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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين و مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، در بشر از سوي اين دولتامارات متحده عربي و موارد نقض حقوق

آمده ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 خردادماهدو هفته پاياني 
قرار گرفته  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردمهاي حقوقاز سازمان

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  

  رين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بحالف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

شنبه شهروند عربستاني به مرگ، توسط دادگاه كيفري اين كشور، در روز پنج 4محكوم شدن  -1
چيني براي به قتل رساندن ، به جرم (ادعايي) ارتباط با ايران و توطئه1397 خردادماه 17

ديدن اين افراد در ايران: اين در هاي سرشناس عربستان، با توجه به (ادعاي) آموزش شخصيت
نفر از شهروندان اين كشور را به ادعاي  15حالي است كه چندي پيش نيز دادگاهي در عربستان 
كه گزارش شده بيشتر اين افراد متعلق به جاسوسي براي ايران به مرگ محكوم نمود، در حالي

تن از  600تاكنون  2014سال  جامعه اقليت شيعيان عربستان بودند. گفتني است كه عربستان از
شهروندان خود را به مرگ محكوم كرده و داراي يكي از باالترين آمارها در زمينه اعدام در جهان 

  ؛2است

                                                            
 Doctorsسايت پزشكان بدون مرز (. 1 without  Bordersبشر (بان حقوق)؛ ديدهHuman  Rights  Watch ؛ سايت دفتر(

 Office of بشر سازمان ملل (وقكميسارياي عالي حق the United Nations High Commissioner  for Human Rights 

(OHCHR)الملل ()؛ خبرگزاري رويترز؛ سازمان عفو بينAmnesty  International) ؛ روزنامه گاردين(The Guardian ؛ سايت(
)؛ سايت پارلمان Agence France Pressري فرانسه ()؛ خبرگزاGulf News)؛ سايت گالف نيوز (The New Arabخبري العربيه (

 Emirates Centreبشر امارات متحده عربي ()؛ مركز حقوقEuropean Parliamentاروپا ( for Human Rights  (ECHR) ؛(
 The Arabic Network for Human Rightsبشري ()؛ شبكه عربي اطالعات حقوقAlQSTبشر القسط (مركز حمايت از حقوق

Information؛ سايت بحرين ميرور()Bahrain Mirrorبشر در بحرين (مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق ) وAmericans for 

Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB).(  
  گزارش سايت خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/7/saudi‐arabia‐to‐execute‐four‐for‐iran‐spy‐ring 
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بشر ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حمايت از حقوق3محورهاي مهم گزارش بن امرسون -2
، پس از گذراندن 1397 خردادماه16شنبه بشر، در روز چهارو مبارزه با تروريسم، به شوراي حقوق

ضد برداري حكومت اين كشور از قوانين يابي در عربستان، در زمينه بهرهروزه حقيقت 5مأموريت 
  آميز:هاي صلحسركوب مخالفت منظوربه تروريستي

سركوب مخالفان سياسي و  اهدفب ضد تروريستياستفاده آشكار از راهبردهاي سوء الف)
  آميز منتقدان براي ايجاد اصالحات؛هاي صلحپوزيسيون و خاموش كردن درخواستهاي اجريان

  ها از حق آزادي بيان؛آميز آنگيري مسالمتآزار و اذيت سيستماتيك شهروندان به دليل بهره ب)

ه جرائم بهاي غيرمنصفانه و محرمانه در دادگاه ويژه كيفري (دادگاه رسيدگي برگزاري دادگاه ج)
  بشر)؛و در حال حاضر محاكمه فعاالن سياسي و حقوقتروريستي 

م هتمعليه افراد  و اعترافات اجباري و تحت فشار، سوء رفتاراستفاده مأموران قانون از شكنجه و  د)
 دگاه ويژهها، همچنين امتناع داتنها سند قاطع در روند محكوميت آن مثابهبهبه جرائم تروريستي، 

  شده مبني بر اعمال شكنجه؛صوص اتهامات مطرحكيفري از تحقيق و تفحص در خ

 هاي تروريستي در كل وهاي حقوقي در پروندهابراز نگراني جدي در زمينه فقدان مراحل و روند ه)
دور صريسم جهت در موارد صدور حكم اعدام و استفاده مقامات از قانون مبارزه با ترو ويژهبه

  قتل؛هاي عدم ارتكاب به حكم اعدام براي پرونده

اين  اجرايها براي هاي آنو روش» شيفتگان آئين اعدام« مثابهبهتوصيف مقامات سعودي  و)
راستاي  و در» منسوخ، وحشيانه، غيرانساني«هاي اعدام در مال عام به منزله روش ازجملهاحكام، 

