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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، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1398كشورهاي منطقه، در خردادماه 
مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستبه

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس
  

  ن و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بحري الف) موارد نقض حقوق
  
  عربستان سعودي*
، در 1398 خردادماه 17، در روز جمعه المللسازمان عفو بينصدور بيانيه از سوي  -1

 خصوص درخواست از حكومت عربستان سعودي براي ممانعت به عمل آوردن از اعدام
 صورت خالصه بهبه گزارش نيمهم ا يمحورها زنداني سياسي اين كشور ترينكوچك
  ت: اس ريشرح ز

، 2مرتجى قريريصحكم اعدام براي براي صدور  دادستان عمومي عربستاندرخواست  الف)
  ؛دستگير شده بودسالگي  13ميالدي، در سن  2014كه در ماه سپتامبر سال  –ساله  18نوجوان 

                                                            
)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان Euronews؛ شبكه خبري يورونيوز ()UN News( پايگاه خبري سازمان ملل. 1

 Office ofملل ( the United Nations High Commissioner  for Human Rights  (OHCHR) ؛ سازمان عفو(
 Amnestyالملل (بين Internationalنگاران (()؛ كميته حمايت از روزنامهCommittee  to Protect  Journalists 

(CPJ) ؛ پايگاه تحليلي المانيتور(Al‐Monitor تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor 

(MEMO)وب ()؛ پايگاه ريليفReliefWeb مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛Americans for 

Democracy  & Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB)( سه حقوق و دموكراسي بحرين)؛ مؤسBahrain 

Institute for Rights and Democracy (BIRD)) ؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا(The European Centre 

for Democracy and Human Rights  (ECDHR)) ؛ پايگاه بحرين ميرور(Bahrain Mirror ؛ خبرگزاري رويترز(
)Thomson  Reuters  Foundation رگزاري اسوشيتدپرس (خب)؛Associated  Press رهيالجز يشبكه خبر)؛ 
)Aljazeera( ؛) شبكه خبري سي.ان.انCNN Newsهاي يمن (پروژه داده ) وYemen Data Project.(  

٢. Murtaja Qureiris 
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در زندان  ت خودابتدا دوران بازداشاشاره به محبوس بودن اين پسر نوجوان در  ب)
و انتقال  كم يك ماه در سلول انفراديدستو گذراندن  در شهر الدمام ،وانانمخصوص نوج

  سالگي به زندان بزرگساالن؛ 16او در سن 
 مچنينهاين زندان،  مرتجى قريريصقرار گرفتن  سوء رفتاراشاره به مورد شكنجه و  ج)

ف تراهايي از سوي مأموران بازجويي، مبني بر آزاد شدن وي در صورت اعدريافت وعده
  او به جرم خود؛

به ويدئويي حاوي تصاوير مربوط به  شبكه خبري سي.ان.ان آمريكااشاره به دستيابي  د)
در  قريريصو حضور  يهمنطقه العوامدر حال شعار دادن در  سوارگروهي كودك دوچرخه

هايي و اعتراضميالدي  2011اين ويدئو متعلق به سال سالگي:  10اين تظاهرات در سن 
هاي بهار عربي ترتيب با اعتراض زمانهماست كه شيعيان استان شرقي عربستان سعودي، 

  ؛رو شدبا سركوب شديد نيروهاي امنيتي روبهكه  دادند
 2011هاي سال ، در جريان اعتراض، برادر مرتجىعلي قريريصاشاره به كشته شدن  ه)

، عالوه بر مشاركت در تشييع جنازه برادرشميالدي و متهم شدن وي به شركت در مراسم 
 تظاهرات اعتراضي؛

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

سال  5، در تن از شيعيان عربستاني به داليل سياسي صديكبيش از اشاره به اعدام شدن  ز)
اخير، ضمن محكوم كردن اين اقدامات، همچنين اشاره به غيرمنصفانه بودن روند دادرسي اين 

  ؛ز نظرشان در نقد حكومتآميبيان مسالمتها، تنها به دليل ر شده عليه آنمتهمان و حكم صاد
را معترض و نوجوان  اناين نخستين بار نيست كه عربستان كودكگفتني است كه  ح)

