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

هاي حقوق آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهر اساس مقاالت، گزارشب، 1397ماه 
 نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

  

  و امارات متحده عربي بشر در عربستان سعودي، بحرين الف) موارد نقض حقوق

  

  عربستان سعودي*

لزوم  ، در خصوص1397آبان ماه  11الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
هاي پادشاهي رحمياقدام كشورهاي عضو سازمان ملل به شكستن سكوت مطلق خود، در قبال بي

  اند از:نكات مهم گزارش عبارتعربستان سعودي، 

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

)Associated  Press) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundationاي هاي اطالعات هماهنگ منطقه)؛ سايت شبكه
)Integrated  Regional  Information  Networks  (IRIN)) ؛ سايت رسمي دولت بريتانيا(GOV.UK ؛ شبكه خبري الجزيره(
)Aljazeeraروزنامه نيويورك تايمز ( )؛New York Timesپست (روزنامه واشنگتن  )؛Washington Postي حقوق )؛ دفتر كميسارياي عال

سايت خبري سازمان )؛ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)بشر سازمان ملل (
)؛ مركز حقوق بشر امارات U.N. Committee on the Rights of the Child)؛ كميته حقوق كودكان سازمان ملل (UN News( ملل

 Emirates Centreمتحده عربي ( for Human Rights  (ECHR)( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين )؛Bahrain  Institute  for 

Rights and Democracy (BIRD)) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين  )؛
)Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)ي امريكن كانزروتيو (سايت تحليل )؛The American 

Conservative؛ شبكه جهاني تي.آر.تي( )TRT World) (فارس) ؛ صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) و مركز حقوق بشر خليج(Gulf 

Centre for Human Rights (GCHR).(  
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اي جهاني شوراي كشور عضو سازمان ملل، در جلسه بررسي دوره 193زير سؤال رفتن اعتبار  الف)
  ؛ 1397اه مآبان  14حقوق بشر سازمان ملل، در مورد پرونده حقوق بشري عربستان، در روز دوشنبه 

 ضرورت الملل، مبني براشاره به اظهارات سماح حديد، مدير بخش خاورميانه در سازمان عفو بين ب)
هاي خود، المللي در قبال عربستان سعودي و به انجام رساندن مسئوليتخاتمه يافتن سكوت جامعه بين

ها و مظالم جاري در اين پادشاهي، باهدف ممانعت به عمل رحميمبني بر مورد مداقه قراردادن بي
  آوردن از نقض فاحش حقوق بشر در اين كشور و در يمن؛

منزله يكي از موارد، در نگار منتقد عربستاني، بهال خاشقچي، روزنامهبرشمردن قتل فرا قضايي جم ج)
ويژه پس از انتصاب محمد بن مدت دولت سعودي در سركوب منتقدان و مخالفان، بهسابقه طوالني

سلمان به مقام واليت عهدي و مورد انتقاد قراردادن ناديده گرفته شدن تعمدي آن، از سوي كشورهاي 
  ؛2عضو سازمان ملل

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 2

الملل، براي انجام تحقيقات ، در خصوص درخواست سازمان عفو بين1397 مهرماه 28، در روز شنبه خبرگزاري رويترزانتشار گزارش از سوي *
  ي، مبني برنگار عربستانسازمان ملل، در مورد مرگ جمال خاشقجي، روزنامهو كالبدشكافي مستقل توسط 

ركيه)، با ر استانبول (تكردن ماجراي قتل هولناك خاشقجي در كنسولگري اين كشور د ورجوعرفعتالش مقامات عربستان سعودي براي  الف)
  توجه توضيحات ارائه شده از سوي اين مقامات در اين خصوص؛

هاي تحقيقات الملل، در خصوص غيرقابل اعتماد بودن يافتهظهارات سماح حديد، مدير بخش خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به ا ب)
عربستان و  نگار در حين مجادله و دعوايي فيزيكي در كنسولگريادعايي مقامات سعودي در خصوص مرگ خاشقجي، مبني بر مرگ اين روزنامه

  يكي ديگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر در سوابق اين كشور؛ عنوانبهبرشمردن اين حادثه، 
ستقل پزشكي ناسان مدرخواست اين مقام حقوق بشري از مقامات عربستان، براي تحويل دادن پيكر خاشقجي جهت انجام كالبدشكافي توسط كارش ج)

ستاي كم هاي ديگر در راولتدممانعت به عمل آوردن از اقدامات  قانوني و تأكيد بر لزوم انجام تحقيقات الزم در اين زمينه توسط سازمان ملل، جهت
  تان؛شورها با عربسككردن اين رويداد، به دليل به مخاطره افتادن قراردادهاي تسليحاتي و تجاري اين  ورجوعرفعاهميت جلوه دادن و 

كشته  ذعان كردن بهنگار و سرانجام ااپديدشدگي اين روزنامهاشاره به انكار مكرر مقامات عربستان به مدت دو هفته، در خصوص دست داشتن در ن د)
  ين كشور؛ايي وي در كنسولگري سعودي در تركيه و توسط مأموران ضافرا قاي فيزيكي، بدون پذيرش به قتل رساندن عمدي و شدن وي در مناقشه

ر روز الملل و گزارشگران بدون مرز، دبشر، سازمان عفو بينبان حقوق نگاران، ديدههمچنين، صدور بيانيه از سوي كميته حمايت از روزنامه ه)
مستقل  لل، براي انجام تحقيقاتم، مبني بر ضرورت درخواست مقامات تركيه از آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 1397 ورماهيشهر 26شنبه پنج

نگار زنامهري اين روان سعودي در ناپديدشدگي اجباتعيين شرايط پيرامون نقش عربست ازجملهيي احتمالي خاشقچي، فرا قضادر خصوص اعدام 
 ي مربوطه؛ليات اجرايره و عمو قتل احتمالي او و شناسايي و تعيين هويت تمامي افراد مسئول اين فرايند، شامل ارائه دستور، طراحي فرمان صاد

 اه ژوئن سالمبن سلمان در  با روي كار آمدن محمد زمانهماشاره به ديگر اقدامات مقامات سعودي در مدت زمان بيش از يك سال گذشته،  و)
منتقدان،  ق زنان،، مبني بر افزايش يافتن سركوب صداهاي مخالف در كشور، مورد هدف قرار گرفتن تمامي مدافعان حقوق بشر و حقو2017

  ص؛تفهيم اتهام و براي مدت زمان نامشخهاي نامعلوم بدون ها در مكانيد دانشگاه و نگاه داشته شدن آننگاران و اساتروحانيون، روزنامه
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هاي اي شوراي حقوق بشر سازمان ملل و توصيههاي دورهاشاره به ناديده گرفته شدن مكرر بررسي د)
  بار حقوق بشري آن؛المللي، از سوي دولت عربستان سعودي، در مورد سوابق دهشتمهم اين نهاد بين

ش به چاپ الملل، در گزاراشاره به مستندسازي موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان عفو بين ه)
، ازجمله سركوب »3اصالحات بدون حقوق بشر«رسيده در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، تحت عنوان 

مند آزادي بيان، سركوب مدافعان حقوق بشر، اعمال مجازات اعدام و اعمال تبعيض گسترده در نظام
  حق زنان و اقليت شيعه و نقض جدي حقوق بشر در منازعه مسلحانه ويرانگر يمن؛

المللي در زمينه مسئول شناختن دولت عربستان سعودي، به دليل تأكيد بر وظيفه خطير جامعه بين و)
امان حقوق بشر در اين پادشاهي و ارتكاب به موارد نقض حقوق بشر در كشور اقدام آن به سركوب بي

توجه خود در عربستان و همچنين تمامي گيري كشورهاي متنفذ از نفوذ قابلرورت بهرهيمن، ض
ي اصالحات واقعي در عرصه اجراهاي قدرت خود، در راستاي ناگزير ساختن اين كشور به ابزار

درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي، شامل مدافعان حقوق بشر، ازجمله آزاد كردن بي
و لغو كردن نظام قيوميت مرد ساالنه حاكم بر آن، همچنين، متوقف نمودن فروش سالح به حقوق بشر 

عربستان سعودي و كشورهاي متحد آن، با توجه به امكان استفاده از اين تسليحات در ارتكاب به موارد 
  ؛4نقض حقوق بشر، همچون، جرائم احتمالي جنگي

  

                                                                                                                                                                                 
ر لزوم همكاري ب، مبني 1397 مهرماه 24شنبه از سوي ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز سه صدور بيانيهاشاره به  ز)

هاي الزم ي حمايتمينان از در اختيار داشتن تمامو ديگر اعضاء سازمان ملل با اين تحقيقات جهت حصول اطجانبه تركيه، عربستان كامل و همه
غو لور، به كمك نگار عربستاني، همچنين تسهيل روند تحقيقات از سوي اين كشدر راستاي تعيين چگونگي رخداد حوادث، در مورد اين روزنامه

  و مقامات خود وهاي ديپلماتيك تمامي كاركنان مصونيت
ادثه، ط به اين حري مربوتأكيد بر لزوم ارائه تمامي مدارك، اسناد و شواهد به دست آمده توسط دولت تركيه، اعم از مدارك صوتي و تصوي ح)

  به گروه تحقيقات مستقل سازمان ملل.
٣. Reform without Human Rights 

  ك:الملل. قابل بازيابي در لينگزارش سازمان عفو بين. 4
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/saudi‐arabia‐un‐member‐states‐must‐end‐

deafening‐silence‐on‐the‐cruelty‐in‐the‐kingdom/ 
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صوص خ، در 1397آبان ماه  10شنبه يمز، در روز پنجتاانتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك -2
اكن اين ايي ساعتراض مقامات اندونزي به عربستان سعودي، به دليل اعدام كردن يك خدمتكار اندونزي

