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  1)                          17ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر 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 ماه بشر از سوي اين دولتامارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

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

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

  

  ن سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستا الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

، سازمان 2صدور بيانيه مشترك از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -1
، در 1397آذرماه  7، در روز چهارشنبه 4و سازمان جهاني مبارزه با شكنجه 3عربستان –بشر اروپا حقوق 

زنداني محكوم به اعدام و درخواست  15ي حكم اجراا رسيدن زمان خصوص ابراز نگراني در مورد فر
  نكات مهم اين گزارش عبارتند از:  .از دولت عربستان براي لغو اين احكام

                                                            
بان ديده )؛Euronews(خبري يورونيوز  )؛ شبكهAssociated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (UN News( سايت خبري سازمان ملل .1

 Thomson Reutersخبرگزاري رويترز ( )؛Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينHuman Rights Watchحقوق بشر (

Foundation) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeeraسايت سازمان نجات كودكان ( )؛Save  the Children؛ صندوق كودكان ملل متحد( 
 International Centre for Justice andالمللي عدالت و حقوق بشر ()؛ مركز بينBahrain Mirrorسايت بحرين ميرور ( (يونيسف)؛

Human Rights) ؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل(Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR)بشر امارات متحده عربي ( )؛ مركز حقوقEmirates Centre for Human Rights (ECHR) مركز آمريكا )؛
 Americansبراي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين  ( for Democracy & Human Rights  in Bahrain  (ADHRB)سازمان  )؛

) و سازمان جهاني مبارزه با شكنجه European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)عربستان ( –بشر اروپا حقوق 
)World Organisation Against Torture.(  

٢. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣. European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٤. World Organization Against Torture 



  2                                                                                                                71گزارش راهبردي 

 

تن از شهروندان  12هاي ، مبني بر انتقال پرونده1397آبان ماه  10صدور فرمان سلطنتي، در روز  الف)
و ترويج مذهب تشيع، ازجمله عباس الحسن، به بخش  5يرانعربستانِي متهم به انجام جاسوسي براي ا

به تمامي مسائل  ،نهاد تحت نظارت مستقيم پادشاه عربستان و مكلف به پرداختن -رياست امنيت كشور
المللي و سازمان ملل در خصوص فرا رسيدن زمان و ابراز نگراني عميق جامعه بين - امنيتي كشور

  هاي عادالنه؛ ها از محاكمهعدم برخورداري آن رغمي احكام اين متهمان، بهاجرا
، ازجمله 1397آبان ماه  16جوان ديگر محكوم به اعدام به رياض، در روز  3اشاره به انتقال پرونده  ب)

، متهم به مشاركت در تظاهرات، ايجاد اخالل در امنيت كشور و حمل سالح و ابراز 6پرونده مصطفي الخياط
المللي به دليل احتمال اقدام حكومت عربستان به اعدام اين جوانان و جامعه بينهاي اين نگراني خانواده

  ؛2016افراد، با توجه به مشابهت روند تحوالت با پرونده شيخ نمر در سال 
ابراز نگراني نهادهاي حقوق بشري در زمينه امنيت و سالمت جسمي و رواني اين متهمان، با توجه  ج)

هايشان و درخواست براي پايبندي دولت عربستان به ن اطالع يافتن خانوادهها بدوبه امكان اعدام آن
المللي، ازجمله كنوانسيون مبارزه با شكنجه، متوقف تعهدات خود، بر اساس قانون حقوق بشر بين

برگزاري  جهتها، همچنين درخواست متهم و فسخ نمودن احكام اعدام آن 15ساختن اعدام اين 
حصول اطمينان از محترم شمرده  باهدفالمللي و طابق با موازين و قوانين بينجلسات محاكمه مجدد م

  8؛7هاي عادالنهشدن حقوق اين زندانيان براي برخورداري از محاكمه
                                                            

٥. Abbas Al‐Hassan 
٦. Mustafa al‐Khayat 

عربستان و سازمان جهاني مبارزه با شكنجه.  –بشر اروپا سازمان حقوق مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، بيانيه مشترك  .7
  قابل بازيابي در لينك:

 https://www.adhrb.org/2018/11/joint‐statement‐ngos‐express‐their‐concern‐for‐the‐lives‐of‐death‐row‐

prisoners‐at‐risk‐of‐imminent‐execution‐by‐saudi‐government/ 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 8

تن از زندانيان  12هاي انوادهخ، در خصوص هراسناك بودن 1397آبان ماه  16، در روز چهارشنبه المللينسازمان عفو بانتشار گزارش از سوي *
  ها، مبني بر:الوقوع آنعربستاني، از اعدام قريب

ياست امنيت ش رتن از شيعيان عربستانيِ محكوم شده به مرگ در سال گذشته، به بخ 12هاي اخبار به دست آمده دربارة انتقال پرونده الف)
  نهاد تحت نظارت مستقيم پادشاه عربستان و مكلف به پرداختن به تمامي مسائل امنيتي كشور؛ –كشور 

هاي اين نوادهالملل، مبني بر در هراس بودن خااشاره به اظهارات هبه مرايف، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين ب)
از هاي عزيزانشان، همچنين ابرها از هر گونه اطالعات، در خصوص وضعيت پروندهور و عدم برخورداري آنزندانيان، به دليل وقوع تحول مزب

  سعودي؛ الوقوع بودن اعدام اين افراد، با توجه به محرمانه بودن فضاي فرآيندهاي قضايي در عربستانالملل از قريبنگراني اين مقام عفو بين



  3)                          17ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

، بان حقوق بشرديدهو  المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، به نقل از  -2
گرفتن فعاالن حقوق بشر در معرض شكنجه در ، در خصوص قرار 1397آبان ماه  29شنبه در روز سه

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از:  .9ويژه زندان ذهبانهاي عربستان، بهزندان

شر، قوق بحمتهم كردن عربستان سعودي از سوي نهادهاي حقوق بشري، به قرار دادن چندين فعال  الف)
 و داوي، سمر بنفجان، عزيزه يوسفالايمان  لجين هذلول،ازجمله برخي از زنان مدافع حقوق بشر، همچون 

اري جسال  ، در معرض شكنجه و آزار جنسي، از زمان دستگير و زنداني شدنشان از ماه مهنسيمه سعدي
  ميالدي و انكار اين اتهامات از سوي مقامات سعودي؛

ها از حق ها فعال حقوق زنان، عمدتاً به دليل حمايت آناشاره به بازداشت و زنداني شدن ده ب)
جاري در اين  مردساالرانه تيموميقنظام براي پايان بخشيدن بهشان رانندگي زنان و درخواست

  اند؛آزاد شده تاكنونها پادشاهي: گفتني است كه برخي از آن
بستان مت عراشاره به درخواست گروهي از كارشناسان سازمان ملل، در ماه گذشته ميالدي از حكو ج)

 اشت حق مالقاتزندانياني كه از زمان بازد –تن از زنان مدافع حقوق بشر  6درنگ براي آزاد كردن بي
  اند؛و يا هرگونه ارتباط با جهان خارج را نداشته

اشاره به اظهارات يكي از مقامات سعودي در پاسخ به پرسش خبرگزاري رويترز در اين زمينه، مبني  د)
چنيني و يا سرپوش اقدام، ترغيب اقدامات اينبر ممنوعيت اعمال شكنجه، صدور مجوز براي اين 

