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 عاجل  تحرك
 تغريدات   بسبب عاًما 34 لـ  بالسجن  عليها  ُحِكم ناشطة عن َأفِرجوا
  ،2022 آب/أغسطس 9 في الرياض، السعودية، العاصمة في المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت

 ،الدكتوراة وطالبة السعودية الناشطة على ،مماثلة لمدة السفر من  منع يليها عاًما، 34 لمدة بالسجن
 أعقاب في الحكم جاء وقد .السعودية العربية بالمملكة الشيعية األقلية إلى تنتمي  التي هاب،الش سلمى

 حسابها باستخدام ،" العام بالنظام اإلخالل" تضمنت  جرائم بارتكاب ُاتُِّهمت إذ الجور، فادحة  محاكمة
  لعتِاط   التي مةالمحك لوثائق ووفًقا. المرأة حقوق  يدعمون  نشطاءل تغريدات نشر وإعادة تويتر على

.  المحاكمة في مثولها قبل يوًما 285  لمدة انفرادية زنزانة داخل ُاحُتِجَزت الدولية،  العفو منظمة عليها
. استجوابها جلسات  ذلك في بما المحاكمة، قبل احتجازها فترة  طوال القانوني التمثيل من أيًضا متوُحرِ 

  قيد، أو شرط   أي دون  منو  الفور على هاب،الش ىسلم عن اإلفراج السعودية السلطات على ويجب
 . بإدانتها الحكم وإلغاء

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

 سعود  آل العزيز عبد بن سلمان الملك
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 ، سعود  آل العزيز عبد  بن سلمان الملك جاللة

 ... وبعد  طيبة  تحية

  9 في السعودية، العربية المملكة عاصمة الرياض، في المتخصصة الجزائية المحكمة  بحكم  نعلم  أن يقلقنا
  منع يليها  عامًا،  34  لمدة بالسجن ،الشهاب سلمى ،الدكتوراة  وطالبة الناشطة على ،2022 آب /أغسطس

 .أيًضا عامًا 34 لمدة السفر من

  ،للمباحث  العامة المديرية في وجودها خالل ،2021  الثاني كانون /يناير  14 في  الشهاب، سلمى لت واُعتُق  
َيت  بعدما   دراستها لتتابع المتحدة المملكة إلى ةالمقرر  عودتها   من أيام بضعة قبل ،لالستجواب  ُاستُدع 

 . الدكتوراة  درجة  على للحصول ليدز بجامعة

  المحكمة وثائق في جاء  ما وبحسب  ،2021 األول تشرين/أكتوبر 25 في الشهاب  سلمى محاكمة وبدأت 
لعت  التي طَّ َزت  الدولية، العفو منظمة عليها ا    في مثولها قبل يومًا  285 لمدة انفرادية زنزانة داخل ُاحتُج 

  تحظَ  لم ذلك، إلى وإضافة. السعودي الجزائية اإلجراءات  ونظام الدولية لمعايير ا ينتهك ما المحاكمة،
 . استجوابها جلسات  ذلك في بما المحاكمة، قبل  احتجازها فترة طوال القانوني بالتمثيل الشهاب  سلمى

م  ،2022 عام  منتصف وفي   جرائم نظام بموجب  أعوام، ستة لمدة بالسجن ،ايةً بد  ،الشهاب  سلمى على ُحك 
  عقوبة ُشددت  وبالتالي،. عليها أقسى عقوبة توقيع ب  النيابة طالبت  دعوتها، استئناف وخالل. اإلرهاب 
  بحقها، األول للحكم نقضه  بعد  ،عزيريةالت القاضي سلطة إلى استناًدا عامًا،  34 مدتها لتصبح السجن
 ،"الدولة واستقرار المجتمع أمن وزعزعة العام بالنظام اإلخالل إلى يسعون  لمن  ةاإلعان تقديم " بـ وُأدينت 
 ينظامَ  بموجب  ،"الدولة واستقرار المجتمع أمن وزعزعة  العام النظامب المساس" شأنها من تغريدات  ونشر
 . المعلوماتية الجرائم ومكافحة اإلرهاب  جرائم

