KSA: Call for U.S. Firm to Quite Neom Project
2 June 2020
American consulting firm must withdraw support from human rights-violating
megaproject in Saudi Arabia
The Boston Consulting Group’s unlawful involvement in Saudi Arabia’s NEOM
megaproject was the subject of an open letter endorsed by twelve human rights
organizations, including the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), sent to the
Group on 2 June 2020.
The megaproject is contrary to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights,
by violating the locale population’s human rights, including their right to free expression
and their access to land. The Boston Consulting Group must immediately withdraw from
the NEOM project until its adverse human rights impacts are addressed in consultation
with the afflicted communities.
To:
Boston Consulting Group, 200 Pier Four Blvd, Boston, MA 02210, United States
Oliver Wyman, 55 Baker St, Marylebone, London W1U 8EW, United Kingdom
Mckinsey& Co, The Post Building, 100 Museum St, London WC1A 1PB, United Kingdom
Subject: Open letter calling on management consulting firms involved in Saudi Arabia’s
NEOM project to publicly condemn human rights violations accompanying it
We, the undersigned organisations, are writing to you to raise our concerns about
repeated violations being committed by the Saudi authorities in their bid to evict members
of the Huwaitat tribe from their homes in order to proceed with their NEOM megacity
project in the Tabuk Province of northwestern Saudi Arabia, a project for which we
understand you are providing consulting services.
We are concerned that your involvement in the project has failed to prevent the adverse
human rights impact on the local population, including the violation of their rights to access
land and the punitive measures taken against them for peacefully expressing their
opposition, which take place within the wider crackdown on civic freedoms in Saudi
Arabia.
We wish to highlight your moral and legal responsibilities under the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights, and, as such, urge your companies to respond to these
concerns and immediately issue a public statement explicitly condemning the violations
being committed. Furthermore, we call on you to reflect upon your responsibilities, and

unless and until the adverse human rights impact can be addressed, urge your companies
to reassess involvement in the NEOM project, and to cease engagement entirely.
Background
Human rights organisations have monitored repeated violations being committed by the
Saudi authorities in their bid to evict members of the Huwaitat tribe from their homes in
order to proceed with their NEOM megacity project on the Red Sea.
As the Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) outlined in an inquiry to
your companies, Huwaitat tribesman Abdul-Rahim al-Howeiti was executed by the Saudi
authorities in April 2020 after protesting the government’s eviction order due to
construction for the NEOM project. Furthermore, the authorities have rounded up and
arrested at least eight other members of the tribe who opposed the eviction, who sources
say some of whom were arrested for coming to the defence of a kidnapped child.
There have been concerns by local communities over their land ever since the
announcement of the NEOM project in April 2017, with rumours circulating of forced
evictions. These fears were realised in January 2020, when local authorities informed
inhabitants of the decision to evict them. This eviction order was met with peaceful local
opposition, which was in turn met with violence by the authorities, including the mass
arrests in March, and the killing of Abdul-Rahim al-Howeiti in April.
Furthermore, there is now a propaganda effort taking place to counter recent information
about the views of the Huwaitat tribe, and to pressure prominent figures among the
Huwaitat to publicly disown Abdul-Rahim.
These violations take place in the context of a broader crackdown on civic freedoms and
peaceful dissent in Saudi Arabia, which has intensified in the past few years, including
through heavy intimidation, arbitrary arrests, prolonged detention, brutal torture, and
mounting executions, silencing any voices that speak out. Human rights defenders and
activists are not able to freely carry out their work, nor is anyone able to freely engage in
public protests, without facing reprisals.
Recalling your companies’ responsibilities,
In light of the above, the undersigned NGOs are concerned that your involvement has
failed to prevent the adverse human rights impact on the local population, and we wish to
highlight your moral and legal responsibilities under the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights. This includes the requirement of businesses to “seek to
prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their
operations, products or services by their business relationships, even if they have not
contributed to those impacts” (13b), and to “involve meaningful consultation with
potentially affected groups” (18b).

