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  3                   ) 9مه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنا 
 

 

  

 

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، گزارش1398مهرماه سال كشورهاي منطقه، در شهريور و 
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

  

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

  عربستان سعودي*

صوص صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در خ -1
 س ازالهذلول، پ ُلجيندرخواست كارشناسان اين سازمان از عربستان جهت آزاد كردن 

رح شصورت خالصه به به گزارش نيمهم ا يمحورها ،روز حبس در زندان 500گذراندن 
  ت:اس ريز

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

Human Rights  (OHCHR) حليلي ميدل ايست مانيتور (ت –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO) ؛(
 Al Arabiya Al‐Araby Al‐Jadeed / The New)؛ پايگاه خبري العربيه الجديد (Arab Newsروزنامه عرب نيوز (

Arab ( مديترانه -  ديدبان حقوق بشر اروپا)؛Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor ؛ خبرگزاري يمن(
 Yemenپرس ( Press( »َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوق )؛Sam  Organization  for  Rights  and  Liberties ؛(

 Thomsonخبرگزاري رويترز ( Reuters  Foundation) ؛ شبكه خبري المسيره(Almasirah ؛ خبرگزاري فرانسه(
)Agence  France‐Presse) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated  Press( رهيزالج يشبكه خبر )؛Aljazeera( ؛

 Gulf Institute for)؛ مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس) (Bahrain Mirrorپايگاه خبري بحرين ميرور (

Democracy  and  Human  Rights  (GIDHR) استار ()؛ روزنامه مورنينگMorning  Star مؤسسه حقوق و )؛
 Bahrain( دموكراسي بحرين Institute  for  Rights  and Democracy  (BIRD) ؛ صندوق حمايت از كودكان ملل(

)؛ مركز ReliefWebوب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفUN News( پايگاه خبري سازمان ملل)، UNICEFيونيسف ( –متحد 
 Emiratesحقوق بشر امارات متحده عربي ( Centre  for  Human  Rights  (ECHR) ؛ شبكه خبري يورونيوز(

)Euronews يكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (مركز آمر) وAmericans for Democracy & Human 

Rights in Bahrain (ADHRB)(.  
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زمان با آغاز اقدام ميالدي، هم 2018دستگيري خانم الهذلول، در ماه مه سال  الف)
وي حكومت عربستان به سركوب زنان مدافع حقوق بشر در سراسر كشور، بر اساس دعا

ين عنوان، نقطه عطف جنبش زنان اساختگي در حوزه امنيت ملي و به شمار آمدن آن به
  نظام قيموميت مردساالرانه؛در راستاي كسب حق رانندگي و پايان دادن بهكشور 

وق زنان، به اين فعال حق داشتننگاهت سعودي به در حبس شمار آوردن اقدام مقامابه  ب)
 - اند اصالح شده تاكنونه از آن زمان كقوانيني  –هاي وي براي تغيير قوانين دليل تالش

ي بيان ي در زمينه آزادو در تناقض با حقوق اساسي و» اكارانهري شدتبه«اقدامي  عنوانبه
  آميز؛و برگزاري اجتماعات و تجمعات مسالمت

هاي مدافعان و فعاالن المللي از دغدغهتأكيد بر ضرورت چشم برنداشتن جامعه بين ج)
ه رغم تمامي تغييرات و اصالحات صورت پذيرفته در زمينحقوق بشر در اين كشور، به

  ن نظام قيموميت مردساالرانه آن؛قواني
نجام دم ااشاره به اظهارات لجين الهذلول، مبني بر قرار گرفتن وي تحت شكنجه و ع د)

از  ن اوتحقيقات الزم در زمينه دعاوي وي در اين رابطه، همچنين اشاره به سرباز زد
ات ظهاراپذيرش پيشنهادات مقامات سعودي در مورد امكان آزاد شدن او در قبال انكار 

  خود در اين زمينه؛
ي و يالدماشاره به لغو زمان آخرين جلسه استماع الهذلول در ماه آوريل سال جاري  ه)

  عدم تعيين تاريخي جديد از سوي دستگاه قضايي عربستان بدين منظور؛
اشاره به درخواست كارشناسان و گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل از دولت  و)

درنگ خانم الهذلول و ديگر مدافعان حقوق بشر محبوس د نمودن بيعربستان، جهت آزا
هاي سعودي، همچنين انجام تحقيقات عاجل، مؤثر و مستقل در زمينه دعاوي اين در زندان

  ؛2مدافع حقوق زنان در مورد قرار گرفتن تحت شكنجه
  

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  2

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25074&LangID=E 
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و حقوق انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، مركز آمريكا براي دموكراسي  -2
ابراز ، در خصوص 1398 مهرماهو خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه اول  3بشر در بحرين

  ، مبني بر:كشور جهان دربارة وضعيت حقوق بشر در عربستان سعودي وچهاربيستنگراني 
مبر سپتا 23شنبه روز دودر  ،اروپايي كشور عمدتاً وچهاربيستاز سوي  بيانيهصدور  الف)

