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  3)                                                   8كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به 
 

 

  

 

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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1398يورماه كشورهاي منطقه، در مرداد و شهر
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستاخبار آشكار به

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

  

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

  عربستان سعودي*

، در 1398 شهريورماه 22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه  -1
مجازات اعدام، در سال جاري  130ي اجراخصوص اقدام حكومت عربستان سعودي به 

                                                            
 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 News تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East  Monitor 

(MEMO) وب (اينترنتي ريليف)؛ پايگاهReliefWebبان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch ؛ شبكه خبري(
 Thomson Reuters)؛ خبرگزاري رويترز (Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينAlmasirahالمسيره (

Foundation) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press( رهيالجز يشبكه خبر )؛Aljazeera( ؛ دفتر كميسارياي
 Office ofعالي حقوق بشر سازمان ملل ( the United Nations High Commissioner  for Human Rights 

(OHCHR)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain  Mirror شبكه خبري بي.بي.سي ()؛BBC.Com؛( 
 Sam Organization( »سام« هاو آزادي حقوق الملليبين سازمان for  Rights  and  Liberties ؛ صندوق حمايت از(

 Emirates Centre)، مركز حقوق بشر امارات متحده عربي (UNICEFيونيسف ( –كودكان ملل متحد  for Human 

Rights  (ECHR)) ؛ پايگاه خبري العربيه الجديد(Al  Arabiya Al‐Araby  Al‐Jadeed  /  The New Arabشبكه  )؛
 European‐Saudiعربستان ( –بشر اروپا سازمان حقوق  )؛RadioFardaخبري راديو فردا ( Organization  for 

Human  Rights  (ESOHR)) ؛ شبكه خبري قدس(Quds  News  Network مديترانه - ديدبان حقوق بشر اروپا)؛ 
)Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor) ؛ خبرگزاري يمن پرس(Yemen Press ؛ روزنامه عرب نيوز(
)Arab  News تحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East  Eye مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين)؛ 
)Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين )؛
)Americans  for  Democracy  & Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB)( ن حقوق بشر بحرين و انجم
)Bahrain Forum for Human Rights (BFHR).(  
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وي و يا مدافعان حقوق هاي ميالدي، عمدتًا از مخالفان محمد بن سلمان، منتقدان سياست
   ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورها. بشر

 ت سعوديقاماانتشار گزارش توسط سازمان مبارزه با مجازات اعدام، مبني بر اقدام م الف)
، تاكنوني ي سال جاري ميالدابتداتن از شهروندان اين كشور، از  130به اعدام بيش از 

  آمدند؛در زمان دستگيري كودك به شمار ميكه  –تن  6 ازجمله
 3 جملهازي مجازات اعدام، اجرازنداني ديگر در آستانه  24اشاره به قرار داشتن  ب)

ر اي حقوق بشبا آغاز كار شور زمانهمكودك، در گزارش ارائه شده توسط اين سازمان، 
  سازمان ملل در ژنو؛

 -مذهب عمدتاً شيعه -مخالف سياسي  37جمعي اشاره به اقدام رياض به اعدام دسته ج)
  در پايان ماه ژوئيه سال جاري ميالدي؛

 2016جمعي در اين كشور، در دوم ژانويه سال اعدام دسته ترينبزرگاشاره به وقوع  د)
  كودك؛ 4 ازجملهتن از شهروندان آن،  47ي مجازات اجراميالدي، با توجه به 

المللي به تحت فشار اي حقوق بشر و جامعه بينتأكيد بر لزوم اقدام سازمان ملل، شور ه)
  ؛2ها و اصالح نظام قضايي خودقرار دادن رياض جهت متوقف ساختن روند اعدام

  

 18شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز دو –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 2
ها در انهتوجه وضعيت آزادي رس، در خصوص رو به وخامت نهادن قابل1398شهريورماه 

  اند از: رت. نكات قابل ذكر اين گزارش عباعربستان، پس از به قدرت رسيدن محمد بن سلمان

به انتشار گزارش  –مستقر در نيويورك  – 3نگاراناقدام كميته حمايت از روزنامه الف)
كشور داراي بيشترين ميزان اعمال سانسور و  10ساالنه جديد خود، مبني بر معرفي 

اي، ازجمله عربستان سعودي، به ويژه نگاري و نهادهاي رسانهزمينه روزنامه محدوديت در
                                                            

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 2
 https://www.tellerreport.com/news/2019‐09-13-‐‐in‐saudi‐arabia‐this‐year‐-130-
executions‐‐most‐of‐them‐opponents‐of‐bin‐salman‐.By‐Hp5hOUH.html 
٣ Committee to Protect Journalists (CPJ) 
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هاي سركوبگرانه وي در اين پس از روي كار آمدن وليعهد اين كشور و آغاز سياست
  خورد؛رابطه: الزم به ذكر است كه نام ايران نيز در اين فهرست به چشم مي

 وودي ام چهارم از سوي عربستان سعاشاره به كسب رتبه نخست از سوي اريتره، مق ب)
  رتبه هفتم از سوي ايران؛

ت ي اقدامااجراهاي و اشاره به برخورداري رياض از سوابق سركوب نهادهاي رسانه ج)
 ميالدي 2015حال، عدم بهبود اين شرايط از سال نگاران و درعينخصمانه در قبال روزنامه

  ؛2015ال رغم كسب رتبه سوم در گزارش ستاكنون، به
تن ديگر در نيمه  9و  2018نگار در دسامبر سال روزنامه16اشاره به زنداني شدن  د)

نگار در معرض روزنامه 4كم نخست سال جاري ميالدي، همچنين قرار گرفتن دست
لمان، استفاده و اعمال شكنجه در زندان، از زمان آغاز روند سركوب به دستور بن سسوء

  كيه؛نگار سعودي در ترروزنامهمنجر به قتل جمال خاشقجي، 
اشاره به ديگر اقدامات حكومت عربستان در اين رابطه، ازجمله ايجاد محدوديت در  ه)

هاي نظارتي و تجسسي جهت سركوب زمينه محتواي مطالب ديجيتالي و استفاده از فناوري
  ؛ 4ميالدي تاكنون 2015پوشش خبري جنگ يمن، از سال 

  

، به نقل 1398 شهريورماه 16شبكه خبري قدس، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي  -3
ها در خصوص نامشخص بودن سرنوشت ده ،5مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديداز 

مذكور به شرح  گزارشموارد مهم . در عربستان سعودي بازداشت يا ناپديد شدهفلسطيني 
  :زير است

                                                            
  لينك:تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در  –گزارش پايگاه خبري  4

 https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐media‐freedom‐sharply‐deteriorating‐crown‐
prince‐CPJ‐report‐most‐censored 
٥ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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 15ه و، در بيانيه خود در روز جمعاشاره اين مركز حقوق بشريِ مستقر در ژن الف)
شده زداشتناپذير بودن تعيين تعداد دقيق شهروندان فلسطيني با، مبني بر امكانشهريورماه

ه برآوردها حاكي از آن است ك -ها از آن 60ه دستيابي به اسامي در عربستان، ضمن اشاره ب
  برند؛كه تعداد بيشتري در بازداشت به سر مي

ت يا ناپديد خانواده فلسطيني، مبني بر بازداش 11دات مربوط به شهادت اشاره به مستن ب)
قيم اين آنها دانشجو، تاجر يا افراد م ميانه در ك -شان در سفر به عربستان شدن فرزندان

  خورد؛نيز به چشم ميكشور 
 عا ارجايخواست كيفرارائه بدون  ،اين افراد به بازداشت مقامات عربستاناشاره به اقدام  ج)

