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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش ،1398ماه كشورهاي منطقه، در ارديبهشت
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  

  ين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بحر الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

شنبه وز سهانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز و شبكه خبري يورونيوز، در ر -1
 موفقيت گزارشگران بدون مرز، در خصوص، به نقل از سازمان 1398 ماهارديبهشت 31

 ده درشيد اطالعاتي جديد دربارة وضعيت دو خبرنگار ناپددستيابي به  دراين سازمان 
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورها. عربستان سعودي

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (. 1 of  the United Nations High Commissioner  for 

Human Rights  (OHCHR)( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN News) ؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا(The 

European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)المللي كارنگي ()؛ بنياد صلح بينCarnegie 

Endowment  for  International  Peaceبان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman  Rights Watchخبرگزاري رويترز  )؛
)Thomson  Reuters  Foundation) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain  Mirror ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(
)Associated Press خبري يورونيوز ()؛ شبكهEuronewsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International ؛ مركز(

المللي عدالت و حقوق )؛ مركز بينEmirates Centre for Human Rights (ECHR)حقوق بشر امارات متحده عربي (
؛ پايگاه خبري )Aljazeera( رهيالجز يشبكه خبر )؛International Centre for Justice and Human Rights( بشر

 Gulf Centre for Human Rights(مركز حقوق بشر خليج (فارس)  ) وMiddle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( –

(GCHR).(  
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ه بودن زند اقدام همسر يكي از اين خبرنگاران به انتشار پيامي توئيتري، در خصوص الف)
  ي تماس تلفني كوتاه با وي؛پذير شدن برقرارهمسرش و امكان

حدود يك سال پيش و پس از  ،ار يمني، خبرنگ2ريسيمروان المُ اشاره به مفقود شدن  ب)
فوريه سال  ماه در ،، خبرنگار اردني3عبدالرحمن فرحانه  نناپديد شد و از سفر به عربستان

  ؛در شرق اين كشور ،جاري ميالدي
به تأييد  اشاره به اقدام مقامات عربستان سعودي، در ماه آوريل سال جاري ميالدي، ج)

ورد مها از ارائه اطالعات در ، امتناع آنحالدرعينو  خبر بازداشت عبدالرحمن فرحانه
 ؛مرگ يا زنده بودن اوو حتي  ريسيسرنوشت مروان المُ 

كة خبري شبساله سابقِ  60، خبرنگار عبدالرحمن فرحانهاشاره به احتمال آزاد شدن  د)
ربوط خبار مآقاي فرحانه كه ا، گفتني است كه ساكن شهر دمام در شرق عربستانو  الجزيره

سال جاري  فوريه 22در  ،دادمياسرائيل و فلسطين را پوشش رژيم هاي به درگيري
 ؛در شهر دمام ناپديد شد ميالدي،

  ؛ريسيهمچون مروان المُ  ،محل نگهداري آقاي فرحانهاشاره به نامشخص بودن  ه)
 ،در حال حاضر ،گزارشگران بدون مرزسازمان بنا بر اعالم الزم به ذكر است كه،  و)

به سر در عربستان سعودي همچنان در بازداشت  وبالگ نويسخبرنگار و  29م كدست
و از سرنوشت دو خبرنگار ناپديد شدة ديگر نيز در اين كشور خبري در دست  برندمي

 180اين سازمان، عربستان در موضوع آزادي مطبوعات در ميان  ه گفتهبهمچنين،  .نيست
  ؛4برخوردار است 172 رتبه يعني ،هاترين رتبهيكي از پاييناز  ،كشور جهان

 

                                                            
٢. Marwan al‐Muraisy  
٣. Abdel Rahman Farhaneh 

  هاي: مرز. قابل بازيابي در لينك هاي خبرگزاري رويترز و شبكه خبري يورونيوز، به نقل از سازمان گزارشگران بدون. گزارش4
https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐arrests/two‐arab‐journalists‐detained‐for‐
months‐in‐saudi‐arabia‐media‐watchdog‐idUSKCN1SQ2CU?utm_campaig 
n=Brookings%20Doha%20C enter&utm _source=hs 
_email&utm_medium=email&utm_content=72880652 
https://fa.euronews.com/2019/05/21/rsf‐new‐repport‐marwan‐al‐muraisi‐yemeni‐abdel‐
rahman‐farhaneh‐jordanian‐ksa 
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 31شنبه ، در روز سه5انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -2
، در خصوص قصد ميدل ايست آي تحليلي - پايگاه خبري، به نقل از 1398ماه ارديبهشت

مذهب سنيبرجسته  و محقق سه فعالبراي صدور حكم اعدام جهت مقامات عربستان 
   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت .ها پس از ماه رمضانحكم آن يو اجرارو يانهم

هاي دولتي و همچنين رسانه دستيابي پايگاه ميدل ايست آي به اطالعات دريافتي از سوي الف)
و  7، عواد القرني6اظهارات بستگان يكي از اين محكومان، در خصوص متهم شدن سلمان العوده

  ، به ارتكاب به چندين فقره از جرائم تروريستي؛8ماريعلي العُ 
ها از اشاره به سرشناس بودن اين محققان و واعظان مذهبي و برخورداري آن ب)

كه  –ده شيخ سلمان العو ويژهبههاي اجتماعي، طرفداران و هواخواهان بسيار زياد در شبكه
اه كارشناسان سازمان ملل، از نگاش در زمينه شريعت، خواهانههاي ترقيبه دليل رويكرد

  آيد؛طلب به شمار مييك اصالح
ار پيامي ميالدي، پس از انتش 2017العوده در ماه سپتامبر سال  ياشاره به دستگير ج)

ار ، قرتوئيتري مبني بر، دعا براي برقراري صلح و آشتي ميان عربستان سعودي و قطر
ب به رتكابه ا شدنشژه و سرانجام متهم گرفتن او در معرض استماعي در دادگاه كيفري وي

  ماري؛عواد القرني و علي العُ  زمانهمجرم تروريستي، همچنين، دستگير شدن  37
ميالدي و  2019اعدام انجام شده از سوي مقامات سعودي در ماه آوريل سال  37اشاره به  د)

