
  1                                                      )   3انگليس ( و آمريكا، كانادا، فرانسه يبشر حقوقنگاهي به كارنامه  
 

 

   
  
    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1397 ماهبهمن
 58011079   
   

  

  

 به 
هي

نگا
بي

 عر
ده

متح
ت 

ارا
و ام

ين 
حر

ي، ب
ود

 سع
ان

بست
 عر

ري
 بش

وق
حق

مه 
رنا

كا
 )

22(  

  
ش

زار
گ

 
ي 

رد
اهب

ر
85/

97
 

 



  2                                                                                                                              85گزارش راهبردي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  1)                          22ي 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 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، 1397ماه بهمن
 نيمهم ا يقرارگرفته است. محورها يموردبررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

  

  ن و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بحري الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

، به نقل از 1397ماه بهمن 18شنبه انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز پنج -1
نقش  د، ازدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر حاكي بودن شواهد و مدارك موجو

نگار و مخالف سعودي. روزنامه شدهپيش طراحي رحمانه و ازمقامات حكومت عربستان در قتل بي
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه گزارش نيمهم ا يمحورها

زده و هاي فرا قضايي، شتاب، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور اعدام2اظهارات اگنس كاالمار الف)
 28( 1397ماه بهمن 14تا  8 خودسرانه، در پايان نخستين سفر رسمي تحقيقاتي خود به كشور تركيه، از روز

                                                            
 Office of)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (UN News( سايت خبري سازمان ملل 1 the United Nations High 

Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR)ان حقوق بشر (ب)؛ ديدهHuman  Rights  Watch ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(
)Associated Pressالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ سايت خبريMiddle East 

Monitor  (MEMO)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundation ( رهيالجز يشبكه خبر)؛Aljazeeraشبكه خبري  )؛
)؛ شبكه خبري دويچه وله؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي The New York Timesروزنامه نيويورك تايمز ( )؛BBC.Comبي.بي.سي (

)Emirates Centre for Human Rights (ECHR)المللي عدالت و حقوق بشر ()؛ مركز بينInternational Centre for Justice 

and Human Rightsسايت بحرين ميرور ( )؛Bahrain Mirror ( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين) وBahrain  Institute  for 

Rights and Democracy (BIRD).(  
٢. Agnes Callamard 
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خانواده و نزديكان جمال خاشقجي با مصيبت  يشدن اعضا)، مبني بر مواجه2019فوريه  3ژانويه تا 
المللي متعدد برآمده رحمانه و وحشيانه وي، ضمن اشاره به پيامدهاي بينغيرقابل توصيف ناشي از قتل بي

  المللي، ازجمله سازمان ملل به اين موارد؛جامعه بيناز اين حادثه و تأكيد بر لزوم پرداختن اضطراري 
وئن سال ژماه  اشاره به تداوم تحقيقات در اين زمينه و اقدام وي به ارائه گزارش نهايي خود در ب)

ها، مشتمل بر موضوع اي از توصيهجاري ميالدي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل، به همراه مجموعه
  المللي؛امر با قوانين بين ت) رسمي و چگونگي ارتباط يافتن اينپذيري كيفري (مقامامسئوليت

ن طرفانه در ايياشاره به اقدامات مقامات تركيه جهت به انجام رساندن تحقيقاتي كامل، مستقل و ب ج)
هاي جدي حكومت عربستان در راستاي تحديد، حذف و تضعيف اين حال، تالشرابطه و درعين

ملي هاي الزم در زمينه صحنه جرم تا جستجوهاي ضروري براي عن تفحصفرآيند، از به انجام رسيد
  المللي؛كردن موازين يك بازپرسي بين

ه الملل، ازجملالمللي و مباني مقررات روابط بينبرشمردن قتل خاشقجي، به منزله نقض قوانين بين د)
شرايط به وقوع پيوستن اين  ه شمار آوردنبهاي ديپلماتيك و گيري قانوني از نمايندگيالزامات بهره
، »مصونيت از مجازات«مثابه نماد كاملي از هاي نمايندگان دولت عربستان در قبال آن، بهقتل و واكنش

نگاران، مدافعان حقوق عنوان بخشي از الگوي به قتل رساندن روزنامههمچنين به شمار آوردن آن، به
  هاي مختلف حكومتي؛بشر، فعاالن و مخالفان رژيم

 جان خود، هاي قابل اطمينان براي حفظاشاره به كاهش تدريجي ميزان دستيابي اين افراد به حمايت ه)
وي س، از از طريق پناه آوردن به كشورهاي ديگر و تأكيد بر لزوم اتخاذ موضعي قدرتمند و جمعي

  گونه اقدامات؛لمللي در قبال ايناجامعه بين
ركيه جهت حمايت به عمل آوردن از مالقات او و هيأت همراه قدرداني خانم كاالمار از مقامات ت و)

تداوم بخشيدن به اقدامات خود در اين زمينه و فراهم آوردن  جهتوي و درخواست از مقامات مسئول 
 شبكه: اين در حالي است كه به گزارش 3امكان همكاري كامل با هيأت ويژه سازمان ملل در اين رابطه

                                                            
  هاي: گزارش سايت خبري سازمان ملل، به نقل از دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك .3

https://news.un.org/en/story/2019/02/1032241 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24146&LangID=E 
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از سوي  ظاهراًاين درخواست اگنس كاالمار، از عربستان تقاضاي همكاري داشته و ، خبري يورونيوز
  ؛كنسولگري عربستان در استانبول رد شده است

، 1397ماه بهمن 19، در روز جمعه خبرگزاري اسوشيتدپرسهمچنين، گفتني است كه به گزارش  ز)
 واي جهت مورد تحقيق تركيه و برخي ديگر از كشورهاي جهان قصد دارند تا براي تشكيل كميته

  د؛تي رسمي ارائه دهنارت سازمان ملل، درخواسنگار، تحت نظتفحص قرار دادن قتل اين روزنامه
، گروهي 1397ماه بهمن 18شنبه ، در روز پنجبان حقوق بشرديدهاين در حالي است كه به گزارش  ح)

اي مشترك، ضمن ابراز نگراني عميق در ، با صدور بيانيه4حقوق بشري مردم نهاد هاياز سازمان
پذيري در پرونده قتل جمال خاشقجي و با توجه به سابقه خصوص فقدان شفافيت و مسئوليت

نگاران و مخالفان، حمايت دولت و حكومت عربستان سعودي در مورد پيگرد قانوني قرار دادن روزنامه
  تحده را در موارد ذيل خواستار شدند:مكنگره اياالت

  

