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بو وليد الحقوقي المحامي ضد عقوبة تؤيد التستئناف :السعودية محكمة لسجن الخير أ ًا15 با م  عا

باط20 جنيف،–  باريس شش ة –  صششدقت2015 / فبراير تئناف محكمشش ئي التسش ا شش لجن ة ا ي المتخصصش اض فش شش لري ى ا  علش
ش السجن ُحكم ًا15 ب م در  عا بو وليد المحامي بحق الصا د أ شش ر لب شش لخي ن .ا ء مشش ا غشش ل ة إ شش ن ا درة الد ا لصشش ق  ا امي بحشش لمحشش  ا

نيسان15 منذ المحبوس الحقوقي أبريل ن ولبد ،2014 /  راج مش ه الفشش ش ًا عن ور د دون فشش شش بما شششرط، أو قي ن حسشش  أعلش
ية مرصد لمدافعين حما وق عن ا ان حقشش ج النسشش مشش ترك (برنا ن مششش شش ة بي شش ي ل لفدرا ة ا شش ي لدول وق ا ان لحقشش ة النسشش لمنظمشش  وا

لمية لعا د لمناهضة ا لتعذيب والتحا لدولي )ا ).UIA( للمحامين ا

شباط15 في  بالسجن الُحكم–  الرهاب قضايا تنظر والتي–  الرياض في المتخصصة الجنائي التستئناف محكمة  قامت2015 / فبراير
ًا15  وليد الحقششوقي المحششامي ) يششورو ضششد46957 (نحششو تسششعودي ريششال  ألف200 وغرامة الفراج بعد موازية لفترة السفر وحظر  عام
بو انتقششاد وتسششلطة الدولششة نظششام لتغييششر "السششعي بششش اتهامششات علششى بنششاء ،الخير أ "الملششك و حشششد وإهانششة " "القضششاء و  ضششد الدوليششة المنظمششات "

إنشاء "المملكة و التسهام مرخص غير منظمة وتشغيل " "لها و تحضير إنشاء في " "أخرى و ".العام المن على تؤثر معلومات وإعداد "

"للمحشششامين  الشششدولي التحشششاد رئيشششس لوينشششاز ميغيشششل وقشششال ِم أي يتعششرض أل يجششب: ا ة محشش ئية للملحقشش ا لقضشش ء ا را  النشششطة جشش
روعة لمششش تي ا شش ل ا ا ي يؤديهشش ثيله معششرض فشش و للمششوكلين تمشش لح أ ا ز لصشش شش ة تعزي شش ي وق وحما وف حقشش ان تسشش تمر .النسشش  يسشش

د لدولي التحا لتنديد في للمحامين ا نا اللحق بالظلم ا ".بزميل

شباط4 في ًا  كيلومتر1000 مسافة على ويقع الرياض، في الحائر تسجن إلى الملز تسجن من الخير أبو  أحيل2015 / فبراير  من تقريب
.والعتذار للمحاكمة المتولية المحكمة بمشروعية القرار رفضه بعد وجاء الخير، لبو نقل تسادس هو .تحذير هذا تسابق دونما مدينته،

"النسشششان  لحقشششوق الدوليشششة الفدراليشششة رئيشششس لهيجشششي كريشششم وقشششال م إن: لُحكشش وجز ا لمشش لمتعسششف ا ى وا شش د عل شش ي ر أو ول شش لخي و ا  هشش
ولة زع النسان حقوق بمجال عمله على لمضايقته ظاهرة محا شش قية ون دا ن المصشش ه مشش شش لمششدهش عمل ات ا مشش ذا والتها  .هشش

لمنسوبة ليه ا ن لها أتساس ل إ ، الصششحة مشش ًا شش د إطلق شش ن ولب راج مشش ه الفشش شش ًا عن ور ن دون فشش شش ى .شششروط ويتعي شش لطات عل لسشش  ا
ة د عن الكف السعودي ".والمحامين النسان حقوق نشطاء اضطها

 تسششجيل طلششب رفششض .السعودية تششم في النسان حقوق مرصد ومدير مؤتسس وهو بارز، حقوقي محامي الخير أبو وليد بأن منظماتنا تذّكر
 بششالم أولششوف جششائزة  ُمنششح2012 عششام . وفششيبدوي رائف النسان حقوق عن المدافع الرائد محامي كان الخير أبو .المنظمة كما أن هذه

 المملكششة فششي والنسششاء للرجششال والمدنيششة النسششانية الحقششوق احششترام تعزيششز أجششل مششن الذاتيششة وتضششحيته القششوي "نضششاله علششى النسششان لحقششوق
".السعودية العربية

"التعذيب  لمناهضة العالمية للمنظمة العام المين تستابيروك، يرالد جوقال د عن ُتفرج أن السعودية السلطات على يجب: شش ي و ول شش ب  أ
نته أن بما الخير، دا لسلمية المشروعة الحقوقية أنشطته تنفيذ من لمنعه إل تهدف ل إ ".المملكة في وا
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