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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 آشكار ها، بيانيهساس مقاالت، گزارش، بر ا1398 تيرماهكشورهاي منطقه، در 
، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبه

 ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس
  ت:اس

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

  عربستان سعودي*

بكه خبري شانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، شبكه خبري بي.بي.سي،  -1
، در خصوص 1398 تيرماه 12 و 5هاي چهارشنبه الجزيره و خبرگزاري رويترز، در روز

ه ب، قضايي فراهاي اقدام اگنس (اَنيِس) كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور اعدام
 نيا مهم يمحورها .ارائه گزارش خود در مورد قتل جمال خاشقجي به شوراي حقوق بشر

  ت: اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش

                                                            
پايگاه )؛ Euronewsشبكه خبري يورونيوز ()؛ Timeنشريه تايم ()؛ Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين 1

 Associated)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (UN News( خبري سازمان ملل Press) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson 

Reuters Foundation يونيسف ( –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحدUNICEF تحليلي ميدل  –)، پايگاه خبري
 Middle East Monitorايست مانيتور ( (MEMO)شبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comارات مركز حقوق بشر ام )؛

 Emiratesمتحده عربي ( Centre  for  Human  Rights  (ECHR)المللي عدالت و حقوق بشر)؛ مركز بين 
)International  Centre  for  Justice  and Human Rightsخبرگزاري فرانسه ( )؛Agence  France‐Presse؛( 

 Bahrain Institute for Rights and( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين )؛Bahrain Mirrorپايگاه بحرين ميرور (

Democracy  (BIRD) مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛Americans  for  Democracy 

& Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB)( رهيالجز يشبكه خبر )؛Aljazeera( دفتر  ؛خبرگزاري اسپوتنيك؛
 Office of the United Nations High Commissioner for Humanكميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (

Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman  Rights Watch) ؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا(The 

European  Centre  for  Democracy  and  Human  Rights  (ECDHR) عربستان  –بشر اروپا )؛ سازمان حقوق
)European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)المللي تحريم امارات متحده عربي )؛ كارزار بين
)International  Campaign  to  Boycott  UAE  (ICBU)) ؛ روزنامه الشرق االوسط(Asharq  Al‐Awsat و (

  ).Sam Organization for Rights and Liberties( »سام«ي هاو آزادي حقوق الملليبين سازمان
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 ،قتل جمال خاشقجيتأكيد مجدد بر نقش و مسئوليت دولت عربستان در  الف)
 ازجملهن كشور، و انجام پذيرفتن اين جنايت با تأييد مقامات ارشد اي نگار سعوديروزنامه

 »تجهيزات دولتي«مأمور درگير اين واقعه از  15، با توجه به برخورداري محمد بن سلمان
  ؛»منابع مهم مالي و انساني«و 

انوني و خارج از جنايتي فراق عنوانبهنگار، برشمردن مجدد قتل اين روزنامه ب)
ن آتل و ارتكاب چهارچوب قضايي، ضمن تأكيد بر مسئوليت حكومت عربستان در اين ق

 ن وين وانسيوكنو ازجمله، اصول و مباني سازمان مللبه اقدامي كامالً متناقض و مغاير با 
  المللي؛جرائم بين

تأكيد بر وجود ابهام در تحقيقات دولت عربستان در اين زمينه، با توجه به ناكارآمدي  ج)
، ضمن آن ياجراتل تا صدور دستور قمقامات مسئول در سلسله مراتب آن در زمينه تعيين 

 ،نقش بن سلمان و سعود القحطاني صريحت درخواست براي انجام تحقيقات بيشتر در زمينه
 ؛شده خاشقجي ريزيپيش برنامهقتل از رابطه با در  ،مشاور او

اين  ياجرااشاره به درخواست وي براي اعمال تحريم، نه تنها عليه عوامل مستقيم  د)
ت عالي عربستان، همچنين تأكيد بر لزوم ممنوع اعالم كردن جنايت، بلكه دولت و مقاما

  هاي اطالعاتي و تجسسي به اين كشور؛ فروش فناوري
تأكيد بر ضرورت تالش در رابطه با ممانعت به عمل آوردن از برگزاري نشست آتي  ه)

ميالدي، در رياض و بازنگري كشورهاي جهان در  2020در سال  20گروه سران جي
كننده رهبران شركتبراي مشاركت در اين اجالس: گفتني است كه كاالمار از تصميم خود 

نيز درخواست كرده بود تا با تحت فشار قرار دادن عربستان، در ژاپن  20در نشست گروه 
  قتل جمال خاشقجي كنند؛ليت كامل ئومسحكومت اين كشور را وادار به پذيرش 

ي سفر به اين كشور و عدم دريافت پاسخ از اشاره به درخواست از مقامات عربستان برا و)
  ؛تاكنونها سوي آن

با پرونده قتل  ،دبيركل سازمان مللاشاره به انتقاد وي از نحوه تعامل آنتونيو گوترش، ز) 
، ضمن تأكيد بر برخورداري گوترش از توانايي و امكانات الزم سعودي نگارروزنامهاين 
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، تصميم وي به حالدرعينمزبور و  ندهدر كشف حقيقتِ پرو جهت ايفاء نقش بارز
  خودداري از اين اقدام؛

جمع عمومي مشوراي امنيت، شوراي حقوق بشر و  توجهيبياز اشاره به انتقاد وي  ح)
ح المللي و تصريبحراني بين مثابهبه، ضمن برشمردن اين پرونده، به اين پروندهسازمان ملل 

 بيهوده بودن سكوت اين مجامع در قبال آن؛

لسه جدر  ،حقوق بشر سازمان ملل ر عاليكميساشاره به ابراز تأسف ميشل باشله،  ط)
ره قتل دربا گزارش اين سازماندر ژنو، از مخالفت عربستان با  افتتاحيه شوراي حقوق بشر

 زجملهاتن از شهروندان اين كشور،  37، ضمن اشاره به اقدام رياض به اعدام خاشقجي
  جاري ميالدي؛ ، در ماه آوريل سالكودكان

با ارائه گزارش تحقيقاتي  زمانهم ،وزير بريتانياترزا مي، نخستاشاره به اظهارات  ي)
، مبني بر درخواست از حكومت عربستان براي انجام سازمان ملل به شوراي حقوق بشر