جمهوري آمريكا در رابطه با لزوم پذيرش مسئوليت از سوي گيري مقام رياستعلني ساختن تصميم -
  ها؛هاي در نظر گرفته شده عليه آنمرتكبان قتل خاشقجي و همچنين ماهيت تحريم

ز اطالعاتي اين نهاد اازجمله ارزيابي  علني نمودن تمامي اسناد سازمان سيا در رابطه با اين پرونده، -
دار دادن پذيري در اين پرونده و وظيفه دولت آمريكا در رابطه با لزوم هشميزان و چگونگي مسئوليت

  به وي در خصوص تهديد جاني متوجه او؛
  در آن؛پذيري تالمللي در زمينه شرايط انجام اين جنايت و مسئوليبه انجام رساندن تحقيقاتي مستقل و بين - 
نگاران، فعاالن و روحانيون محكوم به تحمل حبس، تنها به دليل بيان درنگ روزنامهآزاد نمودن بي -

  يد خود در عربستان سعودي؛جويانه نظرات و عقاآزادانه و مسالمت
  

                                                            
٤.  Committee  to  Protect  Journalists;  Human  Rights  First;  Human  Rights  Watch;  Open  Society  Justice 
Initiative; PEN America; Reporters Without Borders 



  4                                                                                                                              85گزارش راهبردي 

 

، مبني بر مورد 1397ماه بهمن 15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي در روز دوشنبه  -2
، هاي خبريالمللي حقوق بشر و رسانههاي بيناز سوي گروههاي منتشر شده ر گرفتن گزارشتأييد قرا

شكنجه قرار گرفتن فعاالن زن زنداني در عربستان سعودي، از سوي هيأتي متشكل  در خصوص مورد
شدن اجههاي مزبور، با توجه به موتن از نمايندگان پارلمان بريتانيا، تأكيد بر معتبر بودن گزارش 3از 

هاي مورد شكنجه قرار گرفتن از طريق شوك«، ازجمله »ظالمانه و غيرانساني«اين زندانيان با رفتارهاي 
، ضمن خاطر نشان كردن قرار داشتن »سوء رفتارها«و ديگر » الكتريكي، شالق زدن و آزارهاي جنسي

شاره به گزارش خبرگزاري مسئوليت تمامي اين اقدامات بر عهده مقامات رده باالي عربستان سعودي، ا
الملل، مبني بر به ثبت رسيدن رويترز در ماه گذشته سال جاري ميالدي، به نقل از سازمان عفو بين

آزار و اذيت جنسي و تهديد به مرگ عليه فعاالن  ازجمله ،شكنجه و بدرفتاريمورد  10كم دست
مردن اين اتهامات از سوي و همچنين اشاره به مردود ش سياسي و حقوق بشر در عربستان سعودي

  6؛5هاي اين كشورحكومت عربستان سعودي، با تكيه بر اصل مجاز نبودن اعمال شكنجه در زندان

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: .5

 http://www.bbc.com/persian/world‐47119869 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .6

ربستان از ع بان حقوق بشرديدهو  المللنسازمان عفو بي، در خصوص درخواست 1397 ماهبهمن 5در روز جمعه  شبكه خبري الجزيره،انتشار گزارش از سوي *
صوص مورد خهاي منتشر شده در زارشزنان زنداني مدافع و فعال حقوق بشر، پس از گ ژهيوبهسعودي براي موافقت نمودن با مالقات ناظران مستقل با زندانيان، 

  هاي برجسته سياسي و اقتصادي و تجار دستگير شده در جريان مبارزه با فساد، مبني بر:ها، همچنين مالقات با شخصيتشكنجه قرار گرفتن آن
ها در حمايت از لزوم هاي آنيتميالدي، به دليل فعال 2018ها فعال حقوق زنان، در ماه مه سال اقدام مقامات عربستان به دستگير نمودن ده الف)

  قيوميت مردساالرانه حاكم بر اين پادشاهي؛ نظامبهبرخوردار شدن زنان از حق رانندگي و پايان بخشيدن 
و سناد الملل، مبني بر برخورداري اين نهاد حقوق بشري از اهاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ب)

و تأكيد بر  شدنشان ريدستگماهه نخستِ  3ين زندانيان، عمدتاً، زنان، در اتن از  10كم استفاده قرار گرفتن دستءمداركي، مبتني بر مورد شكنجه و سو
  زبور؛هاي مگزارش ومورد تأييد قرار دادن اسناد  منظوربهلزوم دسترسي يافتن ناظران مستقل نهادهاي حقوق بشري به اين زندانيان، 

شده، از ماه ها و تجار برجسته بازداشتبان حقوق بشر بر ضرورت فراهم آمدن امكان الزم جهت مالقات با شاهزادهاشاره به تأكيد ديده ج)
ي نوعبهرزيدن وان، مبادرت ميالدي، پس از دستور محمد بن سلمان، مبني بر آغاز كمپين مقابله با فساد و يا از نگاه منتقد 2017نوامبر سال 

  ادن اين طبقه از حاكميت و جامعه؛تحت فشار قرار د باهدف» بازي قدرت«
 ر عربستان وبان حقوق بشر، مبني بر عدم برخورداري كميسيون حقوق بشاشاره به اظهارات مايكل پيج، معاون بخش خاورميانه در ديده د)

  تبر و شفاف در اين زمينه.مع قاتيتحقدادستان عمومي آن، از استقالل الزم جهت به انجام رساندن 
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، در واكنش به 1397ماه بهمن 12الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
به امتناع ورزيدن از  خصوص اقدام دادستان عمومي عربستان سعودي هاي منتشر شده درگزارش

  منتشره به شرح زير است: گزارشنكات مهم اين  .صدور حكم اعدام براي اسراء الغُمغام

ون الملل، پيراماظهارات سماح حديد، مدير بخش كارزارهاي خاورميانه در سازمان عفو بين الف)
ن زعاالن فيكي از  –منصرف شدن دادستان عمومي عربستان از صدور حكم اعدام براي خانم الغُمغام 

رد پيگرد ، مو2015كه به دليل مشاركت در تظاهرات ضدحكومتي در استان شرقي اين كشور، در سال 
  قانوني قرار گرفت؛

 ترضانتأكيد بر لزوم اقدام مقامات قضايي عربستان به لغو نمودن احكام اعدام تمامي مع ب)
  آميز؛كننده در تظاهرات مسالمتشركت

حال، تأكيد نال نهادهاي حقوق بشري از لغو شدن حكم اعدام اين فعال زن و درعياشاره به استقب ج)
ر ستن دجبر ناگزير بودن وي به گذراندن دوران محكوميت خود در زندان، تنها به دليل مشاركت 

  آميز؛راهپيمايي صلح
احكام اعدام درنگ تمامي هاي عربستان سعودي به متوقف ساختن بيتأكيد بر لزوم اقدام دادستان د)