 نجش بازخوردآزموني جهت س عنوانبهتالش حكام عربستان براي استفاده از اين جنايت، 
 يفري منجر بهتداوم بخشيدن به روند ك جهتها رغيب آنالمللي، همچنين تأكيد بر تجامعه بين

  هاي جامعه جهاني؛اعدام اين سه واعظ، با توجه به گسترده نبودن واكنش

                                                            
٥. The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٦. Salman al‐Odah 
٧. Awad al‐Qarni 
٨. Ali al‐Omari 
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نگار عربستاني، دو روز پيش از مرگ خود، بيني جمال خاشقجي، روزنامهاشاره به پيش ه)
ي و رو بودن وحكومت عربستان به اعدام سلمان العوده، به دليل ميانه در خصوص اقدام

  مثابه تهديدي براي پادشاهي سعودي؛همچنين، به شمار آمدن او به
افزون ميان ايران و هاي روزي اين احكام با افزايش تنشاجرازماني اشاره به هم و)

ها بر حمايتي واشنگتن از سعوديجانبه هاي همهن تحوالت و تالشمتحده و تأثير اياياالت
  قداماتي؛الي كردن از تبعات چنين ها به شانه خاترغيب هر چه بيشتر آن

بان حقوق بشر، در اشاره به اظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده ز)
واكنش به گزارش مزبور، مبني بر به شمار آوردن اعدام مخالفان سياسي در عربستان، 

هاي ارسالي از سوي دولت دانلد ترامپ، مبتني بر اطمينان ن نتيجه مستقيم پيامعنوابه
ها تحت هر شرايطي، حتي در بخشيدن به حاكمان سعودي در خصوص پشتيباني از آن

  ؛9بارترين موارد نقض حقوق بشر عليه مردم خودها به دهشتصورت ارتكاب آن
  

 29، در روز يكشنبه 10(فارس)انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج  -3
كارگران مهاجر در عربستان و عدم از استفاده ، در خصوص سوء1398 ماهارديبهشت

موارد مهم . شانهايي جهت حمايت از حقوق انساني و مدنيها از اتحاديهبرخورداري آن
  : گزارش مذكور به شرح زير است

  

اده متمول سعودي به بستن م يك خانوهاي خبري در خصوص اقداانتشار گزارش الف)
ن دادن مبلما ساله خود به درخت، به دليل اقدام ادعايي وي به قرار 26خدمتكار فيليپيني 

  فتاب؛آها در برابر قيمت آنگران
به كشور خود، به كمك  -داراي دو فرزند  –اشاره به بازگشتن اين مادر فيليپيني  ب)

هاي گروهي براي درخواست وي به رسانه وزارت امور خارجه فيليپين و مراجعه همكاران
  ها در معرض مخاطرات اين چنيني؛كمك، در صورت قرار گرفتن آن

                                                            
  هاي: . قابل بازيابي در لينكميدل ايست آي تحليلي -  پايگاه خبريمركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا، به نقل از . گزارش 9

https://www.ecdhr.org/?p=281 
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive‐saudi‐arabia‐execute‐three‐prominent‐
moderate‐scholars‐after‐ramadan 
١٠. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)  
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ان هاي كارگري، همچنين فقداشاره به محروميت كارگران مهاجر از تشكيل اتحاديه ج)
اكثر  هاي حقوق بشري مستقل، در راستاي كمك به كارگران، با توجه به زنداني بودنسمن

  ؛نهادهاي تحت نظرشان حقوق بشر در اين كشور و تعطيليمدافعان 
 هاي سعودي و مواجههط خانوادهكارگر خانگي توس ميليونيكاشاره به استخدام  د)

ها و معضالت معيشتي و شغلي، با توجه به جاري بودن قوانين ها با دشواريبسياري از آن
كاران اين ): نظامي كه به صاحبنظام كفالت (قيوميت ازجملهآميز در اين زمينه، تبعيض

ها براي تغيير شغل يا دهد كه مواردي چون، سفر كارگران، توانايي آناجازه را مي
ر اين تحت نظارت قرار دهند و در غي كامالً را  كار خود و يا بازگشت به كشورشانصاحب

  ها را با مخاطراتي چون، بازداشت و يا اخراج از كشور مواجه سازند؛صورت، آن
م نظا اشاره به نقض شديد حقوق زنان در عربستان سعودي، با توجه به حاكم بودن ه)

زنان  ها مدافع حقوققيوميت و جاري بودن سلطه مردان بر زنان، همچنين زنداني شدن ده
هاجر مگران زن قرار داشتن كار روازايندر سال گذشته، در اعتراض به تداوم اين نظام و 

به دليل  شدنواقعاستفاده اي چون، مورد سوءاطرات دو سويهدر معرض مواجهه با مخ
  شان؛جنسيت و نيز مليت

درخواست مركز حقوق بشر خليج (فارس) از مقامات عربستان براي پايان دادن  و)
 ويژهبهها در قبال خشونت، اشكال تبعيض عليه كارگران مهاجر، حمايت از آن تماميبه

زدهاي منصفانه بر مبناي ماهيت و مدت زمان هاي خانگي، پرداخت دستمخشونت
ها، همچون ساير كارگران، احترام يك ماه مرخصي با حقوق به آن يشان، اعطااشتغال

هاي شان و فراهم آوردن امكان الزم براي تشكيل اتحاديهجاييگذاردن به آزادي جابه
  ؛11كارگري در راستاي حمايت از حقوق اين اقشار

  

                                                            
  مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: گزارش . 11

https://www.gc4hr.org/news/view/2135 



  8                                                                                                                                    18گزارش راهبردي 

 

، 1398ماه ارديبهشت 24شنبه الملل، در روز سهسوي سازمان عفو بين انتشار گزارش از -4
به مناسبت گذشت يك سال از دستگيري چندين تن از مدافعان زن حقوق بشر در 

