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  3                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

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، گزارش1398ان ماه سال كشورهاي منطقه، در مهر و آب
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماناخبار آشكار به دست

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*
تحليلي ميدل ايست مانيتور و خبرگزاري  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

، در خصوص 1398ن ماه آبا 7و  4، 3شنبه هاي جمعه، شنبه و سهاسوشيتدپرس، در روز
هاي فرا قضايي، در زمينه اعدام اظهارات اخير اَنِيس كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 Internationalتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Middle  East 

Monitor (MEMO) تحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Eye ؛ صندوق حمايت از كودكان ملل(
 Associatedيتدپرس ()، خبرگزاري اسوشUNICEFيونيسف ( –متحد  Press) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson 

Reuters  Foundation (كودكان را نجات دهيد«نهاد سازمان مردم)؛ «Save  the Childrenخبرگزاري يمن پرس  )؛
)Yemen Press) ؛ خبرگزاري شينهوا(Xinhuanet( مديترانه -  بان حقوق بشر اروپاهديد )؛Euro‐Mediterranean 

Human Rights Monitor(المللي عدالت و حقوق بشر )؛ مركز بينInternational Centre  for  Justice and 

Human Rightsمؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس) ( )؛Gulf Institute for Democracy and Human 

Rights (GIDHR)شبكه خبري المسيره ( )؛Almasirah) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain Mirrorبان حقوق )؛ ديده
 Humanبشر ( Rights Watch ( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين)؛Bahrain  Institute  for  Rights  and 

Democracy (BIRD)) ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(Emirates Centre for Human Rights (ECHR)؛( 
 Americansي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (مركز آمريكا برا؛ )Aljazeera( رهيالجز يشبكه خبر for 

Democracy  & Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB)(المللي آزادي در امارات متحده عربي ؛ كارزار بين
)International Campaign  for Freedom  in the United Arab Emirates (ICFUAE) بشر )؛ سازمان حقوق

 European‐Saudi Organizationسعودي ( –اروپايي  for Human Rights  (ESOHR)روزنامه گاردين ( )؛The 

Guardian( مسلحانه مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژه ) وArmed Conflict Location & Event Data 

Project (ACLED).(  
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. نگار منتقد سعوديزده و خودسرانه، در مورد قتل جمال خاشقچي، روزنامهشتاب
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورها

لل و برداري آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان مابراز نااميدي در خصوص عدم بهره الف)
منظور انجام اشقچي، بهارش وي در زمينه چگونگي قتل جمال خالمللي، از گزجامعه بين

  باره؛المللي دراينتحقيقات بين
منيت و اي از سوي شوراي اتأكيد بر عدم نياز دبيركل سازمان ملل به تصويب قطعنامه ب)

ه زنجير«رباره جنايي دالمللي يا كسب اختيارات حقوقي، جهت آغاز كردن تحقيقات بين
  در اين زمينه؛ها پرده عمليات سعوديپشت »سله مراتبفرماندهي و سل

سال  هاي خود در اين راستا و ارائه آن در ماه ژوئنيادآوري كردن برخي از يافته ج)
زمان ريزي شده، ساقتل برنامه«جاري ميالدي، به شوراي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر 

ضرورت  وتوجه جمال خاشقچي ني قابليافته، فراقانوني و برخوردار از منابع مالي و انسا
  ؛»از سوي حكومت و مقامات عربستانبر عهده گرفتن مسئوليت اين قتل 

تأكيد بر عدم دست كشيدن و عقب نشستن وي از تحقيقات خود درباره قتل اين  د)
ابتكار «نشست اقتصادي كننده در نگار سعودي، ضمن انتقاد از كشورهاي شركتروزنامه
برگزار شد:  ز كارلتون رياضتدر هتل ريآبان ماه،  9تا  7از  كه -» آيندهگذاري سرمايه

  3؛2است 20گفتني است كه اين شهر در ماه نوامبر سال آتي نيز ميزبان نشست اقتصادي جي

                                                            
  هاي:بل بازيابي در لينكتحليلي ميدل ايست مانيتور و خبرگزاري اسوشيتدپرس. قا –هاي پايگاه خبري گزارش 2

 https://www.middleeastmonitor.com/20191025‐un‐sleuth‐to‐never‐give‐up‐on‐khashoggi‐
probe/ 
https://plink.ir/lJvIn 
https://plink.ir/ks9UX 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش 3

 –ري پايگاه خب، سعودي –بشر اروپايي سازمان حقوق ، المللعفو بين، بان حقوق بشرديدههايي از سوي انتشار گزارش*
مهر  11و  10شنبه هاي چهارشنبه و پنجدر روز، شبكه خبري يورونيوزو  شبكه خبري دويچه وله، تحليلي ميدل ايست مانيتور

  پست، مبني بر: نگار سعودي روزنامه واشنگتن، به مناسبت نخستين سالگرد قتل جمال خاشقجي، روزنامه1398ماه 
تل جمال قبان حقوق بشر، در خصوص اقدام دولت عربستان سعودي به پذيرش ديرهنگام مسئوليت بيانيه از سوي ديدهصدور  الف)

سف ر، ابراز تأدرنگ عدالت در اين زمينه، آزاد كردن ديگر منتقدان زنداني در اين كشوخاشقجي، ضمن تأكيد بر ضرورت اجراء بي
ها و قبتادن به مراايان دپان خسارات وارده به اعضاء خانواده و وابستگان وي، همچنين عميق از وقوع اين حادثه ناگوار و لزوم جبر

  هاي غيرقانوني و آزار و اذيت شهروندان، تنها به دليل بيان نقطه نظرات خود در داخل و خارج از كشور؛تجسس



  5                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

                                                                                                                                                            
ر قتل دپذيري افراد دخيل ئوليتاشاره به اقدام مقامات سعودي به ممانعت به عمل آوردن از روند پاسخگويي و مس ب)

 ارشگر ويژهها و امتناع از همكاري با تحقيقات انيس كاالمار، گزخاشقجي، با عدم برگزاري جلسات محاكمه شفاف براي آن
  هاي فراقضايي؛سازمان ملل در زمينه قتل

در عوض  وق بشر ن مدني و حقواشاره به عدم اقدام مقامات سعودي به پايان دادن به كارزار سركوب مخالفان و فعاال ج)
  اقدام به تشديد خاموش كردن صداهاي مستقل و منتقد؛

وليت پذيرش مسئ بان حقوق بشر، مبني بر ناكافي بودن تنهااشاره به اظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده د)
تنها تالش  ير خود،كه بن سلمان در اظهارات اخقتل خاشقجي و نه تقصير آن: انيس كاالمار نيز در اين رابطه اظهار داشت 

  ن فاصله گيرد؛نگار مبرا ساخته و از آنموده تا خود را از قتل اين روزنامه
ينه ئول در زمديِ مساشاره به ضرورت اقدام ديگر كشورهاي جهان به مورد تحريم قرار دادن هدفمند رهبران و مقامات سعو ه)

  ها تا زمان پايان يافتن اين موارد؛بخشيدن به تحريم موارد جاري نقض حقوق بشر و تداوم
ل ه قتل جمار واقعاشاره به عدم اقدام مقامات سعودي به انجام تحقيقات در زمينه نقش احتمالي مقامات عالي سعودي د و)

د حقيقات خوتيج داري پيكر وي: الزم به يادآوري است كه انيس كاالمار، در نتاخاشقجي و آشكار نمودن مكان و شرايط نگاه
در اين  -حاكمه در عربستان هستند كه در حال م -نفر  11در اين زمينه اعالم نمود كه شواهدي مبني بر دست داشتن بيش از 
ن ملل الي، سازماهاي انجام شده و نحوه تأمين منابع و امور مقتل وجود داشته، همچنين با توجه به ميزان و چگونگي هماهنگي

