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 لجنة حقوق الطفل

 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

 باكيشارع  52قصر ويلسون، 

 جنيف

 

 2016 أيلول/تمبرسب 2

 

 : استعراض المملكة العربية السعوديةالموضوع

 

 أعضاء لجنة حقوق الطفل، السادة

 

المعلومات ستند . تتفاقية حقوق الطفلاللحكومة السعودية المتثال ا علومات نأمل أن تكون مفيدة في مراجعتكملتقديم مإليكم نكتب 

 :كز علىر  الواردة في هذا العرض على أبحاث هيومن رايتس ووتش، وت

 (51و 4و 1)المواد  ظ السعودية على االتفاقيةحف  ت 

 (40و 37و 6وإساءة معاملتهم في السجون )المواد ألطفال إعدام ا 

  (39و 38و 6)المواد بالصراع في اليمن متعلقة انتهاكات 

 (31و 29و 24و 2ية على حقوق الفتيات )المواد القيود التمييز 

 (37و 32و 22و 11و 9و 2ال الالجئين والمهاجرين )المواد قوق األطفح 

 

 .امتثالها لهذه الموادإثارتها مع الحكومة أثناء مراجعة بقد يرغب أعضاء اللجنة وأسئلة  هذا العرض قضايام يقد

 

 نامخاوفالنتباهكم ل بالشكرنتقدم لكم 

 

 مع خالص التقدير،

  

 بيل فان إسفلد

 حقوق الطفلقسم باحث أول، 

 هيومن رايتس ووتش
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 (51و 4و 1تنفيذ االتفاقية )المواد 

 

الشريعة مع أحكام التي تتعارض ما يتعلق بجميع المواد ب" اعام اتحفظقدمت  هالكنو 1996عام  إلى االتفاقية السعوديةانضمت 

 18ص الذين تقل أعمارهم عن األشخابالقانون السعودي ها فيالحاالت التي ال يعترف ببشكل خاص  التحفظ يتعلق ."اإلسالمية

 أطفال. همأنعلى سنة 

 

، ولكن يمكن أن يتعرض األطفال أطفاالأنهم عاما  18الذين تقل أعمارهم عن  شخاصباألتعترف السلطات القضائية السعودية 

 بحسب تأويل السعودية بجرائم معينة ة إدانتهمعقوبة اإلعدام، في حال ذلك فرض على البالغين، بما فيالعقوبات التي ت  لنفس 

 للشريعة اإلسالمية.

 ، هو فضفاضام لمرتكبي الجرائم من األطفالاإلعدها إصدار وتنفيذ العقوبات بما فيه بحيث يسمح بي تفسرذال السعودية ظتحف  

 تفاقية حقوق الطفل.ال"الهدف والغرض"  تعطيلويتسبب في قيق وغير د

 

 :السعودية أن تطلب منإلى من رايتس ووتش اللجنة تدعو هيو

  ل موضوعها يتعط من شأنه آخرواالمتناع عن تقديم أي تحفظ  اتفاقية حقوق الطفل،على سحب التحفظ الحالي

 .مرتكبي الجرائم من األطفالإصدار وتنفيذ أحكام اإلعدام على بح سمما قد ي ذلك والغرض منها، بما في

 

 (40و 37و 6مرتكبي الجرائم من األطفال )المواد اإلعدام والتعذيب وسوء معاملة 

 

وقت ارتكاب  سنة 18 دون ظر عقوبة اإلعدام على أي شخصانتهكت ح السعودية الت فيحا هيومن رايتس ووتشوث قت 

 )أ((. 37الجريمة )المادة 

 

 17كان عمرها و ،علنابقطع الرأس  2013 كانون الثاني/في يناير ريزانا نافيكالعاملة الوافدة السريالنكية السعودية أعدمت 

تحت اإلكراه،  انتزع منهاإنه قالت و عترافاالنافيك عن تراجعت  2005.1ام يتها عتحت رعا طفال تقتلأنها عم ز  حين سنة 

أن أصدرت إلى  ةقانوني لم تحصل على أي مساعدةشرب من زجاجة. ي كان حين ن الطفل توفي في حادث اختناققالت إو

 .2007عام  عليها باإلعدام بقطع الرأس اكم غرب الرياض، حكم 200دمي، نحو محكمة في الدوا

 

كمة علي احتشير مرجال أدينوا بتهم تتعلق باإلرهاب.  47 لـ جماعية إعدامات 2016 كانون الثاني/يناير 2في نفذت السعودية 

والتي  االحتجاجببعض الجرائم المتعلقة  م أنه ارتكبعِ عندما ز   18 سن أنه كان تحتإلى ، الذين أعِدموالشيعة ا حدأ، الربحسعيد 

 .2014بسببها عام حكم عليه باإلعدام 

 

المحكمة الجزائية " حكمتوقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.  18سن إعدام أشخاص كانوا تحت بالمحاكم السعودية  قضت

االحتجاجات في متعلقة بجرائم مزعومة  هوقت ارتكاب 18 وكان تحت سن، 2014عام باإلعدام  نمرالعلي على  "المتخصصة

أن محكمة االستئناف السعودية  2015 أيلول/سبتمبر 14اإلخباري السعودي في " عكاظ"موقع أفاد  2المنطقة الشرقية.

د المرهون وعبد هللا الظاهر بتهم تتعلق داو "المحكمة الجزائية المتخصصة"أدانت  3حكم اإلعدام. ادتأي  عليا في البالد والمحكمة ال

عمر . كان 2014 تشرين األول/ي أكتوبرجماعية انتهت ففي احتجاجات المنطقة الشرقية، في محاكمة  ينالمزعوم يهمادورب

لسعودية ان المحكمة العليا في ألية . أفادت وسائل إعالم محاعام15بينما كان عمر الظاهر عاما وقت اعتقاله،  17هون مرال

 2015.4 تشرين األول/اهر في أكتوبروالظ مرهونالاإلعدام على  أنها أيدت حكممرهون الأبلغت أحد أقارب 

