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  1                     )            14بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

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

هاي حقوق بشري آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهاس مقاالت، گزارشبر اس، 1397
 يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينمردم
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه

  

  مارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بحرين و ا الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

درخواست  ، در خصوص1397مهرماه  28انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز شنبه  -1
رد مرگ الملل، براي انجام تحقيقات و كالبدشكافي مستقل توسط سازمان ملل، در موسازمان عفو بين

   :ن گزارشاي در نكات مهم .نگار عربستانيجمال خاشقجي، روزنامه

ر دتالش مقامات عربستان سعودي براي رفع و رجوع كردن ماجراي قتل هولناك خاشقجي  الف)
در اين  قاماتكنسولگري اين كشور در استانبول (تركيه)، با توجه توضيحات ارائه شده از سوي اين م

  خصوص؛

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده .1 Rights  Watchالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(

)Associated  Pressگزاري رويترز ()؛ خبرThomson  Reuters  Foundation) ؛ كميته حقوق كودكانِ سازمان ملل(U.N. 

Committee on  the Rights of  the Child) ؛ نشريه فارين پاليسي(Foreign Policy) ؛ خبرگزاري شينهوا(Xinhua Net ؛ شبكه(
)؛ دفتر The Guardian)؛ روزنامه گاردين (Okazمه عكاظ ()؛ روزناSaudi Gazette)؛ روزنامه سعودي گزت (Aljazeeraخبري الجزيره (

 Officeكميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights 

(OHCHR) ( سايت خبري سازمان ملل)؛UN News) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror( حقوق بشر بحرين )، مجمعBahrain 

Forum for Human Rights (BFHR)( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين )؛Bahrain Institute for Rights and Democracy 

(BIRD)مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( )؛Americans for Democracy & Human Rights  in Bahrain 

(ADHRB)تحليلي ميدل ايست آي ( - سايت خبري )؛Middle East Eye) و نشريه نيويوركر (The New Yorker.(  



  2                                                                                                                                               59 گزارش راهبردي

 

لملل، در خصوص ا، مدير بخش خاورميانه در سازمان عفو بين2اشاره به اظهارات سماح حديد ب)
اينكه مرگ خاشقجي، مبني بر  موردهاي تحقيقات ادعايي مقامات سعودي در غيرقابل اعتماد بودن يافته

و برشمردن اين بوده نگار در حين مجادله و دعوايي فيزيكي در كنسولگري عربستان مرگ اين روزنامه
  اين كشور؛ عنوان يكي ديگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر در سوابقحادثه، به

هت جدرخواست اين مقام حقوق بشري از مقامات عربستان، براي تحويل دادن پيكر خاشقجي  ج)
ين زم در اقات الانجام كالبدشكافي توسط كارشناسان مستقل پزشكي قانوني و تأكيد بر لزوم انجام تحقي

در راستاي  هاي ديگرزمينه توسط سازمان ملل، جهت ممانعت به عمل آوردن از اقدامات دولت
تي اي تسليحااهميت جلوه دادن و رفع و رجوع كردن اين رويداد، به دليل به مخاطره افتادن قراردادهكم

  و تجاري اين كشورها با عربستان؛
اشاره به انكار مكرر مقامات عربستان به مدت دو هفته، در خصوص دست داشتن در ناپديدشدگي  د)

اي فيزيكي، بدون پذيرش به قتل ه كشته شدن وي در مناقشهنگار و سرانجام اذعان باين روزنامه
  4؛3رساندن عمدي و فراقضايي وي در كنسولگري سعودي در تركيه و توسط مأموران اين كشور

                                                            
٢. Samah Hadid 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش خبرگزاري رويترز، به نقل از سازمان عفو بين. 3
 https://www.reuters.com/article/saudi‐khashoggi‐amnesty/amnesty‐urges‐un‐investigation‐
independent‐autopsy‐in‐khashoggi‐death‐idUSL8N1X00EZ 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 4
خصوص به قتل رسيدن  ، در1397 مهرماه 15، در روز يكشنبه تركيهخبري در به نقل از دو منبع  ،ي رويترزخبرگزارانتشار گزارش از سوي *

  ، مبني بر:در كنسولگري عربستان در استانبول ،قجيجمال خاشُ
سابق روزنامه  سردبير ساله، مشاور سابق دولت عربستان، 59ريزي قبلي براي ربايش و قتل اين شهروند عربستاني احتمال وجود برنامه الف)

، وليعهد هاي محمد بن سلمانروزنامه واشنگتن پست و از منتقدان صريح سياست سيستون نو، همچنين الوطن و يك شبكه تلويزيوني سعودي
نان و ز حقوقعان يري مدافبحران اقتصادي عربستان با كانادا و دستگسعودي، از جمله حمله نظامي او به همراه ديگر كشورهاي منطقه به يمن، 

ر آمريكا فته و دگفعاالن حقوق بشر: گفتني است كه وي سال گذشته به دليل هراس از دستگير شدن توسط حكومت سعودي اين كشور را ترك 
  كرد؛زندگي مي

نتقال الي او و اميدن احتدر هفته گذشته، به قتل رس به كنسولگري عربستان در استانبولاشاره به مفقود شدن اين منتقد، پس از ورود او  ب)
ايي دال بر جد ا مدركيت ه بودرفت عربستان در تركيه جمال خاشقجي به كنسولگرييافتن پيكر وي به خارج از كنسولگري: الزم به ذكر است كه 

  ؛بتواند با خديجه، نامزد ترك خود ازدواج كند رده واز همسر سابقش دريافت ك
ري، مدت كنسولگ به با شبكه خبري بلومبرگ، مبني بر ادعاي خروج خاشقجي از ساختماناشاره به اظهارات محمد بن سلمان، در مصاح ج)

  كوتاهي پس از ورود وي به اين مكان؛
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بان حقوق بشر، سازمان عفو ، ديده5نگارانهمچنين، صدور بيانيه از سوي كميته حمايت از روزنامه ه)
، مبني بر ضرورت درخواست 1397شهريورماه  26شنبه در روز پنج الملل و گزارشگران بدون مرز،بين

مقامات تركيه از آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، براي انجام تحقيقات مستقل در خصوص اعدام 
فراقضايي احتمالي خاشقچي، از جمله تعيين شرايط پيرامون نقش عربستان سعودي در ناپديدشدگي 

و قتل احتمالي او و شناسايي و تعيين هويت تمامي افراد مسئول اين فرايند، نگار اجباري اين روزنامه
 شامل ارائه دستور، طراحي فرمان صادره و عمليات اجرايي مربوطه؛

دن ار آماشاره به ديگر اقدامات مقامات سعودي در مدت زمان بيش از يك سال گذشته و روي ك و)
ر كشور، بر افزايش يافتن سركوب صداهاي مخالف د، مبني 2017محمد بن سلمان در ماه ژوئن سال 

نگاران و زنامهمورد هدف قرار گرفتن تمامي مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، منتقدان، روحانيون، رو
هاي نامعلوم بدون تفهيم اتهام و براي مدت زمان ها در مكاناساتيد دانشگاه و نگاه داشته شدن آن

  نامشخص؛
شنبه از سوي ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز سه صدور بيانيهاشاره به  ز)
سازمان ملل  يجانبه تركيه، عربستان و ديگر اعضا، مبني بر لزوم همكاري كامل و همه1397مهرماه  24

هاي الزم در راستاي تعيين ز در اختيار داشتن تمامي حمايتبا اين تحقيقات جهت حصول اطمينان ا

                                                                                                                                                                                 
يوسته و الملل و سازمان خبرنگاران بدون مرز در اين خصوص، مبني بر دهشتناك بودن رويداد به وقوع پهاي سازمان عفو بيناشاره به بيانيه د)

