
 

 

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  1398 خرداد 
 

3203089  
 

 
ي 

شر
ق ب

حقو
مه 

رنا
 كا

ي به
گاه

ن
ستا

عرب
بي

 عر
ده

متح
ت 

ارا
و ام

ين 
حر

ي، ب
ود

 سع
ن

  )4(  
 

دي
هبر

ش را
زار

گ
 

23/ 
98  

  



  2                                                                                                                                     23گزارش راهبردي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  3                        )             4(عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

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 آشكار به ها، بيانيهساس مقاالت، گزارش، بر ا1398كشورهاي منطقه، در خرداد ماه 
مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  

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

  عربستان سعودي*

ر روز انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -1
نوان ، در خصوص به شمار آوردن عربستان سعودي، به ع1398خرداد ماه  29چهارشنبه 

 گزارش نيمهم ا يمحورها .جمال خاشقجي» اعدام از پيش طراحي شده«مسئول 
  ت: اس ريصه به شرح زصورت خالبه

، گزارشگر ويژه 2از سوي َاگنس (َانيِس) كاالمار ايگزارش يكصد صفحهانتشار  الف)
يا خودسرانه، در پي انجام تحقيقات زده هاي فراقضايي، شتابسازمان ملل در زمينه اعدام

                                                            
 Office)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (UN News( پايگاه خبري سازمان ملل. 1 of  the United 

Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsبان )؛ ديده
 –)، پايگاه خبري UNICEFيونيسف ( –حمايت از كودكان ملل متحد  )؛ صندوقHuman Rights Watchحقوق بشر (

 Emirates)؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي (Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور (

Centre for Human Rights (ECHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International ؛ شبكه خبري تي.آر.تي(
 Thomson)؛ خبرگزاري رويترز (TRT Worldرلد (وُ  Reuters  Foundationويداديمكاني و ر هايداده پروژه )؛ 

مركز دموكراسي و حقوق بشر )؛ Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)( مسلحانه مناقشات
مؤسسه حقوق و دموكراسي  )؛The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)اروپا (
 Bahrain( بحرين Institute  for Rights  and Democracy  (BIRD)) ؛ پايگاه بحرين ميرور(Bahrain Mirror؛( 

 Americansمركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( for  Democracy  & Human  Rights  in 

Bahrain  (ADHRB)شبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com( رهيالجز يشبكه خبر؛ )Aljazeera( ؛ خبرگزاري فرانسه
)Agence France‐Presse خبرگزاري اسپوتنيك) و.  

٢. Agnes Callamard 
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شده و ماهه، مبني بر مسئول شمردن حكومت عربستان در اعدام از پيش طراحي 6
تن از عوامل رسمي و مورد  15نگار سعودي، به دست فراقضايي جمال خاشقجي، روزنامه

ختن تأييد مقامات عالي كشور و برخوردار از منابع مالي و انساني حكومتي، براي محقق سا
  اين جنايت؛

  :المللي در اجرايي كردن اين قتل، از جملهاشاره به موارد نقض قوانين بين ب)
  الملل؛ترين اصل قانون بينديبنيا –ها از حق زندگي ممنوعيت محروم كردن خودسرانه انسان - 
  ممنوعيت استفاده فراقضايي از زور، بر اساس منشور سازمان ملل؛ -
ف و هداتنها براي ا ورد استفاده قرار دادن مقرهاي كنسولي خود،ها به مالزام دولت -

  مقاصد رسمي؛
  ممنوعيت اعمال شكنجه، بر اساس كنوانسيون منع شكنجه مصوب عربستان سعودي؛ -
  منوعيت اعمال ناپديدشدگي اجباري؛م -
  ن؛ارتكاب به اقدامات كامًال متغاير با اصول اساسي سازمان ملل و حمايت از آزادي بيا -

المللي و از اين رو، برخوردار شدن به شمار آوردن قتل خاشقجي، به مثابه جنايت و جرم بين ج)
  ديگر كشورهاي جهان از صالحيت قضايي الزم جهت اتخاذ تدابير الزم در اين خصوص؛

تأكيد بر وجود مستندات معتبر مبني بر مورد تحقيق و تفحص قرار دادن عملكرد و  د)
  مات بلندپايه عربستان، از جمله محمد بن سلمان، وليعهد سعودي؛مسئوليت فردي مقا

المللي از سوي حكومت عربستان، پس از قتل اين اشاره به موارد نقض قوانين بين ه)
  ؛نگار، از جملهروزنامه

نقض مسئوليت خود در مورد تحقيق قرار دادن كارآمد، شفاف و برخوردار از حسن  -
  نيت اين پرونده؛

  المللي در زمينه تحقيقات جاري در اين رابطه؛هاي بينيفه خود در انجام همكارينقض وظ - 
  هاي الزم در زمينه برگزاري محاكمه عادالنه؛نقض ارائه ضمانت -
  نقض الزام پايبندي به عدم تكرار اين جنايت؛ -
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 هتل، جدرخواست كاالمار از شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت و يا دبيركل سازمان مل و)
هاي فردي تهاي الزم در راستاي تداوم يافتن اين تحقيقات، با هدف تعيين مسئوليانجام پيگير

  هاي قضايي؛پذيريهاي الزم، به منظور تحقق مسئوليتو شناسايي گزينه
هاي مؤثر حقوقي، سياسي و المللي در ارائه واكنشابراز تأسف از كوتاهي جامعه بين ز)

ليه هاي هدفمند عرغم اقدام برخي از كشورها به اعمال تحريميداد، بهديپلماتيك در قبال اين رو
اشتن ست دتن از مقامات سعودي، ضمن تأكيد بر ناكافي بودن اين تدابير، با توجه به د 17

  ها از سطوح باالي رهبري كشور؛مستقيم عوامل حكومت در اين قتل و دستور گرفتن آن
ي، جهت آزاد كردن تمامي زندانيان دربند، تنها به درخواست كاالمار از عربستان سعود ح)

هاي بنيادين در زمينه عوامل، آميز عقايد و نظرات خود و انجام ارزيابيدليل ابراز مسالمت
هاي مسئول در فراهم آوردن زمينه اعدام خاشقجي و درخواست از نهادها و موقعيت

استاي ممانعت به عمل آوردن از سازمان ملل براي بنيان نهادن ساز و كارهاي جديد، در ر
كشتارهاي هدفمند و تحكيم فرآيند تحقيقات كيفري در اين خصوص، همچنين، تحريم 

  ؛3ويگناهي بي به اثبات رسيدن هاي شخصي وليعهد عربستان تا زماندارايي
كان تفايل صوتي جديد حاوي جزئيات  گزارش اخير خودسازمان ملل در گفتني است كه  ط)

  ده است؛ء كرنيز افشاتيم ترور جمال خاشقجي را  ءمكالمات رد و بدل شده ميان اعضا از دهنده
 29، در روز چهارشنبه شبكه خبري بي.بي.سياين در حالي است كه، به گزارش  ي)

 نش بهعادل الجبير، وزير مشاور در امور خارجي عربستان سعودي در واكخرداد ماه، 
  پايه و اساس خوانده است؛آن را بيگزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل، 