ت اندونزي در ، بدون مطلع ساختن خانواده اين فرد و يا دول1397آبان ماه  7كشور، در روز دوشنبه 
  اين خصوص، مبني بر:

سال پس  7 - 5به نام توتي تورسيالواتي –ساله  30حكم اعدام براي اين مادر اندونزيايي  ياجرا الف)
كار خود در شهر طائف، به هنگام دفاع از خود در برابر از محكوم شدن وي به اتهام قتل صاحب

  تعرض جنسي؛
، مبني 1397ه آبان ما 9جمهور اندونزي در روز چهارشنبه ، رئيس6اشاره به اظهارات جوكو ويدودو ب)

منظور مورد اعتراض قراردادن بر تماس حاصل كردن او با عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان، به
اقدامات اين پادشاهي در اين خصوص و در عين حال، مورد تحسين قرار گرفتن تعهد دولت سعودي، 

بستان، از سوي وزير در راستاي حمايت به عمل آوردن از شهروندان اندونزيايي ساكن و شاغل عر
  خارجه اين كشور، هنگام ديدار اخير الجبير از اندونزي؛

ي در عربستان ميليون كارگر اندونزيايي قانوني و غيرقانون 5/1اشاره به سكونت و اشتغال حدود  ج)
هاي جنسي، ساعات طوالني مدت كار، استفادهها با مشكالتي چون، سوءسعودي و مواجه بودن آن

هاي شخصي و با توجه به ها در خانهويژه در صورت اشتغال داشتن آنسب و سوء رفتار، بهمسكن نامنا
  ها؛دشوار بودن مورد نظارت قراردادن وضعيت آن

 تبار اعدام شده در عربستان سعودي، از سالعنوان چهارمين اندونزياييبرشمردن اين خدمتكار، به د)
عدم  ها با يكديگر، با توجه بهن وضعيت اين پروندهميالدي تاكنون و تأكيد بر مشابه بود 2015
شاره ارساني دولت عربستان و در جريان قرار ندادن مقامات اندونزي در اين خصوص، همچنين اطالع

  تبار ديگر در معرض خطر اعدام در عربستان؛به قرار داشتن شهروندان اندونزيايي
كردن كار شهروندان اندونزيايي در كشورهاي اشاره به اقدام دولت اندونزي به ممنوع اعالم  ه)

كشور،  21براي  2015، همچنين تمديد كردن اين ممنوعيت در سال 2013تا  2011خاورميانه، از سال 
                                                            

٥. Tuti Tursilawati 
٦. Joko Widodo 
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هاي موجود در زمينه حفظ امنيت اين كارگران؛ با عمدتاً كشورهاي منطقه خاورميانه، به دليل دغدغه
كردن دو كارگر خانگي اهل اندونزي در يك هفته، به اتهام اين حال، اقدام دولت عربستان به اعدام 

ارتكاب به قتل و سرانجام دستيابي دو كشور به توافقي در اين زمينه در ماه گذشته ميالدي، در راستاي 
تبار در عربستان و در عين حال، احتمال پذير نمودن اشتغال تعداد محدودي از كارگران اندونزياييامكان

  مات اندونزي از پايبندي به توافق مذكور با توجه به رخداد اخير؛منصرف شدن مقا
راي در بها از مقامات سعودي اشاره به اظهارات مقامات اندونزيايي، مبني بر درخواست مكرر آن و)

  ي اين احكام؛اجراها در زمينه جريان قرارداد پيشاپيش آن
ن، تطابق يافتن با موازين فرهنگي عربستان، كارگران مهاجر با معضالت ديگري چو هاشاره به مواجه ز)

ها و آزارهاي استفادهها در معرض سوءمبتني بر قوانين و شريعت اسالمي، عالوه بر قرار داشتن آن
  ؛7فيزيكي

  
دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر اين  ازانتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، به نقل  - 3

از  8، در خصوص درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل1397ان ماه آب 7سازمان، در روز دوشنبه 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:عربستان سعودي، براي متوقف ساختن احكام اعدام كودكان، 

دعايي، زنداني متهم به ارتكاب به جرائم ا 6درنگ به صدور حكم اعدام براي بي بي توقفلزوم  الف)
  سال؛ 18زير  –شان يا نوجواني در دوران كودكي و

جرايي ا، در صورت »هاي خودسرانهاعدام«اشاره به هشدار كارشناسان سازمان ملل به افزايش ميزان  ب)
ها از معيارهاي بنيادين حقوق گيري آننفر، به دليل بهره 6شدن اين احكام، با توجه مجرم شناخته شدن اين 

  آميز و حق آزادي بيان؛مشاركت در تجمعات مسالمتبشري خود، همچون حق آزادي برگزاري و 
                                                            

  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك:. 7
 https://www.nytimes.com/2018/11/01/world/asia/indonesia‐maid‐executed‐saudi‐arabia.html 

يي، رئيس كميته حقوق كودك، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه، گزارشگر فرا قضاهاي گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعدام. 8
  آميزمسالمت زمينه حق برگزاري و مشاركت در تجمعاتويژه سازمان ملل در زمينه حق آزادي بيان و گزارشگر ويژه سازمان ملل در 
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، 11، عبدا... الظاهر10، داوود المرهون9شدگان به اعدام، شامل علي النمراشاره به اسامي محكوم ج)
و دعاوي مربوط به مورد شكنجه و  14و عبدالكريم الحواج 13، سلمان قريش12مجتبي السويكات

ها به اعتراف كردن تحت فشار، عدم برخورداري دن آنرفتار قرار گرفتن اين متهمان، ناگزير شسوء
شان به سازوكاري كارآمد براي هاي حقوقي مقتضي در دوران محاكمه و عدم دسترسيها از كمكآن

  ؛15شكايت
منزله ال، بهس 18اشاره به تأكيد كارشناسان سازمان ملل بر لزوم تلقي كردن تمامي افراد زير  د)
رت با توجه به عضويت اين كشور در كنوانسيون حقوق كودك، ضرو، از سوي عربستان، »كودك«

ها از آزاد نخودداري ورزيدن مقامات آن از صدور احكام اعدام براي كودكان، لزوم حصول اطمينان آ
منصفانه و تخفيف يافتن احكام كودكان محكوم به اعدام، بر  درنگ كودكان محروم از محاكمهشدن بي

  ؛2016هاي كميته حقوق كودكان در سال لي عدالت براي نوجوانان و توصيهالملاساس موازين بين
ي مجازات اجرااشاره به ابراز تأسف اين كارشناسان از جاري بودن قوانيني، مبني بر مجاز شمرده شدن  ه)

سال، در نظام قضايي عربستان و درخواست از مقامات اين  18تا  15اعدام براي كودكان و نوجوانان سنين 
  ؛16شور براي اصالح كردن اين قانون و ممنوع ساختن صدور احكام اعدام براي اين دسته از كودكانك

                                                            
٩. Ali al‐Nimr 
١٠. Dawood al‐Marhoon 
١١. Abdullah al‐Zaher 
١٢. Mujtaba al‐Sweikat 
١٣. Salman Qureish 
١٤. Abdulkarim al‐Hawaj 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 15
و هشتم شوراي  ، در جلسه سي1397 رماهيت 12شنبه ، در روز سهمركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينصدور بيانيه از سوي *

  حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر؛
حكوم اختگي، جهت مسها به جرائم تروريستي متهم كردن آن ژهيوبهمات عربستان سعودي با جامعه شيعيان اين كشور، آميز مقاتداوم رفتار تبعيض الف)

افتن شر و پايان يبها به مرگ، ازجمله، اعدام شيخ نمر النمر، روحاني شيعه، فعال در زمينه عدالت اجتماعي و حامي آزادي سياسي، حقوق كردن آن
  ؛2016ژانويه سال  2تن ديگر به اتهام جرائم تروريستي، در  46ها عليه شيعيان و آميز آنت سعودي، همچنين خشونت تبعيضسركوبگري و ظلم مقاما

ستي با ي حكم اعدام، به دليل ادعايي ارتكاب به جرائم ترورياجرامذهب ديگر، در انتظار زنداني شيعه 45كم اشاره به قرار داشتن دست ب)
  ه، عبدا... الظاهر، علي النمر، داوود المرهون، عباس الحسن و...؛انگيزه مذهبي، ازجمل

ي سازمان فرانس جهان(كن وربانو برنامه اقدامات دتأكيد بر لزوم مقابله تمامي كشورها با تمامي اشكال تبعيض و عدم تحمل، بر اساس بيانيه ج) 
 اندن به اصول اين بيانيه،است از حكومت عربستان سعودي براي پايبند م) و درخو2001ملل عليه نژادپرستي در دوربان آفريقاي جنوبي، در سال 

  .هاهاي مذهبي و نژادي و تالش براي خاتمه دادن به اعمال تبعيض عليه اين گروهاز طريق حمايت كردن از اقليت
   هاي:زيابي در لينكگزارش سايت خبري سازمان ملل، به نقل از دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل با. 16
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، مبني 1397آبان ماه  6، در روز يكشنبه 17انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) -4
اي برگزاري ، بر19، فعال زن حقوق بشر، در برابر دادگاه كيفري ويژه18بر قرار نگرفتن اِسراء الغُمغام

)، اشاره به 1397آبان ماه  6اكتبر سال جاري ميالدي (برابر با  28دومين استماع پرونده خود، در روز 
، از زمان دستگيري وي در دسامبر سال 20زنداني بودن وي در زندان اطالعاتي المباحث در شهر الدمام