ر دتاني، حتي ان عربسدن آن، در حوزه آزادي مطبوعات، همچنين ابراز نگراني در خصوص در مخاطره بودن جان ديگر منتقدغيرقابل پذيرش بو
  خارج از اين كشور؛

  الملل، مبني بر:هاي خاورميانه در سازمان عفو بينه) اشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش
  هاي فراقانوني؛يگر از مصاديق اعداميكي د منزلهبهبرشمردن قتل خاشقجي،  - 
آميز و دستگيري و به قتل رساندن مخالفان رحمانه براي سركوب كردن اعتراضات صلحگيري پادشاهي عربستان از قوانين ظالمانه و بيبهره -

  خود در خارج از كشور؛
رائه ن توسط حكومت سعودي و تأكيد بر لزوم ابرابر سركوب آزادي بيا المللي براي شكستن سكوت خود دردرخواست از جامعه بين -

  توضيحات سريع از سوي مقامات اين كشور در اين خصوص؛ 
قت ر كردن حقيراي آشكابراي علني كردن تمامي نتايج تحقيقات خود در اين زمينه، در راستاي تالش ب درخواست از مقامات تركيههمچنين،  -

  براي خانواده جمال خاشقجي و اجراي عدالت.
٥. Committee to Protect Journalists 
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نگار عربستاني، همچنين تسهيل روند تحقيقات از سوي چگونگي رخداد حوادث، در مورد اين روزنامه
  تيك تمامي كاركنان و مقامات خود؛هاي ديپلمااين كشور، به كمك لغو مصونيت

شواهد به دست آمده توسط دولت تركيه، اعم از مدارك  تأكيد بر لزوم ارائه تمامي مدارك، اسناد و ح)
  ؛6صوتي و تصويري مربوط به اين حادثه، به گروه تحقيقات مستقل سازمان ملل

  
مرگ جمال  ، به بهانه1397مهرماه  28انتشار گزارش از سوي نشريه نيويوركر، در روز شنبه  -2

  :مبني برپست، شنگتننگار عربستانيِ روزنامه واخاشقجي، روزنامه

شور و كوزارت خارجه، وزارت : شامل(اندركار اين حادثه هاي دستقرار داشتن كامل وزارتخانه الف)
ش قوه تحت كنترل و اختيار محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، ايفاي نق) وزارت امنيت عربستان
منزله نمايان ههاي جهان و بمثابه بازوي قضايي يكي از سركوبگرترين دولتقضاييه اين كشور، به

هاي سعودي، دادستاني و نهادهاي از شريعت اسالمي و ملزم بودن دادگاه ساختن تصويري سرسختانه
ا ردن تصميمات خود ببه هماهنگ ك - به گفته گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمريكا –امنيتي آن 

  مقامات اجرايي، با در نظر داشتن جايگاه پادشاه و وليعهد در نقش َحكَم؛
متحده از اين كشور، در رقم زدن و تداوم هاي تسليحاتي اياالتاشاره به نقش عربستان و حمايت ب)

مثابه وزير دفاع و نقش محمد بن سلمان، به يتاكنون، با ايفا 2015بخشيدن به جنگ يمن از سال 
رگ، ور ساختن اين كشور در موليعهد كشور و پديد آوردن بدترين بحران بشري جهان، با غوطه

  قحطي، بيماري، گرسنگي و خشونت؛
گران سياست خارجي آمريكا در خصوص اشاره به واكنش يكپارچه دو حزب كنگره و تحليل ج)

نگار عربستاني در كنسولگري اين كشور در غيرقابل پذيرش بودن رويداد به وقوع پيوسته براي روزنامه
اي متفاوت از اين حادثه، از سوي مقامات هها از ارائه شدن تعابير و روايتتركيه، ناخشنودي آن

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .6

 https://www.hrw.org/news/2018/10/18/turkey‐seek‐un‐inquiry‐khashoggi 
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المللي و متحده آمريكا و جامعه بينسعودي، درخواست براي انجام تحقيقات مستقل از سوي اياالت
  حتي ارائه طرح براي تحريم و مجازات عربستان؛

ر ويژه حاكم جوان آن و ناگزياشاره به رو به وخامت گذاردن اوضاع براي پادشاهي عربستان، به د)
تر براي اعتبار و آينده خود، در صورت تداوم يافتن شدن مقامات اين كشور به پرداخت هزينه گزاف

  ؛7روند پنهان كردن جزئيات اين واقعه از چشم جامعه جهاني
  
ريورماه شه 26شنبه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج - 3

ديد و از نگراني كارشناسان سازمان ملل در زمينه به وقوع پيوستن موارد ج، در خصوص ابر1397
هاي مختلف، از جمله پرونده ربايش و قتل هاي اجباري فرا سرزميني توسط دولتكننده ناپديدشدگينگران

  گزارش به شرح زير است: نكات مهم اين .نگار عربستاني در تركيهجمال خاشقجي، روزنامه

، در 9، رئيس گروه ويژه ناپديدشدگي قهري سازمان ملل8شمگينانه برنارد دوهِيماظهارات خ الف)
متوسل شدن برخي از كشورها به ابزار ناپديدسازي، در راستاي سركوب و خصوص تداوم يافتن 

يافته، مبارزه ادعايي با تروريسم و تأكيد بر ارتكاب مسئوالن مخالفان سياسي، مقابله با جرائم سازمان
  دار ساختن حرمت و اعتبار انساني؛رها به جرم و خدشهاين كشو

ها با و يا بدون همكاري و اطالع كشور ميزبان، صورت پذيرفتن اين ربايش دراشاره به تأكيد وي  ب)
همچنين آزاد شدن قربانيان پس از تحمل حبس براي مدت زمان كوتاه، در اكثر موارد و يا مانند مورد 

                                                            
  گزارش نشريه نيويوركر. قابل بازيابي در لينك: .7

 https://www.newyorker.com/news/daily‐comment/for‐jamal‐khashoggi‐there‐is‐no‐robert‐mueller? 
Mbid 
=nl_102018%20Daily&CNDID=52900695&utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=102018%

20�����������������=����������=���������������=102018%20�����������������=14469814�������
ID=MjU1MTQ4OTQ1MDcyS0&spJobID=1501591492&spReportId=MTUwMTU5MTQ5MgS2 
٨. Bernard Duhaime 
٩. UN Working Group on Enforced Disappearances 
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ها و درخواست براي انجام تحقيقات مستقل در زمينه اين دائمي آنآقاي خاشقجي، ناپديد شدن 
  ها؛رويداد، شناسايي مرتكبان اين جنايت و مورد پيگرد قانوني قرار دادن آن

المللي حمايت از درنگ كنوانسيون بيناشاره به درخواست وي مبني بر لزوم به تصويب رسيدن بي ج)
  ؛11سازمان ملل يسوي تمامي اعضا، از 10تمامي افراد از ناپديدشدگي قهري

  
مهرماه  21، در روز شنبه 12هاي سعودي گزت و عكاظانتشار گزارش مشترك از سوي روزنامه -4

، مبني بر صدور بيانيه توسط دادستان عمومي عربستان، در خصوص به شمار آمدن نشر اكاذيب و 1397
شدن فرد و يا افراد مرتكب به بري و مواجهمثابه جرائم سايشايعات تأثيرگذار بر نظم عمومي جامعه، به

ميليون ريال سعودي، بر اساس بند ششم از  3سال حبس و پرداخت  5اين موارد، با مجازات تحمل 
دهنده و يا به كننده، انتشارشدن فرد يا افراد تهيهقوانين جرائم سايبري عربستان و تأكيد بر مواجه