گذاردن بر آن در نظام قضايي عربستان و تأكيد بر اجراي شدن تمامي فرآيندهاي متعارف قضايي، 
 –مرد يا زن  -شدهبازداشتتوسط دادستان عمومي كشور، در مدت زمان بازجويي از تمامي افراد 

                                                                                                                                                                                 
سي كردن براي به جرم جاسو ،2016مبني بر محكوم شدن اين افراد به مرگ از سوي مقامات سعودي در سال  ها،اشاره به سوابق اين پرونده ج)

  ؛ها در دادگاه گروهي به شدت غيرمنصفانهايران، پس از صدور حكم براي آن
ياسي، جهت سثابه ابزاري ماين مجازات، به برداري مقامات آن از اشاره به برخورداري عربستان از يكي از باالترين آمار اعدام در جهان و بهره د)

  سركوب كردن مخالفان متعلق به اقليت شيعه اين كشور و نمايان ساختن بيزاري خود از ارزش حيات بشري و
ه، يلها و بدين وساي آندرخواست از مقامات عربستان براي لغو كردن اين احكام، تعيين نمودن استمهال قانوني و رسمي در رابطه با اجر ه)

  برداشتن نخستين گام در مسير فسخ كردن و متوقف ساختن كامل مجازات اعدام در اين كشور. 
٩. Dhahban Prison 
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شكنجه، اعم از شكنجه فيزيكي، جنسي و يا رواني  همچنين، مردود شمردن امكان استفاده از هر نوع
  توسط مأموران قانون؛

 ها پس از سركوب گروهي از روحانيون، روشنفكران و فعاالنوقوع پيوستن اين دستگيرياشاره به به ه)
مد بن ، در تالش براي خاموش كردن صداي مخالفان احتمالي مح2017مدني در ماه سپتامبر سال 

  بستان، به هنگام در دست گرفتن امور پادشاهي؛سلمان، وليعهد عر
تن آمده در خصوص قرار گرفالملل در لندن، مبني بر شواهد به دستاشاره به بيانيه سازمان عفو بين و)

هاي الكتريكي، شالق و ضرب و شتم و هايي چون، شوكمكرر برخي از زندانيان در معرض شكنجه
  و يا ايستادن؛ در راه رفتن شدن با عواقبي چون، عدم تواناييمواجه

ه از بان حقوق بشر، مبني بر شواهد به دست آمده در خصوص اعمال شكنجاشاره به بيانيه ديده ز)
  ها در معرض آزار و اذيت جنسي؛فعال زن و قرار دادن آن 3سوي بازجويان سعودي، عليه 

الملل، مبني سازمان عفو بينر دهاي خاورميانه اشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ح)
هاي عربستان، دهنده از اعمال شكنجه عليه فعاالن حقوق بشر، در زندانهاي تكانبر برشمردن گزارش

آور حقوق بشر، عنوان شواهد بيشتري دال بر نقض فاحش و شرمدر صورت به اثبات رسيدنشان، به
  توسط مقامات سعودي؛

وق بشري از جامعه جهاني براي تحت فشار قرار دادن اشاره به درخواست اين نهادهاي حق ط)
شدگان محبوس در درنگ و بدون قيد و شرط تمامي بازداشتپادشاهي سعودي، جهت آزاد كردن بي

  .10آميز حقوق انساني خودهاي اين كشور، تنها به دليل اِعمال صلحزندان
  
  
  
  

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: .10

 https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐rights/rights‐groups‐activists‐held‐in‐saudi‐arabia‐tortured‐
riyadh‐denies‐charge‐idUSKCN1NP2BE?utm_campaign= Brookings%20Doha%20Center&utm_ source= 
hs_email&utm_medium=email&utm_content=67693159 
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  بحرين*

 10الملل، در روز شنبه از سازمان عفو بين انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، به نقل -1
هاي بحرين، مبتني بر تداوم روند رحمانه جديد از سوي دادگاه، مبني بر صدور احكام بي1397آذرماه 
تن از شهروندان  32هاي پساانتخاباتي (انتخابات پارلماني) در اين كشور، سلب تابعيت از سركوب

نفر  288بلدشده در اين كشور، در سال جاري ميالدي به اد نفي بحريني و از اين رو، رسيدن تعداد افر
تا كنون، اشاره به قرار گرفتن اين شهروندان در معرض  2012نفر، از سال  794و مجموع آن به 

ن دو تن از اين زندانيان به به اعدام شدمحكوم  و بار پس از دستگيرشدنشانهاي خشونتشكنجه
، به دليل اتهامات سياسي، اشاره به پرهيز كردن قوه 12و محمد مهدي 11هاي ظُهير ابراهيم جاسمنام

قضاييه از انجام دادن تحقيقات مستقل در خصوص مورد شكنجه قرار گرفتن ظهير ابراهيم و تأكيد بر 
فقره  3حكم و به اجرا درآمدن  27هاي بحرين به رسيدن تعداد احكام اعدام صادر شده از سوي دادگاه

  ؛13تا كنون 2011ز سال از اين احكام، ا

، در خصوص ارسال نامه 1397آذرماه  8شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز پنج - 2
نكات قابل  .جمعيهاي دستهها در معرض مجازات، در زمينه قرار گرفتن آن14از سوي زندانيان زندان جو

  توجه در اين گزارش عبارتند از: 

ها هاي اعمال شده عليه آناز سوي زندانيان زندان جو، در خصوص ممنوعيتنگارش شكواييه  الف)
شان در صورت جمعيدر رابطه با انجام شعائر مذهبي خود در داخل زندان و مجازات شدن دسته

  ها از اين دستورات؛سرپيچي آن

                                                            
١١. Zuhair Ibrahim Jassim 
١٢. Mohamad Mahdi 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سايت بحرين ميرور، به نقل از سازمان عفو بين .13
http://www.bahrainmirror.com/en/news/51257.html 
١٤. Jaw Prison 
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ه دليل بوهي، اشاره به قرار گرفتن تعدادي از زندانيان اين زندان در معرض اقدامات تنبيهي گر ب)
  رت محمد (ص)؛ها بر برگزاري مراسم تولد حضپافشاري آن

اشاره به اقدامات عمدي مقامات زندان، در زمينه محدود كردن و ممانعت به عمل آوردن از انجام  ج)
گرايانه و مجازات كردن زندانيان به هاي نژادپرستانه و فرقهمراسم و شعائر ديني، بر اساس انگيزه

 ها از هواخوري در حياط زندان و يا قطع كردن تماستعدد، ازجمله محروم كردن آنهاي مشيوه
  16؛15شان با اعضاي خانواده خود، به مدت چند روزتلفني

رگزاري انتخابات به مناسبت ب ،1397آذرماه  2ر روز جمعه الملل، داز سوي سازمان عفو بين بيانيهصدور  - 3
  باشد:يممحورهاي مهم اين بيانيه به شرح زير  .، در بحرين1397آذرماه  3پارلماني در روز شنبه 

 هبرانرابراز نگراني شديد در خصوص سركوب گسترده مخالفان سياسي، فعاالن حقوق بشر و  الف)
  مذهب، پيش از برگزاري انتخابات؛اي شيعههها و چهرهجامعه مدني و شخصيت