ه اين پرونده، به دليل مواجه شدن المللي بو اشاره به جلب شدن توجه جامعه بين تاكنونميالدي  2015
 22؛21حكم غيرمعمول براي زنان عربستاني –اين فعال حقوق بشر با حكم اعدام 

                                                                                                                                                                                 
https://news.un.org/en/story/2018/10/1024382 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23795&LangID=E 
١٧. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
١٨. Israa Al‐Ghomgham 
١٩. Specialised Criminal Court (SCC) 
٢٠. Al‐Dammam 

  مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك:گزارش . 21
 https://www.gc4hr.org/news/view/1976 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 22
ن عمومي عربستان از دادگاه، ، در خصوص درخواست دادستا1397 مردادماه 30شنبه ، در روز سهبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *

هاي انجام شده براي عدام براي يك زن عربستاني در محاكمهانخستين حكم  - جهت صدور حكم اعدام براي يكي از فعاالن زن اين كشور 
  مبني بر؛ -معترضان شيعه 

اء الغُمغام، فعال زن اِسر ازجملهتن از فعاالن استان شرقي اين كشور،  5حكم اعدام از سوي دادستاني عربستان براي  درخواست صدور الف)
هاي ليتم انجام فعاها در ديوان تروريسم (دادگاه كيفري ويژه) و تنها به اتهاحقوق بشر به همراه يك زنداني ديگر، پس از انجام محاكمه آن

برانگيختن  ومتي، تالش براي: مشاركت در تظاهرات منطقه قطيف، تحريك مردم به اعتراض، سردادن شعارهاي ضد حكانهمجرم ريغآميز و صلح
  هاي اخالقي از معترضان؛هاي اجتماعي و به عمل آوردن حمايتي از تظاهرات و انتشار آن در شبكهبردارلميفآراء عمومي، 

رسي امكان دست م آوردنفعاالن به مدت بيش از دو سال، پيش از انجام محاكمه و بدون فراه اشاره به بازداشت و زنداني شدن تمامي اين ب)
  است؛ 2018اكتبر  28گاه آتي اين افراد ها به وكيل مدافع: تاريخ جلسه دادآن
 ژهيوبهاعدام،  ن صدور حكمبان حقوق بشر، مبني بر اسفناك و نامعقول بودديده انهيخاورماشاره به اظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش  ج)

هاي خيالي حكومت رنگ شدن داستانآميز، تأكيد وي بر كمها به رفتارهاي خصومتبراي فعاالني چون، اِسراء الغُمغام، بدون متهم شدن آن
وليعهد  ز سويا استبدادي سعودي در خصوص انجام اصالحات در اين كشور براي متحدان و شركاي تجاري آن و لزوم اتخاذ اقدامات الزم

  عربستان جهت پايان بخشيدن به روند بازداشت و زنداني كردن ناعادالنه فعاالن مرد و يا زن حقوق بشر؛
 - ندسازي كرده است در تظاهرات استان شرقي شركت و آن را مست 2011د) گفتني است كه اِسراء الغُمغام، فعال شيعه عربستاني، از سال 

ر كشورهاي مذهب ساكن عربستان و ديگاي پايان بخشيدن به اعمال تبعيض سيستماتيك عليه شهروندان شيعهدرخواست بر باهدفتظاهراتي كه 
 زندان المباحث در شهر ، در منزلشان دستگير و از آن زمان تاكنون، در2015دسامبر سال  6، برگزار شده بود. او و همسرش در شب مذهب يسن

  دمام محبوس هستند.
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، در خصوص 1397شنبه اول آبان ماه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -5
نگار روزنامه، جيقتل جمال خاشق، ضمن اشاره به سلسله موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي

   :اند ازموارد مهم اين گزارش عبارتاين موضوع،  شدنجهاني، در تركيه و منتقد سعودي

عودي، در طول سه سال و نيم گذشته، ائتالف به رهبري عربستان سن: نگ ويرانگر در يمج الف)
ه ادقرارد دفه منازل مسكوني راكودكان را بمباران كرده و يا مدارس و  ازجملههزاران غيرنظامي 

 رائمج المللي و نيزمدارك مستند، عربستان بارها مرتكب نقض قوانين بشردوستانه بين بر اساس .است
 ؛جنگي شده است

درت رسيدن از زمان به ق: نگاران و دانشگاهيان، روزنامهطلبصلحرحمانه فعاالن سركوب بي ب)
معات ي تجبرگزار ،حقوقي چون يل اجرابه دلي ، تنهامحمد بن سلمان، بسياري از فعاالن حقوق بشر

ر . داندمحكوم شده مدتهاي طوالنيحبستحمل آزادي بيان، دستگير و يا به استفاده از آميز و مسالمت
ازي، ضاي مجفعمال قوانين كيفري در مبارزه با تروريسم و اِ ،هايي چون، دولت به بهانهموارداين 

 ؛استه قراردادمدافعان حقوق بشر را مورد هدف 
ن برجسته تعدادي از مدافعاعربستان سال جاري دولت  اوايلدر  ؛دستگيري مدافعان حقوق زنان ج)

د تعيين اي افراها، هيچ اتهامي بردر برخي از اين دستگيريگفتني است كه حقوق زنان را دستگير كرد. 
 ؛نشده است

گفتني است  .استاعدام در جهان آمارهاي داراي يكي از باالترين عربستان  ؛عمال مجازات اعداماِ د)
مورد اعدام توسط اين كشور صورت گرفته كه بيش از  108 ،تاكنون ميالدي سال جاري كه از ابتداي
 بوده است؛م مواد مخدر ئها در رابطه با جرانيمي از آن

اكماتي هاي عربستان، همچنان در محدادگاه ؛رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميزهاي بيعمال مجازاتاِ ه)
مجازات بسياري از جرائم،  عنوانبهشوند، مجازات شالق را ناعادالنه برگزار مي صورتبهكه اغلب 
از نيز  آوردرا فراهم ميمجرم گسترده شكنجه  اتموجب قطع عضواين در حالي است كه،  .كندتعيين مي
 آيد؛به شمار ميم ئبرخي ديگر از جرا هايمجازات
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ت ر اظهارادن اافرادي چون زندانيان سابق و متهم ؛بازداشتهنگام نجه در شكرايج بودن اِعمال  و)
ري اممنيتي اوهاي ها در ميان نيراند كه استفاده از شكنجه و ساير بدرفتاريالملل گفتهخود به عفو بين

 شود؛متداول محسوب مي

ند و واجه هستمستمر مزنان و دختران در عربستان با تبعيض  ؛تبعيض سيستماتيك عليه زناناِعمال ز) 
 رند؛رار داتحت قيوميت حقوقي مردان قارث،  و ازدواج، طالق، حضانت ،در رابطه با موضوعاتي چون

ن رند. اي، همچنان در معرض تبعيض قرار داعربستان اقليت شيعهجمعيت  ؛يتبعيض مذهباِعمال  ح)
الن بسياري از فعاكه  .شودمي مشاغل دولتيها به خدمات و موضوع باعث محدوديت دسترسي آن

الني به مرگ و يا حبس طو 2012و  2011هاي شيعه به دليل شركت در تظاهرات ضددولتي در سال
 ؛اندمحكوم شده

برگزاري ستان از طريق مقامات عرب ؛ماندنيز مي جاهماندهد، سعودي رخ ميآنچه در پادشاهي  ط)
با  هاي قربانياني كهخانواده ياعضاشر و نيز حقوق بطلب صلحهايي براي فعاالن جازاتم ها،دادگاه
 د؛كنننگاران در ارتباط هستند، تعيين ميهاي مستقل حقوق بشر و روزنامهسازمان

كل الملل از دبيرجمال خاشقجي، سازمان عفو بيندهشتناك پس از كشته شدن  ؛تل جمال خاشقجيق ي)
هاي شكنجهاِعمال رايط اعدام غيرقانوني، سازمان ملل متحد خواست تا تحقيقات مستقلي را درباره ش

 .23احتمالي و ساير جنايات صورت گرفته در حق اين فرد، انجام دهد
  

  

  

  
                                                            

  الملل. قابل بازيابي در لينك:بينگزارش سازمان عفو . 23
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/saudi‐arabia‐10-�hings‐you‐need‐to‐know‐about‐a‐
kingdom‐of‐cruelty/ 
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  بحرين*

، 1397آبان ماه  13، در روز يكشنبه 24انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1
استيناف و محكوم شدن او به در خصوص لغو شدن حكم تبرئه رهبر مخالفان بحرين، از سوي دادگاه 

  :اقدامات مهم اين گزارش عبارت است ازتحمل حبس ابد، 

ب بر حزاقدام دادگاه عالي استيناف بحرين به باطل كردن حكم تبرئه شيخ علي سلمان، ره الف)
دد پذير ساختن شرايط براي دادستان عمومي، جهت طرح مجمخالِف انحالل يافته الوفاق و امكان

  و سرانجام محكوم كردن وي به حبس ابد؛ شكواييه خود
سال  4اشاره به زنداني بودن شيخ سلمان در حال حاضر، به دليل محكوم شدن وي به تحمل  ب)

حكمي كه مورد انتقاد سازمان ملل نيز قرار  –حبس، به جرم اقدام به نافرماني و برانگيختن انزجار 
  ؛25گرفته است

حكم صادر شده از سوي دادگاه  واسطهبه، 2018ماه ژوئن سال  اشاره به تبرئه شدن شيخ سلمان در ج)
شيخ  –هاي برجسته حزب الوفاق عالي كيفري بحرين، به همراه دو تن از وكالي مدافع و نيز شخصيت