براي حقوق بشر » آورسالي شرم«مثابه عربستان سعودي و همچنين برشمردن اين سال، به
اهيان و نگاران، دانشگاالن، روزنامهدر اين كشور، با توجه به مورد هدف قرار گرفتن فع

    اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. نويسندگان
قرار گرفتن فعاالن سعودي، ازجمله مدافعان زن حقوق بشر، در معرض  الف)

ا هاي خودسرانه، شكنجه، سوء رفتار و تعرض جنسي، محروم شدن از مكالمه يدستگيري
حمل تل مدافع و متمادي، محروميت از دسترسي به وكيهاي ديدار با عزيزان خود براي ماه

  ها و اظهارات خود؛حبس تنها به دليل فعاليت
پيشروان  – 14و عزيزه اليوسف 13، ايمان النفجان12اشاره به دستگيري لوجين الهذلول ب)

و قرار گرفتن در معرض محاكمه از ماه مارس سال  2018مه سال  15در  –كارزار حقوق زنان 
فعال زن  5موقت ايمان النفجان و عزيزه اليوسف، به همراه  يدي، همچنين، آزادجاري ميال

  ديگر در دو ماه گذشته و باقي ماندن لوجين الهذلول، به همراه فعاالن ديگر در زندان؛
و سمر  15هنسيمه الساداشاره به زنداني شدن ديگر مدافعان زن حقوق بشر، ازجمله  ج)

ها فعال ديگر، همچنين ، بدون تفهيم اتهام، به همراه ده2018، از ماه ژوئيه سال 16بدوي
 14كم منتقدان و دستگيري خودسرانه دست اقدام مقامات سعودي به افزايش سركوب

خانواده مدافعان حقوق زنان، از ماه آوريل  ينگار، نويسنده، استاد دانشگاه و اعضاروزنامه
  سال جاري ميالدي؛

هاي خاورميانه در سازمان عفو ف، مدير بخش پژوهشاشاره به اظهارات لين معلو د)
براي عربستان، بلكه » بارننگ«مثابه روزي الملل، مبني بر برشمردن اين روز، نه تنها بهبين

متحده آمريكا، انگليس و فرانسه، با توجه به ويژه اياالتبراي متحدان نزديك غربي آن، به
نعقد ساختن قراردادهاي تجاري و تسليحاتي، مشغول بودن مقامات اين كشورها، به تنها م

                                                            
١٢. Loujain al‐Hathloul 
١٣. Iman al‐Nafjan 
١٤. Aziza al‐Yousef 
١٥. Nassima al‐Sada 
١٦. Samar Badawi 
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درنگ و بي يجاي اعتراض كردن و تحت فشار قرار دادن مقامات سعودي، جهت آزادبه
  بدون قيد و شرط تمامي زندانيان نام برده شده؛

ز موج اه ااشاره به اقدام مقامات عربستان به سركوب مخالفان خود، پس از گذشت چند م ه)
عدام اي صدور حكم ان زن، به همراه درخواست دادستان كل اين كشور برهاي فعاالدستگيري

هاي رسيدگي به مذهب در حال محاكمه، توسط دادگاهبراي روحانيون مذهبي و فعاالن شيعه
رتباط با جرم، ازجمله ا 37جرائم تروريستي، ازجمله سلمان العوده، متهم به ارتكاب به 

  ظام حكومتي اين كشور؛اصالحات در نالمسلمين و تالش براي ايجاد اخوان
ز اتن  37 روهياشاره به اقدام مقامات سعودي در ماه آوريل سال جاري ميالدي، به اعدام گ و)

هاي ها در معرض محاكمهمذهب، پس قرار دادن آنويژه شهروندان شيعهشهروندان مرد، به
  سر نوجوان؛پجمله يك ها، ازناعادالنه و گرفتن اعترافات اجباري و تحت شكنجه از آن

تن را  110كم ميالدي، دست 2019گفتني است كه مقامات اين كشور، تنها در سال  ز)
  ؛17انداعدام كرده

  

 24شنبه ، در روز سه18انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -5
ر گرفتن ، در خصوص قرا19، به نقل از مركز حقوق بشر خليج (فارس)1398ماه ارديبهشت

سال حبس در زندان  14، مدافع حقوق بشر و محكوم به تحمل 20محمد عبدا... العُتيَبي
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . سوء رفتاراطالعاتي الدمام، در معرض 

ن ، همچنيمضانرخانواده خود در ماه  يمحروم شدن العُتيَبي از مكالمه تلفني با اعضا الف)
  ها؛قات وي با آنمحدود شدن دفعات مال

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 17

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/saudi‐arabias‐year‐of‐shame‐
crackdown‐on‐critics‐and‐rights‐activists‐continues/ 
١٨. The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
١٩. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٢٠. Mohammed Abdullah Al‐Otaibi 
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مشاركت در تأسيس يك سازمان حقوق بشري تحت  ازجملهاشاره به اتهامات وي،  ب)
و علني كردن تصميم خود، پيش از دريافت مجوز رسمي، » 21اتحاديه حقوق بشر«عنوان 

تهيه طومارهاي اينترنتي در راستاي آسيب رساندن به اعتبار پادشاهي عربستان و نهادهاي 
نشر نخستين ي آن، ايجاد اخالل در نظم جامعه و تشويش افكار عمومي و بازقضايي و امنيت

 23، عضو كانون حقوق سياسي و مدني عربستان سعودي22پيام توئيتري عبدا... العطاوي
  برند؛كه در حال حاضر هر دو نفر در زندان به سر مي  – 24(القسط) و عيسي الحامد

بشر اروپا، به محكوم كردن شديد سوء رفتار اشاره به اقدام مركز دموكراسي و حقوق  ج)
درنگ اين مقامات زندان با العُتيبي و درخواست از حكومت سعودي براي آزاد كردن بي

  ؛25مدافع حقوق بشر
 

انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز  -6
منيتي عربستان به يك منطقه حمله نيروهاي ا، در خصوص 1398 ماهارديبهشت 21شنبه 
  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. استان قطيفواقع در  ،26نشين در جزيره تاروتشيعه

  

