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 چکیده

فشارهای حقوق بشری بر عربستان از زمان به سلطنت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، 
ی بوده است. المللنیبناشی از دو موجِ اعتراضات نسبت به اقدامات عربستان در سطوح داخلی و 

آغاز شد و موج دوم، البته با  2015مارس  25موج اول، با حمالت ائتالف سعودی به یمن از 

شروع شد. در این موج کوبنده، تراکم  2018شدت بیشتر، از زمان قتل جمال قاشقچی در اکتبر 
، باعث شد «اصالحات سیاسی»نقض حقوق بشر در یمن و سرکوب فعاالن سعودیِ متمایل به 

ی اعمال جابهای مواجه شود ولی سابقهپادشاهی عربستان با فشارهای حقوق بشری کم تا

اصالحات ساختاری و اساسی، به بهبود چهره حکومت خود از طریق ابزارهای حقوق بشری 

ها، دهد که ابزارهای حقوق بشری عربستان در این سالهای این پژوهش نشان مییافتهبپردازد. 
های اولیه )اقتصادی( به برخی از ایدئولوژیکی، ارسال کمک-عاد فرهنگیچندوجهی و شامل اب

ی از ریگبهرهو  المللنیبهای حقوق و فقیر، استفاده از چهارچوب زدهجنگمردم کشورهای 

ترین تحوالت حقوق تبلیغاتی بوده است. در این پژوهش، پس از بررسی مهم-ایابزارهای رسانه

ابزارها و تدابیر عربستان در  نیترمهم، 2019یمن تا پایان سال بشری عربستان از آغاز جنگ 
 شود.حقوق بشر بررسی می زمینه
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 مقدمه

ی و نهادهای ملی المللنیبی هاسازمانها، افزایش ، گسترش رسانهالمللنیبتحول جامعه 

شدن بسیاری از اصول حقوق بشر، باعث شده  االجراالزمای و همچنین مدون و و منطقه

 ضدرفتارها و اقدامات  داشتننگهدر مرزهای خود و پنهان  هادولتتا حاکمیت مطلق 

ها و نهادهای حقوق بشری بشری، بسیار دشوار شود. امروزه بسیاری از سازمان حقوق

مختلف، به بررسی و پیگیری کم و کیف وقوع نقض حقوق بشر در کشورهای  محضبه

ی موارد نقض حقوق بشر را المللنیبهای ، رسانههاآنپردازند و در کنار آن حادثه می

ها منعکس و تا مشخص شدن نتایج نهایی، به شکل پنهان و آشکار، پیگیر این پرونده

 باشند.می

ه شکل خاص از زمان ی در تاریخ خود و بطورکلبهدر این رابطه، عربستان سعودی که 

ی حقوق بشری بوده، در واکنش به این چالش بزرگ، از فشارهاتحتملک سلمان، 

ابزارهای متنوع و تدابیر مختلفی برای مواجهه با این چالش بهره برده است. با توجه به 

است که عربستان در زمان پادشاهی  سؤالاین مسئله، این پژوهش به دنبال پاسخ به این 

(، با چه تحوالت و روندهای حقوق بشری 2019-2015بدالعزیز آل سعود )سلمان بن ع

ی حقوق بشری، از چه ابزارها و تدابیری هاچالشمواجه بوده و این کشور برای مقابله با 

در  2019تا  2015بهره گرفته است. طبق فرضیه این پژوهش، عربستان سعودی از سال 

ی به یمن و سپس قتل جمال قاشقچی، دو مرحله یعنی از زمان حمله ائتالف سعود

ی بوده است. لذا این تحوالت المللنیبمتحمل فشارهای حقوق بشری در عرصه داخلی و 

های جدید ها، به ایجاد نهادها و سازمانباعث شده تا عربستان برای مواجهه با این چالش

که دارای  هاییهای حقوق بشری سایر سازمانحقوق بشری اهتمام ورزیده و از ظرفیت

ی این پژوهش نشان هایبررسفرعی حقوق بشری هستند نیز استفاده نماید.  ژهیو کار
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 -دهد که اقدامات حقوق بشری عربستان چندوجهی بوده و شامل ابعاد فرهنگیمی

بخشی از نیازهای اولیه اقتصادی برخی از  نیتأمهای مادی و ایدئولوژیکی، ارسال کمک

ی از مندبهرهو  تبلیغاتی -ایهمچنین شامل اقدامات رسانه و فقیر و زدهجنگکشورهای 

اقدامات همچنان فشارهای حقوق  نیباوجودابوده است.  المللنیبهای حقوق چهارچوب

 بشری بر این کشور ادامه دارد.

ای، نظیر ی کتابخانههادادهاین پژوهش با استفاده از روش تحلیل کیفی، ضمن مراجعه به 

ی رسمی مقامات سیاسی و هایریگموضعی راهبردی، هاگزارشها، مقاالت، کتاب

خود را  موردنظرتحلیلی، مسئله اصلی -اجرایی، درصدد است از طریق رویکرد توصیفی

هدف این پژوهش، آشنایی با تحوالت حقوق بشری عربستان در  نیترمهمبررسی نماید. 

های سیاسی، حقوق بشری و فرهنگی نهی اقدامات این کشور در زمینیبشیپجهت تسهیل 

است. لذا ابتدا روند تحوالت حقوق بشری عربستان از آغاز حمله ائتالف سعودی به یمن 

میالدی بررسی  2020تا قتل قاشقچی و بستن پرونده قتل او در آستانه ورود به سال 

 شود.بی میابزارها و تدابیر عربستان در مسئله حقوق بشر ارزیا نیترمهمو سپس  شودیم

 موج اول: شروع جنگ یمن تا قتل جمال قاشقچي. 1

 ،1394فروردین  ۶ مصادف بامیالدی  2015مارس  25در  یمن عربستان به نظامی حمله

« 3یتعملیات طوفان قاطع» با نام ی عربستان،ائتالفی از کشورهای منطقه به رهبر ا حملهب

 2و از  مستعفی یمن آغاز شد جمهورت عبد ربه منصور هادی رئیسو به درخواس

ی گذشته هاسالتحوالت یمن در  .ادامه یافت« 4عملیات احیای امید» اردیبهشت با نام

 نظامی، و اقتصادی محاصره حمایت سیاسی، کسب و نظامی یسازائتالفدهد که نشان می

                                                           
 عملیة عاصِفة الحزم 3
 عملیة إعادة األمل 4
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 و هاسازمان کسب حمایت ی،المللنیب انسانی و حقوقی هنجارهای به اعتناییبی

 ای، تخریبرسانه و روانی جنگ مذهبی، و سیاسی یبندجبهه ی،المللنیب یهاقدرت

از  زدایی مشروعیت غیرنظامیان، کشتار و نظامی حمله دولتی، و اقتصادی یهارساختیز

 هیبرعل سعودی ائتالف اقدامات ترینمهم نوین؛ دولت سازی طرح و مستقل بازیگران

ها (. تاکنون بسیاری از سازمان۶:1394)مددی، های گذشته بوده است مردم یمن در سال

ی، اقدامات عربستان در نقض حقوق بشر در یمن را المللنیبای و و نهادهای منطقه

این جنگ را آشکارترین مصداق نقض گسترده حقوق بشر توسط عربستان  محکوم کرده و

های واکنش نیترمهمروند  .5اندترین بحران بشری در عصر کنونی ارزیابی کردهو بزرگ

 صورت گرفته از آغاز جنگ یمن تا قتل قاشقچی به شرح ذیل است:

 تسلیحاتی تحریم خواستار ایبیانیه تصویب با اروپا پارلمان :201۶فوریه  25 -94اسفند  ۶

 .(European Parliament: 2016)شد  یمن به حمالتش دلیل به عربستان

 تسلیحات فروش خاطر به آمریکا از بشر حقوق بان: دید201۶مه  ۶ -95اردیبهشت  17

استفاده  ممنوعه این تسلیحات از تا خواست ریاض از و انتقاد عربستان به ۶ایخوشه

                                                           
عالوه  بر عربستان، المللنیبالزم به ذکر است که در موج اول فشارهای حقوق بشری جامعه  5

نفر از مخالفان حکومت  46بر نقض حقوق بشر در یمن، اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه و 

نفر از  250و همچنین بازداشت نزدیک به  2016ژانویه  2مصادف با  94دی  12 ن درعربستا

 باوجودنخبگان، مخالفان سیاسی، فعاالن مدنی، شعرا و کارشناسان اقتصادی و دانشگاهیان را 

نیز باعث شد تا  2017سپتامبر  10مصادف با  96شهریور  19های داخلی و خارجی از مخالفت

بازداشت  2017افرادی که در سپتامبر  نیترمهمعربستان وارد شود. از  فشارهای مضاعفی بر

ی چون سلمان العوده، عائض القرنی، علی القرنی، سفر ابرجستهی هاتیشخصبه  توانیمشدند، 

 لجین الهذلول، إیمان النفجان و عزیزة الیوسف اشاره کرد. الحوالی، ناصر العمر و همچنین

اند اما آمریکا و عربستان و یمن جزو شور جهان منع شدهک 119ای در مهمات خوشه 6

 .امضاکنندگان معاهده منع استفاده نیستند
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از آمریکا بان حقوق بشر استیو گوس مدیر بخش تسلیحات دیددر این رابطه،  .نکند

) Human Rightsدتولید و صادرات این نوع مهمات را متوقف کن خواست تا

)2016Watch: . 