ه با در رابط انتشاريافتههاي گزارش مبني بر ابراز نگراني در خصوصاول مهر) برابر با (
ة رسي ناعادالنغيرقانوني و داد حبسو  شكنجهاقدام حكومت عربستان سعودي به اعمال 

  نگاران؛فعاالن حقوق زنان و روزنامه ازجمله ،منتقدان
ي كشورهاز سوي اصادر شده بيانية مشترك دومين  مثابهبهبه شمار آمدن اين بيانيه،  ب)

ضعيت و درباره، سازمان ملل متحد حقوق بشردر شوراي  ،در طول شش ماه گذشته مزبور،
سال ارس مدر ماه  ،ازاينپيشآوري است كه : الزم به يادحقوق بشر عربستان سعودي

كانادا و ه ، به همرااتحاديه اروپا ءتمامي اعضا ازجمله ،كشور 30بيش از جاري ميالدي، 
 ودند تاسته باز اين كشور خوا ،بيانية انتقادي عليه عربستان سعودي نخستيناستراليا در 

  ؛دنفعاالن مدنيِ در بند را آزاد كن
قتل  از مقامات عربستان، جهت آشكار ساختن حقايق مربوط بهاشاره به درخواست  ج)

  ندن عامالن آن؛و به مجازات رسا نگار منتقد سعوديروزنامه ،جمال خاشقچي
 اي سفرهاي زنان اين كشور براقدامات مثبت عربستان در زمينه رفع محدوديتاشاره به  د)
مينه حقوق بشر، در اين زهاي موجود در ، خاطرنشان كردن ديگر نگرانيحالدرعينو 

  كشور؛
ابراز نگراني عميق در خصوص مواجه بودن متداوم فعاالن جامعه مدني با آزار و اذيت  ه)

هاي اجباري و هاي خودسرانه، ناپديدشدگيو تداوم يافتن اعمال شكنجه، بازداشت
شوراي حقوق استراليا در  نماينده، 4لديلي منسفاين بيانيه از سوي سَ هاي ناعادالنه: دادرسي

                                                            
٣ Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٤ Sally Mansfield 
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نويس اصلي اين بيانيه و پيش دهندهارائهطراح و وي  . گفتني است كهبشر قرائت شد
  بوده است؛آن در اين نهاد   ميان كشورها براي ارائه كنندههماهنگ

شور ك 15بر  الوهاشاره به امضاء اين بيانيه از سوي كشورهاي كانادا، نيوزيلند و پرو، ع و)
رانسه، گان فانگليس و آلمان، ضمن تأكيد بر خودداري نمايند لهازجمعضو اتحاديه اروپا، 

  كردن آن؛ ايتاليا و اسپانيا از امضاء
  اشاره به درخواست بيانيه مزبور از حكومت عربستان سعودي جهت: ز)
ده خانوا ءاعضا و نتقدانم و نگارانپايان دادن به آزار و اذيت و ارعاب فعاالن، روزنامه -
 ها؛آن

قانوني، فراهاي شكنجه و قتل براي عامالن مصونيت از مجازاتروند دادن به  پايان -
 ؛چيقتل خاشق زمينهتعيين حقيقت و پاسخگويي در  ازجمله

 پايان دادن به استفاده از مجازات اعدام؛ -

 ؛از اين كشور ويژه سازمان ملل هايرويهصدور مجوز براي بازديد مسئوالن  -
ادي، المللي حقوق اقتصحقوق مدني و سياسي و ميثاق بين الملليتصويب ميثاق بين -

 اجتماعي و فرهنگي؛

 حقوق بشر، سفير عربستان سعودي شورا ،5اگرچه عبدالعزيز الوصيلو گفتني است كه  ح)
حضور نداشت، اما از فرداي همان روز با اظهاراتي صريح در محل هنگام قرائت اين بيانيه 

، ها، مهاجران و مسلماناناقليت«ه و اظهار داشت: ار داداستراليا را هدف حمالت خود قر
نژادپرستانه و افراطي مواجه  هايو سياستبا نقض وحشتناك حقوق بشر در استراليا 

 .6».هستند

                                                            
٥ Abdulaziz Alwasil 

بشر در بحرين و خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق هاي شبكه خبري يورونيوز،گزارش 6
  هاي: در لينك

https://farsi.euronews.com/2019/09/23/twenty‐four‐countries‐expressed‐concern‐over‐
human‐rights‐situation‐in‐saudi‐arabia 
https://www.adhrb.org/2019/09/hrc42‐20‐states‐issue‐joint‐statement‐on‐saudi‐arabia/ 
https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐rights/western‐countries‐raise‐concerns‐on‐
saudi‐rights‐record‐
idUSKBN1W81BC?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&ut
m_medium=email&utm_content=77160532 
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  بحرين*

شهريورماه  28شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -1
، در خصوص دستگيري 7حقوق بشر خليج (فارس)، به نقل از مؤسسه دموكراسي و 1398