ي در هرك، به شبا خودروهاي زرهي و نظامي يورش غافلگيرانه نيروهاي امنيتي سعودي الف)
  اهداف؛ اين جزيره تاروت، سپس محاصره چند خانه در اين منطقه و اقدام به تيراندازي عليه

ها و سپس اقدام تن از شهروندان اين شهرك بر اثر تيراندازي 8اشاره به كشته شدن  ب)
ليه ه تخبساختن مردم نيروهاي امنيتي به تخريب منازل مورد هدف با بولدوزر و ناگزير 

  شان؛هايخانه
 ياختفا نيروهاي امنيتي به محل حملهاشاره به بيانيه وزارت كشور عربستان، مبني بر  ج)

نظاميان (ادعايي) مظنون به انجام عمليات تروريستي عليه تأسيسات و اهداف يكي از شبه

                                                            
٢١. Union of Human Rights 
٢٢. Abdulla Al‐Attawi 
٢٣. Civil and Political Rights Association in Saudi Arabia (ACPRA) 
٢٤. Issa Al‐Hamed  

  مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا، به نقل از . 25
https://www.ecdhr.org/?p=259 
٢٦. Tarout 
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شبكه «(به ادعاي اين بيانيه)  عنوانبهشدگان اين عمليات امنيتي كشور و برشمردن كشته
  ؛»تروريستي

نشين اشاره به اقدام نيروهاي امنيتي سعودي به مورد هدف قرار دادن مكرر منطقه شيعه د)
ميالدي، باهدف  2011قطيف، از زمان آغاز تظاهرات اعتراضي در اين كشور، از سال 

 .27مندي از رويكرد برابر از سوي حاكمان خوددستيابي به حقوق بيشتر و بهره
  

  بحرين*

، در 1398خردادماه  2شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز پنج -1
شور اين پادشاهي از سوي سازمان گزارشگران بدون مرز، خصوص محكوميت وزارت ك

. نكات محوري 29، رئيس كانون مطبوعات اين كشور28عادل مرزوق كردنبه دليل تهديد 
  اين گزارش عبارتند از:

 دن عادلهم شانتشار پيام توئيتري از سوي سازمان گزارشگران بدون مرز، مبني بر مت الف)
اسي هايي در زمينه وضعيت سيي، به دليل نشر توئيتمرزوق به ارتكاب به جرائم سايبر

 وگونه اقدامات كشورهاي خليج فارس، هشدار وزارت كشور بحرين در مورد عواقب اين
، از نگارانمحكوميت اقدامات وزارت كشور در راستاي هراساندن و سانسور كردن روزنامه

  المللي؛سوي اين نهاد بين
ور بحرين، مبني بر مديريت شدن (ادعايي) حساب صدور بيانيه از سوي وزارت كش ب)

كاربري عادل مرزوق از خارج از كشور، در راستاي فتنه پراكني در جامعه، اقدام اين 

                                                            
  هاي: هاي شبكه خبري يورونيوز و خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك. گزارش27

https://fa.euronews.com/2019/05/11/saudi‐security‐forces‐kill‐some‐people‐in‐flashpoint‐
shi‐ite‐area 
https://www.apnews.com/5d2dffea0bf74af59e7cdd7f5e295d89?utm_campaign=Brookings

%20����%20�����������������=�������������������=�����������������=72583961 
٢٨. Adel Marzouq 
٢٩. Bahrain Press Association 
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و ديگر ناشران  نگاروزارتخانه به مورد پيگرد قانوني قرار دادن حساب كاربري اين روزنامه
  هاي شرورانه؛پيام
پس از دستور پادشاه اين كشور در خصوص گفتني است كه وزارت كشور بحرين،  ج)

هاي اجتماعي، استفاده (ادعايي) از نشريات شبكهگيرانه با تمامي موارد سوءبرخورد سخت
  ؛30اين تصميم را اتخاذ نموده است

  

 ، از1398ماه ارديبهشت 31شنبه ز سهكارشناسان سازمان ملل، در رو درخواست -2
 .شوركد مجازات اعدام دو تن از زندانيان اين حكومت بحرين براي متوقف ساختن رون

   به شرح زير است: اين اقدامنكات مهم 
  

درنگ تقاضاي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از مقامات بحرين براي توقف بي الف)
، همچنين، لغو حكم 32و احمد عيسي الَماللي 31مجازات اعدام علي محمد حكيم العرب

ها، بر اساس موازين و برگزاري محاكمه مجدد براي آنمحكوميت و حصول اطمينان از 
  المللي؛قوانين بين

همان به اعتراف تحت شدن مت ريناگزهاي جدي در خصوص اشاره به ابراز نگراني ب)
  هاي عادالنه؛ها از محاكمهآن شكنجه و فشار و عدم برخورداري

ي غيرقانوني دي، به دستگيرميال 2017فوريه سال  9اشاره به اقدام مقامات بحرين، در  ج)
 خودسرانه و خودسرانه اين دو تن، به جرم مشاركت در عمليات امنيتي، محكوم كردن

ها به مرگ در جلسه محاكمه معيوب غيابي، همچنين لغو تابعيت اين دو شهروند آن
  بحريني و سپس مسترد داشتن آن؛

و جامع در زمينه تمامي  طرفانهدرنگ، بيتأكيد بر لزوم انجام تحقيق و تفحض بي د)
شدگي اجباري و دستگيري خودسرانه، ناپديد ازجملهاتهامات وارده به مقامات بحرين، 

                                                            
  لينك:گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در . 30

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/54140.html 
٣١. Ali Mohamed Hakeem al‐Arab 
٣٢. Ahmed Isa al‐Malali 
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اعمال شكنجه در اين دو پرونده، مسئول شناختن مقامات خاطي و ممانعت به عمل آوردن 
  چنيني در آينده؛از بروز تحوالت اين

مهلت قانوني براي تمامي احكام  درخواست از مقامات بحرين براي در نظر گرفتن ه)
  33.34در اين كشور، با اميد به لغو كامل مجازات مرگ از نظام قضايي آن صادرشدهاعدام 