مندي از هدليل بهر فعال ديگر، عالوه بر خانم الغُمغام، ناگزير به تحمل حبس تنها به 4صادر شده براي 
  حقوق خود در زمينه آزادي بيان و اجتماعات؛

 رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز در تماميمثابه مجازاتي بيبه شمار آوردن صدور حكم اعدام، به ه)
نزله حال، انزجار آميز شمردن اعدام در صورت توسل جستن به آن، به مو درعين شرايط، از يك سو

قوانين ا امري مغاير و متناقض ب –جو ابزاري جهت مورد مجازات قرار دادن معترضان مسالمت
  المللي، از سوي ديگر؛بين
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زات اعدام براي هايي براي لغو مجاتأكيد بر لزوم اقدام مقامات عربستان سعودي به برداشتن گام و)
درنگ و بدون قيد و شرط خانم الغمغام و ديگر فعاالن مدني و هميشه و اطمينان از آزاد شدن بي

  ؛7مندي از حقوق حقه خودسياسيِ محكوم به تحمل حبس، تنها به دليل بهره
  
، مبني بر 1397ماه بهمن 10بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -4
  :شمردن داليل فرار زنان عربستان سعودي از كشور خود، ازجملهبر

  برخوردار نبودن از آزادي الزم جهت سفر و يا دريافت گذرنامه؛ الف)
ران دن دختبوه همواجبرخوردار نبودن از آزادي الزم براي برگزيدن شريك زندگي خود و همچنين  ب)

  ري؛همسكودك –هنگام هاي زودكودك و نوجوان با ازدواج
  هاي خانگي؛با خشونته همواج ج)
  هاي شغلي؛ه با تبعيضهمواج د)
  هاي بهداشتي و درماني؛با تبعيضه همواج ه)
  با عدم برابري و مساوات در زمينه طالق، حضانت كودكان و ارثيه؛ همواجه و)
  هاي انتقال قيوميت؛ه با چالشهمواج ز)
  ها؛پناهگاهه با محدوديت در زمينه ترك زندان و يا همواج ح)
  ينه تحصيل در خارج از كشور؛ه با محدوديت در زمهمواج ط)
 .8هاي سياسيقرار داشتن در معرض سركوب ي)
  

  

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .7

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/saudi‐arabia‐authorities‐must‐drop‐calls‐to‐execute‐

peaceful‐protesters/ 
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .8

 https://www.hrw.org/news/2019/01/30/saudi‐arabia‐10‐reasons‐why‐women‐flee 
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  بحرين*

، در خصوص 1397ماه بهمن 21انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز يكشنبه  -1
خود، مبني بر نياز مبرم و اضطراري  رساني ابتسام الصائغ، فعال حقوق بشر، در صفحه اينستاگراماطالع

هاي درماني و ، زنداني محبوس در زندان مركزي جو، به دريافت مجدد مراقبت9مرتضي المقداد
منظور از دست ندادن كامل بينايي چشمان خود، اشاره به اظهارات خانواده اين زنداني، مبني پزشكي، به

به دليل امتناع ورزيدن مقامات زندان جو از ارائه بر رو به وخامت نهادن وضعيت بينايي اين زنداني 
هاي چشمي و لنزهاي طبي جديد و ناگزير كردن وي به خدمات درماني به او، همچون استفاده از قطره

سال متداوم، بدون در اختيار داشتن امكان  3مورد استفاده قرار دادن لنزهاي قبلي خود به مدت 
اين زنداني به دليل اتهامات سياسي وارده به وي، محكوم به ها: گفتني است كه ضدعفوني كردن آن

  11؛10سال و نيم حبس در زندان شده است 5تحمل 

                                                            
٩. Mortada Al‐Miqdad 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .10
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/52393.html 

 هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .11

هاي به دست آمده از گزارش صوص، در خ1397ماه  بهمن 4شنبه پنجو  دوشنبه اول، در روزهاي سايت بحرين ميرورانتشار گزارش از سوي *
  :ني برفعاالن حقوق بشر، در زمينه رو به وخامت نهادن وضعيت سالمت جسماني دو زنداني سياسي در زندان جو در بحرين، مب

ز رزيدن ناجي فتيل اميالدي، همچنين امتناع و 2018نوامبر سال  15روز از اعتصاب غذاي ناجي فتيل و علي حاجي، از روز  70گذشت  الف)
مانند  ،شانو اساسي ها به حقوق اوليهدسترسي آن هدر اعتراض به عدم تمكين مديريت زندان ب، تاكنوننوشيدن آب، از حدود يك هفته پيش 

  هاي درماني و پزشكي؛دريافت مراقبت
و به وخامت نهادن شرايط وجه به ربا ت ،گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشراشاره به ابراز نگراني عميق ميشل فورست،  ب)

  جسماني اين دو زنداني سياسي در زندان مركزي بحرين؛
تر و عهر چه سري ه نمودناشاره به درخواست دو تن از نمايندگان پارلمان بريتانيا از جِرِمي هانت، وزير خارجه اين كشور، براي مداخل ج)

ين ر اساس ابو كمك نمودن به زندانيان سياسي در حال اعتصاب در بحرين: اضطراري دولت انگليس در راستاي حمايت به عمل آوردن 
  اند؛زنداني در اين زندان دست به اعتصاب غذا زده 20گزارش، بيش از 

ود، خقوق اساسي حدان از برشمردن شرايط زندان جو، به منزله شرايط كامالً غيرانساني و اشاره به محروم ماندن مداوم زندانيان اين زن د)
امات ها پوند از سوي مقها براي دولت بريتانيا، با توجه به هزينه كردن ميليونهمچنين مورد تأكيد قرار دادن ناخوشايند بودن اين گزارش

  هاي مراقبتي و درماني؛ينه سياستدر زم ازجملهها، انگليس، براي آموزش دادن مأموران و مسئوالن اين زندان
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، در 1397 ماهبهمن 19، در روز جمعه 12انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2
تن از نمايندگان پارلمان بريتانيا، در روز  19متشكل از  فرا حزبياز سوي گروهي  نامهخصوص ارسال 

، خطاب به جرمي هانت، وزير امور خارجه اين كشور، مبني بر لزوم اقدام 1397 ماهبهمن 15دوشنبه 
درنگ و بدون قيد و شرط نبيل بيوي جهت درخواست نمودن از مقامات بحرين، براي آزاد كردن 

برگزيده از سوي نشريه فارين پاليسي در سال جاري  -رجب، مدافع برجسته حقوق بشر بحريني 
سال  5با توجه به تأييد شدن حكم حبس وي به مدت  - انديشمند جهان  100يكي از  عنوانبهميالدي، 