                                                           
، 2013يناير/كانون الثاني  8يجب وقف إعدام عاملة المنازل السريالنكية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  -"السعودية  1

https://www.hrw.org/ar/news/2013/01/08/248417      
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/30/281792، 2015سبتمبر/أيلول  26بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، حكم إعدام علي النمر يؤكد اتجاها خطيرا"،  -"السعودية  2
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/16/281248، 2015سبتمبر/أيلول  15"السعودية ـ اإلعدام لـ"جريمة" تحت السن القانونية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  3
  https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899، 2016أبريل/نيسان  17بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، أحداث ينتظرون اإلعدام في السعودية"،  3" 4

https://www.hrw.org/ar/news/2013/01/08/248417
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/30/281792
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/16/281248
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899
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الحق من  أطفاال حرمتلألطفال و و المهينةالقاسية أو الالإنسانية أ أو العقوبة والمعاملةالسعودية أيضا حظر التعذيب انتهكت 

لمشاركة في العقوبة  أطفاالفي بعض الحاالت اخضعت على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب".  كراهاإلفي "عدم 

 تجمع.محمية باعتبارها حرية  هامن المرجح أن التي االحتجاجات

 

 ،للضرب إنهما تعرضاقالوا الدفاع  ييحامم، لكن ابناء على اعترافاتهم والظاهر مرهونالالمحكمة  المثال، أدانتعلى سبيل 

وا ن المحققين أجبرإ مرهونال. قال أحد أقارب ا على اعترافات مكتوبةبمزيد من الضرب إذا لم يوقع هددهما المحققونو

دم قلم ياألكل بسبب الضرب الذي تعرض له. نه واجه صعوبة في الكالم وإ، وهلم يقرأ على اعتراف خطي بصمالعلى  المرهون

 هقدم ممثلو االدعاء سوى اعترافلم يالظاهر،  ةفي حالو .هاعترافغير  المزعومة جرائمبالمرهون الاالدعاء أي دليل مادي يربط 

ة أحدهم حتى تم القبض عليه وبعد مسح الموقع معهم قنابل مولوتوف وتم مالحق اأشخاص تأن الشرطة "رأيفيد ي ذوتقرير اعتقاله، ال

 5"...الذي كانوا فيه وجد عدد ثالثة وثالثين علبة زجاج مليئة بالبنزين

 

ه أن تصريحرغم ، أثناء التحقيق معه هاععلى أساس االعترافات التي وق   فقط 2014 أيار/مايو ا فيوجدت المحكمة النمر مذنب

ها حكمت عتراف، ولكناالكانت المحكمة تدرك أن المحقق كتب . ااإلكراه دون قراءتهع تحت ، وأنه وق  هاأحد المحققين كتب

 6سي فرج عنه. ن أنهوالمحقق هبعد أن أبلغ االعترافوافق على توقيع أنه عائلة النمر ع عليها. قال أفراد ق  وأن النمر بالقبول بها 

عدة أحكام جادل القضاة في االعترافات باإلكراه.  واعالمتهمين أن المحققين انتز ادعاء القضاة في كل هذه الحاالترفض 

ال التي  جرائم "التقديرية"الأو التعزير كانت مختلفة عن  عترافاتالتراجع عن االنمر، أن قواعد ها محاكمة الابتدائية، بما في

على عقوبة محددة  الشريعة اإلسالمية تنص فيها لجرائم التيل"الحد" عقوبة عقوبة باستثناء النوع  القانون اإلسالميلها  يحدد

يمكن ذلك بينما في حالة التعزير االعتراف  عن تراجعالنه ال يجوز شرعا إت تعتبر جرائم أشد. قال القضاة ي بعض الحاالوف

كم ح  أن عن اعترافاتهم، بعد  ينبعد تراجع المتهمإلى التعزير إقامة الحد  حاالتال في عديدخفض القضاة . في حاالت إقامة الحد

 7" جرائمهم.فداحةعليهم باإلعدام بسبب "

ضد عداد الدفاع وإل ية للطعن في الحرمان من الحريةقانونلى مساعدة عصول الفوري حالمن السلطات السعودية األطفال منعت 

 شباط/في أعقاب اعتقال النمر في فبراير نهإهيومن رايتس ووتش  عائلة النمر لـقال أفراد تهم جنائية والحق في محاكمة عادلة. 

، 2013 كانون األول/لقاضي للمرة األولى في ديسمبرلالسلطات  قدمتهأشهر.  4لهم بزيارته لمدة السلطات لم تسمح ، 2012

تسمح أن جلسات أخرى قبل  3. عقدت المحكمة اتهو تقديم نسخة من الئحة اتهامالسماح له بتوكيل محام، أ وأدون إبالغ أسرته، 

النمر بزيارته في  يلمحامالدمام مباحث سجن  ومسؤوللم يسمح أوامر المحكمة  تعيين محام للدفاع، ولكن رغمبنمر للالسلطات 

 8دفاع قبل أو خالل محاكمته.الالسجن للمساعدة في إعداد 

ث   سنة،  17و 14أطفال، تتراوح أعمارهم بين  8اعتقلت قوات األمن  2009م في أوائل عاف ،انتهاكات مماثلة منذ سنواتقت و 

 3حيان مع البالغين، لمدة تصل إلى في كثير من األوهؤالء األطفال في مرافق االحتجاز،  احتجزت 9االحتجاجات.بما يتعلق ب

الحبس االنفرادي،  هان انتهاكات إضافية بما فيودون االستعانة بمحام. واجه األطفال المحتجزاست جوبوا أشهر، وكثيرا ما 

 10لد.مثل الج   لجنائية التي تشمل العقاب البدنيوالحرمان من الزيارات العائلية، واألحكام ا

 أن تطلب من حكومة السعودية:إلى تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة 

 عاما. 18تحت سن  و/هيأي شخص بسبب جرائم ارتكبها وهأو إعدام من عدم الحكم باإلعدام تأكد ال 

                                                           
  https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899، 2016أبريل/نيسان  17أحداث ينتظرون اإلعدام في السعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  3" 5

 انظر: 6

UN Committee Against Torture: Review of Saudi Arabia, April 26, 2016, Human Rights Watch submission, 
https://www.hrw.org/news/2016/04/26/un-committee-against-torture-review-saudi-arabia  

 السابق. 7

  https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899، 2016أبريل/نيسان  17أحداث ينتظرون اإلعدام في السعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  3" 8
، 2006ر/أيلول هيومن رايتس ووتش: "الحرمان من الكرامة: التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة"، سبتمب  9

https://www.hrw.org/ar/report/2009/09/03/255970  

، 2008"كباٌر قبل اآلوان: األطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي"، مارس/آذار  هيومن رايتس ووتش،10
https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudicrd0308/  

