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  1)                          16(ارات متحده عربيعربستان سعودي، بحرين و ام يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

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، بيانيهاساس مقاالت، گزارشبر ، 1397ماه 
 نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس

  

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

  عربستان سعودي*

، در خصوص قرار 1397آبان ماه  24شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده - 1
المللي، در جلسه شوراي حقوق بشر بين جامعه بينگرفتن كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي زير ذره

بشري از  و درخواست مصرانه اعضاء اين نهاد حقوق 1397آبان ماه  14سازمان ملل، در روز دوشنبه 
ر، هاي عملي در راستاي پايان بخشيدن به موارد نقض حقوق بشر در اين كشورياض، جهت اتخاذ گام
   :اند ازنكات مهم گزارش عبارت

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده )؛Euronews(شبكه خبري يورونيوز . 1 Rights  Watch الملل (بين)؛ سازمان عفوAmnesty 

Internationalخبرگزاري اسوشيتدپرس ( صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)؛ )؛Associated Press) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson 

Reuters  Foundation راديو آزاد اروپا، راديو آزادي ()؛RFE/RL شبكه خبري الجزيره ()؛Aljazeera) ؛ روزنامه گالف نيوز(Gulf 

Newsايست واير (ايت خبري ميدس )؛Mideastwire.com) ؛ روزنامه القدس العربي(Al‐Quds  al‐Arabi ؛ سايت ميليتري تايمز(
)Military Timesدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( )؛Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) ( سايت خبري سازمان ملل)؛UN News تحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ سايت خبريMiddle East Eye؛( 
تحليلي ميدل ايست  -خبري  سايت )؛Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين

سايت بحرين ميرور  )؛The New Khaleej)؛ سايت الخليج الجديد (Daily Mail)؛ روزنامه ديلي ميل (Middle East Monitorمانيتور (
)Bahrain Mirror) و مركز حقوق بشر بحرين (Bahrain Center for Human Rights (BCHR).(  
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زاد آلزوم  ازجملهاي عربستان، جلسه بررسي دورهارائه شده در هاي توصيه اشاره به تعدادي از الف)
نان و درنگ فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان، لزوم پايان بخشيدن به اعمال تبعيض عليه زنمودن بي

جمال  عدالت در رابطه با پرونده قتل ياجرامردساالنه در اين كشور، همچنين  تيموميقنظام 
  نگار منتقد سعودي و به مجازات رساندن عامالن اين جنايت؛خاشقجي، روزنامه

بان حقوق بشر، مبني بر برخوردار بودن ديده انهيخاورم، معاون بخش 2ارات مايكل پِيجاشاره به اظه ب)
بسياري از كشورهاي جهان از سوابق ناخوشايند حقوق بشري و در عين حال، تأكيد بر جلب شدن 

هاي انجام گرفته در عربستان سعودي و ميزان بسيار باالي سركوب سويبهالمللي توجهات جامعه بين
جمال خاشقجي، همچنين تأكيد بر لزوم پاسخگويي عربستان » قتل وحشيانه«ويژه پس از كشور، بهاين 

المللي از كارنامه حقوق بشري آن كشور و به انجام رساندن تغييرات معنادار و عملي در به انتقادات بين
  درنگ مدافعان حقوق بشر؛آزاد كردن بي ازجملهاين خصوص، 

 ازجملهبه مقامات سعودي، عربستان  UPRدر جلسه ديگر شوراي حقوق بشر هاي اشاره به توصيه ج)
يافتن ميزان  شدتبهآزادي بيان و حقوق مدافعان حقوق بشر، با توجه  حقبهلزوم احترام گذاردن 

ها عليه مخالفان و فعاالن حقوق بشر در اين كشور، از زمان روي كار آمدن محمد بن سلمان، سركوب
ميالدي، همچنين لزوم دعوت به عمل آوردن از گروهي از  2017، در ماه ژوئن سال وليعهد عنوانبه

المللي جهت مشاركت جستن در زمينه تحقيقات جاري در اين زمينه و همكاري نمودن كارشناسان بين
تحقيقات  ياجراجانبه جهت دو سازوكاريبا شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در راستاي ايجاد 

  ؛3تقلطرفانه و مسبي

                                                            
٢. Michael Page 

براي پنج تن از متهمان پرونده قتل جمال ، 1397بان ماه آ 24روز پنجشنبه ، در دادستاني كل عربستان، شبكه خبري يورو نيوزبه گزارش . 3
است كه جمال  ييد اين خبر اعالم كردهأدادستان كل عربستان با ت ،بر اساس اين گزارش .كردصادر خاشقجي درخواست مجازات اعدام 

ن اعالم ر عربستاداز سوي ديگر منابع قضايي . با دارو كشته و سپس مثله شده است ،خاشقجي در ساختمان كنسولگري كشورش در استانبول
، وليعهد د بن سلمانرشد محمامشاور  ،قحطانيالسعود  ،اند تحقيقات درباره ديگر عوامل اين پرونده همچنان ادامه دارد. به گفته اين منابعكرده

وليعهد  ،تحقيقاتاين اساس  كيد كرده است كه برأتدادستاني عربستان در ادامه  .اين كشور از كار بركنار شده و تحت بازجويي قرار گرفته است
رها اعالم كرده است كه با ،تركيه يجمهورسيرئرجب طيب اردوغان،  ست كها اين درحالي .عربستان هيچ نقشي در اين پرونده نداشته است

ي همچنين گفتن .ستاور صادر شده دولت اين كش» سطوح نيتريعال«از  ،منتقد حكومت عربستان نگارروزنامهدستور قتل جمال خاشقجي، 
حقيقات دادستان كل عربستان درباره قتل جمال تكه نتايج  نموداعالم  ،1397آبان ماه  24شنبه ، در روز پنجالمللعفو بيناست كه سازمان 

  .شددر اين زمينه المللي مستقل خواهان انجام تحقيقات بينو  نيست معتبرخاشقجي، 
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عودي، هاي انجام شده از سوي اين نهاد حقوق بشري سازمان ملل، از عربستان ساشاره به درخواست د)
جه من، با تويالمللي در عمليات نظامي خود در براي رعايت كردن و متعهد ماندن به قانون بشردوستانه بين

نايات رائم و ججالً، ن قوانين و احتمابه ارتكاب نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به موارد متعدد نقض اي
  طرفانه و معنادار در اين زمينه؛جنگي و ناكامي اين كشور در انجام تحقيقات بي

 ياجرااشاره به توصيه اعضاي شوراي حقوق بشر به عربستان، مبني بر لزوم پايان بخشيدن به  ه)
در  ويژهبهگونه احكام، دن اينمجازات اعدام و يا در نظر گرفتن استمهال قانوني براي اجرايي كر

آميز، همچنين اشاره شده به جرائم غيرخشونتو يا افراد مرتكب 4هاي كودكان و نوجوانان مجرمپرونده
اي پيشين اين كشور، در شوراي نفر از سوي عربستان از زمان برگزاري بررسي دوره 650به اعدام 

مورد از اين احكام به جرائم  200ن و اختصاص يافت 2013حقوق بشر سازمان ملل، در سال 
آميز، همچون جرائم مربوط به مواد مخدر و اشاره به صدور احكام اعدام از سوي مقامات غيرخشونت

                                                            
  شين:هاي پيسوابق در گزارش .4

، 1397ان ماه آب 7شنبه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر اين سازمان، در روز دو از، به نقل سايت خبري سازمان مللانتشار گزارش از سوي *
  :بني بربراي متوقف ساختن احكام اعدام كودكان، م در خصوص درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از عربستان سعودي،

شان يا نوجواني وزنداني متهم به ارتكاب به جرائم ادعايي، در دوران كودكي  6درنگ به صدور حكم اعدام براي لزوم خاتمه بخشيدن بي الف)
  سال؛ 18زير  –

 مبا توجه مجر ين احكام،، در صورت اجرايي شدن ا»هاي خودسرانهاعدام«اشاره به هشدار كارشناسان سازمان ملل به افزايش يافتن ميزان  ب)
ها از معيارهاي بنيادين حقوق بشري خود، همچون حق آزادي برگزاري و مشاركت در تجمعات گيري آننفر، به دليل بهره 6شناخته شدن اين 

  آميز و حق آزادي بيان؛مسالمت
كريم ريش و عبدالظاهر، مجتبي السويكات، سلمان قلي النمر، داوود المرهون، عبدا... الشدگان به اعدام، شامل عاشاره به اسامي محكوم ج)

ري ها به اعتراف كردن تحت فشار، عدم برخوردارفتار قرار گرفتن اين متهمان، ناگزير شدن آنو دعاوي مربوط به مورد شكنجه و سوء الحواج
  كارآمد براي شكايت؛ يسازوكارشان به دسترسي هاي حقوقي مقتضي در دوران محاكمه و عدمها از كمكآن
ز سوي عربستان، با توجه به عضويت ، ا»كودك« منزلهبهسال،  18اشاره به تأكيد كارشناسان سازمان ملل بر لزوم تلقي كردن تمامي افراد زير  د)

ها ينان آنصول اطمم براي كودكان، لزوم حاين كشور در كنوانسيون حقوق كودك، ضرورت خودداري ورزيدن مقامات آن از صدور احكام اعدا
المللي عدالت منصفانه و تخفيف يافتن احكام كودكان محكوم به اعدام، بر اساس موازين بين درنگ كودكان محروم از محاكمهاز آزاد شدن بي

  ؛2016ن در سال هاي كميته حقوق كودكابراي نوجوانان و توصيه
ان سنين ن و نوجواناي كودكامجازات اعدام بر ياجراسان از جاري بودن قوانيني، مبني بر مجاز شمرده شدن اشاره به ابراز تأسف اين كارشنا ه)
كام اعدام ن صدور احسال، در نظام قضايي عربستان و درخواست از مقامات اين كشور براي اصالح كردن اين قانون و ممنوع ساخت 18تا  15

  براي اين دسته از كودكان.
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ميالدي، عليه مخالفان حكومت، به اتهام شركت در تجمعات اعتراضي و يا  2018سعودي، در سال 
  ؛5المسلمينارتباط ادعايي با اخوان