  بإدانتها؛ الحكم إلغاءو  قيد، أو شرط   أي دون  منو  الفور على الشهاب سلمى عن اإلفراج على كمنحثو 
  عن التوقف إلى أيًضا وندعوكم. التعبير حرية في لحقها السلمية الممارسة لمجرد إال ُتسَجن لم أنها إذ

 اإلرهاب جرائم نظامي على جوهرية تعديالت إجراء أو وإلغاء ،"اإلرهاب" بـ التعبير حرية مساواة



  القانون  مع بالكامل  تتوافق جديدة قوانين وسن   ضة،المُعارَ  يُجرِ مان اللذْين ماتية المعلو  الجرائم ومكافحة
 .اإلنسان لحقوق  الدولية ريوالمعاي الدولي

 .والتقدير االحترام  وافر بقبول وتفضلوا

 

 

 

 

 

 
  



 إضافية  معلومات

قوا اإلنسان، حقوق   عن  سعوديين ومدافعين  لنشطاء قضية 30  الدولية العفو منظمة وثَّقت    قضائًيا ُلوح 
  السفر من بالمنع رسمي غير قراًرا 39  جانب  إلى ،الحًقا السفر من التعسفي  والمنع بالسجن  عليهم وُحك م
 في ملحوظة عواقب   في السفر من المنع قرارات   سبب تتو  .النشطاء أقرباء على  تأثير القرارات  هذهل وكان
  تلقي على قدرتهم د ي  ق وتُ  الخارج، في المهنية أو التعليمية  الفرص  منهم ُتضيع إذ  ؛الُمستهدفين األفراد  حياة

 أفراد  عن قسرًيا قهمفر   وتُ  النفسية الصحية بحالتهم  وتضر السعودية، العربية المملكة خارج الصحية الرعاية
 .عوامأل   أسرهم

 ُمرو ع تأثير ذاو  والقمع، الخوف يسوده مناًخا اإلنسان حقوق  عن والمدافعين النشطاء  استهداف أوجد  وقد 
  يتجنبون  إذ  السعودية؛ العربية المملكة خارج المنفيين  أو الخارج في المقيمين السعوديين النشطاء على

 داخل تأسرهم تعسفية سفر منع قرارات  لتشم انتقامية، ألعمال التعرُّض  من  خوًفا ،همبالد  إلى العودة
  من خوفهم  عن أيًضا النشطاء من الكثير وأعرب . إقامتهم بلدان إلى مجدًدا السفر من وتمنعهم البالد،

  الحقوقي  نضالهم على  منهم انتقاًما ُيستهَدفون  وهم  السعودية، العربية بالمملكة ظل وا الذين ُأسرهم أفراد  رؤية
 .الخارج في

  وذلك السعودية، المملكة في الشيعية الطائفة أبناء يستهدف  القمع من نمًطا  الدولية العفو ظمةمن  وثَّقت و 
  أثر على واإلعدام، بالسجن  قاسية أحكاًما أصدرت  التي المتخصصة الجزائية المحكمة عبر تحديًدا

  النيابة أن حين في  احتجازهم، خالل للتعذيب  فراد األ تعرُّض   حول مزاعم شابتها الجور، فادحة محاكمات 
  .منهجي  نحو على المزاعم هذه بشأن تحقيقات  أي ُتجر   لم

  العربية  أو اإلنكليزية اللغة: فضلةالمُ  المخاطبة لغة
 م بلدك لغة استخدام يمكن

 2022 األول تشرين/رأكتوب 14 :قبل  ممكن  وقت أسرع في بالتحرك المبادرة وُيرجى

 . المحدد  الموعد  بعد  المناشدات  سالإر  حالة  في ،مبلدك في الدولية العفو منظمة فرع مراجعة وُيرجى
 ( المؤنث صيغ) الشهاب سلمى: الُمفضلة اإلشارة وصيغ االسم

 

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2022/05/you-cant-leave-and-we-wont-tell-you-why-travel-bans-in-saudi-arabia/https:/www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2022/05/you-cant-leave-and-we-wont-tell-you-why-travel-bans-in-saudi-arabia/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/1633/2020/ar/