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899
https://www.hrw.org/news/2016/04/26/un-committee-against-torture-review-saudi-arabia
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899
https://www.hrw.org/ar/report/2009/09/03/255970
https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudicrd0308/
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 تفق مع أحكام تعاما وقت ارتكاب الجريمة إلى  18تحت سن كانوا أشخاص الصادرة بحق  أحكام اإلعدام تخفيف

بشكل ألحكام الجديدة باوإبالغ األشخاص المعنيين وكذلك سفارات الرعايا األجانب األحداث،  قضاءالمعايير الدولية ل

 .كتابي

 ر فترة زمنية مناسبة.األطفال إال كتدبير أخير، وألقص التأكد من عدم احتجاز 

   اتفاقية مناهضة التعذيب"ضمن تعريفا للتعذيب يتفق مع تيمنع التعذيب وسوء المعاملة، ومكتوب ي جنائي نظام سن"، 

 .ومجموعات العقوبات المرتبطة بها

 ي أطفالتعذيب علي النمر وأسوء معاملة وليق في مزاعم موثوقة وموثقة جيدا ذت للتحقالخطوات التي اتخِ  شرح 

 التحقيقات، إن وجدت، ونتائجها. سيرمعتقلين آخرين، و

 من ضروب سوء  ذلك ، وغيروضع حد الستخدام العقاب البدني والحبس االنفرادي والحرمان من الزيارات العائلية

 .طفال المحرومين من حريتهمألامعاملة 

  وغيرها. المناسبةوالكافية القانونية على المساعدة  نولحصياألطفال المحرومين من حريتهم التأكد من أن 

 وطأة التعذيب غير مقبولة كدليل.لتأكد من أن االعترافات المنتزعة تحت ا 

  عترافاتعلى االإكراههم بل اطفالمتهمين األ ادعاءاتمن النظر في القضاة  تمكنقضائية الشروع في إصالحات، 

 إقامة الحد.أو عزيرا تحسب عقوبته إن كانت بغض النظر عن تصنيف الجرم المزعوم 

 

، والبروتوكول االختياري المتعلق باألطفال في الصراعات 39و 38و 6اليمن )المواد ة في بقيادة السعودي التحالفانتهاكات 

 (4.2المسلحة، المادة 

 

 األطفال تهوشو تالهجمات غير القانونية التي قتل

 ي اليمن.فاألطفال شوهت قتلت و، متناسبةعشوائية أو غير بدت جوية تقودها السعودية ضربات  ت هيومن رايتس ووتشقوث  

بلة أسقطتها قن قتلت في ضربة جوية أخرى، 2016.11أوائل  طفال 12يبدو  على ماقانونية الغير  جمات التحالفمن ه 6 قتلت

مدنيا من  97عن مقتل  أسفرت أيضامن مقاتلي الحوثي ولكن  10 2016 آذار/ارسفي م ستباءمطائرات التحالف في سوق 

ارات جوية على مناطق سكنية في صنعاء غ 6قتلت  12.كان يمكن توقعه على المدنيين غير متناسب اعتداء ، وهوطفال 25بينهم 

سنبان  حفل زفاف بالقرب من قريةلجوية التحالف الضربات قتلت  13 .2015 تشرين األول/وأكتوبر أيلول/سبتمبر في طفال 31

ناك أهداف عسكرية في المنطقة قالوا إنه لم يكن هسكان ال لكن، 2015 تشرين األول/أكتوبر 7 فيطفال،  16شخصا، بينهم  43

في عشرات  تأطفال، وجرح 10مدنيا على األقل، بينهم  65الذي تقوده السعودية  التحالف الجويةضربات قتلت  14المجاورة.

 جريمة حرب ت، كان2015 تموز/يوليو 24في  الساحليةمخا المدينة البخارية في لطاقة لمحطة في اثنين من المجمعات السكنية 

لم  ههذا الهجوم، ولكنللمصابين في دفع تعويضات ب، 2016 و/تموزالسعودية في يولي تقوده ذيتعهد التحالف ال 15.على ما يبدو

 .وتشت المتوفرة لدى هيومن رايتس وللمعلوماوفقا حتى اآلن ذا التعهد هنفذ ي

 

القنابل العنقودية من الطائرات أو  ت سقط 16األطفال. هيشوتو قتلعن القنابل العنقودية  تماستخدالتي أسفرت هجمات التحالف 

 لذخائر العنقوديةتشكل ا. الصغيرة أو القنابل من الذخائركثير لمدفعية والصواريخ، وتحتوي على من األرض بواسطة ات طلق 

                                                           
  .org/ar/news/2016/05/04/289448https://www.hrw، 2016مايو/أيار  4غياب المحاسبة عن جرائم الحرب في اليمن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  "11
، 2016مايو/أيار  16، "رأي: متحدث سعودي ينكر نتائج هيومن رايتس ووتش بشأن اليمن" (هيومن رايتس ووتش)بلقيس ويلي،    12

https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/16/290092  
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/21/284706، 2015ديسمبر/كانون األول  21بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، التحالف يقصف بيوت العاصمة اليمنية"  "  13
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/21/284828، 2015ديسمبر/كانون األول  20عرس في اليمن"،  ، "شاهد عيان: قصف(هيومن رايتس ووتش)بلقيس ويلي،   14
، 2015يوليو/تموز  28"اليمن ـ غارات التحالف على مبان سكنية قد تشكل جريمة حرب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  15

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683  
مايو/أيار  23، ووتش، انظر تقرير منظمة العفو الدولية، " اليمن: مدنيون، بينهم أطفال، يتعرضون للقتل والتشويه في "حقول" القنابل العنقودية"باإلضافة إلى تقارير هيومن رايتس  16

2016 ،https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-cluster-bomb-minefields/  تم( ،

 (. انظر أيضا:2016سبتمبر/أيلول  2االطالع في 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/04/289448
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/16/290092
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/21/284706
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/21/284828
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-cluster-bomb-minefields/
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ال تنفجر عند صغيرة ترك بقايا متفجرات، بما في ذلك ذخائر على مساحة واسعة وت تنتشرديدا مباشرا للمدنيين ألنها ته