ناقضان نظم «هاي اجتماعي و به عبارت ديگر، زي و شبكهگذارنده اين اخبار در فضاي مجااشتراك
  .13هاي ذكر شدهبا مجازات» هاي ديني، اخالقيات و حريم خصوصيعمومي جامعه، ارزش

  

  بحرين*

صوص تهيه و ، در خ1397مهرماه  28انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز شنبه  -1
شر احش حقوق بنفر از نمايندگان پارلمان بريتانيا در زمينه موارد نقض ف 32از سوي  طوماري يامضا

  :از اندنكات مهم اين گزارش عبارتدر بحرين، 

                                                            
١٠. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

  زيابي در لينك:گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل با .11
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23736&LangID=E 
١٢. Okaz/Saudi Gazette 

  هاي سعودي گزت و عكاظ. قابل بازيابي در لينك:گزارش مشترك روزنامه .13
 http://saudigazette.com.sa/article/545523 
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د افتن رونيداوم تمحكوم كردن رفتارهاي تحقيرآميز با زندانيان سياسي و مورد انتقاد قرار دادن  الف)
وم ها تحت شكنجه و محكدستگيري و بازداشت رهبران مخالف بحريني، با توجه به قرار گرفتن آن

  ؛2011شان در دادگاه نظامي در سال شدن غيرقانوني
يليون پوند م 5اشاره به ابراز نگراني امضاكنندگان اين طومار در خصوص اختصاص يافتن بيش از  ب)

ر، فني به اين كشو هاي مربوط به ارائه كمكي برنامهاجرااستاي از سوي دولت بريتانيا، به بحرين در ر
ين ااتيك جهت آموزش دادن نهادهاي ناظر بر حقوق بشر، با توجه به ناكامي و عدم موفقيت سيستم
ها براي آن نهادها در مورد تحقيق و تفحص قرار دادن موارد نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه و تالش

  هاي بحرين؛در زندانرفع و رجوع اين موارد 
براي به تعليق درآوردن اين برنامه تا  انگليساشاره به درخواست امضاكنندگان طومار از دولت  ج)

 قلا«حدالمللي خود، از جمله رعايت ي تعهدات حقوق بشري بيناجرازمان پايبند شدن اين كشور به 
درنگ تمامي زندانيان سياسي، از ن بيو آزاد كرد 14»ننيااندز با رفتار ايبرسازمان ملل  رمعيا راتمقر

تن از رهبران مخالف، همچنين ابراز نگراني در خصوص دستگيري خودسرانه و فراقضايي  13جمله 
ها توسط دادگاهي نظامي ها در معرض شكنجه و محكوم شدن غيرقانوني آننفر، قرار گرفتن آن 13اين 

  ؛2011در سال 
و ممانعت به عمل آوردن از دسترسي  15امدانه حسن مُشيمهمحكوم كردن مورد هدف قرار دادن ع د)

خود و ابراز نگراني در  يهاها و يادداشتهاي خانوادگي و كتابهاي پزشكي، مالقاتوي به مراقبت
ها تحت ، ديگر رهبران دربند و قرار گرفتن آن17، عبدالوهاب حسين16خصوص عبدالجليل السينگس

  تدابير تنبيهي مشابه؛

                                                            
١٤. UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
١٥. Hassan Mushaima 
١٦. Abduljalil Al‐Singace 
١٧. and Abdulwahab Husain 
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ابراز نگراني نمايندگان پارلمان از اقدام علي ُمشيمه، فرزند حسن مُشيمه، به اعتصاب غذا در  اشاره به ه)
مقابل سفارت بحرين در لندن و همچنين دست زدن علي حاجي، زنداني سياسي به اعتصاب غذا در 

   18آميز مسئوالن با وي و ديگر زندانيان در زنداني جو؛اعتراض به رفتارهاي تحقير
به بيانيه كميته حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، در خصوص شرايط اشاره  و)

ويژه زندان جو، از جمله شرايط غيربهداشتي، قرار گرفتن تعداد زيادي هاي بحرين، بهغيرانساني زندان
  20؛19هاي غيربهداشتياز زندانيان در يك سلول، دسترسي ناكافي به آب آشاميدني و سرويس

  
مهرماه  27، در روز جمعه 21اي، از سوي مجمع حقوق بشر بحرينصفحه 535انتشار گزارش ساالنه  -2

، در خصوص موارد »22تحت تعقيب، فاقد حمايت، سكوت، يا زندان، مرگ و نفي بلد«، با عنوان 1397
  :نكات مهم اين گزارش به شرح زير است، 2017نقض حقوق بشر در بحرين در سال 

                                                            
١٨. Jaw 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .19
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/50090.html 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .20
ن زنداني در بحرين از ، در خصوص محروم شدن فعاال1397 مردادماه 15، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بين انتشار گزارش از سوي*

  :و پزشكي، مبني بر امكانات درماني
لجليل سين و عبدالوهاب حاقدام مقامات بحريني به محروم كردن فعاالن زنداني سالمند، از جمله حسن مشيمه، عبدالجليل السينگس، عبدا الف)

رآميز و به مخاطره رحمانه، غيرانساني و تحقيها در معرض رفتارهاي بيهاي پزشكي به مدت بيش از يك سال، قرار دادن آنالمقداد، از مراقبت
  ها؛افكندن زندگي آن

متناع ها از خدمات درماني مناسب، تنها به دليل اهاي مزمن و محروم شدن آناشاره به مبتال بودن تمامي اين زندانيان سياسي به بيماري ب)
: اين هاي پزشكييافت مراقبتورزيدنشان از پذيرش درخواست مقامات در خصوص لزوم به دست داشتن دستبند به هنگام انتقال براي در

  اند؛هجنايتي نشد وزنداني سياسي محبوس شده و مرتكب جرم  عنوانبهاند، چراكه معتقدند فعاالن از به تن كردن دستبند و پابند خودداري كرده
چنين  بل باور بودن انجام رفتارير غيرقابالملل، مبني هاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ج)
آميز و لزوم آزاد كردن ها، تنها به دليل مشاركت در تظاهرات صلحرحمانه و ظالمانه با اين افراد سالمند، بيمار و ضعيف و محبوس كردن آنبي
  ها، با توجه به در خطر بودن حياتشان ودرنگ و بدون قيد و شرط آنبي
سفارت بحرين در لندن، در  ، در مقابل1397 مردادماه 10فرزند حسن مشيمه، به اعتصاب غذا، از روز چهارشنبه اشاره به اقدام علي مشيمه،  د)

  اعتراض به رفتار نامناسب مقامات اين كشور با پدرش در زندان؛
ضد اري تظاهرات برگز و در پي برگزاري دادگاهي غيرمنصفانه، به اتهام 2011همچنين گفتني است كه اين چهار فعال سياسي در سال  ه)

 5بس به مدت تن ديگر از متهمان اين پرونده احكامي مبني بر تحمل ح 9آميز به حبس ابد محكوم شدند. اين در حالي است كه ي صلححكومت
   اند.ان تاكنون آزاد شدهاند، كه البته دو تن از آنسال تا حبس ابد را دريافت كرده

٢١. Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
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  ؛استفاده و نقض حقوق بشرتن از شهروندان اين كشور در معرض موارد متعدد سوء 2165ن قرار گرفت الف)
ترين تحوالت ، رويدادشمار مهم2017هاي مختلف اين گزارش، از جمله آمار سال اشاره به بخش ب)

ايي، هاي فراقضحقوق بشري، موارد اعمال آزار و اذيت و سوء رفتار، نقض فاحش حقوق بشر و اعدام
  ها؛زجار پراكني، نتايج و توصيهان