  
  امارات متحده عربي*
 31شنبه المللي كارنگي، در روز سهانتشار گزارش تفصيلي از سوي بنياد صلح بين -1

اور مركز حقوق بشر خليج ، رئيس هيأت مش35، به قلم جو استورك1398ماه ارديبهشت
بان حقوق بشر، در خصوص سركوب (فارس) و معاون پيشين بخش خاورميانه در ديده

                                                            
  درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 33

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24635&LangID=E 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 34

، در 1398شت ماه ارديبه 16مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، در روز دوشنبه از سوي  بيانيهانتشار *
و تن دت اعدام صادر شده براي د آخرين درخواست تجديد نظر احكام مجازارخواهي بحرين به خصوص اقدام دادگاه فرجام
  ني بر:ه جرائم تروريستي، مببو احمد الماللي، به دليل ارتكاب ادعايي  هاي علي العرباز شهروندان بحريني، به نام

  ها؛ارجاع داده شدن اين احكام به پادشاه بحرين و مختار بودن وي در تأييد يا رد آن الف)
موكراسي دقوق و د شده، به همراه ديگر نهادهاي حقوق بشري، از جمله مؤسسه حاشاره به ابراز نگراني عميق مركز يا ب)

در  ن محكومان،خواهي و از اين رو قرار گرفتدر قبال احكام نهايي دادگاه فرجام و مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا بحرين
  معرض خطر اجراء سريع مجازات اعدام؛

احمد  و لعربعلي از پادشاه بحرين براي مردود اعالم كردن احكام اعدام اشاره به درخواست نهادهاي حقوق بشري ا ج)
المللي و ينبوازين ناگزير ساختن مقامات قضايي كشور به برگزاري مجدد جلسات محاكمه اين متهمان، بر مبناي م الماللي و

  ها؛همچنين انجام تحقيقات الزم در زمينه اتهامات مربوط به مورد شكنجه واقع شدن آن
ارس همان سال در ميالدي، دستگير و تا هفتم ماه م 2018ساله، در نهم ماه فوريه سال  25گفتني است كه علي العرب،  د)

ن س به زندانامه شد؛ سپبازداشت اداره تحقيقات كيفري بحرين قرار داشت. در اين مدت ناگزير به امضاء چشم بسته اعتراف
ميالدي، به اتهام ادعايي  1820ماه ژانويه سال  31شكنجه بر بدن او نمايان بود. وي در انتقال يافت، در حالي كه آثار  دراي داك

ماه  29در  در حالي كه، ، در دادگاهي گروهي به اعدام محكوم شد.2017كمك به فرار زندانيان از زندان جو در ماه ژانويه سال 
  نيز متهم به قتل يك مأمور امنيتي شده بود؛ 2017ژانويه سال 

ر نامعلوم انتقال يافت. د ، در عملياتي امنيتي دستگير شده و به مكاني2017ساله، در نهم ماه فوريه سال  23احمد الماللي،  ه)
 2018ماه ژانويه سال  31هاي الكتريكي قرار گرفت؛ سپس، در مورد شكنجه، از جمله شوك –يك ماه  –طول اين مدت 

به اعدام  اي تروريستي،موزش ديدن در زمينه كاربرد سالح و عضويت در شبكهميالدي، به اتهام در اختيار داشتن سالح، آ
  محكوم شد.

٣٥. Joe Stork 
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امان مخالفان سياسي در امارات متحده عربي، با توجه به گذشت يك سال از محكوميت بي
سال حبس و پرداخت جريمه، به  10احمد منصور، منتقد و فعال حقوق بشر، به تحمل 

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. و اعتبار كشور و حكام آن گاهيه جابجرم اهانت 
  

 اراتمغايرت داشتن روند دستگيري، محاكمه و محكوميت اين فعال مدني با اظه الف)
بني بر ي، مشيخ خليفه بن زائد آل نهيان، حاكم امارات متحده عربي، در سال جاري ميالد

مثابه پايتخت جهاني اين كشور، به گاهيبه جا به استحكام بخشيدن 2019اختصاص سال «
ز اين انسيس و يا اظهارات شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، به هنگام ديدار پاپ فرا» مدارا

هاي ايدئولوژيك، انديشيمقابله حكومت امارات با جزم«كشور، در ماه فوريه، مبني بر 
  ؛»فرهنگي و مذهبي

ميالدي،  2011ياسي در اين كشور، از سال هاي ساشاره به افزايش ميزان سركوب ب)
ي، رغم فقدان بروز هرگونه تظاهرات در ابوظبزمان با آغاز اعتراضات عربي در منطقه، بههم

ال ديگر به فع 132زمان با اقدام احمد منصور به همراه دبي و يا امارات ديگر، همچنين، هم
 وندانالزم براي تمامي شهردرخواست از مقام عالي حكومت، جهت فراهم آوردن امكان 

مارات منظور شركت در انتخابات، ضمن تأكيد بر برخوردار بودن ابزرگسال اين كشور، به
  هان؛ترين ميزان مشاركت سياسي در جاز حداقل

  اشاره به ديگر اقدامات مقامات امنيتي اماراتي در اين راستا، ازجمله؛ ج)
به  ميالدي، 2012ر ماه مارس سال شور، دها تن از شهروندان اين كدستگير كردن ده -

  ح، وابسته به اخوان المسلمين؛شان با حزب اصالجرم ارتباط
، وكيل سرشناس 36نگاه داشتن بسياري از دستگيرشدگان، ازجمله احمد منصور و محمد الرُكِن - 

  هاي نامعلوم؛حقوق بشر، در مكان
ميالدي،  2013اه مارس سال تن از فعاالن سياسي، حقوقي و مدني در م 94 محكوميت -

، بر اساس 9437المللي، موسوم به يو.ِاي.ايي در دادگاهي گروهي و منافي موازين بين

                                                            
٣٦. Mohammed al‐Roken 
٣٧. UAE 94 
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 69اعترافات دروغين گرفته شده از متهمان تحت فشار و شكنجه و سرانجام محكوم كردن 
  سال حبس؛ 15تا  7ها به تحمل تن از آن