ميالدي، تنها به دليل بيان آزادانه  2018 از سوي ديوان عالي بحرين، در آخرين روز از ماه دسامبر سال
معلق نمودن بودجه  جهتنظرات خود در شبكه اجتماعي توئيتر و همچنين درخواست از وزير خارجه 

هاي فني به اين كشور، تا زمان بهبود وضعيت در نظر گرفته شده از سوي بريتانيا براي ارائه كمك
  ؛13حقوق بشري آن

، در 1397ماه بهمن 18شنبه ه حقوق و دموكراسي بحرين، در روز پنجانتشار گزارش از سوي مؤسس -3
 11تن از شهروندان اين كشور به تحمل حبس ابد، همچنين سلب تابعيت از  7 خصوص محكوميت

  از: اندعبارتنكات مهم اين گزارش  .تن، ازجمله يك فعال زن

تن از شهروندان بحريني،  11براي اقدام ديوان كيفري عالي چهارم بحرين به صدور احكام حبس  الف)
ها از حق تابعيت كشور خود: اين فعال ، فعال سياسي و محروم نمودن آن14ازجمله زكيه البربوري

ميالدي تابعيت خود را از دست داده است و در مجموع  2019سياسي نخستين زني است كه در سال 
  ؛اندزن از اين حق محروم شده 3ميالدي تاكنون،  2012از سال 

  نفر؛ 824شده در اين كشور به تابعيتاشاره به رسيدن تعداد شهروندان سلب  ب)
                                                                                                                                                                                 

سازمان عفو  ژهيوهب، هاي حقوق بشريها و سازمانبه فعاالن حقوقي، نمايندگان پارلمانخطاب اي ر نامهفتيل و حاجي دگفتني است كه  ه)
ت و سياسي تح ندانيان انديشهزرا در راستاي محقق ساختن حقوق اوليه حكومت بحرين  اند تا، درخواست نمودهبان حقوق بشرالملل و ديدهبين

  فشار قرار دهند.
١٢. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 

  مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش  .13
 http://birdbh.org/2019/02/mps‐from‐all‐parties‐urge‐the‐uk‐foreign‐secretary‐to‐call‐for‐the‐release‐of‐

leading‐bahraini‐rights‐defender/ 
١٤. Zakeya AlBarboori 
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 رين واشاره به مورد محكوميت قرار گرفتن اين اقدام از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بح ج)
  درخواست از مقامات اين كشور براي بازگرداندن حق شهروندي به اين متهمان؛

تن از محكومان اين  12براي  –ار بحرين دين –ديناري  500تا  100هاي هجريم اشاره به در نظر گرفتن د)
نفر،  2اي سال حبس بر 10تن، تحمل  7پرونده، عالوه بر صدور احكام حبس، شامل حكم حبس ابد براي 

  ديگر؛تن  1سال حبس براي  3و تحمل  –زكيه البربوري  –نفر  1سال حبس براي  5تحمل 
هاي ميالدي، به اتهام پيوستن به شبكه 2018وم شدن زكيه در سال اشاره به دستگير و محك ه)

تروريستي، در اختيار داشتن مواد منفجره و دريافت منابع مالي از سوي ايران، محبوس شدن وي در 
هاي زمان طوالني و قرار گرفتن او در معرض ناپديدشدگي اجباري، بازجويي سلول انفرادي براي مدت

  ؛15محكوم شدن به تحمل حبس، پرداخت جريمه و سلب تابعيت سرسختانه و سرانجام
  
، مبني بر 1397ماه بهمن 16شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز سه -4

 ي، وابسته به كنگره آمريكا از مقامات بحرين براي آزاد16درخواست كميسيون حقوق بشر تام النتوس
، زنداني سياسي و فعال حقوق بشر بحريني، 17ي الخَواجهدرنگ و بدون قيد و شرط عبدالهادبي

، محكوم به تحمل حبس ابد، از 18گذاران مركز حقوق بشر بحرينهمچنين رئيس سابق و يكي از بنيان
 جهتميالدي، بر اساس حكم صادر شده از سوي دادگاهي نظامي، تشكيل يافته  2011ماه ژوئن سال 

  ؛19هاي مخالف در اين كشورهاي احزاب و گروهشخصيت محاكمه گروهي از مدافعان حقوق بشر و

                                                            
  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: .15

 http://birdbh.org/2019/02/bahrain‐7-convicted‐to‐life‐imprisonment‐and‐11-revoked‐of‐their‐
citizenship‐including‐female‐activist/ 
١٦. Tom Lantos Human Rights Commission 
١٧. Abdulhadi Al‐Khawaja 
١٨. Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .19
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/52276.html 
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ماه بهمن 12تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز جمعه  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -5
پيرامون عادالنه » هاي جديترديد«، به نقل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر وجود داشتن 1397

رهبران مخالفان  جهت هان عالي بحرين، در خصوص احكام صادرو منصفانه برگزار شدن جلسات ديو
الوفاق،  انحالل يافته جمعيت دبير كلبحريني، ازجمله تأييد حكم حبس ابد براي شيخ علي سلمان، 

 براي كشور قطر و همچنين محروميت، به اتهام جاسوسي گروه شيعه مخالف در اين كشور ترينبزرگ
تن از دستياران شيخ علي سلمان و از نمايندگان سابق پارلمان اين علي االَسود و حسن سلطان، دو 

نظرخواهي براي صدور حكم محكوميت غيابي خود به حبس ابد، همچنين اشاره كشور، از حق تجديد
احكام مزبور از سوي دادگاه عالي صدور ابراز نگراني عميق سخنگوي دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از 

  ؛20هاي اين پادشاهيخالفت متهمان با حكومت و سياستبحرين، تنها به دليل م

، در خصوص 1397ماه بهمن 12انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز جمعه  -6
تعداد  ينستاگرام خود، مبني بر مسموميترساني ابتسام الصائغ، فعال حقوق بشر، در صفحه ااطالع

، پس از صرف نهار، 1397ماه بهمن 8، در روز دوشنبه زيادي از زندانيان محبوس در زندان مركزي جو
اشاره به پديد آمدن آشفتگي و سردرگمي در مورد تعداد زندانيان مسموم شده، اشاره به انتقال نيافتن 

برخي افراد، در صورت وخامت شديد وضعيت به بيمارستان و تنها ارجاع دادن  زندانيان بيمار
نين اقدام مأموران زندان به حذف وعده غذايي شام زندانيان، تأكيد شان به پرستار زندان، همچجسماني