  زد؛ر، پرداكيفري در زمينه نقض حقوق بشر از سوي مقامات عالي سعودي، از جمله وليعهد اين كشوبايد به تحقيقات 
هاي خودسرانه، عالوه بر هاي فراقضايي و اعدامها تن از قربانيان قتلاشاره به اقدام حكومت سعودي به پنهان كردن پيكر ده ز)

 ميالدي؛ 2019ال تا سپتامبر س 2016تن از ژانويه سال  83 –پيكر خاشقجي 

سي به اشاره به درخواست از كشورهاي جهان جهت، متوقف ساختن روند فروش تجهيزات پيشرفته مراقبتي و تجس ح)
  ها در هدف قرار دادن مخالفان و فعاالن؛عربستان، با توجه به مورد استفاده قرار گرفتن آن

مزمان با ه –دقيقه  13:14ك دقيقه سكوت در ساعت مراسم نخستين سالگرد قتل جمال خاشقجي، با يگفتني است كه  ط)
نگاران گفت: در اين مراسم، خانم انيس كاالمار، خطاب به روزنامه. غاز شدآدر استانبول  -ساعت ورود وي به كنسولگري 

ل اب به قترتكاكيد كرد كه هيچكس نبايد از أاو ت» د. هرگز تسليم نشويد...پرده هيچ مماشاتي نكنيمسائل پشت ءبراي افشا«
وكل تجف بزوس، مالك روزنامه واشنگتن پست و  ...عربستان سعودي ، همچونتبرئه شود، هيچكس حتي قدرتي متنفذ

نگ ي از يك سا رونمايمراسم باين . حضور داشتنددر برنامه يادبود خاشقجي  ،كرمان، كنشگر يمني دارنده جايزه نوبل صلح نيز
 ؛همراه بوديادبود در پارك كوچك مقابل كنسولگري 

ر آستانة اولين سالگرد قتل دمهر ماه،  9شنبه فعاالن سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس نيز روز سهاين در حالي است كه  ي)
ايتخت پر حومه د ،جدا شده بود در مقابل ساختمان كنسولگري عربستاناز هم ها بدن آن ءها آدمك را كه اعضاجمال خاشقجي ده

 ؛نگاران در دست داشتندها همچنين پالكاردهايي در اعتراض به حكومت عربستان و سركوب روزنامهآن .دندفرانسه قرار دا
ن قتل وصيف كردت» غمگين«همزمان با سالگرد قتل جمال خاشقجي ضمن  ،نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكاهمچنين،  ك)
 ؛ندرا به قتل رساند نگار منتقداين روزنامهكرد كه  نشيني با كساني متهممرا به ه ،جمهوري آمريكا ترامپ، رئيس انلددولت د وي،
لف سعودي اداي احترام به جمال خاشقجي، روزنامه نگار مخا مهر ماه،  10نيز در روز چهارشنبه اتحاديه اروپا به عالوه،  ل)
ر بو  نموديد كأ، تن پروندهعامالن اييه تمامي بر ضرورت اتخاذ اقدامات جدي و قضايي علاي اين نهاد اروپايي در بيانيه .كرد

  مود وآن پافشاري نمتهمان انجام فرآيند محاكمه براي تمامي و همچنين  اين باره تحقيقاتي شفاف و معتبر در
ه سفارت خياباني در شهر الهه ك نمادين، نام يدر اقدامنيز الملل در هلند سازمان عفو بينگفتني است كه نمايندگي  م)

  د.تغيير دا »خاشقجي«تان در آن قرار دارد را به نام عربس
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، در روز 4انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين - 2
نهاد حقوق بشري به درخواست  10اقدام مشترك بيش از ، در خصوص 1398 مهرماه 20شنبه 

عربستان، در آستانه  5از مقامات سعودي، جهت آزاد كردن اعضاء كانون حقوق مدني و سياسي
  اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. سالگي تأسيس اين سازمان 10

تن  11، توسط ميالدي 2009تشكيل كانون حقوق مدني و سياسي عربستان، در سال  الف)
هاي زاديو آ از مدافعان حقوق بشر و اساتيد دانشگاه در راستاي ارتقاء و حمايت از حقوق

  اساسي در اين كشور؛
حاظ رسميت شناختن موجوديت اين نهاد به لاشاره به امتناع حكومت عربستان به به ب)

 محاكمه و ، همچنين مورد2013هاي آن، از سال قانوني و اعمال ممنوعيت بر فعاليت
ه دليل ميالدي، ب 2016رفتار قرار گرفتن تمامي اعضاء اين سازمان، از ماه مه سال سوء

  حقوق بشري سازمان ملل؛ يسازوكارهاهاي بشردوستانه و همكاري با فعاليت
مدت، هاي طوالنياشاره به محكوم شدن تمامي اعضاء اين نهاد مدني به تحمل حبس ج)
ر حقيقت دمربوط به جرائم تروريستي و  –دادگاه كيفري ويژه سال، از سوي  15تا  5از 

رائم مبهمي جبه دليل ارتكاب به  –طلب جهت محاكمه مدافعان حقوق بشر و فعاالن صلح
هاي نا سازماارتباط ب«، »ترغيب به عدم تبعيت از حاكميت«، »توهين به قوه قضاييه«چون، 

  و...؛» نيجاد و پيوستن به نهادهاي غيرقانواي«، »كشور المللي جهت آسيب زدن به وجههبين
  اشاره به درخواست از مقامات پادشاهي سعودي جهت،  د)
ها نآدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي مدافعان حقوق بشر و مبرا ساختن آزاد كردن بي -

  از اتهامات وارده؛
دن د، جهت تداوم بخشينهاهاي مردمفراهم آوردن امكان الزم براي اين سازمان و ديگر سازمان - 

  شور؛كهاي زندانيان و ارتقاء حقوق بشر در در راستاي حمايت از خانواده هايشانفعاليتبه 
آن  يااعض صدور مجوز براي به ثبت رسيدن اين كانون و فراهم آوردن امكان الزم براي -

  شر وبآميز و قانوني خود در راستاي دفاع از حقوق جهت تداوم بخشيدن به اقدامات صلح

                                                            
4 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
5 Association for Civil and Political Rights (ACPRA) 



  7                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

تضمين ايجاد شرايط مناسب براي تمامي مدافعان حقوق بشر در اين كشور جهت انجام  -
  ؛6جويانه و بدون اعمال محدوديتهاي قانوني خود، بدون هراس از اقدامات تالفيفعاليت

  
 18شنبه سعودي، در روز پنج –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -3

در  - گردن زدن  –جازات اعدام توجه ميزان مصوص افزايش قابل، در خ1398مهرماه 
 18بر، برابر با اكت 10عربستان، همزمان با فرا رسيدن روز جهاني مبارزه با اعدام، در روز 

  : . موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير استمهرماه
 15بر با دوشنبه اكتبر، برا 7آمده از سوي اين نهاد حقوق بشري، تا روز دستآمار به الف)

ميالدي،  2019مجازات اعدام در عربستان در سال  164ي اجرامهرماه سال جاري، مبني بر 
  ؛2015اعدام در سال  157در قياس با 

ر ر نظداشاره به افزايش ميزان مجازات اعدام به دليل اقدام حكومت عربستان به  ب)
ها و اعتراضات خالفتگرفتن اين نوع مجازات براي جرائم غير كيفري، ازجمله م

 68(آميز، حتي از سوي كودكان، همچنين در مورد جرائمي مربوط به مواد مخدر مسالمت
ن اين كشور اعدام) و اتهامات مربوط به برخورداري شهروندا 37اعدام)، اتهامات سياسي (

  از حقوق قانوني خود، همچون آزادي عقيده؛
تن  37اعدام  –ريل سال جاري ميالدي ماه آو شده درجمعي انجاماشاره به اعدام دسته ج)

ون مشاركت در به دليل اتهاماتي چ –نوجوان 6كم از شهروندان سعودي شامل دست
  تظاهرات، ابراز عقيده و انجام مناسك و شعائر مذهبي؛

