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 عّلقوا عضوية اململكة العربية السعودية يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
 

ندعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن تعلق على الفور حقوق اململكة العربية السعودية يف عضوية "جملس حقوق اإلنسان" التابع 
 لألمم املتحدة. 

 

جيـوز للجمعيـة ، الذي أنشأت مبوجبه "جملس حقوق اإلنسان"، ينص على أنه: "... 60/251فقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
أي مــن  هباالــيت يتمتــع  ــسـصويت، تعليــق حقــوق عــضوية اجمللالعامـة أن تقـرر، أبغلبيـة ثلثـي األعـضاء احلاضـرين واملـشرتكني يف التـ

   كات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان".أعــضائه إذا مــا ارتكــب انتها 
 

لقد ارتكبت اململكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان خالل فرتة عضويتها يف اجمللس، ووظفت موقعها يف 
 اليمن، حي  هي اليت تتزعم التحالف الذي يقاتل يفاجمللس لتحصني نفسها يف وجه املساءلة عن انتهاكاهتا يف اليمن. فالسعودية 

، شن هذا التحالف هجمات عديدة خرقت 6102مارس/آذار  62تستضيف الرايض هيكل القيادة والسيطرة للتحالف. ومنذ 
، وبصورة بأحكام القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك هجمات جوية عشوائية وغري متناسبة قتلت وجرحت العديد من املدنيني. ودأ

 متكررة، على استعمال الذخائر العنقودية احملرمة دولياً، مبا يف ذلك يف املناطق املأهولة ابلسكان املدنيني. 
 

 تلقد ظلت األمور، وعلى الرغم من االنتهاكات املوثقة جيداً اليت ارتكبها التحالف بقيادة السعودية يف اليمن، تسري دون مساءلة. فامتنع
راء حتقيقات ذات مصداقية وحمايدة وشفافة يف جرائم احلرب احملتملة، ووظفت موقعها يف "جملس حقوق اإلنسان"، السعودية عن إج

ا بدعم من حلفائها، ملنع إنشاء حتقيق دويل مستقل، وفق ما أوصى به. أما جلنة التحقيق الوطنية اليت أنشأهتا احلكومة اليمنية املعرتف هب
ية، فلم تقم حىت اليوم أبية حتقيقات ذات مصداقية يف االنتهاكات اليت شهدها النزاع. وفضاًل عن ذلك، دولياً، واليت تدعمها السعود

استخدمت اململكة العربية السعودية التهديد بسحب التمويل الذي تقدمه لبعض الربامج اهلامة لألمم املتحدة إلجبار األمني العام لألمم 
ة العار" لقتل األطفال وقطع أطرافهم، وشن اهلجمات على املدارس واملستشفيات يف اليمن. املتحدة على حذف اسم التحالف من "قائم

إننا ندعو اجلمعية العامة إىل تعليق حقوق اململكة العربية السعودية يف عضوية "جملس حقوق اإلنسان"، ليس فحسب إىل حني وقف 
إجراء حتقيق دويل  ، أو موافقتها علىق حمايد وذي صدقية يف تلك اهلجماتإجراء حتقيهجماهتا غري القانونية يف اليمن، وإمنا أيضاً إىل 

  مستقل يف مزاعم االنتهاكات يف اليمن، وتعاوهنا مع هذا التحقيق.  

  اليمن. الذي تتزعمه السعودية يف التحالفلقد استنكرت مؤسسات األمم املتحدة، يف السنة املاضية، االنتهاكات اليت ارتكبها 
 

(، قام يف تقرير نشر 6102) 6101اخلرباء املعين ابليمن التابع لألمم املتحدة، الذي أنشئ مبوجب قرار جملس األمن الدويل ففريق 
 تقدرطلعة جوية للتحالف مرتبطة ابنتهاكات" لقوانني احلرب. و  001، "بتوثيق 6102يناير/كانون الثاين  62على املأل، يف 

"املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان" عدد املدنيني الذي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف مبا ال يقل عن 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان  صرح، 6102يف مارس/آذار و . 6,268قتياًل، بينما قدرت عدد اجلرحى مبا ال يقل عن  3,539

حبسب بياانت   أبن التحالف مسؤول عن ِضعف عدد الضحااي املدنيني مقارنة مع ابقي قوات النزاع لألمم املتحدة زيد رعد احلسني
احملمية  -"املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان". وأشار أبن "التفريق بني األهداف العسكرية املشروعة واألعيان املدنية
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من  مثري لألسى، فيما خيص احلالة اليت بني أيدينا، على ما يبدو... وإذا ما رأينا األمورال يبدو كافياً على حنو  -مبوجب القانون الدويل
 جرائم دولية". أعضاء التحالف ارتكابالزاوية األسوأ، فلرمبا نكون بصدد النظر يف 

 

التحالف بقيادة السعودية، شنها  قانونيةضربة جوية غري  21من انحيتهما، قامت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتوثيق 
مدنياً ودمرت منازل وأسواقاً ومستشفيات  102ولرمبا يرقى بعضها إىل مرتبة جرائم احلرب، حي  أدت إىل مقتل ما ال يقل عن 

هجوماً استخدم فيها  01 ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد. كما وثقت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية
 قيادة السعودية الذخائر العنقودية احملرمة دولياً. التحالف ب

 