الملل، مبني بر افزايش اشاره به اظهارات دِوين كِني، پژوهشگر امور بحرين در سازمان عفو بين ب)
ميزان سركوب مخالفان سياسي در دو سال گذشته، در اين كشور و اقدام حكومت به زنداني كردن، 

ن خود، همچنين درخواست نمودن از مقامات ايجاد رعب و وحشت و خاموش كردن صداي مخالفا

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت بحرين ميرور.  .15

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/51194.html 
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، در خصوص مورد 1397شهريور ماه  28، به نقل از مركز حقوق بشر بحرين، در روز چهارشنبه بحرين ميرورانتشار گزارش از سوي سايت *
  هدف قرار گرفتن حق آزادي دين و باورهاي مذهبي، توسط مقامات امنيتي بحرين، مبني بر:

  حرين؛باعمال محدوديت براي برگزاري مراسم مذهبي، از جمله مراسم و آيين بزرگداشت عاشورا، در روستاها و شهرهاي  الف)
روستا و منجر شدن اين اقدامات به درگيري مأموران امنيتي با  9هاي عاشورايي از ها و پرچمنوشتهارچهآوري پالكاردها، پاشاره به جمع ب)

ن دو تن از علماي شيعه، مداح و دستگير كرد 2واعظ و  9ساكنان اين مناطق و مجروح شدن تعدادي از نوجوانان آن، مورد بازجويي قرار دادن 
محرم،  ه مراسم ماههاي برگزاركنندي ساالنه مراسم عاشورا در شهر حَمَد و درخواست مقامات از سازمانايجاد محدوديت در زمينه مكان برگزار

  براي پايين آوردن تصاوير شيخ عيسي قاسم، روحاني برجسته شيعه و رهبر معنوي جنبش الوفاق و
اد ، مبني بر آزبحريني، درخواست از مقامات اين كشورمند عليه حقوق شيعيان هاي نظامبرشمردن اين اقدامات، به مثابه اعمال محدوديت ج)

عقيده و  زادي دين وطه با آكردن روحانيون واعظ (شيخ هاني البناء و ياسين الجمري)، تضمين نمودن اجراء موازين حقوق بشري، به ويژه در راب
  روحاني.ورد هدف قرار دادن علماي هاي مذهبي و مپايان بخشيدن به سركوب مداوم مراسم و آيين



  7)                          17ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

پادشاهي بحرين، براي خاتمه بخشيدن به روند سركوب مداوم و فزاينده و فراهم آوردن امكان الزم 
  17براي صداهاي مخالف، ازجمله مخالفان حكومت، جهت ابراز آزادانه عقايد خود؛

المللي بحرين، براي شكستن مهر بين ركايشالملل از متحدان و اين مقام عفو بيناشاره به تقاضاي  ج)
منظور ، بهگيري از نفوذ خود در اين كشور، جهت تحت فشار قرار دادن مقامات آنسكوت خود و بهره

   ني كه متعهد به اجراي و اعمال آن هستند؛موازي –المللي ها به موازين بينپايبند نمودن آن
يافته، توسط مقامات بحريني از اواسط اسي سازمانمند حذف مخالفان سياشاره به آغاز روند نظام د)

ميالدي، عمدتاً مورد هدف قرار دادن و سركوب كردن مدافعان حقوق بشر،  2016سال 
ويژه رهبران سياسي شيعه طلب، به، فعاالن سياسي، روحانيون شيعه و معترضان صلح18نگارانروزنامه

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 17

تحت تعقيب، فاقد «ا عنوان ، ب1397مهر ماه  27، در روز جمعه مجمع حقوق بشر بحريناي، از سوي صفحه 535انتشار گزارش ساالنة *
  ، مبني بر2017، در خصوص موارد نقض حقوق بشر در بحرين در سال »في بلدحمايت، سكوت، يا زندان، مرگ و ن

  استفاده و نقض حقوق بشر؛تن از شهروندان اين كشور در معرض موارد متعدد سوء 2165قرار گرفتن  الف)
زار و اذيت و موارد اعمال آ، رويدادشمار مهمترين تحوالت حقوق بشري، 2017هاي مختلف اين گزارش، از جمله آمار سال اشاره به بخش ب)
  ها؛تايج و توصيههاي فراقضايي، انزجارپراكني، نشر و اعدامبرفتار، نقض فاحش حقوق سؤء
آغاز شدن كمپيني از  نفر)، با توجه به 481تا ماه مه ( 2017هاي نخست سال اشاره به افزايش يافتن تعداد قربانيان نقض حقوق بشر، در ماه ج)

  ها و تظاهرات سياسي در كشور؛بحرين، عليه فعاليت سوي مقامات امنيتي
مورد  1049رانه، مورد دستگيري خودس 1694، از جمله 2017اشاره به آمارهاي به دست آمده از موارد مختلف نقض حقوق بشر در سال  د)

تي، مورد سركوب قرار ط نيروهاي امنيمجروح، به دليل استفاده از زور توس 107حمله غيرقانوني و منجر شدن اين حمالت به برجاي گذاردن 
شدگي اجباري، اعمال اعتراض) و موارد ديگري چون، ناپديد 3706( 2017آميز صورت گرفته در سال مورد از كل تظاهرات صلح 1414گرفتن 

  ري اجتماعات وهاي آزادي بيان و برگزارابطه با پرونده هاي خودسرانه درشكنجه و صدور محكوميت
پراكني و يا كمك به ايجاد مورد محتوا و پيام برانگيزاننده انزجار و نفرت 6600هاي اين كشور و دستيابي به بررسي محتوايي رسانهاشاره به  ه)

الي عالمللي، كميسر هاي حقوق بشري بيناين روند، عليه مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسي، جامعه مدني، اجتماعات سياسي و مذهبي، سازمان
ه رسمي كشور روزنام 4مورد از محتواهاي مزبور در  1415سازمان ملل و شهروندان بحريني مخالف حكومت: به چاپ رسيدن  حقوق بشر

هاي اجتماعيِ مرتبط با گر در شبكهمورد دي 4970(شامل، روزنامه االيام، روزنامه اخبارالخليج، روزنامه البالد و روزنامه الوطن) و انتشار يافتن 
  فارس.ليجخهاي رسمي ديگر كشورهاي حاشيه مطبوعاتي آن، همچنين انتشار يافتن برخي از اين اين محتواها در روزنامه مقامات رسمي و

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 18
المللي پايان روز بين«ناسبت ، به م1397آبان ماه  11، در روز جمعه مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار بيانيه از سوي *

هاي خودسرانه، زندان، شكنجه نگاران بحريني با بازداشت، در خصوص مواجه بودن مداوم روزنامه»نگاراندادن به مصونيت جرائم عليه روزنامه
  ولت بحرين، تنها به دليل شغل خود، مبني برو مرگ از سوي د
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اي كه در گونهبه – 20ت كردن از تمامي اين رهبرانو سرانجام بازداشت، زنداني و يا سلب تابعي 19كشور
ها نيز وجود آستانه برگزاري انتخابات پارلماني، امكان فعاليت و ابراز عقيده براي حتي، يك تن از آن