هاي اين دو تن : گفتني است كه دادگاه27و علي مهدي علي االَسوَد 26حسن علي جمعه سلطان
  غيابي برگزار شده است؛ صورتبه

                                                            
٢٤. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 

  هاي پيشين:. سوابق در گزارش25
آخرين جلسه ري ، در خصوص برگزا1397، در ارديبهشت ماه مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي *
ه صورت بال حاضر حبزرگترين جريان مخالف حكومت بحرين، (كه در  ،دبيركل جمعيت اسالمي وفاق ملي ،دگاه از محاكمه شيخ علي سلماندا

روز ر السود) ، دي علي اخودسرانه انحالل يافته)، به همراه دو تن ديگر از رهبران غايب اين پرونده (شيخ حسن علي جمعه سلطان و علي مهد
ام (ادعايي) برقراري روابط تن به اته 3، به عنوان زمان صدور حكم براي اين 1397خرداد ماه  31و تعيين تاريخ  1397ماه  ديبهشتار 3شنبه سه

تر واست دفجاسوسي با قطر با هدف تضعيف وضعيت سياسي و اقتصادي و منافع ملي بحرين و براندازي نظام سياسي آن، همچنين درخ
توجه به  ونده: لزوماين پر الي كيفري جهت صدور باالترين ميزان مجازات (در اين پرونده حكم اعدام) براي متهماندادستان عمومي از دادگاه ع

ل سياسي و سلمان و ديگر متهمان اين پرونده، به مثابه بخشي از حمالت گسترده دولت بحرين به جوامع مستقبرگزاري جلسه محاكمه شيخ
ورداري از آزادي، در اين كشور (در آبان ماه سال جاري) و نقض حقوقي چون، برخ 2018رلماني سال مدني، پيش از برگزاري انتخابات پا

  المللي حقوق بشر.محاكمه منصفانه، آزادي بيان و آزادي برگزاري تجمعات بر اساس موازين بين
٢٦. Sheikh Hassan Ali Juma Sultan 
٢٧. Ali Mahdi Ali Al‐Aswad 
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، به 2017سال  اشاره به سوابق اين پرونده مبني بر، متهم شناخته شدن شيخ سلمان در ماه نوامبر د)
ي و دفاع مل رمانهدليل ادعايي برقراري و حفظ ارتباطات اطالعاتي با كشور قطر، برمال ساختن اسرار مح
ندازي برا وملي  پذيرش مبالغ پول، در راستاي تضعيف كردن منافع سياسي، موقعيت اقتصادي و منافع

  رژيم بحرين؛ 
شده براي برگزاري انتخابات شوراي اشاره به نزديك بودن زمان صدور حكم جديد به زمان تعيين ه)

  ؛201829نوامبر سال  24در  –تنها نهاد انتخابي در اين پادشاهي  – 28نمايندگان مجلس ملي بحرين
  

 11، در روز جمعه 30حقوق بشر در بحرين انتشار بيانيه از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و -2
، در »31نگارانالمللي پايان دادن به مصونيت جرائم عليه روزنامهروز بين«، به مناسبت 1397آبان ماه 

هاي خودسرانه، زندان، شكنجه و مرگ نگاران بحريني با بازداشتخصوص مواجه بودن مداوم روزنامه
  :موارد مهم اين بيانيه عبارت است ازد، از سوي دولت بحرين، تنها به دليل شغل خو

ويسندگان و ، نوبالگ نويساننگاران، محكوم كردن حمالت حكومت بحرين عليه روزنامه الف)
 كشور مدافعان حقوق بشر و سركوب آزادي بيان در اين كشور، همچنين درخواست از مقامات اين

نگاران و مسئول ن خشونت عليه روزنامهو نمودن مرتكباهاي جدي در راستاي پاسخگبراي برداشتن گام
  ها براي جرائمشان؛شمردن آن

نگار در بحرين، در حال روزنامه 15، مبني بر زنداني بودن 32اشاره به بيانيه گزارشگران بدون مرز ب)
تر از سال گذشته دو رده پايين –كشور جهان  180از ميان  166حاضر، قرار گرفتن اين كشور در رتبه 

                                                            
٢٨. Council of Representatives of Bahrain’s National Assembly 

  مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش . 29
 http://birdbh.org/2018/11/bahrain‐appeal‐court‐overturns‐acquittal‐of‐leading‐opposition‐leader‐and‐
sentenced‐him‐to‐life‐imprisonment/ 
٣٠. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣١. International Day to End Impunity for Crimes against Journalists 
٣٢. Reporters without Borders (RSF) 
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بندي شاخص جهاني آزادي مطبوعات در سال جاري ميالدي؛ به عبارت ديگر كسب رده بر اساس -
، با توجه به خصومت حكومت بحرين با آزادي 2013بندي در سال بدترين رتبه از زمان آغاز اين رده

  ها؛مطبوعات و رسانه
نبيل رجب،  زجملهانگاران زنداني در اين كشور، ترين روزنامهاشاره به اسامي برخي از سرشناس ج)

  36و سيد احمد الموسوي؛ 35، نجاح احمد يوسف34، محمود الجزيري33احمد هوميدان
نگاران بحريني با اِعمال خشونت و خطر مرگ، عالوه بر ه بودن روزنامههاشاره به مواج د)

هاي خودسرانه و محكوم كردن تمامي اين اقدامات از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و دستگيري
ق بشر در بحرين، همچنين درخواست اين مركز از حكومت اين پادشاهي براي تشكيل دادن هيأتي حقو

ن موارد اعمال خشونت و سركوب عليه قراردادطرف جهت مورد بررسي و تحقيق مستقل و بي
  38؛37نگاران و نويسندگانروزنامه

  

                                                            
٣٣. Ahmed Humaidan 
٣٤. Mahmood al‐Jazeeri 
٣٥. Najah Ahmed Yousif 
٣٦. Sayed Ahmed al‐Mousawi 

  ي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:مركز آمريكا برابيانيه . 37
 https://www.adhrb.org/2018/11/adhrb‐condemns‐impunity‐against‐journalists‐in‐bahrain/ 

  هاي پيشين: سوابق در گزارش. 38
آزاد شدن  ، در خصوص لزوم1397مرداد ماه  25شنبه هاي خودسرانه سازمان ملل، در روز پنجاز سوي گروه كاري بازداشت بيانيهانتشار *
  ني، توسط مقامات اين كشور، مبني بر:درنگ نبيل رجب، فعال حقوق بشر بحريبي

  اش؛هاي سياسيانجام شده به دست حكومت بحرين، تنها به دليل نگرش» هايآزار و اذيت«برشمردن وي، به عنوان يكي از قربانيان  الف)
ين اافزايش يافتن زمان  وزندان به دليل ابزار عقيده در شبكه اجتماعي توئيتر  سال 5اشاره به محكوم شدن اين فعال حقوق بشر به تحمل  ب)

المللي نيد جامعه بياي كه مورد انتقادات شدمحكوميت به دليل اتهامات مشابه، در پي تداوم يافتن روند سركوب مخالفان در اين كشور: پرونده
  قرار گرفت؛

دن و شاذيت واقع  آميز از سوي مقامات اين پادشاهي عليه نبيل رجب، همچنين مورد آزار وبعيضتأكيد اين گروه كاري بر اتخاذ رويكردي ت ج)
  به دليل استفاده وي از حق آزادي بيان و هاي متمادي، تنهامحروم ماندن او از آزادي براي سال

ال حقوق دگاه اين فعاين گروه كاري، توصيف كردن دا هايانگيز خواندن يافتهاشاره به انتشار بيانيه از سوي دولت بحرين، مبني بر مناقشه د)
ز انتقاد مشروع و مورد تأكيد قرار دادن تفاوت ميان ا» الملليمستقل و شفاف و برگزار شده در حضور ناظران بين«بشر، به عنوان دادگاهي 

  حكومت و تالش براي تشويش اذهان عمومي در اين كشور، همچون ديگر كشورهاي جهان.
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، در خصوص انتقال 1397 آبان ماه 11انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز جمعه  -3
در سال  ويي حكم صادر شده براي اجرا جهت، 40، به زندان جو، روحاني شيعه39سيد كامل الهاشمي

اين روحاني شيعه در ايام عاشوراي سال  يسال حبس، اشاره به دستگير 3، مبني بر تحمل 2016
مبني بر مورد حمله  –ام اينستاگر –جاري، به دليل انتشار اظهارنظري در حساب شبكه اجتماعي خود 

قراردادن دولت بحرين به دليل دستگير كردن واعظان اين كشور و اشاره به صدور حكم از سوي دومين 
سال حبس در زندان، به دليل  3دادگاه عالي استيناف عليه اين فرد و محكوم شدن وي به تحمل 
سال  2اي؛ مبتني بر پراكني فرقهتاتهاماتي چون، توهين به پادشاه بحرين در مراسم نماز جمعه و نفر

  ؛41حبس براي اتهام نخست و يك سال حبس براي اتهام دوم

، در خصوص 1397آبان ماه  9انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -4
هاي تجاري كارگري الملل در فدراسيون كل اتحاديه، دستيار دبيركل روابط بين42اظهارات كريم راضي

، به دليل بازداشت چند روز 43حرين، مبني بر تداوم يافتن روند اخراج كاركنان شركت آلومينيوم بحرينب
جرم يا اتهام، اشاره  هرگونهبدون اعالم شان كشور، به قصد بازجويي و آزاد شدنها از سوي وزارت آن