گران هاي كارشناسان و گزارشاشاره به اقدام حكومت سعودي به ناديده گرفتن درخواست د)
م هاي بسياري از متهمان محكوم به اعدام، با توجه به عدمورد پروندهسازمان ملل در 

  ها؛هاي منصفانه و قرار گرفتنشان در معرض انواع شكنجهها از محاكمهبرخورداري آن

                                                            
  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://plink.ir/WNHOd 
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تن  37جمعي ازآنجام اعدام دستهشدن دولت عربستان با انتقادات شديد، پساشاره به مواجه ه)
 –ملل  زمان، ازجمله ميچل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سااز شهروندان خود در ماه آوريل
ام شدت محكوم كرد: گفتني است كه اقدبار خوانده و آن را بهكه اين اقدام را هولناك و دهشت
  گرفت؛ كوم شد و مورد انتقاد قرارشدت محمزبور از سوي اتحاديه اروپا نيز به

ي مجازات اعدام و استفاده اجراه متهم در آستان 39اشاره به قرار داشتن حدود  و)
خودسرانه هر چه بيشتر اين نوع مجازات از سوي حكومت عربستان، با مورد هدف قرار 
دادن كودكان و نوجوانان، فعاالن سياسي، فعاالن حقوق بشر و افراد متهم به ارتكاب به 

  .7جرائمي چون، جرائم مربوط به مواد مخدر
  

  بحرين*

ر د، 1398آبان ماه  7شنبه شبكه خبري الجزيره، در روز سه انتشار گزارش از سوي -1
خصوص اقدام نهادهاي حقوق بشري به محكوم كردن حكومت بحرين، به دليل مورد 

. هاها در زندانرفتار عليه آنهدف قرار دادن سيستماتيك فعاالن سياسي زن و اعمال سوء
  اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت

و مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر  8مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين اقدام الف)
شكستن سكوت: افشاءگري «اي تحت عنوان صفحه 138، به انتشار گزارشي 9در بحرين

، مبني بر مورد بررسي قرار »هاي سيستماتيكاستفادهبحرين در مورد سوء زندانيان سياسي زن
تن از زنان زنداني سابق و جاري، به همراه توصيف فرآيند دستگيري، محاكمه  9دادن پرونده 
  ؛10هاو حبس آن

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  7

 https://www.esohr.org/en/?p=2602 
8 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
9 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 

آبان، در صحن كنگره  7شنبه گفتني است كه اين گزارش كه در ماه گذشته ميالدي به طور رسمي انتشار يافت، در روز سه 10
  آمريكا نيز مورد بررسي قرار گرفت.



  9                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

تن داش اشاره به اقدام حكومت بحرين به دستگيري فعاالن سياسي، بدون در اختيار ب)
ها در معرض حمالت فيزيكي، رواني و جنسي در رار دادن آنحكم بازداشت و ق

در  مدارك مستند عنوانبهبازجويي، همچنين استفاده از اعترافات تحت شكنجه  زمانمدت
  ؛كردنشان راستاي محكوم

أكيد بر تاز اين زنان به ارتكاب به جرائم تروريستي، ضمن  6اشاره به محكوم شدن  ج)
در راستاي  بخشي از اقدامات هماهنگ حكومت عنوانبهها، مورد هدف قرار گرفتن آن

  سركوب آزادي بيان؛
و زكيه  12، مدينه عاليا11شامل هاجر منصور –تن از اين فعاالن  3اشاره به زنداني بودن  د)

ها در و تداوم قرار گرفتن آن 14در حال حاضر در زندان زنان شهر عيسي - 13البربوري
هاي پزشكي: الزم به ذكر محروميت از دسترسي به مراقبت ازجملهمعرض اقدامات تنبيهي، 

  محكوميت خود آزاد شدند؛ زمانمدتاست كه شش زن ديگر پس از گذراندن 
تن به قرار گرفتن در معرض تعرض جنسي و مرگ، در صورت  9اشاره به تهديد شدن اين  ه)

ان اين زندانيان زينب ها: گفتني است كه از ميعليه آن شدهعنوانعدم اعتراف به اتهامات 
، وادار به گوش دادن به صداي شكنجه بستگان خود شدند و ابتسام 16و اميره القشامي 15مرحوم

  دان مورد تعرض جنسي قرار گرفتند؛، از سوي مأموران زن17الصائغ و نجاح يوسف
كننده گزارش مزبور، از حكومت بحرين، اشاره به درخواست نهادهاي حقوق بشر تهيه و)

، جهت متحدهاياالتزنداني زن باقيمانده در حبس، همچنين درخواست از  3اد كردن جهت آز
هاي امنيتيِ منجر به متوقف ساختن فروش تسليحات به اين كشور و فراهم آوردن همكاري

                                                            
1 1 Hajer Mansoor 
1 2 Medina Alia 
1 3 Zakeya AlBarboori 
1 4 Isa Town 
1 5 Zainab Marhoom 
1 6 Ameera Al Qashami 
1 7 Najah Yusuf 
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استفاده از فعاالن و مدافعان حقوق بشر، تا زمان اقدام مقامات بحريني به انجام بازداشت و سوء
  ؛18و جامع در زمينه تمامي موارد نقض حقوق بشر در اين كشورتحقيقاتي مستقل 

  
 25شنبه ، در روز پنج19انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2

زنداني ديگر به اعتصاب غذاي گروهي  26كم ، در خصوص پيوستن دست1398 مهرماه
  زندانيان زندان جو، مبني بر:

صاب غذا به آغاز اعت ،مهرماه 18شنبه اعدام، در روز پنج زنداني محكوم به 7اقدام  الف)
عتراض به اتن در  26 ازجملهها، در زندان جو و سپس، پيوستن زندانيان ديگر به آن

  خانواده؛ ياز ديدار با اعضا محروميتشان
اي ميان زندانيان و شيشه برداشته شدن موانع ازجملههاي معترضان، اشاره به درخواست ب)

 هدفباميالدي و  2017گفتني است كه اين موانع از فوريه سال  – كنندگانشانمالقات
ه و انوادختماس فيزيكي ميان زندانيان و اعضاء  هرگونهممانعت به عمل آوردن از ايجاد 

  زندان فرار كردند؛ سال پيش، از اين 2كه برخي از زندانيان  ازآنپسايجاد شده،  بستگانشان
، قرباني 20محمد رمضان ازجملهكومان به اعدام سرشناس، اشاره به پيوستن مح ج)

شكنجه، به اين اعتصاب: گفتني است كه اين محكومان از پذيرش آب آشاميدني نيز 
  اند؛خودداري كرده

 –وابسته به حكومت  -  21اشاره به اظهارات مسئوالن مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين د)
ا روندهاي جاري اداري و اجرايي اين هاي زندانيان بمبني بر عدم سازگاري درخواست

كنندگان به درمانگاه زندان زندان، ضمن تأكيد بر اقدام مقامات به انتقال تمامي اعتصاب
ها: اين در حالي است كه به گفته زندانيان مقامات جهت رسيدگي به شرايط جسمي آن

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 18

 https://www.aljazeera.com/news/2019/10/rights‐groups‐slam‐bahrain‐detention‐female‐
activists‐191029184038597.html 
1 9 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
2 0 Mohammad Ramadan 
2 1 Bahrain’s National Institute for Human Rights 



  11                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

زماني كه معترضان  اند، تاها امتناع ورزيدهخدمات درماني به آن هرگونهزندان از ارائه 
  اي مبني بر پايان دادن به اعتصاب خود امضا كنند؛نامهتوافق

ملي  ؤسسهم ازجملهاشاره به زير سؤال بودن استقالل رأي نهادهاي نظارتي در بحرين،  ه)
  كنجه؛شكميته مبارزه با  ازجملههاي حقوق بشر سازمان ملل، بانحقوق بشر، از سوي ديده