  تحقير و خوار و خفيف كردن تمامي مردم اين كشور؛

هاي توخالي و تفاسير و تعابير نكار محض، ضمانتمتوسل شدن حكومت به ابزاري چون ا ز)
  دلخواه از شريعت براي موجه جلوه دادن اقدامات خود؛

                                                            
٣. Ben Emmerson 
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 ضد تروريستيدرنگ تعريف گسترده، فراگير و مبهم تروريسم در قوانين ضرورت بررسي بي ح)
اده ت و خانوكومناپذير ساختن استفاده از آن عليه مخالفان سياسي و منتقدان حامكان منظوربهعربستان، 
  سلطنتي؛

، جرائم اصطالحبهلزوم ايجاد اضطراري يك سازوكار مستقل حقوقي جهت بررسي تمامي،  ط)
زادي آدي بيان، ها از حق آزاگفتاري و نوشتاري و شناسايي تمامي زندانيان دربند به دليل استفاده آن

ن، آميز و همچنيمسالمت انديشه، آزادي دين و مذهب، آزادي عقيده و آزادي برگزاري تجمعات
  ها؛برخوردار از قدرت و اختيار تخفيف جرائم و يا عفو آن

شرط وكال پس از  و درخواست از مقامات براي دادن ضمانت جهت حضور بدون قيد ي)
استفاده از قانون، با توجه به ممنوعيت برقراري ابزاري عليه سوء مثابهبه، مظنونانبازداشت تمامي 

  .4ميان وكال و مجرمان در تمامي دوران بازجوييارتباط  هرگونه

  

  بحرين*

 خردادماه28روز دوشنبه ، در بشر سازمان مللكميسر عالي حقوقابراز نگراني زيد رعد حسين،  - 1
بشر سازمان ملل، در ژنو، مبني بر تداوم يافتن سركوب وهشتم شوراي حقوق، در جلسه سي1397

ض با حقوق بنيادين شهروندان اين كشور، از سوي حكومت جامعه مدني و تصويب قوانين متناق
بشر بحرين، امتناع مقامات آن از فراهم آوردن دسترسي بدون قيد و شرط دفتر كميسارياي عالي حقوق

و نهادها و سازوكارهاي ويژه سازمان ملل به اين كشور و يا امكان بازديد از آن و ترغيب مقامات 
هاي فني و براي ارائه مشورتين مسير و ابراز آمادگي از سوي دفتر وي بحرين براي ايجاد تغيير در ا

  ؛5در اين خصوصبه دولت بحرين قانوني 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش شوراي حقوق. 4

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/A.HRC.40.%20XX.Add.2SaudiArabiaMission.pdf 
  . قابل بازيابي در لينك:زمان مللبشر سادر شوراي حقوق سخنراني زيد رعد حسين زندهگزارش . 5
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نفر رأي  58نفر رأي مخالف و  97نفر رأي موافق،  479پارلمان اروپا ( يرأي اكثريت اعضا -2
وص وضعيت اي در خصنويس قطعنامه، به پيش1397 خردادماه 24شنبه )، در روز پنجممتنع
  :، مبني بربشرپرونده نبيل رجب، مدافع و فعال سرشناس حقوق ويژهبهبشر در بحرين، حقوق

براي نبيل رجب، از سوي دادگاه استيناف و  صادرشدهابراز نگراني در خصوص حكم  الف)
هاي منصفانه و درخواست از مقامات بحرين براي تضمين دادن در زمينه برگزاري دادگاه

، توسط يكي 1397 خردادماه15شنبه المللي: نبيل رجب، در روز سهي مطابق با قوانين بينهامحاكمه
هاي اجتماعي در زمينه هاي استيناف بحرين، به دليل اظهار آزادانه عقايد خود در شبكهاز دادگاه
سال حبس در زندان  5بشري جاري در يمن به تحمل بشر در اين كشور و يا بحران حقوقحقوق
خواهي بحرين مورد تواند از سوي دادگاه فرجاموم شد؛ حكم صادرشده توسط اين دادگاه ميمحك

اي ، بيانيه1397 خردادماه 13بشر، در روز يكشنبه بان حقوق. همچنين ديده6تجديد نظر قرار گيرد
  ؛7مبني بر لزوم رفع تمامي اتهامات از او و آزاد نمودن سريع وي صادر كرد

جه و شكن ات بحرين براي اطمينان يافتن از قرار نگرفتن نبيل رجب در معرضتقاضا از مقام ب)
و و انظر  خانواده و وكالي مورد ي، فراهم آوردن امكان مالقات وي با اعضاسوء رفتارهاديگر 