سخنگوي  خرداد ماه، 30نبه شهمچنين، به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، در روز پنج ك)
 ت بررسيگزارش را به دقاين اياالت متحده  اظهار داشته است كهوزارت خارجه آمريكا 

يد شا ،نگار منتقد به دست آيدحقايق ديگري درباره قتل اين روزنامه چنانچهكند و مي
  ؛در نظر بگيردنيز اقدامات بيشتري عليه عامالن آن 

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 3

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24713&LangID=E 
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كه سعد ارشگر ويژه سازمان ملل آمده است كه در بخش ديگري از گزارش گز ل)
ر د ،محمد بن سلمان توسط نزديكان ،دو سال پيش نيز، نخست وزير لبنان ،الحريري
ر داطالعات جديدي را درباره اقدام عربستان اين گزارش  .شكنجه شده است ،رياض

ه است، ) فاش كرد1396ماه  (آبانميالدي  2017 سال نوامبرماه بازداشت الحريري، در 
 شخصًا، كه هسعود القحطاني (مشاور پيشين بن سلمان) از جمله افرادي بود مبني بر اينكه

ي قربانهمچنين بنا بر اين گزارش، وي  .استنخست وزير لبنان بازجويي كرده از 
  آميز شده است؛آميز، غيرانساني و تحقيررفتارهاي خشونت هاي روحي وشكنجه

  

شنبه پنج رگزاري فرانسه و شبكه خبري يورونيوز، در روزانتشار گزارش از سوي خب -2
ربستان عنام  به قرار دادن اياالت متحده آمريكا، در خصوص اقدام 1398خرداد ماه  30

نكات  .نسانغيرفعال در زمينه مقابله با قاچاق ا در فهرست سياه كشورهاي سعودي و كوبا
   اند از:قابل ذكر اين گزارش عبارت

، »4قاچاق انسان«از سوي وزارت خارجه آمريكا، تحت عنوان  گزارش ساالنهانتشار  الف)
خارجي در اين نيروي كار عربستان سعودي به نقض گسترده حقوق مبني بر متهم كردن 

به معناي برخوردار از  –بندي كشورها ندن آن در رديف سوم، از ميان دستهو گنجا كشور
  به همراه سوريه و ايران در منطقه خاورميانه؛ –بدترين وضعيت 

 وربستان يه عاشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي اياالت متحده، جهت اعمال تحريم عل ب)
ا لغو د به اين كشورها و يهاي خوديگر كشورهاي حاضر در رده سوم، تحديد كمك

  ؛المللي پول و ديگر نهادهاي توسعه جهانيدر صندوق بينها، هاي خود از آنحمايت
اشاره به اقدامات عربستان در اين زمينه، از جمله محدود بودن تعداد قاچاقچيان مورد  ج)

 قاچاق انسانكمك به قربانيان مجازات قرار گرفته، عدم اتخاذ تدابير الزم و كافي در زمينه 

                                                            
٤.Trafficking in Persons (TIP) 
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شان به نقض اين افراد از طريق متهم كردنكردن زنداني، جريمه و يا اخراج و در عوض، 
  ديگر قوانين؛ قوانين مهاجرتي و

درخواست از مقامات عربستان سعودي براي انجام اقدامات بيشتر در زمينه مورد  د)
اصالح نظام و قوانين  نظارت قرار دادن و حمايت از كارگران فراري از كارفرمايان ظالم و

  6؛5خود در اين زمينه
  
، در 1398خرداد ماه  27الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3

المللي از تصميم حكومت عربستان سعودي به انصراف از خصوص استقبال اين نهاد بين
لزوم لغو اين مجازات و در عين حال، تأكيد بر  7مرتجى قريريصاجراء حكم اعدام براي 

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است .براي تمامي نوجوانان كشور

الملل، از هاي خاورميانه در سازمان عفو بينابراز خرسندي لين معلوف، مدير پژوهش الف)
كه در ماه  –اله س 18اقدام مقامات عربستان به امتناع وزريدن از اجراء حكم اعدام اين نوجوان 

جازات و تخفيف دادن م – دستگير شده بودسالگي  13ميالدي، در سن  2014پتامبر سال س
  سال حبس؛ 12وي به تحمل 

سال، در  18تأكيد بر ظالمانه بودن در نظر گرفتن مجازات اعدام براي نوجوانان زير  ب)
  لي؛الملينبزمان به وقوع پيوستن جرم و به شمار آوردن آن، به مثابه نقض فاحش قوانين 

تأكيد بر ضرورت لغو كامل مجازات اعدام براي كودكان و نوجوانان مجرم عربستاني،  ج)
به  –نوجوان شيعه ديگر  3درنگ احكام اعدام همچنين اقدام مقامات اين كشور به لغو بي

                                                            
  هاي:هاي خبرگزاري فرانسه و شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكگزارش. 5

 https://ph.news.yahoo.com/us‐adds‐saudi‐arabia‐cuba‐blacklist‐human‐trafficking‐

142912010.���� 
https://fa.euronews.com/2019/06/20/us‐adds‐saudi‐arabia‐cuba‐to‐blacklist‐on‐human‐
trafficking 

بدترين ركورد ، نيز در گزارش وزارت خارجه آمريكا، كشورهاي چين، ميانمار، كره شمالي، روسيه و ونزوئالگفتني است كه . 6
  .اندبندي كشورها باقي ماندهاز دسته» رديف سوم«همچنان در اند و را به خود اختصاص داده

٧. Murtaja Qureiris 
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در ميالدي  2014كه از سال  - 10ظاهرال... و عبدا 9، داوود المروهون8علي النمرهاي نام
  12؛11برندمي به سربازداشت 

  
شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

هاي نظامي برداري عربستان سعودي از فناوري، در خصوص بهره1398خرداد ماه  23

                                                            
٨. Ali al‐Nimr 
٩. Dawood al‐Marhoon 
١٠. Abdullah al‐Zaher 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 11
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/saudi‐arabia‐decision‐to‐spare‐
teenagers‐life‐must‐be‐followed‐by‐abolition‐of‐death‐penalty‐for‐all‐juveniles/ 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 12
ت از حكومت ، در خصوص درخواس1398خرداد ماه  17ه ، در روز جمعالمللسازمان عفو بينصدور بيانيه از سوي *

  :عربستان سعودي براي ممانعت به عمل آوردن از اعدام كوچكترين زنداني سياسي اين كشور، مبني بر
كه در ماه  –ساله  18، نوجوان 12مرتجى قريريصبراي صدور حكم اعدام براي  دادستان عمومي عربستاندرخواست   الف)

  ؛دستگير شده بودسالگي  13يالدي، در سن م 2014سپتامبر سال 
و  لدمامشهر ا در ،در زندان مخصوص نوجوانان ت خوددوران بازداش ءابتدااشاره به محبوس بودن اين پسر نوجوان در  ب)

  سالگي به زندان بزرگساالن؛ 16و انتقال او در سن  كم يك ماه در سلول انفراديدستگذراندن 
هايي از سوي مأموران ن دريافت وعدهاين زندان، همچني مرتجى قريريصرفتار قرار گرفتن وءاشاره به مورد شكنجه و س ج)