 12الواليات المتحدة في  قدمتهاية ذخائر عنقودية . استخدمت غارة جوبالفعل أرضيةألغام تتحول إلى ارتطامها باألرض و

جرحت  17ا أسفر عن إصابة امرأة وطفلين في منازلهم.، مالساحلية الحديدةهجوم على بلدة في  2015 كانون األول/ديسمبر

 2015 نيسان/أبريل 29مدنيين آخرين في  3مر ومن العسنوات  10يبلغ  اصبي –ف تحاللل ي عتقد أنها –ر عنقودية لم تنفج قنابل

 أيار/الواليات المتحدة في مايوأوقفت  18.ابينما كان السكان يجمعونهكم من الحدود السعودية،  10في باقم، وهي قرية على بعد 

 19السعودية.ر عنقودية إلى ذخائنقل  2016

، قرية متنة بمديرية بني مطر غرب صنعاءسيراميك في للعة في المملكة المتحدة مصنع ردفان ومصنبت صواريخ كروز ضر

ي مكان التي كانت تسكن ف (اعام 14) إلهام حسين حسين طاهرمدني وإصابة عن مقتل ما أسفر  ،2015 سبتمبر/أيلول 23في 

مصنع في ال ن أو مركبات عسكريةومقاتليوجد ي غرض عسكري، وأنه ال ألستخدم أبدا لم يمصنع الن إقريب. قال شهود عيان 

 20وقت وقوع الهجوم.أو بالقرب منه 

جوية ة ضرب 17تس ووتش درست هيومن راي اقتصاد اليمن.على بشكل خطير  السعوديةبقيادة هجمات قوات التحالف  ثرتأ

تل فيها ق  طاقة، منشأتي زراعية، وو تجاريةمصانع ومستودعات منها ، ااقتصادي امدني اموقع 13في  على ما يبدوغير قانونية 

 مصانعتوقف انتاج عديد من الشخص.  2500من  كان مجموع من يعمل في هذه المرافق أكثر 21وطفلين على األقل.مدنيا  130

 .مصدر رزقهموخسر مئات العمال 

 

 الهجمات على المدارس

تضررت ، 2015 آذار/مارس 26 في هجمات ضد قوات الحوثيين في اليمنالفي السعودية بقيادة قوات التحالف  شرعت منذ

في المدارس الحكومية  الفصولقت وزارة التعليم في اليمن جميع عل   22مدرسة على األقل أو دمرت، وفقا لألمم المتحدة. 1000

في  مليون طفل 1.8أكثر من  وتوقف تعليممدرسة لإلغالق،  3600أكثر من  ت. اضطرفي اليوم األول من الهجمات العاصمةب

 ن في سن الدراسة خارج المدرسةوبذلك يصبح عدد السكاجميع أنحاء البالد، وفقا لصندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، 

 1600 من هناك أكثرال يزال ، 2015 تشرين الثاني/دة فتح المدارس في نوفمبرإعا . رغمحوالي نص أطفال اليمن مليون، 3.4

 كمأوى هاالبنية التحتية أو استخدامتضرر بسبب انعدام األمن و ،فقا لألمم المتحدةو ،2016 آذار/مارسفي ة مغلقة رسمد

 23لمشردين.ل

ما نها كانت تستخدم ألغراض عسكرية، أي دليل على أفيها م يكن لمواقع مدنية بت ضرأأو عشرات الغارات الجوية دمرت 

أصابت إحدى  2015.24 أيار/مايو 11ونيسان /أبريل 6في مدينة صعدة بين  طفال على األقل 35مدنيا بينهم  59أسفر عن مقتل 

 11 فيوقت الهجوم كانت فارغة  صعدة،، وهي مدرسة ثانوية للبنات في مدينة "المناضل حسين فايد"مدرسة هذه الغارات 

 .2015 أيار/مايو

                                                           
Sudarsan Raghavan, “A cluster bomb made in America shattered lives in Yemen’s capital,” Washington Post, June 10, 2016,  

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-cluster-bomb-made-in-america-shattered-lives-in-yemens-capital/2016/07/08/e3b722cc-

283d-11e6-8329-6104954928d2_story.html ( 2016مبر/أيلول سبت 2تم االطالع في  ). 
  https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/286875، 2016فبراير/شباط  14"الذخائر العنقودية تصيب المدنيين اليمنيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  17
ض المدنيين للخطر"،اليمن ـ ذخائر عنقودية  "  18   https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108، 2016مايو/أيار  31بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  ت عر 
  https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/06/290962، 2016يونيو/حزيران  6ووتش،  تس" تعليق لـ هيومن رايخطوة أولية نحو العقالنية في مجال الذخائر العنقودية "19
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920، 2015نوفمبر/تشرين الثاني  25" اليمن: التحالف يستخدم صاروخ بريطاني الصنع في غارة غير مشروعة"،  20
، 2016يوليو/تموز  10"قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البنى االقتصادية في اليمن" تقرير هيومن رايتس ووتش،  21

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901  
 انظر:   22

UNICEF, “Yemen, fragile to failed? The Impact of Violence and Conflict on Yemen and its Children,” March 29, 2016. 

 
 انظر:  23

UNICEF, “Yemen, fragile to failed? The Impact of Violence and Conflict on Yemen and its Children,” March 29, 2016. سبتمبر  2)تم االطالع في 

2016)  
  https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612، 2015يونيو/حزيران  30" استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير المشروعة على مدينة صعدة في اليمن"،  24

https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/286875
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108
https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/06/290962
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920
https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901
https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612
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أهدافا عسكرية.  ألنها تصبحن، ون الحوثيوالمتمرد ها ستهاجم المدارس التي يستخدمهابقيادة السعودية أنذكرت قوات التحالف 

في  نوالمقاتلوضعهم لمدنيين، حتى لو باضروري أو غير متناسب ضرر غير الحاق  أي هجومتجنب يجب أن ي مع ذلك

الوحيدة للمكفوفين منشأة ال 2016كانون الثاني /في يناير جوية تقودها السعوديةقصفت غارات  25.وفقا لقوانين الحرب، خطرال

في مرافق  احوثي متمردا 15حوالي  تمركزكان ي. في مدرسة للمكفوفين وكانوا طالبا طفال، 130 كان ينام فيهاوسط العاصمة 