  ؛مانند دادستاني كل ،به مراجع ذي صالح
اشاره به اظهارات يك شهروند الجزايري به تازگي آزاد شده از بازداشت مقامات  د)

، 6شدگان در اين كشور، به ويژه در زندان ذهبانعربستاني، در خصوص وضعيت بازداشت
داري از هاي پزشكي، حتي در صورت برخورها از خواب و درمانمبني بر محروميت آن

در  ازجملههاي غذايي در اين بازداشتگاه، آميز توزيع وعدهسن باال، همچنين شيوه توهين
  ؛7داخل كيسه و دربند شدن زندانيان توسط زندانبانان

  

 14شنبه ، در روز پنج8عربستان –بشر اروپا انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -4
المللي حقوق بشر توسط ض قوانين بين، در خصوص تداوم يافتن نق1398شهريورماه 

كشور. هزار فرد بدون تابعيت يا بدوي در اين  500عربستان سعودي در قبال نزديك به 
      اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت

   

                                                            
كيلومتري شهر ساحلي جده قرار دارد و مقامات  20زندان ذهبان در روستايي كوچك و دورافتاده و مشرف به ساحل در  6

  .كنندسياسي، حقوقي، تروريسم و خشونت را در آن نگهداري ميهاي حوزهسعودي هزاران زنداني در 
  . قابل بازيابي در لينك:مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديده نقل از گزارش شبكه خبري قدس، ب 7

 https://qudsnen.co/euro‐med‐monitor‐saudi‐arabia‐forcibly‐hides‐palestinians‐including‐
pilgrims/ 
٨ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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ديد زمان با آغاز فصل جمواجه شدن كودكان بدوي در ماه سپتامبر سال جاري، هم الف)
  ق اوليه خود در زمينه تحصيل و آموزش؛مدارس، با معضل دسترسي به حقو

، دختربچه دبستاني، به انتشار ويدئويي از وي 9اشاره به اقدام خانواده نوار خالد العنزي ب)
در حال گريستن به دليل اخراج از مدرسه در روز نخست سال جديد تحصيلي، با توجه به 

  هويت؛ –عدم برخورداري وي از اوراق شناسايي 
امات اقد ر شدن نشر مكرر اين ويدئو كليپ و بروز خشم جامعه در قبالاشاره به منج ج)

 وپرورشآموزشهايي از سوي وزارت مقامات عربستان در اين زمينه، به صدور قطعنامه
رايط آموز و ساير كودكان برخوردار از شعربستان مبني بر لزوم پذيرش اين دختر دانش

  مشابه در مدارس؛
رغم اقدام حكومت به حل ها از بسياري از حقوق ديگر، بهياشاره به محروميت بدو د)

  ؛و تحصيالت عالي ي سال تحصيلي، ازجمله حق بر اشتغالابتداآموزان در بحران دانش
اشاره به اقدام دولت سعودي به تحت فشار قرار دادن فعاالن حقوق بشر و وكالي  ه)

ميالدي، به دليل  2018در مه سال ، 10ها، ازجمله بازداشت شادن العِنزيمدافع حقوق بدوي
  دفاع از حقوق افراد بدون تابعيت در شبكه اجتماعي توييتر؛

اعالميه جهاني حقوق بشر،  15اشاره به متناقض بودن اقدامات عربستان سعودي با بند  و)
بند هفتم كنوانسيون حقوق كودك، همچنين تأكيد بر لزوم اقدام مقامات سعودي به ايجاد 

هاي موقت و اعطاء حق حلبنيادين براي جوامع بدوي، به جاي طرح راهسازوكارهاي 
  ؛11ها، به ويژه به نوزادان برخوردار از مادران داراي مليت سعوديشهروندي به آن

  

 شهريورماه 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري راديو فردا، در روز چهارشنبه  -5
صوص درخواست از حكومت عربستان الملل، در خ، به نقل از سازمان عفو بين1398

                                                            
٩ Nawar Khalid al‐Enezi 
١٠ Shaden al‐Enezi 

  عربستان. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپا گزارش سازمان حقوق  11
 https://www.esohr.org/en/?p=2546 
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موارد مهم . سعودي براي توضيح در مورد ناپديد شدن دو شهروند قطري در اين كشور
      اند از:اين گزارش عبارت

داري الملل از عربستان جهت آشكار ساختن محل نگاهدرخواست سازمان عفو بين الف)
  يك شهروند قطري و فرزند وي در اين كشور؛

 اين كشور وابسته به دولت - كميته ملي حقوق بشر قطر گزارش ماه گذشته  اشاره به ب)
علي  لهاديا، هفتاد ساله، و پسر او، عبدا...علي ناصر جارمبني بر ناپديدشدگي قهري  –

دند ي شده بووارد عربستان سعودويشاوندان خود كه براي ديدار با خ -  ناصر، هفده ساله
 ؛اين كشوراستان شرقي شهر الدمام، در در  -

 بستان،به ملك سلمان، پادشاه عر خطابالملل به ارسال نامه اشاره به اقدام عفو بين ج)
ردن كمبني بر ضرورت پاسخگويي رياض در مورد بازداشت احتمالي اين افراد و آزاد 

  شان به جرائم كيفري؛ها، مگر در صورت ارتكابدرنگ آنبي
ر قرار مبني ب حاوي تصاويري توييتردر  تشار يافتهانو كليپ ئسازمان از ويدانتقاد اين  د)

ن هاي كوچك و مجهز به دوربيدر اتاقي روي تخت بيمارستان با پنجره ...جاراگرفتن 
  ؛چه زماني گرفته شده استدر و كجا و ئمشخص نيست كه اين ويدكه  –مداربسته 

كشورهاي با مراه ه ،تاكنون پيشعربستان سعودي از دو سال الزم به يادآوري است كه  ه)
اين كشورها  است. امارات متحده عربي، بحرين و مصر، روابط خود را با قطر قطع كرده

  ؛12رد كرده استآن را كنند، اتهامي كه قطر قطر را به حمايت از تروريسم متهم مي
  
 8ه عربستان، در روز جمع –بشر اروپا انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -6

هاي قهري سيستماتيك در عربستان شدگيدر خصوص وقوع ناپديد ،1398شهريورماه 
المللي زمان با روز بينسعودي و منجر شدن آن به قتل، شكنجه و بازداشت خودسرانه، هم

  : نكات مهم اين گزارش عبارت است از. هاي قهريقربانيان ناپديدشدگي

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري راديو فردا، به نقل از سازمان عفو بين 12

https://www.radiofarda.com/a/30146369.html 
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مان شوراي حقوق بشر سازهاي قهري يا غيرداوطلبانه شدگياقدام كارگروه ناپديد الف)
ورد پرسش مورد ناپديدشدگي و م 7هايي به دولت عربستان، در رابطه با ملل به ارسال نامه

ات، قدامقرار دادن سوءاستفاده حكومت از قانون مبارزه با تروريسم جهت توجيه اين ا
  د؛وخشهروند مواجه با مجازات اعدام و محروم از حقوق انساني  17هاي همچنين پرونده

هاي مربوط به پرونده مدافعان حقوق بشرِ زن و مرد بازداشت و اشاره به شكايت ب)
، خالد 13ناپديدشده قهري، همچون، پرونده ايمان النفجان، لوجين الهذلول، محمد الباجد

نگار سعودي به قتل رسيده، مروان علي ناجي ، جمال خاشقجي، روزنامه14الُعمير
د شده يمني و ... و عدم پاسخگويي حكومت عربستان به اين نگار ناپدي، روزنامه15المريسي
  شكايات؛