  
صوص خ، در 1397آبان ماه  16الملل، در روز چهارشنبه از سوي سازمان عفو بين انتشار گزارش -2

ش نكات مهم گزارها، الوقوع آنتن از زندانيان عربستاني، از اعدام قريب 12هاي بودن خانواده در هراس
  :از اين سازمان به شرح زير است

ربستانيِ محكوم شده به مرگ در عيعيان تن از ش 12هاي انتقال پرونده دربارهاخبار به دست آمده  الف)
كلف به نهاد تحت نظارت مستقيم پادشاه عربستان و م –سال گذشته، به بخش رياست امنيت كشور 

  پرداختن به تمامي مسائل امنيتي كشور؛
الملل، مبني ، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين6اشاره به اظهارات هبه مرايف ب)

ها از هاي اين زندانيان، به دليل وقوع تحول مزبور و عدم برخورداري آنراس بودن خانوادهبر در ه
هاي عزيزانشان، همچنين ابراز نگراني اين مقام عفو اطالعات، در خصوص وضعيت پرونده هرگونه

ضايي الوقوع بودن اعدام اين افراد، با توجه به محرمانه بودن فضاي فرآيندهاي قالملل از قريببين
  عربستان سعودي؛

عودي در سها، مبني بر محكوم شدن اين افراد به مرگ از سوي مقامات اشاره به سوابق اين پرونده ج)
ها در دادگاه گروهي ، به جرم جاسوسي كردن براي ايران، پس از صدور حكم براي آن2016سال 

  غيرمنصفانه؛ شدتبه
برداري مقامات آن از ترين آمار اعدام در جهان و بهرهاشاره به برخورداري عربستان از يكي از باال د)

، جهت سركوب كردن مخالفان متعلق به اقليت شيعه اين كشور و 7ابزاري سياسي مثابهبهاين مجازات، 
  نمايان ساختن بيزاري خود از ارزش حيات بشري؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .5

 https://www.hrw.org/news/2018/11/15/saudi‐arabia‐rights‐abuses‐under‐scrutiny 
٦. Heba Morayef 
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ال قانوني و رسمي در درخواست از مقامات عربستان براي لغو كردن اين احكام، تعيين نمودن استمه ه)
، برداشتن نخستين گام در مسير فسخ كردن و متوقف ساختن كامل وسيلهبدينها و رابطه با اجراي آن

  ؛ 8مجازات اعدام در اين كشور

  

ه و ميدل ايست مانيتور و روزنامه ديلي ميل، در روزهاي دوشنب انتشار گزارش از سوي سايت -3
دن يك ش، در خصوص كشته الخليج الجديد به نقل از سايت ،1397آبان ماه  16و  14چهارشنبه 

ين گزارش موارد مهم ار، نگار ديگر اهل عربستان سعودي، زير شكنجه مأموران امنيتي اين كشوروزنامه
   :اند ازعبارت

 توييتريمدير حساب و  نگار و نويسنده سعوديروزنامه، 9تركي بن عبدالعزيز الجاسرقتل  الف)
توسط مأموران امنيتي اين كشور و  - فعال در زمينه موارد نقض حقوق بشر در عربستان  - » كشكول«

  تحت اعمال شكنجه؛
                                                                                                                                                                                 

خصوص افزايش آمار مجازات  ، در1397 مردادماه 16شنبه ، در روز سهعربستان –پا بشر اروسازمان حقوقانتشار گزارش ساالنه از سوي *
  :اعدام در عربستان، مبني بر

 56د عربستاني و شهرون 90)، شامل 2016تن كمتر از سال  8( 2017نفر در اين كشور در سال  146اشاره به اعدام شدن در مجموع  )الف
  تاكنون؛ 1990 بودن اين رقم از اواسط دههسابقه هاي ديگر و بيشهروند با مليت

گر براي مشخص شدن نتيجه تن دي 10حكم اعدام و دريافت حكم اعدام و در انتظار بودن  ياجرازنداني در آستانه  31اشاره به قرار داشتن  )ب
  نظرشان؛درخواست تجديد

ز ميان اين تعداد و ا 2017نفر در سال  64هاي سياسي: اعدام رمآميز و يا جتأكيد بر استفاده از اين نوع مجازات براي جرائم غيرخشونت )ج
اقر شيخ نمر ب زيبرانگ مناقشه وتن به دليل اتهامات سياسي، همچنين اعدام غيرقانوني  4تن، تنها براي اتهامات مربوط به مواد مخدر و  60اعدام 

  ، به همين علت؛2016النمر، در ماه ژانويه سال 
توجه به گرفتن اعترافات  ، تاكنون در آستانه مجازات اعدام، با2017سال از روزهاي پاياني سال  18نوجوان زير  8تن اشاره به قرار داش )د

 يالمللي و امضار مبناي قوانين بينبسال،  18اين مجازت براي سنين زير  يرغم ممنوعيت اجراغيرقانوني از اين افراد تحت شكنجه، به
  توسط عربستان؛ن ملل كنوانسيون حقوق كودكان سازما

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/saudi‐arabia‐families‐of‐twelve‐men‐fear‐imminent‐

execution/ 
٩. Turki Bin Abdul Aziz Al‐Jasser  
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ز طريق نگار، در ماه مارس سال جاري ميالدي، اشدن اين روزنامه اشاره به شناسايي و بازداشت ب)
اني، القحط شده توسط مأموران جاسوسي سايبري عربستان، به رياست سعود كار گذاشتهابزار جاسوسي 

  در دبي؛ توييتر، در دفتر دربار پادشاهي عربستانبركنار شده مشاور 
بكه اجتماعي به دليل افشاء ادعايي اطالعات اين اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن شديد اين ش ج)

  .10نگار و تبديل شدن آن به مكاني ناامن براي مخالفان و منتقدان حكومتروزنامه
  

  بحرين*

، در خصوص 1397آبان ماه  24شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز پنج -1
، زنداني 12آور عمار سَهوانر وضعيت ناگوار و رنج(فعال حقوق بشر) مبني ب 11ابتسام الصائغاظهارات 

هاي پزشكي و درماني و قرار گرفتن ، به دليل محروم شدن از مراقبت13محبوس در زندان مركزي جو
ه شدن هخانواده اين زنداني مبني بر مواج يدر معرض خطر مرگ تدريجي، اشاره به اظهارات اعضا

اجباري و محاكمه غيرمنصفانه و محكوم شدن او به تحمل سَهوان با بازداشت خودسرانه، ناپديدشدگي 
ماه حبس، با تكيه بر اعترافات گرفته شده از او تحت شكنجه و در شرايط غيرقانوني، اشاره  6سال و  9

اي به مجروح شدن سهوان پيش از دستگيري، به دليل قرار گرفتن او در برابر شليك گلوله، از فاصله
هاي گلوله به ، اصابت تركش-المللي ممنوع بر اساس قوانين بين -اي چمههاي سانزديك، توسط تفنگ

و ضرب و شتم  سوء رفتاركليه وي و باقي ماندن آن در بدنش، اشاره به قرار گرفتن سَهوان در معرض 
هاي پاسخ ماندن درخواستهاي پزشكي الزم، همچنين اشاره به بيو عدم برخورداري او از مراقبت

                                                            
  هاي: زنامه ديلي ميل. قابل بازيابي در لينكميدل ايست مانيتور و رو هاي سايتگزارش .10

https://www.middleeastmonitor.com/20181105‐saudi‐journalist‐tortured‐to‐death‐in‐prison/ 
https://www.dailymail.co.uk/news/article‐6362321/�������-�ournalist‐Saudi‐Arabia‐killed‐torture‐
custody.html 
١١. Ibtisam Al‐Saegh 
١٢. Ammar Sahwan 
١٣. Jaw Central Prison 
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ه اين زنداني براي انتقال يافتن وي به بيمارستان، همچنين، اعمال تجديدنظر در مورد حكم مكرر خانواد
  15؛14هاي وياو و خاتمه دادن به درد و رنج

                                                            
  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .14

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/50852.html 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .15

ازهاي مبرم پزشكي زندانيان ، در خصوص ناديده گرفته شدن ني1397مهر ماه  6، در روز جمعه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
  :هاي بحرين، مبني بربيمار در زندان

دهنده در كانالمللي و انتشار نتايج آن مبني بر آشكار شدن الگويي تجديد توسط اين نهاد حقوق بشري بين مطالعه تحقيقاتيانجام  الف)
يان به بحرين و ممانعت به عمل آوردن از دسترسي بيماران، به ويژه مبتالهاي رفته در زندانگهاي پزشكي صورت توجهيخصوص بي

  هاي تخصصي و داروهاي ضد درد؛ها و مراقبتشكل، به درمانخوني داسيهاي خاصي چون، سرطان، ام. اس. و كمبيماري
هاي مختلف بحرين و زنداني محبوس در زندان 11اده يا بستگان الملل با اعضاء خانواشاره به گفتگوهاي انجام شده ميان سازمان عفو بين ب)

ها، انجام وظايف با توجهيها و بيها، به واسطه اِعمال غفلتهاي معتبر در خصوص نظام درماني به شدت نامناسب اين زنداندريافت گزارش
  برداري خودسرانه از حوزه اختيارات؛تأخيرهاي عمدي و بهره

ان هاي الزم جهت حصول اطمينان از دسترسي تمامي زندانيالملل از مقامات بحرين براي برداشتن گامينتأكيد بر درخواست سازمان عفو ب ج)
المللي و درخواست از مقامات زندان جو، زندان هاي پزشكي و درماني مناسب، بر اساس قوانين بينهاي حكومتي به مراقبتمحبوس در زندان

طمينان ايان و حصول المللي حقوق بشر در حوزه درمان زندانبراي پايبندي به قوانين و موازين بين هاي بحرينزنان شهر عيسي و ديگر ندامتگاه
  هاي درماني و پزشكي الزم و قابل دسترس، بدون اعمال هر گونه تبعيض.از برخورداري تمامي افراد دربند، از مراقبت