اه مه متا  2017هاي نخست سال اشاره به افزايش يافتن تعداد قربانيان نقض حقوق بشر، در ماه ج)
 ها و تظاهراتنفر)، با توجه به آغاز شدن كمپيني از سوي مقامات امنيتي بحرين، عليه فعاليت 481(

  سياسي در كشور؛
 1694مله ، از ج2017ه از موارد مختلف نقض حقوق بشر در سال اشاره به آمارهاي به دست آمد د)

گذاردن  مورد حمله غيرقانوني و منجر شدن اين حمالت به برجاي 1049مورد دستگيري خودسرانه، 
مورد از  1414مجروح، به دليل استفاده از زور توسط نيروهاي امنيتي، مورد سركوب قرار گرفتن  107

گري چون اعتراض) و موارد دي 3706( 2017گرفته در سال آميز صورت كل تظاهرات صلح
هاي آزادي هاي خودسرانه در رابطه با پروندهشدگي اجباري، اعمال شكنجه و صدور محكوميتناپديد

  بيان و برگزاري اجتماعات؛
ه مورد محتوا و پيام برانگيزانند 6600هاي اين كشور و دستيابي به اشاره به بررسي محتوايي رسانه ه)

پراكني و يا كمك به ايجاد اين روند، عليه مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسي، جامعه انزجار و نفرت
المللي، كميسر عالي حقوق بشر هاي حقوق بشري بينمدني، اجتماعات سياسي و مذهبي، سازمان

بور در مورد از محتواهاي مز 1415به چاپ رسيدن  ؛سازمان ملل و شهروندان بحريني مخالف حكومت
روزنامه رسمي كشور (شامل، روزنامه االيام، روزنامه اخبارالخليج، روزنامه البالد و روزنامه الوطن) و  4

هاي اجتماعيِ مرتبط با مقامات رسمي و مطبوعاتي آن، همچنين مورد ديگر در شبكه 4970انتشار يافتن 
  ؛23فارسشورهاي حاشيه خليجهاي رسمي ديگر كمحتواها در روزنامه نياانتشار يافتن برخي از 

                                                                                                                                                                                 
٢٢. "Chased without Protection: Silence, or Prison, Death, and Deportation" 

  مجمع حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك:  ساالنهگزارش  .23
https://www.bfhr.org/english/article.php?id=920&cid=152 
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ر خصوص د، 1397مهرماه  25انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -3
خود در  اگوارناقدام برخي از زندانيان سياسي بحرين به اعتصاب غذا باهدف بهبود بخشيدن به شرايط 

  :اقدامات مهم اين گزارش عبارت است ازهاي اين كشور، زندان

، فعال حقوق بشر، در خصوص دست زدن هاجر منصور، مدينه علي و 24الصائغ اظهارات ابتسام ف)ال
به  1397مهرماه  22نجاح الشيخ، زندانيان مركز زندان زنان شهر عيسي، به اعتصاب غذا، از روز يكشنبه 

يان، هاي اين زندانمسئوالن زندان به درخواست ندادندليل شرايط حقوق بشري نامناسب و پاسخ 
ها به درمانگاه زندان و جدا كردنشان از مابقي افراد دربند: اشاره به ناآگاهي همچنين انتقال يافتن آن

  روز؛ 4كامل مسئوالن زندان از اين اقدام به مدت 
ها با كننده، مبني بر برداشته شدن موانع، هنگام مالقات آنهاي زندانيان اعتصاباشاره به درخواست ب)
ها، با لولسهاي بويژه به هنگام ديدار با فرزندانشان، باز كردن درده و بستگان خود، بهخانوا ياعضا

روز، اجازه دادن به زندانيان براي هواخوري و ساعت از شبانه 23ها به مدت توجه به بسته بودن آن
ردن حترام گذااان، استفاده از نور آفتاب در حياط زندان، مداخله نكردن در زمان نماز و عبادات زنداني

  ها؛صوصي آنتماس تلفني در هفته و محترم شمردن حريم خ 3ها براي برخورداري از حق آنبه
اشاره به قرار داشتن اين زندانيان در شرايط وخيم سالمتي، با توجه به تداوم يافتن زمان اعتصاب و  ج)

  26؛25هايشانافتن خواستهها، تا زمان تحقق يعدم پذيرش هرگونه كمك درماني و پزشكي از سوي آن
                                                            

٢٤. Ibtisam Al‐Saegh 
  در لينك: گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي.25

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/49990.html 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .26

حقوق  ودموكراسي  آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و مركزمركز بيانيه از سوي انتشار *
اهميت جلوه دادن زمينه كم  ، دربيانيه مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين ، در خصوص محكوم كردن1397 مهرماه 10شنبه ، در روز سهبشر اروپا

  :هاي اين كشور، مبني برموارد نقض حقوق بشر در زندان
 موارد مربوط ژهيوهبوران آن، تالش حكومت بحرين براي رفع و رجوع كردن اتهامات وارده از سوي نهادهاي حقوق بشر به عملكرد مأم الف)

و  - ين عبدالمحسن و مدينه علي احمد حس هاجر منصور، نجاح احمد حبيب يوسف –زن زنداني در زندان زنان شهر عيسي  3با  سوء رفتاربه 
  تأكيد بر فقدان استقالل و كارآمدي الزمِ مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين براي محقق ساختن دستور كار خود؛

، محروم شدن از واقع شدن سوء رفتارزن، از جمله مورد آزار و اذيت و  3اِعمال موارد مختلف نقض حقوق بشر عليه اين  اشاره به ب)
يني، د ضيفراجويانه، محروم شدن از انجام هاي خانوادگي، محروم شدن از انجام مكالمات تلفني، قرار گرفتن در معرض اقدامات تالفيمالقات

  ها و...؛در سلول ساعته 23و  24هاي فيزيكي قرار گرفتن، زنداني شدن مورد ضرب و شتم و حمله
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سازمان حقوق بشري، از جمله مؤسسه حقوق و دموكراسي  9همچنين، ارسال نامه از سوي  د)
 1397 مهرماه 26شنبه ، در روز پنج28و مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين 27بحرين

ها براي محكوم كردن ناز آ درخواستبه كميسر عالي حقوق بشر و كارشناسان سازمان ملل، مبني بر 
جويانه مسئوالن زندان شهر عيسي در قبال مدافعان زن حقوق بشر و دست علني اِعمال اقدامات تالفي

ها در اين زندان، همچنين ابراز ها به اعتصاب غذا در اعتراض به نحوه رفتار و برخورد با آنزدن آن
بحرين و درخواست از كميسر عالي حقوق بشري در  سازوكارهاينگراني شديد در خصوص كارآمدي 

                                                                                                                                                                                 
امات وارد مامي اتهتمورد بررسي قرار دادن «اشاره به اظهارات مقامات مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين در خصوص دعاوي مذكور، مبني بر  ج)

انعت به در زمينه مم اقدام مأموران هرگونهنان، مردود شمردن زندان زمذهبي خود در  ضيفراپذير بودن انجام شعائر ديني و شده، تأكيد بر امكان
ده در شهاي منتشر ه ويدئوعمل آوردن از انجام اين شعائر، مالقات با افراد خانواده و يا گفتگوي تلفني زندانيان با بستگان خود، اشاره ب

 اشتن تضمينر نظر ددي به زور در موارد ياد شده، با توجه به خصوص مورد ضرب و شتم قرار گرفتن زندانيان و تأكيد بر لزوم توسل منطق
  ؛»ي زندانيانامنيت جان

هميت جلوه اقوق بشر و كم حتالش حكومت براي ايجاد ابهام در موارد نقض جدي  منزلهبهبرشمردن بيانيه مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين،  د)
  دادن آن.