نكات قابل ذكر اين . كودك و نوجوان بحريني در نيمه نخست سال جاري ميالدي 30
   اند از:گزارش عبارت

 رانهاقدام حكومت بحرين به مورد هدف قرار دادن سيستماتيك و بازداشت خودس الف)
  ميالدي؛  2019ل هاي ژانويه تا مه ساكودك و نوجوان، در فاصله ماه 30

مان كمتر زمورد ناپديدشدگي اجباري در ميان اين كودكان، در مدت  6اشاره به وقوع  ب)
  روز؛ 2از 
در  كودك زنداني 17مورد نقض حقوق بشر عليه  33اشاره به مستندات مربوط به  ج)

  ماهه نخست سال جاري ميالدي؛شش
ناشي از جنگ برافروخته شده د) گفتني است كه در اين گزارش به فاجعه بشري يمن، 

تن از زندانيان سياسي  37جمعي توسط عربستان و امارات متحده عربي، اعدام دسته
شهروند  8عربستان و همچنين اقدام حكومت امارات به بازداشت، شكنجه و محاكمه 

  ؛8شان نيز، اشاره شده استتبار به دليل سوابق سياسيلبناني
  
 26شنبه ، در روز سه9سه حقوق و دموكراسي بحرينانتشار گزارش از سوي مؤس -2

، در خصوص مورد پذيرش واقع نشدن درخواست وكيل نبيل رجب 1398 شهريورماه

                                                            
٧ Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR) 

  ايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: گزارش از سوي پ 8
http://www.bahrainmirror.com/en/news/55855.html 
٩ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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مذكور  گزارشموارد مهم . 10جهت تغيير حكم محكوميت وي به مجازات غيرسالب آزادي
  :به شرح زير است

 ترينسرشناسل رجب، اقدام دادگاه عالي تجديدنظر بحرين به رد درخواست نبي الف)
نه خود سال حبس، به دليل اظهارات منتقدا 5مدافع حقوق بشر كشور و محكوم به تحمل 

  هاي اجتماعي، جهت تبديل حكم جاري وي به حكم غيرسالب آزادي؛در شبكه
 2017ال سدر  18اشاره به اقدام اخير دستگاه قضايي بحرين به معرفي قانون شماره  ب)

دن فرد شها، به جاي حبس در زندان، مبتني بر آزاد دور ديگر مجازاتميالدي، در زمينه ص
جام محكوم و مجاز شدن وي به گذراندن دوران محكوميت خود در بازداشت خانگي، ان

بيل نهاي پيشين كارهاي عام المنفعه و يا پرداخت جريمه نقدي: گفتني است كه درخواست
  بود؛ رجب در اين رابطه نيز مورد پذيرش واقع نشده

، از »بازداشت خودسرانه« مثابهبهبه شمار آمدن محكوميت اين مدافع حقوق بشر،  ج)
، با توجه به برخوردار شدن وي از 11هاي خودسرانه سازمان مللسوي كارگروه بازداشت

  ؛12دو جلسه محاكمه جداگانه و هر دو متناقض با حق بر آزادي بيان
حمل كه اين كارگروه محكوميت نجاح يوسف، فعال زن بحريني، به ت گفتني استد) و 

از  داريض با حق آزادي بيان و حق برخورحبس را نيز خودسرانه، غيرقانوني و در تناق
ارات خود ، به دليل اظه2017محاكمه عادالنه، برشمرده است. نجاح يوسف در آوريل سال 

هاي اجتماعي در اعتراض به برگزاري مسابقات فرمول وان در اين كشور در شبكه
خانم  به هبازداشت شد. اين كارگروه از مقامات بحرين درخواست نمود تا با اعطاء جايز

  يوسف، به جبران موارد نقض حقوق وي بپردازند؛
  

                                                            
١٠ Non‐Custodial Sentence 
١١ United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) 

  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: 12
 http://birdbh.org/2019/09/bahraini‐court‐rejects‐appeal‐to‐grant‐prominent‐human‐rights‐
defender‐a‐non‐custodial‐sentence/ 
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، 1398 شهريورماه 21شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه مورنينگ استار، در روز پنج -3
ند ه رودر خصوص درخواست زنداني سياسي بحريني از دولت بريتانيا جهت پايان دادن ب

       اند از:زارش عبارتموارد مهم اين گ. آموزش نيروهاي امنيتي اين كشور

 –برد كه در اعتصاب غذا به سر مي –، زنداني سياسي بحريني 13اقدام علي الحاجي الف)
به نگارش نامه به وزارت خارجه بريتانيا، خطاب به وزير خارجه و سفير بريتانيا در 

ها جهت متوقف ساختن روند آموزش نيروهاي امنيتي بحرين، مبني بر درخواست از آن
ها در موارد نقض حقوق بشر و شرايط غيرانساني حاكم بر كشور، با توجه به نقش آن اين

  ها؛زندان
هاي استفادهاشاره به مواجه بودن وي به همراه هزاران زنداني سياسي ديگر با سوء ب)