، با هاي جو و دراي داك، از اواسط ماه اوت سال جاري ميالديانگفتني است كه زند و)
به  زندانياني كه – مواجه شدندزنداني  600 هاي غذا از سوي بيش ازموجي از اعتصاب

ي هاي پزشكمراقبتمواردي، چون محروميت از حقوق مذهبي، ديدار با اعضاء خانواده و 
  اعتراض داشتند؛

تن از زندانيان بحريني محكوم به اعدام هستند  16حاضر  الزم به ذكر است كه در حال ز)
ي اين مجازات قرار دارند، با توجه به اينكه تمامي اجراتن در آستانه  8ها كه از ميان آن

  ؛22درآمده است اجراها به فرآيندهاي حقوقي در مورد آن
  
، 1398هرماه م 23شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز سه -3

، در خصوص ميزان احكام 23به نقل از مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)
   اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. حبس ابد صادر شده عليه شهروندان بحريني

 اقدام مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس) به بررسي و مستندسازي الف)
ال تا مه س 2018هاي بحرين از ژانويه سال سوي دادگاه احكام حبس ابد صادر شده از

ابد  حكم حبس 271هاي خود در اين زمينه، مبني بر صدور ميالدي، و انتشار يافته 2019
  هاي سياسي؛براي مردم اين كشور در حوزه پرونده

                                                            
  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: 22

 http://birdbh.org/2019/10/fco‐receives‐bahrains‐delegation‐as‐prisoners‐enter‐second‐
week‐of‐hunger‐strike/ 
2 3 Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR) 
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ل تن از شهروندان بحرين به تحمل حبس ابد، در سا 130اشاره به محكوم شدن  ب)
 43ضمن تأكيد بر صدور  –حكم در ماه  10,8ديگر صدور عبارتبه –ي ميالد 2018

  چنيني)؛حكم تنها در ماه مه (باالترين نرخ صدور احكام اين
ر توجه احكام حبس ابد در سال جاري ميالدي، ازجمله صدواشاره به افزايش قابل ج)

ضمن  –ه در ماحكم  28,2ديگر صدور عبارتبه – 2019حكم از ژانويه تا مه سال  141
وم ه به محكگونه احكام با توجتأكيد بر برخورداري ماه آوريل از باالترين ميزان صدور اين

  تن از شهروندان بحريني به تحمل حبس ابد در اين ماه؛ 63شدن 
مل حتخاطرنشان كردن اقدام حكومت بحرين به سلب تابعيت از تمامي محكومان به  د)

  حبس ابد، در سال جاري ميالدي؛
درنگ و بدون قيد و شرط تمامي درخواست از مقامات بحريني جهت آزاد كردن بي ه)

زندانيان سياسي در اين كشور، اعطاء غرامت به قربانيان شكنجه، محاكمه ناقضان حقوق 
  .24هابشر و برگزاري گفتگوي ملي با تمامي احزاب و گروه

  

  امارات متحده عربي*

آبان  6، در روز دوشنبه 25المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -1
اجالس جهاني «هاي حقوق بشري از سخنرانان ، در خصوص درخواست گروه1398ماه 
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. ، جهت تحريم كردن اين اجالس»مدارا

گشاده نهاد و فعال و كارشناس حقوق بشري، به نگارش نامه سر 20اقدام بيش از  الف)
نوامبر  14و  13كه قرار است در روزهاي  –» 26اجالس جهاني مدارا«خطاب به سخنرانان 

مبني بر درخواست از  –آبان ماه) در امارات متحده عربي برگزار شود  23و  22( 2019
ها جهت، امتناع از مشاركت در اين همايش، با توجه به موارد فاحش نقض حقوق بشر آن

                                                            
  ارش پايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك:گز 24

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/56099.html 
2 5 International Centre for Justice and Human Rights 
2 6 World Tolerance Summit 



  13                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

هاي جانبه آزادييمن و همچنين اقدام حكومت آن به سركوب همهاز سوي اين كشور در 
  مدني در داخل كشور؛

اي عنوان ابزاري بربرداري از اجالس مزبور، بهاشاره به اقدام مقامات امارات به بهره ب)
  پنهان و الپوشاني كردن كارنامه حقوق بشري خود؛

، از »سال مدارا«عنوان ، به2019اشاره به اقدام حكومت امارات به نامگذاري سال  ج)
ارداتي وسو و سركوب فزاينده آزادي بيان از سوي ديگر، با استفاده از فناوري تجسسي يك

  نگاران؛دادن مخالفان و روزنامه از بريتانيا، جهت تحت مراقبت و نظارت قرار
سال  10اشاره به پرونده احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر و محكوم به تحمل  د)
  ؛27مندي از حق خود در زمينه آزادي بيانبس، تنها به دليل بهرهح
  
آبان  4، در روز شنبه 28انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2

، در خصوص محروميت يكي از زندانيان سياسي امارات از مالقات با اعضاء 1398ماه 
  نكات مهم گزارش به شرح زير است: . خانواده خود

المللي از سوي مقامات امارات متحده عربي، با اقدام به نقض فاحش قوانين بين الف)
، وكيل سرشناس و زنداني سياسي با 29ممانعت به عمل آوردن از مالقات محمد المنصوري

  خانواده خود، به مدت بيش از يك سال؛
به بازداشت ميالدي،  2012ژوئيه سال  16اشاره به اقدام مقامات امنيتي امارات در  ب)

دكتر المنصوري در ادامه سركوب كارزار برپا شده در راستاي ايجاد اصالحات در نظام 
ميالدي،  2013حكومتي كشور، محكوميت وي از سوي دادگاه عالي فدرال در دوم ژوئيه 

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 27

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1058‐
%E2%80%9Cdon%E2%80%99t%E2%80%99‐whitewash‐the‐uae%E2%80%99s‐gross‐human‐
rights‐abuses%E2%80%9D‐ngos‐call‐on‐world‐tolerance‐summit‐speakers‐to‐cancel‐their‐
participation.html 
2 8 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
2 9 Mohammad Al‐Mansouri 
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 10، به تحمل »94يو.ِاي. ايي«فعال ديگر، موسوم به  93جمعي، به همراه در دادگاهي دسته
  سال حبس؛

همچنين  رفتار و شرايط بسيار نامناسب زندان،اشاره به مواجه بودن المنصوري با سوء ج)
  طوالني؛ زمانناگزير شدن وي به تحمل شرايط حبس در سلول انفرادي براي مدت

 –هاي امارات متحده عربي غالباً از اين دستاويز د) گفتني است كه مقامات زندان
جهت تحت تأثير قرار دادن  –زمان طوالني اي مدتمحروميت از مالقات با خانواده  بر

  ؛30كنندها استفاده ميرواني زندانيان و بستگان آن
  
نهاد  135الملل، به همراه بيش از بان حقوق بشر و عفو بينانتشار گزارش از سوي ديده - 3

لت ، در خصوص درخواست از دو1398 مهرماه 24مدني و حقوق بشري، در روز چهارشنبه 
     ست: ا. نكات مهم گزارش به شرح زير ات متحده عربي براي آزاد كردن احمد منصورامار

د منصور، سالگي احم 50اكتبر) با تولد  22مهرماه (برابر با  30شنبه مصادف شدن سه الف)
ش نهاد مدني و حقوق بشري به نگار 135فعال سرشناس حقوق بشر و اقدام بيش از 

خطاب به شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي، مبني بر  اينامه
گان كه به گفته نويسند –قوق بشر حدرنگ اين فعال درخواست از وي براي آزاد كردن بي

نداني زآميز براي ايجاد اصالحات در كشور غيرعادالنه و در راه تالش مسالمت«ه اين نام
  ؛»شده است

الملل در خصوص وضعيت بان حقوق بشر و عفو بيناشاره به ابراز نگراني شديد ديده ب)
زمان سالمتي اين فعال زنداني، با توجه به محبوس بودن وي در سلول انفرادي براي مدت