ن زنداني در بحرين از ، در خصوص محروم شدن فعاال1397مرداد ماه  15، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
  امكانات درماني و پزشكي، مبني بر

لجليل سين و عبدالوهاب حريني به محروم كردن فعاالن زنداني سالمند، از جمله حسن مشيمه، عبدالجليل السينگس، عبدااقدام مقامات بح الف)
رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و به مخاطره ها 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 پزشكيورزيدنشان از پذيرش درخواست مقامات در خصوص لزوم به دست داشتن دستبند به هنگام انتقال براي دريافت مراقبت

  اند؛شدهنم و جنايتي اند، چراكه معتقدند به عنوان زنداني سياسي محبوس شده و مرتكب جرتن كردن دستبند و پابند خودداري كرده فعاالن از به
ي چنين الملل، مبني بر غيرقابل باور بودن انجام رفتارهاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ج)
اد كردن آميز و لزوم آزها، تنها به دليل مشاركت در تظاهرات صلحه و ظالمانه با اين افراد سالمند، بيمار و ضعيف و محبوس كردن آنرحمانبي
  ها، با توجه به در خطر بودن حياتشان؛درنگ و بدون قيد و شرط آنبي
ل سفارت بحرين در لندن، در ، در مقاب1397مرداد ماه  10هارشنبه اشاره به اقدام علي مشيمه، فرزند حسن مشيمه، به اعتصاب غذا، از روز چ د)

  اعتراض به رفتار نامناسب مقامات اين كشور با پدرش در زندان و
اهرات ضدحكومتي و در پي برگزاري دادگاهي غيرمنصفانه، به اتهام برگزاري تظ 2011ه) گفتني است كه اين چهار فعال سياسي در سال 

سال تا  5مبني بر تحمل حبس به مدت  تن ديگر از متهمان اين پرونده احكامي 9محكوم شدند. اين در حالي است كه  آميز به حبس ابدصلح
  اند.ون آزاد شدهاند، كه البته دو تن از آنان تاكنحبس ابد را دريافت كرده
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، 1397آبان ماه  24شنبه ، در روز پنج16انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2
جويانه از سوي مقامات اتخاذ اقدامات تالفيدر خصوص ابراز نگراني مسئوالن اين مؤسسه در مورد 

، زندانيان سياسي بحريني و محبوس در 18و ناجي فَتيل 17پادشاهي بحرين، در قبال علي حاجي
در زمينه قرار گرفتن  هايشانافشاء گري، به دليل 1397آبان ماه  21هاي انفرادي، از روز دوشنبه سلول

اقدامات نمايندگان پارلمان بريتانيا،  ويژهبهالمللي، ينتحت شكنجه و از اين رو جلب كردن توجهات ب
   :مهم اين گزارش عبارت است از

 ايسوء رفتارهها و انتشار صداي اين زندانيان از زندان مركزي جو، به همراه شرح شكنجه الف)
المللي ينخواست اين زندانيان از جامعه ب، همچنين درتوييترها، در شبكه اجتماعي عليه آن شدهاعمال

هاي اقبتها از مربراي مداخله نمودن در اين امر و فراهم آوردن امكان الزم براي برخوردار شدن آن
  درماني و پزشكي؛

 محضبهل، جويانه از سوي مقامات زندان عليه آقايان حاجي و فَتياشاره به اتخاذ اقدامات تالفي ب)
، مبني بر 1397آبان ماه  17شنبه ر روز پنج، دانگلستاننماينده پارلمان  20ارسال نامه از سوي 

  درخواست براي آزاد كردن اين زندانيان؛
، به تحمل 19اشاره به محكوم شدن ناجي فَتيل، عضو هيأت مديره انجمن حقوق بشر جوانان بحرين ج)
سال حبس به دليل، به ادعاي مقامات اين كشور، ارتكاب به جرائم تروريستي (همكاري با سازمان  25
ل و متهم شدن به مشاركت ادعايي وي در اعتراضات صورت گرفته در زندان و قرار گرفتن او به مل

آميز مأموران امنيتي) و محكوم شدن علي خشونت شدتبههمراه ديگر زندانيان در معرض رفتارهاي 
و سال حبس، به دليل، به ادعاي مقامات اين كشور، ارتكاب به جرائم تروريستي  10حاجي به تحمل 

ه شدن با هها و حتي تهديد شدن اعضاء خانواده او به مواجترين شكنجهقرار گرفتن وي تحت فجيع
  تعرض جنسي و مرگ؛

                                                            
١٦. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
١٧. Ali Hajji 
١٨. Naji Fateel 
١٩. Bahrain Youth Society for Human Rights 
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هاي و نهادهاي مسئول اين جرائم، از سوي اشاره به فراهم آمدن بودجه و امكانات الزم براي سازمان د)
  20مجازات؛ هرگونهه شدن با همواج دولت بريتانيا و تسهيل كردن روند معافيت مأموران امنيتي از

ها در تأكيد بر محكوم كردن شديد زنداني شدن غيرقانوني آقايان حاجي و فَتيل و محبوس شدن آن ه)
شان از حقوق قانوني خود در زمينه آزادي بيان، همچنين هاي انفرادي، تنها به دليل برخورداريسلول

ن در زمينه هدف قرار دادن زندانيان سياسي، ضرورت تأكيد بر لزوم خاتمه يافتن اقدامات دولت بحري
درنگ و فراهم آوردن امكانات درماني و پزشكي براي اين زندانيان و اطمينان يافتن از آزاد شدن بي

  ؛21هابدون قيد و شرط آن

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .20

نفر از نمايندگان  32از سوي  طوماري، در خصوص تهيه و امضاء 1397مهر ماه  28، در روز شنبه سايت بحرين ميرورانتشار گزارش از سوي *
  :پارلمان بريتانيا در زمينه موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرين، مبني بر

خالف م ت رهبرانبازداش محكوم كردن رفتارهاي تحقيرآميز با زندانيان سياسي و مورد انتقاد قرار دادن تداوم يافتن روند دستگيري و الف)
  ؛2011شان در دادگاه نظامي در سال ها تحت شكنجه و محكوم شدن غيرقانونيبحريني، با توجه به قرار گرفتن آن

ا، به بحرين در ميليون پوند از سوي دولت بريتاني 5كنندگان اين طومار در خصوص اختصاص يافتن بيش از اشاره به ابراز نگراني امضاء ب)
دم عه ناكامي و فني به اين كشور، جهت آموزش دادن نهادهاي ناظر بر حقوق بشر، با توجه ب مربوط به ارائه كمك هايراستاي اجراء برنامه

فع و رجوع ها براي رموفقيت سيستماتيك اين نهادها در مورد تحقيق و تفحص قرار دادن موارد نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه و تالش آن
  هاي بحرين؛اين موارد در زندان

راء كشور به اج كنندگان طومار از دولت انگليس براي به تعليق درآوردن اين برنامه تا زمان پايبند شدن ايناشاره به درخواست امضاء ج)
درنگ تمامي يبو آزاد كردن » ننيااندز با رفتار ايبرلل سازمان م رمعيا راتمقر قلا«حدالمللي خود، از جمله رعايت تعهدات حقوق بشري بين

گرفتن  نفر، قرار 13ين اتن از رهبران مخالف، همچنين ابراز نگراني در خصوص دستگيري خودسرانه و فراقضايي  13يان سياسي، از جمله زندان
  ؛2011ها توسط دادگاهي نظامي در سال شدن غيرقانوني آن ها در معرض شكنجه و محكومآن
هاي پزشكي، بتشيمه و ممانعت به عمل آوردن از دسترسي وي به مراقاشاره به محكوم كردن مورد هدف قرار دادن عامدانه حسن مُ د)

ها خود و ابراز نگراني در خصوص عبدالجليل السينگس، عبدالوهاب حسين، ديگر رهبران دربند و ها و يادداشتهاي خانوادگي و كتابمالقات
  ها تحت تدابير تنبيهي مشابه؛قرار گرفتن آن

ندن و لبحرين در  ل سفارتايندگان پارلمان از اقدام علي مُشيمه، فرزند حسن مُشيمه، به اعتصاب غذا در مقاباشاره به ابراز نگراني نم ه)
اني نيان در زندآميز مسئوالن با وي و ديگر زنداهمچنين دست زدن علي حاجي، زنداني سياسي به اعتصاب غذا در اعتراض به رفتارهاي تحقير

  و جو
ژه هاي بحرين، به وينقوق بشر سازمان ملل در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، در خصوص شرايط غيرانساني زندااشاره به بيانيه كميته ح و)

هاي و سرويس شاميدنيآزندان جو، از جمله شرايط غيربهداشتي، قرار گرفتن تعداد زيادي از زندانيان در يك سلول، دسترسي ناكافي به آب 
  غيربهداشتي.

  دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش مؤسسه حقوق و  .21
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، به نقل از مركز 1397آبان ماه  23انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  - 3

، مبني 1397آبان ماه  22شنبه ، در خصوص صدور بيانيه توسط اين مركز، در روز سه22بشر بحرين حقوق
اتخاذ مجازات اعدام عليه متهمان و مجرمان و بر بر محكوم كردن دستگاه قضايي اين كشور به پافشاري 

ها و شده در دادگاه ، اشاره به رسيدن تعداد احكام اعدام صادر»مجازاتي غيرانساني« مثابهبهبرشمردن آن 
 3ها، كه از ميان اين پرونده –مورد  32تاكنون، به  2011غيرقانوني و غيرمنصفانه، از سال  روندهاي محاكمه

پرونده ديگر نيز در مرحله تجديد نظر  2مورد به حبس ابد تخفيف يافته و  7مورد از احكام به اجرا درآمده، 
نامه بحرين براي متوقف ساختن اين احكام و امضاء كردن تفاهم ، درخواست از دولت پادشاهي- قرار دارد 

المللي حقوق مدني و سياسي، در زمينه فسخ مجازات اعدام، با توجه به استفاده اختياري دومِ كنوانسيون بين
هاي در مورد پرونده ويژهبههاي اخير، بيش از اندازه از اين نوع مجازات، از سوي مقامات بحريني در سال

  ؛23ربوط به آزادي عقيده و بيان و اِعمال حقوق سياسيم

، به نقل از 1397آبان ماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -4
هاي منابع خبري دولت بحرين، مبني بر دستگيري يكي از شهروندان اين كشور، توسط دادستان

خود، در زمينه برگزاري انتخابات پارلماني در  توييتركاربري  عمومي، به اتهام انتشار مطالبي در حساب
نوامبر و به گفته  24دهندگان از شركت در انتخابات بحرين، مبتني بر تالش براي منصرف ساختن رأي

، اشاره به بيانيه »فرآيند ديپلماتيك در اين كشور ياجراممانعت به عمل آوردن از «خبرگزاري بحرين 
و دموكراسي بحرين در اين خصوص، مبني بر شناسايي كردن فرد دستگير شده و خبري مؤسسه حقوق 

، نماينده سابق پارلمان اين كشور و اشاره به اظهارنظر اين 24علي راشد العشيري عنوانبهافشاء نام وي، 
، مبني بر عزم وي جهت تحريم كردن انتخابات توييترعضو سابق پارلمان بحرين، در شبكه اجتماعي 

                                                                                                                                                                                 
 http://birdbh.org/2018/11/political‐prisoners‐in‐solitary‐confinement‐after‐exposing‐torture‐and‐

receiving‐attention‐from‐the‐uk‐parliament/ 
٢٢. Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 

  ركز حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش سايت بحرين ميرور به نقل از م
http://www.bahrainmirror.com/en/news/50813.html 
٢٤. Ali Rashed al‐Asheeri 
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الوفاق  انحالل يافتهحزب مخالف نظام حاكم (حزب  ترينبزرگانتخاباتي كه بدون حضور  –مجلس 
  ؛25شود) برگزار مي2016در سال 

، 1397آبان ماه  21، در روز دوشنبه 26انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -5
ها، توسط نظام از آنتن از شهروندان بحريني به مرگ و سلب تابعيت  4در خصوص محكوم شدن 

  :موارد مهم اين گزارش عبارت است ازقضايي اين كشور، 

ين اندان صدور حكم اعدام از سوي ديوان كيفري عالي چهارم بحرين، براي چهار تن از شهرو الف)
 –ي ها به جرائم تروريستنفر از اين افراد، به اتهام ارتكاب آن 3كشور، شامل انجام محاكمه غيابي براي 

افسر  و كشته شدن يك 2017ماه ژوئن سال  18گذاري خودروي پليس در شهر الدراز، در روز بمب
  پليس، بنا بر ادعاي وزارت كشور بحرين؛

شده يتتابع اشاره به سلب شدن تابعيت از اين متهمان و از اين رو رسيدن تعداد شهروندان سلب ب)
رقمي  –مورد  256، با توجه به انجام پذيرفتن تاكنونميالدي  2012مورد از سال  764در اين كشور به 

جاري ميالدي، همچنين محكوم شدن هر يك از اين افراد به پرداخت جريمه  تنها در سال - سابقه بي
  دينار بحريني؛ 1000

، سيد محمد قاسم محمد حسن 27اشاره به اسامي اين متهمان، شامل حسين عبدا... مرهون راشد ج)
و انتشار بيانيه از  30الدينو احمد محمد علي مهدي ابراهيم زين 29اوود، حسين علي احمد د28فاضل

سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني بر محكوم كردن شديد اين احكام با توجه به صادر 
ات حكومت بحرين، براي در هاي كامالً غيرعادالنه و درخواست نمودن از مقامها در دادگاهشدن آن

                                                            
گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .25

https://www.apnews.com/e3b5171a07564c35bf7567db46b734d4?utm_campaign=Brookings%20Doha%

20�����������������=�������������������=�����������������=67494963  
٢٦. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٧. Hussain Abdullah Marhoon Rashid 
٢٨. Sayed Mohammed Qassim Mohammed Hassan Fadhel 
٢٩. Hussain Ali Ahmed Dawood 
٣٠. Ahmed Mohammed Ali Mahdi Ibrahim Zain Al Deen 
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 باريكانوني در مورد اين احكام، تا زمان منسوخ شدن حكم اعدام در اين كشور، نظر گرفتن استمهال ق
  براي هميشه؛

شهروند بحريني، در حال حاضر، در انتظار اجراي حكم اعدام، همگي  18اشاره به قرار داشتن  د)
شور، در المللي بر اين كرغم فشارهاي سازمان ملل و جامعه بينمحكوم به ارتكاب به جرائم سياسي، به

  ؛31اين خصوص
وص ، در خص1397آبان ماه  13الملل، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -6

موارد  حرين،بمحكوم شدن غيرقانوني شيخ علي سلمان، رهبر مخالفان بحرين، از سوي دادگاه استيناف 
   الملل عبارت است از:مهم گزارش  عفو بين

الملل، در پاسخ به ، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين32فاظهارات هبه مراي الف)
اقدام دادگاه استيناف بحرين به صدور حكم، مبني بر لغو شدن حكم تبرئه رهبر مخالفان بحرين و 

تأكيد بر به سخره گرفته شدن عدالت از سوي دادگاه  ازجملهمحكوم شدن وي به تحمل حبس ابد، 
وقفه و غيرقانوني مقامات بحريني در راستاي خاموش كردن تمامي هاي بيشدن تالش مزبور و نمايان

  ؛33مخالفان

                                                            
  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: .31

 http://birdbh.org/2018/11/bahrain‐sentences‐4‐to‐death‐on‐terrorism‐related‐charges‐revokes‐their‐

citizenship/ 
٣٢. Heba Morayef 

  هاي پيشينسوابق در گزارش .33
برئه رهبر ، در خصوص لغو شدن حكم ت1397آبان ماه  13، در روز يكشنبه مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينوي انتشار گزارش از س*

  بحرين، از سوي دادگاه استيناف و محكوم شدن او به تحمل حبس ابد، مبني برمخالفان 
پذير ساختن و امكان الوفاق اقدام دادگاه عالي استيناف بحرين به باطل كردن حكم تبرئه شيخ علي سلمان، رهبر حزب مخالفِ انحالل يافته الف)

  جام محكوم كردن وي به حبس ابد؛شرايط براي دادستان عمومي، جهت طرح مجدد شكواييه خود و سران
افرماني و برانگيختن نسال حبس، به جرم اقدام به  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 گرفته است؛ –انزجار 
 رين، به همراه دو تن از، به واسطه حكم صادر شده از سوي دادگاه عالي كيفري بح2018ن سال اشاره به تبرئه شدن شيخ سلمان در ماه ژوئ ج)

هاي گاهعلي االَسوَد: گفتني است كه داد شيخ حسن علي جمعه سلطان و علي مهدي –هاي برجسته حزب الوفاق وكالي مدافع و نيز شخصيت
  اين دو تن به صورت غيابي برگزار شده است؛
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 لتنها به دلي زنداني سياسي و تأكيد بر محكوم شدن وي، عنوانبهبرشمردن شيخ علي سلمان،  ب)
  آميز حق خود در زمينه آزادي بيان؛اِعمال صلح

لف و درنگ و بدون قيد و شرط اين روحاني مخان بيت بحرين براي آزاد نمودمادرخواست از مقا ج)
  لغو كردن حكم مجازات كامالً سياسي او؛

المللي در قبال سركوب مداوم مخالفان  و درخواست تأكيد بر لزوم خاتمه يافتن سكوت جامعه بين د)
ت آن به گيري از نفوذ خود در اين كشور، در راستاي واداشتن مقامااز متحدان سياسي بحرين به بهره

آزاد كردن شيخ علي سلمان و ديگر زندانيان سياسي، به جاي ناديده گرفتن سوابق نقض حقوق بشر در 
   34اين كشور؛

در ، 1397آبان ماه  17شنبه اي، در روز پنجگفتني است كه وزارت خارجه آمريكا نيز با صدور بيانيه ه)
، سخنگوي وزارت 35رابرت پاالدينو .ابراز نگراني كرد واكنش به صدور حكم حبس ابد علي سلمان

از نزديك پرونده مربوط به نمايندگان پيشين پارلمان  متحدهاياالتنمود كه خارجه آمريكا خاطرنشان 
واشنگتن به رايزني خود با دولت «وي در ادامه افزود:  .دكنبحرين و دبيركل جمعيت الوفاق را دنبال مي

  36».بشر ادامه خواهد دادبيان و حقوق  بحرين جهت دفاع از آزادي
  

                                                                                                                                                                                 
رقراري و حفظ ارتباطات ب، به دليل ادعايي 2017سوابق اين پرونده مبني بر، متهم شناخته شدن شيخ سلمان در ماه نوامبر سال اشاره به  د)

ادي و وقعيت اقتصياسي، مساطالعاتي با كشور قطر، برمال ساختن اسرار محرمانه دفاع ملي و پذيرش مبالغ پول، در راستاي تضعيف كردن منافع 
  ندازي رژيم بحرين و منافع ملي و برا

هاد تنها ن –ين شده براي برگزاري انتخابات شوراي نمايندگان مجلس ملي بحراشاره به نزديك بودن زمان صدور حكم جديد به زمان تعيين ه)
  .2018نوامبر سال  24در  –انتخابي در اين پادشاهي 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .34
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/bahrain‐opposition‐leader‐sheikh‐ali‐salman‐

unlawfully‐convicted/ 
٣٥. Robert Palladino 

  گزارش راديو آزاد اروپا، راديو آزادي. قابل بازيابي در لينك: .36
 https://www.rferl.org/a/us‐iran‐condemn‐bahran‐imprisonment‐for‐life‐shiite‐opposition‐leader‐
salman/29590903.html 
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  امارات متحده عربي*

آبان  24شنبه نجپانتشار گزارش از سوي روزنامه گالف نيوز (چاپ امارات متحده عربي)، در روز  -1
ئه اراتوقف اي رسمي از سوي اداره بهداشت دُبي، در زمينه لزوم ، در خصوص ارسال نامه1397ماه 