We welcome the fact that Boston Consulting Group (BCG) has responded to an inquiry
from the BHRRC, in contrast to the two other project management consultants BHRRC
contacted. However, we deem BCG’s response to be inadequate, and the assertion that
the company engages where it believes the work “can contribute to positive economic
and societal transformation” is in sharp contradiction to the events on the ground.
Furthermore, we urge Oliver Wyman and McKinsey & Co., two other project management
consultancies contracted on the NEOM development, to respond to BHRRC’s
communication and to outline how they have met such responsibilities themselves,
including in McKinsey & Co’s case how the company has abided by its own Code of
Conduct.
Recommendations
In light of the above, the undersigned organisations urge all three companies to directly
respond to these concerns and to:
• Immediately issue a public statement explicitly condemning the violations being
committed;
• Reflect upon your legal and moral responsibilities under the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights and relevant company commitments;
• Engage with meaningful consultation with the affected communities and other relevant
stakeholders in order to gauge existing or potential adverse human rights impacts;
• Reassess your involvement in the NEOM project and cease your engagement, unless
and until the adverse human rights impacts can be addressed.
We believe that such measures would have a positive bearing on the situation on the
ground, and that now is a welcome opportunity for companies to demonstrate a
commitment to the Guiding Principles and international human rights standards there to
underpin your conduct.
We look forward to your response.
Signatories:
ALQST for Human Rights
Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
CIVICUS
CODEPINK
European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
European-Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)
Freedom Forward
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
International Service for Human Rights (ISHR)
Just Foreign Policy

MENA Rights Group

Original statement
Graphic: Neom Project logo.

نداء لشركة أمريكية لالنسحاب من مشروع "نيوم"
 2حزيران/يونيو 2020
على شركة االستشارات األمريكية تعليق مشاركتها في مشروع ”نيوم“ الذي ينتهك حقوق السكان في السعودية
كانت المشااركة يير الاانونية لمجموعة بوسانن اسسااشاارية مش مشاروع منيومع ال مالس السا ودو موساوع رساالة م اوحة
ابناها  12منظمة حاوقية ،بما مش ذلك مركز الااهرة لدراسات حاوس اإلنسان) ، (CIHRSوام إرسالها مش  2يونية .2020
"مشاروع نيوم" يا ارض مع المبادئ الاوجيهية لألمم الماحدة بشانن اععما الاجارية وحاوس اإلنساان ،ويناهك بشاك واسا
حاوس السكان المحليين ،بما مش ذلك حاهم مش حرية الا بير وحاهم على اعرض.
الرسااالة نالبت مجموعة بوساانن اسساااشااارية با ليك مشاااركاها مش هذا المشااروع لحين م الجة بيارع الساالبية على حاوس
السكان ،بالاشاور مع المجام ات الماسررة.
نص الرسالة:
إلى:
Boston Consulting Group, 200 Pier Four Blvd, Boston, MA 02210, United States
Oliver Wyman, 55 Baker St, Marylebone, London W1U 8EW, United Kingdom
Mckinsey & Co, The Post Building, 100 Museum St, London WC1A 1PB, United
Kingdom
على الشررركات االسررتشررارية العاملة مع مشررروع “نيوم” السررعودي عن تسررتنكر علنحا انتهاكات حقوق ابنسرران الم رراح ة
للمشروع
بيرا عن مخاومنا حو اسناهاكات الماكررة الاش اراكبها الساااالنات الساا ا ودية مش
نحن المنظمات الموق ة أدناع نكاب إليكم ا ً
حملاها لاهجير ب ض أبناء قبيلة الحوينات ان يذًا لمشاروع مدينة منيومع مش محامظة ابوك ،والذو اادمون خدماكم اسسااشاارية
له .مكم يالانا أن مشااااركاكم مش هذا المشاااروع لن امنع بيارع الساااارة بحاوس ساااكان المنناة ،بما مش ذلك اناهاك حاهم مش
اساخدام اعرض ،مسالً عن اإلجراءات ال اابية الماخذة بحك ك من عبروا سلميًّا عن رمسهم الاهجير ،وذلك كله سمن حملة
قمع أوسع للحاوس المدنية مش الس ودية.
ومش هذا اإلنار ،نسالن الساوء على مساووليااكم اعخالقية والاانونية بموجب المبادئ الاوجيهية بشانن اععما الاجارية وحاوس
اإلنساان الااادرة عن اعمم الماحدة ،ونحث شاركااكم على اسسااجابة لهذع المخاوف ،من خال إاادار بيان علنش مورو يندد
باسناهاكات المااااحبة للمشااروع .كما ندعوكم إلعادة النظر مش مسااووليااكم مش هذا الااادد ،ونحث شااركااكم على إعادة ااييم
مشاركاها مش هذا المشروع ،وا ليك هذع المشاركة حا لم ااوامر إمكانية للاادو لهذع اآليار السارة بحاوس سكان المنناة.
معلومات خلفية:
ااب ت المنظمات الحاوقية اسناهاكات الماكررة الاش اراكبها السالنات السا ودية مش حملاها لاهجير ب ض أبناء قبيلة الحوينات
من أج ان يذ مشاااروع مدينة منيوم مالمن على البحر اعحمر .وكما أشاااار الملخص الماسااامن مش اساااا الم مركز موارد
اععما وحاوس اإلنساان الموجه إلى شاركااكم ،ماد أعدمت السالنات السا ودية ابن قبيلة الحوينات ع د الرحيم الحويطي مش
أبري  2020ب د احاجاجات أبناء الابيلة على أمر الاهجير ان يذًا للمشااااروع .كما اعاالت الساااالنات ما س يا عن يمانية من
أبناء الابيلة عارسوا الاهجير ،وب سهم اعاا أيناء محاولة منع المباحث من اخاناف أحد اعن ا .