. در ماه آوريل سال جاري كندمياعدام  سالگي 18رسيدن به سن از  پسدستگير و 
 در يك روز اعدام شدند، جمعيدستهبه شكل از زندانيان، تن  37كه  هنگاميميالدي، 
 ين، در سنمذهبشيعه از اعدام شدگان تن 3كم الملل اعالم كرد كه دستينعفو ب سازمان

  ؛سالگي دستگير شده بودند 17تا  16
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، داوود 3علي النمرهاي به نام –نوجوان ديگر  3در حال حاضر الزم به ذكر است كه  ط)
نيز  برندبه سر ميدر بازداشت ميالدي  2014كه از سال  -  5ظاهرال... و عبدا 4المروهون

  ؛6رو شوندممكن است با مجازات اعدام روبه
  
، در 1398خردادماه  17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه  -2

هاي عربستان سعودي و مورد سركوب قرار خصوص اعمال سيستماتيك شكنجه در زندان
ز دستگيري ويژه پس اگرفتن حداكثري فعاالن مدني و حقوق بشري در اين كشور، به

   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت .فعاالن حقوق زنان
روحاني  3در خصوص، مورد شكنجه قرار گرفتن  المللسازمان عفو بينگزارش  الف)

در بيمارستان  7العوده بستري شدن سلمان ازجمله، »جنبش بيداري«و عضمحكوم به اعدامِ 
انفرادي و وجود آثار سوختگي و جراحات بر روي بدن  سلول محبوس بودن در دليل به

 مدت نفرادي بها سلول در الكتريكي، دليل قرار گرفتن در معرض شوك به 8العماري علي
  سال؛ يك از بيش
ير و سامذهب شيعهمدافعان حقوق زنان، معترضان اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن  ب)

ها اجهه آنو احتمال مو - عربستان  ضد تروريسمدادگاه  -ويژه مخالفان در دادگاه كيفري 
  سال حبس؛ 20با حكم تحمل 

مالقات با خانواده و  هرگونهدانيان از هايي مبني بر محروم شدن زناشاره به گزارش ج)
هاي جسمي و روحي ها در معرض انواع شكنجهخويشاوندان خود و قرار گرفتن آن

                                                            
٣.Ali al‐Nimr 
٤.Dawood al‐Marhoon 
٥.Abdullah al‐Zaher 

  يابي در لينك: . قابل بازالمللسازمان عفو بينبيانيه . 6
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/saudi‐arabia‐authorities‐must‐not‐
resort‐to‐use‐of‐death‐penalty‐against‐protester‐arrested‐aged‐13/ 
٧. Salman al‐Awdah 
٨. Ali al‐Omari 
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، همچنين آزار و از سقفشدن و آويزان  غرق آبشوك الكتريكي،  ازجمله، باردهشت
  هاي جنسي؛استفادهها و سوءاذيت

ازي هاي گروهي، مطبوعات و فضاي مجنهاشاره به افزايش يافتن ميزان سانسور در رسا د)
نگار سعودي نامهپس از افشاء شدن نحوه به قتل رسيده جمال خاشقجي، روز ويژهبهعربستان، 

  المللي در قبال اين كشور؛پست و تأثير گسترده آن بر رويكرد جامعه بينروزنامه واشنگتن
از سوي برخي از كشورها، اشاره به ابراز اميدواري در خصوص اقدامات صورت گرفته،  ه)
 ازجملهپس از قتل خاشقجي و برمال شدن بخشي از تحوالت جنگ خونين يمن،  ويژهبه

، لزوم متمركز شدن جامعه حالدرعينممنوعيت صادرات تسليحات به عربستان و 
هاي المللي بر امور داخلي اين كشور، با توجه به قرار داشتن آن تحت حمايتبين
  9؛متحدهاياالتجانبه همه
 متحدهاياالتت كراوخواه و دمدو سناتور جمهوريگفتني است كه در روزهاي اخير  د)
 ن سعودي،اند تا با استناد به سوابق حقوق بشري عربستارا آغاز كرده جديدياقدامات  نيز،

و  يأوط به رامي به آن كشور توسط واشنگتن را منظهاي نفروش تسليحات و ارائه كمك
  نمايند؛ اجازه كنگره

  
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

شده در زمينه ختنه زنان در ، در خصوص نتيجه تحقيقات انجام1398خردادماه  15
  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. عربستان سعودي