بر تداوم يافتن عالئم بيماري در برخي از زندانيان با وجود گذشت دو روز از اين حادثه، همچنين 
درخواست زندانيان براي مورد مؤاخذه قرار دادن مسئوالن كيفيت و بهداشت مواد غذايي اين زندان و 

ترين حقوق حداقلحقوق بشر از مقامات زندان براي نشان دادن تعهد خود به رعايت  تقاضاي اين فعال
  .21زندانيان

                                                            
   تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري  .20

https://www.middleeastmonitor.com/20190201‐un‐raises‐serious‐doubts‐whether‐bahrain‐opposition‐

leaders‐got‐fair‐trial/ 
  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .21

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/52141.html 



  11)                          22ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

  امارات متحده عربي*

، 1397 ماهبهمن 19، در روز جمعه 22عدالت و حقوق بشر الملليبينمركز انتشار گزارش از سوي  -1
اليه عبدالنور، زنداني زن مبتال در خصوص امتناع ورزيدن مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن ع

. به سرطان، با توجه به قرار داشتن وي در شرايط بسيار وخيم و احتماالً روزهاي پاياني عمر خود
   از: اندعبارتمحورهاي مهم اين گزارش 

، در در شهر العين 23به بيمارستان توام ،در ميان تدابير شديد امنيتي و مراقبتيانتقال اين زنداني  الف)
خانواده وي به  ي، بدون مطلع ساختن خانواده او و اقدام اعضا1397 ماهدي 20شنبه ز پنجرو

  اطالع از محل نگهداري خانم عبدالنور؛  منظوربههاي مكرر پيگيري
، در باريكي ا براخانواده اين زنداني جهت مالقات با وي در بيمارستان، تنه ياشاره به اجازه اعضا ب)

  ؛1397 ماهمنبهروز دوشنبه اول 
وي به  ساختن ، مبني بر اقدام مقامات زنداني به منتقلالنورعبداشاره به اظهارات مادر عاليه  ج)

ي از مودن وضعيت وپنهان ن باهدفبرخورداري او از امكانات درماني، بلكه  منظوربهبيمارستان، نه 
  جامعه جهاني؛

ودن آزاد نم جهتامارات متحده عربي درخواست اين نهاد حقوق بشري از مقامات  بهاشاره  د)
ي خود درنگ اين زنداني و فراهم آوردن امكان الزم براي وي جهت گذراندن روزهاي پاياني زندگبي

به  وارد شده طرفانه در زمينه اتهاماتخانواده، همچنين مبادرت ورزيدن به آغاز تحقيقاتي بي يبا اعضا
  زندانيان؛مورد اعمال شكنجه عليه مأموران امنيتي در 

بازداشت و او را ميالدي  2015سال در النور را عبدعاليه امنيتي امارات  هايسرويسكه گفتني است  ه)
يك نوار  سال گذشته ميالدي در ماه مه. تحت شكنجه و بدرفتاري شديد قرار دادند ي مخفيانه،در مكان

عرض شكنجه ، ارعاب و محروميت او در م دادميعبدالنور به بيرون درز كرد كه نشان خانم صوتي از 
                                                            

٢٢ International Centre for Justice and Human Rights 
٢٣ Tawam 
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عدالت و حقوق بشر اعالم كرد اندكي پس از  الملليبينمركز . قرار دارداز درمان و داروهاي مناسب 
بهبود يافته بود، بار  2008پزشكان اعالم كردند بيماري سرطان وي كه در سال اين زنداني، بازداشت 

  ؛24تديگر عود كرده اس
  
ماه منبه 17ه بكه خبري بي.بي.سي و خبرگزاري رويترز، در روز چهارشنبانتشار گزارش از سوي ش -2

متحده  در امارات، 1397 ماهبهمن 2شنبه در روز سه ،يك تبعه بريتانيا، در خصوص بازداشت 1397
. ين كشورهاي آسيا در ا، در زمان برگزاري جام ملتقطرتيم ملي فوتبال به دليل پوشيدن پيراهن عربي، 

   از: اندعبارتاين گزارش نكات مهم 

ده ن امارات متح، مبني بر عدم اطالع وي از قانوساله از انگلستان 26 ،علي عيسي احمداظهارات  الف)
چنين ، همقطركشور با » همبستگياعالم «  گونههر گذاردن نمايش  عربي، مبني بر ممنوعيت به

ز ترك پس ا شدنشرد حمله واقع بازداشت او پس از اطالع دادن وي به پليس امارات در خصوص مو
  ؛استاديوم

 گوييدروغ«اشاره به اظهارات مقامات سفارت امارات در لندن، مبني بر متهم كردن اين تبعه بريتانيا به  ب)
، همچنين »و اتالف نمودن وقت پليس، با توجه به بازداشت نشدن وي به دليل پوشيدن پيراهن تيم ملي قطر

  ؛25، از دو تابعيت بريتانيايي و سودانيعلي عيسي احمدرداري مورد تأكيد قرار دادن برخو
 ت اماراتا دولباشاره به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه بريتانيا، مبني بر تماس حاصل كردن  ج)

  شده؛دادن مورد اين تبعه بازداشتو مورد پيگيري قرار 
ريتانيا دو سال پيش به شهروندان اين وزارت امور خارجه بگفتني است كه به گفته اين شبكه خبري،  د)

هاي با قطر در شبكه» همبستگي«كشور هشدار داده بود كه در حين سفر به امارات از نشان دادن 

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:عدالت و حقوق بشر يالمللنيمركز بگزارش  .24

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/995-uae‐alya‐abdulnoor‐transferred‐to‐tawam‐

hospital‐and‐denied‐the‐right‐to‐spend‐her‐remaining‐days‐with‐her‐family‐despite‐her‐terminal‐
cancer.html 

پس از معاينه توسط دكتر  ، اماكه مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاست اين فرد به پليس گفته «يك مقام اماراتي گفتني است كه بنا به اظهارات  .25
  ».ستاه انجام پذيرفتكه صدمات او با آنچه گفته شده همخواني ندارد و اين صدمات به نظر به دست خود اين فرد آشكار شده 
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يا از هر طريق ديگر خودداري كنند و افرادي كه در اين ارتباط بازداشت شوند، زنداني يا  و اجتماعي
  ؛26جريمه خواهند شد

  
و  14الملل، در روزهاي يكشنبه بان حقوق بشر و سازمان عفو بينيدهانتشار گزارش از سوي د -3

، در خصوص درخواست از پاپ فرانسيس براي طرح مسائل حقوق بشري، به 1397ماه بهمن 12جمعه 
به  بين اديان ساجالشركت در  جهت ،ماهبهمن 14، يكشنبههنگام سفر به امارات متحده عربي، در روز 