إن بواع  القلق بشأن سجل اململكة العربية السعودية الداخلي حلقوق اإلنسان تشّكل خطًرا آخر على عضويتها يف "جملس حقوق 
لتها القمعية ضد يميع ، تواصلت مح6100اإلنسان". فمنذ انضمام  اململكة العربية السعودية للمجلس، يف يناير/كانون الثاين 

أشكال الرأي اآلخر بال هوادة، مبا يف ذلك من خالل استخدام احملاكمات البالغة اجلور، يف حمكمتها املتخصصة مبكافحة اإلرهاب، 
إلصدار أحكام طويلة األجل ابلسجن حبق ذوي الرأي السلمي املعارض واملدافعني عن حقوق اإلنسان. بينما وصلت أعداد ما نُفذ 

. ومل يكن لعدد كبري من هذه 221أحكام ابإلعدام حدوداً مثرية للفزع، فبلغت منذ انتخاب السعودية لعضوية اجمللس أكثر من  من
اإلعدامات أية صلة ابجلرائم األشد خطورة، وإمنا جبرائم من قبيل هتريب وحيازة املخدرات. وبني من يواجهون اإلعدام أفراد كانوا دون 

يهم، ما يشكل انتهاكاً "التفاقية حقوق الطفل"، والسعودية دولة طرف فيها. وقد استند بعض أحكام عندما قبض عل 01سن 
اإلعدام اليت نفذت حصراً، على ما يبدو، إىل "اعرتافات" قال املتهمون إهنا انتزعت منهم من خالل التعذيب أو غريه من ضروب سوء 

 املعاملة. 
 

 ية يف التمييز ضد املرأة يف القانون والواقع الفعلي، مبا يف ذلك عرب فرض نظام وصاية الرجل علىكما إن اململكة العربية السعودية ماض
املرأة، الذي يعامل يميع النساء الراشدات كقاصرات من الناحية القانونية. بينما يظل التمييز ضد األقلية الشيعية منهجياً ومتجذراً؛ 

، بناء على حماكمة ابلغة اجلور، وقبض على انشطني 6102ة، يف يناير/كانون الثاين فأعدم أحد أبرز رجال الدين املسلمني الشيع
شيعة آخرين وسجنوا ويواجهون عقوبة اإلعدام ال لشيء إال ملشاركتهم املزعومة يف مظاهرات االحتجاج. ومل تتخذ السلطات ما يكفي 

 من التدابري حلماية العمال األجانب من التعرض لالنتهاكات. 
 

، أبن "تدعم هيئات حقوق 6102ململكة العربية السعودية قد تعهدت عندما ترشحت النتخاابت "جملس حقوق اإلنسان"، يف إن ا
بيد أن 1اإلنسان وآليات األمم املتحدة، وتتعاون معها على حنو بناء، وال سيما مع جملس حقوق اإلنسان واآلليات املنبثقة عنه".

مشاركة اململكة العربية السعودية يف عمل "جملس حقوق اإلنسان" وسواه من آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ما برحت 
تفتقر إىل اإلقناع: فما زالت الطلبات اليت تقدمت هبا سبع من اإلجراءات اخلاصة للمجلس لزايرة السعودية تنتظر الرد، ويعود بعضها 

                                                 

 1 A/68/535ومقدمة من "بعثة اململكة العربية السعودية الدائمة إىل  6102أكتوبر/تشرين األول  2مؤرخة يف  ، مذكرة شفوية
 .6102أكتوبر/تشرين األول  01األمم املتحدة" وموجهة إىل رئيس اجلمعية العامة، 
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، عقب حتدثها أمام اجمللس 6100كما أصدرت احلكومة قراراً مبنع سفر الناشطة احلقوقية مسر بدوي، يف   2ات خلت.سنو  01إىل 
عن قضية الناشط السعودي املسجون وليد أبو اخلري. ويقبع عدة مدافعني آخرين عن حقوق اإلنسان يف السعودية، ممن تعاونوا مع 

على اعتبار االتصال "أبية  6100. بينما تنص أنظمة وزارة الداخلية اليت أقرت يف حالياً  "جملس حقوق اإلنسان"، وراء القضبان
 "جرمية إرهابية"." هو يماعات معادية.. أو أفراد معادين ]للمملكة العربية السعودية[

 

مبعايري العضوية  قيدهإن "جملس حقوق اإلنسان"، سيجد مع اقرتاب االحتفاالت ابلذكرى العاشرة لتأسيسه أن أداءه وفعاليته ومدى ت
اليت أنشئ على أساسها على احملك. وينبغي على الدول األعضاء يف األمم املتحدة ضمان أن ال يواجه "جملس حقوق اإلنسان" انعدام 

رف بشأن . ومن شأن عدم التصاهليئة اليت جاء خلفاً هلا الثقة وضياع املصداقية نفسيهما اللذين واجهتهما جلنة حقوق اإلنسان،
النتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها اململكة العربية السعودية يف اليمن، وتوظيفها عضويتها إلعاقة التفحص ا

 املستقل لتصرفاهتا ومساءلتها عنهاـ أن يهدد مصداقية اجمللس واجلمعية العامة. 
 

 املنظمات غري احلكومية املوقعة
 منظمة العفو الدولية

رايتس ووتشهيومن   

 منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان

 المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان 

 المنظمة السعودية للحقوق والحريات

 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
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