 از استفاده خواندن کننده شوکه با المللبین عفو : سازمان201۶می  23 -95خرداد  3

 این در خواست لندن از یمن، به عربستان حمالت در انگلیس ساخت ایخوشه هایبمب

 .(Stopclustermunitions: 2016)کند  سازیشفاف زمینه

 ائتالف گزارشی، در ملل سازمان کل دبیر مون،کی : بان201۶ ژوئن 2 -95خرداد  13

معرفی  2015 سال در یمن کودکان از درصد ۶0 کردن زخمی و کشتار مسئول عربستان را

زخمی  و کودک 510 موجب کشته شدن عربستان ائتالف حمالت در آن سال. کرده بود

 هدف یمن در عربستان ائتالف که اهدافی از طبق این گزارش، نیمی .بود شده ۶۶7شدن 

نمایندگان  هایتالش دنبال اما چندی بعد به ؛اندبوده بیمارستان و بود، مدرسه داده قرار

 موقتاً را ائتالف عربستان در جنگ یمن نام سازمان این کل دبیر ملل، سازمان در عربستان

 .(Amnesty(A): 2016)کرد  حذف کودکان حقوق ناقضان فهرست از

 سازمان رکلیدب مونکیبان از بشرفعال حقوق بیست گروه: 201۶ژوئن  13 -95خرداد  24

 به یمن در کودکان کردن معلول و کشتار جرم به را عربستان نظامی ائتالف خواستند ملل

 الملل وبین عفو بشر،حقوق بانامضای دید به این نامه .بازگرداند سازمان این سیاه لیست

 .(Reuters: 2016)رسید  آکسفام

اظهاراتی درباره حذف نام  در ملل سازمان کل : دبیر201۶ژوئن  1۶ -95خرداد  27

 دشوارترین و تریندردناک از یکی این»: گفت عربستان از لیست ناقضان حقوق کودکان

 رنج با کودک هامیلیون که داشت وجود خطر این. امگرفته تاکنون من که بود تصمیماتی

 و یمن سوریه، جنوبی، سودان فلسطین، در ملل سازمان هایبرنامه بودجه قطع از ناشی

 در ملل سازمان در دائم عربستان نماینده المعلمی عبداهلل«. شوند روبرو مناطق دیگر
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 نام ورود اما نکرده، تهدید را سازمان این گفت: ریاض مون کی بان اظهارات به واکنش

 :Nytimes)گذاشت می تأثیر ملل سازمان ما روابط بر قطعاً لیست، این به عربستان

2016). 

: روزنامه گاردین با انتشار مطالعات خود اعالم کرد، 201۶سپتامبر  17 -95شهریور  27

-بیمارستان ازجملهسوم حمالت ائتالف سعودی به اهداف غیرنظامی، تاکنون بیش از یک

 ، معادل201۶تا آگوست  2015ها، مدارس و مساجد بوده است. به گونه ای که از مارس 

مورد آن، اهداف نظامی را هدف قرار داده  3577حمله هوایی انجام گرفته که تنها  8۶00

 .(Torpey, Gutiérrez & Others: 2016)و سایر اهداف، غیرنظامی بوده است 

: انجمن پزشکان بدون مرز در دو گزارش اعالم کردند که 201۶سپتامبر  28 -95مهر  7

کامل  طوربها نادیده گرفته و اثبات کرده که پزشکی ر ساتیتأسعربستان حفاظت از 

های وابسته بیمارستاناست. همچنین در یمن،  توجهیبنسبت به زندگی غیرنظامیان یمن 

غیرقابل تفکیک  صورتبهها، توسط حمالت هوایی و ی غیردولتی و درمانگاههاسازمانبه 

 .(Rt: 2016) رندیگیمعمدی، مورد حمله قرار  ظاهراًو 

: رئیس اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل با صدور 201۶اکتبر  3 -95مهر  12

رغم ، بهسالهپنجدقیقه، یک کودک زیر  10ای خطاب به سازمان ملل نوشت: در هر بیانیه

کند. واضح است که غیرنظامیان، بیشترین آسیب را ی، فوت میریشگیپقابلوجود دالیل 

 .(Unocha: 2016)شوند میاز ادامه این جنگ متحمل 

 یمن پایتخت صنعا در ختم یک مراسم عربستان های: جنگنده201۶اکتبر  8 -95مهر  17

 نفر 500 از بیش نفر غیرنظامی کشته و 140 کمدست آن پی در که دادند قرار هدف را

دیدبان تحریم سازمان ملل در واکنش به این اقدام، عربستان را  .شدند زخمی نیز دیگر

ناقض قانون حمله به مناطق و افراد خارج از میدان رزم  ازجملهی المللنیبناقض قوانین 

 .(Michelle: 2016)توصیف کرد 
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 چه هر که خواست آمریکا از بشر حقوق باندید سازمان: 201۶دسامبر  8 -95آذر  12

 متوقف یمن به کشور این نامشروع حمالت دلیل به را عربستان به سالح فروش ترسریع

 دیگر حمله 1۶ و هوایی حمله 58 در کند؛ به گزارش این سازمان تا آن زمان، عربستان

به گفته این سازمان، تنها  .بود کرده استفاده ی ممنوعه(هاسالح) ایخوشه هایبمب از

 .(Businessinsider: 2016)ت غیرنظامی کشته شده اس 1۶0در یک ماه، 

 را انگلیس و آمریکا الملل کشورهایبین عفو : سازمان2017مارس  23 -9۶فرودین  3

 5به ارزش بیش از  سالح صادرات دلیل به یمن در بشر حقوق شدید نقض تشدید به

 .(Amnesty(B): 2016)کرد  در یمن متهم ائتالف عربستان میلیارد دالر به

 2019قتل قاشقچي تا پایان سال . موج دوم؛ از 2

موج دوم فشارهای حقوق بشری بر عربستان با قتل جمال قاشقچی در ساختمان 

کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه آغاز شد و باعث شد تا عالوه بر موارد نقض 

مطالبات  ازجملهحقوق بشر در جنگ یمن، سایر ابعاد نقض حقوق بشر در عربستان 

مربوط به حقوق زنان، لزوم اعمال اصالحات اساسی در ساختار سیاسی و سازوکارهای 

 208حکومتی این کشور نیز با جدیت بیشتری مطرح شود. در این برهه زمانی که از اکتبر 

روندهای حقوق بشری عربستان  نیترمهم، کندیمادامه پیدا  2019آغاز و تا پایان سال 

 است: به شرح ذیل بوده

نگار منتقد عربستانی ی، روزنامهچاشققجمال : در این تاریخ 2018اکتبر  2 -97مهر  10

به  جاهمانوارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد و ساعتی بعد در 

و در این  کردرا تکذیب می اودو هفته هرگونه اطالع از سرنوشت  تاعربستان  .قتل رسید

آنجا  ،پس از مراجعه به کنسولگری که قاشقچیگفت  یامصاحبهربستان در ایام، ولیعهد ع

 .(Aljazeera: 2018)است  را ترک کرده
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 خواست عربستان از متحد ملل سازمان کودک حقوق : کمیته2018اکتبر  11 -97مهر  19

 مارس از هاگزارش اساس بر که هاییحمله کند؛ متوقف را یمن به هوایی تا حمالت

 :Theguardian)بود  شده تمام کودک 1248 کمدست جان بهای به این تاریخ تا 2015

2018). 