اشاره به صدور بيانيه از سوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ماه مه سال  ج)
ميالدي، مبني بر اقدام مقامات سعودي به بازداشت و ناپديد كردن قهري شهروندان  2018

 16نه، ازجمله ناپديدشدگي قهري نواف الرشيدخود، بدون ارائه هرگونه توضيح در اين زمي
  پس از استرداد وي از كويت؛

  تأكيد بر ضرورت اقدام دولت سعودي به  د)
  آشكار ساختن سرنوشت تمامي افراد ناپديدشده؛ -
ن ع ايبه پاسخگويي واداشتن تمامي مقامات مسئولِ مستقيم يا غيرمستقيم، در وقو -

  نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه منجر به قتل؛وارد ها و يا ديگر مشدگيناپديد
گان هاي خود در قبال ناپديدشدتأكيد بر ناكامي دولت عربستان در عمل به مسئوليته) 

ن نوانسيوجم كقهري و در نتيجه ارتكاب مقامات آن به جنايت عليه بشريت، مطابق با بند پن
  المللي حمايت از افراد ناپديدشده؛بين

                                                            
١٣ Mohammed al‐Bajad 
١٤ Khalid Al‐Omair 
١٥ Marwan Ali Naji Al Muraisy 
١٦ Nawaf al‐Rasheed 



  10                                                                                                                                   44گزارش راهبردي 

 

عربستان سعودي از اين روش جهت ايجاد ارعاب در ميان شهروندان  تأكيد بر استفاده و)
 .17يي رهبران فكري و متنفذ و صدور خودسرانه احكام اعدامفرا قضاخود، به قتل رساندن 

  بحرين*

 20، در روز چهارشنبه 18انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1
ده قرار گرفتن زندانيان سياسي زن در استفا، در خصوص مورد سوء1398 شهريورماه

  :بحرين، مبني بر

هاي زندانيان شكستن سكوت: افشاگري«اي، تحت عنوان صفحه 135تهيه گزارش  الف)
توسط مؤسسه حقوق و » 19هاي سيستماتيكاستفادهسياسي زن بحريني در زمينه سوء

، مبني بر 20ندموكراسي بحرين و مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحري
ميالدي  2017افزايش ميزان هدف قرار دادن فعاالن زن و مدافعان حقوق بشر، از سال 

  آميز؛هاي مسالمتتر آزادي بيان و مخالفتبخشي از سركوب گسترده عنوانبه، تاكنون
ها در تمامي مراحل استفادهءاشاره به قرار گرفتن زندانيان سياسي زن در برابر انواع سو ب)
هاي هاي اجباري، بازجوييشدگيهاي غيرقانوني، ناپديدبازداشت ازجملهيند كيفري، فرآ

هاي فيزيكي، جنسي و رواني جهت آميز، عدم دسترسي به وكيل مدافع، شكنجهخشونت
هاي اين كشور، تحت هاي ساختگي و شرايط غيرانساني داخل زنداناخذ اعتراف، دادگاه

  كيفري و آژانس امنيت ملي بحرين؛نظارت دو نهاد مديريت تحقيقات 
زن مورد مصاحبه قرار گرفته و  9 –اشاره به مورد تهديد قرار گرفتن زنان زنداني  ج)

با توسل به ابزاري، چون  -ابتسام الصائغ و نجاح اليوسف  ازجمله، هايشانخانوادهاعضاء 
ورداري نيمي از شان و برخها و يا اعضاء خانوادهتهديد به تعرض جنسي و مرگ، عليه آن

 ازجملهرفتار، هاي فيزيكي و يا ديگر اشكال سوءها از تجربه حمالت و ضرب و شتمآن

                                                            
  عربستان. قابل بازيابي در لينك:  –بشر اروپا گزارش سازمان حقوق  17

https://www.esohr.org/en/?p=2532 
١٨ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
١٩ Breaking the Silence: Bahraini Women Political Prisoners Expose Systemic Abuses 
٢٠ Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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هاي هاي اجباري، حبس در اتاقهاي انفرادي، ايستادنمدت در سلولهاي طوالنيحبس
  هاي متمادي؛سرد و يا تاريك و در شرايط دردناك براي ساعت

ها در هاي درماني، همچنين قرار داشتن آنمراقبتاشاره به محروميت زندانيان از  د)
هايي در رابطه با مالقات با اعضاء خانواده و تهديد به اعمال معرض محدوديت

 مثابهبه -21مريم البرُدلي –هاي تحقيرآميز، ضمن نام بردن از رئيس زندان زنان تجسس
حمله فيزيكي قرار  جويانه، همچنين مورداستفادهعامل اصلي اقدامات خودسرانه و سوء

  مدينه علي و هاجر منصور؛ ازجملهدادن برخي از زندانيان، 
 حرين ووابسته به دولت ب –اشاره به ناكامي نهادهاي داخلي نظارت بر حقوق بشر  ه)

ادن اتهامات مربوط به در مورد بررسي و تفحص قرار د –دولت بريتانيا  تحت حمايت
گرفته شدن موارد اديدهنو منجر شدن اين روند به  هاي اين كشورموارد مزبور در زندان

  نقض حقوق بشر و تحكيم فضاي برخوردار از قدرت معافيت از مجازات؛
موارد  هاي بريتانيا و اياالت متحده آمريكا در اعمالاشاره به نقش و مشاركت دولت و)

هاي تاينقض حقوق بشر، با تداوم بخشيدن به روند تأمين تسليحات و فراهم آوردن حم
  سياسي و آموزشي از رژيم بحرين؛

توصيه به حكومت بحرين به اعطاء مجوز دسترسي به گزارشگر ويژه سازمان ملل در  ز)
هاي خودسرانه، به امور شكنجه و خشونت عليه زنان، همچنين كارگروه بازداشت

در زمينه  موقع، شفاف و جامع در مورد اتهامات واردههاي كشور و انجام تحقيقات بهزندان
آميز بازجويي و حمالت فيزيكي و جنسي، هاي خشونتهاي خودسرانه، تاكتيكبازداشت

  ؛22اندركارپذيري تمامي مأموران و مقامات دستضمن حصول اطمينان از مسئوليت
  

                                                            
٢١ Mariam Albardoli 

  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: 22
 http://birdbh.org/2019/09/report‐exposes‐widespread‐abuse‐of‐female‐political‐prisoners‐
in‐bahrain/ 
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، 1398 شهريورماه 20الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
هاي تراقبمقدام مقامات بحريني به محروم كردن زندانيان بيمار از در خصوص بر شمردن ا

   به شرح زير است: نكات مهم گزارش. هاآن» جديدترين اقدام ظالمانه« عنوانبهپزشكي، 

، فعال دانشگاهي، مخالف بحريني و عضو 23محروميت دكتر عبدالجليل السينگس الف)
رغم ابتالء وي به بيماري شكي، بههاي ضروري پزسابق جنبش شيعي الحق، از درمان

جدي و از اين رو ممانعت مقامات زندان از برخورداري وي از حق بر سالمت، بر اساس 
  اقدام عامدانه ظالمانه؛

عنوان داليل هبند، اشاره به امتناع ورزيدن وي از بر تن كردن لباس زندان و يا دستنبد و پاب ب)
  هاي درماني؛از مراقبت زندان از محروم كردن وي تر شدن مقاماتاحتمالي ديگري در مصمم

الملل براي خاورميانه و شمال اي عفو بيناشاره به اظهارات هبه مرايف، مدير منطقه ج)
  :آفريقا، مبني بر

