريته هو حرمان تعسفي ويندرج يف الفئتني              
أساس قـانوين وينتـهك     هو ال يقوم على     األوىل والثالثة من فئات الفريق العامل، ف      

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ١٠ و٩املادتني 
 اململكة العربية الـسعودية   يق العامل إىل حكومة     الفرب  بناء على هذا الرأي، يطل    و  -٢١

على حتقيق توافق حالته مع معايري ومبادئ اإلعالن        العمل   و السيد املرباطي عن   فوراًاإلفراج  
  .العاملي حلقوق اإلنسان

وبصورة خاصة، حيث الفريق العامل احلكومة على إيالء انتباه عاجل لظروف السيد              -٢٢
  . املساعدة الطبية املناسبة يف هذا الصدد ومنحه كلّاملرباطي الصحية

  .ويطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن ُتقدم إىل السيد املرباطي وأسرته تعويضاً كافياً  -٢٣
العهـد  ويدعو الفريق العامل حكومة اململكة العربية السعودية إىل التصديق علـى              -٢٤

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
]٢٠١١ مايو/أيار ٥اعُتمد يف [  

        