گزارش  مهم اين مواردين كشور، ر به بيمارستان ايرانيان در اگذاهاي بيمهخدمات توسط تمامي شركت
  :به شرح زير است

شتريان م، خطاب به 1397آبان ماه  23صدور بيانيه از سوي اين اداره، در روز چهارشنبه  الف)
هاي ن بيمهي تأمي)، مبني بر خاتمه يافتن فرآيندهاو داروخانه صفا كلينيكشامل بيمارستان ايرانيان (

آن  ز سويني بيماران اين بيمارستان، تا زمان رعايت تمامي مقررات مربوط به صدور مجوز ادرما
  هاي خصوصي در شهر دُبي؛مقررات به اجرا درآمده توسط ديگر بيمارستان –سازمان 

ها به گذار مستقر در دبي و ناگزير شدن آنهاي بيمهاشاره به دريافت اين بيانيه از سوي شركت ب)
  رساني در اين زمينه به مشتريان خود؛هاي جاري و اطالعير در سياستايجاد تغي

هاي طرف حساب با اين يكي از شركت عنوانبهاشاره به صدور بيانيه شركت بيمه عمان،  ج)
هاي ريمتح الباز اعم، مبني بر متوقف ساختن خدمات خود به بيمارستان ايرانيان به دليل بيمارستان

  ران؛عليه ته متحدهاياالت
شود، ايران مديريت مي احمرهاللبيمارستان ايرانيان در دبي كه تحت نظر جمعيت گفتني است كه  د)

ايران در دُبي واقع  كنسولگريدر نزديكي كه  ،هاي كشور امارات استبيمارستان ترينيكي از قديمي
  ؛37استميالدي كار خود را آغاز كرده  1972از سال شده و 

 

، در خصوص 1397آبان ماه  23بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه سوي ديده انتشار گزارش از -2
نماد رياكاري امارات متحده  منزلهبهدر دُبي، » 38اجالس جهاني مدارا«برشمردن برگزاري نخستين 

                                                            
  گزارش روزنامه گالف نيوز. قابل بازيابي در لينك: .37

 https://gulfnews.com/uae/government/dubai‐health‐authority‐asks‐insurance‐firms‐to‐stop‐dealing‐
with‐iranian‐hospital‐1.1542281655768 
٣٨. World Tolerance Summit 
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ها در اين كشور، با برپا ناپذير بودن مخفي ساختن روند رو به وخامت سركوبعربي، با توجه به امكان
كشوري پيشرو و قائل به  چنيني و يا تالش كردن براي به تصوير كشيدن چهرههاي اينانسكردن كنفر

  :موارد مهم اين گزارش به شرح زير استبشر از خود،  به حقوقاحترام 

را و كشوري پايبند به مدا عنوانبهام مقامات اماراتي براي نشان دادن خود، آميز بودن اقداستهزاء الف)
نداني شت و زبه حمالت مداوم دولت اين كشور به آزادي بيان و اقدام آن به بازداتساهل، با توجه 

ه بتضعيف وحدت ملي و توهين «كردن اجباري منتقدان حكومت، به جرم اتهامات مبهمي چون، 
  تاكنون؛ 2011، از سال »نمادهاي نظام

 10دي، به تحمل ، در سال جاري ميال39اشاره به محكوم شدن احمد منصور، مدافع حقوق بشر ب)
آزادي بيان، زنداني شدن ناصر بن غيث، استاد  حقبهسال حبس به دليل ارتكاب به جرائم مربوط 

                                                            
  هاي پيشين: سوابق در گزارش .39

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

هاي اجتماعي به منظور (به ادعاي و زنداني شدن او به جرم استفاده از شبكه 2017اين مدافع حقوق بشر در ماه مارس سال دستگيري  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 «انون موسوم به مقامات امارات از ق
  منتقدان حكام آن؛

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)
زاري جلسه ماه پيش از برگزاري محاكمه و سپس برگ 7هاي الكترونيكي، زنداني شدن به مدت زيكي، تهديد و ارعاب و مراقبتو حمالت في

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 شبكهرت پراكني و نف گراييفرقهنشر اكاذيب، 
  سال، پس از آزادي از زندان، محكوم شده است؛ 3همچنين زندگي تحت نظارت و مراقبت حكومت امارات به مدت 

اد از دليل انتق خود به ر، مورد پيگرد قانوني قرار دادن شهرونداناشاره به آزادي عمل مقامات اين كشور، بر اساس قوانين كيفري آن د ج)
ان ه شدن مدافعرغم لحاظ شدن حق برخورداري از آزادي بيان در قانون اساسي اين كشور، همچنين تأكيد بر مواجحاكمان و دولت امارات، به

  مدت و شكنجه والنيهاي طوهاي خودسرانه، حبسحقوق بشر در اين كشور با مخاطراتي چون، دستگيري
، مورد هدف طلب و خواستار اعمال اصالحات در حوزه قانون اساسي و حقوق بشراشاره به مورد سركوب قرار گرفتن گسترده فعاالن صلح د)

نده فعاالن فزاي گرفتن 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
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سال حبس، به دليل مورد انتقاد  10و محكوم شدن وي به تحمل  2017، در ماه مارس سال 40دانشگاه
در زندان، از سوي  سال 3آميز مقامات اماراتي و مصري، سپري كردن نزديك به قرار دادن مسالمت

بوك، در راستاي مورد يل نشر مطالب در شبكه اجتماعي فيسنگار اردني، به دلتِيسير النَجار، روزنامه
فارس، در خصوص رويكردشان در قبال حمله انتقاد قرار دادن مقامات مصر و كشورهاي حوزه خليج

، در سال 41ز، دانشجوي انگليسي، همچنين زنداني شدن متيو هِجِ 2014رژيم اسرائيل به غزه در سال 
                                                                                                                                                                                 

، در واكنش به 1397مهر ماه ماه  13، در روز جمعه المللسازمان عفو بينهاي خاورميانه در مدير بخش پژوهشگفتني است كه لين معلوف،  ه)
پارلمان اروپا پيام محكمي براي جامعه جهاني ارسال كرده تا با استناد به آن فشارهاي خود را بر «قطعنامه پيشنهادي پارلمان اروپا، اظهار داشت: 

  ».دهد گر زندانيان سياسي و عقيده ارتقادرنگ و بدون قيد و شرط احمد منصور و ديد كردن بيمقامات اماراتي، جهت آزا
پس از بازداشت شد؛ النجار  يامارات يفعال حقوق بشرديگر حمايت از اسامه النجار، ميالدي، به دليل مارس سال گذشته  ماهاحمد منصور در *

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

اين كشور ر امارات به او داده شده و او را يكي از معدود صداهاي داخل از حقوق بشر د وي دفاعدليل به ) Martin Ennals(» مارتين انالز«
  .داده استمي تهيه و ارائه آناز وضعيت حقوق بشر در  را كه ارزيابي جامع و موثقيبرشمرده 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .40
 آبان ماه 7 المللي عدالت و حقوق بشر، در روز دوشنبه، به نقل از مركز بينمركز حقوق بشر امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي *

  شدن وي با تهديد به مرگ، مبني بر:، در خصوص مورد ضرب و شتم قرار گرفتن يكي از زندانيان سياسي و مواجه 1397
م و المللي عدالت و حقوق بشر، در خصوص قرار گرفتن دكتر ناصر بن غيث، در معرض ضرب و شتصدور بيانيه از سوي مركز بين الف)

  نشين ابوظبي؛كيلومتري شيخ 110تهديد، از سوي مقامات زندان الرزين،  واقع در 
كتر دي از اقدام ها، پس از گذشت مدت زمان كوتاهز شدن آناشاره به محكوم كردن اين اقداماتِ منافي موازين حقوق بشر و تأكيد بر آغا ب)

  بن غيث به اعتصاب غذا، در راستاي اعتراض به شرايط بسيار نامناسب زندان و موارد نقض بنيادين حقوق بشر؛
مواردي  –ود خانواده خ اعضاء ااشاره به محروم شدن اين زنداني از داروهاي مورد نياز، با توجه به ابتالء وي به فشار خون باال و مالقات ب ج)

  كه اكثر زندانيان امارات ناگزير به تحمل آن هستند؛
اي، مبني بر مورد تأكيد يهو صدور بيان 2017اشاره به سابقه دكتر بن غيث در زمينه دست زدن به اعتصاب غذا، از جمله در ماه آوريل سال  د)

  هاي سياسي وميخته با انگيزهاي ناعادالنه و آگناهي خود و برخوردار شدن وي از محاكمهقرار دادن بي
انتشار مطالبي در  ، توسط دادگاه استيناف فدرال، به رياست يك قاضي مصري، به دليل2017گفتني است كه اين فرد در ماه مارس سال  ه)

حكوم شد. مقامات مسال حبس  10ل حساب كاربري توئيتري خود، مبني بر انتقاد از ارتكاب مقامات مصر به موارد نقض حقوق بشر، به تحم
گرايي به شمار آوردند كه (از و فرقه امارات انتقادات وي را به منزله عامل ايجاد اخالل در روابط دو كشور و برانگيزاننده فتنه، انزجار، نژادپرستي

  ي خواهد شد.ها) موجب آسيب زدن به وحدت ملي و صلح اجتماعنگاه آن
  ين:هاي پيشسوابق در گزارش .41

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 كشوريي مقطع دكترا در دانشگاه دورهام، توسط دادگاهي در امارات متحده عربي، به اتهام جاسوسي برادانشجوي بريتانياي

  ماه حبس در سلول انفرادي، مبني بر 5گذراندن 
يگر دبراي كشوري ات ساله، در روز پنجم ماه مه سال جاري ميالدي، به ظن جاسوسي كردن از دولت امار 31دستگير شدن اين دانشجوي  الف)

  و ارجاع داده شدن پرونده وي به دادگاه، جهت صدور حكم رسمي؛
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، دختر شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 42لطيفه شاهزادهجاري ميالدي، به جرم جاسوسي و ناپديد شدن 
  جمهور امارات و حاكم دبي؛معاون رئيس