 اظهار ایبیانیه در ملل، سازمان کل گوترش دبیر : آنتونیو2018اکتبر  19 -97مهر  27

 آشفته قاًیعم قاشقچی، مرگ با رابطه در عربستان مقامات رسمی توضیحات از که داشت

 .(Un: 2018)موضوع است  شفاف بررسی خواستار و است

در  عربستان اظهارات ایبیانیه در المللنیب عفو : سازمان2018اکتبر  19 -97مهر  27

 تا خواست کشور این مقامات از و خواند اعتمادرقابلیغ خصوص قتل قاشقچی را

 پزشکی مستقل کارشناسان به بیشتر بررسی برای را نگارروزنامه این جسد بالفاصله

 .(Aljazeera: 2018)دهند  تحویل قانونی،

 محکوم ضمن ای،بیانیه در یونسکو، کل آزوالی دبیر : اودری2018اکتبر  20 -مهر 28

 مطبوعات، آزادی به رسیدن هدف با مبارزات به توجه ضرورت بر قتل قاشقچی، کردن

 قضایی فوری و دقیق تحقیقات اروپا نیز، انجام پارلمان تاجانی رئیس آنتونیو .کرد دیتأک

ی قاشقچ قتل به مربوط حواشی کردن روشن همچنین، و شواهد بررسی برای را المللیبین

 .(En.Unesco: 2018)دانست ضروری را

: عادل الجبیر وزیر خارجه وقت عربستان، قتل قاشقچی را 2018اکتبر  21 -97مهر  29

کند. حاکمه میتوصیف کرد و گفت حکومت عربستان عامالن این قتل را م« اشتباه بزرگی»

اند همچنین او گفت که مسئوالن اطالعاتی عربستان از نقشه قتل قاشقچی اطالعی نداشته

 .(Aljazeera: 2018)دانند که جسد او کجاست و نمی
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های رسمی عربستان از قول دادستان عمومی عربستان رسانه: 2018اکتبر  25 -97آبان  3

اعالم  نیازاشیپتا سعودی  اتمقام .است کشته شده« قتل عمد»در  یچاشققکه ند نوشت

 .(Aljazeera: 2018) هستند اوعامل قتل « خودسر مأموران»که  کردندمی

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در اولین اظهارنظر عمومی : 2018اکتبر  25 -97آبان  3

این  ؛خواند و گفت: عدالت اجرا خواهد شد« دردناک»ی آن را چاشققدرباره پرونده قتل 

 :Cnbc)ها بوده و عامالن این قتل مجازات خواهند شداتفاقی دردناک برای همه سعودی

2018). 

 هزار 85 حدود مرگ از کودکان، نجات المللی: صندوق بین2018نوامبر  20 -97آبان  29

 بیماری خبر و گرسنگی علت به ،2018 سال اکتبر تا 2015 آوریل ماه از کودک یمنی،

 .(bbc: 2018)داد 

 18: دولت فرانسه اعالم کرد که در رابطه با قتل قاشقچی، 2018نوامبر  22 -97 آذر 1

از سفر به فرانسه  را هاآننفر از شهروندان سعودی را در لیست تحریمی خود افزوده و 

منع کرده است. در پی این تصمیم، دولت فرانسه اعالم کرد که از حکومت عربستان 

م جزئیات و مشخص کردن مقصران این حادثه است. یک هفته خواستار شفافیت، اعال

نفر از اتباع سعودی را تحریم کرده بود  18تصمیم نیز، دولت آلمان  نیازاشیپ

(France24: 2018). 

ی پیشنهادی سناتور : مجلس سنا آمریکا با تصویب قطعنامه2018دسامبر  13-97آذر  22

 .(Cnn: 2018)قاشقچی معرفی کرد  سلمان را مسئول قتل بن محمدکورکر، باب

 به را عربستان ایبیانیه انتشار الملل بابین : سازمان عفو2019ژانویه  24 -97بهمن  4

 سازمان، فعاالنی این گفته به .کرد متهم بشر حقوق زندانی فعاالن جنسی آزار و شکنجه

 بارها اند،شده بازداشت عربستان در «مدنی اصالحات» با همزمان و 2018 بهار در که

 .(Amnestyusa: 2018)اند گرفته قرار جنسی و جسمی آزار مورد
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 149با  2018الملل، عربستان در سال : طبق اعالم سازمان عفو بین2018گزارش سال 

مورد اعدام، سومین کشور اجراکننده بیشترین حکم اعدام در جهان بوده است 

(Amnesty(D): 2018). 

را در رابطه  ایبیانیهپارلمان اتحادیه اروپا با اکثریت آرا : 2019فوریه  14 -97بهمن  25

و آزادی فعاالن زن حقوق بشر در این کشور  با لزوم بهبود وضعیت حقوق زنان عربستان

، سمر بداوی، 7را صادر کرد. در این بیانیه نام لجین الهزلول، امان النفجان، عزیز الیوسف

نسیم السدا، اسرا القومقن و همسرش موسی ال هاشم وهمفکران او یعنی احمد المطرود، 

در این علی اواشیر، خلید القنیم و مجتبی المزین و همچنین رائف بداوی مطرح شد. 

خروج زنان از پیگیری زمان و چگونگی  امکانمردان أبشر که به بیانیه، سامانه اینترنتی 

انتقاد دیگر . مورد اعتراض قرار گرفتکند، ی میرساناطالع هاآنحضور  منزل و محل

د عربستان مبنی بر ارسال پیامک به زنانی است یپارلمان اتحادیه اروپا، تصویب قانون جد

 جزبهکه زنان  دهدمینشان  ناین قانوازنظر این بیانیه، . اندهطالقشان داد هاآنکه همسران 

فقت همسر و یا آسیب دیدن از همسرانشان، قادر به طالق گرفتن موارد محدودی مثل موا

 .(Europarl.Europa: 2019)نیستند

کشور شورای حقوق بشر که  47برای اولین بار، از میان : 2019مارس  7 -97اسفند  1۶

 ایبیانیه در _تمام اعضای اتحادیه اروپا ازجمله _کشور 3۶، بودعربستان هم عضو آن 

تصدیق روند  باوجوداین بیانیه  در .عربستان را محکوم کردند وضعیت حقوق بشر

ادامه بازداشت فعاالن حقوق بشر و استفاده از قوانین مبارزه با  ،عربستاندر  نوگرایی

تروریسم برای ساکت کردن فعاالن حقوق بشر و همچنین نحوه رفتار با زنان سعودی 

                                                           
رقیه کشور شورای حقوق بشر،  36ی حقوق بشری و پس از بیانیه هاسازمانپیرو فشارهای  7

 مارس به شکل موقت آزاد شدند. 28در  نفیانیوسف و ایمان آلمحارب، عزیزه آل
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 .کنند اشقچی همکاریقزرسان پرونده تا با بابود از عربستان خواسته شده و محکوم شده 

و دیدبان حقوق بشر نیز از این بیانیه  المللبینسازمان عفو پس از تصویب این بیانیه، 

 (.(Nytimes(B): 2019 استقبال کردند

ی با اکثریت اقطعنامهتصویب مریکا با آمجلس سنای : 2019مارس  13 -97 اسفند 22

حمایت از ائتالف نظامی عربستان در یمن  تا به کردتوصیه  متحدهاالتیابه دولت آراء، 

 .(Cnbc: 2019)پایان دهد 

 خواستار که فراجناحی یطرح کایآمر نمایندگان : مجلس2019آوریل  4 -98فروردین  1۶

این . کرد تصویب را بود یمن جنگ در عربستان نظامی ائتالف از آمریکا حمایت پایان

آمریکا بود و در آن، از دولت  جمهورسیرئمهار اختیارات  منظوربه سابقهیباقدام تالشی 

روز تمامی نیروهای نظامی آمریکا را از نبردهایی که  30خواسته شده بود تا ظرف مدت 

، خارج نماید. گذاردیم ریتأثو یا بر روی این کشور  دهدیمدر جمهوری یمن روی 

 جهیدرنتی مثبت داده بود. رأطرح  به این 97اسفند  22نیز مجلس سنا در تاریخ  نیازاشیپ

در رابطه  جمهورسیرئبا موافقت هر دو مجلس این الیحه به کاخ سفید فرستاده شد تا 

 .(Bbc: 1398)ی نماید ریگمیتصمبا آن 

: وزارت خارجه آمریکا متعاقب قانون مسئولیت حقوق 2019آوریل  9 -98فروردین  20

، شانزده نفر از متهمان قتل قاشقچی )E.O (.13818و دستور اجرایی  8بشر مَگنتسکی

سعود القحطانی مشاور ارشد ولی عهد سعودی، ماهر مطرب سرتیم حفاظت  ازجمله

ولیعهد سعودی و صالح الطبیقی متخصص کالبدشکافی در ارتش عربستان را به دلیل 

 .(Home.treasury: 2019)قاشقچی در فهرست تحریم قرار داد  قتل درمشارکت 

                                                           
8 Global Magnitsky Human Rights Accountability Act 
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مصوبه کنگره که  ،جمهور آمریکادونالد ترامپ رئیس: 2019آوریل  1۶ -98ین فرورد 27

خواستار قطع حمایت نظامی این کشور از ائتالف تحت رهبری سعودی در جنگ یمن 

 (Nytimes(C): 2019) بود را وتو کرد

نفر از متهمان محکوم به  37: وزارت کشور عربستان 2019آوریل  23 -98اردیبهشت  3

نفر از این افراد از شیعیان عربستان بودند را اعدام کرد. سازمان  34 که تروریستیاقدامات 