نيان رحمانه به شمار آوردن اقدام مأموران زندان در ممانعت از برخورداري زندابي -
  مخاطره افتادن جان زنداني؛با توجه به بههاي پزشكي، شدت بيمار از درمانبه
  ؛تارهامتناقض خواندن اين اقدامات با كنوانسيون ممنوعيت شكنجه و ديگر سوء رف -
اي دكتر گ خدمات پزشكي بردرندرخواست از مقامات بحرين جهت فراهم آوردن بي -

  سينگس؛
  حصول اطمينان از دسترسي وي به داروهاي ضروري؛ -
ر فاصله فعال سياسي مخالفي است كه د 13عبدالجليل سينگس، يكي از  گفتني است كه د)
ي ميالدي، دستگير و بر اساس حكم دادگاه عالي كيفر 2011آوريل  9مارس تا  17

همچون،  –اساس ، به جرم ارتكاب به اتهاماتي بي2012سپتامبر  4استيناف منامه در 
 -و تغيير قانون اساسي كشور  براندازي نظام هاي تروريستي در راستايتشكيل گروه

سال حبس تا حبس ابد شدند؛ اين در حالي بود كه دادگاه  5محكوم به تحمل 
  اين حكم را تأييد نمود؛ 2013ژانويه سال  7خواهي نيز در فرجام

                                                            
٢٣ Dr. Abdel‐Jalil al‐Singace 
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الملل معتقد است، زنداني مزبور به همراه ديگر زندانيان سياسي، و سازمان عفو بين ه)
مندي از حقوق خود ، كه تنها به دليل بهره25و حسن مشيمه 24جههمچون عبدالهادي الخوا

درنگ و بدون قيد و اند، بايد بيهدر زمينه آزادي بيان و تشكيل اجتماعات محكوم شد
  ؛26شرط آزاد شوند

  

شهريورماه  18انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز دوشنبه  -3
مورد نقض حقوق  54، در خصوص ثبت 27ر بحرين، به نقل از انجمن حقوق بش1398

نكات مهم ازجمله حق بر آزادي دين و عقيده.  روز نخست محرم، 8شيعيان اين كشور، در 
     گزارش به شرح زير است:

يجاد اها جهت اقدام مقامات امنيتي بحرين به فراخواندن شيعيان و بازجويي از آن الف)
هاي مراسم انه، مصادره نمادها و پرچمهاي خودسرفضاي رعب و وحشت، بازداشت

ان ن زندانيها در مناطق مختلف كشور و مورد آزار و اذيت قرار دادعاشور و از بين بردن آن
  ها؛ي مراسم مذهبي در زنداناجراسياسي به دليل 

، ز اين روهاي مذهبي و ااشاره به اقدام مقامات امنيتي حكومت به ناديده گرفتن آزادي ب)
ه رماناست مجازات جمعي، در راستاي تحميل آداب و سنن رسمي، مبتني بر مجاعمال سي

  به شمار آوردن اعمال و حقوق ديگر مذاهب؛
برداري از قدرت بازجويي و پيگردهاي قضايي، اشاره به اقدام مقامات حكومت به بهره ج)
بي و از عنوان ابزاري حقوقي جهت ايجاد رعب و هراس در ميان واعظان و مبلغان مذهبه

                                                            
٢٤ Abdulhadi al‐Khawaja 
٢٥ Hassan Mshaima 

  بازيابي در لينك: الملل. قابل گزارش سازمان عفو بين 26
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/bahrain‐denial‐of‐medical‐care‐for‐
seriously‐ill‐imprisoned‐activist‐latest‐act‐of‐cruelty/ 
٢٧ Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
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المللي حقوق ميثاق بين 19و  18اين رو، سركوب آزادي عقيده و بيان بر اساس بندهاي 
  ؛28مدني و سياسي

  

، در 1398 شهريورماه 6انتشار گزارش از سوي روزنامه عرب نيوز، در روز چهارشنبه  -4
هاي تروريستي شهروند بحريني به تحمل حبس، به دليل فعاليت 9خصوص محكوم شدن 

  . نكات محوري اين گزارش عبارتند از: ييادعا

، دادستان عمومي در زمينه جرائم تروريستي، در خصوص 29اظهارات احمد الحمادي الف)
اقدام دادگاه كيفري چهارم بحرين به محكوم كردن اين افراد به جرائمي چون، دريافت، 

ها، أمين مالي آنهاي تروريستي و تو تحويل منابع مالي جهت حمايت از گروه وانتقالنقل
  در راستاي انجام اقدامات تروريستي و جنايي؛

 100سال حبس و پرداخت جريمه  6اشاره به محكوم شدن متهم نخست به تحمل  ب)
 2قدي نهزار ديناري (دينار بحرين)، سه متهم ديگر به تحمل يك سال زندان و جريمه 

  س؛ماه حب 3به تحمل  هزار ديناري، چهار متهم به تحمل دو سال حبس و متهم نهم
ه و گرو اشاره به دعاوي دادستان عمومي، مبني بر اقدام متهم نخست به تشكيل اين ج)

هاي اجتماعي و نشر مطالب برخوردار از محتواي ها به مديريت شبكهموظف كردن آن
 ادشاهي،تي پتروريستي، انجام اقدامات خرابكارانه و مورد حمله قرار دادن نيروهاي امني

  هاي تروريستي در خارج از اين كشور؛ين برقراري ارتباط با ساير گروههمچن
  ؛30اندبنا بر دعاوي اين روزنامه چهار تن از اين متهمان به جرائم خود اعتراف كرده د)
  
  
  

                                                            
  پايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از انجمن حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش  28

http://www.bahrainmirror.com/en/news/55801.html 
٢٩ Ahmed Al‐Hammadi 

  گزارش روزنامه عرب نيوز. قابل بازيابي در لينك: 30
 https://www.arabnews.com/node/1546491/middle‐east 
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 الملل، خبرگزاري يمن پرس و پايگاه خبريانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 5
ر خصوص ، د1398مردادماه  30و چهارشنبه  28دوشنبه  ،27بحرين ميرور، در روز يكشنبه 

به اعتصاب غذا در » دراي داك«و » جو«هاي زنداني در زندان 450مبادرت ورزيدن بيش از 
  ت: نكات مهم اين گزارش به شرح زير اس. هااعتراض به شرايط ناگوار اين زندان

هاي رواني، فشارها و شكنجه رفتار و آزار و اذيت وها در معرض سوءقرار داشتن آن الف)
شان، كنندگاناي ميان زندانيان و مالقاتهمچنين، اقدام مأموران به نصب موانع شيشه

ها و ممانعت به عمل آوردن از خودسرانه و مصادره اموال شخصي آنها و سركشيجستجو
  شان؛انجام مناسك و اعمال مذهبي

هاي بحرين به اين اقدام، ي در زندانزندان 400اشاره به مبادرت ورزيدن بيش از  ب)
صاب مرداد) دست به اعت 25كه پيشاپيش (جمعه  –زنداني ديگر  196جهت همراهي با 

ابتداء  كه در –زنداني سياسي ديگر  15و همچنين اعالم همبستگي با  –غذا زده بودند 
شان در تمرداد) اين حركت را آغاز كرده و از آن پس، هيچ خبري از وضعي 24شنبه (پنج

  دسترس نيست؛
هاي بحريني، مبني بر زنداني به رسانه 15، يكي از اين 31اشاره به نامه حسن القصاره ج)

در » انزواي سيستماتيك«سال در  2تصميم وي به آغاز اعتصاب غذا، پس از گذراندن 
  هاي دائمي حتي، در حريم شخصي؛ها و مراقبتزندان جو و قرار داشتن تحت نظارت

وابسته به  –، رئيس مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين 32ه به اظهارات ماريا خورياشار د)
مبني بر بازديد هيأتي از اين نهاد، از زندانيان در حال اعتصاب در زندان جو،  –حكومت 