  هاي درماني الزم؛برخورداري وي از مراقبت

ر خشونت و رفتادرخواست مجدد از مقامات اين كشور براي لغو تمامي اشكال شكنجه،  ج)
 آميز در قبال زندانيان، تحقيق و تفحص در خصوص موارد اعمال شكنجه و قرار دادنتحقير

  مرتكبان آن در برابر جايگاه عدالت؛

اصالحات حكومت بحرين و ترغيب آن به ايجاد ثبات در كشور به  دستور كارتداوم حمايت از  د)
جويانه براي تمامي شهروندان، ميز و آشتيآاين برنامه و برقراري فضاي مسالمت اجرايكمك 

  اين كشور؛ پيشرويبا توجه به انتخابات  ويژهبههاي سياسي خود، بيان آزادانه نارضايتي منظوربه

                                                                                                                                                                          
 http://webtv.un.org/watch/zeid‐ra%E2%80%99ad‐al‐hussein‐ohchr‐1��-meeting‐38��-regular‐
session‐human‐rights‐council/5798707471001/ 

  گزارش سايت خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك:. 6
 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/5/bahrain‐upholds‐5‐year‐jail‐term‐of‐activist‐rajab 

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 7
 https://www.hrw.org/news/2018/06/03/bahrain‐exonerate‐free‐nabeel‐rajab 
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هاي رصتاستقبال از تعهد حكومت بحرين به رعايت حقوق تمامي شهروندان و فراهم آوردن ف ه)
گراي فراگير و الگوي آن در امعه كثرتججاد ها، حمايت از تعهد حكومت به ايمناسب براي آن

  ؛روي و تنوع فرهنگي ومماشات ديني و مذهبي، ميانه اجراي

درخواست از مقامات بحرين براي فراهم آوردن امكان بازديد هيأتي به نمايندگي از پارلمان  و)
ني، در راستاي و ديدار با مقامات دولت و نمايندگان جامعه مد 8اروپا، براي بازديد از اين كشور

  10؛9هاهاي تمامي طرفدرك بهتر نظرات و دغدغه

،  علي مرتضي 12، احمد الزكي11شهروند بحريني، ازجمله، عمار عبدالمجيد6دستگير شدن  -3
، توسط مقامات بحريني، پس از 1397 خردادماه 23تا  22، از روز 14و حسين العرادي 13محمود

ها خانه مسكوني واقع در روستاهاي اين كشور، انجام عمليات امنيتي گسترده و يورش به ده
هاي و انتقال اين افراد به مكان جيسماهو  17، المعامير16، شكورا15روستاهاي نويدرات ازجمله
  ؛18نامعلوم

                                                            
از سوي مقامات حكومت بحرين، براي سفر هيأت  بشر پارلمان اروپارد درخواست كميته حقوقهاي پيشين: سوابق اين تحول در گزارش. 8

 6شنبه نجر روز پبشر آن، طبق اظهارات آنتونيو پانزري، رئيس كميته مزبور، داين كميته به اين كشور جهت ارزيابي وضعيت حقوق
  اين خصوص؛، و ابراز تأسف وي در 1397ارديبهشت 

  گزارش سايت پارلمان اروپا. قابل بازيابي در لينك: . 9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8‐RC‐2018-
0280�������=������������=�� 

نويس قطعنامه پارلمان اروپا را به شدت ، پيش1397خرداد ماه  25، در روز جمعه ايصدور بيانيهگفتني است كه وزارت خارجه بحرين با . 10
در  هاي اين كشورفتيشرپصحيح تهيه شده و تمامي  محكوم كرده، چراكه به گفته اين بيانيه، قطعنامه مذكور بر مبناي اطالعات كذب و نا

  هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ناديده انگاشته است.بشر، در عرصهزمينه ارتقا و حمايت از حقوق
١١. Ammar Abdulmajid 
١٢. Ahmad Al‐Zaki 
١٣. Ali Mortada Mahmoud 
١٤. Hussein Al‐Aradi 
١٥. Nuwaidrat 
١٦. Shakoura 
١٧. Al‐Ma'amir 

  يت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:گزارش سا. 18
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/47697.html 
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 28( 19ها زكيه البربوريامتناع مقامات بحرين از آشكار ساختن محل بازداشت و نگهداري خانم -4
 ماهارديبهشت 27شنبه ها، در روز پنجه) پس از دستگيري آنسال 19( 20ساله) و فاطمه داوود حسن

، با يورش به منازلشان در روستاي نويدرات و با توجه به امكان يافتن برقراري تماس با 1397
روز: گفتني است كه دادستان عمومي درخواست  28در مدت  باريكهايشان تنها براي خانواده