یی حکومت عربستان به اعتنایباین اقدام را نشان دهنده نادیده گرفتن و  المللنیبعفو 

ابزاری سیاسی برای  عنوانبهزندگی شهروندان خود و گواهی بر استفاده از مجازات اعدام 

 .(Aljazeera(A): 2019)ست سرکوب مخالفان دان

الملل، عربستان در چهار ماه اول : طبق اعالم سازمان عفو بین2019ماهه اول  4گزارش 

ها مربوط به مواد نفر از آن 40نفر را اجرا کرد که اتهام  104، حکم اعدام 2019سال 

 .(Amnesty: 2019)مخدر بود 

از عربستان خواست تا اعدام مرتجی  المللنیب: سازمان عفو 2019ژوئن  7 -98خرداد  17

سالگی به اتهام شرکت در اعتراضات سال  13قریریص نوجوان شیعه سعودی که در سن 

 حقوق سعودی-اروپایی» در همین روز، سازماندستگیر شده بود را متوقف نماید.  2011

 کودک 14 عربستان، در پسرش و سلمان رسیدن قدرت به زمان از کرد نیز اعالم «بشر

 .(Theguardian: 2019)دارند  قرار اعدام آستانه در یا شده اعدام

: مجلس نمایندگان آمریکا الیحه مجازات عامالن قتل 2019جوالی  15 -98تیر  24

تصویب کرد « 2019حقوق بشر عربستان و اقدام مسئوالنه در سال »قاشقچی را با عنوان 

قانون، رئیس سازمان اطالعات آمریکا روز از تصویب این  30و مقرر نمود تا در کمتر از 

 .(Congress.gov: 2019)گزارشی را به کنگره ارائه دهد 

بشر  قسعودی حقو_رئیس مرکز اروپایی ،علی الدبیسی: 2019جوالی  15 -98تیر  25

، تعداد شیعیان اعدام شده عربستان به تا ماه جوالی 2019از ابتدای سال  اعالم کرد که
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نفر دیگر پس از گذراندن دوران زندان  33 درگیری خیابانی،نفر در  17نفر رسیده که  51

. به گفته الدبیسی، تعداد اندهنفر نیز بر اثر شکنجه در زندان کشته شد 1 واعدام شده 

کشتار شیعیان در دوران ملک سلمان و ولیعهد او، نسبت به سایر پادشاهان سابق عربستان 

 (Twipu: 2019) است سابقهیعبدالعزیز، ب جز دوران ملکبه

: در چهل و دومین جلسه رسمی شورای حقوق بشر سازمان 2019سپتامبر  23 -98مهر  1

کشور توسط استرالیا علیه عربستان ارائه گردید.  3۶ی به نمایندگی از اهیانیبملل در ژنو، 

فعاالن  رعادالنهیغی هاهدادگای فعاالن مدنی، شکنجه و رقانونیغدر این بیانیه دستگیری 

فعال مدنی سعودی که  14در عربستان مورد انتقاد قرار گرفت. اعضا همچنین دستگیری 

یک خانم حامله نیز بوده است را محکوم کرده و از عربستان خواستند تا  هاآندر میان 

این افراد را آزاد نماید. اعضای شورای حقوق بشر همچنین خواستار روشن  زودترهرچه 

شدن هرچه زودتر جزئیات پرونده قتل قاشقچی و مجازات متهمان شدند. این بیانیه به 

کشور اروپایی شامل آلمان و بریتانیا و  15 ازجملهعضو شورای حقوق بشر  3۶امضای 

کانادا، نیوزلند و پرو رسید اما سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آن را امضا نکردند 

(Reuters: 2019). 

هزینه هنگفت تغییر: »بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان : دید2019نوامبر  4، 98آبان  13

تأکید کرد که باوجود اصالحات « افزایش فشارها در دوران اصالحات محمد بن سلمان

طلبان و فعاالن توجه در رابطه با زنان و جوانان، اما دستگیری، آزار و شکنجه اصالحقابل

ها اصالحات تالش داشتند، ادامه دارد. طبق این گزارش، دستگیریمدنی که برای همین 

و با روی کار آمدن محمد بن سلمان  2017نیست اما از سال  در عربستان چیز جدیدی

نماید که چنانچه توجهی گسترش یافته است. این گزارش اظهار میصورت قابلروند آن به

اقعی هستند باید قوانین جدیدی ملک سلمان و محمد بن سلمان به دنبال اصالحات و

برای دستیابی شهروندان به حقوق بنیادین خود چون آزادی بیان را ایجاد نمایند. در این 
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رابطه، مایکل بیچ معاون مدیر دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه گفت: ولیعهد عربستان 

و رانندگی کردن های تفریحی در کشور موافقت کرده و به زنان اجازه سفر با ایجاد بخش

را داده است اما اصالحات حقیقی این است که بازداشت فعاالن حقوق بشری متوقف و 

 .(Hrw: 2019)اجازه آزادی بیان در این کشور داده شود

نفر از مباشرین و  5: دادستانی کل عربستان اعالم کرد، 2019دسامبر  23، 98دی  2

نفر از متهمان را به جرم  3عدام و در قتل قاشقچی را محکوم به ا کنندگانمشارکت

سال، محکوم به مجازات  24به مدت  مجموعاًسرپوش گذاشتن بر واقعیت و نقض امنیت، 

نفر از متهمان، به دلیل عدم وجود ادله کافی، احکام تعزیری صادر  3زندان کرده و برای 

کافی آزاد  نفر از متهمان این پرونده به دلیل عدم وجود ادله 10همچنین،  کرده است.

اند. در این حکم اسم محکومان و انگیزه این افراد از اقدام و مشارکت در این قتل شده

ذکر نشد و بنا به گفته سخنگوی دادستانی عربستان، برای سعود القحطانی مشاور سابق 

محمد بن سلمان، محمد العتیبی سرکنسول سابق عربستان در استانبول و احمد عسیری 

شود مان اطالعات عربستان؛ حکم برائت صادر شد. افرادی که گفته میمعاون سابق ساز

  .اندبودهمتهمان اصلی قتل قاشقچی 

مرکز اطالعات شورای عالی مدیریت و هماهنگی امور : 2019دسامبر  29 -98دی  8

تجاوز ائتالف سعودی علیه یمن از پنج سال  براثر، انسانی یمن در گزارشی اعالم کرد

نفر و  554،784( به آذرماه) 2019های آواره یمن تا پایان ماه نوامبر خانوادهآمار ، گذشته

نفر رسیده  488هزار و  883میلیون و  3استان جمهوری یمن به  15تعداد افراد آواره در 

 .(Almasirah: 2019)است 

ی فعال حقوق بشری در گزارشی اعالم هاگروه: تعدادی از 2019ژانویه  13 -98دی  23

تبعه  هاآننفر  88نفر را اعدام کرده که  184، تعداد 2019د که عربستان در سال کردن
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. این آمار باالترین تعداد اندبودهی نامعلوم هاتیملنفر از  ۶نفر خارجی و  99عربستان، 

 .(Aljazeera(B): 2019)سال گذشته بوده است  ۶در عربستان در  شدگاناعدام

 فشارهاي حقوق بشري. تدابیر عربستان براي كاهش 3

در دو مرحله یعنی از زمان حمله ائتالف سعودی به یمن  2019تا  2015عربستان از سال 

ی المللنیبو سپس قتل جمال قاشقچی، متحمل فشارهای حقوق بشری در عرصه داخلی و 

ها، به ایجاد بوده است. این تحوالت باعث شده تا عربستان برای مواجهه با این چالش

های حقوق بشری های جدید حقوق بشری اهتمام ورزیده و از ظرفیتسازمان نهادها و

 فرعی حقوق بشری هستند نیز استفاده نماید. ژهیو کارهایی که دارای سایر سازمان

ابزار مهم این  9باید توجه داشت که اقدامات حقوق بشری عربستان چندوجهی بوده و 

برنامه توسعه و بازسازی »، «ملک سلمان انهبشردوستی هاکمکمرکز امداد و »کشور یعنی 

المللی گفتگو بین پیروان مذاهب مرکز بین»، «رابطه العالم االسالمی»، «عربستان برای یمن

شورای حقوق بشر سازمان »، «موسسه النهضه»، «ها ملک عبداهلل بن عبدالعزیزو فرهنگ

 های، در زمینه«اعتدال مرکز»و « مرکز جنگ ایدئولوژیک»، «کمیسیون حقوق بشر»، «ملل

های اولیه )اقتصادی( به برخی از مردم کشورهای ایدئولوژیکی، ارسال کمک-فرهنگی

ی از ابزارهای ریگبهرهو  المللنیبهای حقوق و فقیر، استفاده از چهارچوب زدهجنگ

 .اندتبلیغاتی فعال بوده-ایرسانه

 ملک سلمان بشردوستانهي هاكمک: مركز امداد و 3-1 

عربستان سعودی در جهت گسترش نفوذ سیاسی، فرهنگی و مذهبی خود و برای ارائه 

ی، المللنیبی و امنطقهتصویر مثبت و پوشش اقدامات ضد حقوق بشری خود در سطوح 

نیازهای اولیه اقتصادی مردم در برخی از کشورهای فقیر و  نیتأمهای مادی و به عرصه

 جهان سوم رتبه در م مقامات عربستان، این کشوراهتمام داشته است. طبق اعال زدهجنگ
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 تا 1994 یهاسال ی که بیناگونهبه دارد قرار بشردوستانه یهاکمک اعطای حیث از