                                                                                                                                                                                 
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  اشاره به اظهارات همسر وي در خصوص زنداني شدن مداوم اين دانشجوي بريتانيايي در سلول انفرادي، مبتال بودن )ج

  هاي درماني الزم؛افسردگي شديد و عدم دريافت مراقبت
 و علمي، به هاي دانشگاهيو از پژوهشاستفاده اين دانشج«اشاره به اظهارات دادستان كل امارات متحده عربي در اين خصوص، مبني بر  د)

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

ل كه دادستان ي بيانياشاره به مردود شمردن اظهارات فوق از سوي همسر اين دانشجوي بازداشتي و تأكيد وي بر عدم دريافت ترجمه رسم ه)
وردار و برخ 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؛
جاسوسي  م شدن او بهگر يك نهاد مشاوره امنيتي و سياسي و اعتقاد همكاران وي به متهاشاره به شغل متيو هجز در امارات، به عنوان تحليل و)

  براي كشور قطر و
استاي ردامات او در موضوع با مقامات امارات متحده عربي و اقنيا، براي مطرح كردن اين هاي جرمي هانت، وزير خارجه بريتااشاره به تالش ز)

  آزاد كردن اين دانشجوي بريتانيايي؛
اد و مدارك اين نهاد مبني بر مواجه ، در خصوص اسن1391ماه مهر  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

ادي بيان و برگزاري تا كنون، از جمله مورد حمله قرار گرفتن مداوم آز 2011از سال  اشار به افزايش ميزان سركوبگري در اين كشور 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،  5امارات در زمينه مورد اذيت و آزار قرار دادن شهروندان بريتانيايي در  اشاره به سوابق حكومت ي)

  دالت و قضايي اين كشور.رفتار در نظام عشهروندان انگليس، از قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 42

شاهزداه لطيفه،  ماه از دستگيرشدن 6، به مناسبت گذشت 1397شهريور ماه  13شنبه ، در روز سهالمللسازمان عفو بينانتشار بيانيه از سوي *
، ند و امارات متحده عربييا، توسط مقامات امنيتي هتن ديگر از همراهان خود در در 5، به همراه حاكم دوبي، محمد بن راشد آل مكتوم فرزند

  مبني بر
  يالدي؛نامشخص بودن محل نگهداري اين شاهزاده از زمان بازگرداندن اجباري وي به امارات، در ماه مارس سال جاري م الف)
دن شي، زنداني زداشت در كشتهنگام با ها بهاشاره به غيراماراتي بودن افراد همراه اين شاهزاده، مورد ضرب و شتم واقع شدن شديد آن ب)
  س آزاد شدنشان؛ها در محلي نامعلوم به مدت حدود دو هفته و سپآن
كنجه و شالمللي در اين حادثه توسط مقامات هندي و اماراتي، از جمله بازداشت خودسرانه، تأكيد بر نقض قوانين حقوق بشر بين ج)

  ناپديدشدگي اجباري؛
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تأكيد بر ناممكن بودن تالش مقامات اين كشور براي پنهان كردن عدم احترام خود به موازين  ج)
ن آزاد كردن تمامي اين زندانيان و پايان بخشيدن به فانتزي ظالمانه خود در اين حقوق بشري، تا زما

 .43عرصه
  

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

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، مبني بر 1397آبان ماه  23ارشنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز چه -1
بوس حامل ، به اتو1397آبان ماه  22شنبه شب حمله هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، در سه

تن  7هاي شهر بندري حديده، اشاره به كشته شدن شهروندان غيرنظاميِ در حال گريز از آتش درگيري
نها يك روز پس از به ثمر رسيدن توافقي تن ديگر از شهروندان اين شهر، ت 4و زخمي شدن 

ها از يافتن درگيري شدتبهها در اين شهر بندري، با توجه غيررسمي، مبني بر كاهش دادن خشونت
بيرون راندن نيروهاي انصارا... از حديده، اشاره به  منظوربهسوي نيروهاي ائتالف در چند ماه گذشته، 

زن باردار،  1500كم وص به مخاطره افتادن جان دست، در خص44هشدار صندوق جمعيت سازمان ملل
هاي با توجه به مورد حمله قرار گرفتن تنها بيمارستان برخوردار از امكانات الزم جهت ارائه كمك

                                                                                                                                                                                 
ه وكيل و بدرنگ مكان نگهداري شاهزاده لطيفه، فراهم آوردن امكان دسترسي وي اراتي براي آشكار ساختن بيدرخواست از مقامات ام د)

  هاي محاكمه منصفانه؛خانواده خود و همچنين برخوردار شدن او از تمامي ضمانت يبرقراري ارتباط با اعضا
جايي و سفر به بهترم شمردن حقوق انساني وي، از جمله حق آزادي جادرنگ و بدون قيد و شرط اين فرد و محتأكيد بر لزوم آزاد شدن بي ه)

  و خارج از كشور، در صورت زنداني شدن او، تنها به دليل تالش براي فرار از كشور و يا ديگر داليل مغاير با موازين و معيارهاي حقوق بشري
ثه و نقش نيروهاي امنيتي اين كشور در آن، همچنين ارائه تضمين درخواست از مقامات هند براي مورد تحقيق و تقحص قرار دادن اين حاد و)

  در زمينه مورد بازخواست قرار دادن افراد مسئول.
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده.43

 https://www.hrw.org/news/2018/11/14/hypocrisy‐dubais‐world‐tolerance‐summit 
٤٤. United Nations Population Fund 
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هاي حديده، با توجه هزار زن باردار در آتش درگيري 10اضطراري، در اين شهر، همچنين گرفتار آمدن 
  46؛45قرار گرفتن بار تمامي اين مسئوليت بر روي بيمارستان الثورهبه تعطيل شدن مراكز درماني و 

، در خصوص 1397آبان ماه  19انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز شنبه  -2
رغم دعاوي افزايش ميزان مرگ غيرنظاميان در جنگ يمن، در قياس با سال گذشته ميالدي، به

ي، در زمينه تالش نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، جهت بخش مكرر مقامات آمريكاياطمينان
  : موارد مهم گزارش مذكور عبارتند از، 47متوقف ساختن اين روند و يا كاستن از شدت آن

 48هاي رخدادي و زماني مناقشات مسلحانهآمده از پروژه دادهآمارهاي به دستلزوم توجه به  الف)
، در خصوص كشته شدن 49المللي)هاي بينالمللي و آژانسبينهاي خبري داخلي و (برگرفته از گزارش

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .45

https://www.apnews.com/01149f3dbae44c6fb412a8635edebd69?utm_campaign=Brookings%20Doha%2

0�����������������=�������������������=�����������������=67494963 
 تعربستان حمالبه رهبري در پي چند روز آتش بس، نيروهاي ائتالف ، 1397آبان ماه  29شنبه ، در روز سهخبرگزاري رويترزبه گزارش  .46

در اين شهر را  را...انصامواضع  ،1397آبان ماه  28 اواخر روز دوشنبه سعودي، ائتالف هايجنگنده .رفتندحديده را از سر گبه شهر شديد 
 دوشنبه شب، ،تالف سعوديائ ،به گفته ساكنان شهر حديدهو  شده گرفته سر نبردها در حومه اين شهر نيزبمباران كردند. اين در حالي است كه 

  ه است.انجام دادحمله هوايي به اين شهر  10بيش از 
نيروهاي تحت امرش  ه بود كهاعالم كرد، 1397آبان ماه  28، در روز دوشنبه محمدعلي حوثي، فرمانده شوراي عالي انقالب يمنكه  گفتني است

اندهي عضو عالي فرم .ها هستندپهپادي عليه عربستان سعودي، امارات متحده عربي و متحدان يمني آنحاضر به توقف حمالت موشكي و 
براي  ض و ابوظبيتمايل ريا را مشروط به» كشورهاي متجاوز«ضمن اعالم اين خبر، آمادگي براي توقف حمالت به  اي،با انتشار بيانيهانصارا... 

  .عنوان نموده بوداست سازمان ملل متحد برقراري صلح در يمن و در پاسخ به درخو
رساني سوختصميم به متوقف كردن تاياالت متحده آمريكا ، 1397آبان ماه  19، در روز شنبه شبكه خبري يورونيوزگفتني است كه به گزارش  47

ه سفارت در همين رابط .ربستان اتحاذ شده استبنا به درخواست ع تصميمي كه ظاهراً گرفته،  هاي ائتالف عربي در جنگ يمنبه جنگنده
رساني به است تا سوخت ستهاز اياالت متحده آمريكا خوا ،1397ماه  آبان 18شامگاه جمعه  اي دربيانيه ، با صدورعربستان سعودي در واشنگتن

 رساني در حالافزايش توانايي عربستان در سوخت«هاي ائتالف عربي را در جنگ يمن متوقف كند. طبق اين بيانيه، دليل اين تصميم جنگنده
رفتن اين گپيش از  ربستانعكه  ه استو گفت هاز اين اقدام حمايت كرد نيز وزير دفاع اياالت متحده آمريكا، جيمز متيس .ذكر شده است» پرواز

به دنبال خشم  ،خواه و دموكرات كنگره آمريكاشود كه نمايندگان جمهورياين تصميم درحالي اعالم مي .تصميم با آمريكا مشاوره كرده است
دي قدام جديي ارساني آمريكا به نيروهاي سعودافكار عمومي در ماجراي قتل جمال خاشقجي، تهديد كرده بودند كه هفته آينده درباره سوخت

ا فروش اسلحه و پشتيباني ب ،هاي ائتالف عربيرساني به جنگندهاياالت متحده آمريكا عالوه بر سوختگفتني است كه  .خواهند گرفت در پيش
  .كند، از عربستان در جنگ يمن حمايت مينيز اطالعاتي محدود