هايشان نيز نگران شرايط بازداشت ها را رد كرده و خانوادهآن وكيل اين دو زنداني براي مالقات با
  ؛21ها و هراسناك از قرار گرفتن اين دو خانم تحت شكنجه هستندآن

شنبه ، در روز پنج22بشر در بحرينصدور بيانيه از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق -5
بشر سازمان ملل در ژنو شوراي حقوقهشتم وو در آستانه برگزاري جلسه سي 1397 خردادماه17

)، در خصوص اقدامات حكومت بحرين در زمينه، بستن فضاي 1397تيرماه  15خرداد تا  28(
هاي مخالف، ترك گفتن تعهدات خود در زمينه اصالحات مستقل سياسي، حذف كردن گروه

نجام ديكته كردن هاي قانوني و سرااستفاده از روندهاي انتخاباتي و محدوديتدموكراتيك، سوء
نتايج انتخابات، پيش از برگزاري انتخابات پارلماني سال جاري در اين كشور و درخواست از 

  المللي براي تحت فشار قرار دادن حكومت بحرين جهت اتخاذ اقداماتي چون،جامعه بين

  يخ علي سلمان؛شرهبران سياسي، چون  ازجملههاي سياسي، آزاد كردن تمامي زنداني الف)

 صورتبهشده از سوي دولت، هاي سياسي منحلصدور مجوز براي فعال شدن مجدد جمعيت )ب
  هاي مخالف؛خودسرانه، همچون الوفاق و الوعد و فراهم آوردن فضاي باز الزم براي فعاليت گروه

  ؛2002ياسي در سال سجديد قانون حقوق  لغو و يا ابطال متمم ج)

 هاي انتخاباتيحوزهر تعيين دوانين انتخاباتي، همچون مداخله استفاده از قپايان دادن به سوء د)
  هاي سياسي وتابعيتكسب اكثريت آرا) و سلب منظوربه(

                                                            
١٩. Zakiya Al‐Barbouri 
٢٠. Fatima Dawoud Hassan 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 21
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/47708.html 
٢٢. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain 
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هاي مستقل جامعه مدني تضمين فراهم آوردن امكان نظارت بر فرآيند انتخابات، توسط سازمان ه)
  .23متجويانه حكوالمللي و البته، مصون از اقدامات تالفيو ناظران بين

  

  امارات متحده عربي*

شنبه بشر سازمان ملل، در روز سهدرخواست جمعي از گزارشگران ويژه و كارشناسان حقوق - 1
، از مقامات امارات متحده عربي مبني بر آزاد كردن سريع احمد منصور، فعال و برنده 1397خرداد 22

 48بشر است كه اين فعال حقوق بشر، از زندان و ملغي كردن حكم محكوميت وي: گفتنيجايزه حقوق
، توسط دادگاهي در ابوظبي، به جرم آسيب رساندن به روابط 1397خردادماه 10شنبه ساله، در روز پنج

هاي در شبكهو نفرت پراكني  گراييفرقهامارات متحده عربي با همسايگان خود، از طريق نشر اكاذيب، 
دالر)، همچنين  275000ميليون درهمي (سال حبس و پرداخت جريمه يك10اجتماعي، به تحمل 

سال، پس از آزادي از زندان، محكوم شده  3زندگي تحت نظارت و مراقبت حكومت امارات به مدت 
  25؛24است

                                                            
  بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوقبيانيه . 23

 http://www.adhrb.org/2018/06/hrc38‐written‐statement‐on‐bahrains‐closure‐of‐political‐space‐

ahead‐of‐elections/ 
  بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: وقگزارش سايت دفتر كميسارياي عالي حق. 24

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23195&LangID=E 
فعال ديگر حمايت از اسامه النجار، ميالدي، به دليل مارس سال گذشته  ماهاحمد منصور در هاي پيشين: سوابق اين پرونده در گزارش. 25

ازمان سبه گفته  .بردبه سر مي همچنان در حبسخود پس از گذراندن دوره محكوميت سه ساله بازداشت شد؛ النجار  يماراتا يبشرحقوق
به حتي و  شدهحمله فيزيكي واقع  مورد ارعاب ومكررًا،  ،ها پيش از بازداشت، از سوي حكومت اماراتمنصور مدتالملل، احمد عفو بين

ر امارات به او دبشر از حقوق وي دفاعدليل به ) Martin Ennals(» مارتين انالز« 2015بشري سال وقجايزه حق مرگ تهديد شده بود.
شر در بت حقوقاز وضعي را توصيف كرده بود، كه ارزيابي جامع و موثقياين كشور داده شده و او را يكي از معدود صداهاي داخل 

  .دادمي امارات تهيه و ارائه
با  ، سازمان جهاني مبارزهبشر، گزارشگران بدون مرزبان حقوقالملل، ديدهبشري (از جمله، عفو بينها سازمان حقوقكه ده گفتني استهمچنين 