ياسي بحريني با س، مبني بر مواجه شدن هاجر منصور، زنداني 1397 رماهيت، در مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينانتشار گزارش از سوي *
ردن او كديد، محروم جويانه مكرر، از سوي سرگرد مريم البردُلي، رئيس زندان شهر عيسي، از جمله اعمال ارعاب و تهقدامات تالفيها و اتهديد

ادعي، يد احمد الوهاي هفتگي با اعضاء خانواده و دادن اطالعات كذب و ساختگي در مورد زنداني به خانواده او، به دليل تعامل ساز مالقات
وهشتم ر جلسه سيدخنراني نداني و از مسئوالن مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر بحرين با سازمان ملل و پارلمان انگليس، از جمله سداماد اين ز

  ها، از جمله هاجر منصور.شوراي حقوق بشر در مورد زنان زنداني در شهر عيسي و مورد شكنجه واقع شدن آن
حكم دادگاه كيفري  ، مبني بر محكوم كردن شديد1397 رماهيت 4، در روز دوشنبه مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينانتشار بيانيه از سوي *

در  كشور، در اين چهارم بحرين، در خصوص نجاح احمد يوسف، فعال سياسي زن، به دليل انتقاد وي از برگزاري مسابقات فرمول وان
هاي برخورداري وي از انگيزه«سال حبس با توجه به (به ادعاي اين حكم)  3بوك) و محكوم شدن او به تحمل هاي اجتماعي (فيسشبكه

سف، درنگ خانم يوردن بي، همچنين درخواست اين نهاد از مقامات بحريني براي لغو اين حكم و آزاد ك»و تالش او براي براندازي نظامسياسي 
وحي، هاي فيزيكي و رنجهبا توجه به نقض فاحش حقوق او در زمينه آزادي بيان و انجام تحقيقات دقيق در زمينه اتهامات مربوط به اعمال شك

  و آزار و اذيت، تعرض جنسي و گرفتن اعترافات اجباري از وي و پاسخگو نمودن مأموران مربوطه. سوء رفتار
خانم مدينه علي،  ز، در خصوص فايل صوتي منتشر شده ا1397 ورماهيشهر 28، در روز چهارشنبه بحرين ميرورانتشار گزارش از سوي سايت *

 زندانيان، ي و ديگرو، فعال حقوق بشر، مبني بر اظهارات اين زنداني در خصوص تحمل رنج فراوان در زندان، از سوي الصائغ توسط ابتسام
  ا ماه محرم.بطه بدر را ژهيوبهشان، ها و ممانعت به عمل آوردن از انجام اعمال و شعائر مذهبيبرخورد غيرانساني مأموران و مدير زندان با آن

٢٧. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٨. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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گونه اقدامات و آزاد نمودن حقوق بشر، جهت مداخله در اين امر در راستاي متوقف ساختن اين
   29فعال حقوق بشر؛ 3درنگ و بدون قيد و شرط اين بي
، مبني بر دست زدن 1397مهرماه  27انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز جمعه  ه)

، به 31سال حبس در زندان مركزي جو 15، زنداني سياسِي محكوم به تحمل 30د عيسي مرهونهاني احم
هاي بحرين، تمامي موارد نقض قانون و حقوق بشر در زنداناعتصاب غذا، باهدف پايان بخشيدن به

ويژه قرار گرفتن در معرض اِعمال شكنجه سيستماتيك، اشاره به اظهارات اين زنداني در خصوص به
هاي حقوق بشري داخلي، به هايش جهت تماس حاصل كردن با مديران سازمانثمر نبودن تالشمثمر 

، 1397مهرماه  22مدت يك سال و نيم و ناگزير شدن وي به دست زدن به اعتصاب، از روز يكشنبه 
هاي بحرين: گفتني كه پسر المللي از وضعيت زندانمنظور آگاه ساختن مسئوالن كشور و جامعه بينبه

  ؛32ساله خود در زندان استساله اين زنداني سياسي نيز در حال گذراندن زمان محكوميت يك 16
  
سالم براي دموكراسي و «نهاد انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، به نقل سازمان مردم -4

، در خصوص مسموم 1397مهرماه  25، مستقر در لندن (انگليس)، در روز چهارشنبه »33حقوق بشر
 مهرماه 23در اين كشور، در روز دوشنبه » 34دري داك«كودك و نوجوان در زندان بدنام  30ن شد

  :باشد، موارد مهم اين گزارش به شرح زير مي1397

ز ااستثناء يك تن شده به بيمارستان، بهامتناع ورزيدن مسئوالن زندان از انتقال كودكان مسموم الف)
  ها، آن هم به دليل بيهوش شدن وي؛آن

                                                            
  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: .29

 http://birdbh.org/2018/10/rights‐groups‐urge‐the‐un‐high‐commissioner‐to‐intervene‐in‐mistreatment‐

of‐female‐activists‐in‐bahrain/ 
٣٠. Hani Ahmad Isa Marhoun 
٣١. Jaw Central Prison 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  .32
http://www.bahrainmirror.com/en/news/50065.html 
٣٣.SALAM for Democracy and Human Rights 
٣٤. Dry Dock Prison 
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 مله تداومججويانه سيستماتيك، از اشاره به مواجه بودن زندانيان سياسي بحرين با اقدامات تالفي ب)
ها ها و قرار دادن آنهاي زندانيان، مصادره كردن وسايل شخصي آنيافتن مواردي چون، حمله به سلول

 ر زندان مركزيدنفرادي، هاي ااستفاده و يا منتقل كردن زندانيان به سلولدر معرض سوء رفتار و سوء
  جو در بحرين؛

هاي تهويه هوا اشاره به اقدام مسئوالن زندان دري داك به قطع كردن آب و متوقف ساختن سيستم ج)
مثابه اتخاذ اقدامات هاي محل نگهداري كودكان زنداني و برشمردن اين اقدامات، بهدر ساختمان

فرساي تحمل بودن گرماي طاقتد، با توجه به غيرقابلجويانه و غيراخالقي در قبال كودكان دربنتالفي
  ؛35بحرين در فصل تابستان

 

، در 1397 مهرماه 23انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، در روز دوشنبه  -5
ها به تحمل حبس از سوي تن از شهروندان بحريني و محكوم كردن آن 6خصوص سلب تابعيت از 

   :ين گزارش به شرح زير استنكات مهم ادادگاه 

شهروند بحريني به  7صدور بيانيه از سوي دادستان عمومي بحرين، در خصوص محكوم شدن  الف)
تن از آنان، توسط دادگاه عالي كيفري چهارم، در ارتباط با  6اتهامات تروريستي و سلب تابعيت از 

  ؛0172نوامبر سال  10در  36گذاري خط لوله نفت منطقه بوريحادثه بمب
برداري حكومت نفر، از زمان بهره 749شده در بحرين به اشاره به رسيدن تعداد افراد سلب تابعيت ب)

تنها  - سابقه آماري بي -نفر  243تاكنون و اشاره به سلب تابعيت از  2012از اين ابزار سركوب از سال 
  ؛2018در سال 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: ». سالم براي دموكراسي و حقوق بشر«نهاد گزارش سايت بحرين ميرور، به نقل سازمان مردم .35

http://www.bahrainmirror.com/en/news/49991.html 
٣٦. Buri 
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زبور، مشدت غيرمنصفانه از سوي دادگاه بهاشاره به محكوم كردن شديد نتايج و احكام صادر شده  ج)
ردن كاز سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و درخواست آن از مقامات اين كشور براي ملغي 

  هاي شهروندي متهمان؛تابعيت ياين احكام و احيا
هزار ديناري  200اشاره به محكوم شدن پنج تن از اين افراد به تحمل حبس ابد و پرداخت جريمه  د)
سال حبس و محكوم شدن يك تن ديگر  10هزار پوند)، محكوم شدن يك نفر به تحمل  400حدود (