هاي ها از مراقبتشديد فيزيكي و رواني و سياست مجازات جمعي، عالوه محروميت آن
يادآوري است كه صدها تن از زندانيان سياسي زندان جو، از نيمه ماه اوت درماني: الزم به 

  ؛14اندسال جاري ميالدي، دست به اعتصاب غذا زده
                                                            

١٣ Ali al‐Hajee 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 14

، 27ر روز يكشنبه ، دپايگاه خبري بحرين ميرورو  خبرگزاري يمن پرس، المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
دراي «و » جو«هاي زنداني در زندان 450، در خصوص مبادرت ورزيدن بيش از 1398مرداد ماه  30و چهارشنبه  28دوشنبه 

  ها، مبني بربه اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط ناگوار اين زندان» داك
هاي رواني، همچنين، اقدام مأموران به نصب رفتار و آزار و اذيت و فشارها و شكنجهها در معرض سوءداشتن آنقرار  الف)

ها و ممانعت به صادره اموال شخصي آنخودسرانه و مها و سركشيشان، جستجوكنندگاناي ميان زندانيان و مالقاتموانع شيشه
  ن؛شاعمل آوردن از انجام مناسك و اعمال مذهبي

ه ك –زنداني ديگر  196هاي بحرين به اين اقدام، جهت همراهي با زنداني در زندان 400اشاره به مبادرت ورزيدن بيش از  ب)
كه در  –اسي ديگر زنداني سي 15و همچنين اعالم همبستگي با  –مرداد) دست به اعتصاب غذا زده بودند  25پيشاپيش (جمعه 

  شان در دسترس نيست؛وضعيت ركت را آغاز كرده و از آن پس، هيچ خبري ازمرداد) اين ح 24شنبه ابتداء (پنج
ز اهاي بحريني، مبني بر تصميم وي به آغاز اعتصاب غذا، پس زنداني به رسانه 15اشاره به نامه حسن القصاره، يكي از اين  ج)

يم هاي دائمي حتي، در حرمراقبت ها ودر زندان جو و قرار داشتن تحت نظارت» انزواي سيستماتيك«سال در  2گذراندن 
  شخصي؛

از اين  ديد هيأتيمبني بر باز –وابسته به حكومت  –اشاره به اظهارات ماريا خوري، رئيس مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين  د)
ها و گزارش شدن هاي آننهاد، از زندانيان در حال اعتصاب در زندان جو، ضمن اذعان به مشروع بودن برخي از درخواست

ه بر زشكي، عالوهاي كامل درماني و پن تقاضاها به رياست زندان، همچنين تأكيد بر ادعاي برخورداري زندانيان از مراقبتاي
  هاي انفرادي.ها و بخشها در زمينه سلولانكار اظهارات آن
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 2013سال حبس، در سال  10خاطرنشان كردن محكوميت علي الحاجي به تحمل  ج)
 ريرگزابميالدي، پس از ناگزير شدن وي به اعتراف به اتهام خود تحت شكنجه و پس از 

بيمار بوده و از  شدتبه: گفتني است كه اين زنداني در حال حاضر اي ناعادالنهمحاكمه
  ميالدي از مالقات با خانواده خود محروم شده است؛ 2017فوريه سال 

ن هاي آموزشي بريتانيا، جهت نشان دادبرداري مقامات بحريني از برنامهاشاره به بهره د)
  المللي؛يننظام امنيتي خود در قبال جامعه ب پذير ازتصويري مشروع و مسئوليت

هاي آموزشي دولت قيد و شرط و برنامه هاي سياسي بدوناشاره به نقش حمايت ه)
ها از استفاده آنبريتانيا در جسارت بخشيدن به مقامات بحريني در راستاي تداوم سوء

ر اين دت بريتانيا نيز دول ديگرعبارتبههراس از عواقب آن:  هرگونهشهروندان خود، بدون 
برداري د بهرهابزاري سياسي مور عنوانبهموارد مشاركت داشته و يا پذيرفته است تا 

  حاكمان ديكتاتور قرار گيرد؛
اخله ت مدهشدار دادن در زمينه مسئوليت اخالقي مقامات وزارت خارجه بريتانيا، جه و)

 ايي كه بانهاده –ر بحرين كارآمد دنهادهاي نا نمودن در اين روند و پايان دادن به آموزش
كومت ايفاء حكردن جرائم اين  ورجوعرفعاستفاده از بودجه انگليس نقشي مستقيم در 

  كنند؛مي
گفتني است كه وزارت خارجه بريتانيا به درخواست روزنامه استار جهت پاسخگويي به  ز)

  .15اين نامه و يا ارائه نظري در اين زمينه پاسخي نداده است
  

  ارات متحده عربيام*

 3، در روز چهارشنبه 16انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -
خصوص اقدامات ، در خصوص ارائه گزارش دبير كل سازمان ملل در 1398ماه مهر