شر خليج ببشر مصر، مركز حقوقبشري، مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مؤسسه مطالعات حقوقاطالعات حقوق شكنجه، شبكه عربي
، 1397خرداد ماه 10شنبه اي به شهردار منچستر، در تاريخ پنجبشر اروپا، انجمن آزادي تفكر و بيان و...) در نامه(فارس)، مركز دموكراسي و حقوق

  گذاري كنند.هاي اين شهر در انگلستان را به نام احمد منصور ناما يكي از خياباناند تاز وي درخواست نموده
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شنبه ، در روز پنج26بشر در بحرينصدور بيانيه از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق -2
بشر سازمان ملل در ژنو هشتم شوراي حقوقو، در آستانه برگزاري جلسه سي1397 خردادماه17

اي جهاني در مورد ) و در حمايت از سومين گزارش بررسي دوره1397تيرماه  15خرداد تا 28(
هاي اين نهاد، لزوم انجام اصالحات از سوي امارات متحده عربي، مبني بر ناديده گرفتن توصيه

بشر، اعمال زار و اذيت كيفري مدافعان حقوقهايي چون، آزادي بيان، آمقامات اين كشور در زمينه
شكنجه، نقض حقوق كارگران مهاجر و همكاري با سازمان ملل و نهادهاي آن و درخواست از 

  مقامات آن جهت اتخاذ اقداماتي چون،

  اي جهاني؛همكاري و تعامل كامل با فرآيند بررسي دوره الف)

  ند وهاي ارائه شده از سوي اين فرآيپذيرش و به اجرا گذاشتن شفافانه تمامي توصيه ب)

  .27هاي انجام شدهبشر در خصوص پيشرفتهاي منظم به شوراي حقوقارائه گزارش ج)

  

بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير ب) موارد نقض حقوق
  كشورهاي منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

 خردادماه28روز دوشنبه ، در بشر سازمان مللكميسر عالي حقوق ابراز نگراني زيد رعد حسين، -1
بشر سازمان ملل، در ژنو، مبني بر احتمال افزايش وهشتم شوراي حقوق، در جلسه سي1397
ائتالف عربستان سعودي و امارات متحده عربي اخير حمالت ، به دليل غيرنظاميانتوجه تلفات قابل
انيه از سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در ، همچنين صدور بي28حديدهبندر به 

                                                            
٢٦. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain 

  بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوقبيانيه . 27
 http://www.adhrb.org/2018/06/hrc‐written‐statement‐adhrb‐assessment‐of‐the‐uae‐3��-cycle‐upr/ 

  . قابل بازيابي در لينك:بشر سازمان مللدر شوراي حقوق سخنراني زيد رعد حسين زندهگزارش . 28
 http://webtv.un.org/watch/zeid‐ra%E2%80%99ad‐al‐hussein‐ohchr‐1st‐meeting‐38��-regular‐
session‐human‐rights‐council/5798707471001/ 
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خانواده يمني در استان  5000نزديك به  جا شدنبي، مبني بر 1397 خردادماه 27روز يكشنبه 
خانواده به دليل تخريب مزارعشان  36و از دست رفتن معيشت  خانواده 4458حديده (آواره شدن 

) و با توجه به افزايش 1397خرداد 11سال جاري ميالدي (ست ماه ژوئن در منازعات) از روز نخ
المللي از ايجاد بحران بشري جديد در كشوري شدت جنگ در اين استان و هراس جامعه بين

  ؛29بشريترين شرايط حقوقزده و دست به گريبان با وخيمپيشاپيش بحران

الملل، در روز عفو بين، مدير پژوهشي دفتر خاورميانه در سازمان 30اظهارات لين معلوف -2
، در خصوص اخبار و تحوالت مربوط به آغاز حمالت نيروهاي 1397 خردادماه 23چهارشنبه 

  :، مبني بر31دولتي يمن با حمايت ائتالف به رهبري عربستان، به بندر مهم حديده

ن در اي اتنهنهبار براي صدها هزار تن از مردم يمن، به بار آمدن پيامدهاي ويرانگر و فاجعه الف)
ترين ورين ضرشهر، بلكه در تمامي مناطق كشور، با توجه به اهميت حياتي اين شاهراه براي رساند

  آب آشاميدني، مواد غذايي و دارو به شهروندان يمني؛ ازجملهكاالها، 

ار كارگيري تمامي اقدامات احتياطي الزم جهت حصول اطمينان از مورد حفاظت قرلزوم به ب)
وندان غيرنظامي، كاهش تلفات غيرنظاميان و تخريب منازل مسكوني و گرفتن جان شهر