 ؛2الملليتحقيقات كامل در اين زمينه بر مبناي موازين و قوانين بين
  

 تيرماه 7، در روز جمعه 3مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا انتشار گزارش از سوي -2
، در خصوص برگزاري جلسه محاكمه جديد براي برخي از فعاالن زن سعودي، در 1398

   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. تيرماه 6شنبه روز پنج

                                                            
ي شبكه خبري يورونيوز، شبكه خبري بي.بي.سي، شبكه خبري الجزيره و خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در هاگزارش.2

 هاي: لينك

https://fa.euronews.com/2019/06/26/un‐rapporteur‐says‐saudi‐arabia‐is‐responsible‐for‐
khashoggi‐murder 
http://www.bbc.com/persian/world‐48777355 
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/khashoggi‐killing‐rapporteur‐callamard‐present‐
report‐190626070023848.html 
https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐khashoggi‐un/saudi‐khashoggi‐murder‐
investigation‐fails‐to‐address‐chain‐of‐command‐u‐n‐expert‐
idUSKCN1TR1SB?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&ut
m_medium=email&utm_content=74072290 
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/expert‐urges‐world‐powers‐reconsider‐g20‐

riyadh‐summit‐190703064336474.���� 
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، 4ليوسفعزيزه ا ازجملهحاضر شدن برخي از فعاالن زن و مدافعان حقوق زنان،  الف)
فعاالني كه همگي پيش از رفع  –در مقابل جلسه دادگاه  6و ايمان النفجان 5رقيه المحارب

  ممنوعيت رانندگي زنان در اين كشور، بازداشت و زنداني شده بودند؛
 تكاب بهه اراشاره به تالش دادستان عمومي عربستان براي متهم كردن اين فعاالن زن ب ب)

 تخاصمممنافع ملي كشور و حمايت به عمل آوردن از عناصر جرائمي، چون آسيب زدن به 
شان به ها و متهم كردنبرشمردن آن» خائن«هاي سعودي به خارجي، همچنين اقدام رسانه

  هاي اطالعاتي خارجي؛همكاري با سازمان
هاي دريافتي، مبني بر المللي، پس از گزارشاشاره به برانگيخته شدن خشم جامعه بين ج)

 وشكنجه  ازجملهها در معرض رفتارهاي غيرانساني، الن زن و قرار گرفتن آنحبس فعا
پيش تخريب شده حكومت عربستان، به رفتارها، و زير سؤال رفتن اعتبار پيشاديگر سوء

  دليل رويداد قتل جمال خاشقجي؛
نويس سعودي، رائف ، فعال حقوق بشر و خواهر وبالگ7اشاره به حضور سمر بداوي د)

سال حبس به دليل ارتكاب به جرائمي عليه مقامات  10محكوم به تحمل  - 8بداوي
شنبه در دادگاه، به همراه ديگر فعاالن زن: گفتني است كه اين در روز پنج - عربستان 

  نخستين باري است كه سمر بداوي پس از بازداشت خود، در دادگاه حضور يافته است و
 20مراه گروه ديگري از فعاالن مدني، به تحمل اشاره به متهم شدن اين فعال زن به ه ه)

آميز بودن آينده پرونده سال حبس، به اتهام ارتكاب به جرائم تروريستي، همچنين ابهام
  ؛9ها، با توجه به امتناع مقامات سعودي از ارائه اطالعات در اين زمينهآن
  

                                                                                                                                                            
٣. The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٤. Aziza al‐Yousef 
٥. Ruqayya al‐Mohareb 
٦. Eman al‐Nafjan 
٧. Samar Badawi 
٨. Raif Badawi 

  گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 9
 https://www.ecdhr.org/?p=386 
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ر د، 1398 تيرماه 5الملل، در روز چهارشنبه صدور بيانيه از سوي سازمان عفو بين -3
وق سازمان و نهاد حقوق بشري از سازمان ملل، جهت دفاع از حق 40خصوص درخواست 

   :مذكور به شرح زير است بيانيهموارد مهم . بشر در عربستان سعودي
اي مشترك، خطاب به پادشاه ها سازمان و نهاد حقوق بشري به ارسال نامهاقدام ده الف)

لل، براي از كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان مدرخواست  منظوربهعربستان، 
ر موارد نقض حقوق بشر در اين جهت نظارت ب -ايجاد سازوكاري  –اي تصويب قطعنامه

  كشور،
 ويژهبهاشاره به ابراز نگراني گسترده در خصوص وضعيت حقوق بشر در عربستان،  ب)

ل سال خود در ماه آوري تن از شهروندان 37اقدام حكومت اين كشور به اعدام گروهي 
ن، زاالن فع ازجملهمدافعان حقوق بشر،  خودسرانهجاري ميالدي و روند متداوم بازداشت 

 ونههرگهمچنين معافيت عامالن موارد جدي نقض حقوق بشر، همچون اعمال شكنجه، از 
  مجازات؛ 

، هاي اخيراشاره به روند فزاينده نقض حقوق بشر در پادشاهي عربستان در سال ج)
ها در آن استفاده گسترده از مجازات اعدام و تداوم سركوب جامعه مدني و حقوق ازجمله

  ي؛زمينه آزادي بيان، آزادي برگزاري اجتماعات و آزادي ايجاد اپوزيسيون سياس
قدامات او  سميترور ضدبرداري از تدابير اشاره به تداوم اقدام مقامات رياض به بهره د)

سي ري، سياق بشي ويژه، در راستاي مقابله با فعاالن و مدافعان حقوديوان كيفر تفتيش آميز
  و مدني؛

زارش گشار اشاره به زير سؤال رفتن هر چه بيشتر اعتبار پادشاهي سعودي، پس از انت ه)
ن در آفتن اخير گزارشگر ويژه سازمان در زمينه قتل فراقانوني جمال خاشقجي و قرار گر

  المللي؛شگران و شركاي بينتر كنمظان رويكردهاي نقادانه
  درخواست از مقامات عربستان جهت، و)
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و  درنگ و بدون قيد و شرط مدافعان حقوق زنان و تمامي زندانيان سياسيآزادي بي -
  ؛هايشانخانوادهها، همچنين لغو ممنوعيت سفر براي اعضاء مدني، رفع اتهام از آن

 شكنجه، ه اعمالنه تمامي اتهامات مربوط بانجام تحقيقات فوري، كارآمد و معتبر در زمي -
هاي قربانيان بر مبناي رفتارها و جبران خسارات و آسيبمجازات عوامل اين سوء