سال حبس،  3ميالدي، به تحمل  2014بر سال ، در ماه نوام38اسامه النجار نمودنمحكوم  -
و نگاه داشتن  94تنها به دليل مورد انتقاد قرار دادن احكام صادر شده در دادگاه يو.ِاي.ايي 

  رغم به پايان رسيدن دوران محكوميت وي؛او در زندان، به
سال  10ميالدي، به تحمل  2015، در ماه مه سال 39محكوم كردن احمد عبدا... الوحدي -

(ادعايي) وي خطاب » آميزتوهين«اي اجتماعي و اظهارات اندازي شبكهحبس، به ديگر راه
  به مقامات حكومتي عالي امارات؛

ميالدي، به تحمل  2017، اقتصاددان، در ماه مارس سال 40ناصر بن غيث نمودنمحكوم  -
ظهارات به دليل ا» تخريب وجهه امارات متحده عربي«سال حبس، به اتهام (ادعايي)  10

ماه پيش از  19وي مبني بر اعمال شكنجه عليه او: گفتني است كه اين متهم براي مدت 
انجام محاكمه در مكاني نامعلوم و سلولي انفرادي نگاه داشته شد و پس از دريافت حكم 

  انتقال يافت؛ –ترين زندان ابوظبي امنيتي – 41خود به زندان الرزين
ت هاي به وقوع پيوسته در اماراابر تمامي سركوباشاره به سكوت واشنگتن در بر د)

اخ كها پيش از روي كار آمدن دولت دانلد ترامپ و دريغ نمودن متحده عربي، حتي مدت
وق بشري متحده از مورد انتقاد قرار دادن علني كارنامه حقسفيد يا وزارت خارجه اياالت

  سال گذشته؛ 10بار در اين كشور، حتي براي يك
نگار عربستاني، كنگره فتني است كه از زمان مرگ جمال خاشقجي، روزنامهالبته گ ه)

كه درباره آمريكا انتقاداتي در مورد مشاركت امارات در جنگ يمن مطرح نموده، حال آن
سركوب داخلي در اين كشور سكوت اختيار كرده است. اين در حالي است كه وزارت 

                                                            
٣٨. Osama al‐Najjar 
٣٩. Ahmed Abdullah al‐Wahdi 
٤٠. Nasser Bin Ghaith 
٤١. Al‐Razeen 



  16                                                                                                                                    18گزارش راهبردي 

 

اي به نام احمد منصور ، اشاره2018سال خارجه آمريكا نيز در گزارش حقوق بشري خود 
  ؛42و يا پرونده وي نكرده است

 

ماه ارديبهشت 25الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
ي ن برا، در خصوص اقدام دادگاه فدرال امارات متحده عربي به صدور احكام سنگي1398

  شد: باحورهاي اين گزارش به شرح زير ميم. شهروند لبناني زنداني در اين كشور 3

ل سا 10محكوم شدن يك شهروند لبناني به حبس ابد و دو تن ديگر به تحمل  الف)
رونده اي غيرمنصفانه، در پحبس، از سوي دستگاه قضايي امارات متحده عربي، در محاكمه

 اين پرونده متهم ديگر 5تبار شيعه: گفتني است كه شهروند لبناني 8مربوط به دستگيري 
  تبرئه شدند؛

هاي خاورميانه در سازمان عفو اشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ب)
 زجمله حقالملل، مبني بر عدم وجود الزامات بدوي يك محاكمه عادالنه در اين پرونده، ابين

  ادگاه؛دي رو فاقد اعتبار بودن حكم صادر شده از سوبرخورداري از دسترسي به وكيل و ازاين
  ه:زجملااشاره به ديگر موارد نقض حقوق متهمان مزبور از سوي مقامات اين كشور،  ج)
  مثابه شكنجه؛ها در سلول انفرادي به مدت يك سال و به شمار آمدن اين اقدام، بهنگاه داشتن آن - 
يي، ازجوها از برخورداري از وكيل مدافع، پيش از محاكمه و در دوران بمحروم كردن آن -

از  همچنين ممانعت به عمل آوردن از مالقات وكالي تسخيري با موكلين خود، خارج
  فضاي دادگاه؛

ختگي و قرار دادن برخي از متهمان در معرض شكنجه، جهت امضا كردن اعترافات سا -
  عدم انجام تحقيقات الزم در خصوص صحت دعاوي مزبور؛

تأكيد بر ضرورت انجام تحقيقات كارآمد در زمينه اتهامات اعمال شكنجه عليه متهمان  د)
اعتنايي مثابه بيها، ضمن به شمار آوردن اين پرونده، بهو لغو احكام صادر شده براي آن

                                                            
  يابي در لينك:المللي كارنگي. قابل بازگزارش تفصيلي بنياد صلح بين. 42

 https://carnegieendowment.org/sada/79173 



  17                        )             2(عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

اي ها جهت نشان دادن چهرهفاحش مقامات اماراتي به حقوق بشر، برخالف تالش آن
  المللي؛ه جامعه بينكامالً متفاوت از خود ب

 2018تا فوريه  2017هاي دسامبر شهروند لبناني، در فاصله ماه 8گفتني است كه اين  ه)
تشكيل ادعايي شبكه تروريستي و طراحي حمالت  –ميالدي، به اتهامات تروريستي 

كه به مدت دستگير شدند، درحالي -ا... لبنان تروريستي در داخل امارات به دستور حزب
ها از كاركنان خطوط هوايي تن از آن 7سال در اين كشور زندگي كرده و حتي  15ز بيش ا

  ؛43امارات بودند
  
 25، در روز چهارشنبه 44انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -3

، در خصوص مورد 45المللي عدالت و حقوق بشر، به نقل از مركز بين1398ماه ارديبهشت
سمي و روحي قرار گرفتن زندانيان زن امارات متحده عربي، ازجمله مريم استفاده جسوء

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: .47و امينه العبدُلي 46البلوشي