عبر أهاالش المننااة عن مخااومهم مناذ إعالن مشاااااروع نيوم مش أبريا  2017وماا قاد يارااب علياه من احاماالياة الاهجير ،وقاد
احااات هاذع المخااوف مش ينااير  2020حينماا أعلمات السااااالناات المحلياة أهاالش المننااة بارار اإلخالء للمننااة ،مماا سقى
م ارساا اةً ساااالمية من اعهالش الاها اساااااجابةه عني ة من جهة الساااالنات ،يم اعاااست جماعية مش ماري وماا عبد الرحيم
الحوينش مش أبري .
س ت السلنات الس ودية من خال الاسلي اإلعالمش إلى إنكار الم لومات الواردة عن م ارسة أبناء قبيلة الحوينات للارار،
وذلك بالساطن على ب ض الشاخاايات البارزة من الابيلة للمشااركة مش مهرجان جماهيرو ي لنون ميه البراءة من عبد الرحيم
الحوينش.
اناش هذع اسناهاكات سامن حملة قم ية أوساع على الحاوس المدنية وحرية الم ارساة السالمية مش السا ودية ،وقد ااااعدت هذع
الحملة مش السااانوات اعخيرة ،واشااااد الارهيب وازدادت اسعاااست الا ساا ية ونالت مدد اسحاجاز واشاااادت قساااوة الا ذيب
واااعدت اإلعدامات و ُكممت أمواع ك من اجرأ على اسناااد أو الدعوة إلى اإلاالح .ملم ي د بإمكان النشناء والمدام ين عن
حاوس اإلنسان ان يذ أعمالهم بحرية ،وأاب س يمكن عو احاجاج ال لنش أو اظاهر ان يمر دون ا رض لألعما اسنااامية.
مسئوليات شركاتكم
الموق ة أدناع عن مخاومنا من أن مشاااركاكم مش المشااروع لن امنع
مش سااوء ما ساابك ،ن رب نحن المنظمات يير الحكومية
أ
اآليار الساااارة بحاوس أهالش المنناة ،ونسااالن الساااوء على مساااووليااكم اعخالقية والاانونية احت المبادئ الاوجيهية بشااانن
اععما الاجارية وحاوس اإلنسااان بما مش ذلك إلزام المؤسااسااات الاجارية بنن ماسا ى إلى منع اآليار السااارة بحاوس اإلنسااان
الاش ارابن ارابا ً
ارا ب مليااها أو مناجااها أو خدمااها مش إنار عالقاها الاجارية ،حاى عندما س اسهم هش مش الكع 13
نا مباش ً
ب) و مأن اشم مشاورات حاياية مع الجماعات الاش يحام اسررهاع  18ب).
ونحن إذ نرحب باساااجابة مجموعة بوساانن اسساااشااارية واسااا الم مركز موارد اععما وحاوس اإلنسااان خالمًا للشااركاين
اسسااشاارياين اعخريين ،ن ابر ان رد مجموعة بوسانن يير وافو  ،وأن انكيدها على أن مشااركة الشاركة مرهونة بما ا ااد أنه
يساهم مش الاطيير اسقااادو واسجاماعش اإليجابش ،مخالف اما ًما لما نشهدع على أرض الواقع.
أيسااا اا الشاااااركاين اعخريين الما ااقاداين مش مشاااااروع منيومع ،أولي ر وايماان ومااكنزو أناد كو ،على
ومش هاذا اإلناار نحاث
ً
اسسااااجابة لرساااالة مركز موارد اععما  ،والخيص ما م لااع للايام اماياسً لهذع المساااووليات ،كما نحث ماكنزو أن كو احديدًا
على الخيص ما م لاه لاللازام باواعدها السلوكية.
تو يات
مش سوء ما سبك ،نحن المنظمات الموق ة أدناع نحث الشركات اليالث على اسساجابة المباشرة لمخاومنا من خال ما يلش:
•
•
•
•