  المللي؛معيارهاي بين
آميز عليه زنان و درنگ نظام قيوميت مردساالرانه و لغو ديگر قوانين تبعيضفسخ  بي -

  دختران اين كشور؛
  و اين مجازات؛از احكام اعدام و در نهايت لغدرنگ استفاده استمهال بي -
حصول اطمينان از رعايت قانوني و عملي حقوقي چون، آزادي بيان و آزادي اجتماعات  -

  ؛10المللي حقوق بشرو تجمعات، مطابق با موازين بين
  

به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
ر اين احكام اعدام د ياجرا، در خصوص لزوم پايان دادن عربستان به 1398 تيرماه 5

     اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. كشور

، در زمينه ضرورت اقدام 11صدور بيانيه از سوي سازمان حقوق بشر عرب در بريتانيا الف)
 جراامقامات عربستان به لغو مجازات اعدام و تحقيق و تفحص در خصوص احكام به 

  المللي؛درآمده در اين كشور، توسط نهادي بين
، در قبال متحدهاالتياهاي بريتانيا و دولت ويژهبهالمللي، انتقاد از سكوت جامعه بين ب)

به  موارد نقض حقوق بشر در عربستان و ترغيب مقامات اين كشور به تداوم بخشيدن
  سياست خونين سركوب مخالفان حكومت؛

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: . بيانيه سازمان عفو بين10

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2305112019ENGLISH.pdf 
١١. Arab Organisation for Human Rights in the UK (AOHR) 
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 ازجملهود، حكم اعدام خ ياجراتن از شهروندان عربستان با  46بودن  اشاره به مواجه ج)
ر قرار بهاي علي النمر، داوود المرهون و عبدا... الظاهر، ضمن تأكيد نوجوان، به نام 3

بار، هاي خشونتهاي اجباري و شكنجهشدگان در معرض ناپديدشدگيگرفتن اعدام
  هاي اجباري؛گيريرافهاي الكتريكي، تعرض جنسي و اعتشوك ازجمله

ز زمان روي كودك و نوجوان، ا 7تن از شهروندان عربستان، شامل  709اشاره به اعدام  د)
 3مل تن از مردم اين كشور، شا 37اعدام جمعِي  ازجملهكار آمدن محمد بن سلمان، 

  ميالدي؛نوجوان، تنها در ماه آوريل سال جاري 
سومين كشور برخوردار از باالترين  عنوانبهان، شمار آمدن پادشاهي عربستاشاره به به ه)

ميزان آمارهاي اعدام در جهان و درخواست از تمامي كشورها براي مورد پرسش قرار دادن 
گيرانه و قاطع در برابر رژيم سعودي و يا، هاي مرگبار رياض و اتخاذ تدابير سختسياست

  ؛12ن كشورگناه ايمواجه شدن با مرگ بسياري ديگر از شهروندان بي
  

، در 13انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -5
هاي خودسرانه و ، در خصوص اقدام گروه كاري بازداشت1398 تيرماه 5روز چهارشنبه 

اي خطاب به مقامات نامهگزارشگر ويژه سازمان ملل در امور تحصيل، به انتشار اتهام
  مهم اين گزارش عبارت است از:  نكات .عربستان سعودي

، دانشجوي انتقالي 14دستگيري و بازداشت عبدالعزيز سعيد سعد حلوان عبدا... الف)
قطري، از سوي وزارت اوقاف و امور اسالمي اين كشور و در حال تحصيل در عربستان از 

  ميالدي؛ 2014سال 

                                                            
  ك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لين –پايگاه خبري . گزارش 12

 https://www.middleeastmonitor.com/20190626‐aohr‐saudi‐arabia‐must‐end‐executions/ 
١٣. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٤. Adbulaziz Saeed Saad Halwan Abdullah 
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تقالي قطري اخراج شده از دانشجوي ان 44يكي از  عنوانبهشمار آمدن وي، اشاره به به ب)
، عدم بازگشت او به كشورش به همراه ديگر دانشجويان، در سپتامبر حالدرعينعربستان و 

  ؛15اندكه همگي بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفته و آزاد شده – 2018سال 
شان در اطالعي خانواده عبدا... از سرنوشت فرزندشان پس از آخرين تماساشاره به بي ج)
ها از مكان نگهداري، دليل تداوم بازداشت او و و عدم آگاهي آن 2018وامبر سال ن

  همچنين وضعيت جسمي و روحي وي؛
جهت  ويژه سازمان ملل از دولت عربستان، هايرويهاشاره به درخواست اضطراري  د)

صول و ح ارائه اطالعات در زمينه محل نگاهداري، شرايط و اتهامات اين دانشجوي قطري
وص ر خصدمينان از دسترسي وي به وكيل قانوني، همچنين ارائه مستندات حقوقي الزم اط

بر  أكيدچرايي دستگيري، بازجويي و بازداشت عبدا... و ديگر دانشجويان قطري، ضمن ت
 ها با قوانينها در زمينه تحصيل و بازداشت آنعدم تطابق اخراج اين دانشجويان با حق آن

  الملل؛بين
نقض فاحش حقوق بشر ذيل قوانين  مثابهبهآوردن بازداشت خودسرانه عبدا...،  به شمار ه)
رفتار و به مخاطره افتادن المللي، ضمن تأكيد بر امكان قرار داشتن وي در معرض سوءبين

  ؛16سالمت و امنيت او
  

، در 1398 تيرماه 2بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -6
هاي عربستان جهت دريافت حكم اعدام براي حسن فرحان دادستان خصوص تالش

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. ، دگرانديش ديني سعودي17المالكي

                                                            
. گفتني است كه اين وقايع پس از قطع ارتباط ديپلماتيك برخي از كشورهاي عربي، از جمله عربستان با قطر و حصر اقتصادي 15

  ، به وقوع پيوست.2017آن در سال 
  . گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: 16

https://www.adhrb.org/2019/06/un‐special‐procedures‐publishes‐allegation‐letter‐to‐saudi‐
arabia‐on‐arbitrary‐detention‐of‐qatari‐exchange‐student/ 
١٧. Hassan Farhan al‐Maliki 
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ه سر بدر بازداشت  2017كه از سپتامبر سال  –محكوم شدن اين انديشمند ديني  الف)
رتكاب به جرائمي ه اب -ميالدي تفهيم اتهام شده است  2018برده و در اكتبر سال مي
  آميز خود؛عقايد مذهبي مسالمت آميز، در رابطه باابهام
ني بر بان حقوق بشر، مباشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه ديده ب)

