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Thank you, Mr. President.
This is a joint statement.1
Since the last UN Human Rights Council joint statement on human rights in Saudi Arabia in
September 2020, the situation in the country has deteriorated.
Although a number of high-profile women human rights defenders and prisoners of conscience
were conditionally released, they remain under severe restrictions which mean that they are not
yet free.
Furthermore, as documented by ALQST for Human Rights, the Gulf Centre for Human Rights,
and other NGOs, the Saudi authorities resumed their habitual pattern of abuses with renewed
intensity throughout 2021. This includes:
Ongoing arbitrary arrests and detention of people peacefully exercising their fundamental rights;
Cases of deliberate medical and administrative neglect leading to deaths in detention, including
the murder in jail of Musa al-Qarni in October 2021;
Lengthy prison sentences handed down to numerous peaceful critics for exercising their basic
rights, including a 20-year sentence for humanitarian worker Abdulrahman al-Sadhan; and
67 individuals executed during the year, more than twice as many as in 2020, and over 90
individuals have been executed in 2022 alone, following the mass execution of 81 men on 12
March.
Saudi Arabia has refused to address the repeated calls by UN Special Procedures and over 40
States at the Council in March 2019, September 2019 and September 2020, demonstrating its
lack of political will to genuinely improve the human rights situation and to engage constructively
with the Council. Based on objective criteria, we reiterate our call on the Council to establish a
monitoring and reporting mechanism on the human rights situation in Saudi Arabia.
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بيان يف الجلسة  49لمجلس حقوق اإلنسان.
المادة  :4المناظرة العامة
المتحدث :عبدهللا الجريوي
ً
شكرا سيادة الرئيس.
هذا البيان بيان ر
مشتك.
ر
األخت لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول حقوق اإلنسان يف
المشتك
لقد تدهور الوضع يف البالد منذ صدور البيان
ر
سبتمت .2020
السعودية يف
ر
المعروفي ،ر
فعىل الرغم من اإلفراج ر
فالشوط المفروضة عليهم
ومعتقىل الرأي
المشوط عن عدد من المدافعات عن حقوق اإلنسان
ر
ي
يعتتوا أحر ًارا.
أقىس من أن ر
ّ
غت الحكومية،
وغتهما من المنظمات ر
ويضاف عىل ذلك أنه حسب توثيق القسط لحقوق اإلنسان ومركز الخليج لحقوق اإلنسان ر
ر
يىل:
واصلت السلطات السعودية ممارستها المعهودة لالنتهاكات الحقوقية ،وبتايد يف القسوة ،يف  ،2021ومن هذه االنتهاكات ما ي
التعسف المستمر لمن يمارسون حقوقهم األساسية بصورة سلمية،
االعتقال
ي
ّ
ر
القرن يف أكتوبر 2021
الب أدت إىل وفيات يف السجن ،منها جريمة قتل موىس
ي
الطب واإلداري المتعمدة ي
حاالت اإلهمال ر ي
ر
السلميي لممارستهم حقوقهم األساسية ،ومنها حكم بالسجن لمدة 20
الب أنزلت عىل العديد من الناقدين
ر
األحكام المطولة بالسجن ي
سنة أ،زل عىل عامل اإلغاثة اإلنسانية عبدالرحمن السدحان،
ً
فردا خالل  ،2021ما يتجاوز ضعف عدد إعدامات عام  ،2020ر
وأكت من  90حالة إعدام خالل الثالثة أشهر األوىل من
وإعدام 67
ً
ّ
بحق  81رجال يف  12مارس.
جماع
 ،2022وذلك بعد إعدام
ي
رفضت السعودية االستجابة للدعوات المتكررة من اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة ر
وأكت من  40دولة يف المجلس يف مارس
ّ
ر
الحقوف والتفاعل بصورة بناءة
لتحسي الوضع
يبي عدم وجود أي إرادة سياسية صادقة
سبتمت ،2019
،20219
ر
وسبتمت  ،2020ما ر
ر
ر
ي
ر
ً
الحقوف يف السعودية.
ونظرا لما أسلفنا ذكره ،نجدد دعوتنا للمجلس لتأسيس آلية رصد وتوثيق للوضع
مع المجلس،
ي