  بازجويي، مبني بر آزاد شدن وي در صورت اعتراف او به جرم خود؛
در حال  سواررخهگروهي كودك دوچبه ويدئويي حاوي تصاوير مربوط به  شبكه خبري سي.ان.ان آمريكااشاره به دستيابي  د)

و ميالدي  2011ال ساين ويدئو متعلق به سالگي:  10در اين تظاهرات در سن  قريريصو حضور  منطقه العواميهشعار دادن در 
با سركوب كه  هاي بهار عربي ترتيب دادندعتراضهمزمان با ا ي،هايي است كه شيعيان استان شرقي عربستان سعوداعتراض

  ؛رو شدشديد نيروهاي امنيتي روبه
ركت در شميالدي و متهم شدن وي به  2011هاي سال ، در جريان اعتراضعلي قريريص، برادر مرتجىاشاره به كشته شدن  ه)

 ي؛، عالوه بر مشاركت در تظاهرات اعتراضتشييع جنازه برادرشمراسم 

سوي  وتوف بهعضويت در گروه تروريستي، پرتاب كوكتل مول«اشاره به متهم شدن وي به جرائم ديگري چون، (ادعاي)  و)
 ؛»نيروهاي پليس و شليك به سوي نيروهاي امنيتي

ن حكوم كردن ايمسال اخير، ضمن  5، در تن از شيعيان عربستاني به داليل سياسي صد بيش از يكاشاره به اعدام شدن  ز)
بيان ليل دها، تنها به اقدامات، همچنين اشاره به غيرمنصفانه بودن روند دادرسي اين متهمان و حكم صادر شده عليه آن

  ؛آميز نظرشان در نقد حكومتمسالمت
ام اعد سالگي 18ن سرسيدن به از  پسرا دستگير و معترض و نوجوان  اناين نخستين بار نيست كه عربستان كودكگفتني است كه  ح)
عفو  سازمان ز اعدام شدند،به شكل دسته جمعي در يك رواز زندانيان، تن  37كه  هنگامي. در ماه آوريل سال جاري ميالدي، كندمي
  ؛سالگي دستگير شده بودند 17تا  16 ين، در سنمذهبشيعه از اعدام شدگان تن 3كم الملل اعالم كرد كه دستبين
  نو 3در حال حاضر الزم به ذكر است كه  ط)

نيز  برندبه سر ميدر بازداشت ي ميالد 2014كه از سال  -  ظاهرال... و عبدا علي النمر، داوود المروهونهاي به نام –جوان ديگر 
  د.رو شونممكن است با مجازات اعدام روبه
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موارد مهم اين . جهت رديابي و تعقيب زنان در حال گريز از نظام سركوبگر اين كشور
     از: اندگزارش عبارت

گيري حكومت سعودي از فناوري مورد استفاده واحدهاي نظامي، نيروهاي بهره الف)
مالت ام حپليس و نهادهاي امنيت ملي، جهت رديابي اهداف مورد نظر، از جمله براي انج

  مرگبار پهپادي، عليه زنان گريزان از اين كشور؛
المللي نشماره شناسايي بي اشاره به اقدام نيروهاي امنيتي سعودي به دستيابي به ب)
ق يورش بردن به از طري –رقمي منحصر به فرد هر تلفن  15شماره  –هاي همراه تلفن
ها، همچنين تفتيش هاي زنان فراري و مورد بازجويي قرار دادن اعضاء خانواده آنخانه

ر هاي همراه اين زنان و در برخي موارد كسب موفقيت دبندي تلفنهاي بستهكردن جعبه
  ها به كشورشان؛رديابي و بازگرداندن آن

 ه عنوانر، باشاره به تالش گسترده مقامات سعودي براي به تصوير كشيدن زنان فراري از كشو ج)
  هايي، چون داعش؛عوامل جهادگراي تروريست و در حال فعاليت براي تحقق اهداف گروه

ترين توسط پيشرفته اشاره به مورد رديابي و هدف قرار گرفتن منتقدان حكومت د)
بدافزارها، از زمان روي كار آمدن محمد بن سلمان، از جمله بدافزار اسرائيلي مورد استفاده 

  .13در قتل خاشقجي
  

  بحرين*

 29، در روز چهارشنبه 14انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1
ن بريتانيا به ارسال نامه به تن از نمايندگان پارلما 16، در خصوص اقدام 1398خرداد ماه 

جرمي هانت، وزير امور خارجه اين كشور و درخواست از وي براي تحت فشار قرار دادن 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري . 13

 https://www.middleeastmonitor.com/20190613‐saudi‐arabia‐is‐using‐battlefield‐
technology‐to‐track‐down‐women‐fleeing‐the‐country/ 
١٤. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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استفاده از زندانيان سياسي زن در اين دولت بحرين جهت به پايان رساندن روند سوء
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:  .كشور

سي، از رفتار عليه زندانيان زندان شهر عيل سوءهاي دريافتي در زمينه اعماگزارش الف)
هاي خانوادگي و يا اتهامات مربوط به هاي ناعادالنه بر مالقاتجمله تحميل محدوديت

  پزشكي زندانيان؛  وگرفتن نيازهاي درماني  ناديده
، رئيس مؤسسه حقوق 15تأكيد بر پرونده هاجر منصور، مادر همسر سيد احمد الوداعي ب)

مبني بر امتناع مقامات زندان از ارائه خدمات  –واقع در لندن  –ي بحرين و دموكراس
هاي پزشكي به اين زنداني، همچنين قرار دادن زندانيان در معرض درماني و مراقبت

  هاي تنبيهي ديگر در رابطه با مالقات با اعضاء خانواده و ساعات هواخوري؛محدوديت
هاي خود به مدت بند وي، در سلول، هم16دينه علياشاره به محبوس شدن هاجر منصور و م ج)
، رئيس 17هاي مربوط به دستور مريم البردُلياي شدن گزارشساعت در روز، پس از رسانه 23تا 

اي ميان زندان، در خصوص مورد حمله قرار دادن اين دو زنداني، همچنين قرار دادن موانع شيشه
ها، به عمل آوردن از ايجاد تماسي فيزيكي ميان آن شان جهت ممانعتكنندگانزندانيان و مالقات

  حتي در ايام عيد فطر؛
بند ، ديگر زنداني هم18اشاره به امتناع ورزيدن هاجر منصور، مدينه علي و نجاح يوسف د)
ها با ها، از مالقات با اعضاء خانواده خود در اين شرايط و از اين رو عدم مالقات آنآن

  ماه؛ 9از شان به مدت بيش فرزندان
 ور واشاره به بروز تحوالت جديد در اين زمينه، از جمله محروم شدن هاجر منص ه)
هاي تلفني، به مدت يك هفته، در راستاي منزوي ساختن سلولي وي از برقراري تماسهم
  ها؛يشتر آنهر ب
گفتني است كه هاجر منصور، به همراه پسر و برادرزاده خود، در اوائل سال جاري  و)
هاي سيد احمد گريجويانه در قبال كنشدي و تنها در راستاي اتخاذ اقدامات تالفيميال

                                                            
١٥. Sayed Ahmed Alwadaei 
١٦. Medina Ali 
١٧. Mariam Albardoli 
١٨. Najah Yusuf 
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اند. اين در الوداعي، از سوي حكومت بحرين، به طور خودسرانه دستگير و زنداني شده
 2017فرزند است، در سال  4حالي است كه نجاح يوسف نيز كه فعال بحريني و داراي 