، در اين رابطه، مبني بر قرار گرفتن 10پژوهش منتشرشده در نشريه پزشكي بريتانيا الف)
  زن و يا دختر در معرض عمل ختنه، در عربستان سعودي؛ 5تن از هر تقريبي يك

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: . 9

https://www.aljazeera.com/indepth/features/torture‐saudi‐prisons‐oppressive‐era‐
witnessed‐190606091245089.html 
١٠. British Medical Journal 
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سازمان  - » 11ايكواليتي ناو«اشاره به اظهارات مشاور خاورميانه و شمال آفريقاي نهاد  ب)
مبني بر باال بودن اين آمار در قياس با آمار قابل  –از حقوق زنان مستقر در لندن  حمايت

  بيني و انتظار پژوهشگران؛پيش
 ختران دردهاي اجباري و زودهنگام اشاره به ارتباط مستقيم اين آمار با ميزان ازدواج ج)

 آيند، مبتني برن فرسالگي و تعابير جامعه از انجام اي 13تا  10اين كشور، عمدتاً در سنين 
ي و يا جنس افزايش جذابيت زنان و دختران و ممانعت به عمل آوردن از ورود او به روابط

  باردارشدن، خارج از چهارچوب ازدواج و زناشويي؛
 200دود حفتن اشاره به آمار اعالم شده از سوي نهادهاي سازمان ملل، مبني بر قرار گر د)

بر  حال، تأكيدسراسر جهان در معرض اين عمل و درعينميليون تن از زنان و دختران در 
  ادعاي فعاالن اين حوزه مبني بر باالتر بودن آمار واقعي آن؛

ودي، ها و نهادهاي مدني و حامي حقوق زنان در عربستان سعاشاره به فقدان سازمان ه)
ه انكار بجه جهت مراجعه زنان و دختران اين كشور براي دريافت كمك در اين زمينه، با تو

  ؛شانمقامات رسمي سعودي در رابطه باوجود اين پديده در جامعه
اشاره به مورد سركوب قرار گرفتن شديد تمامي مدافعان حقوق زنان و فعاالن مدني در  و)

اين كشور و بروز جوي از رعب و وحشت در برابر هرگونه افشاگري در اين زمينه و يا 
برمال شدن اقدامات مقامات عربستان در قبال فعاالن ايستادگي در برابر آن، با توجه به 

 .12زنداني مدافع حقوق بشر و نظام مردساالرانه آن
  

  

  

                                                            
١١. Equality Now 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري . 12
https://www.middleeastmonitor.com/20190606‐almost‐1‐in‐5‐women‐in‐saudi‐subject‐to‐
fgm/ 
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  بحرين*

انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، پايگاه بحرين ميرور و مؤسسه حقوق و  -1
، در خصوص هشدار مقامات 1398 خردادماه17و12، 9هاي ، در روز13دموكراسي بحرين

هاي كاربري مخالف به شهروندان اين كشور در خصوص دنبال كردن حساب بحرين
     اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. حكومت

هاي همراه شهروندان و هايي به تلفناقدام وزارت كشور بحرين به ارسال پيامك الف)
دن ل كرها با پيامدهاي قانوني در صورت دنباآن شدنمواجهساكنان اين كشور، مبني بر 

ها، در هاي اجتماعي و يا نشر مطالب آنهاي كاربري مخالفان حكومت در شبكهحساب
  تر در برابر صداهاي منتقدان در فضاي مجازي؛  هاي سرسختانهراستاي اعمال سياست

 شدنمواجهاشاره به هشدار دولت در اواسط ماه مه سال جاري ميالدي، در خصوص  ب)
هاي حساب ازجملههاي كاربري با پيگردهاي قانوني، حساب ونهگايناظهارنظر در  هرگونه
ه و فرانس ازجملهشده از سوي ايران، قطر، عراق و برخي از كشورهاي اروپايي، مديريت

  تر با صدور بيانيه اخير؛گيرانهآلمان و استراليا و اقدام آن به اتخاذ تدابير سخت
 عنوانبههاي كاربري و برشمردن آن بدرنگ اين حساتأكيد بر لزوم تعطيل كردن بي ج)