 تقدیم جهانی جامعه ی حقوق بشری بههاکمک دالر میلیارد ۶۶ به نزدیک میالدی 2014

 .(Ksrelief: 2019)است  کرده

برنامه توسعه و بازسازی »و « سلمان ملک بشردوستانهی هاکمک امداد مرکز»امروزه 

مراکزی هستند که این بُعد از اهداف حقوق بشری عربستان  نیترمهم «عربستان برای یمن

 خیریه مرکز ملک سلمان یک بشردوستانهی هاکمککنند. مرکز امداد و را پیگیری می

 «مرز بدون دوستانه انسان اعمال سوی به»شعار  با 2015 می 15 در ی است کهالمللنیب

امروزه بیش از  .) :2019Spa.gov.sa(شد  تشکیل به نام ملک سلمان بن عبدالعزیز

ی از امنطقهی و المللنیبکشور در سراسر جهان با همکاری تعدادی از شرکای  37

. همچنین این مرکز با اندشده مندبهرهی بشردوستانه، امداد و توسعه این مرکز هاکمک

یی را با کمیساریای هانامهتوافقهدف حمایت از پناهندگان سوری، یمنی و روهینگیایی، 

 . ) :2019Arabnews(B)(عالی پناهندگان سازمان ملل منعقد کرده است

 3.25و  کشور کمک کرده 44های عربستان، این مرکز از زمان تأسیس به طبق اعالم رسانه

های مختلف هزینه کرده است. البته عمده اقدامات این مرکز کمک ر پروژهمیلیارد دالر د

. این ) :2019Arabnews(C)(یمن بوده است  زدهجنگبه مردم محروم در مناطق 

 14کشور جهان به مبلغ  13ی غذایی رایگان را در سبدهانیز  2019مرکز، در ماه رمضان 

 بن توسط عبداهلل اکنونهم. این مرکز تمیلیون دالر در اختیار مسلمانان قرار داده اس

 .) :2019Arabnews(D)( شودیمالربیعه مدیریت  عبدالعزیز

 9: برنامه توسعه و بازسازي عربستان براي یمن2-3

                                                           

9 The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen 
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دومین ابزار مهم حقوق بشری عربستان « برنامه توسعه و بازسازی عربستان برای یمن»

طلبانه سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترش ای در جهت اهدافی مالی و توسعههاکمک نهیدرزم

 یطورکلبه و یمن انقالب جریان در عربستان یهایریگجهت نیترمهماین کشور است. 

 این کشور، در دموکراسی گیریعدم شکل که دهدیمتحوالت تاریخ معاصر یمن نشان 

 از جلوگیری و آن کنترل و مدیریت برای تالش و تحوالت یافتن سرعت از جلوگیری

 تالش و حکومت یمن ساختار حفظ کشورها، و مناطق سایر به یمن تحوالت سرایت

برای  تالش و شیعیان نفوذ کاهش و وابسته جریانات و افراد رساندن به قدرت برای

نظیر المهره و حضرموت و یا  یمن هایاستان از غیررسمی برخی یا الحاق جدایی و

 ازجملههرمز،  تنگه به کاهش وابستگی و دریا به دسترسی تضمین جزیره سقطری، برای

در  است. بوده اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی حاکمان سعودی در این منطقه نیترمهم

 خصوصبهراستای این اهداف، عربستان برای کسب حمایت و گسترش نفوذ در یمن، 

در میان مردم فقیر این کشور، از دوران پادشاهی عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، 

ی به ظاهر بشردوستانه خود هاکمکهای اقتصادی، سیاسی و همچنین ها و حمایتمکک

ها، پس از حمله ائتالف سعودی به جلوه این کمک نیترمهمرا روانه این کشور کرده که 

 نمایان شده است.« برنامه توسعه و بازسازی عربستان برای یمن»یمن و با تشکیل 

برنامه توسعه و بازسازی عربستان برای یمن با فرمان ملک سلمان و در جهت بازسازی 

مناطق تحت تصرف ائتالف سعودی، با همکاری دولت مستعفی عبد ربه منصور هادی، 

زمینه  7ی یمن در بازسازی سعودی برای توسعه و هاپروژهشد.  سیتأس 2018در سال 

ی، برق، کشاورزی، رسانآبموزشی، بهداشتی، های آدر مناطق مختلف یمن و در زمینه

گیرد. این برنامه، ی مسکونی و دولتی صورت میهاساختمانمنابع دریایی و بنادر و 

و کشورهای حاضر در ائتالف سعودی و با  هاسازمانخود را با مشارکت  تیمأمور

ید آل . هم اکنون محمد بن سعکندیمی خود را اجرا هاپروژههمراهی مدیران محلی، 
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جابر سفیر عربستان در یمن، سرپرست کل برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن 

 .(SDRPY: 2019)است 

 رابطه العالم االسالمي: 3-3

حاکمان عربستان عالوه بر توجه به ابعاد مادی حقوق بشر، همواره به گسترش نفوذ 

-اند تا بنیانو سعی کرده فرهنگی و ایدئولوژیکی مدنظر خاندان سعودی نیز توجه داشته

های برجسته دینی، اندیشمندان و های فکری خود را با مخاطب قرار دادن شخصیت

توان تحت پوشش یک نخبگان منتشر نمایند. در این راستا، رابطه العالم االسالمی را می

ترین ابزارهای عربستان در راستای گسترش سازمان غیردولتی فراملی، یکی از مهم

 عقیدتی و مذهبی این کشور در سراسر جهان ارزیابی کرد. یهادهیا

مصوبه صادره از کنفرانس اسالمی شهر مکه در ماه می  موجببهرابطه العالم االسالمی 

شد. طبق اساسنامه، این موسسه سازمانی اسالمی، جهانی، مردمی  سیتأسمیالدی  19۶2

ر دارد. امروزه دفاتر رابطه ی است که دبیرخانه و مقر آن در شهر مکه قرارحکومتیغو 

العالم االسالمی در کشورهای کومور، سودان، نیجریه، موریتانی، اوگاندا، تانزانیا، کنیا، 

کنگو، سنگال، آفریقای جنوبی، مالزی، اندونزی، پاکستان، روسیه، اتریش، ایتالیا، دانمارک، 

بطه العالم السالمی ، راعالوهبهبوسنی و هرزگوین، فرانسه، انگلستان مستقر هستند و 

مکاتب های فراوان دیگری در کشورهای مختلف جهان است )دارای مراکز و نمایندگی

( همچنین این سازمان دارای نمایندگی در 2019: رابطة العالم اإلسالمی مراکز و

 موارد ذیل است: ازجملهی، المللنیبی هاسازمان

ی المللنیبی هاسازمانو نیز در میان عضو ناظر درجه اول  عنوانبه. سازمان ملل متحد 1

 غیردولتی مشورتی و شوراهای اقتصادی و اجتماعی عضو ناظر دارد.

 . عضو ناظر سازمان یونسکو2
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 . عضو صندوق جهانی کودک سازمان ملل )یونیسف(3

ی سران و هاکنفرانس. عضو ناظر سازمان همکاری اسالمی با امکان حضور در تمام 4

 (2019: تعریف برابطة العالم اإلسالمی) ای عضووزرای خارجه کشوره

ی آن شامل شورای هابخش نیترمهمی مهمی تشکیل شده که هابخشاین سازمان از 

ی ائمه سرادانش، دبیرخانه، اداره امور قرآن کریم، شورای عالی جهانی مساجد، مؤسسان

باشد. به نظر می یرسانکمکی المللنیبجماعت و مبلغان، مجمع فقه االسالمی و موسسه 

رابطه العالم االسالمی متمرکز بر ابعاد عقیدتی و ایدئولوژیکی  ژهیو کار اگرچهرسد که می

موسوم به « یرسانکمکی المللنیبموسسه »است، اما برخورداری این سازمان از بخش 

ق ، باعث شده تا این سازمان وظیفه تبلیغ را از طری«10هیئه االغاثه االسالمیه العالمیه»

 سیتأسهای مادی به مسلمانان در نقاط بحران زده نیز بر عهده بگیرد و به اعطای کمک

این سازمان توانسته در کنار  درواقعنمایندگی در بسیاری از کشورهای جهان اقدام کند. 

-121: 1391ی، سرادار: االسالمخیشی تبلیغی نیز بپردازد )هاتیفعالی امدادی، به هاکمک

اتحادیه جهانی مسلمانان در سال  مؤسسانه در بیستمین نشست شورای (. این موسس110

 :Themwl)شد  سیتأس 1979و سپس با حکم پادشاهی عربستان در سال  1978

2019). 