  .37هزار پوند) 200هزار ديناري (حدود  100سال حبس و پرداخت جريمه  5به تحمل 
  

  امارات متحده عربي*

در  ،1397مهرماه  23تحليلي ميدل ايست آي، در روز دوشنبه  - انتشار گزارش از سوي سايت خبري -
، دانشجوي بريتانيايي مقطع دكترا در دانشگاه دورهام، توسط 38خصوص محكوم شدن متيو هِجِز

ماه حبس  5دادگاهي در امارات متحده عربي، به اتهام جاسوسي براي كشور خارجي پس از گذراندن 
  :مهم اين گزارش به شرح زير است موارددر سلول انفرادي، 

اسوسي كردن ساله، در روز پنجم ماه مه سال جاري ميالدي، به ظن ج 31دستگير شدن اين دانشجوي  الف)
  ؛رسمي از دولت امارات براي كشوري ديگر و ارجاع داده شدن پرونده وي به دادگاه جهت صدور حكم

نامه دكتراي هاي الزم براي تكميل پاياناي وي به اين كشور جهت انجام مصاحبهاشاره به سفر دو هفته ب)
  هاي امنيتي امارات پس از بهار عربي و بازداشت شدنش در فرودگاه دبي؛ه سياستخود، در زمين

ل ر سلواشاره به اظهارات همسر وي در خصوص زنداني شدن مداوم اين دانشجوي بريتانيايي د ج)
  هاي درماني الزم؛او به اضطراب و افسردگي شديد و عدم دريافت مراقبت شدنانفرادي، مبتال 

                                                            
  مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش  .37

 http://birdbh.org/2018/10/bahraini‐court‐revokes‐6‐bahraini‐nationals‐of‐their‐citizenship‐and‐
sentences‐5‐to‐life/ 
٣٨. Matthew Hedges 



  15                     )            14بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

 انشجو ازاين د استفاده«ارات دادستان كل امارات متحده عربي در اين خصوص مبني بر اشاره به اظه د)
عنوان پوششي براي مخفي كردن عمليات جاسوسي خود و به هاي دانشگاهي و علمي، بهپژوهش

وص ، همچنين اظهارات وي در خص»مخاطره افكندن امنيت نظامي، اقتصادي و سياسي اين كشور
ي، تانيايسفارت و كنسولگري انگليس و يك مترجم حقوقي با اين شهروند بريهمراهي كردن مقامات 

  در دادگاه؛
دم عي بر واشاره به مردود شمردن اظهارات فوق از سوي همسر اين دانشجوي بازداشتي و تأكيد  ه)

ناپذير و امكانراين  دريافت ترجمه رسمي بيانيه دادستان كل امارات، آشنا نبودن متهم با زبان عربي و از
ات دو مالق تنها بودن برقراري ارتباط كامل او با وكيل تعيين شده از سوي دادگاه و برخوردار شدن از

  كنسولي؛
د گر يك نهاد مشاوره امنيتي و سياسي و اعتقاعنوان تحليلاشاره به شغل متيو هجز در امارات، به و)

  همكاران وي به متهم شدن او به جاسوسي براي كشور قطر؛
، وزير خارجه بريتانيا، براي مطرح كردن اين موضوع با مقامات 39هاي جرمي هانتشاره به تالشا ز)

  40امارات متحده عربي و اقدامات او در راستاي آزاد كردن اين دانشجوي بريتانيايي؛
، در 1391مهرماه  29بان حقوق بشر، در روز يكشنبه همچنين انتشار گزارش از سوي ديده ح)

با  رابطه مدارك اين نهاد مبني بر مواجه بودن دولت امارات با اتهامات جدي، درخصوص اسناد و 
ويژه در ههاي برگزاري دادگاه عادالنه، از جمله اعمال شكنجه و سوء رفتار بنقض فرآيندها و ضمانت

  هاي امنيتي؛پرونده
له مورد حمله قرار تاكنون، از جم 2011به افزايش ميزان سركوبگري در اين كشور از سال  اشاره ط)

خودسرانه و تحت  گرفتن مداوم آزادي بيان و برگزاري اجتماعات و موارد ديگري چون، دستگيري

                                                            
٣٩. Jeremy Hunt 

  تحليلي ميدل ايست آي: -گزارش سايت خبري .40
 https://www.middleeasteye.net/news/british‐researcher‐accused‐spying‐referred‐abu‐dhabi‐court‐

845687647 



  16                                                                                                                                               59 گزارش راهبردي

 

طلب، مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و اساتيد دانشگاه و پيگرد قانوني قرار دادن منتقدان صلح
  دانشجويان؛

 5آزار قرار دادن شهروندان بريتانيايي در  اشاره به سوابق حكومت امارات در زمينه مورد اذيت و ي)
تن از شهروندان انگليس، از قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء  47سال گذشته، از جمله شكايت 

  .41رفتار در نظام عدالت و قضايي اين كشور
  

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

  

  يمندر تالف به رهبري عربستان ائ*

صوص قرار داشتن ، در خ1397مهرماه  23انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -1
ين كشور، سال اخير، در صورت تداوم يافتن جنگ در ا 100يمن در آستانه بدترين قحطي جهان، در 

  :موارد گزارش مذكور عبارتند از

حطي كننده امور بشردوستانه سازمان ملل، در خصوص فراگير شدن قهماهنگهشدار ليز گراند،  الف)
ر معرض ميليون نفر از جمعيت اين كشور د 13ماه آتي، با توجه به قرار داشتن  3در يمن، در 

  گرسنگي، در صورت توقف نيافتن حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان سعودي؛
هزار  10كم، ه به كشته شدن دستترين فاجعه بشري، با توجشدن اين كشور با بداشاره به مواجه ب)

 داخلي؛ و اندي سال 3اثر اين جنگ  گر، برها تن ديجا شدن ميليوننفر از مردم آن و بي

اشاره به كشته و مجروح شدن بسياري از شهروندان، از جمله كودكان، در شهر بندري حديده، به  ج) 
هاي مالت نيروهاي  ائتالف عربستان براي بيرون راندن نيرودليل گرفتار آمدن اين شهر در آتش ح

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .41

 https://www.hrw.org/news/2018/10/21/uae‐jailed‐british‐academic‐denied‐rights 
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كم تن از شهروندان يمني ساكن اين منطقه، مجروح شدن دست 170انصارا...: كشته شدن بيش از 
  هزار تن ديگر؛ 425جا شدن تن و بي 1700

بيشتر كودكان ها، قرار گرفتن هر چه اشاره به افزايش يافتن حمالت نظامي به مدارس و بيمارستان د)
ها و واحدهاي پزشكي براي رسيدگي به تعداد زياد ها و ناتواني گروهدر معرض اين خشونت

مجروحان، همچنين سقوط ارزش پول ملي اين كشور، دو برابر شدن بهاي مواد غذايي در ماه گذشته 
  ؛42سال جاري ميالدي و افزايش يافتن تهديد قحطي در آن

  

، مبني بر كشته شدن 1397مهرماه  21برگزاري شينهوا، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي خ -2
زده حديده، پس از مسافر يمني، عمدتاً زنان و كودكانِ در حال گريز از شهر بندري جنگ 17كم دست

در نزديكي يكي از  ، به دو اتوبوس حامل اين مسافرانحمله هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان
ها به تن ديگر و انتقال يافتن آن 20، اشاره به زخمي شدن 43المصبريهزرسي در منطقه هاي باايستگاه

در حديده، در  44كشاورز يمني در منطقه الجاه 5هاي مختلف، همچنين اشاره به كشته شدن بيمارستان
 و اشاره به 45بر اثر حمله هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان 1397 مهرماه 18روز چهارشنبه 