  ؛31دست زدن مكرر وي به اعتصاب غذاطوالني، همچنين 

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 30

 http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐prisoner‐conscience‐denied‐family‐visits 
 هاي پيشين:سوابق در گزارش 31

مهر  9شنبه ، در روز سهو حقوق بشر اروپا مركز دموكراسيو  المللي عدالت و حقوق بشرمركز بينانتشار گزارش از سوي *
  ر:دد احمد منصور، فعال حقوق بشر زنداني، به اعتصاب غذا، مبني ب، در خصوص مبادرت ورزيدن مج1398ماه 
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اي، تحت عنوان هفته اندازي كارزاري يك هفتهالملل به راهاشاره به اقدام سازمان عفو بين ج)
  تن احمد منصور؛اكتبر)، باهدف آزاد ساخ 23تا  16مهر تا اول آبان ماه ( 24جهاني اقدام، از 

نداني، زعال ست براي آزادي اين فاشاره به برپايي رويدادهاي اعتراضي و باهدف درخوا د)
ورنتو و سالگي وي در شهرهاي لندن، بروكسل، ملبورن، نيويورك، ت 50در آستانه تولد 

منصور را « هشتكهاي اجتماعي با اندازي كارزاري در شبكهواشنگتن دي.سي، همچنين راه
  )؛FreeAhmed#» (آزاد كنيد

هاي روميالدي، توسط ني 2017سال  مارس 20بايد يادآوري كرد كه احمد منصور در  ه)
حدود ار مامنيتي بازداشت و به مدت بيش از يك سال بدون دسترسي به وكيل و ديدار بسي

  ، 2018با اعضاء خانواده خود، زنداني و سپس در ماه مه سال 
به جرم اهانت به جايگاه و اعتبار كشور امارات و نمادهاي آن، ازجمله رهبران كشور، به 

، توسط ديوان 2018دسامبر سال  31حكمي كه در  –ال حبس محكوم شد س 10تحمل 
  ؛ 32عالي فدرال مورد تأييد مجدد قرار گرفت

                                                                                                                                                            
شر خليج هاي دريافتي در زمينه اقدام مجدد احمد منصور، مدافع حقوق بشر و عضو هيأت مشاور مركز حقوق بگزارش الف)

  ؛ل انفراديتار در سلورف(فارس)، به دست زدن به اعتصاب غذا در زندان الَصدر، پس از قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء
  ن؛اشاره به اقدام مأموران زندان به ضرب و شتم و شكنجه وي پس از اعتراض او به وضعيت ناگوار زندا ب)
لول انفرادي و سميالدي، در  2017داشته شدن اين فعال سرشناس از ابتداء بازداشت خود در ماه مارس سال  اشاره به نگاه ج)

گير شده و هاي حقوق بشري خود، خودسرانه دستگفتني است كه احمد منصور به دليل فعاليت شرايطي دهشتبار تا به امروز:
  در زندان نيز همچنان مورد آزار و اذيت قرار دارد؛

دان و حمل زناشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت پيشاپيش نامناسب جسمي احمد منصور، به دليل شرايط غيرقابل ت د)
  جدي به دليل اعتصاب غذا؛ مواجه شدن وي با مخاطرات

ت ردن مقامامار آوشاشاره به درخواست از مقامات امارات متحده عربي، جهت آزاد كردن اين فعال حقوق بشر و مسئول به  ه)
  ليل وخامت شرايط جسمي و روحي وي،زندان، به د

مال درنگ روند اعاختن بيو) درخواست از مقامات زندان الصدر، عالوه بر مقامات حكومتي اين كشور، جهت متوقف س
  ي.وهاي درماني الزم براي درنگ مراقبترفتار عليه احمد منصور و فراهم آوردن بيشكنجه و سوء

  هاي:الملل. قابل بازيابي در لينكبان حقوق بشر و عفو بينهاي ديدهگزارش 32
 https://www.hrw.org/news/2019/10/16/uae‐free‐unjustly‐detained‐rights‐defender‐
ahmed‐mansoor 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/uae‐global‐call‐for‐release‐of‐
prominent‐human‐rights‐defender‐ahmed‐mansoor/ 
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 23شنبه ، در روز سه33المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -4
، در خصوص درخواست از حكومت امارات متحده عربي جهت آزاد كردن 1398مهرماه 

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . منصور االحمدي، زنداني سياسي قيدوشرطبي

، زنداني سياسي محبوس در 34ساله منصور االحمدي 7به پايان رسيدن دوره محكوميت  الف)
ميالدي، بنا بر حكم اداره امنيت دادگاه عالي فدرال در  2012، از اكتبر سال 35زندان الرزين

  ؛1398مهرماه  21، در روز يكشنبه »94يو.اِي.ايي«م به محاكمه غيرعادالنه گروهي، موسو
ي، مبني بر ميالد 2013هاي خودسرانه، در نوامبر سال اشاره به بيانيه كارگروه بازداشت ب)

مثابه بازداشت تن از متهمان ديگر، به 60به شمار آوردن سلب آزادي از اين فعال سياسي و 
دني وامع و نهادهاي مبيانيه و درخواست ج رغم صدور اينخودسرانه: گفتني است كه به

  اند؛هيچ يك از زندانيان اين پرونده آزاد نشده
 وعدالت  المللياشاره به فقدان اطالعات در زمينه آزادي وي و ابراز نگراني مركز بين ج)

ايان پرغم به حقوق بشر در خصوص امتناع مقامات اماراتي از آزاد كردن اين زنداني، به
 هاي گذشته نيز سابقه داشته و حكومت اماراتكه در سال –ان محكوميت او رسيدن دور

به جاي  يان،بر اساس قانون مبارزه با تروريسم، پس از به اتمام رسيدن دوران حبس زندان
ه بهانه بمنتقل نموده و » مراكز مشاوره«ها را به اماكني، تحت عنوان آزاد كردنشان، آن

دارد؛ تا يزمان نامعلوم در اين مراكز نگاه مدانيان، تا مدتبازپروري، اصالح و هدايت زن
ويي مبتني بر تن، آن هم پس از پخش ويدئ 3تن از اين گروه از زندانيان، تنها  8كنون از 

 و ابراز ندامت –الح چون حزب االص –هاي تروريستي اعترافاتشان به عضويت در گروه
  اند؛در اين زمينه آزاد شده

نوامبر  14و  13يزباني اجالس جهاني مدارا، از سوي امارت دُبي، در روزهاي اشاره به م د)
المللي و نهادها و هاي بينها، شخصيتآبان ماه) با شركت دولت 23و  22سال جاري (

                                                            
3 3 International Centre for Justice and Human Rights 
3 4 Mansoor Al‐Ahmadi 
3 5 Al‐Razeen 
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كننده اين كشور و اقدام حكومت رغم كارنامه حقوق بشري نگرانهاي جهاني، بهسازمان
  ؛وق بشرآن به سركوب سيستماتيك فعاالن حق

درنگ و بدون قيد اشاره به درخواست از مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن بي ه)
  .36و شرط منصور االحمدي و ديگر زندانيان محبوس در مراكز مشاوره

  

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

  تان در يمنائتالف به رهبري عربس*

شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ره المللي امدادرساني آكسفام، در خصوص به مخاط، به نقل از سازمان بين1398مهرماه  30

  بر: دني، مبنيميليون تن از شهروندان يمني، به دليل كمبود شديد آب آشامي 15افتادن جان 
هديد ، مبني بر مورد تالمللي آكسفامسازمان امدادرساني بينانتشار گزارش توسط  ف)ال

 ،دنيكمبود شديد آب آشامي، به دليل يمنتن از مردم ميليون  15قرار داشتن حيات 
  ؛ند وبامان ،هاي كشندهها در معرض ابتال به بيماريآنهمچنين قرار گرفتن 