   باشد:اين گزارش به شرح زير ميموارد قابل ذكر  .وليعهد ابوظبيدعوت محمد بن زائد، 

جهان،  بان حقوق بشر خطاب به پاپ فرانسيس، رهبر مسيحيان كاتوليكارسال نامه از سوي ديده الف)
الف ي ائتمبني بر ابراز نگراني در خصوص پيامدهاي مشاركت امارات متحده عربي در عمليات نظام

زادي ادن آدن، در يمن و همچنين اقدام دولت اين كشور به مورد حمله قرار عربي به رهبري عربستا
  هاي اساسي در جامعه؛بيان و ديگر آزادي

رصت فبرداري از بهره جهتاشاره به تقاضاي اين نهاد حقوق بشري از باالترين مقام مذهبي جهان،  ب)
ب ردن از ارتكامانعت به عمل آودرخواست از مقامات دولت آن جهت م منظوربهسفر خود به امارات، 

ن هاي داخلي، همچنينيروهاي نظامي تحت حمايت خود به نقض حقوق بشر و خاتمه بخشيدن به سركوب
  ، متمركز بر موضوع برادري انساني؛بين اديانمطرح نمودن اين مباحث در جريان اجالس 

س، جهت خواست از پاپ فرانسيدر الملل، مبني براشاره به صدور بيانيه از سوي سازمان عفو بين ج)
  ؛كشور مطرح مسئله زندانيان مدافع حقوق بشر در امارات متحده عربي، در جريان سفرش به اين

سال تسامح « مثابهبهميالدي،  2019هاي مقامات اماراتي، در راستاي جلوه دادن سال اشاره به تالش د)
احترام « به منزله ،هاي جهان به اين كشوريكسفر پاپ فرانسيس، رهبر كاتولو به شمار آوردن » و مدارا

                                                            
  هاي:هاي شبكه خبري بي.بي.سي و خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينكگزارش .26

 http://www.bbc.com/persian/world‐47140799 
https://www.reuters.com/article/us‐emirates‐britain‐arrests/uae‐denies‐british‐man‐detained‐for‐
showing‐qatar‐support‐idUSKCN1PV0F5?utm_campaign=B rookings%20Doha%20Center&utm_source =hs 
_email&utm_medium=email&utm_content=69643627 
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، ضمن مورد پرسش قرار دادن ميزان آمادگي مقامات اين كشور براي كنار »اديان و مذاهب به تنوع آن
  خود در قبال مخالفان و معترضان؛ هاي سركوبگرانهگذاردن و دست كشيدن از سياست

ني عليه تمامي منتقدان و مخالفان، اعم از فعاالن اندازي كمپياشاره به اقدام مقامات امارات به راه ه)
، از طريق بازداشت و زنداني كردن تاكنون 2011نگاران، از سال حقوق بشر، قضات و وكال و روزنامه

  ؛27ها و همچنين اعمال شكنجه عليه زندانيان دربندخودسرانه آن
 

ماه بهمن 11شنبه روز پنج، در 28انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -4
، به نقل از خبرگزاري رويترز، در خصوص استفاده حكومت امارات متحده عربي از عوامل 1397

 گزارش نيمهم ا يمحورها. متحده در راستاي جاسوسي كردن از مخالفان خوداطالعاتي اياالت
   ت: اس ريصورت خالصه به شرح زبه

ترز، در زمينه اقدام عوامل اطالعاتي سابق دولت آمريكا به انتشار گزارش توسط خبرگزاري روي الف)
، جهت مورد استفاده قرار گرفتن از سوي دولت امارات متحده 29ايجاد ابزاري جاسوسي، به نام كارما
نگاران منتقد و ها، فعاالن حقوق بشر، روزنامههاي همراه ديپلماتعربي، در راستاي هك كردن تلفن

  حتي رهبران خارجي؛
 رار دادننترل قاشاره به توانايي اين ابزار سايبري در زمينه فراهم آوردن امكان تحت نظارت و ك ب)

گرفته تا مقامات  ميالدي تاكنون، از امير قطر 2016صدها هدف مورد نظر براي مقامات اماراتي، از سال 
ها، كسبه ع ارشد تركيه و فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در يمن، از طريق دستيابي

هاي همراه و حتي ها، اطالعات مربوط به موقعيت جغرافيايي تلفنهاي الكترونيكي، پيامكپست
  هاي عبور؛رمز

                                                            
  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكبان حقوق بشر و سازمان عفو بينهاي ديدهگزارش .27

https://www.hrw.org/news/2019/02/03/uae‐pope‐should‐raise‐rights‐issues‐visit 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/uae‐pope‐visityear‐of‐tolerancerings‐hollow‐in‐

context‐of‐ongoing‐repression/ 
٢٨. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٢٩. Karma 
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اشاره به اقدام حكومت اين كشور به بنيان نهادن يك واحد عملياتي تهاجمي، به اين منظور در شهر  ج)
اندركار و فعال در اين ي اماراتي دستابوظبي، جهت مستقر ساختن عوامل آمريكايي و مقامات امنيت

براي نفوذ كارما به يك گوشي آيفون، تنها كافي گفتني است كه  »:30پروژه كالغ سياه«پروژه، موسوم به 
  ؛شماره تلفن همراه يا آدرس ايميل متصل به آن گوشي، وارد فهرست هدف شود نبود
آميز دستيابي موفقيت ازجملهميالدي،  2017و  2016هاي اشاره به دستاوردهاي اين پروژه در سال د)

يابي، ضمن تأكيد بر آشكار هاي مكانها و دادهها، رمزهاي عبور، پيامكهاي الكترونيكي، عكسبه پست
  وم يافتن فعاليت آن در حال حاضر؛نبودن تدا

هاي آيفون صدها هدف در كشورهايي چون زار براي نفوذ به گوشيامارات از اين ابگفتني است كه  ه)
اند به گوشي آيفون شيخ عوامل اين پروژه حتي توانسته .قطر، يمن، ايران و تركيه استفاده كرده است

معاون سابق  ،مهمت شيمشك .همراه برادر و نزديكان او نفوذ كنند هايتلفنامير قطر و همچنين  ،تميم
 ،وزير خارجه عمان و صدها شخصيت سياسي ديگر در منطقه ،، يوسف بن علويوزير تركيهنخست
به گزارش  .اندافرادي هستند كه به گفته رويترز در اين پروژه هدف جاسوسي قرار گرفته ازجمله

اند، زير نظر كردههاي اجتماعي به حكومت توهين مياين پروژه افرادي را نيز كه در شبكهرويترز، 
 .31گرفته استمي
  

  

  

 

                                                            
٣٠. Project Raven 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:  .31
http://www.echr.org.uk/news/us‐intelligence‐operatives‐recruited‐uae‐spy‐dissidents 
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بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير كشورهاي ب) موارد نقض حقوق 
  منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