راني فرمول وان مبني بر انتقاد از برگزاري مسابقات اتوموبيلميالدي و به جرم نشر مطالبي، 
حكمي كه براساس  –هاي اجتماعي، محكوم به تحمل حبس شد در بحرين، در شبكه

اعترافات وي، پس از قرار گرفتن در معرض شكنجه و تعرض جنسي صادر شده و از 
  ؛19رفته استالمللي به شدت مورد محكوميت قرار گهاي حقوق بشر بينسوي گروه

  

، در 20انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -2
، در خصوص اقدام يكي از اعضاء پارلمان سوئيس، به 1398خرداد ماه  28شنبه روز سه

خطاب به پادشاه بحرين.  نامه دموكرات اين كشور، به ارسالنمايندگي از حزب سوسيال
   به شرح زير است:هاي وي و درخواستنكات مهم گزارش 

قرار گرفتن اين  ، با توجه به22و علي العرب 21تخفيف مجازات اعدام احمد الماللي الف)
  ها به اعتراف تحت شكنجه؛رفتار و ناگزير شدن آندو زنداني تحت سوء

  استمهال و در نظر گرفتن مهلت قانوني براي مجازات اعدام در اين كشور؛ ب)
  تخفيف تمامي احكام مجازات اعدام به تحمل حبس؛ ج)
  عدام؛م ار اجراء حكانجام بررسي جامع در زمينه شرايط و وضعيت زندانيان در انتظا د)
  ؛23پرداخت غرامت به تمامي قربانيان نقض حقوق بشر ه)

                                                            
  . گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:19

 http://birdbh.org/2019/06/mps‐urge‐jeremy‐hunt‐to‐press‐bahrain‐to‐end‐punitive‐
measures‐against‐female‐detainees/ 
٢٠. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢١. Ahmed Al‐Malali 
٢٢. Ali Al‐Arab 

  . گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:23
 https://www.adhrb.org/2019/06/swiss‐socialist‐party‐sends‐letter‐to‐bahraini‐monarch/ 
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گير و تا ميالدي، دست 2018ساله، در نهم فوريه سال  25گفتني است كه علي العرب،  و)
 اين هفتم مارس همان سال در بازداشت اداره تحقيقات كيفري بحرين قرار داشت. در

افت، قال يانت نامه شد؛ سپس به زندان دراي داكمدت ناگزير به امضاء چشم بسته اعتراف
يالدي، به م 2018ژانويه سال  31در حالي كه آثار شكنجه بر بدن او نمايان بود. وي در 

ادگاهي گروهي د، در 2017اتهام ادعايي كمك به فرار زندانيان از زندان جو در ژانويه سال 
ك مأمور ينيز متهم به قتل  2017ژانويه سال  29به اعدام محكوم شد. در حالي كه، در 

  امنيتي شده بود؛
، در عملياتي امنيتي دستگير شده و به 2017ساله، در نهم فوريه سال  23احمد الماللي، 

مورد شكنجه، از جمله  –يك ماه  –مكاني نامعلوم انتقال يافت. در طول اين مدت 
دي، به اتهام در ميال 2018ژانويه سال  31هاي الكتريكي قرار گرفت؛ سپس، در شوك

اي اختيار داشتن سالح، آموزش ديدن در زمينه كاربرد سالح و عضويت در شبكه
  ؛24تروريستي، به اعدام محكوم شد

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 24

بان حقوق بشر، مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مركز الملل، ديدهنهاد حقوق بشري، از جمله عفو بين 13اقدام *
اي نامهال ، به ارس1398خرداد ماه  9شنبه دموكراسي و حقوق بشر اروپا و سازمان جهاني مبارزه با شكنجه، در روز پنج

  بني بر:مو احمد الماللي،  ، خطاب به پادشاه بحرين در خصوص قائل شدن تخفيف در احكام اعدام علي العربمشترك
هروند صادر شده براي اين دو ش رد آخرين درخواست تجديد نظر احكام اعدامخواهي بحرين به اقدام دادگاه فرجام الف)

  بحريني، به دليل ارتكاب ادعايي به جرائم تروريستي؛
ت شكنجه لماللي، تحو احمد ا هاي جدي در اين زمينه، با توجه به اقدامات مقامات بحرين به اخذ اعتراف از علي العربابراز نگراني ب)

اين  منصفانه، همچنين استناد كردن دادگاه در زمان صدور حكم اعدام به ها در زمينه برخورداري از محاكمهآن و فشار و نقض حقوق
  اعترافات ساختگي؛

ه حكومت ب درخواست، به ارائه 1398ارديبهشت ماه  31شنبه اقدام كارشناسان سازمان ملل، در روز سهخاطرنشان كردن  ج)
  بحرين براي متوقف ساختن روند مجازات اعدام اين متهمان؛

  درخواست از پادشاه بحرين براي؛ د)
  ها؛خودداري از تصويب احكام اعدام و حصول اطمينان از اجرايي نشدن آن - 
ف تمامي المللي و حذاكمه مجدد براي اين دو شهروند بحريني مطابق با موازين بينصدور دستور در زمينه برگزاري مح -

  ها؛نمستندات و مدارك مربوط به اعترافات اجباري آ
  طرفانه در زمينه دعاوي متهمان مبتني بر قرار گرفتن در معرض شكنجه؛انجام تحقيقات مستقل و بي -
  ر؛لغو كامل مجازات اعدام از نظام قضايي كشو -
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، در 1398خرداد ماه  26انتشار گزارش از سوي پايگاه بحرين ميرور، در روز يكشنبه  -3
ود در شبكه ، فعال حقوق بشر، در حساب كاربري خ25خصوص اظهارات ابتسام الصائغ

، نماينده سابق پارلمان بحرين، به پناه بردن 26اجتماعي توئيتر، مبني بر اقدام اسامه التميمي
خرداد ماه، به منظور درخواست از  25به سفارت اياالت متحده در اين كشور، در روز شنبه 

مقامات آمريكا جهت حمايت به عمل آوردن از جان وي و اعضاء خانواده او، اشاره به 
اگزير شدن اين نمايند سابق پارلمان به اتخاذ اين تدابير، پس از قرار گرفتن در معرض ن

اعمال مكرر آزار و اذيت، پيگرد قانوني و تهديد از سوي مقامات بحريني، به ويژه مقامات 
وزارت كشور، اشاره به مواجه شدن التميمي با درهاي بسته سفارت آمريكا و ناگزير شدن 

پس از دريافت تضمين در مورد عدم بازداشت و متعهد شدن به حضور وي به ترك محل، 
  ؛27در وزارت كشور در صورت احضار

ميمي را التاسامه عضويت  ميالدي، 2014 سال مهدر ماه  ،پارلمان بحرينگفتني است كه 
ز ر يكي اان دلغو كرد. اين اقدام در پي آن صورت گرفت كه وي درباره بدرفتاري با زنداني

  ؛اي بحرين صحبت كرده بودهزندان
  

در روز  انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، - 4
نامه رسال اتن از اعضاء پارلمان ايرلند به  91، در خصوص اقدام 1398خرداد ماه  23شنبه پنج