رابطه العالم االسالمی  کل ریدبتاکنون،  201۶آگوست  12محمد بن عبدالکریم العیسی از 

های پیشین او، سرپرستی مرکز مسئولیت نیترمهماست. او تبعه عربستان سعودی است و 

وزارت دفاع عربستان، رئیس افتخاری شورای وزرای دادگستری  11جنگ ایدئولوژیک

                                                           
10 The International Islamic Relief Organization, Saudi Arabia 

(IIROSA) 
11  Ideological Warfare Center (IWC) 
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و وزیر  13و مشاور دربار سلطنتی عربستان 12کشورهای عرب، ریاست قوه قضاییه

 .)Issa-Al :2019(بوده است  عربستان 14دادگستری

 ها ملک عبداهلل بن عبدالعزیزمذاهب و فرهنگالمللي گفتگو بین پیروان مركز بین: 3-4

یکی  15ها ملک عبداهلل بن عبدالعزیزی گفتگو بین پیروان مذاهب و فرهنگالمللنیبمرکز 

دیگر از ابزارهای عربستان سعودی برای تغییر چهره حقوق بشری عربستان و گسترش 

گذاران رویکردهای فکری و مذهبی این کشور در سطح نخبگان، اندیشمندان و سیاست

مطرح شد. در  2005ایده اولیه تشکیل این مرکز در نشست اسالمی مکه در نوامبر است. 

ه عربستان با پاپ، در زمان ملک عبداهلل و پاپ بندیکت این راستا، اولین دیدار پادشا

، 2008انجام گرفت و سپس در ژوئن  2007در نوامبر  یوزف آلویس راتسینگرشانزدهم 

، نشست 2008در مکه و در جوالی « اسالمی-گفتگوی درون»ی المللنیباولین نشست 

اسپانیا برگزار شد. تا  در مادرید« ی انسانیهاارزشگفتگوی ادیان و بررسی »ی المللنیب

در وین و ژنو، مقدمات و الزامات تشکیل  2009اینکه در دو نشست ماه جوالی و سپتامبر 

، توافقنامه 2011اکتبر  11یک مرکز گفتگو میان ادیان مورد بررسی قرار گرفت و بعد، 

 ها ملک عبداهلل بنالمللی گفتگو بین پیروان مذاهب و فرهنگمرکز بین سیتأساولیه 

توسط پادشاهی عربستان، جمهوری اتریش و پادشاهی اسپانیا در کنار در وین  عبدالعزیز

و با تشکیل  2012. سپس از اکتبر تأسیس شد -و ناظر گذارانیبنعضو  عنوانبه-واتیکان 

 سیتأس رسماً، معاون دبیرکل انتخاب و این مرکز رکلیدباولین نشست نمایندگان مربوطه، 

مقر انتخاب شدند.  2012این مرکز نیز در نوامبر  رهیمدئتیهو آغاز به کار کرد. اعضای 

                                                           
12 President of the Judiciary 
13 Royal Court 
14 Minister of Justice 
15 King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious 

and Intercultural Dialogue 
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این مرکز  رکلیدب 1۶این مرکز در وین، پایتخت اتریش واقع شده است. فیصل بن معمر

مسلمان، مسیحی،  -این مرکز متشکل از رهبران مذهبی  رهیمدئتیهاست و اعضای 

 (.Kaiciid (A),2019) است -یهودی، بودایی و هندو

بر مبانی همزیستی، گفتگو، تفاهم  دیتأکهای تمدنی، تنوع انسانی و برجسته کردن ارزش

های مختلف از اهداف اعالم شده این سازمان به و همکاری بین افراد، مذاهب و فرهنگ

فرهنگی دینی و بینیی را برای ترویج گفتگوی بینهاتیفعال. این مرکز رودیمشمار 

صلح و ایجاد گفتگو و همزیستی در چهار منطقه عربی، جمهوری آفریقای  باهدف

 (.Ibid,2019) مرکزی، نیجریه و میانمار و سایر کشورهای جهان تدارک دیده است

اتحاد علیه خشونت »ی اخیر، برگزاری نشست هاسالاقدام این مرکز در  نیتربرجسته

 2014در نوامبر « ر عراق و سوریهتحت عنوان دین و حمایت از تنوع دینی و فرهنگی د

 Kaiciid)بوده است  2015در سال « اتحاد علیه خشونت تحت عنوان دین»و نشست 

(B),2019.) 

ساله  18القریریص، شهروند  مرتجیالزم به ذکر است که در پی مطرح شدن حکم اعدام 

بعد از  ،کرداعالم  2019در ماه می دولت اتریش ، در شرق عربستان« العوامیه»اهل منطقه 

درخواست پارلمان این کشور برای جلوگیری از اعدام یک نوجوان در عربستان سعودی 

ها ملک عبداهلل بن المللی گفتگو بین پیروان مذاهب و فرهنگمرکز بین قصد دارد

در واکنش به این تصمیم، فیصل  (2019)الجزیره )ب(:  در وین را تعطیل کند عبدالعزیز

ی هارقابتمرکز، اقدام مجلس اتریش را نگران کننده و ناشی از  بن معمر دبیرکل این

 .(Kaiciid (c): 2019)انتخاباتی در آستانه انتخابات پارلمان اتریش توصیف کرد 

                                                           
16  Faisal bin Muammaar 
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ها المللی گفتگو بین پیروان مذاهب و فرهنگالزم به ذکر است که عالوه بر مرکز بین

مرکز گفتگوی ملی »حوزه داخلی نیز، ملک عبداهلل بن عبدالعزیز، حاکمان سعودی در 

 سیتأسو با دستور ملک فهد بن عبدالعزیز  2003جوالی  24را در « 17ملک عبدالعزیز

رسد حاکمان عربستان برای پرهیز از اقدامات خودسرانه و تغییر برخی کردند. به نظر می

ز این مرک سیتأسهای افراطی و ضد حقوق بشری در سطوح داخلی، مبادرت به رویه

اهداف اعالم شده این مرکز  اکنون دبیر کل این مرکز عبداهلل الفوزان است واند. همنموده

شامل ایجاد فرهنگ گفتگو و گسترش آن در بین اعضای جامعه، تشویق اعضای جامعه 

ی استراتژیک ااندازهو نهادهای جامعه مدنی برای مشارکت در گفتگوی ملی، ایجاد چشم 

ی و گسترش فرهنگ گفتگو در جامعه است )مرکز الملک برای مباحث گفتگوی مل

 (2019عبدالعزیز للحوار الوطنی: 

 18موسسه النهضه: 5-3

های عربستان سعودی عالوه بر استفاده از ابزارها و مناصب رسمی و دولتی، از موسسه

یک  عنوانبهگیرد. برای مثال، موسسه النهضه غیردولتی در حوزه حقوق بشر نیز بهره می

ی اجتماعی و هاعرصهافزایش نقش و توان زنان در  باهدفزمان غیرانتفاعی و سا

شد. البته بانیان این  سیتأسو در وزارت کار عربستان، ثبت و  19۶3اقتصادی، در سال 

موسسه یعنی ساره الفیصل بن عبدالعزیز آل سعود و لطیفه الفیصل بن عبدالعزیز آل سعود 

اند از خاندان سلطنتی آل سعود و مظفر آدام و سمیرا قاشقچی از نزدیکان این خاندان بوده

وسسه های خانوادگی و عدم استقالل عمل، همواره در رویکردهای این مو لذا وابستگی

ساره الفیصل بن عبدالعزیز آل سعود، رئیس این موسسه  اکنونهممشهود بوده است. 
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، جزو اولین گروه از زنانی بود که به دستور ملک عبداهلل وارد 2013است، او از سال 

 .(Alnahda-ksa(A): 2019)شورای مشورتی عربستان شدند 

شورای اقتصادی و اجتماعی از سوی  2019الزم به ذکر است که این موسسه در ژوئن 

قرار  دیتائای مورد یک موسسه غیردولتی مشاوره عنوانبهرسمی،  صورتبه 19سازمان ملل

گرفت. وزارت کار و توسعه اجتماعی عربستان، برنامه بادر، شرکت اکسون موبیل، موسسه 

 :Alnahda-ksa(B))پشتیبانان این موسسه هستند  ازجملهخیریه محمد بن سلمان، 

2019). 

 : شوراي حقوق بشر سازمان ملل6-3

ی مختلف، همواره به هانهیزمنقض مکرر حقوق بشر در  باوجودعربستان سعودی 

ی مالی به هاکمکمند بوده و در عالقه« شورای حقوق بشر سازمان ملل»عضویت در 

کمیسیون حقوق »های جدید داخلی مانند سازوکاری سیتأسی و المللنیبی هاسازمان

های مندی حقوق بشری ریاض از چهارچوباهتمام داشته است. نقطه عطف بهره« بشر

؛ مصادف 200۶حقوق بین الملل، به عضویت این کشور در شورای حقوق بشر در سال 

 با تحوالت مهم موضوع حقوق بشر در جهان بود.