ماه بهمن 17انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز و شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه  - 
متحده عربي و  نظاميان يمن توسط اماراتتجهيز شبه، در خصوص المللسازمان عفو بين، به نقل از 1397

  ن گزارش عبارتند از:. نكات قابل توجه در ايها به جرائم جنگي و نقض حقوق بشرارتكاب اين گروه

الملل، در خصوص مورد انتقاد قرار دادن مقامات انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين الف)
، افزارهاي ساخت غربترين جنگپيشرفتهمالحظه حكومت امارات متحده عربي به قرار دادن بي

نظاميان يمني، شبه، در اختيار انداز، تفنگ، مسلسل و سالح كمريخودروي زرهي، خمپاره ازجمله
  ؛هامين مالي و آموزش آنأتهمچنين 

ها به جنايات جنگي و ديگر نظاميان از هيچ دولت رسمي، مرتكب شدن آناشاره به تبعيت ننمودن شبه ب)
شدت يافتن بحران  روازاينو به بندر حديده بردن يورش  ازجملهاقدامات مغاير و متناقض با حقوق بشر، 

  خامت نهادن هر چه بيشتر شرايط براي شهروندان غيرنظامي اين كشور؛در منطقه و رو به و
استراليا، بلژيك، برزيل، بلغارستان، جمهوري چك،  ازجملهاشاره به اقدام جديد برخي از كشورها،  ج)

، به صادر نمودن و يا صدور مجوز فرانسه، آلمان، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، تركيه، بريتانيا و آمريكا
رغم قرار داشتن اين كشور و افزارهاي پيشرفته به امارات متحده عربي، بهراي صادرات جنگالزم ب
  در مظان اتهامات سنگين در رابطه با نقض حقوق بشر؛نظاميان يمني شبه
ارسال الملل از تمامي كشورهاي جهان براي خاتمه بخشيدن به روند درخواست سازمان عفو بين د)

، ارسال ادعايي تسليحات از سوي ايران ازجمله( هاي درگير در مناقشه يمنوهافزار براي تمام گرجنگ
از تجهيزات حجم عظيمي براي نيروهاي انصارا...)، با توجه به اقدام كشورهاي غربي به صادر نمودن 

و ناو و  ، خودروهاي زرهي مجهز به مسلسلمانند جنگنده ،سنگين هايافزارجنگاعم از  –جنگي 
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كم سه و نيم ميليارد دالر به امارات به ارزش دست -هاي سبك، قطعات و مهمات حهمچنين سال
  آمريكا؛ متحدهاياالتاز سوي  ويژهبهعربي،  متحده

، با اندازي و استفاده از يك زندان مخفي در جنوب يمنراهنظاميان در راستاي اشاره به اقدامات شبه ه)
متحده عربي و حكايت داشتن تحقيقات سازمان عفو  هاي تحت حمايت اماراتبرخورداري از شبكه

در ربودن،  الملل و ديگر نهادهاي حقوق بشري از دست داشتن افراد مسلح مورد حمايت اين كشوربين
فراهم آوردن و  32هاي انفراديدر زندان ، محبوس كردن زندانيانتحقير جنسي و شكنجه، آزاراعمال 

  ي؛شهروندان يمنبراي شرايط نامساعد 
به امارات متحده  به روند صادرات تسليحاتبسياري از كشورهايي كه همچنان گفتني است كه  و)

قوانين اتحاديه  و بر اساس اندالمللي كه آن را امضاء كردههاي بين، مطابق معاهدهدهندعربي ادامه مي
افقت كنند كه در افزاري مومجاز نيستند با صادرات جنگنيز، اروپا و حتي مطابق قوانين داخلي خود 

. اين در حالي است كه به تازگي گيردجنايت جنگي يا جنايت عليه حقوق بشر مورد استفاده قرار مي
افزار به امارات متحده اند كه ارسال جنگدانمارك، هلند، فنالند و نروژ اعالم كرده ازجملهچند كشور، 

 ؛33اندنمودهعربي را متوقف 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .32

روزنامه خليج آنالين، مبني  ، به نقل از1397 ماهبهمن، در روز دوشنبه اول تحليلي ميدل ايست مانيتور –سايت خبري انتشار گزارش از سوي *
هاي مخفيانه امارات متحده عربي در شهر عدن، در زنداني يمني محبوس در زندان 23بر دست يافتن به اسناد و مداركي، مبتني بر اعدام شدن 

، در منيمستعفي  تزير كشور دولو، احمد الميسريجنوب اين كشور، اشاره به اقدام زندانيان زندان بئر احمد به نگارش نامه خطاب به 
افتن به سند به دست ي ههمچنين اشار رَه،سران، بئر احمد و منصومامه، صالح السيد، يَالل، ابو اليَ شَ هاي خصوص به قتل رسيدن زندانيان در زندان

، اشاره به 32فلسيد و التحالُ ايسران، صالح  شالل، ابو اليمامه، هاي زنداني در زندان 23بني بر ناپديد شدن نويس ديگر، از سوي زندانيان، مدست
تصاب غذا انيان به اع، خاطرنشان كردن دست زدن زندارتش ملي و نيروهاي مقاومت مردمي در زندان بئر احمد تن از اعضاء 26زنداني بودن 

مار آوردن ر مسئول به شبزندانيان  ، همچنين تأكيدشانيهادرخواستهفته متوالي، بدون دريافت نمودن واكنشي در راستاي محقق شدن  4براي 
  دار بودن تصدي امور زندانيان.ها، با توجه مسئوليت وي در عهدهوزير كشور در قبال وقوع هر گونه رخداد ناگهاني براي آن

  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكهاي خبرگزاري رويترز و شبكه خبري دويچه وله، به نقل از سازمان عفو بينگزارش .33
https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐amnesty/amnesty‐accuses‐uae‐of‐diverting‐arms‐to‐
militias‐in‐yemen‐idUSKCN1PV00D?utm_ campaign=Brookings%20Doh a%20Center&utm_source=hs _ 
email&utm_medium=email&utm_content=69643627 
https://www.dw.com/fa‐ir/world/a‐47375623 
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در گزارشي ، 1397 ماهبهمن 16شنبه روز سه ، دران.ان.شبكه خبري سيالزم به ذكر است كه  ز)
 هاي ساختاختصاصي عنوان كرد كه عربستان سعودي و كشورهاي متحد آن در ائتالف نظامي، سالح

 ي و ديگرگرايان سلفبه واشنگتن، تحويل پيكارجويان القاعده، افراط خود اتآمريكا را بر خالف تعهد
شورشيان «ها به دست الحسگويد كه اين ان همچنين مي.ان.سي .اندهاي درگير در جنگ يمن دادهگروه