شان براي مردم بحرين با توجه به هايخطاب به وزير خارجه خود، در زمينه نگراني مشترك
  نكات مهم گزارش به شرح زير است:  .موارد نقض فاحش حقوق بشر در اين كشور

                                                                                                                                                            
خرداد ماه  2شنبه نجپتن از نمايندگان فراحزبي مجلس عوام و عيان پارلمان بريتانيا، نيز، در روز  16كه  گفتني استه) و 
 ادشاه بحريناي سرگشاده، خطاب به جرمي هانت، وزير خارجه كشورشان، از او درخواست نمودند تا از پارسال نامه، با 1398

  توقف حكم اعدام علي العرب و احمد الماللي را تقاضا كند.
٢٥. Ebtisam Al‐Sayegh 
٢٦. Osama Al‐Tamimi  

  . گزارش پايگاه بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:27
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/54400.html 
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هاي پادشاهي بحرين در راستاي سركوب شديد محكوم كردن اقدامات و سياست الف)
ها تن از ني، از جمله مورد بازجويي و بازداشت قرار دادن و زنداني كردن دهجامعه مد

  هاي مذهبي و رهبران سياسي مخالف؛نگاران، شخصيتمدافعان حقوق بشر، روزنامه
عه سابقه در راستاي تحديد حقوق جاماقدام مقامات بحريني به ايجاد كارزاري بي ب)
  دهند؛آن را نيز تشكيل ميكه اكثريت جمعيت  –مذهب اين كشور شيعه
هاي قانون اساسي اين كشور، مبتني بر عدم پايبندي حكومت بحرين به ضمانت ج)

  ين مدني، سياسي و مذهبي مردم آن؛حمايت از حقوق بنياد
گفتني است در اين نامه از دولت ايرلند و وزارت امور خارجه آن درخواست شده تا  د)

هاي سركوبگرانه بحرين، در جلسه شوراي ت سياستبيانيه مشتركي را در زمينه محكومي
  28؛حقوق بشر سازمان ملل، در پايان ماه ژوئن سال جاري ميالدي، ارائه دهند

  

 22، در روز چهارشنبه 29انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -5
ني، به از ، زنداني سياسي بحري30، در خصوص اعالم آمادگي علي الحاجي1398خرداد ماه 

. نكات محوري اين سرگيري اعتصاب غذاي خود در اعتراض به شرايط اسفبار زندان
  گزارش عبارتند از: 

بر  ، مبنيالحاجي، در اوائل ماه ژوئن سال جاري ميالدياز سوي علي  بيانيهصدور  الف)
ماني و ت درمحكوم كردن شرايط اسفناك زندان جو، به ويژه، محروميت زندانيان از امكانا

  پزشكي و تهديد به آغاز مجدد اعتصاب غذا در صورت بهبود نيافتن اين شرايط؛
ميالدي، قرار  2013سال حبس در سال  10اشاره به محكوميت الحاجي به تحمل  ب)

 2هاي خانوادگي به مدت رفتار عالوه بر محروميت از مالقاتگرفتن او در معرض سوء

                                                            
  . گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين،. قابل بازيابي در لينك:28

 https://www.adhrb.org/2019/06/91‐members‐of‐the‐irish‐parliament‐send‐letter‐to‐
foreign‐minister‐coveney‐on‐the‐human‐rights‐situation‐in‐bahrain/ 
٢٩. The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٣٠. Ali Al‐Hajee 
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روزه در  75سال و محروميت از خدمات پزشكي، همچنين اقدام وي به اعتصاب غذاي 
  ميالدي، بدون دستيابي به نتيجه مورد نظر؛ 2018ماه نوامبر سال 

 ات ويني از ميزان قابل توجه مصونيت از مجازاشاره به برخورداري مقامات بحر ج)
ي پاسخگويي در قبال موارد نقض حقوق بشر در اين كشور و محكوم كردن ناكارآمد

  هاي بحرين؛انيا به مأموران زندانهاي آموزشي بريتبرنامه
اساس بي«بر  اشاره به پاسخ سفارت بحرين در لندن به بيانيه اين زنداني سياسي، مبني د)

ادن رار دقدعاوي وي، همچنين عدم اقدام وزارت خارجه بريتانيا به مورد توجه » خواندن
ن رغم پرداختاين پرونده در گزارش ساالنه خود در زمينه حقوق بشر و دموكراسي، به

  به آن؛ بان حقوق بشرالملل و ديدهنهادهايي، چون سازمان عفو بين
وپا به مورد محكوميت قرار دادن شديد اشاره به اقدام مركز دموكراسي و حقوق بشر ار ه)

مواضع سفارت بحرين و وزارت خارجه بريتانيا در اين رابطه و درخواست از مقامات 
بحريني جهت پذيرش مسئوليت خود، به مجازات رساندن مأموران خاطي و آزادي كردن 

 .31تمامي زندانيان سياسي
  

  امارات متحده عربي*
خرداد  26وكراسي و حقوق بشر اروپا، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي مركز دم -1

عبدالرحمان بن ، در خصوص اقدام حكومت امارات متحده عربي به آزاد كردن 1398ماه 
نكات مهم . رفتار عليه وي در زندان، پس از ناگزير كردن او به انكار سوء32يديالسو هيصب

   به شرح زير است: اين گزارش
زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي، در خصوص عفو تصميم شيخ خليفه بن  الف)

اي علني از وي، مبني بر ي، فعال مدني، پس از پخش مصاحبهديالسو هيعبدالرحمان بن صب

                                                            
  گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 31

 https://www.ecdhr.org/?p=314 
٣٢. Abdul Rahman Bin Sobeih Al‐Suwaidi 
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رفتار، شكنجه، ناپديدشدگي اجباري و ناگزير شدن او به انكار تمامي موارد اعمال سوء
  محاكمه غير منصفانه عليه خود، در مدت زمان حبس؛

ت دامااشاره به سرشناس بودن اين فعال مدني، در زمينه انجام امور خيريه و اق )ب
بشردوستانه در برخي از كشورهاي عرب و آسيايي، همچنين مشاركت وي در گروه 

طلب و سياسي معترض و خواستار االن صلحگروهي از فع -» 94يو.اِي.ايي «موسوم به 
ر مورد محاكمه قرا 2013كه در سال  ميالدي 2011ايجاد اصالحات سياسي در سال 

  سال حبس؛ 15در نتيجه محكوم شدن غيابي او به تحمل  و -گرفتند 
غم ربه استقبال مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا از آزادي اين فعال حقوق بشر، ج)

گر ي ديابراز نگراني در خصوص شرايط آزاد شدن او و پيامدهاي شهادت اجباري وي برا
رفتارهاي به سوء ها نيز به امتناع از افشاء حقايق مربوط بهبتني بر ناگزير شدن آنزندانيان، م

  ان؛وقوع پيوسته در زندان، همچنين محكوميت شديد مورد تهديد قرار دادن زنداني
  

خرداد  24، در روز جمعه 33انتشار گزارش از سوي شبكه خبري تي.آر.تي وُرلد تركيه -2
ن نامحدود حبس زندانيان سياسي در امارات متحده ، در خصوص مدت زما1398ماه 