  نداشته باشد؛

                                                                                                                                                                                 
نويسان، نويسندگان و مدافعان حقوق بشر و سركوب آزادي بيان در نگاران، وبالگمحكوم كردن حمالت حكومت بحرين عليه روزنامه الف)

 كبان خشونت عليههاي جدي در راستاي پاسخگو نمودن مرتاين كشور، همچنين درخواست از مقامات اين كشور براي برداشتن گام
  شان؛ها براي جرائمنگاران و مسئول شمردن آنروزنامه

از  166نگار در بحرين، در حال حاضر، قرار گرفتن اين كشور در رتبه روزنامه 15اشاره به بيانيه گزارشگران بدون مرز، مبني بر زنداني بودن  ب)
بندي شاخص جهاني آزادي مطبوعات در سال جاري ميالدي؛ به عبارت اس ردهبر اس -تر از سال گذشته دو رده پايين –كشور جهان  180ميان 

  ها؛، با توجه به خصومت حكومت بحرين با آزادي مطبوعات و رسانه2013بندي در سال ديگر كسب بدترين رتبه از زمان آغاز اين رده
از جمله نبيل رجب، احمد هوميدان، محمود الجزيري، نجاح  نگاران زنداني در اين كشور،ترين روزنامهاشاره به اسامي برخي از سرشناس ج)

  و احمد يوسف و سيد احمد الموسوي
هاي خودسرانه و محكوم كردن تمامي اين نگاران بحريني با اِعمال خشونت و خطر مرگ، عالوه بر دستگيرياشاره به مواجه بودن روزنامه د)

بشر در بحرين، همچنين درخواست اين مركز از حكومت اين پادشاهي براي تشكيل  اقدامات از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق
  نگاران و نويسندگان.طرف جهت مورد بررسي و تحقيق قرار دادن موارد اعمال خشونت و سركوب عليه روزنامهدادن هيأتي مستقل و بي

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 19
نوني شيخ علي سلمان، رهبر ، در خصوص محكوم شدن غيرقا1397آبان ماه  13، در روز يكشنبه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *

  ، مبني برمخالفان بحرين، از سوي دادگاه استيناف بحرين
دور صف بحرين به الملل، در پاسخ به اقدام دادگاه استينااظهارات هبه مرايف، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين الف)

ت له شدن عداخره گرفتلغو شدن حكم تبرئه رهبر مخالفان بحرين و محكوم شدن وي به تحمل حبس ابد، از جمله تأكيد بر به سحكم، مبني بر 
  وقفه و غيرقانوني مقامات بحريني در راستاي خاموش كردن صداي تمامي مخالفان؛هاي بياز سوي دادگاه مزبور و نمايان شدن تالش

دي ر زمينه آزاآميز حق خود دبرشمردن شيخ علي سلمان، به عنوان زنداني سياسي و تأكيد بر محكوم شدن وي، تنها به دليل اِعمال صلح ب)
  بيان؛
   سياسي او؛درنگ و بدون قيد و شرط اين روحاني مخالف و لغو كردن حكم مجازات كامالً واست از مقات بحرين براي آزاد نمودن بيدرخ ج)
گيري از ن به بهرهالمللي در قبال سركوب مداوم مخالفان  و درخواست از متحدان سياسي بحريتأكيد بر لزوم خاتمه يافتن سكوت جامعه بين د)

ابق ه گرفتن سواي ناديدجاين كشور، در راستاي واداشتن مقامات آن به آزاد كردن شيخ علي سلمان و ديگر زندانيان سياسي، به نفوذ خود در 
  نقض حقوق بشر در اين كشورو

ابد علي  در واكنش به صدور حكم حبس، 1397آبان ماه  17شنبه اي، در روز پنجگفتني است كه وزارت خارجه آمريكا نيز با صدور بيانيه ه)
ه بپرونده مربوط  از نزديك نمود كه اياالت متحدهرابرت پاالدينو، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا خاطرنشان  .ابراز نگراني كرد سلمان

هت ايزني خود با دولت بحرين جواشنگتن به ر«وي در ادامه افزود:  .دكننمايندگان پيشين پارلمان بحرين و دبيركل جمعيت الوفاق را دنبال مي
  ».بيان و حقوق بشر ادامه خواهد داد دفاع از آزادي

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 20
تن از  6، در خصوص سلب تابعيت از 1397مهر ماه  23، در روز دوشنبه حرينمؤسسه حقوق و دموكراسي ب انتشار گزارش از سوي*

  بني بر:ها به تحمل حبس، از سوي دادگاه، مشهروندان بحريني و محكوم كردن آن
تن  6ب تابعيت از شهروند بحريني به اتهامات تروريستي و سل 7صدور بيانيه از سوي دادستان عمومي بحرين، در خصوص محكوم شدن  الف)

  ؛2017نوامبر سال  10گذاري خط لوله نفت منطقه بوري، در از آنان، توسط دادگاه عالي كيفري چهارم، در ارتباط با حادثه بمب



  9)                          17ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

اشاره به اقدام مقامات اين پادشاهي به افزايش دادن گستره قوانين سركوبگر حكومت، باهدف حذف  ه)
  .21صورت مشاركت مدني و سياسيسياسي حتي، بههاي مخالفت

  
  امارات متحده عربي*

المللي عدالت و ، به نقل از مركز بين22انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
هاي ، در خصوص ناديده گرفتن توصيه1397آذرماه  8شنبه ، مستقر در ژنو، در روز پنج23حقوق بشر

نكات مهم  .تا كنون، توسط مقامات اماراتي 2017، از سال 24اشكال تبعيض عليه زنانكميته رفع تمامي 
  اين گزارش عبارتند از:

ول (اص پاريس لزوم اتخاذ اقداماتي چون، ايجاد يك نهاد حقوق بشري ملي، مطابق با اصول الف)
سيدگي به كم سازوكاري مستقل و معتبر براي ري) و يا دستهاي ملي حقوق بشرمربوط به نهاد

در  مشخص شكايات زنان، ارائه تعريفي صحيح از مقوله تبعيض عليه زنان و تبيين نمودن راهبردي
  ست؛ه انگاشته امواردي كه حكومت امارات متحده عربي كامالً ناديد –ها راستاي دفاع از حقوق آن

اتمه بخشيدن به اتخاذ تأكيد كميته رفع تبعيض عليه زنان بر امتناع ورزيدن مقامات اين كشور به خ ب)
هاي خانگي و فراهم جويانه عليه مدافعان حقوق بشر و تدابير ناكارآمد عليه خشونتاقدامات تالفي

                                                                                                                                                                                 
تا  2012برداري حكومت از اين ابزار سركوب از سال نفر، از زمان بهره 749شده در بحرين به اشاره به رسيدن تعداد افراد سلب تابعيت ب)

  ؛2018نها در سال ت -سابقه ماري بيآ - نفر  243ه به سلب تابعيت از كنون و اشار
موكراسي قوق و دمؤسسه حاشاره به محكوم كردن شديد نتايج و احكام صادر شده از سوي دادگاه به شدت غيرمنصفانه مزبور، از سوي  ج)

  هاي شهروندي متهمان؛بعيتبحرين و درخواست آن از مقامات اين كشور براي ملغي كردن اين احكام و احياي تا
د)، محكوم شدن يك نفر به هزار پون 400هزار ديناري (حدود  200اشاره به محكوم شدن پنج تن از اين افراد به تحمل حبس ابد و پرداخت جريمه  د)