ها و گزارش شدن اين تقاضاها به هاي آنضمن اذعان به مشروع بودن برخي از درخواست
هاي كامل درماني و دعاي برخورداري زندانيان از مراقبترياست زندان، همچنين تأكيد بر ا

  .33هاي انفراديها و بخشها در زمينه سلولپزشكي، عالوه بر انكار اظهارات آن
                                                            

٣١ Hasan al‐Ghsara 
٣٢ Maria Khoury 

  هاي: الملل، خبرگزاري يمن پرس و پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينكهاي سازمان عفو بينگزارش 33
https://twitter.com/aibahrain/status/1163448270414385152 
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 امارات متحده عربي*

 15وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
رزيدن احمد ، در خصوص مبادرت والمللسازمان عفو بين، به نقل از 1398شهريورماه 

     :زمحورهاي گزارش مذكور عبارتند ا. منصور، فعال مدني زنداني، به اعتصاب غذا

ن رايط زندااي، در اعتراض به شدست زدن احمد منصور به اعتصاب غذاي سه هفته الف)
  و محاكمه غيرعادالنه خود؛ 

ق خود حمندي او از اشاره به محكوم و زنداني شدن اين فعال مدني تنها به دليل بهره ب)
  در زمينه آزادي بيان؛

دي در ميال 2017ساله به اعتصاب غذا، در سال  49اشاره به دست زدن اين زنداني  ج)
  اعتراض به زنداني شدن بدون محاكمه خود؛

 د منصوره احماشاره به ابراز نگراني نهادهاي حقوق بشري در زمينه مجاز نبودن خانواد د)
  به مالقات با وي، به طور منظم و جهت آگاهي يافتن از وضعيت سالمتي او و

فعالي بود  5گفتني است كه احمد منصور، مهندس برق و شاعر اهل امارات، ازجمله  و)
ن به حاكمان اين كشور، محكوم و البته در همان ميالدي به جرم توهي 2011كه در سال 

ميالدي  2017سال، به همراه ديگر متهمان مورد عفو قرار گرفت. او مجددًا در مارس سال 
هاي گرايانه و انزجارپراكنانه در شبكهي دستوركاري فرقهاجرابه اتهام نشر اكاذيب و 

ال حبس و پرداخت يك س 10ميالدي، به تحمل  2018اجتماعي دستگير و در مه سال 
  ؛34هزار دالر محكوم شد 270ميليون درهم، معادل 

 

                                                                                                                                                            
https://www.yemenpress.org/world/600‐bahraini‐inmates‐now‐on‐hunger‐strike‐to‐protest‐
rights‐abuses/ 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/55511.html 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان عفو بين –پايگاه خبري گزارش  34
https://www.middleeastmonitor.com/20190906‐uae‐rights‐activist‐mansour‐on‐hunger‐
strike/ 
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 30، در روز شنبه 35انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2
، به مناسبت چهارمين سالگرد بازداشت دكتر ناصر بن غيث، مدافع 1398مردادماه 

  باشد:  محورهاي اين گزارش به شرح زير مي. سرشناس حقوق بشر
 رانهمصادف شدن ماه اوت سال جاري ميالدي با چهارمين سالگرد بازداشت خودس الف)

مل ، به تح2017و محكوم شدن وي در مارس سال  2015اين فعال حقوق بشر، در سال 
 ي كه از نگاه حكومتمطالب –هاي اجتماعي سال حبس، به دليل نشر مطالبي در شبكه 10

  آورده است؛آسيب وارد به اعتبار و موقعيت كشور 
مارات اميالدي، از سوي نيروهاي امنيتي  2015اشاره به بازداشت وي در اوت سال  ب)

ود، ده خمتحده عربي، حبس او در مكاني نامعلوم، بدون امكان مالقات با اعضاء خانوا
هاي پزشكي و ماهه وي از دسترسي به وكيل مدافع و مراقبت 8همچنين محروميت 

ن، اين كه در آ – 2016زمان برگزاري نخستين جلسه دادگاه در آوريل سال درماني، تا 
  مدافع حقوق بشر مجاز به گفتگو با وكيل خود نبوده است؛

دگاه ميالدي، توسط دا 2017اشاره به محكوم شدن دكتر ناصر بن غيث، در مارس سال  ج)
 ترين زندان امارات درمنيتيا –سال حبس در زندان بدنام الرَزين  10استيناف ابوظبي، به تحمل 

  ر؛نزديكي شهر ابوظبي جهت زنداني كردن فعاالن، منتقدان دولت و مدافعان حقوق بش
ميالدي، در  2018و  2017هاي اشاره به دست زدن وي به اعتصاب غذا در سال د)

  .36اعتراض به فقدان آزادي بيان در كشور و شرايط ناگوار زندان
  

  

  

                                                            
٣٥ Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 36
 http://www.echr.org.uk/en/news/fourth‐anniversary‐dr‐naser‐bin‐ghaiths‐arrest 
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از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير  بشرب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، خبرگزاري اسوشيتدپرس، شبكه خبري  -1
تحليلي ميدل ايست مانيتور، در  –بي.بي.سي، پايگاه خبري سازمان ملل و پايگاه خبري 

كشته شدن  ،  در خصوص1398 شهريورماه 12شنبه و سه 11، دوشنبه 10شنبه روزهاي يك
، تن ديگر صدهازخمي شدن  و وابسته به دولت مستعفي يمن ءتن از اسرابيش از يكصد 

در جريان حمالت هوايي ائتالف به رهبري زنداني،  68كم عالوه بر ناپديدشدگي دست
   :گزارش مذكور عبارتند از محورهاي. استان ذمارزنداني در  به عربستان

هاي انصارا...، در مورد، اقدام نيروهاي ائتالف هاي انتشار يافته از سوي نيروگزارش الف)
ها تن در ، تحت كنترل اين نيروها و كشته و مجروح شدن دهالمقصوف به بمباران زندان

  جريان آن؛
اعزام نيروهاي اقدام آن به المللي صليب سرخ در اين زمينه و ابراز نگراني كميته بين ب)

، با توجه به شناخته شده بودن اين حمل جنازه به اين منطقه ةامدادي و ارسال صدها كيس
هاي ائتالف سعودي شاهدان، جنگندهصليب سرخ از آن: به گفته  چندبارهزندان و بازديد 
 نيروهايكه اي دانشكده –حمله كردند به دانشكده علوم اجتماعي بار حدود هشت 

دولت مستعفي يمن  ءها تن از اسرادهمحبوس كردن زنداني براي  عنوانبهاز آن  انصارا...
  ؛دنكناستفاده مي

الملل جهت مجازات عامالن اين جنايت و اشاره به درخواست سازمان عفو بين ج)
پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان اين حادثه، عالوه بر اقدام ساير نهادهاي حقوق 

  به محكوميت شديد اين اقدام؛بشري 
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، منمور يانماينده ويژه سازمان ملل متحد در  ،مارتين گريفيثصدور بيانيه از سوي  د)
من ضنه، مبني بر دردناك شمردن اين حمله و درخواست براي انجام تحقيقات در اين زمي

عه هاي انساني جنگ يمن و ضرورت توقف اين منازبودن هزينه تحملغيرقابلتأكيد بر 
  بار؛خونين و خشونت

  صدور بيانيه از سوي دفتر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، مبني بر  ه)
دن شجروح مابراز نگراني در زمينه حمالت نيروهاي ائتالف به استان ذمار و كشته و  -
  ها نفر؛ده
كندن اي و به مخاطره افهاي منطقهتأكيد بر دامن زدن هر چه بيشتر اين حمله به تنش -