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. هاعربي، حتي پس از فرا رسيدن زمان آزادي آن
مستقر در  –المللي آزادي در امارات متحده عربي صدرو بيانيه از سوي كمپين بين الف)
پايان رسيدن توجه به به فعال زنداني، با 9كم در خصوص، لزوم آزاد شدن دست - 34لندن

، تشكيالتي 35هايي از زندان الرزينشان به بخشها و در عوض انتقال يافتنزمان حبس آن
  ؛»مشاوره«كيلومتري شهر ابوظبي، موسوم به مراكز  120واقع در 

، احمد 37، بدر البحري36اشاره به اسامي اين فعاالن زنداني، از جمله اسامه النجار ب)
و  43، سعيد البريمي42، عبدا... الحلوي41و عبدالوحيد الشوه 40عثمان ،39، فيصل38الموالء

                                                            
٣٣. TRT World 
٣٤. International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٣٥. Al‐Razeen 
٣٦. Osama al Najjar 
٣٧. Badr al Bahri 
٣٨. Ahmed Almolla 
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ها، از هر گونه توجيه قضايي و ، ضمن تأكيد بر فقدان تداوم يافتن حبس آن44خليفه الرابعه
  المللي؛تناقض آن با موازين بين

ايي) ها براي فراهم آوردن (ادعاشاره به دعاوي مقامات اماراتي مبني بر تالش آن ج)
ه به تنها زندانياني ك - هاي بازپرروي براي زندانيان آزاد شده، در اين مراكز مشاوره هدور

هاي مدني و حقوق بشري و يا اعتراض به عملكرد حاكمان اين كشور، دليل فعاليت
  محكوم به تحمل حبس شده بودند؛

بير تدا به شمار آوردن اين موارد، به مثابه چگونگي استفاده مقامات اماراتي از د)
  آميز حقوق بشري؛هاي صلحگريضدتروريسم در راستاي سركوب كنش

استفاده از زندانيان، از جمله اعمال آزار و ءاشاره به معروفيت زندان الرزين به سو ه)
ها، ضمن تأكيد بر مواجه شدن حكومت رفتار عليه آنهاي جنسي و ديگر اشكال سوءاذيت

رده، به دليل اقدامات آن در راستاي سركوب و به امارات متحده عربي با انتقادات گست
  ؛45سكوت واداشتن فعاالن جامعه مدني و حاميان حقوق بشر

  

 22، در روز چهارشنبه 46انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -3
، در خصوص درخواست سناتورهاي كنگره اياالت متحده از مقامات 1398خرداد ماه 
  ه عربي جهت آزاد كردن احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، مبني برامارات متحد

خرداد  21شنبه تن از سناتورهاي آمريكا، در روز سه 5ارسال نامه سرگشاده از سوي  الف)
، سفير امارات متحده عربي در اياالت متحده، مبني بر ابراز نگراني 47ماه، به يوسف العُتيبه

                                                                                                                                                            
٣٩. Faysal 
٤٠. Othman 
٤١. Abdelwaheed Elshoh 
٤٢. Abdullah Elhelw 
٤٣. Said Elbrimy 
٤٤. Kalifa Rabiaa 

  ُورلد. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري تي.آر.تي. 45
 https://www.trtworld.com/middle‐east/uae‐political‐prisoners‐detained‐indefinitely‐after‐
release‐date‐27459 
٤٦. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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ميالدي تا كنون، تنها به  2017زنداني سياسي، از سال در خصوص پرونده احمد منصور، 
  اتهام آزادي بيان؛

ه نكننده و ناخوشايند احمد منصور به تحمل حبس، به شمار آوردن محكوميت نگران ب)
آل  بن زايد توجيه، بلكه در تناقض با بيانيه اخير شيخ خليفهتنها، به مثابه امري غيرقابل

  ؛»سال مدارا«ميالدي، به عنوان  2019 نهيان، مبني بر، برشمردن سال
المللي، به اي بينبرشمردن احمد منصور، به عنوان فعال حقوق بشر، برخوردار از وجهه ج)

ي براي نسانادليل حمايت از حق آزادي بيان و حق برخورداري از محاكمه منصفانه و رفتار 
  حقوقي كه از وي دريغ شده است؛ –زندانيان اماراتي 

يالدي، اري مجبه ابراز نگراني كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ماه مه سال اشاره  د)
در خصوص وضعيت سالمت احمد منصور، همچنين قرار گرفتن وي در سلول انفرادي 

ي شكنجه هاي طوالني و به شمار آوردن اين اقدام، به عنوان اعمال احتمالبراي مدت زمان
 2018ال سبازداشت و در ماه مه  2017ه مارس سال كه در ما –عليه اين فعال حقوق بشر 

ش ن و تالران آاهانت به جايگاه و اعتبار حكومت امارات و نمادها و رهب«ميالدي، به دليل 
هاي كذب در براي تخريب روابط اين كشور با همسايگان خود، از طريق نشر گزارش

هزار دالري  270ي ال حبس و پرداخت جريمه نقدس 10به تحمل  ،»هاي اجتماعيشبكه
  محكوم شد؛

تأكيد بر لزوم بنيان نهاده شدن منافع امنيتي و اقتصادي مشترك ميان امارات متحده عربي  ه)
هاي اساسي سياسي، ضمن درخواست از و اياالت متحده، بر احترام به دموكراسي و آزادي

  ؛48درنگ اين زندانيمقامات اماراتي براي آزاد كردن بي
  

 22، در روز چهارشنبه 49ش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربيانتشار گزار -4
، مبني بر اقدامات اخير مقامات اماراتي در راستاي نقض معيارها و موازين 1398خرداد ماه 

                                                                                                                                                            
٤٧. Yousef Al Otaiba 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 48
 http://www.echr.org.uk/news/us‐senators‐urge‐uae‐release‐activist‐ahmed‐mansoor 
٤٩. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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هاي عامدانه در زمينه المللي در خصوص رفتار با زندانيان، از جمله تحميل محدوديتبين
ت فشار قرار دادن اخالقي و روحي زندانيان، اشاره به هاي خانوادگي، با هدف تحمالقات

، مبني بر اقدام مقامات اين الرزين زندان، از 50المللي عدالت و حقوق بشرگزارش مركز بين
هاي تلفني زندانيان با اعضاء خانواده خود در زمان مالقات، همچنين زندان به قطع تماس

ها، با توجه به قرار داشتن اين زندان در آندشوار بودن مالقات با زندانيان براي بستگان 
ها، به عنوان شكلي از اعمال مكاني دور افتاده، همچنين به شمار آوردن اين محدوديت

سازمان ملل  رمعيا راتمقر قلاحد مجازات و در تناقض با قوانين حقوق بشري، از جمله
جدي آن بر سالمت رواني (مقررات ماندال)، ضمن تأكيد بر تأثير  ننيااندز با رفتار ايبر

  ؛51هاهاي آنزندانيان و خانواده

  

شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
استفاده ، در خصوص لزوم تحقيق و تفحص سازمان ملل در زمينه سوء1398خرداد ماه  21