  .ار پوند)هز 200هزار ديناري (حدود  100سال حبس و پرداخت جريمه  5سال حبس و محكوم شدن يك تن ديگر به تحمل  10تحمل 
  الملل. قابل بازيابي در لينك:بيانيه سازمان عفو بين .21

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/bahrain‐widespread‐pre‐election‐clampdown‐on‐

political‐opposition‐and‐activists/ 
٢٢. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٢٣. International Centre for Justice and Human Rights 
٢٤. Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 
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، همچنين، ويژه زنان خارجي و كارگران خانگينظام عدالت، بهجانبه زنان بهآوردن امكان دسترسي همه
ه مدني  مستحكم و محيط مناسب و امن، المللي در خصوص فقدان جامعابراز نگراني اين نهاد بين

  ها و نهادهاي مدني در اين كشور؛گيري سازمانبراي شكل
افتن يهاي اجباري و انتقال اشاره به قرار داشتن زنان مدافع حقوق بشر در معرض ناپديدشدگي ج)
شدن و مواجهها از مالقات با اعضاي خانواده خود هاي نامعلوم، همچنين محروم شدن آنها به مكانآن

ريم مآمده از زندانياني چون، امينه العبدُلي، رفتار: اسناد صوتي به دستبا اعمال انواع شكنجه و سوء
ها در فتن آنار گرسليمان البلوچي و عاليه عبدالنور، متهم به تحمل حبس در زندان الوثبه، مبني بر قر

ها از آن اجباري، همچنين محروم شدناعترافات  يمعرض شكنجه و تهديد و ناگزير شدنشان به امضا
  و حق برخورداري از محاكمه عادالنه؛ هاي درماني و پزشكيمراقبت

المللي، در راستاي تضمين و هاي بيننامهاشاره به امتناع مقامات حكومت امارات به تصويب پيمان د)
، كنوانسيون 25سياسي المللي حقوق مدني ودادن حمايت خود از زنان، ازجمله كنوانسيون بين ارتقا
، كنوانسيون 27هاي اختياري كنوانسيون حقوق كودك، پروتكل26المللي حقوق اقتصادي و اجتماعيبين
و كنوانسيون كارگران  28شانالمللي حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاي خانوادهبين

  30؛29خانگي
  

شنبه اول شر، مستقر در ژنو، در روز پنجالمللي عدالت و حقوق بانتشار گزارش از سوي مركز بين -2
هاي خودسرانه ، به مناسبت پنجمين سالگرد رأي صادر شده از سوي گروه كاري بازداشت1397آذرماه 

نگاران و جمعي گروهي از قضات، وكال، دانشگاهيان، روزنامه، در خصوص محاكمه دسته31سازمان ملل

                                                            
٢٥. International Covenant on Civil and Political Rights 
٢٦. International Covenant on Economic and Social Rights 
٢٧. Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child 
٢٨. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families 
٢٩. Convention on Domestic Workers 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: .30
 http://www.echr.org.uk/news/uae‐disregard‐cedaw‐recommendations 
٣١ Working Group on Arbitrary Detention 
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هاي متفاوت و در تالش براي ، برخوردار از پيشينه»4932يو.اِي. ايي. «مدافعان حقوق بشر، موسوم به 
قانون  اجرايمحقق ساختن هدفي مشترك، مبتني بر دفاع از حقوق بنيادين و شرافت انساني و ارتقاي 

  نكات محوري مطرح شده اين گزارش عبارتند از:  .در امارات متحده عربي

شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس  ميالدي، به 2011ارائه دادخواست، در ماه مارس سال  الف)
امارات متحده عربي، مبني بر برگزاري انتخابات مستقيم، آزاد و شفاف جهت برگزيدن تمامي اعضاء 

گذاري به اين شورا و اقدام حكومت امارات پس از دريافت اختيار قانوني و اعطا 33شوراي ملي فدرال
ها تن از فعاالن، دگان آن، دستگيري دهكنناين دادخواست به سركوب گسترده تمامي امضاء

نويسان، وكال، قضات، دانشگاهيان، مقامات دولتي، مخالفان سياسي و شهروندان نگاران، وبالگروزنامه
اماراتي، تحت فشار قرار دادن جامعه مدني، منحل كردن هيأت برگزيده كانون قضات و جايگزين كردن 

  وسط حكومت؛آن با هيأت متشكل از اعضاي تعيين شده ت
ين مدت ا زنداني كردن طوالني ازجملهاشاره به ديگر اقدامات حكومت امارات در اين زمينه،  ب)

ها در معرض شكنجه و هايشان، قرار دادن آنها به خانوادهافراد، بدون اطالع دادن مكان و شرايط آن
ي كامًال عاالن، در دادگاهتن از اين ف 94رفتار براي چندين ماه متوالي و سرانجام متهم كردن سوء

ئيه سال ها در ماه ژوغيرعادالنه، به توطئه عليه نظام و تالش براي براندازي آن و محكوم كردن آن
  ميالدي به تحمل حبس؛ 2013

 2013هاي خودسرانه سازمان ملل، در سال اشاره به رأي صادر شده از سوي گروه كاري بازداشت ج)
شده، به دليل خودسرانه بودن فعال بازداشت 94تن از  61درنگ ردن بيميالدي، مبني بر ضرورت آزاد ك
ها و تأكيد بر به وقوع پيوستن موارد متعدد نقض حقوق بشر در اين نروند دستگيري و زنداني كردن آ
  الن؛ت اين فعاقوقي كافي براي بازداشفقدان مبناي ح وهاي غيرمنصفانه فرآيند، با توجه به برگزاري دادگاه

                                                            
٣٢ UAE 94 
٣٣ Federal National Council 
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هاي واييهاعتنايي كردن مقامات اماراتي به نظرات و رأي اين نهاد سازمان ملل و شكاشاره به بي )د
المللي هاي جامعه مدني و تداوم بخشيدن به روند جاري نقض تعهدات بينصادر شده از سوي سازمان

  ؛هاي خودسرانهو قوانين ملي، همچنين امتناع ورزيدن از آزاد كردن قربانيان بازداشت
بازداشت و  زنداني و اقدام مقامات اين كشور به 61اشاره به تداوم يافتن مدت زمان حبس اين  ه)

  خود؛ محاكمه غيرقانوني بسياري از ديگر فعاالن مدني، تنها به دليل ابراز آزادانه عقايد
اوم و المللي عدالت و حقوق بشر، در خصوص استفاده متداشاره به ابراز نگراني عميق مركز بين و)

مثابه ابزار سركوب مخالفان، از سوي مقامات امارات متحده عربي، مكرر از دستگيري خودسرانه، به
درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي، متوقف آزاد كردن بي جهتها درخواست از آن

وق قانوني، ها و حقشان از تمامي آزاديمنديها و فراهم آوردم امكان بهرهساختن نقض حقوق آن
المللي خود و همكاري همچنين درخواست از مقامات اين كشور براي جدي تلقي كردن تعهدات بين

هاي كارشناسي سازمان ملل، در راستاي ارتقا بخشيدن به وضعيت نمودن با فرآيندهاي ويژه كميته
  35؛34حقوق بشر در امارات متحده عربي