  ها تن از مردم يمن؛رد ميليوندانداز خاتمه رنج و چشم
ويژه  المللي بشردوستانه و حقوق بشر، بهخاطرنشان كردن لزوم رعايت كامل قانون بين -

  هاي درگير؛در رابطه با حمايت از غيرنظاميان، از سوي تمامي طرف
ث و با مارتين گريفي هاي درگير به تعامل سازندهتأكيد بر ضرورت اقدام تمامي طرف -

  ادل اسراء؛نامه استكهلم، شامل تبي كامل توافقاجرا
ستيابي دتاي تأكيد بر حمايت كامل اتحاديه اروپايي از فرآيند صلح سازمان ملل در راس -

 اي اين منازعه، از طريق گفتگو و مذاكره؛حلي سياسي بربه راه

 »پايگاه نظامي«يك  كه ي شد،فرماندهي ائتالف عربي مدعو اين در حالي است كه  و)
هاي پدافند هدف قرار داده است كه انبار پهپادها و موشكرا در ذمار  ...وابسته به انصارا

المللي و عرف اين حمله طبق قوانين انساني بين هوايي است. ائتالف عربي ادعا كرد،
  ؛37اتخاذ شده بوداقدامات پيشگيرانه براي حفظ جان غيرنظاميان تمامي المللي انجام و بين

                                                            
پايگاه خبري هاي خبرگزاري رويترز، خبرگزاري اسوشيتدپرس، شبكه خبري بي.بي.سي، پايگاه خبري سازمان ملل و گزارش 37

  هاي:بازيابي در لينك تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل –
 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐dhamar/saudi‐led‐coalition‐bombs‐
yemen‐prison‐scores‐killed‐idUSKCN1VM0ZU 
https://www.apnews.com/131ce2899df04a89bc3858910a3aa989?utm_campaign=Brookings

%20����%20�����������������=�������������������=�����������������=76342488 
http://www.bbc.com/persian/world‐49542682 
https://news.un.org/en/story/2019/09/1045382 
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 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
هاي قاچاق انسان ، در زمينه استفاده عربستان سعودي از شبكه1398شهريورماه  11
   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. سربازانكارگيري كودكمنظور بهبه

مبني بر  –مستقر در ژنو  - 38»سام« هاو آزادي حقوق الملليبين انسازمگزارش  الف)
كارگيري شهروندان استفاده حكومت عربستان از شرايط وخيم اقتصادي يمن، جهت بهسوء

هاي قاچاق انسان، جهت حفاظت از مرزهاي جنوبي كودكان، از طريق شبكه ازجملهيمني، 
  خود با اين كشور؛

مندي از هرهباشاره به ورود هزاران تن از شهروندان يمني به خاك عربستان، به بهانه  ب)
ر اين و مشاركت د انتقال يافتن به مرز اين كشور منظوربهخدمات درماني اضطراري، تنها 

طاب خ» ورمزد«مبارزه در راستاي منافع حكومت سعودي: اگرچه عربستان اين سربازان را 
مي يكي جا كه اين افراد توسط دولت رسته اين نهاد حقوق بشري، از آنكند، اما به گفمي

  ها نهاد؛را بر آن» مزدور«توان نام شوند، نميهاي جنگ استخدام مياز طرف
هاي اشاره به متناقض بودن آشكار اين اقدامات با قوانين داخلي و كنوانسيون ج)
  هاي نظامي وها و درگيريان در جنگكارگيري غيرنظاميت بهالمللي، مبني بر ممنوعيبين
تن از اين سربازان به قطع يكي از اعضاء بدن خود، با  300اشاره به ناگزير شدن حدود  د)

توجه به جراحات متحمل شده در جنگ و همچنين اقدام حكومت سعودي به دفن 
  ؛39هايشانخانوادهشدگان در خاك عربستان، بدون در جريان قرار دادن كشته

  
مرداد  30هاي چهارشنبه هايي از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روزتشار گزارشان -3

، در خصوص ناگزير شدن اين سازمان به متوقف ساختن 1398شهريورماه  8و جمعه 
هاي حياتي امدادرساني خود در يمن به دليل كمبود بودجه، ناشي از عدم برخي از برنامه

                                                                                                                                                            
https://www.middleeastmonitor.com/20190902‐eu‐attack‐on‐prison‐in‐yemen‐fuels‐
regional‐tensions/ 
٣٨ Sam Organization for Rights and Liberties 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –پايگاه خبري گزارش  39
 https://www.middleeastmonitor.com/20190902‐report‐saudi‐arabia‐using‐human‐
trafficking‐networks‐to‐recruit‐child‐soldiers/ 
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 گزارش نيمهم ا يمحورها. مقرري خود به اين نهادپايبندي كشورهاي عضو به پرداخت 
   ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه

، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در يمن، مبني 40اظهارات ليز گرانده الف)
بر منجر شدن عدم تأمين بودجه سازمان به مرگ شهروندان: با توجه به اينكه، تنها كمتر از 

ميليارد دالري كه سازمان ملل و ديگر نهادهاي بشردوستانه، از ماه  2,6نيمي از بودجه 
فوريه سال جاري ميالدي، متعهد به پرداخت آن شده بودند، تأمين شده است. گفتني است 

اين بودجه بر عهده عربستان و امارات بوده و تاكنون تنها ميليارد دالر  1,5كه پرداخت 
  ميليون دالر توسط ابوظبي پرداخت شده است؛ 160ميليون دالر از سوي رياض و  127
زمان ملل در برنامه بشردوستانه عمده سا 34برنامه از  3اشاره به تأمين بودجه تنها  ب)

ها جهت تأمين نيازهاي برنامه برخي از مهمترين –يمن، در طول سال جاري ميالدي 
هاي آتي در ماه رهمچنين تداوم يافتن اين روند د –هاي گرسنه محرومان و خانواده

  ؛برنامه در دو ماه آتي 22صورت عدم تأمين كسري بودجه، ازجمله پايان يافتن 
  اشاره به پيامدهاي ناگوار كمبود بودجه براي شهروندان يمني، ازجمله  ج)
  ميليون نفر از مردم يمن؛ 12كاهش سهميه غذايي  -
  تغذيه؛مبتال به سوءكودك  ميليون 2,5كم قطع خدمات اضطراري جهت كمك به دست -
ن هاي بهداشتي و درماني، ازجمله يك ميليون زميليون نفر به مراقبت 19قطع دسترسي  -

  وابسته به اين سازمان در زمينه امور بارداري و زايمان؛
  ر سال جاري؛فر تا پايان ماه اكتبميليون ن 5ميدني سالم براي هاي تأمين آب آشاقطع برنامه - 
  ؛41جا شدههزاران خانواده بيخانمان شدن بي -
نفر و مجروح شدن  13تأكيد بر شكننده بودن وضعيت يمن، ضمن اشاره به كشته شدن  د)

هاي به وقوع پيوسته در تن ديگر، تنها در هفته نخست شهريورماه، در درگيري 70كم دست
                                                            

٤٠ Lise Grande 
  هاي:هاي پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينكگزارش 41

 https://news.un.org/en/story/2019/08/1044681 
https://news.un.org/en/story/2019/08/1045282 
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 هاي خود به دليلهاي عدن و ابيان، همچنين زنداني شدن شهروندان در خانهاستان
  ناپذيري دسترسي به غذا و خدمات درماني؛ها و امكاندرگيري

حطي، قميليون تن از مردم اين كشور با  10خاطرنشان كردن فاصله يك قدمي حدود  ه)
  تغذيه؛ميليون ديگر به سوء 7عالوه بر ابتالء 