 600هاي درگير، با توجه سكونت داشتن حدود هاي غيرنظامي، از سوي تمامي طرفزيرساخت
 هزار تن از مردم يمن در اطراف حديده؛

داوم يافتن هاي ائتالف به رهبري عربستان و نيروهاي انصارا... از تضرورت اطمينان يافتن نيرو ج)
هاي اضطراري و كاالهاي ضروري به اين منطقه، با توجه به قرار داشتن جريان انتقال كمك

درصد) از مردم اين كشور در معرض خطر قحطي و گرسنگي و بدترين بحران  80ها تن (ميليون

                                                            
  گزارش خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:. 29

 http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article‐5853553/������-5-000-families‐displaced‐Yemens‐

Hodeida‐UN.html 
٣٠ Lynn Maalouf 

و  جنگ شدت يافتنبا هدف جلوگيري از ، 1397ماه خرداد  26، در روز شنبه يمنامور فرستاده سازمان ملل در » مارتين گريفيتس«. 31
 تماميز و ايده بسيار نگران كننده است وخامت اوضاع در حدتر اعالم كرده بود كه د. وي پيشدر شهر حديده، وارد صنعا ش بحران
   و به ميز مذاكره بازگردند. دار باشندكه خويشتن ه بودها خواستطرف



  10                                                                                                                                                            22راهبردي  گزارش

 

ز سال گذشته، ا 3بشر در المللي حقوقبشري جهان و ناديده گرفته شدن مكرر قوانين بينحقوق
 33؛32هاي درگيرسوي تمامي طرف

، به 1397 خردادماه21ي عربستان، در صبح روز دوشنبه حمله هوايي ائتالف عربي به رهبر -3
درمان بيماري وبا، وابسته به سازمان پزشكان بدون مرز، در شهر عبس، در استان  تازه تأسيسمركز 

بيانيه از  صدورين مركز؛ همچنين حجه و عدم به بار آمدن تلفات جاني، با توجه به خالي بودن ا
، مبني بر غيرقابل پذيرش بودن اين اقدام با رئيس دفتر اين سازمان در يمن ،34مارتينزائو ژ سوي

توجه به قرار داشتن عالمت مركز درماني مزبور بر روي سقف اين مجموعه و لزوم تعطيل شدن 
  ؛35نموقت آن تا زمان تأمين امنيت كاركنان و بيماران اين سازما

شنبه ، در روز پنج36بشر در بحرينصدور بيانيه از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق -4
بشر سازمان ملل در ژنو هشتم شوراي حقوقوو در آستانه برگزاري جلسه سي 1397 خردادماه3
هاي جدي اين مركز در خصوص نقض قوانين )، مبني بر دغدغه1397تيرماه  15خرداد تا  28(

انجام حمالت هوايي  ازجملهالمللي بشردوستانه توسط عربستان سعودي و متحدان آن در يمن، بين
به مناطق پرجمعيت و غيرنظامي، اعمال حصرهاي دريايي و هوايي بر  ويژهبهمكرر به اين كشور، 

نقاط مختلف آن، تمايز قائل نشدن ميان شهروندان و مراكز غيرنظامي با نظاميان و تأسيسات و 
هاي نظامي، پديد آوردن بدترين بحران بشردوستانه جهان و قرار دادن كشور در آستانه ارگاهقر

هاي اضطراري، دارو و غذا و ها تن از شهروندان اين كشور به كمكقحطي، با توجه به نياز ميليون
  درخواست از عربستان و متحدان آن براي اتخاذ اقداماتي چون،

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:الملل. گزارش سازمان عفو بين. 32

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/yemen‐attack‐on‐hodeidah‐threatens‐civilian‐

lives‐and‐lifesaving‐humanitarian‐aid/ 
، به توافقي مبني بر 1397خرداد ماه  25، در نشست خود در روز جمعه شوراي امنيت سازمان ملل متحد ياعضااين در حالي است كه  33

 وحده آمريكا ياالت متكه ا بس دست نيافتند، چرالزوم پايان بخشيدن سريع به مناقشات جاري در بندر راهبردي حديده و برقراري آتش
مي ده و از تماداري طرفين شبريتانيا با بيانيه تهيه شده از سوي كشور سوئد در اين خصوص مخالفت كردند و درعوض، خواستار خويشتن

  المللي پايبند باشند.هاي درگير درخواست نمودند تا به تعهدات خود در قبال قوانين بشردوستانه بينطرف
٣٤. João Martins 