ها با ض بودن فاحش آنآور بودن اقدامات مقامات اين كمپاني ملي و در تناقبرانگيز و وحشتبه تعجب
حقوق كارگري، با توجه به سكوت اختيار كردن وزارت كار بحرين در اين خصوص و تأكيد بر لزوم 

، ازجمله متوقف ساختن 44المللي كارمتعهد بودن مقامات اين كشور، به قوانين و مقررات سازمان بين
اختيار داشتن سمت عضو هيأت اقداماتي چون، روند اتخاذ شده از سوي اين شركت، با توجه به در 

  .45مديره آن

                                                            
٣٩. Sayed Kamel Al‐Hashimi 
٤٠. Jaw Prison 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 41
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/50433.html 
٤٢. Karim Radhi 
٤٣. Bahrain Aluminum 
٤٤. International Labor Organization 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 45
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  امارات متحده عربي*

المللي عدالت و ، به نقل از مركز بين46انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
، در خصوص مورد ضرب و شتم قرار گرفتن يكي از 1397آبان ماه  7، در روز دوشنبه 47حقوق بشر

   : باشدموارد مهم اين گزارش به شرح زير مين وي با تهديد به مرگ، زندانيان سياسي و مواجه شد

المللي عدالت و حقوق بشر، در خصوص قرار گرفتن دكتر ناصر صدور بيانيه از سوي مركز بين الف)
كيلومتري  110واقع در  49، در معرض ضرب و شتم و تهديد از سوي مقامات زندان الرزين48بن غيث

  نشين ابوظبي؛شيخ
ها، پس از آن شاره به محكوم كردن اين اقداماتِ منافي موازين حقوق بشر و تأكيد بر آغاز شدنا ب)

سيار برايط شگذشت مدت زمان كوتاهي از اقدام دكتر بن غيث به اعتصاب غذا، در راستاي اعتراض به 
  نامناسب زندان و موارد نقض بنيادين حقوق بشر؛

 ن باال وشار خوفوي به  ابتالداروهاي مورد نياز، با توجه به اشاره به محروم شدن اين زنداني از  ج)
  ؛ن هستندمواردي كه اكثر زندانيان امارات ناگزير به تحمل آ –خانواده خود  يمالقات با اعضا

و صدور  2017اشاره به سابقه دكتر بن غيث در زمينه اعتصاب غذا، ازجمله در ماه آوريل سال  د)
و  اي ناعادالنهگناهي خود و برخوردار شدن وي از محاكمهأكيد قراردادن بياي، مبني بر مورد تبيانيه

  هاي سياسي؛آميخته با انگيزه
، توسط دادگاه استيناف فدرال، به رياست يك 2017گفتني است كه اين فرد در ماه مارس سال  ه)

اد از ارتكاب مقامات ي خود، مبني بر انتقترييتوقاضي مصري، به دليل انتشار مطالبي در حساب كاربري 
سال حبس محكوم شد. مقامات امارات انتقادات وي را  10مصر به موارد نقض حقوق بشر، به تحمل 

                                                                                                                                                                                 
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/50398.html 
٤٦. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٤٧. International Centre for Justice and Human Rights 
٤٨. Dr. Nasser bin Ghaith 
٤٩. Al‐Razeen prison 
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گرايي به منزله عامل ايجاد اخالل در روابط دو كشور و برانگيزاننده فتنه، انزجار، نژادپرستي و فرقهبه
  ؛50ملي و صلح اجتماعي خواهد شدها) موجب آسيب زدن به وحدت شمار آوردند كه (از نگاه آن

  
، در 52و شبكه جهاني تي.آر.تي تركيه 51هايي از سوي سايت تحليلي اَمريكن كانزروتيوانتشار گزارش - 2

، در خصوص ناديده گرفته شدن موارد نقض حقوق بشر 1397آبان ماه  2و  8شنبه و چهارشنبه روزهاي سه
ربستان و در زير سايه چهره مدرن، شكوهمند، اشرافي و ، در لواي كارنامه حقوق بشري عاماراتدر داخل 

   :نكات مهم اين گزارش به شرح زير است .الملليتوسط جامعه بينپذيرآن توريست شدتبه

بان حقوق بشر در خصوص سوابق تيره و تار اين كشور، با توجه به ها و مستندات ديدهگزارش الف)
ران هاي مكرر از كارگاستفادهانتقادات و مخالفان داخلي، سوء مواردي چون، انكار آزادي بيان، عدم تحمل

  هاي گرايش جنسي و هويت جنسيتي؛مهاجر خارجي، انكار حقوق زنان و اعمال تبعيض در زمينه
انه، ، حبس و اعمال شكنجه خودسراشاره به مواجه شدن ساكنان اين كشور با خطر جدي بازداشت ب)

ها به ز آنان موضوعات حقوق بشري و از اين رو ناگزير شدن بسياري در صورت مورد انتقاد قرارداد
  مدت؛هاي طوالنيترك وطن و يا تحمل حبس

ربي و حده عتأكيد بر لزوم اعمال تحريم از سوي كنگره عليه رفتارهاي جنايتكارانه امارات مت ج)
  يه؛سور ال روسيه وارتكاب آن به موارد متعدد نقض حقوق بشر، مشابه اقدامات اتخاذ شده در قب

، دانشجوي بريتانيايي مقطع دكترا در دانشگاه دورهام، توسط 53اشاره به محكوم شدن متيو هِجِز د)
ماه  5دادگاهي در امارات متحده عربي، به اتهام جاسوسي براي كشوري خارجي، پس از گذراندن 

                                                            
  ت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: المللي عدالگزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از مركز بين. 50

http://www.echr.org.uk/news/uae‐prisoner‐conscience‐beaten‐and‐given‐death‐threats 
٥١. The American Conservative 
٥٢. TRT World 
٥٣. Matthew Hedges 
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رويداد از سوي جامعه حبس در سلول انفرادي و در شرايطي غيرانساني و ناديده گرفته شدن اين 
  ؛54اي دولت بريتانياالمللي و حتي تا اندازهبين
هاي حقوق بشري اين كشور، ازجمله محكوم كردن احمد منصور، فعال حقوق بشر اشاره به ديگر پرونده ه)

هزار دالر)، به دليل  270ميليون درهمي (معادل  1سال حبس در زندان و پرداخت جريمه  10به تحمل 
  ؛55هاي اجتماعيالبي در شبكهانتشار مط

                                                            
 هاي پيشين:سوابق در گزارش. 54

ز، ، در خصوص محكوم شدن متيو هِج1397ِمهر ماه  23به در روز دوشن ،تحليلي ميدل ايست آي -سايت خبريانتشار گزارش از سوي *
از  خارجي، پس ي كشوريرات متحده عربي، به اتهام جاسوسي برادانشجوي بريتانيايي مقطع دكترا در دانشگاه دورهام، توسط دادگاهي در اما

  ماه حبس در سلول انفرادي، مبني بر: 5گذراندن 
ديگر  ات براي كشوريساله، در روز پنجم ماه مه سال جاري ميالدي، به ظن جاسوسي كردن از دولت امار 31دستگير شدن اين دانشجوي  الف)

  اه، جهت صدور حكم رسمي؛و ارجاع داده شدن پرونده وي به دادگ
هاي امنيتي نامه دكتراي خود، در زمينه سياستهاي الزم براي تكميل پاياناي وي به اين كشور جهت انجام مصاحبهاشاره به سفر دو هفته ب)

  امارات پس از بهار عربي و بازداشت شدنش در فرودگاه دبي؛
ضطراب و ااو به  م اين دانشجوي بريتانيايي در سلول انفرادي، مبتال بودناشاره به اظهارات همسر وي در خصوص زنداني شدن مداو ج)

  هاي درماني الزم؛افسردگي شديد و عدم دريافت مراقبت
علمي، به  وهاي دانشگاهي استفاده اين دانشجو از پژوهش«اشاره به اظهارات دادستان كل امارات متحده عربي در اين خصوص مبني بر  د)

ات رهمچنين اظها ،»مخفي كردن عمليات جاسوسي خود و به مخاطره افكندن امنيت نظامي، اقتصادي و سياسي اين كشور عنوان پوششي براي
  گاه؛وي در خصوص همراهي كردن مقامات سفارت و كنسولگري انگليس و يك مترجم حقوقي با اين شهروند بريتانيايي، در داد

ل كه دادستان ي بيانيسر اين دانشجوي بازداشتي و تأكيد وي بر عدم دريافت ترجمه رسماشاره به مردود شمردن اظهارات فوق از سوي هم ه)
و برخوردار  سوي دادگاه ناپذير بودن برقراري ارتباط كامل او با وكيل تعيين شده ازامارات، آشنا نبودن متهم با زبان عربي و از اين رو امكان

  شدن او تنها از دو مالقات كنسولي؛
اسوسي جشدن او به  گر يك نهاد مشاوره امنيتي و سياسي و اعتقاد همكاران وي به متهمشغل متيو هجز در امارات، به عنوان تحليلاشاره به  و)

  براي كشور قطر؛
ستاي را دامات او درهاي جرمي هانت، وزير خارجه بريتانيا، براي مطرح كردن اين موضوع با مقامات امارات متحده عربي و اقاشاره به تالش ز)

  آزاد كردن اين دانشجوي بريتانيايي؛
جه اد و مدارك اين نهاد مبني بر موا، در خصوص اسن1391مهر ماه  29، در روز يكشنبه بان حقوق بشرديدههمچنين انتشار گزارش از سوي  ح)