                                                            
  گزارش روزنامه مورنينگ استار. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://morningstaronline.co.uk/article/w/hunger‐striking‐political‐prisoner‐urges‐britain‐
to‐stop‐training‐bahrain‐security‐forces 
١٦ Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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امارات متحده هاي اين موضوع در جويانه عليه مدافعان حقوق بشر و اشاره به كاستيتالفي
هل و دوم شوراي حقوق بشر در ژنو. شهريورماه، در جلسه چ 27ارشنبه عربي، در روز چه

      اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت

حكومت  جويانه و ارعاب برانگيز سيستماتيكابراز نگراني در زمينه اقدامات تالفي الف)
  كشور؛ين هاي امنيتي اامارات متحده عربي در قبال زندانيان سياسي محبوس در بازداشتگاه

امينه  زنداني زن، شامل 3جويانه مقامات اماراتي در قبال اشاره به اقدامات تالفي ب)
س از ده و پكه در شرايطي اسفبار به سر بر –العبدولي، مريم البلوشي و عليا عبدالنور 

هاي ويژه سازمان ملل، متحمل سوء رفتارها و فشارهاي هايشان به رويهارجاع پرونده
تال به ميالدي مب 2015اند: گفتني است كه خانم عبدالنور كه از سال سيستماتيك شده

هاي درماني الزم ، به دليل محروميت از مراقبت2019سرطان بوده، سرانجام در ژانويه سال 
سال  امبرو قرار گرفتن تحت شكنجه و فشار، پس از انتقال به بيمارستان المفرغ در نو

  ، جان خود را از دست داد؛2016
ها در اشاره به زندانيان ديگر، ازجمله احمد منصور و اسامه النجار و قرار داشتن آن ج)

هاي نظارتي و همچنين اقدامات معرض حمالت فيزيكي، تهديد به مرگ، مراقبت
ويژه پس از مالقات النجار با گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه استقالل جويانه، بهتالفي

  .17ميالدي 2014زديد خود از امارات متحده عربي در سال قضات و وكال، در زمان با
  

  

  

  

                                                            
  مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش  17

 http://www.echr.org.uk/en/news/hrc42‐un‐human‐rights‐council‐sheds‐light‐human‐rights‐
violations‐uae 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، به نقل از شبكه خبري المسيره و پايگاه  -1
شنبه و هاي سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزاري فرانسه، در روز – خبري

، مبني بر منجر شدن حمالت هوايي نيروهاي ائتالف به 1398 مهرماه 3و  2چهارشنبه 
، به كشته 19عضالالاستان در  18هرستان قعطبهرهبري عربستان به ساختماني مسكوني در ش

تن  15زن و مجروح شدن  4كودك و  7 ازجملهيان، تن از غيرنظام 16كم شدن دست
  ؛20ديگر

نتي گاه اينترتحليلي ميدل ايست مانيتور و پاي –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
، در خصوص كشته 1398شنبه اول و دوم مهرماه هاي دوشنبه و سهوب، در روزريليف

 كاتن. ان به مسجدي در يمنشدن غيرنظاميان در حمالت اخير ائتالف به رهبري عربست
  مهم اين گزارش عبارت است از:

ي غيرنظامي، شامل دو كودك بر اثر سه حمله انجام شده از سو 7كشته شدن  الف)
  نيروهاي ائتالف سعودي به مسجدي در استان َعمران، واقع در شمال شهر صنعا؛

دام نيروهاي ائتالف به از مقامات امنيتي، مبني بر اق آمدهدستبههاي اشاره به گزارش ب)
چادرنشين پناه گرفته در مسجد، پس از گريز از چادر خود در  هدف قرار دادن خانواده

                                                            
١٨ Qa’atabah 
١٩ Dhale 

  هاي: تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك –پايگاه خبري  هاي خبرگزاري رويترز وگزارش 20
https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security/air‐strikes‐kill‐at‐least‐16-in‐yemens‐

houthi‐controlled‐dalea‐province‐residents‐media‐
idUSKBN1W916B?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&ut
m_medium=email&utm_content=77216439 
https://www.middleeastmonitor.com/20190925‐yemen‐16-civilians‐killed‐including‐
children‐during‐saudi‐raids/ 
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 31شب يكشنبه منطقه السواد: اين در حالي است كه منطقه مزبور در استان عَمران از نيمه
  بار مورد حمله قرار گرفته است؛ 11، شهريورماه

الف به ازسرگيري حمالت هوايي خود به شهر بندري هاي ائتاشاره به اقدام نيرو ج)
نامه سوئد، مبتني بر لزوم تداوم يافتن شده حديده، در تناقض با مفاد توافقمحاصره

  ؛21بس در اين شهرآتش
 ،ان مللوستانه سازمامور بشرد كنندههماهنگ، هليز گرانداشاره به صدور بيانيه از سوي  د)

 انهجداگتن از غيرنظاميان در حمالت هوايي  22ن مبني بر ابراز تأسف از كشته شد
گزاري در اثناي برهاي عَمران و الضالع، (نيروهاي ائتالف) در روزهاي اخير، به استان