  گزارش سايت پزشكان بدون مرز. قابل بازيابي در لينك: .35
 https://www.doctorswithoutborders.org/what‐we‐do/news‐stories/story/yemen‐airstrike‐hits‐msf‐
cholera‐treatment‐center‐abs 
٣٦. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain 
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مناطق  تماميبههاي بشردوستانه ايي جهت عبور آسان و آزادانه كمكرفع حصرهاي دريايي و هو الف)
  يمن؛
  بازگشايي فرودگاه صنعا؛ ب)
  همكاري كامل و شفاف با گروه كارشناسان منتخب سازمان ملل؛ ج)
متوقف ساختن تمامي حمالت هوايي تا زمان انجام تحقيق و تفحص در خصوص تمامي  د)

  طرف ويبالمللي، مستقل و ه غيرنظاميان، توسط كميسيوني بيناتهامات مطرح شده در مورد حمله ب

  .37دستيابي به مصالحه سياسي براي پايان دادن به منازعات باهدفمتوقف ساختن كامل جنگ  ه)

شنبه الملل، در روز پنجو بينهاي خاورميانه در سازمان عف، مدير كمپين38اظهارات سماح حديد -5
بشر ، مدير اجرايي سازمان حقوق39، مبني بر دستگير شدن عبدالرشيد الفقيه1397 خردادماه24

موارد متعدد نقض  يبشر و فعال در زمينه افشاترين مدافعان حقوق، يكي از برجسته40موازنه
هاي درگير در جنگ يمن، توسط نيروهاي امنيتي دولت بشر انجام شده از سوي تمامي طرفحقوق

در شهر  41جمهور مستعفي يمن)، هنگام عزيمت به فرودگاه سيئوني (رئيسعبد ربه منصور هاد
هاي پزشكي الزم و ابراز نگراني اين سازمان در خصوص به مخاطره ، براي انجام درمان42مكال

بشر پيش از اين، چندين بار نيز توسط اين مدافع حقوقادعاشده افتادن سالمت وي: گفتني است 
ها دارد تاكنون گزارش بر عهدهكه او رياست آن را  موازنهشده و سازمان  نيروهاي انصارا... دستگير

حمالت هوايي،  ازجملهبشر در يمن، در خصوص تمامي موارد نقض حقوق متعدديو اسناد 
هاي خودسرانه، نقض حقوق ، كشتارهاي غيرقانوني، بازداشتفرا قضاييهاي حمالت زميني، اعدام
  ؛43بشري نهاده استها و نهادهاي حقوقي را در اختيار سازمانهاي اجبارزنان و ناپديدشدگي

                                                            
  بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:وكراسي و حقوقمركز آمريكا براي دمبيانيه . 37

 http://www.adhrb.org/2018/06/violations‐of‐international‐humanitarian‐law‐in‐yemen‐by‐saudi‐

arabia‐and‐its‐coalition‐allies/ 
٣٨. Samah Hadid 
٣٩. Abdulrasheed al‐Faqih 
٤٠. Mwatana Organization for Human Rights 
٤١. Sey’oun 
٤٢. Mukalla 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 43
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 18الملل، در روز جمعه هاي خاورميانه در سازمان عفو بيناظهارات سماح حديد، مدير كمپين - 6
ركنان تن از كا 71المللي صليب سرخ براي خارج كردن ، در واكنش به تصميم كميته بين1397خردادماه 

   :ها، مبني برهاي آنها، تهديدها و موانع متعدد بر سر راه فعاليتجود ناامنيخود از يمن، به دليل و

ن تأثير آ يزانناگزير شدن فعاالن امور بشردوستانه به فرار از يمن براي نجات جان خود و م الف)
  براي زندگي شهروندان گرفتار شده در بدترين بحران بشردوستانه جهان؛

تهديد  ، باالمللي و حتي در برخي موارد ارتكاب به جرائم جنگينقض قوانين بشردوستانه بين ب)
ل آوردن ه عمبكردن، مورد هدف قرار دادن و حمله كردن به كاركنان و فعاالن اين حوزه و ممانعت 

  ها؛هاي آناز فعاليت

ساله، مبني بر لزوم احترام گذاردن به 3هاي درگير در اين مناقشه ي طرفدرخواست از تمام ج)
آميز در و حمايت از كاركنان و نهادهاي بشردوستانه و اتخاذ تمامي تدابير الزم و احتياطبشر قحقو

  44.45راستاي حفاظت از شهروندان گرفتار شده در ميان اين مناقشه

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                          
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/yemen‐prominent‐human‐rights‐defender‐

arrested/ 
المللي صليب سرخ، در روز هاي كميته بينشتتبار برنامه بازداهاي پيشين: خودروي حنا لحود، رئيس لبنانيسوابق اين تحول در گزارش. 44