٤٨. Armed Conflict Location & Event Data Project, (ACLED) 
  شود.ني است كه بخشي از بودجه اين گروه توسط وزارت خارجه آمريكا و بخشي ديگر از سوي وزارت خارجه هلند تأمين ميگفت .49
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: لزوم تاكنونميالدي  2016تن از نظاميان و غيرنظاميان، در جنگ يمن، از ابتداي سال  57538كم دست
ميالدي، در اين برآورد و از اين رو،  2015ماه نخست جنگ در سال  9شمار نيامدن در نظر داشتن به

  هزار تن؛ 80و يا حتي  70اين رقم و رسيدن آن به احتمال افزايش يافتن 
هاي بشري ناشي از جنگ، هاي به وقوع پيوسته بر اثر مصيبتتأكيد بر قرار نگرفتن آمار مرگ ب)
ق بشري آمده از سوي برخي از نهادهاي حقوگرسنگي، در اين بررسي و اشاره به آمار به دست ويژهبه

  ؛2017هزار كودك، بر اثر گرسنگي در سال  50 كشته شدن حدود ازجملهدر اين خصوص، 
ر حمالت ميالدي، بر اث 2016تن از غيرنظاميان از ابتداي سال  4489كم اشاره به كشته شدن دست ج)

ين اشاره هاي انجام گرفته از سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان سعودي، همچنهوايي و بمباران
 سوم از ماه نوامبر سال جاري توسط نيروهاي ائتالف، از روزغيرنظامي  1254كم به كشته شدن دست

ته، مبني بر در قياس با مدت زمان مشابه در سال گذش –نفر در يك روز  4به عبارت ديگر  –ميالدي 
  نفر در يك روز؛ 79/3به عبارت ديگر  –غيرنظامي  1386كشته شدن 

ديده، از ماه حغيرنظامي، در شهر بندري  شهروند 515نفر، شامل  4500اشاره به كشته شدن بيش از  د)
  ماهه نخست سال و 5شدگان در برابر تعداد كشته 3تقريبًا  – تاكنونژوئن سال جاري ميالدي 

اشاره به دشوار بودن دستيابي به آمار و ارقام صحيح در زمينه جنگ يمن، با توجه به وجود  ه)
ها، تالش مقامات هر دو اطق در تمامي زمانمعضالتي چون، عدم دسترسي ناظران مستقل به تمامي من

سوي جنگ به اعمال نفوذ در زمينه اعداد و ارقام، به وقوع پيوستن اكثر موارد منجر به مرگ در نقاط 
اعتماد: دورافتاده و يا بسيار پرجمعيت و تأثير سردرگمي و آشفتگي ناشي از جنگ بر ارائه آمار قابل

هزار  10مدت جنگ متعلق به سازمان ملل و مبتني بر كشته شدن  ترين آمار منتشر شده در طولرسمي
  201750.51تن از شهروندان اين كشور تا ماه ژانويه سال 

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: .50

 https://apnews.com/24ee4b33373a41d389e2599c5aa7bbfa 
، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز چهارشنبه سايت ميليتري تايمزده از سوي گفتني است كه بر اساس گزارش تفصيلي منتشر ش .51

شدگان اين نوع حمالت، سوم از آمار كشتهابعاد پنهان حمالت پهپادي اياالت متحده آمريكا به يمن، حدود يك، در خصوص 1397ماه آبان  23
سال است كه جنگ پهپادي خود را در يمن به بهانه  16آمريكا القاعده، اختصاص يافته است.  يبه شهروندان غيرنظامي اين كشور و نه، اعضا

اين پهپادها  حمالتدر اين ميان ناديده گرفته شده تلفات غيرنظاميان در اثر كه اما آنچه  ،عده در اين كشور به اجرا درآوردهسركوب شاخه القا
سوشيتدپرس در بررسي ااما خبرگزاري  ،هاي غيرنظامي وجود نداردها هيچ شمارش جامعي از اين كشتهييد هويتأبه دليل دشوار بودن ت .است
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

، در خصوص 1397آبان ماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز سه -1
در  –انبار ذخيره بندر حديده  ترينمهم، براي دستيابي به 52ني غذاي ملل متحددرخواست برنامه جها

پس از شدت يافتن مناقشات ميان اين  -حال حاضر تحت كنترل نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان
ي انتقال مواد غذايي به اين كشور. نكات مهم گذرگاه يمن برا ترينمهمنيروها و نيروهاي انصارا...، در 

  :گزارش به شرح زير است اين

، سخنگوي برنامه جهاني غذا در خصوص كمابيش، سالم باقي 53اشاره به اظهارات اروِه وِرهوسل الف)
ها در معرض حمالت بيش از رغم قرار گرفتن آنماندن سيلوهاي اين بندر در حاشيه درياي سرخ، به

هاد سازمان ملل به اين ذخاير، به بمب در روزهاي اخير و تأكيد بر عدم دسترسي كاركنان اين ن 50
  مدت دو ماه به دليل شدت يافتن مخاصمات ميان طرفين درگيري؛

ر لزوم بها تحت كنترل نيروهاي ائتالف در روزهاي اخير و تأكيد اشاره به قرار گرفتن اين بخش ب)
ز ايگري ددسترسي پيدا كردن سازمان برنامه جهاني غذا به اين انبارها، پيش از آغاز شدن دور 

دن اين ذخيره هزار تُن گندم در اين سيلوها و كافي بو 51منازعات، با توجه به ذخيره شدن بيش از 
  هاي شمالي و مركزي يمن، به مدت يك ماه؛ميليون تَن از مردم بخش 7/3براي تغذيه بيش از 

                                                                                                                                                                                 
اين حدود يك  .اندنداشتهتعلق ها احتماال به القاعده تن از اين كشته 30كم دريافته كه دست ،سال جاري ميالدي درتنها  ،اين حمالت پهپادي

اما  ،است. پنتاگون تاكنون ارزيابي از جانب خود درمورد اين تلفات منتشر نكرده 2018سال  درهاي مربوط به اين حمالت پهپادي سوم كشته
نظاميان و غيرنظاميان را در اثر حمالت اين پهپادها كشته شامل شبه 88كه طي سال جاري ميالدي است تقل اعالم داشته يك پايگاه داده مس
  .شمارش كرده است

، به 1397بان ماه آ 21، در روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست آي –سايت خبري همچنين گفتني است كه گزارش تفصيلي انتشار يافته از سوي 
 دالر تسليحات به عربستان و امارات ميليارد 7/86بيش از  كند كه اين كشورهاپرداخته و تأييد مي نقش كشورهاي اروپايي در جنگ يمن

 – 2016و  2015هاي براي فروش تسليحات طي سال ي اروپاييكشورها ارزش مجوزهاي صادر شده توسطاند. بر اساس اين گزارش فروخته
برابر بودجه اختصاصي اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي به  55يش از ب -ها در دسترس هستندهاي مربوط به آنهايي كه دادهتنها سال

  .اي كه پيوسته با كمبود بودجه مواجه بوده استتحت نظر سازمان ملل است؛ برنامه »اي يمنبشردوستانه برهاي برنامه«
٥٢. World Food Programme 
٥٣. Herve Verhoosel 
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امدادرساني هماهنگ كننده امور بشردوستانه و ، 54اشاره به صدور بيانيه از سوي مارك لوكوك ج)
، مبني بر لزوم پايبند بودن طرفين جنگ به تعهدات 1397آبان ماه  22شنبه ، در روز سهسازمان ملل

هاي درگير براي متوقف المللي و درخواست از تمامي طرفخود، بر اساس قانون بشردوستانه بين
ساني و واردات هاي مربوط به عمليات امدادرها و بخشكم به زيرساختساختن حمالت خود، دست

  كاالهاي تجاري؛
جنگ « منزلهبهاشاره به اظهارات آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، مبني بر برشمردن اين جنگ،  د)

پذيرش، همچنين درخواست از بلبار انسانيِ غيرقاهاي فاجعهو عامل ايجاد مصيبت» بدون برنده
ر لزوم آغاز شدن گفتگوها و آمادگي يافتن هاي درگير براي متوقف ساختن مخاصمات و تأكيد بطرف

اجتناب ورزيدن  منظوربهزده، هاي بشردوستانه گسترده به اين كشور جنگبراي ارائه خدمات و كمك
  ؛55از رو به وخامت گذاردن اوضاع در سال آينده ميالدي

  

ص هشدار ، در خصو1397آبان ماه  18انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز جمعه  -2
، در زمينه به دام افتادن مردم شهر بندري حديده در آتش 56كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل

هاي شديد، ميان نيروهاي وفادار به دولت عبدربه منصور هادي، تحت حمايت ائتالف به درگيري
  :موارد مهم اين گزارش به شرح زير است رهبري عربستان سعودي و نيروهاي انصارا...،

هاي تأييد نشده از سوي تلويزيون المسيره، وابسته به نيروهاي انصارا...، مبني بر انتشار گزارش ف)ال
، در معرض بيش از حديده بندر بيمارستان ترينبزرگ، 57مه 22 بيمارستان قرار گرفتن نواحي اطراف 

كم دستيك دختربچه و مجروح شدن  ازجملهغيرنظامي،  2كم حمله هوايي و كشته شدن دست 30
  شهروند غيرنظامي ديگر؛ 15

                                                            
٥٤. Mark Lowcock 

  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .55
 https://news.un.org/en/story/2018/11/1025571 
٥٦. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
٥٧. May 22 hospital 
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هاي حقوق بشري در خصوص يورش نيروهاي انصارا...، به اين اشاره به ابراز نگراني شديد گروه ب)
مخاطره افتادن جان بيماران و زان بر روي بام آن، با توجه به تيراندابيمارستان و مستقر ساختن تك

  ؛58كاركنان بيمارستان مزبور
، مبني 1397آبان ماه  21گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  انتشار همچنين،ج) 

ر ها ميان نيروهاي وابسته به دولت عبدربه منصور هادي و نيروهاي انصارا...، ديگرفتن درگير برشدت
  ، در منطقه شرق شهر بندري حديده؛1397آبان ماه  20روز يكشنبه 