دم در تأكيد بر عدم تناقض اين اقدامات با حق مر حالدرعينو » يك وظيفه ملي«
دن رسان آسيب«برخورداري از آزادي بيان، با توجه به (به ادعاي وزارت كشور بحرين) 

  ؛»ني و ساختار اجتماعي كشورها به صلح و آرامش مدآن
ر ن، ددن بحرين از رتبه نخست در ميان تمامي كشورهاي جهااشاره به برخوردار ش د)

هاي بزمينه كيفري به شمار آوردن هرگونه اقدام شهروندان خود به دنبال كردن حسا
  هاي اجتماعي؛كاربري مخالف حكومت در شبكه

                                                            
١٣. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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هاي كاربري، ازجمله حساب توييتري اشاره به اسامي برخي از دارندگان اين حساب ه)
، فعال مقيم استراليا، 15، فعال حقوق بشر مقيم آلمان، حسن الستري14حافظهسيد يوسف الم

  بحرين ميرور؛ ، شبكه تلويزيوني لؤلؤ و پايگاه16سعيد شهابي، فعال مقيم انگليس
اشاره به ابراز نگراني شبكه اجتماعي توييتر، به همراه ساير نهادهاي جامعه مدني در  و)

در راستاي سركوب و خاموش كردن تمامي خصوص بيانيه اخير وزارت كشور بحرين 
مثابه، تهديدي آميز در فضاي مجازي و به شمار آوردن اين اقدام بهصداهاي انتقاد

نگاري، همچنين توصيه آن به شهروندان توجه عليه حق آزادي بيان و حرفه روزنامهقابل
بدون دنبال  هاي كاربري خاص،اين كشور براي مشاهده موارد انتشاريافته از سوي حساب

  ؛17ها، جهت اجتناب از برانگيختن ظن مقامات بحرينكردن آن
  
بان حقوق بشر، مؤسسه الملل، ديده، ازجمله عفو بين18نهاد حقوق بشري 13اقدام  -2

حقوق و دموكراسي بحرين، مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا و سازمان جهاني مبارزه با 
، خطاب به پادشاه اي مشتركنامه، به ارسال 1398 خردادماه 9شنبه شكنجه، در روز پنج

. 20و احمد الماللي 19بحرين در خصوص قائل شدن تخفيف در احكام اعدام علي العرب
  ز: نكات مهم اين اقدام عبارت است ا

                                                            
١٤. Sayed Yousif al‐Muhafdha 
١٥. Hassan al‐Sitri 
١٦. Saeed Shehabi 

  هاي: مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينكبحرين ميرور و  هاي خبرگزاري رويترز، پايگاهگزارش. 17
https://www.reuters.com/article/us‐bahrain‐security‐socialmedia/bahrain‐says‐following‐
opposition‐social‐media‐could‐result‐in‐legal‐action‐
idUSKCN1T30PU?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&ut
m_medium=email&utm_content=73280890 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/54208.html 
http://birdbh.org/2019/06/twitter‐backs‐civil‐society‐in‐condemning‐bahrains‐recent‐attack‐
on‐online‐users/ 
١٨. 1. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) – France 2. Action by Christians 
for the Abolition of Torture (ACAT) – Germany 3. Americans for Democracy & Human Rights 
in Bahrain (ADHRB) 4. Amnesty  International 5. Bahrain  Institute for Rights and Democracy 
(BIRD) 6. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 7. Fair Trials 8. Global 
Legal  Action Network  (GLAN)  9. Human  Rights Watch  10.  International  Service  for  Human 
Rights (ISHR) 11. Redress 12. Reprieve 13. World Organisation Against Torture (OMCT) 
١٩. Ali Al‐Arab 
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احكام اعدام  تجديدنظرخواهي بحرين به رد آخرين درخواست اقدام دادگاه فرجام الف)
  ؛21صادر شده براي اين دو شهروند بحريني، به دليل ارتكاب ادعايي به جرائم تروريستي

خذ اهاي جدي در اين زمينه، با توجه به اقدامات مقامات بحرين به ابراز نگراني ب)
ينه ها در زمو احمد الماللي، تحت شكنجه و فشار و نقض حقوق آن اعتراف از علي العرب
عدام امنصفانه، همچنين استناد كردن دادگاه در زمان صدور حكم  برخورداري از محاكمه