اد و ايج» رواسالم ميانه«متناقض بودن تعهدات محمد بن سلمان، در راستاي حمايت از 
 يكردهاينه رواعدام كردن المالكي، به دليل ابراز آزادااصالحات در كشور، با تالش براي 

  مذهبي خود؛
ها با ق آناتهام وارد شده به اين متفكر و پژوهشگر مذهبي و عدم تطاب 14اشاره به  ج)
  شده،هاي جرائم شناختهگيويژ

قان آميز، توهين به سران كشور و شوراي عالي محقابراز عقايد مذهبي مسالمت ازجمله
 دي بامتهم كردن كشورهاي حاشيه خليج فارس به حمايت از داعش، ابراز همدرمذهبي، 

  گروه انصارا... يمن و نگارش كتاب و چاپ آن در خارج از كشور؛
اشاره به ناگزير شدن المالكي و پسرش به ارائه اعترافات اجباري، ضمن تأكيد بر  د)

  .18تحت هر شرايطي بان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر كشور ومخالفت ديده
  
  
  
  
  
  بحرين*

، در 1398 تيرماه 13شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه بحرين ميرور، در روز پنج -1
سازمان حقوق بشري بحرين به ارسال نامه مشترك به اعضاء شوراي  3خصوص اقدام 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 18

 https://www.hrw.org/news/2019/06/23/saudi‐arabia‐religious‐thinker‐trial‐his‐life 
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نكات مهم . حقوق بشر سازمان ملل، در رابطه با وضعيت وخيم حقوق بشر در اين كشور
   ارش به شرح زير است:گز

مؤسسه دموكراسي و حقوق «، »19سالم براي دموكراسي و حقوق بشر«نهاد  3اقدام  الف)
به ارسال نامه به كشورهاي عضو » 21مجمع حقوق بشر بحرين«و » (فارس) 20بشر خليج

شوراي حقوق بشر سازمان ملل در جريان برگزاري چهل و يكمين جلسه اين شورا، مبني 
ت نهادن وضعيت حقوق بشر در بحرين و درخواست از اعضاء اين نهاد بر رو به وخام

  المللي، جهت مورد مداقه قرار دادن كارنامه حقوق بشري اين كشور؛بين
هاي اخير كميسارياي عالي حقوق بشر در ها از بيانيهاشاره به استقبال اين سازمان ب)

م، ام اعدااحك –استمهال  –وني رابطه با بحرين، مبني بر درخواست براي تعيين مهلت قان
 شور،ابراز نگراني در خصوص اقدام حكومت به سلب تابعيت جمعي از شهروندان اين ك

  شر؛بدرنگ مدافعان حقوق همچنين درخواست براي آزادي بي
، نهاد حقوق بشر از كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر 3هاي اين اشاره به درخواست ج)

  :ازجمله
  زات و لغو تمامي احكام اعدام؛متوقف ساختن مجا -
 2012كه از سال  –شهروندان اين كشور  تن از 439كم بازگرداندن تابعيت دست -

ها سلب نآها، خودسرانه از ميالدي، بر اساس فرمان اجرايي و يا احكام ناعادالنه دادگاه
  تابعيت شده است؛

دليل  م به تحمل حبس، بهيد و شرط تمامي زندانيان محكودرنگ و بدون قآزاد كردن بي -
 ب و رفع تماميي سلمان و نبيل رجشيخ عل ازجملهمندي از حقوق بنيادين خود، بهره

  ها؛اتهامات از آن
رفتار، مورد انجام تحقيقات مستقل در زمينه تمامي شكايات مربوط به اعمال شكنجه و سوء - 

  ؛22هاي وارد آمده به قربانيانآسيبپيگرد قانوني قرار دادن مرتكبان اين جرائم و جبران عادالنه 

                                                            
١٩. Salam for Democracy and Human Rights 
٢٠. Gulf Institute for Democracy and Human Rights 
٢١. Bahrain Forum for Human Rights 

  گزارش پايگاه بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 22
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 12، در روز چهارشنبه 23انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2
نهاد و نهادهاي هاي مردمها، سازمان، در خصوص اقدام ائتالفي از اتحاديه1398 تيرماه

تراض به ، در اع24سوارانالمللي دوچرخهورزشي، به ارسال نامه به رئيس اتحاديه بين
، در مسابقات تور دو فرانس و ديگر 25سواري مريداي بحرينحضور تيم دوچرخه

  . نكات محوري اين گزارش عبارتند از: المللي اين رشته ورزشيهاي بينرقابت
هايي چون، مؤسسه حقوق و به تأييد رسيدن اين نامه از سوي نهادها و سازمان الف)

، مركز حقوق 26موكراسي و حقوق بشر در بحريندموكراسي بحرين، مركز آمريكا براي د
، 29، مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا28نگاران، كميته حمايت از روزنامه27بشر بحرين

  و...؛ 30مركز حقوق بشر خليج (فارس)
در خصوص اعطاء مجوز  يادشدههاي ها و سازماناشاره به ابراز نگراني گروه ب)
الي ين، با توجه به قرار داشتن آن تحت حمايت مسواري بحرالمللي به تيم دوچرخهبين

وابق سشتن حكومت اين كشور، همچنين تأكيد بر لزوم انجام ارزيابي اخالقي و در نظر دا
دور حقوق بشري بحرين، بر اساس موازين و اصول راهنماي سازمان ملل، به هنگام ص

  دي؛ميال 2020المللي سال مجوز جديد براي مسابقات بين
برداري از تيم به متهم شدن حكومت بحرين در نامه مزبور به بهرهاشاره  ج)

المللي از كارنامه دهشتبار سواري مريدا در راستاي منحرف كردن توجه جامعه بيندوچرخه
استفاده آن از مسابقات فرمول وان و ديگر حقوق بشري اين كشور، همچون سوء

                                                                                                                                                            
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/54735.html 
٢٣. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٤. Union Cycliste Internationale (UCI) 
٢٥. Bahrain‐Merida Team 
٢٦. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢٧. Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) 
٢٨. Committee to Protect Journalists (CPJ) 
٢٩. The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٣٠. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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بيان و  سركوب آزاديورزشي، جهت مخفي نمودن روند  –رويدادهاي فرهنگي 
  ؛31هاي مدني در آنآزادي

  
ل ايست تحليلي ميد –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي و پايگاه خبري  -3