رو به  ساعت و 24شهروندان غيرنظامي، طي مدت زمان  ملهازجنفر،  149كشته شدن  اشاره بهد) 
روهاي وفادار به تن از ني 32تن از نيروهاي انصارا...،  110افزايش نهادن تعداد مجروحان: كشته شدن 

 غيرنظامي؛ 7دولت منصور هادي و 

و  هامانتيراندازان بر روي پشت بام ساختحضور تكاشاره به اظهارات ساكنان اين شهر، مبني بر  ه)
  ؛139759آبان ماه  19هاي روز شنبه تن ديگر در درگير 62كم كشته شدن دست

  
انتشار گزارش توسط خبرگزاري رويترز، در خصوص صدور بيانيه از سوي سازمان برنامه جهاني  -3

المللي براي ، در زمينه تصميم اين نهاد بين1397آبان ماه  17شنبه ، در روز پنج60غذاي ملل متحد
  :نكات مهم اين بيانيه عبارتند ازهاي غذايي خود به يمن، ايش دادن كمكافز

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 58

 https://uk.reuters.com/article/uk‐yemen‐war‐un‐refugees/yemen‐government‐announces‐new‐push‐to‐
seize‐key‐port‐u‐n‐warns‐of‐dire‐conditions‐idUKKCN1NE1IX 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 59
 https://fa.euronews.com/2018/11/12/at‐least‐149-�ead‐during‐24-hours‐of‐fighting‐in‐hodeidah‐
yemen? utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=at‐least‐149-�ead‐during-24-�����-�f‐
fighting‐in‐hodeidah‐yemen&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVm YjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZm U2NDc0YWEzZT 
UifQ%3D%3D 
٦٠. World Food Programme 



  24                                                                                                                                               65گزارش راهبردي 

 

ها تن از ميليون بحران گرسنگي جهان، با توجه به قرار داشتن ترينبزرگمواجه بودن يمن با  الف)
  ها؛مردم اين كشور در آستانه قحطي و رو به وخامت گذاشتن روزانه شرايط آن

و تحت  هاي خود به مردم يمنجهاني غذا براي دو برابر كردن كمك اشاره به عزم سازمان برنامه ب)
رساني هاي پيشين اين نهاد، مبني بر كمكميليون نفر از آنان، در قياس با برنامه 14پوشش قرار دادن 

  ميليون َتن از شهروندان يمني؛ 8الي  7غذايي به 
ت به تاي ممانعبشردوستانه در راس هاياشاره به حياتي بودن برنامه جهاني غذا و ديگر حمايت ج)

رتقاء زوم العمل آوردن از گرفتار شدن مردم اين كشور در دام قحطي و در عين حال تأكيد كردن بر 
  رسنگي جمعي؛ه شدن شهروندان يمني با گهمقابله با مواج منظوربهها، يافتن اين حمايت

دي، توسط كارشناسان حوزه امنيت غذا، شده در ماه گذشته سال جاري ميالاشاره به ارزيابي انجام د)
شامل مقامات سازمان ملل و مقامات دولتي يمن، مبني بر احتمال گرفتار آمدن پيشاپيش برخي از مناطق 

ميليون تَن از مردم آن در وضعيت  14الي  12اين كشور در دام قحطي، با توجه به قرار داشتن 
ن از جمعيت يمن دسترسي چنداني به مواد غذايي اضطراري: بر اين اساس نزديك به نيم ميليون تَ

 ؛61شان با گرسنگي، گامي بيش نيستندارند و فاصله
ي در ك يمناشاره به اظهارات مقامات صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، مبني بر مرگ يك كود ه)

اين كشور با  پيشگيري و مواجه بودن نيمي از كودكانهاي قابلبه بيماري ابتالدقيقه، بر اثر  10هر 
  تغذيه حاد؛سوء

ميليون تن از كودكان يمني  8/1هاي سازمان بهداشت جهاني، مبني بر گرفتار آمدن اشاره به گزارش و)
  ؛62سوم از مناطق اين كشور در معرض خطر قحطييك داشتنتغذيه حاد و قرار سال با سوء 5زير 

  

                                                            
  گفتني است كه قرار است اين گزارش در ماه جاري ميالدي منتشر شود. .61
  در لينك:گزارش خبرگزاري رويترز از بيانيه سازمان برنامه جهاني غذاي ملل متحد. قابل بازيابي . 62

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐food/wfp‐to‐double‐food‐aid‐to‐yemen‐says‐14-
million‐risk‐starvation‐idUSKBN1ND2CR 
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ص ، در خصو1397آبان ماه  15شنبه سه انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز - 4
ه دليل بها كودك يمني، هشدار صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) در زمينه به مخاطره افتادن جان ده

  :ستبه شرح زير انكات مهم گزارش ها در نزديكي بيمارستان شهر بندري حديده، يشدت يافتن درگير

ه ه، مدير اجرايي صندوق كودكان ملل متحد، مبني بر مواج63تا فورهاز سوي هنريته بيانيه صدور الف)
بيمارستان شهر  ترينمهم –ها كودك با خطر مرگ، با توجه به قرار گرفتن بيمارستان الثوره شدن ده
هاي منازعه براي متوقف ساختن ها و درخواست از طرفر معرض آتش شديد درگيريد -حديده 
ها در نزديكي اين مركز درماني و پزشكي و فراهم آوردن امكان الزم براي مورد مداوا قرار خشونت

  گرفتن بيماران و مجروحان؛
 لثوره دراتان بيمارس اشاره به اظهارات كاركنان و بيماران اين بيمارستان، مبني بر قرار گرفتن ب)

ن هاي دسترسي به آن، با توجه به بستري بودها و حمالت متعدد و به مخاطره افتادن راهمعرض بمباران
  هاي ويژه؛كودك، تحت درمان در بخش مراقبت 25كودك در اين مركز درماني، شامل حدود  59
عهدات ند ماندن به تبراي پايبهاي جنگ اشاره به درخواست اين مقام سازمان ملل از تمامي طرف ج)

 هاي غيرنظامي، با توجهرساختستاي مورد حمايت قرار دادن زيالمللي، در راخود بر اساس قوانين بين
در قبال  ويژهبهخود،  امدادرسانير به انجام رساندن عمليات هاي اين آژانس دمخاطره افتادن تالشبه 

و هشدار دادن در خصوص عواقب  يافتن منازعات تغذيه حاد، به دليل شدتسوء مبتالبهكودكان 
  ها وتخريب و يا مسدود شدن احتمالي گذرگاه حياتي حديده، بر اثر اين درگيري

به نيمي از  نزديكسوم از مناطق يمن در معرض خطر قحطي، مبتال بودن اشاره به قرار داشتن يك د)
 ماهه 59تا  6درصدي كودكان  44فتن يا تغذيه حاد و افزايشكودكان زير پنج سال اين كشور به سوء

  ؛64تغذيهبدترين و شديدترين نوع سوء –تغذيه حاد شديد سوء مبتالبه

                                                            
٦٣. Henrietta H. Fore 
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ف به ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، از نيروهاي ائتال درخواستهمچنين  و)
تخاذ هاي درگير، مبني بر لزوم ان، نيروهاي انصارا.. و تمامي كشورهاي حامي طرفرهبري عربستا

ندان شهرو اقدامات الزم در راستاي متوقف ساختن منازعات و پايان دادن به مرگ و گرسنگي و رنج
ليل شدت دشدگان و مجروحان، به يمني، با توجه به افزايش يافتن غيرمنطقي و غيراخالقي ميزان كشته

 ها.تن درگيريياف

  

 عربستان سعودي در تونس*

روزنامه قطري ، مستقر در لبنان، به نقل از 65ايست وايرانتشار گزارش از سوي سايت خبري ميد -
نگار تونسي در سفارت عربستان در ، چاپ لندن، در خصوص زنداني شدن يك روزنامه66القدس العربي

د مهم اين گزارش عبارت است موارسرنوشت جمال خاشقجي،  دربارهاين كشور به دليل طرح پرسش 
  :از

ور و نگار تونسي عليه سفير عربستان در اين كشارائه دادخواست قضايي از سوي يك روزنامه الف)
ن پس از ربستامدير دفتر وي، به اتهام افترا زدن و بازداشت اجباري او و همكارش در داخل سفارت ع

  نگار منتقد سعودي؛قجي، روزنامهمال خاشجاي با سفير، در زمينه پرونده انجام مصاحبه
اي از پيش ، سردبير روزنامه تونسي الحُريه، مبني بر انجام مصاحبه67اشاره به اظهارات توفيق العوني ب)

، 68، با محمد بن محمود العلي1397شنبه اول آبان ماه شده، در خصوص اين پرونده، در روز سهتعيين
نگار مزبور و هاي روزنامهراستاي هدايت نمودن پرسشسفير عربستان و تالش اين مقام سعودي، در 

  هاي مربوط به سرنوشت خاشقجي؛طفره رفتن از پاسخ دادن به پرسش

                                                            
٦٥. Mideastwire.com 
٦٦. Al‐Quds al‐Arabi 
٦٧. Tawfiq Al‐Awni 
٦٨. Mohammad Bin Mahmoud al‐Ali 
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نگار تونسي و همكار وي توسط مقامات سفارت، پس از اشاره به زنداني شدن اين روزنامه ج)
مدير دفتر سفير عربستان به ، 69ها براي كسب پاسخ در اين زمينه و اقدام فهد منصورپافشاري كردن آن
نگاران، همچنين مورد حمله قرار دادن و سوء رفتار هاي همراه و دوربين اين روزنامهضبط كردن تلفن

  ها؛با آن
اشاره به درخواست سياستمداران و فعاالن حقوق بشر تونس، براي قطع شدن روابط كشور خود با  د)

 –رسانده و مرتكب جنايت عليه بشريت شده است  كشوري كه شهروندان خود را به قتل –عربستان 
و در عين حال درخواست حزب مخالف در اين كشور، براي ترك ائتالف به رهبري عربستان، با توجه 

 .70به اقدام آن به نقض جدي حقوق بشر در يمن
 

                                                            
٦٩. Fahed Mansour 

  ايست واير، به نقل از روزنامه القدس العربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش سايت خبري ميد .70
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