هاي اين دو ماه، به ورود ناگهاني به سلولارديبهشت 14مأمور، در روز شنبه  6اقدام  الف)
ها قدام آنها، همچنين اادن كامل اين سلولزن در زندان الوَثبه، باهدف مورد تفتيش قرار د

  هاي مذهبي اين دو زنداني؛به پا نهادن بر روي قرآن و مصادره كردن تمامي كتاب
اشاره به وخامت شديد وضعيت سالمت اين دو زنداني زن، به دليل شرايط بسيار  ب)

لبلوشي از اهاي درماني و پزشكي: گفتني است كه مريم نامساعد زندان و فقدان مراقبت
پزشكي  هايمراقبتاز ارائه برد، اما مسئوالن زندان نارسايي كبدي و سنگ كليه رنج مي

ورزند. امينه براي وي خودداري مي مين داروأتو يا منتقل كردن او به درمانگاه ، الزم

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين. 43

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/uae‐three‐lebanese‐men‐receive‐heavy‐
sentences‐including‐life‐despite‐grave‐fair‐trial‐concerns/ 
٤٤. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٤٥. International Centre for Justice and Human Rights 
٤٦. Maryam Al‐Balloushi 
٤٧. Amina Al‐Abdouli 
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پزشكي  هايمراقبت، از حالبااينو است كمبود آهن و بيماري كبدي  مبتال به العبُدلي نيز
  محروم است؛ مالز
  المللي عدالت و حقوق بشر از مقامات اماراتي براي؛درخواست مركز بين ج)
  هاي پزشكي الزم براي اين دو زنداني؛ها و درمانفراهم آوردن مراقبت -
ها و ديگر زندانيان محكوم به تحمل حبس، بر اساس صدور احكامي درنگ آنبي يآزاد -

  هاي غيرعادالنه؛در محاكمه
و  طرفانه و مستقل در خصوص اتهامات مربوط به مورد شكنجهاز نمودن تحقيقات بيآغ -

ذيرش امات به پاين دو زن اماراتي، ناگزير ساختن مرتكبان اين اته شدنواقع سوء رفتار
  مسئوليت جرائم خود و فراهم آوردن امكان دريافت غرامت از سوي زندانيان؛

گزارشگران ويژه حقوق بشر  خصوصبهاسان، فراهم آوردن شرايط الزم براي كارشن -
 .48، جهت مورد بازديد قرار دادن زندان الوَثبه و مالقات با اين زندانيانملل سازمان

  

 

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

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

 27ي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در روز جمعه ، سخنگو49ينس الركه -
، اظهار داشت كه آخرين حمالت ائتالف به رهبري عربستان، به شهر 1398ماه ارديبهشت

ها تن كودك و مجروح شدن ده 5ماه، به كشته شدن ارديبهشت 26شنبه صنعا، در روز پنج

                                                            
  هاي: المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينكگزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از مركز بين. 48

http://www.echr.org.uk/news/uae‐prison‐authorities‐abuse‐female‐prisoners 
http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1022‐amina‐al‐abdouli‐and‐maryam‐

al‐balloushi‐subjected‐to‐ill‐treatment‐at‐al‐wathba‐after‐alya‐abdulnoor%E2%80%99�-
death.html 
٤٩. Jens Laerke 
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شدت محكوم شده است. از ازمان ملل بهاقدامي كه از سوي نهادهاي س –ديگر انجاميده 
هاي درگير در جنگ يمن سوي ديگر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل نيز، از طرف

درخواست نموده تا از غيرنظاميان حمايت به عمل آورده و به تعهدات خود در قبال قانون 
نيز بر اثر اين منازعات  جويانپناهالمللي پايبند باشند، چراكه بسياري از بشردوستانه بين

هزار مهاجر و  275اند، با توجه به اين كه در حال حاضر بيش از آسيب ديده شدتبه
تن از شهروندان شاخ آفريقا  9ها، نفر آن 10در اين كشور حضور دارد كه از هر  جوپناه

  .50هستند
  

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

صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، در آخرين گزارش خود  ، رئيس51تا فورهنريه -1
، از به مخاطره 1398ماه ارديبهشت 27شوراي امنيت سازمان ملل، در روز جمعه  يبه اعضا

ميليون كودك يمني سخن گفته و يادآور شد كه اين جنگ تاكنون به كشته  15افتادن جان 
 8در حالي است كه روزانه  كودك انجاميده است. اين 7300كم و مجروح شدن دست

 10شود و در هر سرباز به كار گماشته ميعنوان كودككودك كشته يا مجروح شده و يا به
دهد. هاي قابل پيشگيري جان خود را از دست ميبه بيماري ابتالدقيقه يك كودك بر اثر 

هزار  360هاي اين نهاد، حدود رغم اقدامات و تالشوي در ادامه اظهار داشت كه به
 2,5 –سال يمني  5برند، نيمي از كودكان زير كودك از سوء تغذيه حاد شديد رنج مي

و بيش از دو ميليون كودك نيز از تحصيل  ماندهاز روند معمول رشد باز –ميليون كودك 
  ؛52اندمحروم مانده

                                                            
  ظهارات ينس الركه، سخنگوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: ا. 50

https://news.un.org/en/story/2019/05/1038651 
٥١. Henrietta Fore 

   ملل. قابل بازيابي در لينك: تا فور به شوراي امنيت سازمانگزارش هنريه. 52
https://news.un.org/en/story/2019/05/1038531 
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و مسئول هماهنگي  معاون دبيركل سازمان ملل در امور بشردوستانه، 53مارك لوكوك -2
ترين گزارش خود به كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان هاي اضطراري، در تازهككم

ميليون تن از مردم يمن به  10، از نياز مبرم 1398ماه ارديبهشت 27ملل، در روز جمعه 
تأكيد نمود كه تهديد بروز قحطي  حالدرعينهاي غذايي اضطراري سخن گفت و كمك

خاطرنشان ساخت كه منازعات جاري، همچنان روند  هنوز برطرف نشده است. او در ادامه
هاي فوريه و مارس سال جاري ميالدي، رساني را تحت تأثير قرار داده و تنها در ماهكمك