  به اين اعترافات ساختگي؛
ماه ارديبهشت 31شنبه خاطرنشان كردن اقدام كارشناسان سازمان ملل، در روز سه ج)

دام به حكومت بحرين براي متوقف ساختن روند مجازات اع درخواست، به ارائه 1398
  ؛اين متهمان

  درخواست از پادشاه بحرين براي  د)
  ها؛شدن آنخودداري از تصويب احكام اعدام و حصول اطمينان از اجرايي ن -
با  طابقصدور دستور در زمينه برگزاري محاكمه مجدد براي اين دو شهروند بحريني م -

  ها؛نالمللي و حذف تمامي مستندات و مدارك مربوط به اعترافات اجباري آموازين بين
تن در ني بر قرار گرفطرفانه در زمينه دعاوي متهمان مبتانجام تحقيقات مستقل و بي -

  ؛معرض شكنجه
  ؛22لغو كامل مجازات اعدام از نظام قضايي كشور -

                                                                                                                                                            
٢٠. Ahmed Al‐Malali 

مارس همان سال در بازداشت و تا هفتم  ميالدي، دستگير 2018ساله، در نهم فوريه سال  25گفتني است كه علي العرب،  .21
 اكان دراي دزند نامه شد؛ سپس بهاداره تحقيقات كيفري بحرين قرار داشت. در اين مدت ناگزير به امضاء چشم بسته اعتراف

اتهام ادعايي كمك به فرار  ميالدي، به 2018ژانويه سال  31انتقال يافت، در حالي كه آثار شكنجه بر بدن او نمايان بود. وي در 
 2017ژانويه سال  29، در دادگاهي گروهي به اعدام محكوم شد. در حالي كه، در 2017زندانيان از زندان جو در ژانويه سال 

ملياتي امنيتي دستگير شده ، در ع2017ساله، در نهم فوريه سال  23احمد الماللي،  قتل يك مأمور امنيتي شده بود و نيز متهم به
فت؛ هاي الكتريكي قرار گرمورد شكنجه، از جمله شوك –يك ماه  –و به مكاني نامعلوم انتقال يافت. در طول اين مدت 

در  سالح و عضويت در اختيار داشتن سالح، آموزش ديدن در زمينه كاربردميالدي، به اتهام  2018ژانويه سال  31سپس، در 
  اي تروريستي، به اعدام محكوم شد.شبكه

  نامه نهادهاي حقوق بشري. قابل بازيابي در لينك: .22
 http://birdbh.org/wp‐content/uploads/2019/05/NGOs‐letter‐Alarab‐and‐Almalali‐30-May‐

19.��� 
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تن از نمايندگان فرا حزبي مجلس عوام و عيان پارلمان بريتانيا،  16ه) و گفتني است كه 
اي سرگشاده، خطاب به جرمي هانت، ، با ارسال نامه1398خردادماه  2شنبه نيز، در روز پنج

ز پادشاه بحرين توقف حكم اعدام وزير خارجه كشورشان، از او درخواست نمودند تا ا
  .23علي العرب و احمد الماللي را تقاضا كند

  

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

  
  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
، 1398ه دماخردا 19انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز يكشنبه  -1

در خصوص يورش نيروهاي تحت حمايت امارات متحده عربي به مسجدي در يمن و 
   نكات مهم گزارش به شرح زير است: .كشتار تعدادي از شهروندان اين كشور

منيتي اي ااظهارات مقامات امنيتي يمني در خصوص حمله مردان مسلح وابسته به نيروه الف)
ه مسجدي در بخردادماه،  17، در روز جمعه »كمربند امنيتي«امارات متحده عربي، تحت عنوان 
  تن ديگر؛ 3تن از نمازگزاران و ربودن  5كم استان جنوبي الضالع و كشتن دست

ها براي نآ اشاره به اقدام رهبران قبايل منطقه به محكوم كردن اين حمله و درخواست ب)
  مجازات نيروهاي مسئول؛

شدگان به نيروهاي مبني بر وابسته بودن كشته» ند امنيتيكمرب«اشاره به بيانيه گروه  ج)
  ؛24ها از تسليم خودانصارا... و سرپيچي آن