  ؛مجمع عمومي سازمان ملل
مدن رهبران آ گرد همبا  زمانهمين تحوالت ناگوار كننده بودن وقوع اتأكيد بر نگران ه)

  يم صلح و امنيت؛جهان در سازمان ملل جهت تحك
تن ديگر در يمن، تنها در  1600غيرنظامي و مجروح شدن  700اشاره به كشته شدن  و)

حلي المللي جهت يافتن راهسال جاري ميالدي، ضمن تأكيد بعد ضرورت اقدام جامعه بين
  ؛22براي پايان دادن به اين منازعه هولناك

  

 ،1398 شهريورماه 28شنبه پنج انتشار گزارش از سوي خبرگزاري يمن پرس، در روز -3
المللي، جهت بازگشايي ها سازمان حقوق بشري از جامعه بيندر خصوص درخواست ده

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. المللي صنعافرودگاه بين

كشور عرب منطقه، در  13سازمان و نهاد حقوق بشري از  53ارسال نامه از سوي  الف)
، به فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن، مبني بر ماهشهريور 27روز چهارشنبه 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  21

 https://www.middleeastmonitor.com/20190923‐2‐children‐among‐dead‐in‐saudi‐strike‐on‐
yemen 

  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 22
 https://reliefweb.int/report/yemen/scores‐people‐killed‐and‐wounded‐amran‐and‐al‐dhale‐
e‐enar 
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 عنوانبهالمللي صنعا، درنگ فرودگاه بينالمللي جهت بازگشايي بيدرخواست از جامعه بين
  ضرورتي بشردوستانه و در راستاي جامه عمل پوشاندن به وظيفه خود در قبال مردم يمن؛

ق شهروندان نقض جدي حقو عنوانبه، به شمار آوردن تداوم تعطيلي فرودگاه صنعا ب)
ه بزمند حق بر حيات، همچنين با توجه به رنج و عذاب بيماران نيا ازجملهاين كشور، 

  مداوا در خارج از كشور؛
ليل هاي جدي و مزمن، به داشاره به دو برابر شدن مرگ بيماران مبتال به بيماري ج)

سياري درمان: اين در حالي است كه ب ها به خارج از كشور جهتناپذيري انتقال آنامكان
گر هاي تحصيلي نيز در ديدانشجويان برخوردار از بورسيه ازجملهاز شهروندان يمني، 

ها به بازگشت آن به دليل تعطيلي فرودگاه صنعا، امكان چراكهاند، كشورها سرگردان شده
  كشورشان وجود ندارد؛

 منظوربهتصميمات و تدابير قاطع،  اشاره به درخواست از سازمان ملل، جهت اتخاذ د)
  ؛23درنگ اين فرودگاهملزم ساختن ائتالف عربي به گشايش بي

  

 11وشنبه دانتشار گزارش از سوي پايگاه خبري العربيه الجديد/ نيو عرب، در روز  -4
نظاميان وابسته به امارات متحده عربي به ، در خصوص ارتكاب شبه1398شهريورماه 

     نكات مهم گزارش به شرح زير است:. اميان يمنيخشونت عليه غيرنظ

 –مستقر در آمستردام در هلند  -» 24گروه حقوق بشري رادار«صدور بيانيه از سوي  الف)
نظاميان وابسته به دولت امارات جهت پايان دادن به موارد نقض مبني بر درخواست از شبه

  حقوق بشر در شهرهاي جنوبي يمن، ازجمله عدن و اَبيان؛
تن از غيرنظاميان يمني، در هفته نخست شهريورماه، بر  40اشاره به كشته شدن حدود  ب)

اثر اقدام حكومت امارات به بمباران كردن نيروهاي وابسته به دولت عبد ربه منصور هادي 

                                                            
  گزارش خبرگزاري يمن پرس. قابل بازيابي در لينك:  23

https://www.yemenpress.org/yemen/dozens‐of‐human‐rights‐organizations‐call‐on‐the‐
international‐community‐to‐re‐open‐sanaa‐airport/ 
٢٤ Rights Radar 
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در عدن، در راستاي حمايت از شوراي انتقالي جنوب، همچنين اقدام نيروهاي اين شورا به 
  ها، از مردادماه سال جاري؛رنظاميان و مورد حمله قرار دادن منازل آنبازداشت گروهي غي

و  ندانيانزادن اشاره به اقدام اين نيروها به نقض شديد حقوق بشر با مورد حمله قرار د ج)
 ون مجروح ها، همچنين نابودسازي و اعدام زندانيان و بيمارابيماران بستري در بيمارستان

  مثابه، جرائم جنگي؛برشمردن اين اقدامات به
مسئول به شمار آوردن  المللي جهتدرخواست اين نهاد حقوق بشري از جامعه بين د)