اند. اين در حالي هزار تن از شهروندان اين كشور، به اين دليل آسيب ديده 900بيش از 
ميليون تن  10,6مواد غذايي به  است كه برنامه جهاني غذا در ماه مارس، موفق به رساندن

  ؛54هاي ديگر افزايش قابل توجه داشته استاز شهروندان يمني شده، كه در قياس با ماه

نبه شدر روز پنج بيانيه از سوي ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، انتشار - 3
، در ، در شهر الهه»جنگ عليه كودكان را متوقف كنيد«، تحت عنوان 1398ماه ارديبهشت 26

 - .. سوريه، ليبي، يمن، سودان جنوبي و. –خصوص تأثير جنگ در كشورهاي مختلف جهان 
  موارد مهم گزارش به شرح زير است: . بر كودكان، ازجمله كودكان يمني

ال از س 4مجدد مردم يمن با شيوع بيماري وبا، پس از گذشت  اشاره به مواجهه الف)
ار هز 2ن: ثبت روزانه رقم خوردن بدترين بحران بشري جها بار اين كشور وجنگ دهشت

  دو برابر ماه ژانويه؛ –مورد مشكوك به ابتال به وبا، در ماه آوريل 
هزار  108 اشاره به آمار سازمان بهداشت جهاني در اين زمينه، مبني بر ثبت بيش از ب)

هزار  371 در قياس بامارس سال جاري ميالدي،  17مورد مشكوك به ابتال اين بيماري، تا 
  درصدي؛ 24افزايش  –مورد در كل سال گذشته ميالدي 

ه مدتًا بعمن، ياشاره به غيرقابل استفاده بودن بيش از نيمي از مراكز درماني و پزشكي  ج)
 10شامل بيش از  –ميليون تن از مردم  20ها و عدم دسترسي نزديك به دليل بمباران

  و بهداشتي؛ مانيبه خدمات در -ميليون كودك 
                                                            

٥٣. Mark Lowcock 
  گزارش مارك لوكوك به شوراي امنيت سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 54

 https://news.un.org/en/story/2019/05/1038531 
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هزار كودك  360تغذيه حاد، شامل ميليون كودك به سوء 2اشاره به مبتال بودن بيش از  د)
جنگ  تغذيه حاد شديد، همچنين كشته و مجروح شدن هزاران كودك از ابتدامبتال به سوء
  هاي قابل پيشگيري و يا گرسنگي؛ويژه به دليل ابتال به بيماريتاكنون، به

م ناپذير بودن شرايط براي تحصيل بيش از دو ميليون كودك و عداناشاره به امك ه)
  ميليون كودك به آب سالم و شرايط بهداشتي؛ 8دسترسي بيش از 

ها كودك از آثار و پيامدهاي روحي و رواني اين اشاره به تحت تأثير قرار گرفتن ميليون و)
  .55هاي متماديجنگ، براي نسل

  

  انصارا... در يمن*

، در 1398ماه ارديبهشت 30گزارش توسط پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه انتشار  - 
ينه خصوص صدور بيانيه از سوي سخنگوي ارشد برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، در زم

 هاي امدادي خود، به دليلالمللي به متوقف ساختن موقت برنامهاحتمال اقدام اين نهاد بين
  : رح زير استموارد مهم گزارش به ش. هاي آناجراانصارا... در مداخله (ادعايي) رهبران 

نقش «، در خصوص به شمار آوردن (به ادعاي وي) 56اظهارات ِاور وِرهوسل الف)
عنوان ، به»بازدارنده و عدم همكاري برخي از رهبران انصارا... در مناطق تحت كنترل خود

  ضالت ناشي از جنگ؛ترين چالش برنامه جهاني غذا، در قياس با معبزرگ
مكي هاي كاشاره به اقدام مقامات محلي به ممانعت به عمل آوردن از رسيدن محموله ب)

ها در زمينه چگونگي تعيين شهروندان به دست مردم گرسنه يمن و مداخله آن
  كننده مواد غذايي؛دريافت

تعليق اي مكرر، هاشاره به ناگزير شدن مسئوالن برنامه جهاني غذا، پس از هشدار دادن ج)
ها، جهت حصول اطمينان از هاي حداكثري آنموقت اين برنامه، ضمن تأكيد بر تداوم تالش

                                                            
  بيانيه ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 55

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24616&LangID=E 
٥٦. Herve Verhoosel 



  22                                                                                                                                    18گزارش راهبردي 

 

ويژه كودكان، همچنين ادامه يافتن ترين اقشار در اين ميان، بهپذيررنج نكشيدن آسيب
  تغذيه؛هاي مربوط به كودكان و زنان مبتال به سوءامدادرساني

ام انج ان انصارا... به ارائه تعهدات مثبت در اين خصوص واشاره به اقدام رهبر د)
 مستقل و هاي نزديك با برنامه جهاني غذا در راستاي فراهم آوردن فرآيندي كامالًهمكاري

حال پايبند ها و درعينگونه كمكبشردوستانه، در زمينه گزينش نيازمندان دريافت اين
  دات خود؛نبودن برخي ديگر از رهبران اين گروه به تعه

ابراز اميدواري در خصوص حاكم شدن حسن نيت بر فضاي كشور و ناگزير نشدن  ه)
مقامات برنامه غذاي سازمان ملل، به تعليق موقت اين برنامه، ضمن تأكيد بر قرار داشتن 

  ؛57مسئوليت نهايي رفاه و آسايش مردم يمن، بر عهده رهبران اين كشور
، سخنگوي امور خارجي و سياست امنيتي 58نچيچو) اين در حالي است كه مايا كوتسيا

هاي اي از اقدام نيرو، با صدور بيانيه1398ماه ارديبهشت 26شنبه اتحاديه اروپا، در روز پنج
جانبه از بنادر مهم صليف، رأس عيسي و حديده استقبال كرده نشيني يكانصارا... به عقب

  .59توافق استكهلم برشمرد ياجراو آن را نخستين گام ملموس در زمينه پيشبرد 
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