، الملليهاي امدادرساني بينهاي سازمانها و بررسياستناد آكسفام به گزارشاشاره به  ب)
  اين كشور؛در  كمبود آب آشاميدنيعمده دليل  عنوانبهمبني بر برشمردن بحران سوخت، 

هاي ز شبكهيمني به تأمين آب خود اتن از شهروندان  ميليون 11اشاره به ناگزير شدن ج)
از  ها،نمل شده توسط كاميوح هايديگر به آبتن چهار ميليون و وابستگي  آب محلي

 ؛تاكنونميالدي گذشته سال زمان افزايش قيمت سوخت در دسامبر 

                                                            
  و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:المللي عدالت گزارش مركز بين 36

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1052‐the‐icjhr‐urges‐the‐uae‐to‐
unconditionally‐release‐prisoner‐of‐conscience‐mansoor‐al‐ahmadi.html 
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طرح كاهش اجباري مصرف در سه شهر إب، ي اجرااشاره به ناگزير شدن مقامات به  د)
: گفتني است كه سازمان هاي آبرساني مركزيشبكهو مسدود كردن  37المحويت ذمار و

يمن از طريق مردم سوخت، ناگزير به قطع آبرساني به  بهايدن آكسفام نيز به دليل باال بو
  ؛هاي خود شده استكاميون

 الشعاع، مبني بر تحتمحسن صديقي، رئيس دفتر آكسفام در يمناشاره به اظهارات  ه)
دن كه براي زنده مان -  اين كشور ها تن از مردمهاي زندگي ميليونقرار گرفتن تمامي بخش

و كمبود  سويكان سوخت از به دليل بحر -  كنندنرم مي وپنجهستدبا قحطي و بيماري 
يود ها به پايان دادن به قآب، از سوي ديگر، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام تمامي طرف

  عليه واردكنندگان سوخت؛ شدهتحميل
، مبني بر تأثير حصر ايجاد شده گزارش جديد برنامه توسعه سازمان ملليادآوري كردن  و)

از سوي ائتالف به رهبري عربستان بر كمبود شديد ميزان سوخت و رو به وخامت نهادن 
  ؛38بحران بشري در اين كشور

                                                            
3 7 Ibb, Dhamar and Al‐Mahwit 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش 38
هداشتي و ب، در خصوص وضعيت نابسامان 1398مهر ماه  13، در روز شنبه شبكه خبري المسيرهانتشار گزارش از سوي *

  محيطي در يمن به دليل توقيف تانكرهاي نفتي از سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر:زيست
خون با  و بانك ، آزمايشگاهداروخانه هزار مركز درماني، بيمارستان خصوصي، 3بيمارستان و  120مواجه شدن بيش از  الف)
  بار، به دليل تداوم يافتن منازعات در يمن و اخالل در دسترسي به مشتقات نفتي؛بستي فاجعهبن

ين فتي و از اهاي اين كشور، به دليل فقدان انرژي و كمبود محصوالت ناشاره به كاهش يافتن ساعات كاري در بيمارستان ب)
  مستقيم حيات بيماران؛ رو به مخاطره افتادن

كننده برق اين استان تأمين - پذيري حُديده در برابر وقوع فجايع، به دليل كمبود شديد سوخت ديزلي اشاره به آسيب ج)
  ضمن هشدار در زمينه عواقب ايجاد اخالل در شبكه برق آن همزمان با شيوع مجدد بيماري وبا؛ –بندري 

ل، سازمان مل والمللي و داخلي بشردوستانه، همچنين نهادهاي امدادگر و حقوق بشر بين هاياشاره به درخواست از سازمان د)
هاي حامل نفت، كشتيتوقيف  محيطي در نتيجهجهت مورد توجه قرار دادن هشدارها در زمينه وقوع فجايع بشري و زيست

  وي عربستان وي ائتالف به رهبر، از سر يمنبه بنادها و ايجاد ممنوعيت براي ورود آن هاي برقغذا، دارو و سوخت نيروگاه
ساكنان يافت،  مهر ماه، انتشار 14كه توسط همين شبكه خبري، در روز يكشنبه  گزارش ديگريگفتني است كه بر اساس  ه)

كنندگان در كتدر اين تظاهرات شر .برگزار كردند مقابل دفتر سازمان ملل تظاهرات گستردهدر حُديده، در روز يكشنبه، استان 
، ...حمان جارادر همين راستا، عبدالر .را محكوم كردندنيروهاي ائتالف هاي سوخت، دارو و غذا توسط اي توقيف كشتيبيانيه

 1954ز دست داده و از شهروندان حُديده جان خود را ا تن 733ن، نيز تأكيد كرد كه تا كنون رئيس دفتر سازمان بهداشت يم
  اند؛رار گرفتهها نيز مورد حمله قها، مراكز بهداشت و داروخانهها، كلينيكاند، همچنين بيمارستانتن نيز مجروح شده
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ميالدي،  2015ها در اين كشور در سال به گزارش آكسفام از زمان آغاز درگيري ز)
، كه موجب قطع آبرساني شدهتخريبو يا به كل  ديدهآسيبسامانه آبرساني آن  8كم دست

  ؛39هزار نفر از مردم اين كشور شده است 250به بيش از  
  
، در 1398مهرماه  28يكشنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري يمن پرس، در روز  -2

. هاي تحت كنترل نيروهاي امارات متحده عربي در عدنخصوص اعمال شكنجه در زندان
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: 

هاي تحت نظارت سربازان اماراتي و نيروهاي ها تن از زندانيان زندانناگزير شدن ده الف)
در شهر عدن، به دست زدن به خودكشي، به  -شوراي انتقالي جنوب  –ها وابسته به آن

فرسا: گفتني است كه زندان بئر هاي شديد و طاقتدليل قرار گرفتن در معرض شكنجه
نظاميان كه از بيش از يك سال پيش گشوده شده تحت مديريت و نظارت شبه 40احمد

  كمربند امنيتي، وابسته به حكومت امارات، قرار دارد؛
ها تن از المللي در اين رابطه، مبني بر كشته شدن دهبين هاياشاره به گزارش ب)

هاي تحت نظارت امارات و امتناع حكومت شهروندان جنوب يمن زير شكنجه در زندان
  هاي مخفيانه؛اين كشور از آزاد كردن صدها زنداني محبوس در زندان

 بتني بر، مهايياشاره به انتشار تصاويري از زندانيان در حال به دست داشتن پالكارد ج)
ات ها به تداوم اعتصاب غذاي خود تا زمان مرگ، در صورت عدم رسيدگي مقاماقدام آن

د درنگ افراهاي عادالنه و آزاد شدن بيبه تقاضاهايشان در رابطه با برخورداري از محاكمه
  فاقد اتهام مشخص؛ 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: المللي امدادرساني آكسفام. تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان بين –پايگاه خبري گزارش  39

https://www.middleeastmonitor.com/20191022‐oxfam‐15m‐in‐yemen‐see‐water‐supplies‐
cut‐amid‐fuel‐crisis/ 
4 0 Bir Ahmed 
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وش ر خصوص از هاي داشاره به اقدام زندانيان، در روزهاي گذشته، به نگارش نامه د)
 دستانيتن از زندانيان بر اثر ضرب و شتم، همچنين مسئول به شمار آمدن دا 18رفتن 

  كيفري در قبال زندگي اين افراد؛ 
، گروهي از زنان يمني طرفدار حقوق 41اشاره به درخواست انجمن مادران ناپديدشدگان ه)

هت آگاهي يافتن از فرزندان و وابستگان غيرنظامي بازداشت يا ناپديد شده خود، ج
  اند؛سال ناپديد شده 2دت بيش از ها به مكه برخي از آن –سرنوشت فرزندانشان 

مهرماه، در شهر عدن، مبني  28اشاره به صدور بيانيه از سوي اين زنان، در روز يكشنبه  و)
زنداني محبوس در زندان بئر احمد، به دست زدن به اعتصاب غذاي  86بر اقدام حدود 