ش به محورهاي اين گزار. ابليت هكافزارهاي برخوردار از قامارات متحده عربي از نرم
  باشد: شرح زير مي

اظهارات گروهي از وكالي حقوقي و متخصصان حوزه امنيت سايبري، در نشست  الف)
ز فروش دن اسازمان حقوق بشر عرب در پارلمان بريتانيا، مبني بر لزوم ممانعت به عمل آور

به امارات متحده عربي و  هاها و شركتز سوي دولتاهاي هك و جاسوسي، ابزار فناوري
نگاران، هها، جهت مورد هدف قرار دادن روزنامديگر كشورهاي در حال استفاده از اين فناوري

  فعاالن حقوق بشر و ديگر مخالفان؛
در ابتداء سال جاري  هاييگزارشاشاره به برگزاري اين نشست، پس از انتشار يافتن  ب)

ميالدي، مبني بر اقدام نهادهاي اطالعاتي و امنيتي امارات متحده عربي به جاسوسي كردن 

                                                            
٥٠. International Center for Justice and Human Rights 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 51
 http://www.echr.org.uk/news/uae‐draconian‐limitations‐family‐visits‐prisoners‐conscience 
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ران، از طريق به استخدام درآوردن نگاهاي ديگر كشورها، فعاالن و روزنامهاز دولت
  هاي منتقدان حكومت؛ها و رايانهكارشناسان اطالعاتي اياالت متحده، جهت هك تلفن

، فعال نصوراشاره به اقدام حكومت امارات به مورد هدف قرار دادن امير قطر، احمد م ج)
ين ز اا حقوق بشر، يكي از مجريان شبكه خبري بي.بي.سي و رئيس شبكه خبري الجزيره،

قامات مالمللي در قبال طريق و در عين حال، عدم اتخاذ تدابير الزم از سوي جامعه بين
اين  ي دراماراتي، با توجه به تداوم يافتن روند سركوب مخالفان و مدافعان حقوق بشر

  غالباً با استفاده از بدافزارها؛كشور، 
خصوص امكان نقض اشاره به هشدار متخصصان و كارشناسان نشست مزبور در د) 

مبارزه با «هاي نظارتي و مراقبتي، در قالب و به نام هاي بنيادين از سوي اين گونه برنامهآزادي
پذيري مجريان اين فرآيند، در راستاي ، ضمن تأكيد بر لزوم مسئوليت»گراييتروريسم و افراط

ر در برابر تگيرانهحفظ حقوق قربانيان جرائم سايبري و اعمال قوانين نظارتي سخت
 .52چنيني، به ويژه از سوي سازمان مللهاي اينفناوري

  

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

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

 27 وشنبهدتحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -
اثر  ، در خصوص كشته شدن تني چند از شهروندان غيرنظامي يمن، بر1398خرداد ماه 

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. حمالت نيروهاي ائتالف عربي

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري . 52

 https://www.middleeastmonitor.com/20190611‐aohr‐un‐must‐probe‐uae‐abuses‐of‐
hacking‐software/ 
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كودك و يك زن و زخمي شدن چند تن ديگر، پس از حمالت هوايي  3كشته شدن  الف)
، در استان حجه 53سبِعَ ني در منطقهاي مسكونيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به خانه

  خرداد ماه؛ 26، در روز يكشنبه در غرب يمنواقع 
بني اي نيروهاي ائتالف در خصوص جزئيات اين حمله، ماشاره به دعاوي دفتر رسانه ب)

حامل  انداز متعلق به نيروهاي انصارا...، يك خودروييك راكت«بر مورد هدف قرار دادن 
  ؛سبِ عَ، در منطقه »و خودروي نظامي اين نيروهامين و مواد منفجره و د

هزار از تن از مردم  50گفتني است كه بنا بر اظهارات مقامات سازمان ملل، بيش از  ج)
 .54اندجا شدهدرصد از جمعيت آن نيز بي 11يمن در اين جنگ كشته و 

  

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

، 55مسلحانه مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژهيگاه انتشار گزارش از سوي پا -1
، در خصوص ارائه برآوردي جديد در زمينه تلفات 1398خرداد ماه  28شنبه در روز سه
   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت .جنگ يمن

آغاز  -ميالدي  2015تن از شهروندان يمني از سال  91600كم كشته شدن دست الف)
  ا كنون؛جنگ ت

ران گيري مستقيم هزاهدفمسئول به شمار آوردن ائتالف عربي به رهبري عربستان در  ب)
اشاره به  هزار تن از غيرنظاميان يمني، ضمن 8اين كشور و كشتار بيش از غيرنظامي در 

 حدود – جنگاين طي چهار سال و نيم گذشته در ، مجموع تلفات غيرنظاميانآمار 
 نفر؛ 11700

                                                            
٥٣. Abes 
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ريان جنگ نفر از ابتداء سال جاري ميالدي تا كنون در ج 11900به كشته شدن اشاره  ج)
شده براي  كه باالترين رقم ثبت –تن  30800 –ميالدي  2018يمن، در قياس با آمار سال 

ل اين آمار شامآيد: گفتني است كه تلفات اين جنگ در مدت زمان يك سال به شمار مي
 ز دستا ،به ويژه قطحي ،ايع انساني حاصل از جنگاثر فج بركه جانشان را شهرونداني 

  ؛شودنمي ،اندداده
در سال  نفر 15100، 2015تن در سال  17100اشاره به آمار ساالنه تلفات جنگ يمن:  د)

مان زدر مدت  ،تن 11900و  2018در سال  نفر 30800، 2017تن در سال  16800، 2016
  ميالدي؛ 2019سپري شده از سال 

بارترين محل مناقشات در اين جنگ، آوردن شهر تعز، به عنوان خشونتبه شمار  ه)
پس از حديده و الجوف، نفري و قرار داشتن شهرهاي  18400برخوردار از آمار تلفات 

هزار نفري  10بار و آمار تلفات حدوداً تعز، به لحاظ برخودار بودن از رويدادهاي خشونت
  ؛56براي هر كدام از اين شهرها

  
، 1398خرداد ماه  27ار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه انتش -2

، رئيس برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، 57در خصوص ارائه گزارش از سوي ديويد بيزلي
، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه و امدادي اين سازمان و مارتين 58مارك لوكوك

يمن، به شوراي امنيت، ضمن تمركز بر مرگ  گريفيتس، نماينده ويژه سازمان ملل در
آفرين مواد غذايي در برخي از مناطق اين كودكان يمني به دليل توزيع ناعادالنه و مشكل

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. كشور
دريغ كردن (ادعايي) نيروهاي انصارا... از رساندن مواد غذايي به كودكان مناطق تحت  الف)

ود و هشدار رئيس برنامه جهاني غذا، در خصوص ناگزير شدن اين سازمان به تعليق اختيار خ
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هاي غذايي به اين مناطق، در روزهاي آتي، مگر در صورت اقدام نيروهاي انصارا... ارائه كمك
  مابين؛هاي فينامهبه رعايت توافق

اقدامات  جانبه ازپرده بيزلي در خصوص ممانعت به عمل آمدن همهاظهارات بي ب)
م شتن مرده داامدادگرانه سازمان جهاني غذا، تنها به دليل تالش اين نهاد براي زنده نگا