رفتار، به نجه و سوءهاي برگزاري دادگاه عادالنه، از جمله اعمال شكبودن دولت امارات با اتهامات جدي، در رابطه با نقض فرآيندها و ضمانت
  هاي امنيتي؛ويژه در پرونده

دي بيان و برگزاري داوم آزاتا كنون، از جمله مورد حمله قرار گرفتن م 2011اشار به افزايش ميزان سركوبگري در اين كشور از سال  ط)
ر طلب، مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشخودسرانه و تحت پيگرد قانوني قرار دادن منتقدان صلح اجتماعات و موارد ديگري چون، دستگيري

  و اساتيد دانشگاه و دانشجويان و
تن از  47ز جمله شكايت اسال گذشته،  5بريتانيايي در  اشاره به سوابق حكومت امارات در زمينه مورد اذيت و آزار قرار دادن شهروندان ي)

  دالت و قضايي اين كشور.رفتار در نظام عشهروندان انگليس، از قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء



  17                      )           15بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

هاي ادگاهدهاي نظام قضايي امارات متحده عربي، ازجمله قرار داشتن و) اشاره به وجود فساد در اليه
ودكامه ه رژيمي خباين حكومت  شدنليتبدآن تحت نفوذ و تأثير مقامات اجرايي و امنيتي و از اين رو 

  و فاقد حكومت قانون، به معناي واقعي كلمه؛

                                                                                                                                                                                 
  هاي پيشين: . سوابق اين پرونده در گزارش55

مايندگان برخي از ن درخواست، در خصوص 1397مهر ماه  12شنبه ، در روز پنجمركز حقوق بشر امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي *
  بني بر؛مدر زمينه موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربي، به ويژه پرونده احمد منصور،  پارلمان اروپا براي صدور قطعنامه

دعاي هاي اجتماعي به منظور (به او زنداني شدن او به جرم استفاده از شبكه 2017دستگيري اين مدافع حقوق بشر در ماه مارس سال  الف)
گيري ه به بهرهاشار»: آسيب زدن به اعتبار كشور«و » اي و انزجارپراكنيبرانگيختن اختالفات طايفه«با هدف » نشر اكاذيب«مقامات امارات) 

هاي نقدي براي تمامي هاي درازمدت و جريمه، مبتني بر اعمال محكوميت»2012قانون جرائم سايبري «مقامات امارات از قانون موسوم به 
  نتقدان حكام آن؛م

مكرر او با ضرب و شتم  سال، مواجه شدن 6اشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن احمد منصور از سوي مقامات اماراتي به مدت بيش از  ب)
جلسه زاري ماه پيش از برگزاري محاكمه و سپس برگ 7هاي الكترونيكي، زنداني شدن به مدت و حمالت فيزيكي، تهديد و ارعاب و مراقبت

دن وي پس از شسال حبس براي مورد اهانت قرار دادن مقامات كشور، آزاد  3و محكوم كردن وي به تحمل  2011اي ناعادالنه در سال محاكمه
 2018ساله، در ماه مه سال  48الخروج بودن او از كشور: گفتني است كه اين فعال حقوق بشر رغم ممنوعجمهوري، بهماه با حكم عفو رياست 8
از طريق  مسايگان خود،ه)، بار ديگر توسط دادگاهي در ابوظبي، به جرم آسيب رساندن به روابط امارات متحده عربي با 1397خرداد ماه  10(

دالر)،  275000سال حبس و پرداخت جريمه يك ميليون درهمي ( 10هاي اجتماعي، به تحمل در شبكهو نفرت پراكني  گراييفرقهنشر اكاذيب، 
  سال، پس از آزادي از زندان، محكوم شده است؛ 3دگي تحت نظارت و مراقبت حكومت امارات به مدت همچنين زن

اد از دليل انتق خود به اشاره به آزادي عمل مقامات اين كشور، بر اساس قوانين جزايي آن در، مورد پيگرد قانوني قرار دادن شهروندان ج)
قوق ن مدافعان حد بر مواجه شدهمچنين تأكي خورداري از آزادي بيان در قانون اساسي كشور،رغم لحاظ شدن حق برحاكمان و دولت امارات، به

  مدت و شكنجه؛هاي طوالنيهاي خودسرانه، حبسبشر در اين كشور با مخاطراتي چون، دستگيري
، مورد هدف ون اساسي و حقوق بشرر اعمال اصالحات در حوزه قانطلب و خواستااشاره به مورد سركوب قرار گرفتن گسترده فعاالن صلح د)

نده فعاالن گرفتن فزاي ها و زنداني كردنشان، همچنين مورد آزار و اذيت قرارقرار گرقتن اعضاء جامعه مدني، از جمله اقدام براي ساكت كردن آن
  هاي اخير؛نگاران و وكال در سالحقوق بشر، روزنامه

، در واكنش به 1397مهر ماه ماه  13، در روز جمعه المللسازمان عفو بينخاورميانه در  هايمدير بخش پژوهشگفتني است كه لين معلوف،  ه)
اي خود را بر ه آن فشارهباستناد  پارلمان اروپا پيام محكمي براي جامعه جهاني ارسال كرده تا با«هادي پارلمان اروپا، اظهار داشت: قطعنامه پيشن

  ».درنگ و بدون قيد و شرط احمد منصور و ديگر زندانيان سياسي و عقيده ارتقاء دهدمقامات اماراتي، جهت آزاد كردن بي
پس از جار داشت شد؛ النباز يامارات يفعال حقوق بشرديگر حمايت از اسامه النجار، ميالدي، به دليل سال گذشته مارس  ماهاحمد منصور در *

ها پيش از بازداشت، منصور مدتالملل، احمد به گفته سازمان عفو بين .بردبه سر مي همچنان در حبسخود گذراندن دوره محكوميت سه ساله 
 2015شري سال جايزه حقوق ب به مرگ تهديد شده بود.حتي و شده مورد ارعاب و حمله فيزيكي واقع مكرراً،  ،از سوي حكومت امارات

ور اين كشداهاي داخل صاز حقوق بشر در امارات به او داده شده و او را يكي از معدود  وي دفاعدليل به ) Martin Ennals(» مارتين انالز«
  .داده استمي تهيه و ارائه آنحقوق بشر در  از وضعيت را كه ارزيابي جامع و موثقيبرشمرده 
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آور خانواده سلطنتي، به مورد بهت ياشاره به ارتكاب شيخ عيسي بن زائد آل نهيان، يكي از اعضاز) 
نقض حقوق بشر و چگونگي پرداختن نظام قضايي كشور به اين پرونده: تبرئه شدن اين شاهزاده 

روي  ها بهترين شكنجهاماراتي توسط دادگاه حتي پس از انتشار فيلمي از وي در حال انجام هولناك
شده به او بدهي مالي دارد و سرانجام محكوم شدن فرد انتشاردهنده اين كه ادعا مي -مردي افغانستاني 
  .56سال حبس در زندان 5ويدئو به تحمل 

  

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

  

  ائتالف به رهبري عربستان يمن*

در خصوص  ،1397آبان ماه  11نتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز جمعه ا -1
از  وز پساقدام نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به آغاز كردن حمالت جديد عليه يمن، دو ر

شرح  مهم اين گزارش به واردمبس در اين كشور، درخواست مقامات اياالت متحده براي برقراري آتش
  :استزير 

 ترين شهر بندري و صنعا، پايتختبرافروخته شدن مجدد آتش مخاصمه در حديده، راهبردي الف)
وز ها تحت حمالت جديد هوايي از سوي نيروهاي ائتالف سعودي، در ريمن، پس از قرار گرفتن آن

ي ابع خبرفته منفقره حمله، تنها به شهر صنعا و نواحي اطراف آن، به گ 30 – 1397آبان ماه  11جمعه 
  نيروهاي انصارا...؛

                                                            
  هاي:هاي سايت تحليلي اَمريكن كانزروتيو و شبكه جهاني تي.آر.تي تركيه. قابل بازيابي در لينكگزارش. 56

 https://www.theamericanconservative.com/articles/the‐other‐murderous‐gulf‐monarchy/ 
https://www.trtworld.com/opinion/uae‐abuses‐ignored‐in‐the‐shadow‐of‐saudi‐arabian‐human‐rights‐
violations‐21104 
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گاه فرود اشاره به اظهارات تركي المالكي، سخنگوي نيروهاي ائتالف، مبني بر هدف قراردادن ب)
 برداري ادعايي نيروهايالمللي صنعا و پايگاه هوايي واقع شده در نزديكي آن، با توجه به بهرهبين

  ؛هاي متعددستان توسط پهپادها و موشكدادن عربمنظور مورد حمله قرارانصارا... از پايگاه مزبور، به
هاي تسليحاتي، اطالعاتي و لجستيك اياالت متحده از نيروهاي ائتالف اشاره به تداوم يافتن حمايت ج)

پناه يمن در تله شديدترين بحران بشري جهان، با توجه به به رهبري عربستان و به دام افتادن مردم بي
در آستانه قحطي،  –حدود نيمي از جمعيت آن  –ز شهروندان اين كشور ميليون تن ا 14قرار داشتن 

بسياري ديگر در ورطه بيمارهايي، چون وبا، با  شدن ميليون تن از خانه و كاشانه خود و گرفتار  3گريز 
  ؛57افزون آنتوجه به شيوع روز

  
، 59ي تي.آر.تي تركيهو شبكه جهان 58هايي از سوي سايت تحليلي اَمريكن كانزروتيوانتشار گزارش -2

، در خصوص ناديده گرفته شدن موارد نقض 1397آبان ماه  2و  8شنبه و چهارشنبه در روزهاي سه
حقوق بشر از سوي امارات متحده عربي در خارج از اين كشور، در لواي كارنامه حقوق بشري 