رغم دستور صادر شده از سوي شان، بهزمان حبس، به دليل تداوم يافتن مدتيك ماهه
  ؛42هادولت مبتني بر ضرورت آزاد شدن برخي از آن

  
 27نبه شتحليلي ميدل ايست آي، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ته ، در خصوص درخواست والدين كودكان مورد تجاوز جنسي قرار گرف1398مهرماه 
     : محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. شانجهت رسيدگي مقامات به شكايات

ت رغم نگراني از احتمال مواجهه با اقداماهاي كودكان اهل شهر تعز، بهخانواده افشاگري الف)
الملل در ماه پس از گزارش سازمان عفو بين 6جويانه و احساس شرمساري در اين رابطه، تالفي

  ي عدالت؛اجراخيرهاي مكرر در زمينه رسيدگي به اين شكايات و خصوص بروز تأ
الملل، در ماه مارس سال جاري ميالدي، در اين اشاره به گزارش سازمان عفو بين ب)

ساله، در  8يك پسر  ازجملهپسربچه،  3كم زمينه، مبني بر مورد تجاوز قرار گرفتن دست
سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان ماه گذشته، از  8شهر تعز و نواحي اطراف آن در 

ماه از انتشار گزارش مزبور،  6و افراد مورد اعتماد جامعه: اين در حالي است كه با گذشت 

                                                            
4 1 Association of Mothers of Abductees 

  گزارش خبرگزاري يمن پرس. قابل بازيابي در لينك: 42
 https://www.yemenpress.org/yemen/severe‐torture‐in‐uae‐run‐prisons‐in‐aden‐forces‐
detainees‐to‐commit‐suicide/ 
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براي آنچه كه اين نهاد حقوق بشري از  - ي عدالت اجراوالدين كودكان همچنان در انتظار 
  هستند؛ –جرم جنگي ياد كرده  عنوانبهآن 
 بطه، بان راالدين كودكان يادشده به مراجعه به مقامات مسئول در اياشاره به هراس و ج)

 ساريتوجه به برخورداري مرتكبان اين جنايات از مناصب قدرتمند حكومتي و يا شرم
  ندانشان؛ها از وقوع اين حوادث براي فرزآن
ز ايمن،  رهاي جنسيتي داشاره به فقدان آمار و اطالعات آشكار در زمينه ميزان وقوع خشونت د)

عضل و ين مزمان آغاز جنگ در اين كشور، با توجه به تالش مقامات براي سرپوش گذاردن بر ا
  ن؛ه كودكا، فقدان آمار و اطالعات الزم در زمينه ميزان وقوع خشونت جنسي عليروازاين

ني بر هاي دريافت شده از سوي مطبوعات محلي و فعاالن حقوق بشري، مباشاره به گزارش ه)
  ي ميالدي؛ها مورد خشونت جنسي در قبال كودكان در سال جارقوع پيوستن دهبه و
هاي اين كودكان به تغيير محل سكونت خود، به اشاره به ناگزير شدن برخي از خانواده و)

 .43نظاميانجويانه از سوي شبهدليل هراس از قرار گرفتن در معرض اقدامات تالفي
  

  ا... در يمنائتالف به رهبري عربستان و انصار*

 ، در1398آبان ماه  9شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -1
نكات قابل ذكر اين . كصد هزار نفريشدگان جنگ يمن به خصوص رسيدن تعداد كشته

  اند از: گزارش عبارت

 -  44مسلحانه مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژهآمار ارائه شده از سوي  الف)
مبني بر رسيدن آمار   -و هلند  متحدهاياالتهاي خارجه تحت حمايت مالي وزارت

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست آي –پايگاه خبري گزارش  43

 https://www.middleeasteye.net/news/yemen‐taiz‐child‐rape‐power‐impunity‐militias‐
government 
4 4 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 
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هزار  12ميالدي تا كنون، به يكصد هزار نفر، شامل  2015شدگان جنگ يمن از سال كشته
  تن از غيرنظاميان؛

دومين  هزار نفر در سال جاري ميالدي و تبديل شدن آن به 20اشاره به كشته شدن  ب)
  ؛ 2018ر اين جنگ خونين، پس از سال سال مرگبا

ن ماه سال جاري، مرگبارتري عنوانبهميالدي،  2019به شمار آوردن ماه آوريل در سال  ج)
تن در ماه سپتامبر: گفتني  1700شدن  نفري، در قياس با كشته 2500با تلفات بيش از 

ود را به خ 2017كمترين آمار تلفات از پايان سال  2019است كه فصل سوم از سال 
ا بياس قاختصاص داده، اين در حالي است تعداد غيرنظاميان كشته شده در اين مدت در 

  فصل پيشين آن افزايش داشته است؛
هزار نفر،  10هاي تعز، حديده و جوف، با تلفات هر يك بيش از شمار آوردن استانبه د)
  ميالدي تا كنون و 2015 ها، از زمان آغاز جنگ در سالترين استانزدهخشونت عنوانبه
هزار  8مسئول كشته شدن بيش از  عنوانبهبرشمردن ائتالف به رهبري عربستان،  ه)

شدگان ناشي از تا كنون: گفتني است كه اين آمار شامل كشته 2015غيرنظامي، از سال 
شود، همچنين منابع ديگر در اين زمينه آمار هاي بشردوستانه ناشي از جنگ نميبحران

  ؛ 45اندتري را ارائه دادهباال
  
 7شنبه ر روز سهدتحليلي ميدل ايست مانيتور،  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

ن از مردم تهزار  250آبان ماه، به نقل از سازمان بهداشت جهاني، در خصوص قرار داشتن 
   : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. يمن در آستانه گرسنگي

بني بر قرار مآبان ماه،  5صدور بيانيه از سوي سازمان بهداشت جهاني، در روز يكشنبه  الف)
ت منازعا هزار تن از مردم يمن در آستانه مرگ ناشي از گرسنگي، ضمن برشمردن 250داشتن 

  ترين عوامل عدم امنيت غذايي در اين كشور؛عنوان مهممتداوم و بحران اقتصادي، به

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 45

 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/31/death‐toll‐in‐yemen‐war‐reaches‐
100000 
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هاي غيرنظامي بر اثر ترين زيرساختترين و حياتيرخي از مهماشاره به تخريب ب ب)
عرض م آن در مميليون تن از مرد 20ها در اين كشور و قرار گرفتن حدود تداوم درگيري

  عدم امنيت غذايي؛
عنوان بدترين بحران شمار آمدن وضعيت اين كشور از سوي سازمان ملل، بهاشاره به به ج)

شان كردن گزارش اخير صندوق حمايت از كودكان ملل بشري در جهان، ضمن خاطرن
هزار  360تغذيه حاد، شامل ميليون كودك به سوء 2ي حدود ابتالمتحد (يونيسف) مبني بر 

  ؛46سال 5كودك زير 
  
 4وز شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

 12ر هر ل، در خصوص جان باختن يك كودك يمني د، به نقل از سازمان مل1398آبان ماه 
  اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت .دقيقه
، مبني بر مرگ يك 48، مجري برنامه توسعه سازمان ملل47اظهارات آخيم اشتاينر الف)

تغذيه و دقيقه در يمن، عمدتًا به دليل كمبود آب، سوء 12كودك زير پنج سال، در هر 
  ي بهداشتي و درماني و كمبود دارو؛ هاكمبود مراقبت

وص اشاره به گزارش اخير دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در خص ب)
ليل ددقيقه به  10وضعيت ناگوار كودكان يمني و مرگ يك كودك زير پنج سال در هر 

  موارد قابل پيشگيري؛
ن، بستاف به رهبري عرخاطرنشان كردن حمالت هوايي دو هفته گذشته نيروهاي ائتال ج)

اي، در استان صنعا و كشته شدن يك به نزديكي پمپ بنزيني در مجاورت مدرسه
  تن ديگر؛ 4موز دختر و مجروح شدن آدانش

