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 قرار غیر مسبوق باألمم المتحدة یطالب بإنھاء اضطھاد البھائیین بالیمن
 
 

طالب قرار صادر من األمم المتحدة بشأن األوضاع بالیمن االفراج عن كافة المعتقلین البھائیین ھناك. وكان القرار الذي 
 باألمم المتحدة. مجلس حقوق االنسانتقدمت بھ دولة مصر نیابة عن المجموعة العربیة قد حظي بدعم كافة أعضاء 

 
 2017سبتمبر  29بالیمن" تم إقراره باإلجماع یوم الجمعة  ء القدراتالمساعدة التقنیة وبنا مشروع القرار المسمى "

عضواً یتم انتخابھم من قبل الجمعیة العمومیة  47بمجلس حقوق االنسان، وھي الجھة المخولة باألمم المتحدة، وتتكون من 
 بناء على مبدأ التوزیع الجغرافي العادل.

 
كأتباع الدیانة المفروضة على حریة الدین أو المعتقد، بما في ذلك األقلیات، القیود الشدیدة القرار عبَّر عن القلق تجاه "

البھائیین المعتقلین في الیمن بسبب معتقدھم الدیني، وأن  كافةفورا عن  باإلفراججمیع األطراف البھائیة". ویطالب القرار "
 ".اتوقیف بحقھم، وأن تكف عن المضایقات التي یتعرضون لھالتوقف إصدار مذكرات 

 
یوجد حالیا سبعة معتقلین بھائیین بسجون الیمن، غالبیتھم مسجونون في معتقالت غیر معلنة، فیما أمضى أحدھم أكثر من 

شخصا  12أربع سنوات في السجن بسبب التأجیل المتكرر لجلسات محاكمتھ. كما تم اصدار مذكرات اعتقال بحق أكثر من 
ترك منازلھا. وتشیر التطورات األخیرة في الیمن بأن اجراءات االضطھاد والتي آخر، فیما أُجبرت العدید من العوائل على 

تمارسھا السلطات في صنعاء ضد البھائیین قد اتسعت لتشمل جمیع البھائیین. وتسعى السلطات ھناك إلى تأجیج الرأي العام 
 ات في الیمن.ضد البھائیین من خالل نشر إشاعات تشیر إلى أنھم یتآمرون سراً إلثارة االضطراب

 
باألمم المتحدة بجنیف: "الجدیر بالمالحظة في ھذا القرار ھو أن  الجامعة البھائیّة العالمیّةوقالت السیدة دیان عالئي ممثلة 

 كافة األعضاء تمكنوا من الوصول إلى اجماع حول األوضاع السیئة في الیمن بما في ذلك اضطھاد البھائیین كمكون دیني"
 

عة عمل من الخبراء الدولیین واإلقلیمیین البارزین مَكلَّفَة بمتابعة ومراقبة أوضاع حقوق اإلنسان في القرار أسس مجمو
الیمن وتقدیم تقاریر حول ذلك. المجموعة مَكلَّفَة أیضا بالقیام بفحص شامل لكافة تجاوزات وانتھاكات حقوق االنسان الدولیة 

 في الیمن.
 

یمني بأكملھ یعاني تحت وطأة أوضاع إنسانیة غایة في السوء. وباإلضافة إلى ھذه وأوضحت السیدة عالئي أن: "الشعب ال
 الظروف القاسیة فإن البھائیین الیمنیین یعانون أیضا ضغوطا وتحدیات إضافیة لمجرد كونھم بھائیین"

 
كانت قد أشارت في  العالمیّةالجامعة البھائیّة وبینما یتم استھداف البھائیین الیمنیین من طرف سلطات الحوثي وصالح، فإن 

في األسبوع الماضي بأن مصادر موثوقة تؤكد على أن السلطات اإلیرانیة تقف في واقع  مجلس حقوق االنسانبیان ُسِلَم إلى 
 األمر خلف ھذه االضطھادات.
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اركة في األنشطة وصرحت السیدة عالئي بأنھ "برغم الظروف المروعة في الیمن فإن البھائیین ومن منطلق مبدأ عدم المش

السیاسیة قد رفضوا أن یكون لھم مواقف منحازة ألي طرف من أطراف الصراعات بالیمن.  في المقابل سعى البھائیون 
ال تطالب  مجلس حقوق االنسانعلى العمل من أجل خدمة كافة أبناء المجتمع". وأضافت: "لذا فإن ھذه اللفتة القویة من 

 رسات غیر العادلة فحسب، بل إنھا بمثابة منارة واضاءة أمل لمن یعانون حالیا في الیمن".األطراف المسئولة بإیقاف المما