                                                            
٢٣. http://birdbh.org/2019/05/cross‐party‐mps‐urge‐jeremy‐hunt‐to‐intervene‐to‐save‐two‐
men‐facing‐imminent‐execution/ 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: . 24
https://www.apnews.com/ecfc17909cba43eebed2fadc88a67e15?utm_campaign=Brookings

%20����%20�����������������=�������������������=�����������������=73516194 
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، در 1398خردادماه  17، در روز جمعه 25هاي يمنانتشار گزارش از سوي پروژه داده -2
نكات مهم . ميالدي 2019شده در زمينه جنگ يمن، در ماه مه سال خصوص آمار ارائه

   ح زير است:گزارش به شر

نجمين پراي افزايش يافتن تلفات غيرنظاميان و رسيدن آن به باالترين ميزان خود ب الف)
ز ابستان، ي عرماه متوالي، با توجه به افزايش تعداد حمالت هوايي از سوي ائتالف به رهبر

ه سال جاري درصدي تلفات غيرنظاميان در ماه م 14ميالدي: افزايش  2018ماه نوامبر سال 
وايي از هدرصدي حمالت  7و افزايش  2018باالترين ميزان از ماه اكتبر سال  –يالدي م

  ، براي نخستين بار از ماه نوامبر سال گذشته؛2019ماه آوريل سال 
اس با آمار نفري غيرنظاميان در ماه مه سال جاري ميالدي در قي 149اشاره به تلفات  ب)
الت هوايي يزان تلفات غيرنظاميان بر اثر حمدرصدي م 50نفري ماه آوريل و افزايش  131

  غيرنظامي؛ 108نيروهاي ائتالف از ماه آوريل، همچنين مجروح شدن 
ال جاري به درصد از آمار تلفات غيرنظاميان در ماه مه س 54اشاره به اختصاص داشتن  ج)

  زنان و كودكان؛
عليه غيرنظاميان يمني در  اشاره به اقدام نيروهاي ائتالف به انجام چهار عمليات مرگبار د)

درصد از تلفات شهروندان  70ماه مه سال جاري ميالدي و اختصاص يافتن حدود 
  ؛26منطقه قطابه در استان الضالعدر شهر صنعا و  شدهغيرنظامي اين كشور به دو حمله انجام

وايي نفري غيرنظاميان، عمدتاً زنان و كودكان در حمالت ه 77اشاره به تلفات  ه)
  شده به صنعا در ماه مه سال جاري ميالدي؛انجام

تا ماه  2015تن از غيرنظاميان از ماه مارس سال  18028اشاره به كشته و مجروح شدن  و)
ئتالف ايروهاي حمله هوايي در اين مدت از سوي ن 19748ميالدي و انجام  2019مه سال 

  به رهبري عربستان؛

                                                            
٢٥.YEMEN DATA PROJECT 
٢٦.Qatabah in Al‐Dhalie 
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شده در طول چهار مالت هوايي انجامگفتني است كه بر اساس اين گزارش تعداد ح ز)
ترين آمار اعالم شده در سال گذشته از اين ميزان بيشتر بوده، با توجه به اينكه اين پايين

  ؛27رسدفقره نيز مي 55981اين زمينه است و باالترين آمار آن به 
  
، 1398خردادماه  15انتشار گزارش از سوي پايگاه تحليلي المانيتور، در روز چهارشنبه  -3

متحده، به تحت فشار قرار جمهوري اياالتدر خصوص اقدام دولت دانلد ترامپ، رئيس
وي ساز  دادن امارات متحده عربي، در زمينه پرداختن به موارد ادعايي نقض حقوق بشر

  وري اين گزارش عبارتند از:نكات مح .اين كشور در يمن
جام ضرورت فراهم آوردن امكان و شرايط الزم از سوي مقامات امارات جهت ان الف)

ر تحقيق و تفحص در زمينه موارد مربوط به اعمال ادعايي شكنجه و سوء رفتار د
فاع دهاي اين كشور در يمن، از سوي ناظران مستقل: اين در حالي است كه وزارت زندان
افي در كهاي گذشته، به كرات بر نبود مدارك و مستندات تحده (پنتاگون)، در ماهماياالت