مبني بر محكوم كردن اين حمله و  ننده امور بشردوستانه سازمان مللكاظهارات ليز گراند، هماهنگ
هاي جنگ براي اتخاذ تمامي اقدامات ممكن جهت حمايت به عمل آوردن درخواست از تمامي طرف

  ؛46از غيرنظاميان

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 42

 https://www.theguardian.com/global‐development/2018/���/15/�emen‐on‐brink‐worst‐famine‐100-years‐un 
٤٣. Masbarah 
٤٤. al‐Jah 

  گزارش خبرگزاري شينهوا. قابل بازيابي در لينك: .45
 http://www.xinhuanet.com/english/2018‐10/13/��137530749.��� 

  گزارش خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .46
 https://news.un.org/en/story/2018/10/1023162 
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، در روز 47 سازمان مللانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، به نقل از كميته حقوق كودكانِ -3
، در خصوص درخواست اين نهاد از عربستان سعودي در زمينه متوقف 1397مهرماه  19شنبه پنج

هاي مهم اين گزارش درخواستدرنگ حمالت هوايي مرگبار خود عليه شهروندان يمني، ساختن بي
  :عبارتند از

 توجه به ن، بان و مجروح كردن كودكالزوم مورد پيگرد قانوني قرار دادن مقامات مسئول در كشت الف)
  غيرقانوني بودن اين حمالت؛

ي، زمان شدن انتقاد شديد كميته حقوق كودكان از عربستان با قتل جمال خاشقجاشاره به هم ب)
كيه و از نگار منتقد سعودي و منتقد نقش نظامي رياض در يمن، در كنسولگري اين كشور در ترروزنامه

ت يزان تلفامالمللي، مبني بر كاهش دادن فشارها بر عربستان از سوي جامعه بين اين رو، افزايش يافتن
ربي، غهاي تسليحاتي و اطالعاتي گسترده كشورهاي غيرنظاميان در اين جنگ: خاطرنشان كردن حمايت

 و آمريكا از ائتالف به رهبري عربستان در جنگ يمن؛ ويژه بريتانيابه

بني بر تداوم منفري از كارشناسان مستقل سازمان ملل،  18قات گروه اشاره به انتشار نتايج تحقي ج)
ر دعاوي عربستان د رغمبهني، سرپرست شدن كودكان يم، مجروح و زخمي شدن و بيروند كشته

  مي خود؛هاي نيروهاي نظاگيريخصوص تالش مقامات آن براي تصحيح كردن هدف
ز كودكان يمني در اهمين تعداد  شدن حدوداً، كودك و مجروح 1248كم اشاره به كشته شدن دست د)

شده در اتوبوس مدرسه، آموزان كشتهتاكنون، از جمله دانش 2015حمالت هوايي، از ماه مارس سال 
  در استان صعده در ماه اوت سال جاري ميالدي؛

 18شدگان در اين جنگ به كودكان و نوجوانان زير درصد از كشته 20اشاره به اختصاص يافتن  ه)
ف قرار گرفتن شهروند غيرنظامي كشته شده و تأكيد بر مورد هد 5سال، به عبارت ديگر يك نفر از هر 

و  عزا هاي مسكوني، مراكز درماني، مدارس، مزارع، مراسم عروسي واماكن غيرنظامي، از جمله خانه
  الملل؛هاي درگير در جنگ و در راستاي نقض حقوق بينبازارها، از سوي تمامي طرف

                                                            
٤٧. U.N. Committee on the Rights of the Child 
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، بنيان نهاده 48اشاره به ابراز نگراني اين كميته در خصوص ناكارآمدي گروه مشترك ارزيابي حوادث و)
        ، با توجه به نتايج تحقيقات آن، 2016شده توسط نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان در سال 

نيروهاي  و كشته و مجروح شدن كودكان يمني توسط شدنواقعانكار كردن مورد هدف «مبني بر 
و تأكيد كميته سازمان ملل در خصوص » سرباز - كودك عنوانبهها از كودكان، ائتالف و يا استفاده آن

اي از حوادث منجر شده به كشته و زخمي شدن شهروندان و مورد بررسي قرار نگرفتن بخش گسترده
 غيرنظامي و كودكان، از سوي اين گروه؛

هاي يمن، ائتالف جهت رفع حصر دريايي و هوايي بنادر و گذرگاهدرخواست اين كميته از نيروهاي  ز)
  ؛49هاي ضروريها يمني از مواد غذايي و كمكويژه بندر حديده، با توجه به محروم شدن ميليونبه
  
، مبني بر حمله 1397 مهرماه 16انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز دوشنبه  -4

 4رهبري عربستان، به يك مزرعه زنبور در شهر بندري حديده و كشته شدن هوايي ائتالف عربي به 
هاي زميني در اين منطقه، ميان يافتن درگيري شدتبهشهروند يمني مشغول كار در اين مزرعه، با توجه 

نظاميانِ برخوردار از حمايت امارات متحده عربي و نيروهاي انصارا...، برخوردار از گروهي از شبه
  .50هاي ادعايي ايرانيپشتيبان

 

  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

، 1397مهرماه  24و  23شنبه هاي دوشنبه و سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز - 1
ساعته از درياي سرخ براي  10مبني بر گريز هزاران خانواده يمني از كشورشان و پذيرفتن مخاطرات عبور 

                                                            
٤٨. Joint Incidents Assessment Team (JIAT) 

  گزارش خبرگزاري رويترز، به نقل از كميته حقوق كودكانِ سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .49
 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐saudi‐un/saudi‐arabia‐must‐halt‐yemen‐strikes‐u‐n‐
child‐rights‐panel‐idUSKCN1ML1LZ 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .50
https://www.apnews.com/e23b44e866c249698cc5eda24edfa9ba 
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ها و يا در پايتخت ن به جيبوتي، با توجه به موافقت دولت اين كشور با پناه دادن اين آوارگان در كمپرسيد
ناپذير بودن دسترسي نهادهاي امدادي براي حمايت به عمل آوردن از اين پناهندگان آن و اشاره به امكان

كم دو ميليون براي تحصيل دستناپذير بودن شرايط يمن پس از ورود به جيبوتي، همچنين اشاره به امكان
  آموزان برخوردار از كالس درس با مخاطرات متعدد جنگ؛آموز و مواجه بودن دانشدانش

ست ، در خصوص د1397مهرماه  17شنبه انتشار گزارش از سوي نشريه فارين پاليسي، در روز سه -2
عنوان سرباز اده از كودكان بهگي و استفباري چون، گرسنبه گريبان بودن مردم يمن با معضالت مصيبت

  :رهبري عربستان ز ائتالف عربي بههاي خود او درخواست از آمريكا براي متوقف ساختن حمايت

، در ماه 52المللي نجات، نماينده سابق پارلمان بريتانيا و رئيس كميته بين51ديدار ديويد ميليبَند الف)
 2015جنگ براي مردم اين كشور، از سال سپتامبر سال جاري ميالدي از يمن و عواقب دهشتبار 

  تاكنون؛
وز نخست ماه ر 9شهروند غيرنظامي يمني، در  450اشاره به اظهارات ميليبند مبني بر كشته شدن  ب)

يا  وسنگي اوت سال جاري ميالدي و در خطر بودن جان بسياري ديگر از مردم اين كشور به دليل گر
  هاي قابل پيشگيري؛بيماري

بيش  يابتال ووقوع بدترين شكل شيوع وبا در تاريخ معاصر بشر، در سال گذشته در يمن  اشاره به ج)
ان، د به كودكميليون نفر از مردم اين كشور، با توجه به اختصاص يافتن بيش از نيمي از اين تعدااز يك