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان بهداشت جهاني. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  46

https://www.middleeastmonitor.com/20191029‐who‐250000‐yemenis‐at‐brink‐of‐
starvation/ 
4 7 Achim Steiner 
4 8 United Nations Development Programme (UNDP) 
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تن ديگر،  2140كودك و مجروح شدن بيش از  1400اشاره به كشته شدن بيش از  د)
ساله، از  8تي كودكان عنوان سرباز، حكودك به 1441همچنين استفاده طرفين درگيري از 

ميالدي: اين در حالي است كه آمارهاي واقعي از  2015آغاز اين جنگ در ماه مارس سال 
  ؛49موارد ذكر شده احتماالً بسيار باالتر است

  
 2شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

. هزار كودك در جنگ يمن 5بيش از  روح شدن، در خصوص كشته و مج1398آبان ماه 
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

، يكي از نمايندگان صندوق حمايت از كودكان ملل 50اظهارات سارا بيسولو نيانتي الف)
امين سالگرد متحد (يونيسف)، در كنفرانس مطبوعاتي در شهر صنعا، به مناسبت سي

كودك يمني، از  5000و مجروح شدن بيش از  كنوانسيون حقوق كودك، مبني بر كشته
  ميالدي؛ 2015زمان آغاز منازعات در اين كشور، در مارس سال 

دت اشاره به محروميت نزديك به نيم ميليون كودك از دسترسي به تحصيل، با ش ب)
مي گرفتن منازعات، ضمن ناگوار خواندن شرايط كودكان در يمن و درخواست از تما

  وفصل مناقشات؛حل هاي درگير جهتطرف
، به هزار كودك زير پنج سال 360ميليون كودك، شامل  2ي حدود ابتالاشاره به  ج)
  هاي اين نهاد سازمان ملل؛گزارش تغذيه حاد، بر اساس آخرينسوء

اند كه كشور كنوانسيون حقوق كودك را به تصويب رسانده 196گفتني است كه تا كنون  د)
آيد. اين در حالي اين كشورها در سطح منطقه به شمار مييمن نخستين كشور در فهرست 

  ؛51متحده آمريكا تنها كشوري است كه اين ميثاق را به تصويب نرسانده استاست كه اياالت

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور.  –گزارش پايگاه خبري  49

 https://www.middleeastmonitor.com/20191026‐un‐one‐child‐dies‐every‐12‐minutes‐in‐
yemen/ 
5 0 Sara Beysolow Nyanti 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –ي گزارش پايگاه خبر 51
 https://www.middleeastmonitor.com/20191024‐unicef‐over‐5000‐children‐killed‐injured‐
in‐yemen‐war/ 
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، در 1398 مهرماه 26انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه  -5
 يالدي، برايمرين ماه سال جاري مرگبارت عنوانبهخصوص به شمار آمدن ماه سپتامبر، 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است: . شهروندان يمني
 ب بهاظهارات مارتين گريفيتس، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن، خطا الف)

اري جن ماه سال مرگبارتري عنوانبهشوراي امنيت، مبني بر به شمار آمدن ماه سپتامبر، 
هاي ها در برخي از بخشرغم كاهش ميزان خشونتي، بهميالدي، براي شهروندان يمن

زادي هايي از اميد، همچون آدر شهر عدن، همچنين بروز روزنه ازجملهجنوبي اين كشور، 
  به بندر حديده؛ هاكشنفتبرخي از زندانيان و اسراء فراهم آمدن امكان ورود 

راي ه شوبزمان ملل، خطاب اشاره به اظهارات مارك لوكوك، مسئول امور بشردوستانه سا ب)
در سراسر  تن از شهروندان يمني، در ماه سپتامبر 388امنيت، مبني بر كشته و مجروح شدن 

  نفر در روز؛ 13متوسط،  طوربه ديگرعبارتبه –اين كشور بر اثر منازعات جاري 
 هاي زميني و حمالتكودك بر اثر انفجار مواد منفجره و مين 4اشاره به كشته شدن  ج)

ن ه شدكشت درنتيجهنيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به يك مسجد و منزل مسكوني و 
راي بزمان ملل از سوي سا شدهتعبيهشهروند يمني، عالوه بر حمله هوايي به منابع آب  22
  هزار تن از مردم اين كشور؛ 12
ازمند بدترين بحران بشري و ني عنوانبهشمار آمدن يمن، همچنان، اشاره به به د)

  عمليات امدادرساني؛ ترينبزرگ
اشاره به استقبال مارتين گريفيتس از ابتكار عمل نيروهاي انصارا... در راستاي تعليق  ه)

ها، در كاهش ميزان خشونت روازاينتمامي حمالت موشكي و پهپادي به خاك عربستان و 
  ؛52اكتبر سال جاري ي ماهابتداپي كاهش يافتن حمالت هوايي نيروهاي ائتالف به يمن از 

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 52

 https://www.apnews.com/baf1a6b11499483ea4e25ea54e70d6f1 
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شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -6
نكات . ندرصد از نوزادان يمني به كمبود وز 92، در خصوص دچار بودن 1398مهرماه  23

    مهم گزارش به شرح زير است:  
نه ر زميدملل متحد (يونيسف)، آمار انتشار يافته از سوي صندوق حمايت از كودكان  الف)

 92زن (ود ووضعيت تغذيه كودكان، مبني بر دچار بودن تقريباً تمامي نوزادان يمني به كمب
  ميالدي؛ 2018تا  2010هاي درصدي اين مؤلفه در فاصله سال 29درصد)، در قياس با آمار 

 2013هاي سال دبستاني يمني، در خاللدرصد از كودكان پيش 46اشاره به مبتال بودن  ب)
 تغذيه: اين در حاليميالدي، به كمبود رشد و كوتاهي قد شديد ناشي از سوء 2018تا 

  درصد بوده است؛ 22است كه اين آمار در همين فاصله زماني در سطح جهاني، 
 2اشاره به گزارش يونيسف در ماه گذشته سال جاري ميالدي، مبني بر عدم دسترسي  ج)

ها از زمان كه نزديك به نيم ميليون تن از آن –حصيل و آموزش ميليون كودك يمني به ت
  ؛53اندتشديد حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان از تحصيل بازمانده

ميليون كودك در منطقه  16ي ابتال، در خصوص گزارش جديد يونيسفد) اشاره به 
به  مبتالميليون كودك يمني  2تغذيه، ازجمله حدود خاورميانه و شمال آفريقا به سوء

تغذيه حاد شديد و در به سوء مبتالهزار كودك زير پنج سال و  360تغذيه حاد، شامل سوء
  ؛54نرم كردن با مرگوپنجه حال دست

 

، 1398 مهرماه 17انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز چهارشنبه  -7
، مبني بر هشدار اين سازمان در زمينه »كودكان را نجات دهيد«نهاد به نقل از سازمان مردم

ي صدها هزار كودك و ابتالافزايش ناگهاني شيوع بيماري وبا در مناطق شمالي يمن و 
شان به اين بيماري، به دليل كمبود مواد سوختي و در پي آن افزايش بهاي مواد انوادهايخ
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  27                   ) 11نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

درصدي بهاي سوخت  100غذايي و رو به وخامت نهادن بحران سالمت، اشاره به افزايش 
هاي روز گذشته، با توجه به اقدام دولت عبد ربه منصور هادي به وضع تعرفه 40در 

درصدي ميزان واردات سوخت از طريق شهر  60كاهش  هدرنتيجگمركي در شهر عدن و 
به بيماري  ابتالها به افزايش موارد بندري حديده، همچنين اشاره به منجر شدن اين بحران

هاي آلوده: گفتني است كه در سال جاري هاي ناشي از استفاده از آبوبا و ديگر بيماري
  .55اندبه وبا بوده الابتنفر از مردم اين كشور مشكوك به  620348بيش از 
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