المللي جهت مورد هاي بيننيروهاي شوراي انتقالي جنوب، همچنين درخواست از سازمان
هاي عدن و اَبيان و مستندسازي موارد نقض مداقه قرار دادن وضعيت حقوق بشر در شهر

 .25حقوق بشر، باهدف مجازات عامالن آن
  

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

ز انتشار گزارش از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، در رو -1
رغم بهها كودك يمني از تحصيل، ، در خصوص بازماندن ميليون1398مهرماه  3چهارشنبه 

  . نكات محوري اين گزارش عبارتند از: آغاز به كار مدارس در اين كشور

كه  – يمن زمان با آغاز به كار مدارس دربازماندن دو ميليون كودك از تحصيل، هم الف)
الدي، مي 2015ها از زمان آغاز اين منازعات، در ماه مارس سال هزار تن از آن 500حدود 

  از تحصيل بازمانده بودند؛
توجه به  ميليون كودك ديگر، با 3,7اشاره به در ابهام قرار داشتن وضعيت تحصيلي  ب)

  مدت بيش از دو سال؛ عدم پرداخت دستمزدهاي آموزگاران در

                                                            
  پايگاه خبري العربيه الجديد / نيو عرب. قابل بازيابي در لينك: گزارش  25

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/9/2/uae‐backed‐stc‐committing‐atrocities‐
against‐hospitalised‐civilians‐in‐yemen 
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، اشاره به اظهارات نماينده يونيسف در يمن، مبني بر نقش جنگ، عدم توسعه ج)
ها كودك از حق بر تحصيل و اميد براي ماندگي و فقر در محروم كردن ميليونعقب

جا شدگي و تخريب مدارس بر اي درخشان، همچنين تأثير خشونت، بيدستيابي به آينده
  وزشي؛ها، بر بازداشتن كودكان از دسترسي به مدارس و فضاهاي آمراناثر حمالت و بمبا

نتيجه ، دراشاره به غيرقابل استفاده بودن يك مدرسه از هر پنج مدرسه در اين كشور د)
  ها؛مستقيم تداوم منازعات و درگيري

شماري، چون شدن كودكان بازمانده از تحصيل با مخاطرات بياشاره به مواجه ه)
نگ و استفاده، ناگزير شدن به پيوستن به نيروهاي نظامي و مشاركت در ج، سوءكشيبهره

و  هاي زودهنگام و سرانجام گرفتار آمدن در گرداب مرگ، فقريا تن دادن به ازدواج
  هاي معيشتي؛دشواري

  هاي درگير، جهت:اين نهاد سازمان ملل از تمامي طرف اشاره به درخواست و)
ملي منظور ممانعت به عمل آوردن از محروميت نسل كاات عاجل بهضرورت اتخاذ اقدام -

  از كودكان يمني از تحصيل؛
رورت متوقف ساختن حمالت به مدارس و فضاهاي آموزشي، با توجه به تناقض اين ض -

  المللي؛اقدام با حقوق كودكان و قانون بشردوستانه بين
حلي براي پرداخت افتن راهموزشي در سراسر كشور جهت يآضرورت همكاري مقامات  -

  حصيلي؛تهاي آموزشي و دستمزد آموزگاران و ديگر كاركنان بخش
هاي توسعه، از كنندگان مالي و شركاي بخشالمللي، تأمينرورت حمايت جامعه بينض -

تيابي هاي پيشنهادي در مورد چگونگي پرداخت دستمزد آموزگاران، تا زمان دسابتكارعمل
  مدت در اين زمينه؛هاي بلندحلبه راه

هاي درگير با يكديگر جهت محقق تر، ضرورت همكاري تمامي طرفاز همه مهم -
ساختن صلح و فراهم آوردن امكان الزم جهت بازگرداندن كودكان به مدارس و روند 

  ؛26جاري زندگي

                                                            
  گزارش از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف). قابل بازيابي در لينك:. 26
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 مهرماه 2شنبه انتشار گزارش تصويري از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -2
زده. نگجيمني در اين كشور  جا شدهبيخصوص معضالت زندگي شهروندان ، در 1398

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:

ها به زندگي در نميليون نفر از مردم يمن و ناگزير شدن آ 3,6حدود  جا شدگيبي الف)
 لهازجم، تاكنونميالدي  2015ترين امكانات، از ماه مارس سال هاي فاقد ابتدايياردوگاه

  هزار خانواده از ژانويه سال جاري ميالدي؛ 53
ميليون تن  23اشاره به آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل، مبني بر نيازمندي بيش از  ب)

  هاي بشردوستانه؛از شهروندان اين كشور به كمك
د هاي پناهندگان، با توجه به فقدان موافرساي زندگي در اردوگاهاشاره به شرايط طاقت ج)
  وهاي بهداشتي ذايي، آب آشاميدني و برق و كمبود شديد سرويسغ

 27ها و صحراهاي حومه شهر عبسها در ميان كوهاشاره به استقرار يكي از اين اردوگاه د)
كيلومتري از استان  200در فاصله  –ترين مناطق كشور يكي از فقيرترين و دورافتاده -