ك دادگاه ي، در خصوص اقدام 1398 تيرماه 10و  9مانيتور، در روزهاي يكشنبه و دوشنبه 
د ها شهرونابعيت دهسلب ت ، به نقض حكم دادگاهي ديگر، مبني بردر بحرين تجديدنظر
اه با سپ طارتبا«به ادعاي  »گروه تروريستي«به اتهام تالش براي تشكيل يك  ،اين كشور
   به شرح زير است: اين گزارشنكات مهم . »ايرانپاسداران 

مذهب سلب تابعيت شده در دادگاه نفر شهروند شيعه 138تن از  92قرار داشتن نام  الف)
ل تشكي دادگاه بدوي جرم اين افراد را تالش برايت كه بدوي، در اين حكم: گفتني اس

  ؛بود ايران اعالم كردهادعايي با حمايت  ،لبنان در بحرين ...احزب، چون گروهي
كيد بر سال حبس تا حبس ابد، ضمن تأ 3اشاره به محكوم شدن اين متهمان به تحمل  ب)

  ظر؛تغيير نيافتن اين بخش از حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدن
دادگاه ي اعالم تصميم نهايي درباره احكام صادرشده از سو احتمالبهاشاره  ج)

  ؛خواهي بحرينفرجام
ميالدي از  2018تا پايان سپتامبر سال  2012گفتني است كه حكومت بحرين از سال  د)

  ؛32تن از شهروندان اين كشور سلب تابعيت كرده است 743
، در 33براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مركز آمريكا  -4

، در خصوص نواقص گزارش ساالنه وزارت خارجه 1398 تيرماه 6شنبه روز پنج
در زمينه آزادي اديان در جهان، در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، در رابطه با  متحدهاياالت

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

 http://birdbh.org/2019/07/tour‐de‐france‐urged‐not‐to‐sportswash‐bahrains‐human‐rights‐
abuses/ 

  هاي: ل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينكتحليلي ميد –هاي شبكه خبري بي.بي.سي و پايگاه خبري گزارش. 32
http://www.bbc.com/persian/world‐48818054 
https://www.middleeastmonitor.com/20190701‐bahrain‐cancels‐decision‐to‐strip‐92-
people‐of‐citizenship/ 
٣٣. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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عليه اكثريت هاي سيستماتيك اعمال شده تبعيض ويژهبهوضعيت آزادي مذهبي در بحرين، 
   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. جمعيت شيعه در اين كشور

هاي در نظر گرفته مذهب بحرين از آزاديعدم برخورداري اكثريت جمعيت شيعه الف)
ها، هندوها و پيروان ان، سيكمسيحيان، يهودي ازجملههاي اقليت مذهبي، شده براي گروه

  هاي گسترده؛ا با تبعيضهآيين بودا و مواجه بودن مداوم آن
نداني و ز اشاره به تداوم يافتن اقدامات حكومت بحرين در زمينه بازجويي، دستگيري ب)

تن از  25كم مذهب، ضمن تأكيد بر مواجه شدن دستكردن روحانيون و شهروندان شيعه
ل ليده حبس، به بروحانيون با آزار و اذيت، بازجويي و بازداشت و تهديد  ازجملهها، آن

نين الل اين ايام، همچپيش از ايام عاشورا و در خ هايشانخطابهها و محتواي سخنراني
  هاي مربوط به اين ايام؛ها و نشانبرچيدن نمادها، پرچم

آن)  دعايااشاره به استقبال گزارش وزارت خارجه آمريكا از برگزاري انتخابات (به  ج)
به  ميالدي در بحرين، ضمن اشاره 2018ر سال در نوامب» آميز و دموكراتيكجامع، صلح«

  ، ناديده گرفتن مواردي چون؛حالدرعينهاي اعمال شده عليه شيعيان و محدوديت
ت محكوميت شيخ علي سلمان، دبيركل حزب الوفاق، به حبس ابد به دليل اتهاما -

  جاسوسي، چند هفته پيش از برگزاري انتخابات؛
تخابات حريم انشور، به دليل دعوت از مردم براي تبازداشت نمايند سابق پارلمان اين ك -

  هاي اجتماعي؛در شبكه
هاي اعمال اشاره به امتناع وزارت خارجه آمريكا به پرداختن به ميزان و جزئيات تبعيض د)

از تحت فشار قرار  متحدهاياالتشده عليه شيعيان بحريني، همچنين خودداري مقامات 
هايي در راستاي حمايت از ختن آن به اتخاذ گامدادن حكومت بحرين جهت ناگزير سا

هاي صريح و ساختاري هاي مذهبي براي جمعيت شيعه اين كشور و يا ارائه توصيهآزادي
  ؛34هاي سيستماتيك در اين زمينهدر راستاي پايان دادن به تبعيض

                                                            
  . گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:34
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ر د، 1398 تيرماه 3الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -5
خصوص درخواست از حكومت بحرين جهت متوقف ساختن روند آزار و اذيت نماينده 

  باشد: محورهاي اين گزارش به شرح زير مي. سابق پارلمان اين كشور
درنگ به روند متداوم آزار و اذيت، ضرورت اقدام مقامات بحريني به پايان دادن بي الف)

  ه سابق پارلمان و از منتقدان حكومت اين كشور؛، نمايند35ارعاب و تهديد اسامه مهنا التميمي
هاي خاورميانه در سازمان عفو ، مدير بخش پژوهش36اشاره به اظهارات لين معلوف ب)
مذهب يكي از معدود منتقدان سني عنوانبهشمار آوردن التميمي، الملل، مبني بر بهبين

اين نماينده سابق پارلمان، با آور نبودن روند آزار و اذيت بحريني، همچنين اشاره به تعجب
هاي چندجانبه، در راستاي م حكومت بحرين در توسل به ابزاراوتوجه به سوابق متد

  خاموش كردن صداي منتقدان و انديشمندان مستقل؛
 2012سال  انجام سخنراني در آوريل ازجملهاشاره به سوابق التميمي در اين زمينه،  ج)

 وزيرنخست، خليفه بن سلمان آل خليفه ياستعفابر لزوم ميالدي در پارلمان بحرين، مبني 
 2014اين كشور، از سمت خود و درخواست وي از مقامات اين كشور، در فوريه سال 

شر بمذهب مركز حقوق ميالدي، براي آزاد كردن نبيل رجب، زنداني سياسي و رئيس شيعه
 بحرين از حبس؛ 