ايي هومالت برابر شدن تعداد افراد مبتال شده به اين بيماري در حديده، پس از آغاز ح 3همچنين 
 رده آن؛رغم توقف يافتن شيوع گستنيروهاي ائتالف به اين منطقه از ماه ژوئن سال جاري ميالدي به

 –ويژه پس از محاصره بندر حديده اشاره به معضالت متعدد پيش روي امدادگران اين كميته، به د)
وهاي ائتالف، از از سوي نير -درصد از واردات تجاري و بشردوستانه به يمن  80الي  70محل ورود 

جمله عدم دسترسي مكفي به دارو، سوخت و ديگر كاالهاي ضروري، سر به فلك كشيدن بهاي 
ها با دشوارهاي ونقل براي امدادگران، همچنين مواجه بودن آنسوخت و دشوار شدن حمل

                                                            
٥١. David Miliband 
٥٢. International Rescue Committee (IRC) 
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ها آنهاي اين كشور و قرار داشتن بوروكراتيك براي دريافت مجوز جهت عبور و مرور امن از گذرگاه
هاي درگير در اين جنگ، از حمالت هاي ناشي از عمليات نظامي تمامي طرفدر معرض خشونت

  هاي زميني؛موشكي تا مين
نظامي هاي شبههاي جاري در يمن به ظهور گروهها و مخاصمهاشاره به منجر شدن خشونت ه)

ها اين گروه ا و تلفات با حضورهقاعده و داعش و افزايش يافتن مناقشات، درگيريگرايي چون، الافراط
يي ش نفوذ ادعامتحده آمريكا، جهت كاهو با توجه به مداخالت كشورهاي خارجي از جمله، اياالت

  ايران در اين جنگ؛
بس سريع در يمن، تأكيد بر لزوم صدور المللي براي برقرار كردن آتشدرخواست از جامعه بين و)

به اين كشور و بازگشايي فرودگاه صنعا به روي پروازهاي  هاي بشردوستانهمجوز براي انتقال كمك
ميليون نفر از كارمندان و كاركنان  2/1تجاري، همچنين تأكيد بر لزوم پرداخت حقوق معوقه 

هاي متحده براي پايان بخشيدن به حمايتهاي اداري و دولتي و درخواست از دولت اياالتدستگاه
ها و تخاصمات، با توجه امات الزم جهت متوقف ساختن خشونتخود از ائتالف عربستان و انجام اقد

تاكنون باوجود انجام  2015صورت نگرفتن هرگونه پيشرفت نظامي از سوي نيروهاي ائتالف، از سال به
هزار حمله توسط اين نيروها به يمن و برجاي گذاشتن تلفات گسترده در ميان شهروندان غيرنظامي  18
  .53درصد از مناطق كشور 70تداوم يافتن تسلط انصارا... بر  و –درصد از تلفات  75 -
  

  

  

  

                                                            
  ليسي. قابل بازيابي در لينك:گزارش نشريه فارين پا .53

 https://foreignpolicy.com/2018/10/09/starvation‐and‐child‐soldiers‐in‐yemen/ 
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  انصارا... در يمن*

، در خصوص 1397مهرماه  20انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه  -
، يكي از رهبران اقليت بهاييت در يمن، پس از دستگير و زنداني 54ناپديد شدن عبدا... يحيي االيولوفي

   :موارد مهم گزارش عبارتند ازعايي وي توسط نيروهاي انصارا...، شدن اد

اي ازارهاشاره به اظهارت دو تن از دوستان اين فرد در خصوص ربوده شدن وي در يكي از ب الف)
  به ادعاي اين خبرگزاري) نيروهاي انصارا...؛( -صنعا، توسط مردان ناشناس 

عليه  را...عمال موارد نقض حقوق بشر از سوي انصااشاره به سخنان تند االيولوفي در خصوص اِ ب)
  پيروان اين فرقه، پس از گرويدن وي به فرقه بهاييت؛

» شيطاني« وهاي عمومي اشاره به اظهارات علني رهبر نيروهاي انصارا... عليه اين فرقه در سخنراني ج)
  ها؛شمردن اعتقادات آن

مان ملل، در خصوص زنداني، شكنجه و ربوده شدن اشاره به اظهارات نماينده اين اقليت در ساز د)
  55هاي نامعلوم؛ها به مكانچندين تن ديگر از پيروان بهاييت و انتقال يافتن آن

درخواست گروهي از كارشناسان سازمان ملل در خصوص لزوم رفع اتهاماتي چون ارتداد و  ه)
هاييت، غيرقانوني اعالم شدن اِعمال اقليت ب يتن از شهروندان يمني، عمدتاً از اعضا 24جاسوسي عليه 

تبعيض در زمينه دين و اعتقادات مذهبي و رعايت اصول و قوانين حقوق بشري در خصوص اين 
 56.57افراد

                                                            
٥٤. Abdullah Yahia al‐Ayolofi 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .55
https://www.apnews.com/0b8f240f912c40c39949968cf0791509?utm_campaign=Brookings%20Doha%20
Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=66662855 

  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 56.
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23704&LangID=E 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .57
ها در زمينه مورد محاكمه قرار ، در خصوص افزايش نگراني1397مهر ماه  9، در روز دوشنبه شبكه خبري بي.بي.سيانتشار گزارش از سوي *

  :ي انصارا...، مبني برتن از پيروان فرقه بهائيت، توسط نيروها 20گرفتن بيش از 
  اكن يمن؛خواندن اين احكام توسط جامعه بهائيان س» پايه و اساسبي«متهم شدن اين افراد به جرائمي چون، جاسوسي و ارتداد و  الف)
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ل حت كنترطق تهاي فزاينده، به ويژه در منااشاره به ابراز نگراني فعاالن حقوق بشري در خصوص قرار گرفتن بهائيان در معرض تهديد ب)

  خواندن اين دين از سوي رهبر اين گروه؛» شيطاني«نيروهاي انصارا...، با توجه به 
سال  ماه ژانويه درها به مرگ اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن پيروان اين فرقه توسط قاضي دادگاهي در صنعا و محكوم شدن يكي از آن ج)

  گذشته ميالدي؛
زمان ارشناسان سابه اظهارات ك بهائي در جهان و تنها چند هزار تن از پيروان اين فرقه در يمن، همچنين اشاره ميليون 5اشاره به وجود حدود  د)

هاي رفتار و بازداشتت، سوءر و اذيملل مبني بر مواجه بودن اين افراد، به ويژه در مناطق تحت اختيار نيروهاي انصارا...، با الگوي مداومي از آزا
  ها از روندهاي قضايي عادالنه.خورداري آنخودسرانه و عدم بر

 24ر مواجه بودن ب، مبني 1397شهريور ماه  27شنبه ، در روز سهالمللشبكه خبري نهار نت، به نقل از سازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
رجي، اشاره به زن و يك دختر نوجوان، با مجازات اعدام در شهر صنعا، به اتهام جاسوسي براي كشور خا 8هاي بهائي، از جمله تن از يمني

هاي ناعادالنه الملل، در خصوص مشاهده اتهامات ساختگي و رويههاي خاورميانه در سازمان عفو بينمدير بخش پژوهشاظهارات لين معلوف، 
ن زنان و شان، تأكيد وي بر انزجار آميز بودن مواجه شدن برخي از ايهاي بهائي، به دليل اعتقادات مذهبيفاحش در مورد پيگرد قرار دادن يمني

اي آميز و درخواست اين مقام حقوق بشري از نيروههاي صلحم تنها به دليل پايبندي به باورهايشان و انجام فعاليتمردان با مجازات اعدا
  استفاده از نظام قضايي.ها و پايان بخشيدن به سوءدرنگ اين متهمان، رفع اتهامات ساختگي از آنانصارا... براي آزاد كردن بي