اساسی در برخی کشورها نظیر عربستان تغییرات عمیق  طوربهالبته این تحوالت نتوانست 

و ساختاری ایجاد کند و این کشورها تغییرات اساسی در ساختار خود را نپذیرفتند 

(sajedi,2018:73 در این میان، حاکمان عربستان .)کشورهایی بودند که دو  ازجمله

 رویکرد کلی را در برابر شورای حقوق بشر در پیش گرفتند:

اول، شامل مجموعه اقدامات عربستان در فرایند پذیرش اصول حقوق بشر جهانی رویکرد 

ادامه یافت. در این بازه زمانی عربستان در  1990شروع و تا سال  194۶بود که از سال 
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از خود مقاومت نشان  آورالزامی هاونیکنوانساسناد و  ژهیوبهتصویب اسناد حقوق بشری، 

به بعد  1990اما از دهه  ؛کردوکارهای اجرایی آن پرهیز میی سازریکارگبهو از  دادیم

شاهد رویکردی جدید به حقوق بشر در عربستان و آغاز رویکرد دوم هستیم؛ دوره تغییر 

رویکرد عربستان در پیوستن به اسناد حقوق بشر، روند رو به رشد حقوق بشر، همگرایی 

و موضوعات گسترده حقوق بشر؛  همداخلعدمی، تعدیل اصل المللنیبدر عرصه  هادولت

عربستان را مجبور کرد تا به الزامات حقوق بشر حداقل به شکل ظاهری آن تن دهد. 

عربستان در دوره ملک عبداهلل با درک منافع مثبت ناشی از همکاری فراملی و افزایش 

ای ، ناگزیر شد با نهادههاائتالفو  هایهمکارروزافزون هزینه دور ماندن از گردونه 

 (.۶99میل باطنی همکاری کند )سادات اخوی و خداشناس، رغمیعلحقوق بشری 

ی قبلی، نظرات خود هادگاهید، عربستان در قالب کشورهای اسالمی، با تعدیل ازآنپس

ی مربوط به تدوین هایزنیرارا در خصوص شورای حقوق بشر مطرح نمود و در جلسات 

مباحثی مانند اهداف،  نهیدرزمهای گوناگونی شورای حقوق بشر پیشنهاد سیتأسقطعنامه 

 ازجملهوظایف، اختیارات و سازوکارهای اجرایی شورای مزبور مطرح ساخت. عربستان 

ی از روابط اتازهی مثبت به قطعنامه تصویب شورا، فصل رأکشورهایی بود که با اعالن 

تا  2009و  2009تا  200۶ی هاسالخود را با این نهاد نوظهور آغاز کرد و دو بار از 

از گروه آسیایی جهت عضویت در شورا نامزد انتخاباتی شد و هر دو بار علیرغم  2012

نقض مکرر حقوق بشر و معدل پایین در رعایت آن موفق به این امر مهم شد )همان، 

710.) 

 در چه و جهانی دورهای بررسی در چه شورا، سوی از ابرازشده هاینگرانی باوجود

 به سالهسه دوره یک نیز برای 2013 سال در عربستان ویژه، رشگرانگزا یهاگزارش

 باوجودشد و پس از پایان این دوره نیز، عربستان  انتخاب بشر حقوق عضویت شورای

دیگر  سالهسهبرای یک دوره  201۶اکتبر  28در  مجدداًنقض حقوق بشر در جنگ یمن، 
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مد. این اتفاق نشان داد که به عضویت در شورای حقوق بشر درآ -2019تا  2017 -

 شورا در عضویت به کشور یک که انتخاب است واقعیت این مبیّن عربستان عضویت

 حقوق وضعیت دهندهبازتاب و ارتباط نداشته کشور آن بشری حقوق سابقه با است ممکن

دوره عضویت در شورای  4عالوه بر  کهنباشد. الزم به ذکر است  نیز مدنظر کشور در بشر

بدان ملحق گردیده و یا آن  تاکنوناسناد حقوق بشری که عربستان  نیترمهمحقوق بشر، 

 را مصوب نموده به شرح ذیل است:

 199۶کنوانسیون حقوق کودک در سال  -

 1993اکتبر  23شکنجه در  هرگونهکنوانسیون منع  -

و پس از ارائه گزارشی  2000ان: در سپتامبر تبعیض علیه زن هرگونهکنوانسیون رفع  -

ی صورت گرفته علیه زنان در عربستان، این کشور به هانقض نهیدرزم المللنیباز عفو 

 عضویت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان درآمده و آن را تصویب کرد.

 افتهیسازمان جرائمکنوانسیون ملل متحد علیه  -

 معلولیتکنوانسیون حقوق افراد دارای  -

 یجمعدستهکنوانسیون جلوگیری از کشتار  -

 1997اکتبر  23تبعیض نژادی در  هرگونهکنوانسیون رفع  -

طالبی و ) یزبانی ملی، نژادی، مذهبی و هاتیاقلبیانیه حقوق افراد و  -

 (.189:139۶جاللی،

 20حقوق بشر كمیسیون :7-3

یکی از  «هیئه حقوق االنسان»موسوم به « کمیسیون حقوق بشر عربستان»موسسه دولتی 

سپتامبر  19 ابزارهای حقوق بشری عربستان در سطح داخلی است. این موسسه در سال 
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و با هدف حمایت از حقوق بشر در عربستان به ریاست دکتر عواد بن صالح  2005

شد. هدف این کمیسیون در واقع حمایت و ارتقاء حقوق بشر مطابق با  سیتأس العواد

ها و اطمینان از اجرای این ها، آگاهی از آنی حقوق بشر در همه زمینهالمللنیبمعیارهای 

مرجعی  عنوانبهامر با توجه به شرع اسالمی است. همچنین این موسسه دارایِ صالحیت، 

برای ابراز عقیده و مشاوره در مورد حقوق بشر است. این کمیسیون از شخصیت حقوقی 

خود که در اساسنامه آن ذکر شده، استقالل کامل دارد. برخوردار است و در انجام وظایف 

 برخی از اختیارات این کمیسیون شامل:

و ثبت  ربطیذی دولتی هادستگاهحصول اطمینان از اجرای قوانین حقوق بشری در   -

و انجام اقدامات نظارتی  شودیمتخلفاتی که موجب نقض مقررات موجود در عربستان 

 الزم در این زمینه.

ها و مراکز بازداشت در هر زمان و بدون اجازه مقام ذیصالح، به بازدید از زندان  -

 و ارائه گزارش به پادشاه. هازندان

 دریافت و تأیید شکایات مربوط به حقوق بشر و انجام اقدامات مربوطه در این زمینه.  -

به آن یا مفاد  ی حقوق بشر در مورد الحاق عربستانالمللنیبدر مورد اسناد  اظهارنظر  -

 مندرج در آن.

های حقوق بشر سعودی و ارسال موارد الزم توسط رئیس کمیسیون به تأیید گزارش  -

 پادشاه.

ی در مورد حقوق بشر و المللنیبها و سمینارهای داخلی و موافقت با اجرای کنفرانس  -

 ها.شرکت در آن

 (.hrc.gov.sa)مللی حقوق بشری الای و بینها و نهادهای منطقههمکاری با سازمان   -

http://hrc.gov.sa/
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 21: مركز جنگ ایدئولوژیک8-3

تبلیغاتی عربستان برای مبّرا -ایمرکز جنگ ایدئولوژیک و مرکز اعتدال، دو موسسه رسانه

کردن این کشور از مرکزیت انتشار افکار افراطی در جهان و معرفی حاکمان سعودی به 

عنوان مدافعان حقوق بشر است. مرکز جنگ ایدئولوژیک ذیل وزارت دفاع عربستان، از 

ه ی اجتماعی و تولید محتوا بهاشبکه، با تبلیغات گسترده در 2017آوریل  30تاریخ 

ی عربی، انگلیسی و فرانسوی، تأسیس شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هازبان

العیسی مدیر اجرایی این مرکز است. هدف  میعبدالکررئیس هیأت امنا و شیخ محمد بن 

است. از  انیگراافراطی فریبکارانه تروریستی و مقابله با هاوهیشاعالمی این مرکز، کشف 

ین مرکز تبیین رویکرد صحیح شرعی در رابطه با تروریسم و دیگر اهداف اعالم شده ا

ی اندازراهیی، ارتقاء آگاهی صحیح از اسالم در داخل و خارج از جهان اسالم، گراافراط

ی افراطی، هاگروهی هاروشیی، شناسایی ابزارها و گرااعتدالترویج بینش  نیکمپ

و پیشگیری و  اندرارگرفتهقی افراطی هدف هاگروهیی که توسط هاگروهشناسایی 

 (Fekerksa: 2019)ی جوانان از افکار افراطی است سازمصون

الزم به ذکر است که عالوه بر کارکردهای در نظر گرفته شده برای مرکز جنگ 

نیز با اهدافی مشابه، در جریان سفر « 22«مرکز صلح جهانی ملک سلمان»ایدئولوژیک، 

در کواالالمپور تاسیس شد. این مرکز  2017رسمی در می  طوربهملک سلمان به مالزی و 

مبارزه با تروریسم و آثار آن در تهدید امنیت جهان، گفتگوی ادیان برای »با هدف اعالمیِ 