إادار بيان علنش يندد بشك اري باسناهاكات المراكبة مش إنار المشروع.
اسماياا لمساااااوولياااهاا الااانونياة واعخالقياة ومك المباادئ الاوجيهياة لألعماا الاجاارياة وحاوس اإلنساااااان والازاماااهاا
الداخلية الم نية بهذا الموسوع.
اسااااشاااارة الجماعات المانيرة وييرها من اعنراف الم نية عج قياي اآليار الساااارة الااومة أو المحاملة لحاوس
سكان المنناة.
إعادة ااييم انخرانها مش مشااروع منيومع وا ليك هذع المشاااركة ما دامت س ااومر إمكانية الاااادو لايار السااارة
بحاوس اإلنسان النااجة عنه.

نؤمن أن هذع اإلجراءات احم اعير اإليجابش للوسااع مش المنناة ،وأن هذع اللحظة اشااك مراااة جيدة لاؤكد هذع الشااركات
الازامها بالاواعد الاوجيهية والم ايير الدولية لحاوس اإلنسان كنساي ل ملها.

نانلع إلى ردكم.
المنظمات الموقعة:
 .1الاسن لحاوس اإلنسان
 .2أمريكيون عج الديموقرانية وحاوس اإلنسان مش البحرين
 .3مركز الااهرة لدراسات حاوس اإلنسان
 .4الحلف ال المش لمشاركة المواننين -سي يكي
 .5كودبينك
 .6المركز اعوروبش للديموقرانية وحاوس اإلنسان
 .7المنظمة اعوروبية الس ودية لحاوس اإلنسان
 .8مريدوم موروورد
 .9مركز الخليج لحاوس اإلنسان
 .10الخدمة الدولية لحاوس اإلنسان
 .11جست مورين بوليسش
 .12مجموعة منا لحاوس اإلنسان
البيان اعالش
الاورة :ش ارة مشروع "نيوم"