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين .34

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30-18-36-45/�����/977-five‐years‐after‐the‐opinion‐of‐the‐working‐
group‐on‐arbitrary‐detention,‐the‐uae‐94-remain‐in‐custody.html 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .35
ها تن از جمعي دهمه دست، همزمان با پنجمين سالروز محاك1397تير ماه  17، در روز يكشنبه مركز حقوق بشر اماراتانتشار بيانيه از سوي *

به  جويي، موسومطلب در اين كشور، شامل مدافعان برجسته حقوق بشر، قضات، اساتيد دانشگاه و رهبران دانشمنتقدان حكومت و فعاالن اصالح
  ، مبني بر:»94يو.اِي. ايي. «

به دنبال  اجتماعات، وي بيان مندي اين افراد از حقوق خود در زمينه آزاداعالم همبستگي با تمامي افراد زنداني شده، تنها به دليل بهره الف)
  نه؛هاي خود در اين زميدغدغه ها و ديگر افراد دربند، به دليل منتشر ساختنبرگزاري دادگاهي كامالً غيرمنصفانه و غيرعادالنه براي آن

رفتارها، زنداني شدگان در خصوص گرفتن اعترافات ساختگي از اين افراد، تحت شكنجه و ديگر سوءخاطرنشان كردن دعاوي بازداشت ب)
هاي اهسترسي به دادگهاي مخفيانه، بدون دسترسي به وكيل و يا هر گونه ارتباط با جهان خارج، محروم كردن مدافعان از دها در مكانكردن آن

  سال زندان؛ 15تا  7نفر به تحمل  94تن از اين  69عالي كشور و سرانجام محكوم كردن 
امعه م مشاركت جيان لزوتأكيد بر فرآيند اين محاكمه به عنوان تصوير جامع و كاملي از سركوب گسترده منتقدان و مخالفان حكومت و حام ج)

  صالحات ودر نظام حاكميتي اين كشور و ديگر ا
  درخواست از مقامات امارات متحده عربي براي د)
ها از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و آميز آنمندي صلحدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان دربند، تنها به دليل بهرهآزاد كردن بي -

  اجتماعات؛
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، در خصوص 1397آبان ماه  28ملل، در روز دوشنبه الانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
زمان با آغاز شدن امان منتقدان در امارات متحده عربي، همهشدار در زمينه تداوم روند سركوب بي

  ز: نكات مهم مطروحه در اين گزارش عبارتند ا .راني در اين كشورالمللي اتومبيلمسابقات بين

طراز و هم ه عربي به ارتقا بخشيدن جايگاه حقوق بشري خودلزوم اقدام مقامات امارات متحد الف)
المللي مثابه محل برگزاري مسابقات بينالمللي، بهكردن آن با وجهه اين كشور در عرصه بين

المللي و رويدادهايي از اين دست و هاي بينهاي موسيقي، نمايشگاهراني فرمول وان، كنسرتاتومبيل
هاي اين كشور، تنها به دليل انتقادات شده در زندانندانيان محبوسدرنگ تمامي زآزاد كردن بي

  آميزشان؛جويانه و مسالمتصلح
ضرورت  المللي، مبني براشاره به اظهارات سماح حديد مدير بخش خاورميانه در سازمان عفو بين ب)

ت آن به مقاماجانآگاهي يافتن جامعه جهاني از شرايط حقوق بشري امارات متحده عربي و تالش همه
دادهاي زمان با دنبال كردن برگزاري رويبراي خاموش كردن صداي منتقدان و مدافعان حقوق بشر، هم

  ورزشي در اين كشور؛ –با عظمت فرهنگي 
رحمانه، مودن بينميالدي تاكنون، در زمينه سركوب  2011اشاره به اقدامات مقامات اماراتي از سال  ج)

موش نگاران و در راستاي خاوكال، دانشگاهيان، دانشجويان و روزنامهمدافعان حقوق بشر، قضات، 
هاي خودسرانه، ها در معرض بازداشتكردن تمامي صداهاي مخالف در كشور، ازجمله قرار دادن آن

  غيرعادالنه؛هاي ناپديدشدگي اجباري، شكنجه و دادگاه
ن مسابقات، به تبديل شدن به نماد كننده و برگزاركنندگان ايهاي شركتدرخواست از تمامي تيم د)

از مقامات منظور درخواست شده، بهنه زندانيشده و ناعادالحقوق بشر و صداي افراد به اجبار ساكت
درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي دربند، آزاد كردن بي جهتامارات متحده عربي، 

                                                                                                                                                                                 
  المللي وهاي بنيادين ضمانت شده از سوي قوانين ملي و بينديمتوقف ساختن اقدامات سيستماتيك و احترام گذاردن به حقوق و آزا - 
ري هاي نهادهاي سازمان ملل و صدور مجوز براي گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه، گروه كابه اجرا درآوردن توصيه - 

هاي اين المللي جهت بازديد از زنداننهاي حقوق بشري بيمدافعان حقوق بشر سازمان ملل و سازمان هاي اجباري، گزارشگرناپديدشدگي
  كشور.
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ود از حكومت و يا تقاضايشان براي احترام جويانه خشده تنها به دليل انتقادات مسالمتمحبوس
  36.37گذاردن مقامات كشور به حقوق بشر

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

  كشورهاي منطقه

  

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

ر خصوص د، 1397آذرماه  10ز شنبه انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در رو -1
هم اين مآميز شرايط يمن، نكات هشدار مقام ارشد سازمان ملل در زمينه رو به وخامت نهادن مخاطره

  گزارش عبارتند از: 

و امدادرساني، پس  ملل متحد در امور بشردوستانهمعاون دبيركل سازماناظهارات مارك لوكوك،  الف)
زده و قرار گرفتن تر شدن شرايط اين كشور جنگز يمن، مبني بر وخيماز بازگشت از مأموريت خود ا

اي عظيم و در عين حال، ابراز اميدواري در خصوص از دست نرفتن تمامي آن در آستانه فاجعه

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .36

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/uae‐end‐relentless‐crackdown‐on‐critics‐ahead‐of‐

abu‐dhabi‐grand‐prix/ 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .37

در » اجالس جهاني مدارا«ري نخستين ، در خصوص برشمردن برگزا1397آبان ماه  23، در روز چهارشنبه بان حقوق بشرديدهش از سوي انتشار گزار*
ا برپا كردن ها در اين كشور، بناپذير بودن مخفي ساختن روند رو به وخامت سركوببا توجه به امكاندُبي، به منزلة نماد رياكاري امارات متحده عربي، 

  .ائل به احترام به حقوق بشر از خودكشوري پيشرو و ق چنيني و يا تالش كردن براي به تصوير كشيدن چهرههاي اينكنفرانس
  
جايي و سفر به بهاني وي، از جمله حق آزادي جااين فرد و محترم شمردن حقوق انسدرنگ و بدون قيد و شرط تأكيد بر لزوم آزاد شدن بي ه)

  بشري و ارهاي حقوقن و معيخارج از كشور، در صورت زنداني شدن او، تنها به دليل تالش براي فرار از كشور و يا ديگر داليل مغاير با موازي
ين ارائه تضم ، همچنيندادن اين حادثه و نقش نيروهاي امنيتي اين كشور در آندرخواست از مقامات هند براي مورد تحقيق و تقحص قرار  و)

