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 تحرك عاجل
 مثُل في محاكمة جائرةناشطة حقوقية سعودية ت  

، بالسجن لمدة خمسة أعوام ُلجين الهذلول، عن حقوق اإلنسان  السعوديةالمدافعة  ُحِكم على 
مة فادحة الجور أمام المحكمة  ، عقب محاك2020ديسمبر/كانون األول    28وثمانية أشهر في  

 السيارات  ق المرأة في قيادةعها عن حخلفية دفا ىالمحكمة عل  وأدانتها ائية المتخصصة.الجز 
، التي ُتعتَبر سجينًة للرأي، الحكم ُلجين الهذلولواستأنفت   .إلى إنهاء نظام والية الرجل  دعوتهاو 

وتُحث منظمة العفو الدولية السلطات السعودية على اإلفراج عنها على الفور دون   .الصادر ضدها
 ء الحكم بإدانتها.اغأي شرٍط أو قيٍد، والعمل على إل

 ركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.ُيرجى كتابة مناشدة بتعبي بادروا بالتحرك: 

 العزيز آل سعود جاللة الملك سلمان بن عبد
 الرياض المملكة العربية السعوديةمكتب جاللة الملك الديوان الملكي، 

 3125 403 11 966+رقم الفاكس: 
 المحاولة(  ييُرجى االستمرار ف) 
 تويتر: 

@KingSalman 
 

آل سعود  لملك سلمان بن عبداجاللة    ،العزيز 

 

المتخصصةأصدرت   األول  ديسمب  28في  ،  المحكمة الجزائية    حكًما  ،2020ر/كانون 

، لمدة خمسة أعوام وثمانية  لُجين الهذلول،  السعودية عن حقوق اإلنسان  مدافعةالبسجن  

 أشهر.  

المملت أجنبيهاج  لصالح"التجسس    ـبهمت  واتُ    ترويجها  سببب  ،كة"ة" و"التآمر على 
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والدعوة  ل في إلى  إحقوق المرأة   السعودية.  العربية  المملكةنهاء نظام والية الرجل 

تنفيذ عامين وعشرة أشهر من مدة الحكم بسجن   الفترة  لُجينوعلَّقت المحكمة  ، واحتسبت 

بالفعل ق   2021  ل مارس/آذارما يجع،  2018نذ مايو/أيار  يد االحتجاز مالتي أمضتها 

الُمقدَّر لإلفراج عنها.  الموعد 

ُوج     ااستأنفت الحكم، استنادً  لُجينبيد أن   التي  إليها ظلًماإلى التهم  في محاكمة    هت  ومثولها 

أمام   المتخصصةفادحة الجور  الجزائية  ظل في    زنزانتها  في  تقبعال تزال  وهي  ،  المحكمة 

تفشي فيروس كوفيد  .19-أزمة 

امبر/تشروفي نوف من ا  ، أُحيلت2020لثاني  ين  الجنقضية لُجين الهذلول  في  لمحكمة  ائية 

المتخصصة،  2019منذ مارس/آذار    كانت تُحاكَم  الرياض، حيث الجنائية  المحكمة  ، إلى 

د ألسباب متعلقة باألمن الوطني. ة  حكمالمأبت على استغالل  وحري بالذكر أن السلطات 

المتخصصة، وهي محكمة تخ بالجزائية  في إسكات  افحة اإلرهابكمقضايا تص   ،

السلمية.  المعارضة 

الهذلولجاللة الملك،   دون أي شرٍط أو قيٍد، والعمل    فوًرا  نُحثكم على اإلفراج عن لُجين 

لم تُحتَجز ألي سببٍ  للرأي  بإدانتها وسجنها، إذ أنها سجينة  إلغاء الحكم  سوى    على 

التعبير.تها اممارس لحقها في حرية  أيًضاحُ ون لسلمية  في التنعلى ضمان حر  ثكُم  قُل  يتها 

 بعد إطالق سراحها.  والسفر

 

والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق اال  حترام 

 

 

 معلومات إضافية

الهذلول هي  لُ  في السعودية  إحدىجين  المدافعات عن حقوق اإلنسان    تعُرفو  ،أجرأ 

على النساء قيادة  بنضالها ضد حظر   ، ونضالها لوضع حد لنظام والية الرجل.السيارات 

السعوجاحت،  2014  معا ففي قيادة   ،ايومً   73لمدة    ديةزتها السلطات  بعد أن حاولت 
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المتحدةسيارتها   العربية  جين الهذلول  كما تقدمت لُ   .إلى السعودية  من دولة اإلمارات 

الثاني في نوفمبر/تشرين  السعودية  العربية  في المملكة  وهي   -  2015  لخوض االنتخابات 

والترش يُسمح فيها للنساء بالتصويت  التي  في البالد.المرة األولى  ذلك،   ح لالنتخابات  ومع 

لم يُ فإن اسمها  بها في النهاية كمرشحة،  قائمة وعلى الرغم من االعتراف  درج أبدًا على 

 االقتراع.

لُ احت السعودية  السلطات  الهذلول من دون تهمة أو محاكمة  جزت  و/أيار  ماي 17من  جين 

في 2019مارس/آذار   13حتى    2018 وُحبسَت    .األولى  المحاكمة  ةجلس، عندما مثلت 

الهذلول   لفترات طويلة بين   فيلُجين  انفرادية   .2020و  2019زنزانة 

لُ  خاللوتعرضت  للتعذيب واالعتداء   جين الهذلول  الثالثة األولى من اعتقالها،  األشهر 

وضروبٍ أخرى م السيئالجنسي  بمعزل عن العالم  ن المعاملة  زَت  ة، حينما احتُج 

وداخل ال بأسرالخارجي  دون أن يُتاح لها االتصال  وفي    ها أو محاميها.تحبس االنفرادي، 

الهذلول من بين  دمت لُ ، قُ 2019مارس / آذار   13 للمحاكمة أمام    11جين  ناشطة  امرأة 

في الرياض. الجنائية  والصحافيون مننع الدبلوماسيووكانت الجلسة مغلقة ومُ   المحكمة    ن 

 الحضور.

من الناشطات م االتصال بوسائل اإلعالم األجنبية وبناشطاٍت  ته  السعوديات  تواجه العديد 

والتواصل مع م الدولأخريات،  دوليٍة من بينها منظمة العفو  كما اتُهمت بعض    ية.نظماٍت 

إنهاء نظام وصاية الرالناشطات أيضً  إلى  ل على  جاا "بتعزيز حقوق المرأة" و"الدعوة 

 النساء".

في دخلت لُ  في إضراب عن الطعام  الهذلول  األول 26جين  ،  2020  أكتوبر/تشرين 

بعائلتها.  على حرمانها من  ااحتجاجً  الدولية    نتيجةو  االتصال المنتظم  الضغوط 

السعودية    استأنفتة،  المتصاعد بينهن  السلطات  ومن  الُمحتجزات،  الناشطات  محاكمة 

في  الهذلول،  الثاني  نوفمب 25لُجين   .2020ر/تشرين 
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أ لة:لغة المخاطبة المفض   العربية   و اإلنكليزيةاللغة 

لغة بلدكميمكنك  م استخدام 

 

 2021أبريل/نيسان   2 يُرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل:

في بلدكمو الدولية  العفو  فرع منظمة  إرسال المناشدات  ب  مبترغ في حال  يُرجى مراجعة 

المحد  د.بعد الموعد 

 

 )هي(  لُجين الهذلول  االسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة:

 

 رابط التحرك السابق:

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/2281/2020/ar/ 

العلم أن هذا هو نتيجة    )يُرجى  لُجين  ذي وردت فيه حالة  ال  UA  105/18التحرك  رابط 

 .(  الهذلول
 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/2281/2020/ar