اه حبس، ميالدي، به تحمل يك م 2016ال اشاره به محكوم شدن التميمي در نوامبر س د)
رين به ناگزير و اقدام مقامات بح 2017، آزادي وي در سال »اهانت به مأمور پليس«به دليل 

  هزار دالري به اداره پليس؛ 66كردن او به پرداخت جريمه 

                                                                                                                                                            
 https://www.adhrb.org/2019/06/us‐department‐of‐states‐2018-report‐on‐international‐
religious‐freedom‐highlights‐ongoing‐discrimination‐in‐bahrain‐but‐fails‐to‐provide‐
recommendations‐for‐reform/ 
٣٥. Osama Muhana al‐Tamimi 
٣٦. Lynn Maalouf 
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به مورد توجه قرار دادن  متحدهاياالتبريتانيا و  ويژهبهدرخواست از متحدان بحرين،  ه)
ها و تحت فشار قرار دادن مقامات اين كشور جهت توقف الگوي يامدهاي اين سركوبپ

 37.38طلب، همچون التميميظالمانه خاموش كردن منتقدان صلح

  

  امارات متحده عربي*

 5، در روز چهارشنبه 39المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -1
ژوئن)، در زمينه  26( 40مللي حمايت از قربانيان شكنجهال، مصادف با  روز بين1398 تيرماه

  :اعمال شكنجه در امارات متحده عربي و معافيت عمال آن از مجازات، مبني بر
سال جاري، به  خردادماه 30شنبه ارائه گزارشي از سوي مقامات امارات، در روز پنج الف)

اقدامات الزم از سوي حكومت ، مبني بر انجام تمامي 41كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل
هاي حقوقي و نهادينه، در راستاي ممانعت به عمل آوردن از اين كشور بر اساس ضمانت

رفتار عليه شهروندان آن و اعطاء حق شكايت، پيگيري اعمال شكنجه و سوء هرگونه
  قانوني و دريافت غرامت به قربانيان؛

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين. 37

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/bahrain‐stop‐harassing‐former‐
member‐of‐parliament/ 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش. 38

تسام الصائغ، فعال ، در خصوص اظهارات اب1398خرداد ماه  26، در روز يكشنبه پايگاه بحرين ميرورانتشار گزارش از سوي *
ه ن، بلمان بحريبق پارحقوق بشر، در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي توئيتر، مبني بر اقدام اسامه التميمي، نماينده سا

قامات آمريكا جهت خرداد ماه، به منظور درخواست از م 25پناه بردن به سفارت اياالت متحده در اين كشور، در روز شنبه 
دابير، پس خاذ اين تبه ات حمايت به عمل آوردن از جان وي و اعضاء خانواده او، اشاره به ناگزير شدن اين نمايند سابق پارلمان

 مات وزارتيژه مقاومكرر آزار و اذيت، پيگرد قانوني و تهديد از سوي مقامات بحريني، به از قرار گرفتن در معرض اعمال 
فت تضمين ز درياكشور، اشاره به مواجه شدن التميمي با درهاي بسته سفارت آمريكا و ناگزير شدن وي به ترك محل، پس ا

  و در مورد عدم بازداشت و متعهد شدن به حضور در وزارت كشور در صورت احضار
قدام در پي آن صورت التميمي را لغو كرد. اين ااسامه عضويت  ميالدي، 2014 سال مهدر ماه  ،پارلمان بحرينگفتني است كه 

  .كرده بود هاي بحرين صحبتگرفت كه وي درباره بدرفتاري با زندانيان در يكي از زندان
٣٩. International Centre for Justice and Human Rights 
٤٠. International Day in Support of Victims of Torture 
٤١. UN Committee against Torture 
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ت غايرمبا توجه به  ت و حقوق بشر،المللي عدالاشاره به ابراز نگراني مركز بين ب)
 شدهئهاراوضعيت واقعي و در حقيقت خطير حقوق بشر در امارت متحده عربي، با گزارش 
رايط شدر  به سازمان ملل، به دليل تداوم روند حبس فعاالن سياسي و مدافعان حقوق بشر

 بودنشانروم رفتار مداوم، همچنين محها در معرض شكنجه و سوءناگوار و قرار داشتن آن
  ها؛ترين حقوق خود در زمينه دريافت غرامت و جبران آسيباز بنيادي

هاي انتشار يافته از فعاالن زن مدني و حقوق بشري، چون امنيه اشاره به ويدئو ج)
به سرطان و عدم  ابتالكه به تازگي به دليل  - 44و علياء عبدالنور 43، مريم البلوشي42العبدُلي

ها مبني بر قرار داشتن حاوي اظهارت آن –زم در زندان جان سپرد هاي الدريافت درمان
هاي خودسرانه شدگي اجباري و بازداشترفتار، ناپديداين فعاالن در معرض شكنجه، سوء

  شان در راستاي حفظ شأن و منزلت خود؛در زندان الوثبه و در تناقض با حقوق اساسي
  اشاره به امتناع مقامات امارات از  د)
  رسميت شناختن صالحيت كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل؛به -
با  حقوق بشري، همچون پروتكل اختياري كنوانسيون مبارزه سازوكارهايتصويب  -

  تي؛هاي حكومدانشكنجه، مبتني بر ارائه امكان الزم به كارشناسان براي بازديد از تمامي زن
 2018اي جهاني سال ر جلسه بررسي دورهتعهد به بنيان نهادن نهاد ملي حقوق بشر، د -

  شوراي حقوق بشر؛
 زديد ازپاسخگويي به درخواست گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه، جهت با -

وق هاي اين كشور، در راستاي تالش براي پنهان كردن موارد جاري نقض حقبازداشتگاه
  ؛استفاده سيستماتيك از زندانيانبشر و سوء

  ت المللي عدالت و حقوق بشر از مقامات اماراتي، جهدرخواست مركز بيناشاره به  ه)
  اند؛ودسرانه دستگير و زنداني شدهكه خ –درنگ تمامي زندانيان سياسي آزادي بي -

                                                            
٤٢. Amina Al‐Abdouli 
٤٣. Maryam Al‐Ballushi 
٤٤. Alya Abdulnoor 
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عمال ابه  انجام تحقيقات سريع و جدي از سوي نهادي مستقل، در زمينه اتهامات مربوط -
ئوليت و اگزير ساختن عوامل اين جرائم به پذيرش مسرفتار عليه زندانيان، نءشكنجه و سو