 26.الهجومفي وقت  المدرسة

 

 الهجمات على المرافق الطبية

منظمة أطباء الذي تدعمه يدان، هوغيرها من المرافق في مستشفى  عنبر الوالدة السعوديةبقيادة لتحالف لغارات جوية دمرت 

كان المشفى محافظة صعدة. بيدان هق الصحي الوحيد في بلدة المرف ، وهو2015 تشرين األول/أكتوبر 26 ، فيبال حدود

 كان المستشفى في قرية معظم 2015.27 أيار/جريح منذ مايو 3400لج حالة طوارئ في األسبوع، وعا 150حوالي يستقبل 

ات الحوثيين لم يكن هناك هدف عسكري ثابت في المنطقة المجاورة. لم تكن هناك أي مزاعم بأن قووالطين من أكواخ  أبنيتها

 28ألغراض عسكرية.كان يستخدم المستشفى أن في المنطقة ذلك الوقت أو  تكان

 ة في مخيم للنازحين في المزرقمنشأة طبية وغيرها من األعيان المدنييبدو  ماغير مشروعة على جوية ضربات قتلت 

 29طفال. 14بينهم  ،41 توجرح ،قلى األمدنيا عل 28 ،2015 آذار/مارس 30 فيمحافظة حجة، ب

هدد بحرمان األطفال من الحصول لوقود من الوصول إلى اليمن، مما شحنات ا بعض األحياني السعودية فبقيادة التحالف  منع

رغم  ،2015 أيار/مايو 8إلى  آذار/مارس 28من  الرسو في الموانئ اليمنية ناقلة وقود تستطع أيعلى الرعاية الطبية. لم 

سعاف ن خدمات اإلإ نيسان/أبريل 21في مية قالت منظمة الصحة العال 30، وفقا لسجالت الشحن.األقلمنها على  7محاولة 

األطفال  ن ماليينإد، واح المبر  ء هدد مواقع تخزين اللقن انقطاع الكهرباوإ، خطيرتعطلت بشكل  وتوصيل اإلمدادات الطبية

 31تلقي اللقاح. لعدمكانوا عرضة  5دون سن 

 الجنود األطفال

السعودية، وكذلك قوات الحوثيين الجنود  بقيادةاستخدمت األحزاب الموالية للحكومة في الصراع، وبدعم من قوات التحالف 

السعودية في  انضمت إليه ذيال "البروتوكول االختياري لالتفاقيةيطلب "األطفال، الذين يمثلون نحو ثلث المقاتلين في اليمن. 

تجنيد واستخدام من الدول األطراف اتخاذ "جميع التدابير الممكنة عمليا" لمنع الجماعات المسلحة من ، 2011 حزيران/يونيو

في هم ووضع تجنيد األطفالوقف على قوات الموالية للحكومة في اليمن الة السعودي بقيادةالتحالف ال يشجع الجنود األطفال. 

 32خطر.ال

ف التي تقودها السعودية على قائمة الجماعات المسؤولة عن االنتهاكات الجسيمة قوات التحالاألمين العام لألمم المتحدة  وضع

على ما يبدو السعودية هددت ن أ"في انتظار المراجعة" بعد  زالها في وقت الحقه أضد األطفال في حاالت النزاع المسلح، ولكن

 33الذين يعتمدون على هذه البرامج للخطر.األطفال يعرض كن أن كان يمي ذرامج األمم المتحدة، البلبوقف تمويلها 

                                                           
، 2015يونيو/حزيران  11: "األطفال يدفعون ثمن الحرب في اليمن"، مقال في فورن بوليسي إن فوكس، (هيومن رايتس ووتش)بلقيس ويلي،   25

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270272   
، 2016يناير/كانون الثاني  13" اليمن: الحوثيون يعرضون مدرسة مكفوفين للخطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  26

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/14/285354  
  ws/2015/10/27/282743https://www.hrw.org/ar/ne، 2015أكتوبر/تشرين األول  27"طائرات التحالف تقصف مستشفى في اليمن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  27
 السابق. 28
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715، 2015أبريل/نيسان  1"اليمن ـ غارات جوية على مخيم تثير بواعث قلق جسيمة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  29
  https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/10/269899، 2015مايو/أيار  10"اليمن ـ التحالف يمنع وصول الوقود الذي تمس الحاجة إليه"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش  30
 السابق. 31
   https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/02/290565،2016يونيو/حزيران  2ى األطفال"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش يجب إخالء سبيل األسر –"اليمن  32
dds-https://documents-، 2016ران يونيو/حزي 24األمم المتحدة، تقرير األمين العام بشأن األطفال والنزاع المسلح، إضافة،  33

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/194/20/PDF/N1619420.pdf?OpenElement  (. انظر أيضا:2016سبتمبر/أيلول  2)تم االطالع في 

Michele Keleman, “Saudi Arabia Dropped from List of Those Harming Children; UN Cites Pressure,” National Public Radio, June 9, 2016, 

http://www.npr.org/sections/parallels/2016/06/09/481426821/saudis-dropped-from-list-of-those-harming-children-u-n-cites-pressure ( تم االطالع في
2016سبتمبر/أيلول  2 );  

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270272
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/14/285354
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/10/269899
https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/02/290565
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/194/20/PDF/N1619420.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/194/20/PDF/N1619420.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/194/20/PDF/N1619420.pdf?OpenElement
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/06/09/481426821/saudis-dropped-from-list-of-those-harming-children-u-n-cites-pressure
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 :أن تطلب من حكومة السعودية إلى تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة

 

  مع أعضاء التحالف اآلخرين في جميع مزاعم االنتهاكات المحتملة لالتفاقية من  مصداقية ونزاهةوالتحقيق بشفافية

 ،األدلة واعتمادا علىتستخدم ألغراض عسكرية،  التي لمقبل قوات التحالف، بما في ذلك الهجمات على المدارس 

، أو الموافقة على إجراء تحقيق القيادة، بما في ذلك في سلسلة مزعومةالحرب الد المسؤولين عن جرائم مالحقة األفرا

 .من جانب جميع أطراف النزاع خطيرةالنتهاكات االدولي مستقل في 

  وإدماج المبادئ التوجيهية ذات الصلة لحماية المدارس والجامعات من "منةاآلمدارس الإعالن "المصادقة على ،

أثناء النزاع المسلح في العقيدة والكتيبات العسكرية وقواعد االشتباك وأوامر التشغيل، وغيرها  ستخدام العسكرياال

القيام على  خرينآلا التحالف . تشجيع أعضاءسلسلة القيادةفي  هاتنفيذشجيع من وسائل النشر، حسب االقتضاء، لت

 بنفس الشيء.