  در زمينه مورد بازخواست قرار دادن افراد مسئول.
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ها، با توجه به مذاكرات وي با مقامات دولت عبد ربه منصور هادي و نيروهاي انصارا... و ابراز فرصت
  رفين، براي حمايت به عمل آوردن از عمليات امدادرساني؛توجه طتمايل قابل

ها به مدت چهار سال و از جاشدگي خانوادهاشاره به مشاهدات اين مقام سازمان ملل، مبني بر بيب) 
كردن  شتبار، ازجمله زندگيدر وضعيت ده هادن اين نوع خانوادهها، زندگي كرزمان شدت يافتن تنش

  ه؛خصوص پس از افزايش پيدا كردن مناقشات در بندر حديديك چادر، بهها در تعداد زيادي از آن
افتن ، ازجمله افزايش يويژه نابساماني اقتصادي ناشي از آناشاره به پيامدهاي ناگوار جنگ يمن، به ج)
ترين بحران امنيتي غذايي بزرگ«تعذيه شديد، به عبارت ديگر رقم خوردن توجه گرسنگي و سوءقابل

راكز ي به مو ناتواني شهروندان يمني براي تهيه مواد غذايي، آب آشاميدني و يا دسترس »در جهان
  درماني و بهداشتي؛

عنوان تنها راه پايان بخشيدن به بحران يمن و حل سياسي از سوي مارك لوكوك، بهبرشمردن راه د)
لل در امور يمن، در هاي مارتين گريفيتس، فرستاده ويژه سازمان مابراز اميدواري در خصوص تالش

چشمگير دار دادن وي در خصوص لزوم افزايش زمينه برگزاري مذاكرات صلح، همچنين هش
  ؛38هاي امدادي به اين كشور در سال آينده ميالدي، با توجه به رو به وخامت نهادن شرايط انسانيكمك

  

صوص ، در خ1397آذرماه  9انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -2
ت قابل نكا .ديدن و رنج كشيدن هر چه بيشتر كودكان يمني، با توجه به تداوم يافتن منازعات آسيب

  ذكر در اين گزارش عبارتند از: 

اظهارات نماينده صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) در يمن، در خصوص تعطيل شدن  الف)
ها در اين كشور، با توجه به قرار افتن خشونتسوم مدارس يمن، به دليل تداوم ياجباري بيش از يك

                                                            
  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 38

 https://news.un.org/en/story/2018/12/1027241 
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ها، ها و يا استفاده از آنواحد از اين مدارس در خط مقدم جنگ و تخريب شدن مابقي آن 15گرفتن 
  جاشده؛هاي بيعنوان پناهگاه براي خانوادهبه

آموز نشدا ديده، تنها براي يكاشاره به فراهم بودن شرايط ادامه تحصيل در مناطق به شدت آسيب ب)
بودن  هچهارم: مواجهآموز يمني، با توجه به كاهش تعداد آموزگاران به كمتر از يكدانش 3از هر 

ها به فرار نآآموزگاران با معضالتي چون، عدم دريافت دستمزد به مدت بيش از دو سال، ناگزير شدن 
رآورده ساختن هت بهاي ديگر شغلي جرصتفها به يافتن از جنگ و خشونت و يا وادار شدن آن

  شان؛نيازهاي معيشتي
، دستيار دبيركل سازمان ملل در زمينه حقوق بشر، مبني بر 39اشاره به اظهارات اندور گيلمور ج)

هاي درگير در جنگ يمن، براي انجام تمامي اقدامات و تدابير درخواست نمودن از تمامي طرف
فروخته شدن آتش منازعات در شهر بندري پذير انساني، جهت ممانعت به عمل آوردن از براامكان

عنوان سرباز و المللي براي خاتمه يافتن روند جذب كودكان، بهحديده و تأكيد بر خواست جامعه بين
  مشاركت دادنشان در مبارزات؛

نج و درد هاي اين درگيري، به دامن زدن به رتأكيد بر غيرقابل پذيرش بودن اقدام هر يك از طرف د)
هاي اعمال شده در درنگ محدوديتها براي لغو بيمثابه تاكتيك جنگي و درخواست از آنانساني، به
  وانتقال كاالهاي اضطراري، همچون مواد غذايي و تجهيزات پزشكي؛زمينه نقل

هاي مرتكب به جرائم جنگي و لزوم ها و گروهشدن تمامي طرفتأكيد بر اهميت مسئول شناخته ه)
راي بنعا، صون بر سراسر كشور، همچنين درخواست از مقامات حاكم بر شهر برقراري مجدد نظم و قان

 وازداشتي بفراد اپايان بخشيدن به زنداني كردن غيرقانوني شهروندان يمني، منتشر نمودن اسامي تمامي 
  ها در سراسر كشور؛ها و بازداشتگاهبهبود بخشيدن به شرايط زندان

ه هرگونه اقدام منجر به اعمال خشونت جنسي و تجاوز، با توجه دهي در زمينتأكيد بر لزوم گزارش و)
ها از قرار گونه خشونتبه وجود تعصبات فرهنگي در جامعه يمن در اين زمينه و هراس قربانيان اين

                                                            
٣٩ Andrew Gilmour 
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جويانه، باهدف مورد بررسي و تحقيق قرار دادن دقيق اين موارد و به گرفتن در معرض اقدامات تالفي
  ؛40ل آنمجازات رساندن عوام

  

خصوص  ، در1397آذرماه  7انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -3
بي در هاي امدادگر از اياالت متحده براي متوقف ساختن حمايت خود از ائتالف عردرخواست سازمان

  محورهاي مهم اين گزارش عبارتند از:  .جنگ با يمن

المللي نجات، بنياد كميته بين«المللي، شامل گروه امدادرسان بين 5مشترك از سوي  بيانيهانتشار  الف)
، »41و شوراي پناهجويان نروژآكسفام آمريكا، سازمان امدادرساني كِر در آمريكا، سازمان نجات كودكان 

ها تن از شهروندان يمني از مرگ، در ، مبني بر نجات يافتن جان ميليون1397آذرماه  5در روز دوشنبه 
صورت اقدام اياالت متحده به خاتمه بخشيدن به حمايت نظامي خود از ائتالف به رهبري عربستان و 

ميليون تن از  14اقشه، با توجه به قرار داشتن هاي مندرنگ تغيير در روند عملكرد طرفپديد آمدن بي
  مردم اين كشور در معرض خطر مرگ ناشي از گرسنگي؛

هاي درگير جنگ، در تضعيف كردن اقتصاد يمن ها و اقدامات تمامي طرفاشاره به نقش سياست ب)
  گسيخته، همراه با پايين آمدن ارزش پول ملي كشور؛و از اين رو، رقم زدن تورم لجام

مثابه ابزار جنگي عليه هاي منازعه از گرسنگي، بهبرداري طرفتأكيد بر ضرورت عدم بهره ج)
تي سليحانقش و شراكت تمامي كشورهاي درگير و حاميان ت يشهروندان يمني و لزوم توجه به ايفا