، به نقل از شهريورماه 14شنبه نيز، در روز پنج خبرگزاري رويترزاين در حالي است كه  و)
اين نهاد به دليل كمبود  بودجه، ناگزير به  كه، گزارش داد 42صندوق جمعيت سازمان ملل

مركز  75ا پايان ماه اوت سال جاري شده و بايد مركز درماني خود ت 100تعطيل كردن 
ديگر را نيز در ماه سپتامبر تعطيل نمايد؛ گفتني است كه اين تحول موجب قطع دسترسي 

شود. اين هزار تن از زنان و دختران يمني به خدمات ضروري درماني و بهداشتي مي 650
دار است، تنها عهده كلينيك در يمن را 268نهاد سازمان ملل كه مسئوليت حمايت از 

  ميالدي دست يابد؛ 2019ميليون دالري سال  110ميليون دالر از بودجه  33توانسته به 
  
ر د، 1398 مردادماه 30، هروز چهارشنب، در بان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي  -4

 و بازداشتبه كشتن به رهبري عربستان سعودي،  ائتالف عربي خصوص متهم شدن
   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. يمني انماهيگير

هاي يققادن ، به مورد حمله قرار دانيروهاي دريايي وابسته به ائتالف عربياقدام  الف)
اركت با مش ،تاكنونميالدي  2018 سال اوايلاز  حمله) 5شهروندان يمني (ماهيگيري 

 ماهيگير 47 كمدستشدن شته و انجاميدن اين حمالت به ك هاي جنگي و بالگردهاكشتي
رار ، همچنين، مورد شكنجه قديگر تن 100بيش از  بازداشت و  –كودك  7 ازجمله –

  ؛ها در عربستانبرخي از بازداشتيگرفتن 
و از اين  هاهاي آنماهيگيران و قايق اشاره به عامدانه بودن حمالت مكرر ائتالف به ب)

ها به جرائم جنگي: ض قوانين و ارتكاب آنرو، هدف قرار دادن غيرنظاميان، عالوه بر نق
دادند هاي سفيد عالمت ميبا پارچهها آناينكه  رغمبهكشتن ماهيگيران طبق اين گزارش، 

                                                            
٤٢ UN Population Fund (UNFPA) 
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به جنگي  غرق شوند، جنايتزماني كه تا  تخريب شده هاييا رها كردن سرنشينان قايق
  آيد؛شمار مي

از انجام به عمل آوردن براي ممانعت ش متهم كردن ائتالف به رهبري عربستان به تال ج)
 ،هاي جنگي احتمالي و ديگر حمالت غيرقانوني خودجنايتوقوع تحقيقات در خصوص 

  ؛43هاي ماهيگيريحمله به قايق ازجمله
 

 رماهشهريو 14شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري العربيه الجديد، در روز پنج -5
ي ت برايمني به فعاالن مدني در كارزار درخواس ، در خصوص پيوستن مقامات ارشد1398

 مذكور به گزارشموارد مهم . تحريم خطوط هوايي و محصوالت امارات متحده عربي
   :شرح زير است

يي مشاركت حكومت اين كشور در جنگ ويرانگر يمن، همچنين در پي حمالت هوا الف)
  بي؛طلبان جنواز جدايي اخير امارات عليه نيروهاي دولت مستعفي يمن در عدن و حمايت

و    boycott_Emirates_airline#هاي اشاره به افزايش محبوبيت هشتگ ب)
#YemenisDemandKickOutTheUAE  در شبكه اجتماعي توييتر، ضمن درخواست

 ور واز مسافران جهت ممانعت به عمل آوردن از حمايت مالي از خطوط هوايي اين كش
 نازلقرار دادن م متهم كردن آن به موارد فاحش نقض حقوق بشر، ازجمله مورد حمله

  ها؛مسكوني، مدارس و بيمارستان
يكي از منابع درآمد دولت  عنوانبه، خطوط هوايي اماراتاشاره به به شمار آمدن  ج)

ها براي بمباران كردن مناطق امارات، جهت خريد ميلياردها دالر سالح و استفاده از آن
  .44غيرنظامي يمن

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشرديدهگزارش  43

 https://www.hrw.org/news/2019/08/21/yemen‐coalition‐warships‐attack‐fishing‐boats 
  گزارش پايگاه خبري العربيه الجديد. قابل بازيابي در لينك: 44

 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/9/5/yemen‐government‐officials‐join‐calls‐
for‐emirates‐airline‐boycott 
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  در يمنائتالف به رهبري عربستان و انصارا... *

شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
المللي مهاجرت ملل متحد، مبني بر ، در خصوص توئيت سازمان بين1398شهريورماه  21
هزار تن از شهروندان يمني، تنها در سال جاري ميالدي، ضمن  350جاشدگي حدود بي

، در راستاي كمك به شناخت نيازها و تعيين ر موقعيت جغرافياييهزا 42بررسي بيش از 
جاشدگان، مهاجران و بازگشتگان به ها و شرايط جمعيتي، شامل، بييابيتعداد افراد، مكان

المللي در زمينه نجات جان كشور، همچنين تأكيد بر لزوم تداوم پايبندي به تعهدات بين
  ؛45جاشدگانزدگان و بيجنگ

  

ر بيانيه مطبوعاتي از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز انتشا -2
شده توسط گروه كارشناسان تهيه گزارش، در خصوص 1398 شهريورماه 12شنبه سه

يمن: «، وابسته به شوراي حقوق بشر، تحت عنوان 46يمناي المللي و منطقهرتبه بينعالي
      اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت». ناكامي جمعي، مسئوليت جمعي

هاي يمن، امارات متحده عربي و عربستان سعودي، همچنين متهم شدن دولت الف)
ذيري و پهاي مردمي به برخورداري از نوعي فقدان مسئوليتنيروهاي انصارا... و كميته

  المللي بشردوستانه و حقوق بشر؛پاسخگويي در قبال نقض قانون بين
ساله، به جرائم جنگي احتمالي،  5هاي درگير اين منازعه اشاره به ارتكاب تمامي طرف ب)

ها، تيراندازيهدف، تكهاي بيها در حمالت هوايي، بمبارانآفريني آنبا توجه به نقش
هاي خودسرانه، اعمال شكنجه و مچنين كشتارها و بازداشتهاي زميني، هكارگذاردن مين

                                                            
  ابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور. ق –گزارش پايگاه خبري  45

https://www.middleeastmonitor.com/20190912‐un‐350000‐yemenis‐displaced‐in‐2019/ 
٤٦ Group of International and Regional Eminent Experts on Yemen 
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هاي هاي جنسي و جنسيتي و ممانعت به عمل آوردن از دسترسي به كمكخشونت
  ؛47بشردوستانه، به هنگام وقوع بدترين بحران بشري جهان

بار هاي خشونتدرنگ تمامي كنشدرخواست كارشناسان جهت متوقف ساختن بي ج)
 والمللي بشردوستانه و حقوق بشر ها با قانون بينبا توجه به تناقض آنعليه غيرنظاميان، 

ن هاي درگير به اتخاذ تدابير الزم جهت حمايت از شهرونداضرورت اقدام تمامي طرف
  ي عدالت براي تمامي قربانيان اين جنگ؛اجراغيرنظامي و حصول اطمينان از 

 ورها جهت، ممانعت به عملدرخواست كارشناسان شوراي حقوق بشر از ديگر كش د)
ها استفاده از آن احتمالبها توجه هاي درگير، بآوردن از روند تأمين تسليحات براي گروه

در  ها جهت اتخاذ تمامي تدابير منطقيدر اين منازعه، و خاطرنشان كردن مسئوليت آن
  ها؛رفالمللي بشردوستانه از سوي تمامي طراستاي حصول اطمينان از رعايت قانون بين