  هاي وارده به زندانيان؛جبران خسارات و آسيب
» ساصول پاري«المللي و ايجاد نهاد مستقل و ملي حقوق بشر، مطابق با موازين بين -
  )؛هاي ملي حقوق بشرمربوط به نهاد صول(ا
كنجه، گروه كاري ويژه سازمان ملل در امور ش گزارشگرصدور مجوز براي  -

هاي اجباري و گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، به شدگيناپديد
  هاي اين كشور؛المللي به بازديد از زندانهمراه ديگر نهادهاي بين

المللي حقوق مدني و سياسي و دو پروتكل اختياري آن در رابطه با تصويب ميثاق بين -
  ؛45يت از ناپديدشدگان اجباريمبارزه با شكنجه و حما

  

، در روز شنبه اول 46انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2
، در خصوص رو به وخامت نهادن شرايط جسماني احمد منصور، با توجه به 1398 تيرماه

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. از دست دادن بينايي يكي از چشمان خود
م يافتن نقض حقوق اساسي احمد منصور، فعال حقوق بشر، از سوي مقامات تداوالف) 

  ، مستقر در ابوظبي؛ 47امارات متحده عربي در زندان الصدر
در  رفتناشاره به نابينا شدن يكي از چشمان اين فعال حقوق بشر، به دليل قرار گ ب)

به دست زدن به  بار زندان، همچنين ناگزير شدن ويرفتارها و شرايط مصيبتمعرض سوء
  ان؛زند مراحل متعدد اعتصاب غذا، در راستاي دستيابي به حقوق خود و محكوميت شرايط

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين. 45

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/1030‐uae‐systematic‐practice‐of‐

torture‐and‐impunity‐during‐international‐day‐in‐support‐of‐victims‐of‐torture.html 
٤٦. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٤٧. Al Sadr 
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طر فام عيد ر ايداشاره به اجازه يافتن مادر احمد منصور به مالقات با فرزند خود، تنها  ج)
ن زما و ممنوعيت مالقات و يا برقراري تماس تلفني برداران اين زنداني با وي، از

  ؛تاكنونيري او دستگ
حمد ااشاره به نگراني اين نهاد حقوق بشري در خصوص به مخاطره افتادن زندگي  د)

زين منصور، با توجه به اقدام مقامات امارات متحده عربي به نقض سيستماتيك موا
  المللي و اعمال رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز عليه او؛بين
ر سلولي ل حقوق بشر دفتي در زمينه نگاه داشته شدن اين فعاهاي دريااشاره به گزارش ه)

فاقد تختخواب و آب، همچنين عدم دسترسي وي به حمام و درخواست وي براي در 
ن كرد تاريكي ماندن در بيشترين ساعات روز، با توجه اقدام مقامات زندان به روشن

  هاي به شدت نوراني در سلول وي؛چراغ
براي آزاد  رشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مقامات اين كشور،اشاره به درخواست كا و)

مدت وي در سلول داشته شدن طوالني درنگ احمد منصور، با توجه به نگاهكردن بي
  ت زندان به اعمال شكنجه عليه او؛انفرادي و احتمال ارتكاب مقاما

 2018 گفتني است كه احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، در ماه مه سال ز)
 3سال حبس، همراه با  10ميالدي، از سوي دستگاه قضايي امارات متحده عربي، به تحمل 

هزار دالر)  270درهمي (حدود  ميليونيكسال زندگي تحت مراقبت و پرداخت جريمه 
  ؛48محكوم شد، كه اين حكم در دسامبر همين سال نيز به تأييد رسيد

  

 وز دوشنبهحليلي ميدل ايست مانيتور، در رت –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
ل ، در خصوص اقدام حكومت امارات متحده عربي به ممانعت به عم1398 تيرماه 10

 ابل ذكرقكات ن. آوردن از اقامت يكي از نمايندگان زن پارلمان اردن در فرودگاه اين كشور
  اند از:اين گزارش عبارت

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 48

 http://www.echr.org.uk/news/uae‐jailed‐activist‐ahmed‐mansoor‐lost‐vision‐one‐
eye%C2%A0 
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درنگ فرودگاه ابوظبي، با جهت ترك بي49لعَتومتقاضاي مقامات امارات از دكتر هدي ا الف)
  توجه به صدور دستور ممنوعيت اقامت وي در خاك اين كشور از سوي مقامات عالي آن؛

ه باردن،  لماناشاره به سفر رسمي دكتر العتوم به همراه هيأتي از ديگر نمايندگان پار ب)
 وظبي ه توقف در ابوژاپن براي شركت در كنفرانسي در اين كشور و ناگزير شدن وي ب

  اقامت در اين شهر به مدت يك شب، در مسير بازگشت به اردن؛
ردن كاعد اشاره به عدم موفقيت مقامات سفارت اردن در امارات متحده عربي، در متق ج)

 م درمقامات اين كشور به انصراف از تصميم خود، ضمن اشاره به عضويت خانم العتو
  اسي اخوان المسلمين در اردن؛ ، شاخه سي»جبهه عمل اسالمي«حزب 

، به محكوم كردن رفتار مقامات جبهه عمل اسالميدبيركل  ،مراد العضايلهاشاره به اقدام  د)
  .50ابوظبي با نماينده پارلمان اردن و تأكيد بر لزوم عذرخواهي رسمي حكومت اين كشور از وي

  

  

  

  

  

ير تحده عربي در سابشر از سوي عربستان سعودي و امارات مب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

                                                            
٤٩. Huda al‐ Atoum 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري . 50
 https://www.middleeastmonitor.com/20190701‐uae‐prevents‐jordanian‐lawmaker‐from‐
staying‐in‐its‐airport/ 
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پاريس  مستقر در –المللي تحريم امارات متحده عربي انتشار گزارش از سوي كارزار بين -
سال ، در خصوص اقدام اخير حكومت امارات به ار1398 تيرماه 16در روز يكشنبه  –

به  گزارش مذكور موارد مهم. خود در شهر عدن نظاميانپنهاني تجهيزات نظامي براي شبه
     :شرح زير است

 سوي اظهارات شاهدان عيني در زمينه ارسال مخفيانه تجهيزات نظامي كمكي از الف)
  نظاميان و ايجاد تشكيالت نظامي جديد در شهر عدن؛امارات متحده عربي براي شبه