 من "قائمة" األمين العام لألمم المتحدة للحكومات  التحالفإزالة رر والتي تباتخذتها  التيخطوات ال تقديم أدلة على

 .د األطفال خالل النزاعات المسلحةوالجماعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ض

 را واالنضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية.وقف استخدام الذخائر العنقودية فو 

  ة في اليمن إلنهاء تجنيد األطفالالخطوات التي اتخذتها للضغط على القوات الموالية للحكوموصف. 

 

 (31و 29و 24و 2 المواد) التمييز من التحرر في الفتيات حق

 الفتيات على تؤثر التي التمييزية والممارسات السياسات من واحد جانب على النطاق واسعة ابحوث ووتش رايتس هيومن أجرت

 منفصلة السعودية في المدارس. العامة المدارس في والرياضية البدنية التربية على الحصول في المساواة بشأن السعودية في

ليس  البنات مدارس من العظمى الغالبية فإن إجبارية، بدنية تربية حصص لديهم المدارس في الصبية أن ورغم الجنس، حسب

 التمييز من التحرر في حقهن البدنية والتربية الرياضية األلعاب في المشاركة في الحقمن  الفتيات حرمانينتهك  34.لديها ذلك

 .والترفيه والتعليم بالصحة يتعلق فيما

 بعض اتخذت هاولكن العامة، المدارس في للفتيات الرياضة ممارسة أو البدنية التربية فعال نحو على السعودية حظرت

ه 35.بذلك المحدودة للسماح لهن الخطوات  والتعليم التربية وزارة 2014نيسان /أبريل في السعودية في الشورى مجلس وج 

 حتى أنه 2015 آذار/مارس في والتعليم التربية وزير أعلن 36.العامة المدارس في للفتيات البدنية التربية إدخال إمكانية لدراسة

 أدخلت حائل في حكومية مدارس 5ذ ِكر إن  37.إلزاميا يكون لن فإنه للبنات، الحكومية المدارس في البدنية التربية إدخال تم إذا

                                                           
Louis Charbonneau, Michelle Nichols, and Yara Bayoumy, “U.N. chief faced funding cut-off, fatwa risk over Saudis: sources,” Reuters, June 7, 
2016;  

 Colum Lynch, “Saudi Arabia Threatened to Break Relations With U.N. Over Human Rights Criticism in Yemen,” Foreign Policy, June 7, 2016, 

http://foreignpolicy.com/2016/06/07/saudi-arabia-threatened-to-break-relations-with-un-over-human-rights-criticism-in-yemen/ (  2تم االطالع في 
2016سبتمبر/أيلول  ). 

 

 
   https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/04/292747،2016أغسطس/آب  4"نساء السعودية يغي رن "قواعد اللعبة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش  34
، 2012هيومن رايتس ووتش، "خطوات الشيطان: حرمان النساء والفتيات من الحق في الرياضة في المملكة العربية السعودية" فبراير/شباط   35

https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/15/256297  
شاركة نسائية بدورة األلعاب األسيوية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  –" السعودية  36  ، 2014سبتمبر/أيلول  17ال وجود لم 
، 2015مارس/آذار  2لن تكون إلزامية"، صحيفة الحياة، «: رياضة البنات»منصور الجبرتي، "وزير التعليم يحسم مصير   37

http://www.alhayat.com/Articles/7767418/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-

%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA---%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9   (. 2015أكتوبر/تشرين األول  1، )تم االطالع في 

http://foreignpolicy.com/2016/06/07/saudi-arabia-threatened-to-break-relations-with-un-over-human-rights-criticism-in-yemen/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/04/292747
https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/15/256297
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 من واضحة معلومات على الحصول من ووتش رايتس هيومنلم تتمكن  38.اإلعالن هذا عقب للفتيات البدنية اللياقة برامج

 بعض أن إلى العامة التقارير تشير ولكن للبنات، الحكومية المدارس في البدنية التربية بشأن خطية طلبات خالل من الحكومة

 أيار/مايو وفي ،منذ فترة طويلة البدنية التربية الخاصة المدارس قدمت. للفتيات البدنية التربية اآلن تقدم الحكومية المدارس

 عليها يشرفأن و" الئقة مالبس" الفتيات ارتداء بشرط ستمر،ت أن يمكن البرامج هذه أن السعودية السلطات حكمت ،2013

 عام تأعلنالتي  والتنموي االقتصادي للنمو الحكومة طريق خارطةفي السعودية، وهي  ،2030لخطة  يمكن 39.إناثمدربات 

 منتظمةال ممارسةال فرصغالبا ما ق يدت : الطريق خارطة تقول 40.إلى الرياضة والفتيات لنساءا وصول نتحس   أن ،2016

 41.ير. هذا سيتغللرياضة

 

 :السعودية حكومة من تطلب أنإلى  اللجنة ووتش رايتس هيومن تدعو

 جدول ديوتحد اإللزامي، التعليم سنوات طوال للبنات الحكومية المدارس جميع في لزاميةاإل البدنية التربية خالإد 

 للتنفيذ. واضح زمني

 المدارس في البدنية التربية تعليمل تدريبال على قادرات النساء أن من لتأكدا. 