  :مهم اين گزارش به شرح زير است مواردالمللي، عربستان، توسط جامعه بين

ون ارتكاب نيروهاي تحت حمايت امارات متحده عربي به جرائم و جنايات سبعانه، همچ )الف
  عربستان سعودي، در جنگ داخلي يمن؛نيروهاي 

ن بحران هزار تن از ساكنان شهر بندري حديده، رو به وخامت نهاد 400جاشدن بيش از اشاره به بي -
افتن يزمان با شدت ژوئن سال جاري ميالدي، همغذايي و قرار گرفتن كشور در آستانه قحطي، از ماه 

  حمالت نيروهاي نظامي اماراتي به اين شهر؛

                                                            
  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:. 57

 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/two‐days‐after‐us‐call‐for‐cease‐fire‐the‐saudi‐

led‐coalition‐launches‐new‐attacks‐on‐yemen/2018/11/02/585��36�-bf0b‐40�3-921�-
964�47�313�3������.�������������=.07����46�632 
٥٨. The American Conservative 
٥٩. TRT World 



  20                                                                                                                                               62گزارش راهبردي 

 

هاي مخفيانه از سوي امارات در هاي حقوق بشري در زمينه ايجاد زندانهاي سازماناشاره به گزارش -
ن ايهاي الكتريكي و قتل در برخي از شهرهاي يمن و وقوع مواردي چون شكنجه، ضرب و شتم، شوك

  ها؛زندان
 ياالتااشاره به پرداخت پول از سوي حكومت اين كشور به سربازان بازنشسته نيروهاي ويژه  -

هاي سياسي يمني متحد با جنبش منظور رديابي كردن و به قتل رساندن شخصيتمتحده، به
  المسلمين؛اخوان

ن، نظامي در شهر عدي نيروهاي شبهاشاره به اقدام حكومت امارات به سازماندهي، پشتيباني و تأمين مال - 
  هايي از اين كشور؛طلبانه و به اشغال درآوردن بخشهاي نيابتي تجزيهباهدف دامن زدن به خشونت

ا منظور مبارزه باشاره به دعاوي حكومت امارات در خصوص حضور نظامي اين كشور در يمن، به -
يان ردادهايي ممبني بر، منعقد شدن قرا هاييتروريسم و القاعده و در عين حال درز كردن گزارش

ول و نظاميان القاعده، مبتني بر پرداخت پنيروهاي نظامي تحت حمايت امارات متحده عربي و شبه
ها از برخي از اراضي يمن و حتي شرط خارج شدن آننظاميان، بهفراهم آوردن تسليحات براي اين شبه

  در نيروهاي نظامي خود؛ه كارگيري و جذب برخي از نيروهاي القاعدبه
عربستان  تر از سوي امارات در قبال حصر قطر، در قياس بااشاره به اتخاذ مواضعي بسيار سرسختانه ب)

انديشانه مقامات آن، در خصوص لزوم از ميان شدت جزماي با توجه به رويكردهاي بهسعودي، تا اندازه
است گرفتن سي قطر و ديگر كشورهاي منطقه و يا ناديده المسلمين درهاي اخوانبرداشتن تمامي آثار و نشانه
هاي گسترده نظامي از هاي شوراي امنيت سازمان ملل، با فراهم آوردن حمايتاياالت متحده و قطعنامه

  ارتش ملي ليبي و همچنين مداخله در امور كشورهايي چون، سومالي و تونس؛
رفتارهاي جنايتكارانه امارات متحده عربي و تأكيد بر لزوم اعمال تحريم از سوي كنگره عليه  ج)

  ؛60ارتكاب آن به موارد متعدد نقض حقوق بشر، مشابه اقدامات اتخاذ شده در قبال روسيه و سوريه

                                                            
  هاي: هاي سايت تحليلي اَمريكن كانزروتيو و شبكه جهاني تي.آر.تي تركيه. قابل بازيابي در لينكگزارش. 60

https://www.theamericanconservative.com/articles/the‐other‐murderous‐gulf‐monarchy/ 
https://www.trtworld.com/opinion/uae‐abuses‐ignored‐in‐the‐shadow‐of‐saudi‐arabian‐human‐rights‐
violations‐21104 
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و  2شنبه جهاي چهارشنبه و پنانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز و شبكه خبري الجزيره، در روز - 3
ارخانه هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان سعودي به ك، در خصوص حمالت 1397آبان ماه  3

  :موارد مهم اين گزارش به شرح زير است، بندي سبزيجات و بازاري در استان حديدهبسته

كيلومتري  70، واقع در 61الفقيهتن از شهروندان شهر بيت  12تن و مجروح شدن  21كشته شدن  الف)
  اين حمله، بنا به اظهارات نيروهاي امدادي و ساكنان اين منطقه؛جنوب حديده، ازجمله كودكان، بر اثر 

ن اشاره به اظهارات تركي المالكي، سخنگوي نيروهاي ائتالف، در خصوص جدي تلقي كرد ب)
  المللي و مستقل در اين زمينه؛ها به انجام تحقيقات بينگونه حوادث از سوي اين نيروها و اقدام آناين
كننده امور بشردوستانه سازمان ملل در يمن، مبني بر ، هماهنگ62ليز گراندهاشاره به اظهارات  ج)

عنوان، سومين حمله انجام شده در ماه جاري ميالدي با بر محكوم كردن اين حمله و برشمردن آن به
جاي گذاردن تلفات گسترده در استان حديده، همچنين تأكيد بر پرداختن بهاي گزاف اين منازعه توسط 

  غيرنظامي يمني؛ شهروندان
سعودي در  ميليارد دالري اياالت متحده و بريتانيا از عربستان 12هاي تسليحاتي اشاره به حمايت د)

  ؛ها در اين منازعه خونينستقيم آنمرغم درگير نبودن اين جنگ، به
ان فقره حمله، از سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به است 335كم انجام دستاشاره به  ه)

حديده، از ابتداي ماه ژوئن تا پايان ماه سپتامبر سال جاري ميالدي و كشته و مجروح شدن تعداد زيادي 
  .63از غيرنظاميان اين منطقه، بر اثر اين حمالت

                                                            
٦١. Bayt al‐Faqih 
٦٢. Lise Grande 

  هاي:الجزيره. قابل بازيابي در لينك هاي خبرگزاري رويترز و شبكه خبريگزارش .63
 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐hodeidah/air‐strikes‐kill‐at‐least‐16-civilians‐in‐
yemens‐hodeidah‐medics‐residents‐idUSKCN1MY2HU?utm_ campaign=Brookings%20Doha%20 
Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=66972237 



  22                                                                                                                                               62گزارش راهبردي 

 

  

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

لل متحد (يونيسف)، در اي صندوق كودكان م، مدير منطقه64محورهاي مهم اظهارات گييِرت كَپِلِره -1
يمن، جهنم واقعي «، با تمركز بر وضعيت كودكان يمن، تحت عنوان 1397آبان ماه  13روز يكشنبه 
  »:براي كودكان

 تغذيه، چاپ تصويراشاره به مرگ ناگوار و تلخ امل حسين، دختربچه يمني، در اثر سوء الف)
المللي در بهت و حيرت و دن جامعه بينتايمز و فرو بره نيويوركخراش آن بر روي جلد روزنامدل

ين كشور، اهزار كودك ديگر، همچون امل در  30تأكيد بر لزوم توجه جامعه جهاني به مرگ ساالنه 
  تغذيه؛ عمدتاً به دليل گرسنگي و سوء

تغذيه حاد يا مزمن ءهزار كودك يمني با سو 400ميليون و روزانه  8/1اشاره به مواجه بودن ساالنه  ب)
يد هاي مجاور آن، و لزوم توجه به تشددرصد از اين كودكان در حديده و استان 40سكونت داشتن و 

  شدن منازعات در اين مناطق؛
انشان خوني و قرار داشتن نوزادان و كودكميليون زن باردار يا شيرده به كم 1/1اشاره به مبتال بودن  ج)

اهش كلف، ازجمله سرخك و ديفتري، با توجه به مخت هايتغذيه و يا ابتال به بيماريدر معرض سوء
 10ر هر دشديد ميزان واكسيناسيون از زمان شروع جنگ تاكنون و درنتيجه رخ دادن مرگ يك كودك 

  هاي كامالً قابل پيشگيري؛دقيقه بر اثر بيماري
 5/1مردن اشاره به رو به وخامت گذاشتن شرايط اقتصادي كشور و بحراني شدن آن، همچنين برش د)

ها تحت رغم قرار داشتن آنها، بهپذيرترين و فقيرترين خانوادهعنوان آسيبميليون خانواده يمني، به
ها در فراهم آوردن هاي مالي اضطراري بسيار محدود يونيسف و با توجه به عدم توانايي آنحمايت
  هاي خود؛ي و حتي آب آشاميدني براي خانوادهترين مواد غذايابتدايي

                                                                                                                                                                                 
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/yemen‐death‐toll‐saudi‐raid‐vegetable‐market‐rises‐21-
181025165252372.���� 
٦٤. Geert Cappelaere 
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هاي جنگ براي گردهم آمدن تحت رهبري مارتين گريفيتس، فرستاده واست از تمامي طرفدرخ ه)
بس و تعيين مسير منتهي به برقراري ويژه سازمان ملل و تالش براي به توافق رسيدن بر سر آغاز آتش

  ؛65صلح و امنيت در يمن
صوص ، در خ1397ماه  شنبه اول آبانانتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -2

