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 یجب على العاملین في الجولة األوروبیة للسیدات الوقوف مع البطالت السعودیات

 أعزائي المنظمین والمشاركات والرعاة ،

المملكة في سیقام الذي الغولف في للسیدات األوروبیة الجولة أسبوع في مشاركتكم/ن في النظر إعادة منكم لیطلبوا أدناه الموقعون                     یكتب

  العربیة السعودیة، وإدانة انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المرأة في المملكة.

العالم حول دولة 55 من والدولیون المحلیون المتابعون سیشاهد /نوفمبر، ثاني تشرین 19 إلى 12 من الفترة في تقام التي المنافسة                       مع

اإلنتصاف سبل على الحصول دون السجن، في المملكة في المرأة حقوق عن المدافعات تقبع بینما ، ضخمة نقدیة جائزة على یتنافسن                       العبات

الذي السعودي، العامة االستثمارات صندوق من مباشرة للفائزة المقدمة دوالر ملیون 1.5 البالغة النقدیة الجائزة تأتي المشروعة.                   القانونیة

حقوق انتهاكات لتبییض حمالت في الملیارات السعودي العامة االستثمارات صندوق استثمر سلمان. بن محمد األمیر العهد ولي                   یرأسه

 اإلنسان ، بما في ذلك التقلیل من شأن القتل البغیض للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تستخدم السعودیة العربیة المملكة أن من عمیق بقلق نشعر فإننا السیدات، غولف لعبة في هاًما معلًما تمثل البطوالت هذه مثل بأن نقر                        بینما

حقوق عن المدافعات وقمع المرأة ضد التمییز ذلك في بما المروع، الحقوقي سجلها لتبییض العامة للعالقات كأداة الریاضي الحدث                     هذا

  النساء.

التمییزي الرجل والیة نظام یتحدین كّن الالئي السعودیات للناشطات االعتقاالت من موجة السعودیة العربیة المملكة نفذت ، 2018 عام                     في

ونوف السادة، ونسیمة بدوي، وسمر الهذلول، لجین المعتقالت بین ومن السیارات. قیادة في حقهن أجل من سلمیة حمالت خالل من البالد                       في

الكهربائیة بالصدمات والصعق الجلد ذلك في بما االحتجاز، أثناء للتعذیب تعرضّن بأنهّن منهن الكثیرات أفادت الزهراني. ومایا العزیز،                    عبد

ال ذلك، ومع المرأة؛ حقوق عن األخریات المدافعات من العدید عن مؤقتًا اإلفراج تم االنفرادي. الحبس في واالحتجاز الجنسي                     والتحرش

في حقهن ممارسة من یتمكن لن أنهن من بالقلق نشعر زلنا ما طویلة. لمدد بالسجن أحكاًما یواجهن وقد المحاكمة ینتظرن الكثیرات                       تزال

 محاكمة عادلة وفًقا للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، والتي تلتزم المملكة العربیة السعودیة بالتقید بها.

وقالت: والشعب. الحكومة بین الفاصل والجدار السعودي، النظام مشروعیة عدم من مؤخرًا غضبها عن الهذلول، لجین شقیقة لینا،                    أعربت

یتم لم ... أسئلتنا على اإلجابة یریدون ال السعودیین. المسؤولین كبار مع اتصال أي إجراء في ننجح لم ونصف. عامین منذ السجن في                         "لجین

 محاكمة أو ادانة لجین والناشطات االخریات. لقد تعرضن للتعذیب. التهمة الوحیدة هي أنهن كن ناشطات في مجال حقوق اإلنسان".

وال حیاتهن، في التصرف على القدرة من محرومات ، البالد في المقیمات األجنبیات النساء ذلك في بما ، السعودیة العربیة المملكة في                        النساء

في الحق لها لیس المرأة زالت وما الذكور، األمور أولیاء أو األزواج عصیان السعودي القانون یحظر كامل. بشكل كبشر قانوًنا بهن                       یعترف

إلى جنسیتها نقل السعودیة للمرأة یمكن ال ، ذلك إلى باإلضافة الذكر. األمر ولي موافقة دون الوالدة، ترید كیف أو الزواج، ترید بمن                         اختیار

العنف قانون من الرغم على الزوج. إذن دون األصلیة بلدانهن إلى بالعودة السعودیین المواطنین من األجنبیات للزوجات ُیسمح وال                     أطفالها،

النساء على شدیدة سلطة ممارسة الرجال یواصل ، 2013 عام في ملكي مرسوم بموجب علیه الموافقة تمت الذي البالد في                      األسري

وغیرها المرأة حقوق حالة واقع عن یتحدثن الالتي أولئك فإن ، ذلك على عالوة مؤذیة. عالقات في عالقین منهم العدید یترك مما                        واألطفال،

 من قضایا حقوق اإلنسان غالًبا ما یتم القبض علیهن بتهم ملفقة، أو حتى إخفائهن قسریًا.

المعتقالت الناشطات عن الفوري واإلفراج المرأة، حقوق في حقیقیة إصالحات تطبیق هو العالم، نظر في حقیقي، تقدم لتحقیق الوحید                     السبیل

 لدفاعهن عن هذه الحقوق.

استضافة خالل من العالم أنحاء جمیع في األخرى الدول مع تفاعلها تطویر من بالفعل السعودیة العربیة المملكة تتمكن أن نأمل                      بینما

ضد والتمییز المرأة حقوق لناشطات احتجازها استمرار إلخفاء البالد محاولة تجاهل یمكننا ال ، المملكة في األخرى والفعالیات                    الریاضات

 المرأة من خالل استضافة بطولة ریاضیة نسائیة.



 اتخاذ إجراءات اآلن!

التهم جمیع إسقاط على السعودیة السلطات حّث للسیدات، األوروبیة الجولة والعبات منظمي والموقعات الموقعون یدعو سبق، ما ضوء                    في

هؤالء حیاة في فرق إحداث حًقا یمكنكم ألنه نظًرا عنهن. المشروط وغیر الفوري واإلفراج السعودیات المرأة حقوق ناشطات ضد                     الموجهة

مشاركة خالل من التضامن وإظهار الوعي زیادة في المساعدة منكم نطلب فإننا الجنسین، بین والمساواة الحریة أجل من ونضالهن                     الناشطات

.StandWithSaudiHeroes# رسائل الدعم والتضامن على وسائل التواصل االجتماعي مع الوسم 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 القسط لحقوق االنسان1.

 أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین2.

 تحالف سیفیكس3.

 كود بینك4.

.5Equality Now 

 المركز األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان6.

 المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان7.

 الحریة إلى األمام8.

 الحریة اآلن9.

 مجلس جنیف للحقوق والحریات10.

 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان11.

 هیومینا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنیة12.

 الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان13.

  جمعیة كردستان بال إبادة جماعیة14.

 التجمع النسائي لحقوق اإلنسان – باریس15.

  الجمعیة الفرانكفونیة لحقوق اإلنسان16.
 مّنا لحقوق اإلنسان17.

 مبادرة الحریة18.

 المسیرة العالمیة للمرأة19.