 

 (19و 18 المادتان) األطفال على تؤثر التي اإلجراءات

 السنوات في النساء حقوق مجال في إصالحات أدخلت السعودية أن مؤخرا صدر تقرير في ووتش رايتس هيومن قتوث  

 اإلصالحات أثر لأبط أوكما حد   والفتيات، النساء على تمييزية أعباء فرض في يستمر الرجل والية نظام أن إال األخيرة،

 42.األخرى

 هافي بما ،2015سنة انتهت في فترة خالل  نفسي،و بدني إيذاء حالة 8016 بحدوث االجتماعية والتنمية العمل وزارة أفادت

 أولياء باعتبارهم وضعهم استخدموا الذين الذكور ألقاربا ،إحدى المدن يف الحاالت معظم شملت 43.السعودية في طفاللأل

 44.الشخصية الهوية وثائق أو الصحية والرعاية التعليم في حقهممن  واألطفال النساء لحرمان األمور

 يتعلق فيما مخاوف الوالية نظاميثير  المنزلي، العنف من المواطنين حماية في المكاسب عضب السعوديةحققت  حين في

باستقبال  أيضا السعودية المحاكم تستمر. واألمهات اآلباءورعاية  المعاملة، سوء من الحماية في حقهمل واالنتهاكات باألطفال

 إلى إعادتهم من تتراوح عقوبات إلى ؤديت أن يمكن يوالت ،"الوالدين عقوق" ـل األطفال ضد اآلباء قبل من مرفوعة دعاوى

 .السجن إلى األمر ولي ديار

 وفقا. المسيء األب من دائماليسوا محميين  أطفالهافإن  الطالق، على الحصول على قادرةالتي تتعرض لإلساءة  المرأة كانتإن 

. األطفال على القانونية اليةالوب دائمايحتفظ  األب، إال أن األم مع عيشبال األطفال تأمر أن للمحكمة يجوز السعودي، للقانون

 في ،األب مع للعيش أكثر أو سنوات 7بعمر  الفتيات نقلعلى  الطالق بعد ألطفالبمكان معيشة ا المتعلقة األساسية القواعد تنص  

                                                           
، 2015مارس/آذار  4متعب العواد، "أندية للياقة البدنية والتخسيس والتغذية في ثانويات البنات"، صحيفة عكاظ،   38

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150304/Con20150304756707.htm  (.2016فبراير/شباط  1)تم االطالع في 
، 2014أبريل/نيسان  11يجب تسريع وتيرة إصالحات رياضة الفتيات في المدارس الحكومية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  -"السعودية 39

https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/11/253378  
 انظر: 40

“Full Text of Saudi Arabia’s Vision 2030,” Saudi Gazette, April 26, 2016, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-

2030/ ( 2016أغسطس/آب  19تم االطالع في  ) 
 المرجع السابق. 41
  https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/16/292083، 2016يوليو/تموز  16تش: "المرأة أسيرة نظام والية الرجل في السعودية"، هيومن رايتس وو 42
 انظر: 43

The Ministry of Labor and Ministry of Social Affairs were combined in 2016 by royal decree to form the Ministry of Labor and Social 
Development. “8,016 cases of abuse recorded in one year,” Arab News, December 16, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-

arabia/news/851131 ( 2015ديسمبر/كانون األول  16تم االطالع في  ).  

 
 انظر: 44

“Women, children target of domestic violence,” Arab News, October 23, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/824436 ( تم االطالع في

2015أكتوبر/تشرين األول  23 ). 
 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150304/Con20150304756707.htm
https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/11/253378
http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-2030/
http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-2030/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/16/292083
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851131
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851131
http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/824436
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 بغضإنه  ووتش، رايتس هيومن ـل سابق قاضي قال. عيشبمكان ال ارسنوات أو أكثر يمنحون الخي 9بعمر  األوالد أن حين

اعتمادا على  الطالق بعد المعيشة ترتيبات بشأن قرار اتخاذ إلى المطاف نهاية في المحاكمتهدف  الطفل، عمر عن النظر

 من أي علىاعتمادا  حكمهم ونؤسسي وقد النساء ضد القضاةيميز  العملية، الناحية من أنه إلى أشار. للطفل الفضلى ةلحالمص

 .المسيء بالية األو مغادرة من األطفال التمييزية األحكام هذه منعت. محافظا أكثر الوالدين

 سفر إذن رفض أو منحب السلطة ،قبل زواجهن وانتقال والية األمر للزوج بناتهمل األمور أولياء زالوا ما الذين سعوديين،ال باءلآل

 شاباتو فتيات أمور أولياء ولكن الخارج، في للدراسة للنساء الجامعية الدراسية المنح آالف السعودية لتمو  . الخارج إلىالبنات 

 الخارج في الذكور أقاربهن دأح يرافقهن نأ النساء هؤالءعلى  رسميا أيضا السعوديةتفرض . رفضوا سفرهن البرنامجق بلن في 

 .دراستهن فترة طوال

 وثائق على لحصولبا للنساء للسماح المدنية األحوال قانون تعديل 2015 األول تشرينأكتوبر/ 13 في الشورى مجلس اقترح

 إلىبحاجة  االقتراحاليزال . المدارس في أطفالهن تسجيل ذلك في بما الهامة، البيروقراطية المهام إلجراء األسرة بطاقات تدعى

بطاقات  إصدارب ستبدأ أنها الشورى، مجلس اقتراح على بناء الداخلية وزارة أعلنت. التنفيذ حيز دخللي الوزراء مجلس موافقة

 النساء يساعد أن شأنه من ألنه القرارب ووتش رايتس هيومن إليهن تحدثتكثيرات  نساء أشادت. واألرامل لمطلقاتاألسرة ل

 .النساء جميعل األسرة بطاقات منحوأضافوا أنه يجب  المدرسة،أبنائهن من  بمنعأحيانا  السابقين أزواجهنيعاقبهن  اللواتي

 18 بـ الزواج سن للقانون كمصدر الشريعةب تعترف أخرى دول حددت. السعودي القانون في الزواج لسن أدنى حد هناك ليس

ة في المقترح التغييرات من جموعةباإلضافة إلى م الزواج لسن األدنى الحد 18عمر  جعل الشورى مجلس ناقش. كثرأ أو

 متفرقة تقارير بنشر المحلية االعالم سائلو ستمرت. رسمي إقرار أي قانون تملم ي اآلن وحتى ،2013 عام الشخصية األحوال

 .يكبروهن عقودا رجال منسنوات  8 أعمارهن تتجاوز ال فتيات من ذلك في بما األطفال زواج عن

 :السعودية حكومةال من تطلب أنإلى  اللجنة ووتش رايتس هيومن تدعو

 سيحمل  الوالدينوأي  ،مع أي من الوالدين الطفل مسائل مثل مكان إقامة حديديجب ت الطفل، والدي طالق حالة في

 للطفل. الفضلى المصالح أساس على فل،للط األساسية المسؤولية

 أطفالهم شؤون مع تعاملفي ال متساوية لهم حقوق واألمهات اآلباء أن من التأكد. 