  ؛28صعده
  

 31، در روز يكشنبه 29»َسم«ي هاو آزادي حقوقسازمان انتشار گزارش از سوي  -3
، در زمينه متحدهاياالتاين سازمان به كنگره  گزارش دهي، در خصوص 1398 شهريورماه

محورهاي گزارش مذكور عبارتند . هاي جنگوضعيت حقوق بشر در يمن در خالل سال
     :از

                                                                                                                                                            
 https://www.unicef.org/press‐releases/school‐year‐starts‐yemen‐2-million‐children‐are‐

out‐school‐and‐another‐37‐million 
٢٧ Abs 

  گزارش شبكه خبري الجزيره، قابل بازيابي در لينك:  28
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures‐living‐yemen‐war‐idp‐

190922193955589.���� 
٢٩ SAM Organization for Rights and Liberties 
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دام ، همچنين اقتن از مردم يمن 8000كشته و يا مجروح شدن جدي شدن بيش از  الف)
ضمن  ،كودك سرباز عنوانبهكودك،  3000بيش از  هاي درگير به استخدامتمامي طرف

  ؛ميليون كودك يمني به گريز از خانه و كاشانه خود 1,5تأكيد بر ناگزير شدن 
 هرلحظهكه  –تغذيه حاد هزار از كودكان اين كشور به سوء 400آور درد ابتالاشاره به  ب)
ه ميليون كودك يمني ب 7دهد و اين در حالي است كه عرض مرگ قرار ميها را در مآن

ه و ها نيز از رفتن به مدرستوانند بخوابند و بيش از دو ميليون تن از آندليل گرسنگي نمي
  ؛اندمحرومتحصيل 

وهاي نير اقدامات ازجملهاشاره به اقدامات نامشروع و غيرقانوني نيروهاي ائتالف،  ج)
هاي يل زندان، تشكفرا قضاييهاي ت متحده عربي، در زمينه، انجام اعداموابسته امارا

هاي گروه ازجملهنظامي، هاي شبهمخفيانه، حمله به منازل مسكوني و حمايت از گروه
منابع  بنادر، ازجملهها بر مناطق راهبردي يمن، القاعده و داعش، با توجه به كنترل آن

  انساني و خطوط كشتيراني و
گيرندگان و هاي اين سازمان حقوق بشري از اعضاء كنگره، تصميمره به درخواستاشا د)

  حضار، جهت:
ها ونجام مرگ ميليممانعت ورزيدن از وقوع تراژدي انساني و سران منظوربهايفاء نقش  -

  گناه؛هاي بيتن از انسان
  برقراري صلح عادالنه جهت عادي كردن روند زندگي و تشكيل دولتي يمني؛ -
الح سو فروش  متحدهياالتاهاي لجستيك و نظامي ممانعت به عمل آوردن از حمايت -

  از سوي اين كشور به امارات متحده عربي و عربستان سعودي؛
  رفع حصر يمن، جهت پايان دادن به بحران سياسي و بشري آن؛ -
 ورمنظبهحلي هاي درگير جهت دستيابي به راهتحت فشار قرار دادن تمامي طرف -

گذاردن  اين بحران از طريق گفتگو، مبتني بر عقب راندن نيروها و كنار وفصلحل
  تسليحات و
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  ؛30آزاد كردن زندانيان -
  

شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
درصد از مردم يمن به  75، در خصوص عدم دسترسي حدود 1398شهريورماه  28

  باشد:   محورهاي اين گزارش به شرح زير مي. خدمات درماني

 27المللي صليب سرخ، در روز چهارشنبه توسط كميته بين توييتريانتشار پيام  الف)
ي يمن ميليون 27ميليون از جمعيت  20بار بودن عدم دسترسي ، مبني بر فاجعهشهريورماه

  خدمات درماني و پزشكي؛ هرگونهبه 
ورود كمتر  درصد از مراكز درماني و بهداشتي و 50رفعال بودن نزديك به اشاره به غي ب)
  درصد از داروها و تجهيزات پزشكي ضروري به اين كشور؛ 30از 
 داومتاشاره به رو به وخامت نهادن شرايط بهداشتي و درماني در يمن، به دليل  ج)

  منازعات خونين در اين كشور؛
هزار تن از  90ر اين زمينه، مبني بر كشته شدن بيش از اشاره به آمارهاي سازمان ملل د د)

  .31درصد از جمعيت آن 11بيش از  جا شدگيبيمردم اين كشور در جريان اين جنگ و 

                                                            
  بازيابي در لينك:قابل ». َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوقگزارش  30

 https://www.samrl.org/sam‐presents‐a‐summary‐of‐the‐human‐rights‐situation‐in‐yemen‐
at‐a‐symposium‐organized‐by‐the‐us‐congress/ 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  31
 https://www.middleeastmonitor.com/20190919‐icrc‐75-of‐yemenis‐have‐no‐access‐to‐

healthcare/ 