بار اجعهقض حقوق بشر و جرائم فن نظاميان اماراتي بهتأكيد بر ارتكاب نيروها و شبه ب)
ن اكناسعليه شهروندان غيرنظامي يمن، همچنين آزار و اذيت و مورد حمله قرار دادن 

  هاي شمالي اين كشور؛استان
  ني جهت،المللي از جامعه جهادرخواست اين نهاد بين ج)
و  درنگ و متوقف ساختن موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربيمداخله بي -

  شور؛ناگزير ساختن مقامات آن به محترم شمردن حقوق انساني در داخل و خارج از ك
تحريم امارات متحده عربي به دليل ارتكاب روزانه حكومت آن به موارد نقض حقوق  -

هاي داري مدرن، قاچاق انسان و حمايت از گروهجرائم جنگي، برده ازجملهبشر، 
 .51راستاي احترام به قوانين حقوق بشريتروريستي در سراسر خاورميانه، در 

  

  

  

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

تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
 –، در خصوص گزارش جديد صندوق حمايت از كودكان ملل متحد 1398 تيرماه 10

                                                            
  المللي تحريم امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين. 51

 http://uaeboycott.org/icbu‐uae‐sends‐secret‐military‐reinforcements‐militias‐aden/ 
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رساني در ن انساني در يمن، در پي فروپاشي نظام خدماتيونيسف، در زمينه وخامت بحرا
       اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. اين كشور

، حالعيندردرصد از نهادهاي درماني و پزشكي يمن و  51قابل استفاده بودن تنها  الف)
ي مانر دركاد لزوم توجه به مواجه بودن اين مراكز با كمبود شديد دارو، تجهيزات پزشكي و

  و متخصص؛
كنان ميليون تن از كار 1,25تعويق افتادن پرداخت دستمزدهاي بيش از اشاره به به ب)

 هاي دولتي، به مدتپزشكان، مددكاران اجتماعي و كاركنان ديگر بخش ازجملهدولت، 
ش كاه بيش از دو سال و نيم و منجر شدن اين معضل به پيامدهايي چون، تعطيلي و يا

هاي آب و بهداشت و ديگر نهادهاي كز درماني، مدارس، سازمانساعات كاري مرا
  رساني اجتماعي ضروري؛خدمات

ن در روز، در سال ت 5جنگ، از  زمانمدتمادران، در  وميرمرگاشاره به افزايش نرخ  ج)
مرگ  ميالدي و در پي آن افزايش خطر ميزان 2018نفر در روز، در سال  12به  2013

به دليل  - نوزاد در نخستين ماه از تولد خود  30زاد از هر مرگ يك نو –نوزادان 
  به بيماري و ابتالتغذيه و يا سوء

المللي، براي متوقف هاي جنگ و جامعه بيندرخواست يونيسف از تمامي طرف د)
ساختن اين منازعه، برپايي نظام مراقبت درماني كارآمد، افزايش منابع مالي و بهبود 

  ؛52مت مردم يمنكارهاي ارتقاء سالراه
  

صوص گزارش ، در خ1398 تيرماه 8انتشار گزارش از سوي نشريه تايم، در روز شنبه  -2
قوق قض حنجديد آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، در زمينه بحران انساني و موارد 

      اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. بشر در يمن
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ثر اسال و نيم گذشته، بر  5ودك، در مدت ك 7500كشته و مجروح شدن بيش از  الف)
ها اي، منازعات انساني، حمالت انتحاري، مينها، حمالت توپخانهحمالت هوايي، بمباران

  و ساير مهمات منفجرنشده؛
ول امورد نقض حقوق كودكان در جنگ يمن، از  11779تأكيد بر به وقوع پيوستن  ب)

رش، با دي: گفتني است كه طبق اين گزاميال 2018دسامبر سال  31تا  2013آوريل سال 
ر آما توجه به وجود مشكالت فزاينده بر سر راه بررسي وضعيت بحران يمن، احتماالً

  ت؛ها بيش از موارد اعالم شده اسواقعي آسيب
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت 53اشاره به اظهارات ويرجينيا گامبا ج)

دهشتبار بودن وخامت فزاينده درد و رنج كودكان در كودكان در مناقشات، مبني بر 
هاي درگير، رغم اتخاذ برخي تدابير مثبت از سوي طرفتهيه اين گزارش، به زمانمدت

همچنين تأكيد بر لزوم فراهم آمدن امكان الزم براي رهايي كودكان از اين شرايط و بهبود 
اي اولويت بخشيدن به برقراري هاي درگير برها، ضمن درخواست از تمامي طرفيافتن آن

  صلح با مشاركت در مذاكرات؛
 1940شامل  –هاي درگير در جنگ از سوي طرف سرباز كودك 3034اشاره به استفاده از  د)

و بر  – تن توسط نيروهاي حامي دولت منصور هادي 274نفر از سوي نيروهاي انصارا... و 
 زنداني شدن ودكان، همچنين اشاره بهدومين مورد فاحش نقض حقوق ك عنوانبهشمردن آن 

  مقابل؛ شان به طرفتن از نوجوانان پسر، به دليل وابستگي واقعي يا ادعايي 340
ربايي كمورد كود 17مورد تجاوز و خشونت جنسي عليه كودكان و  11اشاره به وقوع  ه)
  ت؛شده اس عالماحوادث باالتر از ميزان  گونهاينكه بر اساس اين گزارش آمار واقعي  –
هاي مانده از دسترسي به كمكاشاره به افزايش چشمگير ميزان كودكان محروم  و)

بار اين معضل: سال و نيم گذشته، ضمن تأكيد بر عواقب فاجعه 5بشردوستانه، در مدت 
هاي اضطراري مورد، از دستيابي كودكان به كمك 828طبق گزارش سازمان ملل، در 

  است؛ آمدهعملبهممانعت 

                                                            
٥٣.Virginia Gamba 
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 345شدن  ها، ضمن تأييد منجراشاره به افزايش يافتن ميزان حمالت به مدارس و بيمارستان ز)
  ن؛هاي اين اماكفقره حمالت انجام شده، به تخريب كامل يا بخشي از اين ساختمان 381از 
پايگاه نظامي و باالتر بودن اين رقم از تعداد  عنوانبهمدرسه،  258اشاره به استفاده از  ح)
، محروم ماندن هزاران درنتيجهو  –مدرسه  244 –رس مورد حمله قرار گرفته مدا

  .54آموز دختر و پسر از دسترسي به امكانات آموزشي و تحصيليدانش
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