 الرجل مع المساواة قدم على المدارس في أبنائهن وتسجيل العائلة بطاقات على حصولبال النساء لجميع السماح. 

 المنزلي العنف حاالت مع التعامل كيفية حول للشرطة توجيهية مبادئ إصدار. 

 والفتيات للفتيان بالنسبة استثناءات دونعاما  18 بـ الزواج لسن األدنى الحد تحديد. 

 

 (37و 32و 22و 11و 9و 2 المواد) نالمهاجروو نالالجئو األطفال

 السلطات طرد ووتش رايتس هيومن قتوث  . للجوء نظام تنشئ ولم 1951 لعام الالجئين اتفاقية لىع السعوديةلم تصادق 

 .هملظروف فردي تقييم أي دون األطفال،هم في بمن للمهاجرين، الجماعيالسعودية 

 مخاطرو السجن في القاسية الظروف وتحمل والترحيل االعتقال األحيان من كثير في السعودية في المهاجرون طفاليواجه األ

 السخرة، أعمال فيالمشاركة و للتسول، السعودية إلى األطفال بعض تهريب يتم. ديارهم إلى العودة عند االنتهاكات من المزيد

 45.الترحيل يواجهون الذين البالغين أو يكونوا تابعين لمعيليهم من

 2013 تشرين الثاني/نوفمبر نبي أبابا أديس إلى امهاجر الطف 8598 منهم ،إثيوبيا 163018 السعودية السلطات لترح  

 فيها بما مواقع في سيئة، ظروف في آخرين آالف مع األطفال زاحت ج ترحيلهم، قبل 46 .، بحسب تقارير2014 آذار/ارسوم

 بينهم صومالي، أصل من معظمهم مهاجر 1200 من مجموعةنقلت . الرياض شمال زفاف حفالت وقاعة للنساء جامعة

 غرفة في أيام 9 لمدة وأطفالهن صومالية امرأة 150 تلاعتق أخرى، حالة وفي. فقط مرحاضين فيه سجن إلى األطفال عشرات

                                                           
 هيومن رايتس ووتش، "كبار قبل األوان". 45
، 2014مارس/آذار  18يان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، "سياسة الطرد الجماعي السعودية تعرض الصوماليين للمخاطر"، ب  46

https://www.hrw.org/ar/news/2014/03/18/253164  
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 من عانى الذي ابنها ومن بينهم مرضى، كانوا األطفال من اعديد نإ امرأة التق. الصحي الصرف مرافق أو شاأو فر تكييف بال

 العمر من يبلغ صبيا نإ ووتش رايتس هيومنلـ  مقديشو في الصحيين العاملين أحد قال أخرى، قضية وفي. المعدةانتفاخ و التقيؤ

 من يعاني وكان ايطرد أن قبل شهر لمدة السعودية في والده مع قلاعت   أسابيع لعدة مقديشو مستشفى فيرعاه كان ي واحدة سنة

 .الدم وفقر التغذية وسوء اإلسهال

 صلف  عاما واحدا و العمر من يبلغ إندونيسي طفل زاحت ج المثال، سبيل على. آبائهم أحيانا يحتجزون عن الذين األطفاليفصل 

 47.والدتها عن منفصل بشكل شابة يمنية فتاة واحتجزت والده، عن

 أطفاال تعادأو ،ألوصيائهم أو ديارهم إلى ترحلهم الذين لألطفال منةاآل عودةال عن مسؤولة ليست أنها السعوديةادعت 

 25 من أكثرالسعودية  السلطات حرمت. للقتال تجنيدهم أو المسلح النزاع لخطردول أو أوضاع يتعرضون فيها  إلى مهاجرين

 إلىن المرحلو األطفاليتعرض  48.األطفال مئات من بينهم ،2014 رحلتهم أوائلو اللجوء طلبألف صومالي من فرصة 

وكثيرا ما تقصف  األطفال تجند التي ،"الشباب حركة" مثل المتطرفة المسلحة الجماعات قبل من استهدافهملخطر  الصومال

 الحكومية والقوات "الشباب حركةقبل " من للتهديد تعرضوا إنهم ووتش رايتس هيومنلـ  نصوماليو قال 49.لمدنيينوتهاجم ا

 .السعودية منم عادتهعند إ

 :السعودية حكومةال من تطلب أنإلى  اللجنة ووتش رايتس هيومن تدعو

 إصالحه يمكن ال ضرر خطريعرضه ل ضعو إلى أجنبي طفل أي إعادةعدم  من تأكدال. 

 معاملة لضمان الالزمة التدابير واتخاذ الترحيل، عملية في المهاجرين احتجاز مراكز ظروف وتحسين فحص 

 .الترحيلو االعتقال أثناء إنساني بشكل المهاجرين

 القانون وضعهم أساس على األطفال احتجاز عنالفوري والكامل  الكف. 

 خالل الترحيل ينتظرونالذين كانوا  األجانب العمال معاملة إساءة مزاعم في وشامل فوري مستقل تحقيق إجراء 

 .2014و 2013عامي  الجماعيالطرد  عملية

 المصحوبين. غير المهاجرين األطفال طرد عن االمتناع 

 االنتهاكات لخطر يتعرضون حيث الصومال، ووسط مقديشو إلى الصوماليين مواطنينال ترحيل عمليات جميع وقف 

 اإلنسان. لحقوق الجسيمة

 في بما ،خاصة الطفل حقوقهاجرين والم حقوقب المهاجرين معالذين يمكن أن يتواصلوا  األمن أفراد جميع توعية 

 .بذويهم المصحوبين غير األطفال ذلك

 بذويهم المصحوبين غير األطفاللتمكين الوصاية على  استقبال مراكز إنشاء. 

                                                           
 هيومن رايتس ووتش، "كبار قبل األوان". 47
، 2014مارس/آذار  18"سياسة الطرد الجماعي السعودية تعرض الصوماليين للمخاطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  48

https://www.hrw.org/ar/news/2014/03/18/253164  
  https://www.hrw.org/ar/news/2014/02/19/252816، 2014فبراير/شباط  18ألف صومالياً"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  12"السعودية ـ طرد  49
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