ان و شاهدان، مصاحبه با قرباني 600اشاره به موفقيت كارشناسان سازمان ملل به انجام ه) 
ي رغم عدم همكاربررسي مستندات و انجام تحقيقات الزم، در مدت زماني كوتاه و به

  نيروهاي ائتالف عربي و دولت مستعفي يمن در اين رابطه؛
 ن مرتكبالمللي در زمينه شناسايي مسئوالبين اشاره به موفقيت اين گروه از كارشناسانو) 

به كميسر  المللي، تا حد امكان و ارائه فهرست محرمانه جديد از اين افراد،به جرائم بين
  عالي حقوق بشر سازمان ملل؛

هاي درگير از عامل استفاده تمامي طرفابراز نگراني عميق سازمان ملل در زمينه سوء ز)
ها نحروميت ميليوو تدابير جنگي و منجر شدن اين اقدامات به مابزار  عنوانبهگرسنگي، 

  شان؛تن از شهروندان يمني از امكانات اجتناب ناپذير براي بقاء
هاي درخواست كارشناسان سازمان ملل از تمامي كشورهاي جهان و سازمان ح)
ه دبيركل ها و اقدامات، به ويژه اقدامات نماينده ويژالمللي، جهت حمايت از تالشبين

                                                            
هاي جنسي اشاره كرده است. در اين گزارش آمده هاي ساختگي و خشونتگزارش فوق همچنين به مواردي از شكنجه، اعدام 47

ساله را  17سر زن، شش مرد و يك پ 5پرونده خشونت جنسي توسط نيروهاي اماراتي و دولتي بر روي  12كارشناسان «است: 
ح، هاي فلزي، چوبي و سالها ادامه دارند، مواردي از قبيل ضرب و شتم با باتومنتدارد كه اين خشوو اعالم مي يد كردهئتا

  ».هاههاي برق و شوك الكتريكي، آويزان كردن از سقف براي چند ساعت و كندن ناخن در بازداشتگاشالق زدن با كابل
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پذيري تمامي دستيابي به راه حل سياسي پايدار، مشتمل بر مسئوليت منظوربهسازمان ملل، 
  هاي مسئول ومقامات و گروه

درخواست اين كارشناسان از شوراي حقوق بشر جهت حصول اطمينان از باقي ماندن  ط)
تداوم يافتن ، در دستور كار اين شورا، همچنين »بررسي وضعيت حقوق بشر يمن«موضوع 

  49؛48اي در اين زمينهدهي دورهها از اين گروه جهت گزارشدرخواست آن
 

، 1398 مردادماه 31شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -3
، دستيار دبيركل سازمان ملل در امور بشردوستانه، 50در خصوص اظهارات اورسوال مولر

نكات مهم اين گزارش . زده يمندر زمينه درد و رنج مردم جنگخطاب به شوراي امنيت، 
  عبارت است از: 

هاي ويرانگر آن هاي متخاصمانه و پيامدابراز تأسف شديد نسبت به تداوم تهاجم الف)
  المللي بشردوستانه؛هاي غيرنظامي، بر اساس قانون بينبراي غيرنظاميان و زيرساخت

 –ملل  رساني از سوي نهادهاي بشردوستانه سازمانمداداشاره به احتمال قطع امكان ا ب)
 –ده دارند ميليون نفر از شهروندان يمني را بر عه 12كه ماهانه مسئوليت كمك به حدود 

 عمل با توجه به عدم افزايش بودجه اين صندوق و ناگزير شدن سازمان ملل به جامه
  ؛دهاي امدادرساني خودرصد از برنامه 34پوشاندن به تنها 

هاي يكي از مهمترين –ابراز تأسف در مورد وخامت شرايط اقتصادي اين كشور  ج)
ارد كردن با توجه به ناگزير بودن دولت به و –ها جهت تأمين نيازهاي بشردوستانه رانپيش

هاي نمواد غذايي، سوخت و ديگر كاالهاي ضروري و در نتيجه، افزايش يافتن بهاي آ
ن را نوني آكونداني كه توانايي خريد كاالهاي موجود با بهاي شهر –براي شهروندان يمني 

  نيز ندارد؛
                                                            

  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  48
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24937&LangID=
E 

ه غيرواقعي و جانبدارانه توصيف كرد راو آن ائتالف عربي تحت امر عربستان گزارش اخير سازمان ملل را رد گفتني است كه  49
  است.

٥٠ Ursula Mueller 
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حلي ي راهاجراتر صلح در اين كشور، از طريق تأكيد بر ضرورت برقراري هر چه سريع د)
  ؛51هاي عظيم بشري آنسياسي جهت پرداختن به بحران

  
ه ل متحدمان ملصدور بيانيه مطبوعاتي مشترك از سوي صندوق حمايت از كودكان ساز -4

وص باال ، در خص1398 مردادماه 21(يونيسف) و سازمان بهداشت جهاني، در روز دوشنبه 
الضالع و  عدن، تعز و هاياستانمن در هاي وبا و اسهال مزبودن آمار ابتالء به بيماري

كودك  هزار 65هزار تن از شهروندان اين مناطق، شامل حدود  400واكسيناسيون حدود 
  : ، مبني برسال 5زير 

ر بيش هاي نخست سال جاري ميالدي، دافزايش موارد ابتالء به اسهال مزمن در ماه الف)
هاي ژانويه تا پايان ، بين ماهديگرعبارتبهدرصد از مناطق واقع در سراسر يمن:  95از 

ده شده كه هزار مورد مشكوك به ابتالء به اين بيماري مشاه 536، نزديك به 2019ژوئيه 
كوك چهارم از موارد مشتن جان خود را بر اثر آن از دست دادند. گفتني است كه يك 773

  دهند؛سال تشكيل مي 5را كودكان زير 
 واسهال مزمن  ميليون نفر از شهروندان يمني به بيماري وبا و 2اشاره به ابتالء حدود  ب)

الدي: گفتني است مي 2017سال  هاي از آوريلها بر اثر اين بيماريتن از آن 3500مرگ 
داد سال بوده و از اين تع 5ها متعلق به كودكان زير سوم آمار ابتالء به اين بيماريكه يك

  اند؛تن نيز جان خود را از دست داده 711
 2017ال هزار تن از مردم يمن به بيماري ديفتري از س 4ء بيش از به ابتال اشاره ج)

  نفر بر اثر اين بيماري در طول اين مدت؛ 200و مرگ بيش از  تاكنونميالدي 
را به در جهان يمن همچنان بيشترين آمار مبتاليان به بيماري وبا الزم به ذكر است كه  د)

  ؛52خود اختصاص داده است

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 51

 https://news.un.org/en/story/2019/08/1044561 
   زمان ملل متحده (يونيسف) و سازمان بهداشت جهاني. قابل بازيابي در لينك:بيانيه مشترك صندوق حمايت از كودكان سا 52
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منابع ، چنانچه شهريورماه 12شنبه ، در روز سهسازمان بهداشت جهانيگزارش ه) همچنين، به 
هزار نفر از شهروندان اين  35مالي الزم براي درمان مبتاليان به سرطان در يمن تأمين نشود، 

در بيانيه سازمان بهداشت جهاني گفته شده كه  .ان خود را از دست خواهند دادكشور ج
  .سرطان در حال حاضر به مانند مجازات اعدام در يمن در حال قرباني گرفتن است

  

                                                                                                                                                            
https://www.unicef.org/yemen/press‐releases/joint‐press‐statement‐second‐round‐oral‐

cholera‐vaccine‐reaches‐nearly‐400000-people 