  اين زمينه پافشاري ورزيده بود؛
، به ارائه 28المللي آمريكاهاي دفاع و خارجه و آژانس توسعه بيناشاره به اقدام وزارت ب)

ني بر ابراز متحده، در ماه مارس سال جاري ميالدي، مبگزارشي مشترك به كنگره اياالت
استفاده از زندانيان و درخواست از نگراني جدي واشنگتن در خصوص موارد ادعايي سوء

مقامات ابوظبي براي انجام تحقيقات جامع در اين زمينه، به كمك ناظران مستقل، پس از برمال 
  هاي مدافع حقوق بشر؛شدن شواهد گسترده در اين رابطه از سوي سازمان ملل و گروه

ميالدي، از دولت  2018ه به درخواست وزارت كشور يمن، در ماه ژوئيه سال اشار ج)
هاي مخفيانه خود در جنوب يمن، با توجه به امارات متحده عربي براي بستن زندان

استفاده جنسي قرار گرفتن صدها تن از زندانيان هاي منتشرشده در زمينه مورد سوءگزارش
كارشناسي سازمان ملل در ماه دسامبر، مبني بر اقدام  ها، همچنين، اظهارات گروهاين زندان

                                                            
  هاي يمن. قابل بازيابي در لينك:رش پروژه دادهگزا. 27

 http://yemendataproject.org/methodology‐1.html 
٢٨. US Agency for International Development 
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هاي تحت نظارت امارات، به تعرض جنسي، ضرب و شتم و اعمال مأموران بازداشتگاه
بار عليه اين زندانيان: گفتني است كه در آن زمان مقامات ديگر سوء رفتارهاي دهشت

  ود را ممنوع اعالم كردند؛ هاي تحت نظارت خكشور امارات بازديد ناظران مستقل از زندان
متحده براي خاتمه بخشيدن گذاران آمريكايي از دولت اياالتاشاره به درخواست قانون د)

ين ضو ابه حمايت خود از ائتالف به رهبري عربستان، تحت فشار قرار دادن كشورهاي ع
 از اين يالمللائتالف در زمينه دعاوي مطرح شده و در نتيجه، كسب اعتبار و جايگاهي بين
 وهاي عملي طريق براي خود: اين در حالي است كه مدافعان اين اقدام در خصوص تالش

  اند ومتحده در اين زمينه چندان ابراز اميدواري نكردهثمربخش دولت اياالت
اشاره به اقدام ديگر كنگره آمريكا در اين زمينه مبني بر درخواست از دولت دانلد ترامپ  ه)

متحده در جنگ يمن، امتناع ورزيدن حات الزم در خصوص نقش اياالتبراي ارائه توضي
وزارت خارجه اين كشور از بررسي اقدام ائتالف به رهبري عربستان به كاهش دادن تلفات 
غيرنظاميان در جنگ چند ساله خود با نيروهاي انصارا... و همچنين فروش چند ميليارد 

، به بهانه تقابل با ايران و در راستاي نقض دالري تسليحات به عربستان، امارات و اردن
  ؛29فاحش حقوق بشر

  
، 1398دماه خردا 6انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  -4

 در خصوص محكوميت حمالت اخير ائتالف به رهبري عربستان به شهر تعز، از سوي
  به شرح زير است: رشاين گزانكات مهم  .صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)

، رئيس صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، 30تا فورصدور بيانيه از سوي هنريه الف)
مبني بر محكوم كردن حمالت هوايي عربستان به پمپ بنزيني در شهر تعز در جنوب 

، با توجه به منجر شدن اين حمالت به كشته 1398خردادماه  3غربي يمن، در روز جمعه 
  ساله؛ 14تا  4كودك و نوجوان بين  7د غيرنظامي، ازجمله شهرون 12شدن 

                                                            
  تحليلي المانيتور. قابل بازيابي در لينك: گزارش پايگاه. 29

 https://www.al‐monitor.com/pulse/originals/2019/06/trump‐uae‐human‐rights‐yemen‐
torture‐detention.html 
٣٠. Henrietta Fore 
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حال رعيندروز و  10تن، تنها در طول مدت  27اشاره به رسيدن آمار تلفات كودكان به  ب)
  ان؛ر بودن آمار واقعي تلفات كودكهشدار دادن رئيس يونيسف در مورد احتمال باالت