نيز ها ساخت اين سالحي فناورشود ايران به مي موجبنيز رسيده است كه  »حوثي تحت حمايت ايران
اين شبكه خبري » .اندازدرا به خطر مي متحدهاياالتطور بالقوه جان نيروهاي به«امري كه  ؛ابددست ي

ت اسداده  خپاسافزايد كه نتايج تحقيقات خود را با وزارت دفاع آمريكا در ميان گذاشته و پنتاگون مي
ت به هيزاين تجكه اين موضوع در دست بررسي است و ائتالف نظامي به رهبري عربستان با انتقال ا

  .شروط آمريكا براي فروش سالح را نقض كرده است ،هاي ديگرگروه
  

   انصارا... در يمن*

، در خصوص قرار 1397ماه بهمن 18شنبه انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز پنج - 
د ترسي به مواپذير بودن دسناها تن از شهروندان يمني در آستانه قحطي، با توجه به امكانداشتن ميليون

  اند از: نكات محوري اين گزارش عبارت. رغم فراهم بودن آنغذايي، به

سازمان اضطراري امور بشردوستانه و امدادرساني ، مسئول هماهنگي 34اظهارات مارك لوكوك الف)
و ابراز  با قحطي شدنمواجهميليون تن از مردم يمن با  10، پيرامون فاصله يك قدميِ نزديك به ملل

در حومه شهر بندري حديده، اما ناممكن  مواد غذايينگراني عميق در خصوص وجود ذخيره بزرگي از 
  بودن دسترسي به آن، از ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي؛

ميليون نفر از شهروندان يمني، به  3,7اشاره به وجود غالت كافي در اين انبارها براي تغذيه نمودن  ب)
شان در انباري موسوم به، آسياب درياي ها، به دليل ذخيره شدنآن فاسدشدناحتمال مدت يك ماه و 

                                                            
٣٤ Mark Lowcock 
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هاي جنگ از اين امر و يك از طرفسرخ، به مدت بيش از چهار ماه، ضمن تأكيد بر منتفع نشدن هيچ
  ها انسان گرسنه؛ تنها به رنج و عذاب افتادن ميليون

گندم در اين  هزار تن 51سازمان ملل به ذخيره كردن اشاره به اقدام تنها، برنامه جهاني غذاي  ج)
 نازعات درناپذير بودن دسترسي به اين ذخيره مواد غذايي، به دليل تداوم م، امكانحالدرعينآسياب و 
  اين بندر؛

اشاره به قرار گرفتن دو سيلوي مواد غذايي، مستقر در مناطق تحت كنترل دولت، در معرض آتش  د)
شته سال جاري ميالدي و تخريب شدن ذخيره گندم الزم براي تغذيه صدها هزار تن خمپاره، در ماه گذ

  آور بودن اين تحوالت؛، ضمن تأكيد بر تأسف35ماهاز مردم در طول يك 
حلي جهت رفع اين ها براي يافتن راهقدراني نمودن مارك لوكوك از تالش صادقانه تمامي طرف و)

ه ا توجه بهاي آتي، بتيابي به توافقي نهايي در اين زمينه در روزتأكيد بر لزوم دس حالدرعينمعضل و 
طق تحت ر منادافراد ساكن  ويژهبهتعداد زيادي از شهروندان اين كشور،  پذير بودن نجات جانامكان

  كنترل نيروهاي انصارا...؛

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .35

ر خصوص اصابت كردن د، به نقل از خبرگزاري رويترز، 1397 ماهبهمن 6، در روز شنبه روزنامه نيويورك تايمزانتشار گزارش از سوي *
  ي بره يمني، مبنها شهروند گرسنيد قرار گرفتن جان ميليونخمپاره به انبارهاي گندم در شهر بندري حديده، آتش گرفتن سيلوها و مورد تهد

 ه گندم الزم براي تغذيهذخير –هزار تن گندم فراهم آمده توسط برنامه جهاني غذا  51تخريب شدن دو انبار، بر اثر آتش خمپاره، حاوي  الف)
  ميليون تن از مردم يمن، به مدت يك ماه؛ 3,7
ر لزوم دسترسي اضطراري ب، مبني 1397 ماهبهمن 5رسن، مدير برنامه جهاني غذا در يمن، در روز جمعه صدور بيانيه از سوي استيون اند ب)

با  نيازمند كشور، شدتبهنديده به نقاط اين سازمان به سيلوهاي مزبور، جهت ارزيابي كردن ميزان خسارات وارده و ارسال ذخاير گندم آسيب
ها يد تنشه دليل تشد، باكنونتاين نهاد سازمان ملل به اين ذخاير، از ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي توجه به ممانعت به عمل آمدن از دسترسي 

  ميان نيروهاي انصارا... و نيروهاي تحت حمايت ائتالف عربستان؛
ي شده از سو هاي شليكاشاره به اظهارات منابع خبري ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر مورد هدف قرار گرفتن سيلوها توسط خمپاره ج)

عامل اين  عنوانبههاي نيروهاي انصارا... و برشمردن آتش توپخانه ائتالف، نيروهاي انصارا... و در مقابل، تكذيب اين خبر از سوي رسانه
  سوزي؛آتش

زار تن از مردم اين كشور در ه 250ن اشاره به اظهارات ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشردوستانة سازمان ملل در يمن، مبني بر قرار داشت د)
سابقه بودن اين شرايط و لزوم دسترسي يافتن بار گرسنگي شديد، در صورت عدم دستيابي به امدادهاي الزم و تأكيد بر بيوضعيت فاجعه

  نهادهاي امدادرسان به اين انبارها جهت نجات دادن جان شهروندان اين كشور.
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در راستاي اشاره به تأكيد شوراي امنيت سازمان ملل در روزهاي اخير، بر اهميت حياتي پيشرفت  ز)
  .36پايان بخشيدن به منازعات و رها ساختن مردم يمن از درد و رنج منظوربهدستيابي به توافقي سياسي، 

  

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

ماه بهمن 11شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -
رات مسئوالن صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، مبني بر كشته شدن بيش ، در خصوص اظها1397

ميالدي تاكنون، همچنين تأكيد بر قرار  2015كودك در يمن، از زمان آغاز جنگ، در سال  6700از 
هاي ها به درمانتغذيه شديد حاد و نياز داشتن آنهزار كودك در وضعيت سوء 358داشتن حدود 

ها براي پايان بخشيدن به حمالت خود ين نهاد سازمان ملل از تمامي طرفاضطراري و درخواست ا
 .37زدهعليه كودكان در اين كشور جنگ
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