و ست كه، عف، هنگام سفر به مناطقه حومه شهر تعز مورد هدف قرار گرفت و به كشته شدن وي منجر شد. گفتني ا2018آوريل  21
اند دهمورد هدف قرار داهاي درماني و پزشكي را ها و كاركنان و فعاالن بخشبيمارستانائتالف عربستان ، هم نيروهاي مدعي شده المللبين

يك  ك داروساز وهاي حديده، حمله كرده و يو هم نيروهاي انصارا... با پرتاب خمپاره به مناطق غيرنظامي، ازجمله يكي از بيمارستان
  ساله را زخمي كردند. 13اي پرستار را كشته و پسربچه

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 45
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/yemen‐icrc‐withdrawal‐marks‐bleak‐new‐low‐in‐

conflict‐that‐devastates‐civilians/ 
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  عربستان در قطر*

، از مقامات عربستان سعودي 1397خرداد  23بشر، در روز چهارشنبه بان حقوقدرخواست ديده -
سعودي  دو تابعيتيداري و شرايط نواف طالل الرشيد، شهروندي هي بر آشكار ساختن محل نگمبن
قطري، شاعر و دانشجوي دانشگاه قطر، با توجه به اظهارات مقامات كويت مبني بر تحويل دادن  –

: الرشيد فرزند شاهزاده طالل بن 139746 ماهارديبهشت 22اين فرد به عربستان، در روز شنبه 
هاي شمالي عربستان سعودي تا قرن بيستم و از رقباي تاريخي زيز الرشيد، حاكم سابق بخشعبدالع

گونه فعاليت سياسي خانواده و دوستان وي، او هيچ يخانواده آل سعود است، اما به گفته اعضا
  .47شده استالتحصيل مينداشته و در سال جاري ميالدي بايد از دانشگاه قطر فارغ

  

  ربي در قطرامارات متحده ع*

، مبني بر شكايت از امارات متحده 1397 خردادماه 21اعالم تصميم دولت قطر، در روز دوشنبه  -
بشر، همچون المللي دادگستري سازمان ملل به دليل اتخاذ اقدامات ناقض حقوقعربي به ديوان بين

 ازجملهلت اين كشور، بار آن براي مآميز عليه مردم قطر و آثار مخرب و زياناعمال تدابير تبعيض
ها به اين ناخراج كردن شهروندان قطري از امارات متحده عربي، ممانعت به عمل آوردن از ورود آ

كشور و يا عبور از آن، دستور دادن به شهروندان اماراتي براي ترك خاك قطر، بستن حريم هوايي 
تحده عربي به كنوانسيون متعهد بودن امارات م رغمبه، 48و دريايي امارات به روي اين كشور

و درخواست از اين دادگاه براي وادار ساختن حكومت  49المللي رفع هرگونه تبعيض نژاديبين
                                                            

، مبني 1397ارديبهشت ماه  23بشر قطر، در روز يكشنبه هاي پيشين: صدور بيانيه از سوي كميته ملي حقوقسوابق اين پرونده در گزارش. 46
يه بر كسعودي، با ت - بشر توسط مقامات عربستان سعودي به دليل زنداني كردن نواف طالل الرشيد، شهروند قطري حقوق بر تداوم نقض

اهي ان و عدم آگهاي واهي و غيرمنصفانه، با هدف بازداشت خودسرانه افراد تبعه اين كشور و بدون وارد كردن اتهام رسمي به آنبهانه
  مقامات حكومت كويت. مات سعودي توسطمان تحويل او به مقاخانواده رشيد از شرايط وي از ز

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 47
 https://www.hrw.org/news/2018/06/13/saudi‐arabia‐reveal‐young‐poets‐whereabouts 

به بهانه حمايت اين كشور از را با قطر، يپلماتيك خود روابط د، 2017چهار كشور عربستان، امارات، بحرين و مصر از پنجم ژوئن سال . 48
  .بستند اين كشورهاي زميني، هوايي و دريايي خود را به روي تروريسم قطع كردند و تمامي گذرگاه

٤٩. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 
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 يامارات به پايبندي به تعهدات خود تحت اين كنوانسيون، متوقف ساختن اقدامات مذكور، احيا
زير امور خارجه ها: گفتني است كه انور قرقاش، وحقوق شهروندان قطري و جبران خسارات آن

ها را بخشي ديگر از (به ادعاي وي) خود اين دعاوي را رد كرده و آن توييتريامارات، در حساب 
  .50خوانده است» هاي مقامات قطردروغ«

 

                                                            
  مارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حقوق بشر ا. 50

 http://www.echr.org.uk/news/qatar‐takes‐uae‐united‐nations%E2%80%99-�nternational‐court‐over‐
human‐right‐violations 