ستيابي دماه گذشته در زمينه  18يمن، ضمن خاطرنشان كردن هشدارهاي اين سازمان، در 
  به مستندات جدي مبتني بر توزيع ناعادالنه مواد غذايي در اين كشور؛ 

هاني هاي برنامه جدر خصوص دستيابي نيازمندان واقعي به كمك تأكيد بر عدم اطمينان ج)
ها و عدم مكميليون تن از شهروندان يمني به اين ك 10غذا، با توجه به متكي بودن بيش از 

نعا صاكم بر شهر حنيروهاي انصارا... به تعهدات خود، از جمله اقدام مقامات  }ادعايي {پايبندي
ه تعليق بهاي جديد و در نتيجه، ناگزير شدن سازمان ملل وديتاي و محدبه ايجاد موانع جاده

  هاي غذايي؛بندي شده ارائه كمكمرحله
ان تغذيه، زنهاي اين سازمان به كودكان مبتالء به سوءتأكيد بر تداوم يافتن ارائه كمك د)

ين در ا وقفه آن جهت رسيدن به توافق با نيروهاي انصارا...باردار و مادران و تالش بي
ت نجا زمينه، همچنين درخواست از تمامي مقامات براي فراهم آوردن امكان الزم جهت

  زندگي شهروندان يمني، به ويژه كودكان؛
ها و ن به كمكميليون تن از مردم يم 24اشاره به اظهارات مارك لوكوك، مبني بر نيازمندي  ه)

اب گرد«معيت اين كشور در درصدر از ج 80وجه به گرفتار آمدن هاي اضطراري، با تحمايت
  آن؛ رنج، جنگ و بيماري و رقم خوردن بدترين تراژدي بشردوستانه جهان براي» مرگبار

ه ن مناقشن اياشاره به مطالعات اخير سازمان ملل، مبني بر نتايج حاصل از تداوم يافت و)
ن رونداز شهميالدي، از جمله احتمال مرگ نزديك به نيم ميليون تن ا 2022خونين تا سال 

هاي پزشكي هزار تن بر اثر گرسنگي و فقدان مراقبت 300اين كشور، شامل مرگ بيش از 
  هاي امدادي؛و درماني الزم و از اين رو، لزوم افزايش يافتن قابل توجه كمك
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 ابراز اميدواري مارتين گريفيتس، در خصوص دستيابي به توافقي پايدار با حمايت ز)
، به عنوان شرط »حل سياسي جامعراه«ضمن تأكيد بر تحقق شوراي امنيت سازمان ملل، 

  ؛59بار براي هميشهاصلي پايان يافتن منازعات، يك
، 1398 خرداد ماه 31، در روز جمعه گزارش شبكه خبري بي.بي.سيگفتني است كه به  ح)

مواد  ه ارسالبخشي از برنامسرانجام اين سازمان مه جهاني غذا، مقامات برناطبق اظهارات 
انيه ذا در بيبرنامه جهاني غاست. متوقف كرده را  مناطق تحت اختيار انصارا... غذايي به

ر فر را دون نخود گفته است كه سازمان ملل هر ماه مواد غذايي مورد نياز بيش از ده ميلي
ه به معني آن است ك اين مناطق،رساني به كمك كند و تصميم به تعليقمين ميأيمن ت

اين در حالي است كه  .د شدها برخوردار نخواهنهزار نفر از اين كمك 850حدود 
  گفتگوها براي رسيدن به توافق با نيروهاي انصارا... همچنان ادامه دارد؛

  

، 1398 اد ماهخرد 24انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -3
و  در خصوص هشدارهاي يونيسف در زمينه رو به وخامت نهادن وضعيت سالمت مادران

      اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. نوزادان يمني
 متحد (يونيسف)، در خصوصتوسط صندوق حمايت از كودكان ملل  گزارشتهيه  الف)

» ر داشتني قرادر آستانه فروپاش«معضالت تولد نوزادان و مادران در مناطق جنگي، به ويژه 
  ر؛سال از جنگ اين كشو 4سالمت مادران و نوزادان در يمن، پس از گذشت بيش از 

شي از نوزاد يمني در هر دو ساعت، به دليل مشكالت نا 6اشاره به مرگ يك زن و  ب)
ر مراكز بهداشتي و نوزاد، د 10نوزاد از هر  3داري يا زايمان، همچنين به دنيا آمدن تنها بار

ي و هاي پزشكدرماني معمول، با توجه به دسترسي محدود زنان باردار و مادران به كمك
  مراقبتي الزم و حياتي؛

ي بر تبديل ، مدير اجرايي يونيسف، در اين زمينه، مبن60تا فوراشاره به اظهارات هنريه ج)
شدن تولد يك نوزاد و حيات بخشيدن به آن در يمن، به تراژدي غمباري براي تمامي 
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هاي هاي اين كشور براي دههماندگياعضاء يك خانواده، با توجه تأثير تداوم يافتن عقب
دهنده هاي جنگ، بر فعاليت نهادهاي ارائهمتوالي و رو به وخامت نهادن آن در سال

همچون بخش بهداشت و درمان براي مادران و كودكان و قرار دادن اين خدمات عمومي، 
  نهادها در آستانه فروپاشي؛

ميالدي  2013ال نفر در روز در س 5اشاره به افزايش فزاينده نرخ مرگ و مير مادران، از  د)
اه نخست نوزاد در م 37، همچنين مرگ يك نوزاد از هر 2018نفر در روز در سال  12به 

  زن در دوران بارداري و يا به هنگام زايمان؛ 260د و يك زن از هر حيات خو
تي و درماني درصد از مراكز بهداش 51اشاره به هشدار يونيسف در خصوص كارآمد بودن تنها  ه)

ها با كمبود شديد دارو، تجهيزات پزشكي و نيروي متخصص و رغم مواجه بودن آنيمن، به
 زايمان، وهاي بارداري دسترسي مادران و نوزادان به مراقبتبرشمردن اين معضل، عالوه بر عدم 

  پذير در معرض خطر مرگ؛ به عنوان داليل اصلي قرار داشتن اين اقشار آسيب
ده در هاي خانگي، با توجه به مطالعات انجام شاشاره به افزايش يافتن نرخ زايمان و)

 ين كشورهاي ادر ميان خانواده صنعا، تعز و عدن و به دليل افزايش ميزان فقر و تنگدستي
  ها به مراكز درماني تنها در صورت مواجه شدن با مشكل؛و مراجعه آن

با  واجهاشاره به معضالتي چون، شيوع بيماري وبا و خطر گرسنگي حاد، در كشوري م ز)
نان سي زبدترين بحران انساني، به عنوان ديگر عوامل ممانعت به عمل آورنده از دستر

  به خدمات درماني و مراقبتي الزم؛نوزادان باردار و 
المللي هاي درگير در اين مناقشه و جامعه بيندرخواست يونيسف از تمامي طرف ح)

جا رانده شده و بيجهت متمركز ساختن منابع خود بر حمايت از اقشار فقير، به حاشيه
ماني و پزشكي هاي درشده، همچنين بر نظام درماني و بهداشتي كشور، به ويژه مراقبت

  .61داراي اولويت

                                                                                                                                                            
٦٠. Henrietta Fore 
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