از آغاز جنگ يمن در ماه مارس كودك،  7300كم اشاره به كشته و مجروح شدن دست ج)
  ؛31ميالدي، بر اساس آمار رسمي اين نهاد سازمان ملل 2015سال 

  
، 1398دماه خردا 6انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  -5

ايي يوپيدر خصوص بيانيه آژانس مهاجرت سازمان ملل در زمينه وضعيت خطير مهاجران ات
  :گزارش مذكور عبارتند از محورهاي .در يمن

لت قدام دوابه  در مخاطره قرار داشتن جان هزاران تن از مهاجران اتيوپيايي، با توجه الف)
  ها به كشورشان؛عبد ربه منصور هادي، به متوقف كردن برنامه بازگشت آن

رساني در زمينه المللي براي كمكدرخواست آژانس مهاجرت سازمان ملل از جامعه بين ب)
  كودك؛ 470زن و  150مهاجر اهل اتيوپي به كشورشان، ازجمله  2300زگرداندن بيش از با

دستيابي  مهاجرِ در حال گذر از كشور يمن براي 2300اشاره به زنداني شدن بيش از  ج)
 شي وبه كشورهاي حاشيه خليج (فارس)، جهت يافتن شغل مناسب، در دو استاديوم ورز

اقض با ترين خدمات و امكانات و شرايط متني به ابتدايييك اردوگاه نظامي، بدون دسترس
ها در معرض مخاطراتي چون، المللي، همچنين قرار داشتن آنمعيارها و موازين بين

  يا عدم برخورداري از امنيت جاني؛هاي مسري و بيماري
درخواست اين نهاد سازمان ملل از مقامات دولت منصور هادي و ائتالف عربي به  د)

حصول اطمينان از بازگشت نمودن روند بازگرداندن مهاجران وعربستان، براي آغاز  رهبري
  .32شانها به كشورشان در سايه امنيت و با رعايت شأن انسانيآن
  

                                                            
  خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه . 31

 https://news.un.org/en/story/2019/05/1039201 
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 32

 https://news.un.org/en/story/2019/05/1039201 
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
 6وب، در روز دوشنبه رساني بشردوستانه ريليفانتشار گزارش از سوي پايگاه اطالع -

، در خصوص گزارش وزارت سالمت عمومي و جمعيت يمن، در مورد 1397خردادماه 
  : باشدرح زير ميمحورهاي اين گزارش به ش. هاي اخيرشيوع مجدد بيماري وبا در هفته

روند شه 18مورد مشكوك به ابتال به بيماري وبا و مرگ  16827مشاهده و ثبت  الف)
  ماه)؛يبهشتارد 29تا  23ميالدي ( 2019م از سال يمني بر اثر اين بيماري در هفته بيست

سال  ابتداز نفر بر اثر آن، ا 1114نفر به اين بيماري و مرگ  704986ابتال احتمالي  ب)
وارد درصد از م 22,6سال  5كه كودكان زير  –آوريل سال جاري  28ميالدي تا  2018

  دهند؛مشكوك را تشكيل مي
منطقه  333منطقه از  259استان يمن و  33استان از  22اشاره به شيوع بيماري وبا در  ج)

 41094مورد)، صنعا (با  55065(با  33هاي امانت العضيمهاين كشور و برخورداري استان
مورد) و  29889(با  35مورد)، ذمار 31725(با  34مورد)، اب 34814مورد)، الحديده (با 

  ابتال به اين بيماري؛از باالترين موارد  مشكوك به  36مورد) 27727عمران (با 
اري ال جساشاره به روند صعودي شمار افراد مشكوك به ابتال به وبا از هفته هشتم  د)

سبي آن نهزار مورد در هفته چهاردهم و سپس كاهش  295ميالدي و رسيدن آن به بيش از 
  ينه واين زم ي دراز هفته پانزدهم تا بيستم، احتماالً به دليل اقدامات سازمان بهداشت جهان

تن از مردم يمن به اين بيماري از ژانويه سال جاري ميالدي  3264اشاره به ابتال حتمي  ه)
مورد) و صنعا  741مورد)، تعز (با  995هاي امانت العضيمه (با تاكنون و برخورداري استان

   .37مورد) از باالترين آمارها در اين زمينه 367(با 
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