  ودساخته بشري؛خها، در ايجاد اين بحران كامالً آن

                                                            
  ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سايت خبري سازمان 40

 https://news.un.org/en/story/2018/11/1027081 
٤١ International Rescue Committee, Oxfam America, CARE US, Save the Children, and the Norwegian 
Refugee Council 
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ارهاي اء بخشيدن به فشر از دولت آمريكا براي ارتقهاي امدادگاشاره به درخواست اين سازمان د)
 هاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي، در راستاي پايانويژه بر حكومتديپلماتيك اخير خود، به

  هاي يمن و دادن به خشونت
ترين قحطي جهان در طول تأكيد بر مسئول شناخته شدن اياالت متحده در وقوع احتمالي بزرگ ه)

هاي نظامي خود از ائتالف عربي متمادي، در صورت عدم اقدام آن به متوقف ساختن حمايت هايدهه
  ؛42رهبري عربستان

  
صوص ، در خ1397آذرماه شنبه اول انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز پنج -4

ترين هاي شهر بندري حديده به مهمابراز نگراني مقامات سازمان ملل در مورد نزديك شدن درگير
  باشد: نكات مهم اين گزارش به شرح زير مي .بيمارستان اين شهر

يسف) و تا فوره مدير اجرايي صندوق كودكان ملل متحد (يونصدور بيانيه مشترك از سوي هنريه الف)
رخواست و امدادرساني، مبني بر د شردوستانهملل متحد در امور بمعاون دبيركل سازمانمارك لوكوك، 

هاي درگير در جنگ يمن، براي ممانعت به عمل آوردن از هدف قرار گرفتن و يا اشغال ها از طرفآن
وجه به ته، با بيمارستان الثوره، مجهزترين مركز درماني در شهر حديد ازجملهشدن اماكن غيرنظامي، 

  ها به اين مركز درماني؛نزديك شدن تنش
زدايي و فرجه پديد هاي درگيري براي حفظ شرايط تنشاشاره به درخواست اين مقامات از طرف ب)

نگراني  مانده در اين شهر بندري و در عين حال، ابرازآمده براي صدها هزار تن از شهروندان باقي
هاي حمايت به عمل آوردن از غيرنظاميان و زيرساخت عميق در خصوص لزوم حفظ امنيت و

  هاي اخير؛غيرنظامي، با توجه به آسيب ديدن جدي مراكز درماني در هفته
 2017هزار كودك در بيمارستان الثوره در سال  81اشاره به تحت درمان قرار گرفتن بيش از  ج)

بيمار مبتال به وبا از ماه  1615امل هزار نفر در سال جاري ميالدي تا كنون، ش 45ميالدي و بيش از 
                                                            

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 42
 https://www.aljazeera.com/news/2018/11/aid‐groups‐joint‐plea‐cease‐support‐yemen‐war‐

181126112338883.���� 
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تغذيه تا كنون، با توجه به برخورداري اين بيمارستان از امكانات الزم براي درمان سوء 2018اوت سال 
هاي ويژه، همچنين تجهيزات ضروري براي مراقبت اضطراري از نوزادان و ابراز و دو واحد مراقبت

ها و دن اين بيمارستان در خالل درگيرينگراني مقامات سازمان ملل در خصوص تخريب ش
  ناپذير شدن ارائه خدمات به بيماران و مجروحان؛امكان

هاي درگير، براي خودداري ورزيدن از المللي از تمامي طرفاشاره به درخواست اين مسئوالن بين د)
ن از اطمينان طرفي ها بر لزوم حصولبرداري نظامي كردن از اماكن غيرنظامي و تأكيد آناشغال و يا بهره

شكي و شان و همچنين كادر پزبرقراري امنيت الزم در محل عبور و مرور بيماران و اعضاي خانواده
  روز وهاي شبانهدرماني بيمارستان، در تمامي زمان

ها، حصول اطمينان از گانه، مشتمل بر توقف خشونتدرآوردن كامل تدابير پنج اجرايتأكيد بر به  ه)
غذايي و كاالهاي ضروري، حمايت از نظام اقتصادي، افزايش بودجه براي پاسخگويي به تأمين مواد 

نيازهاي مبرم و تعامل با فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن، جهت پايان بخشيدن به اين منازعه 
  ؛43ممانعت به عمل آوردن از بروز فاجعه

  
، در 1397آبان ماه  30چهارشنبه  انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز -5

  موارد مهم اين گزارش عبارت است از:  .هزار كودك يمني بر اثر گرسنگي 85خصوص مرگ 

، در خصوص مرگ »44نجات كودكان«المللي امدادگر آمار به دست آمده از سوي سازمان بين الف)
ه حاد شديد) و بيماري از تغذيسال، بر اثر گرسنگي (سوء 5) كودك يمني زير 84701هزار ( 85حدود 

درصد از  30الي  20ميالدي و منجر شدن  2015زمان آغاز شدن جنگ داخلي در اين كشور، از سال 
  نشده به مرگ؛موارد درمان

                                                            
  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 43

 https://news.un.org/en/story/2018/11/1026401 
٤٤ Save the Children 
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مني به اين يميليون كودك  3/1هاي سازمان ملل در اين زمينه، مبني بر مبتال بودن اشاره به آمار ب) 
  جنگ در اين كشور، تاكنون؛تغذيه، از زمان شروع نوع سوء

ثر ها كودك بر ااشاره به اظهارات مدير بخش يمن در سازمان نجات كودكان، مبني بر مرگ ده ج)
تحمل مي بر وگرسنگيِ قابل پيشگيري، در قبال كشته شدن هر يك كودك بر اثر بمب و گلوله و تأكيد 

ها و امدن آهسته و تدريجي اندشدن رنج فراوان توسط كودكان گرسنه، با توجه به از كار افتا
  افتن فعاليت آن در مرحله نهايي؛هاي بدنشان تا توقف يدستگاه

ل ور، از ساتر كردن حلقه محاصره اين كشتأكيد بر اقدام ائتالف به رهبري عربستان سعودي، به تنگ د)
وهاي هاي بالستيك نيرگذشته ميالدي تاكنون، پس از مورد حمله واقع شدن رياض توسط موشك

ه ترين دليل افزايش يافتن ميزان گرسنگي در يمن، عالوعنوان مهمانصارا...، و به شمار آوردن آن به
 گذرگاه حياتي اين كشور براي –ديده حهاي اخير در شهر بندري برشدت يافتن مناقشات در ماه

  هاي بشردوستانه؛درصد از مواد غذايي و كمك 70واردات 
ميزان  –ر ماه دهزار تن  55واردات كاالهاي تجاري از شهر حديده به ميزان اشاره به كاهش يافتن  ه)

زمان بر ناگزير ميليون تن از مردم اين كشور و تأكيد اين سا 4/4كافي براي برآورده ساختن نيازهاي 
كند  ز اين رور و اشدن امدادگران آن به انتقال دادن كاالها از بندر جنوبي عدن براي مناطق شمالي كشو

  رساني به مردم نيازمند:شدن روند كمك
اشاره به گسترش فقر و عدم توانايي شهروندان يمني جهت تهيه مواد غذايي براي خانواده خود،  و)

 .45هاي كشورباوجود فراهم بودن كاالهاي ضروري در بازار
 

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  45

https://www.apnews.com/5f92d8bd6eba4286b4c07ae7c6d215f1?utm_campaign=Brookings%20Doha%2
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