حمایت از حقوق بشر و در جهت توسعه افکار اعتدالی و اصالح چهره اسالم از 

ستان و نجیب عبدالرزاق ، به ریاست ملک سلمان و تحت نظر ولیعهد عرب«ییگراافراط

شد. از همان ابتدا مقرر شد تا عملکرد این مرکز در ارتباط  سیتأسمالزی،  جمهورسیرئ

امنیتی مالزی، -و هماهنگی با مرکز جنگ ایدئولوژیک وزارت دفاع عربستان، مرکز دفاعی

ق جامعه علوم اسالمی مالزی و رابطه العالم االسالمی و با تمرکز بر کشورهای جنوب شر

اما این مرکز پس از گذشت  ؛(2018آن باشد )سامی، کشور آسه 10خاص  طوربهآسیا و 
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یک سال و نیم از افتتاح آن، توسط دولت مالزی بسته شد و وظایف آن بر عهده مرکز 

 دفاعی امنیتی مالزی قرار گرفت و حتی باعث تیره شدن روابط عربستان با مالزی شد.

 23: مركز اعتدال9-3

ایدئولوژیک،  -ر راستای اهداف حقوق بشری خود، عالوه بر ابعاد فرهنگیعربستان د

و شوراهای  هاسازمان، مشارکت در زدهجنگی اقتصادی به کشورهای فقیر و هاکمک

ی هاتیفعالای نیز ی تبلیغاتی و رسانههانهیزمی، در المللنیبحقوق بشری داخلی و 

یی موسوم به گراافراطی مقابله با المللنیبای داشته است. در این میان، مرکز گسترده

یی و ترویج مدارا گراافراطخود را مبارزه با  تیمأموریک مرکز جهانی،  عنوانبه، «اعتدال»

نظارت،  و همزیستی بین مردم جهان اعالم کرده است. اعتدال، نخستین مرکزی است که

ربستان را با همکاری های افراطی تعریف شده توسط حاکمان عتعامل و تحلیل اندیشه

 کند.های مدرن پیگیری میی و به کمک فناوریالمللنیبی و امنطقهی هاشبکهدیگر 

در دیدار ملک سلمان بن عبدالعزیز با دونالد  2017مه  21توافق تأسیس این مرکز در 

 2017جمهوری آمریکا در خالل برگزاری کنفرانس سران ریاض در سال ترامپ رئیس

لک سلمان به همراه دونالد ترامپ و برخی دیگر از سران کشورهای عربی اعالم شد و م

آن  رهیمدئتیهاکنون دبیرکل این مرکز منصور الشمری است و آن را افتتاح کردند. هم

به تمام  باًیتقری مختلف است. این مرکز هاسازمانعضو از کشورها و  12متشکل از 

ی اجتماعی هاشبکهی کاربری در هاحسابرای زبان فارسی دا ازجملهی زنده دنیا هازبان

 .(Etidal: 2019) است

دارد که از فنون و ابزارهای مدرنِ « اطالعات/ داده»پایگاه تحلیلگر  200این مرکز بیش از 

تعریف شده توسط  انهیگراافراط. الفاظ کندیمفوری استفاده  لیوتحلهیتجزنظارت برای 

آنالین در دسترس  صورتبهیا نظرات  هاداده نکهیازاپسثانیه  ۶حاکمان عربستان ظرف 

شود و مکان می لیوتحلهیتجزقرار گرفت، با استفاده از فناوری هوش مصنوعی 

 د.کنیممشخص  رندیگیبرمیی را که ایدئولوژی افراطی را در هاکانون

(Abdoalfatah: 2017) 
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 يریگجهینت

عربستان در دو مرحله، یعنی از زمان حمله ائتالف دهد که های این پژوهش نشان مییافته

، فشارهای حقوق 2019سعودی به یمن و سپس از زمان قتل جمال قاشقچی تا پایان سال 

ترین فشارهای حقوق بشری بر عربستان در ای را متحمل شده است. مهمبشری گسترده

بستان، محکومیت آمریکا این دوران شامل بیانیه اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم تسلیحاتی عر

ی به دلیل فروش تسلیحات المللنیبو انگلیس توسط دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو 

های دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل یونسکو و سازمان عفو ممنوعه به عربستان، بیانیه

در محکومیت قتل قاشقچی، قطعنامه سنای آمریکا مبنی بر مسئولیت ولیعهد  المللنیب

ر قتل قاشقچی، بیانیه اتحادیه اروپا درباره لزوم بهبود حقوق زنان در عربستان، سعودی د

بیانیه شورای حقوق بشر در محکومیت وضعیت حقوق بشر در عربستان، قطعنامه مجلس 

سنا و طرح مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر پایان حمایت از ائتالف سعودی در جنگ 

تل قاشقچی توسط دولت فرانسه، وزارت خارجه سعودی در رابطه با ق 1۶یمن، تحریم 

 آمریکا و دولت آلمان؛ بوده است.

عربستان در مواجهه با این چالش ها و در جهت کاهش این فشارها، به فرافکنی و سوء 

و راهبردی چندوجهی را پیگیری  استفاده از انواع ابزارهای حقوق بشری متوسل شده

برنامه »و « ملک سلمان بشردوستانهی هاکمکد و مرکز امدا»کرده است. در این راستا، 

های غذایی های اولیه و ارسال بستهبر تامین کمک «توسعه و بازسازی عربستان برای یمن

و فقیر از جمله یمن متمرکز شده است. این در  زدهجنگبرخی کشورهای  و دارویی به

روجان افراط گرایی ترین محالی است که عربستان مسئول اصلی بحران یمن و از اصلی

در بسیاری از کشورهای منطقه بوده است. عالوه بر ابعاد مادی و اقتصادی؛ راهبرد حقوق 

ایدئولوژیکی و حوزه زنان بوده و این کشور با  -بشری عربستان شامل ابعاد فرهنگی

رابطه العالم »سو با خود، این اهداف را از طریق تمرکز بر نخبگان و اندیشمندان هم

ها ملک عبداهلل بن المللی گفتگو بین پیروان مذاهب و فرهنگمرکز بین»، «میاالسال

پیگیری کرده است. وجه « موسسه النهضه»و برخی نهادهای غیردولتی مانند « عبدالعزیز
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بوده و این  المللنیبهای حقوق سوم اقدامات حقوق بشری عربستان در چهارچوب

وان و خرید آراء برخی از کشورها، چهار دوره به های فراکشور تاکنون توانسته با هزینه

درآمده و در عرصه داخلی نیز به تاسیس « شورای حقوق بشر سازمان ملل»عضویت 

عضویت  اقدام نماید.« کمیسیون حقوق بشر»برخی سازوکارهای حقوق بشری مانند 

ت عربستان در شورای حقوق بشر از جمله تناقضات بزرگ تاریخ سازمان ملل بوده اس

ای که همین شورا، مجبور شده تا عضو خود را محکوم کند. اما وجه چهارم به گونه

مرکز »ای و تبلیغاتی این کشور از طریق راهبرد حقوق بشری عربستان به اقدامات رسانه

شود. این کشور با استفاده از این دو مرکز مربوط می« مرکز اعتدال»و « جنگ ایدئولوژیک

ز مرکزیت توسعه افکار تروریستی مبّرا و حاکمان این کشور را سعی کرده تا خود را ا

یی و پیشتازان حمایت از حقوق بشر معرفی گراافراططرفداران مبارزه با تروریسم و 

 نماید.

های نسبی حکومت عربستان در رسد با وجود برخی موفقیتدر مجموع؛ به نظر می 

ها، تعداد زیاد د افزایش تعداد اعدامکاهش فشارهای حقوق بشری بر خود، معیارهایی مانن

ها توسط ها و محکومیتها، بیانیهبازداشت فعاالن حقوق بشر، افزایش تعداد قطعنامه

دهنده استمرار نقض حقوق بشر و اعتراض به آن المللی و دولتی؛ نشانهای بینسازمان

به سادگی  در دوران ملک سلمان و ولسعهد او یعنی محمد بن سلمان باشد. چالشی که

حاکمان عربستان را رها نکرده و چاره ای جز اعمال اصالحات اساسی و پرهیز از اقدامات 

 نمایشی و ظاهری را برای این کشور باقی نگذارد.
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