د از درص 75م ميليون نفر از مردم يمن به دسترسي اضطراري به مواد غذايي و نياز مبر 4/8وابستگي 
  كور عبارتند از:موارد گزارش مذ ،هاي اضطراريميليوني اين كشور به انواع كمك 22جمعيت 

برآورد مقامات ، رئيس امور بشردوستانه سازمان ملل، در خصوص 66هشدار مارك لوكوك الف)
ميليون نفر ديگر از مردم يمن با عدم  4الي  5/3اندركار اين حوزه، مبني بر احتمال مواجه شدن دست

  رو، بر اساس تحليل انجام شده در اين زمينه؛ هاي پيشامنيت حاد غذايي، در ماه
، مورد 1397ن ماه شنبه اول آباهسكه در روز  –آمده از اين تحليل اشاره به ديگر نتايج به دست ب)

تغذيه، وءسميليون نفر از مردم يمن به  3ر بودن مبني بر دچا - مالحظه شوراي امنيت قرار گرفته است 
  تغذيه حاد؛سوء هزار كودك يمني به 400ميليون نفر از زنان باردار و دچار بودن بيش از  1/1ازجمله 

مبني  مينه،ن بدترين سناريو در اين زاشاره به هشدار مارك لوكوك در خصوص لزوم در نظر داشت ج)
اوم يافتن روند درصد، در صورت تد 62بر افزايش يافتن ميزان شهروندانِ نيازمند به مواد غذايي، به 

پذير ساختن سهولت دسترسي به هاي درگير در جنگ براي امكانحاضر و درخواست وي از طرف
  تجاري؛ عمليات و اقدامات امدادي و توسعه دادن ميزان واردات

اشاره به هشدار اين مقام سازمان ملل در خصوص رو به وخامت نهادن شديد وضعيت غذايي در  د)
انعت به عمل آوردن از ممو ناپذير بودن يمن و رسيدن آن به نقطه غيرقابل بازگشت، با توجه به امكان

                                                            
  اي صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف). قابل بازيابي در لينك:اظهارات گييِرت كَپِلِره، مدير منطقه. 65

 https://www.unicef.org/press‐releases/living‐hell‐children‐unicef‐regional‐director‐geert‐cappelaere‐
remarks‐situation 
٦٦. Mark Lowcock 
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مرگ جمعيت كثيري از شهروندان اين كشور، با مشاهده مواردي چون، روي آوردن مردم به خوردن 
  برگ درختان؛

آفرين در ايجاد شرايط قحطيِ ناشي از جنگ و عدم امنيت غذايي ترين عوامل نقشاشاره به مهم ه)
اقتصاد يمن از آغاز جنگ تاكنون، از  درصدي 50آمد خانوارها، سقوط گسترده، ازجمله كاهش يافتن در

درصدي  47هاي كشاورزي و خدماتي، كاهش يافتن ويژه در بخشهزار شغل، به 600دست رفتن 
 سوخت به بهاي ارزش ريال يمن در قبال دالر آمريكا، افزايش يافتن بهاي مواد غذايي، افزايش يافتن

  ونقل، آب، برق و بهداشت و درمان؛ون حملهاي خدماتي، چدرصد و تأثير آن بر بخش 45ميزان 
درصد از مواد غذايي و اقالم ضروري مورد نياز مردم ساكن مناطق شمالي يمن از  80اشاره به ورود  و)

درصدي ميزان ماهانه واردات اين اقالم، در قياس با  20الي  16و كاهش يافتن  67بنادر حديده و سَليف
ميالدي توسط نيروهاي ائتالف به  2017ين بنادر از اواخر سال رغم رفع حصر ازمان پيش از جنگ، به

  ؛68رهبري عربستان
 

هاي اطالعات هماهنگ شبكه –انتشار گزارش از سوي سايت حقوق بشري آي.آر.آي.ِان  -3
، در خصوص بازگشت قدرتمندانه 1397شنبه اول آبان ماه مستقر در ژنو، در روز سه - 69ايمنطقه

   :موارد مهم گزارش عبارتند ازبيماري وبا به يمن، 

 2510زده يمن و رقم زدن مرگ پذير، در كشور جنگشيوع گسترده و سريع اين بيماري عالج الف)
، كاهش يافتن 2017ميليون نفر ديگر، از اواخر ماه آوريل سال  2/1تن از شهروندان اين كشور و ابتال 

ضعيت هاي اخير، به دليل ومجدد آن در ماهميزان شيوع وبا در اوايل سال جاري ميالدي و بازگشت 
بود و تر شدن كودكان، با توجه به كموخيم بهداشت، كمبود آب آشاميدني، عدم امنيت غذايي، ضعيف

  يماري؛پذيرتر شدن كودكان و زنان باردار در برابر ابتال به اين بيا فقدان مواد غذايي و آسيب

                                                            
٦٧. Salif 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: . 68
https://www.apnews.com/82d7c5ee032b43a89c6e4cb684169c58?utm_campaign=Brookings%20Doha%2

0�����������������=�������������������=�����������������=66901606 
٦٩. Integrated Regional Information Networks (IRIN) 
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 1/1حدود  كودكان ملل متحد)، مبني بر واكسينه شدناشاره به اظهارات مقامت يونيسف (صندوق  ب)
يوني نيازمند ميل 7/9هزار كودك زير يك سال، از ميان جمعيت  660ميليون تن از مردم يمن، ازجمله 

ه وبا در اين بهزار مورد ابتال  15دريافت واكسن و ناكافي بودن اين اقدامات، با توجه به مشاهده 
ها ميان شدت يافتن درگيريويژه در استان ُحديده، با توجه بهبهكشور، تنها در روزهاي گذشته، 

ر تن از مردم هزا 425جا شدن بيش از نيروهاي انصارا... و نيروهاي ائتالف عربستان، در اين منطقه، بي
  پذيرتر شدنشان در برابر بيماري؛اين استان و آسيب

من با عدم امنيت ميليون تن از مردم ي 5/18 اشاره به برآوردهاي سازمان ملل، مبني بر مواجه بودن ج)
ن تن ديگر و يا ميليو 5/3غذايي (عدم اطمينان به يافتن وعده بعدي غذاي خود) و احتمال افزوده شدن 

ي كشور براي شريان حيات  -ها در بندر حديده بيشتر به اين رقم، در صورت تداوم يافتن درگيري
  قالم امدادي؛واردات مواد غذايي، كاالهاي تجاري و ا

 

شنبه اول ، نماينده دائم بريتانيا در سازمان ملل، در روز سه70محورهاي مهم اظهارات كارن پيرس -4
  ، در جلسه شوراي امنيت در خصوص يمن و خطر گسترش قحطي در اين كشور:1397آبان ماه 

يه مزمن و مواجه تغذسال، به سوء 5اشاره به دچار بودن نزديك به دو ميليون كودك يمني زير  الف)
ها در نآتغذيه حاد مزمن، به عبارت ديگر، قرار داشتن هزار تن از اين كودكان با سوء 400بودن حدود 

  هاي اضطراري؛ها و درمانشان به دريافت كمكآميز و نياز مبرمشدت تهديدشرايط به
رداري از حديده با برخو تغذيه حاد مزمن، به استاناشاره به اختصاص يافتن باالترين ميزان سوء ب)
ويژه پس از تخريب امكانات و تأسيسات بهداشتي و منابع آب آشاميدني چنيني، بههزار مورد اين 100

ن به تاليادر اين منطقه، به دليل شدت مناقشات و حمالت هوايي، همچنين دو برابر شدن ميزان مب
  بيماري وبا در منطقه مزبور؛

                                                            
٧٠. Karen Pierce 
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هاي امارات متحده عربي و عربستان سعودي در اين خصوص، كاشاره به استقبال وي از كم ج)
صاص دادن بسته اكتبر) مبني بر، اخت 16همچنين اشاره به اقدام دولت بريتانيا، در روز جهاني غذا (

ن بر معضل ميليون دالر در راستاي كمك به يونيسف براي غلبه يافت 125حمايتي، به ارزش بيش از 
  تعذيه؛سوء

اذ هاي مالي جهت مغلوب ساختن خطر بروز قحطي در يمن و لزوم اتخم كفايت كمكتأكيد بر عد د)
  ها، در زمينه:اضطراري اقدامات مبرم از سوي تمامي طرف

فزايش آن، ا بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي فروپاشيده اين كشور، با توجه به سقوط ارزش پول -
ور هاي اقتصادي كشن بانك مركزي و ديگر بخششديد بهاي كاالهاي اساسي و دست و پنجه نرم كرد

  با ناتواني در عدم پرداخت دستمزدها؛
م ه اقالبفراهم آوردن شرايط الزم براي تسهيل كردن واردات كاالهاي ضروري و دسترسي مردم  -

تن ف ساخمورد نياز، ازجمله مواد غذايي، سوخت و دارو و ديگر اقالم بشردوستانه به كمك متوق
د ن از ايجاويژه در بندر حديده و همچنين ايفاء نقش نيروهاي انصارا... در اجتناب ورزيدبهمناقشات، 

  اخالل در عمليات بشردوستانه؛ 
مايت از حالمللي، ازجمله اطمينان يافتن از منطبق بودن عمليات نظامي با قوانين بشردوستانه بين -

  هاي غيرنظامي؛شهروندان و زيرساخت
منظور پرداختن به بحران وخيم بشري در اين كشور و بازگرداندن ثبات و سي بهرقم زدن صلح سيا -

 .71امنيت به آن
 

                                                            
  اظهارات نماينده دائم بريتانيا در سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 71

 https://www.gov.uk/government/speeches/addressing‐threat‐of‐famine‐in‐yemen 


