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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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1398اه سال كشورهاي منطقه، در آبان و آذرم
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

  

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

  عربستان سعودي*

، در 1398آذرماه  8الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
، به پرداختن به 20خصوص لزوم اقدام رهبران شركت كننده در اجالس سران گروه 

                                                            
 Doctors without)؛ سازمان پزشكان بدون مرز (Le Monde)؛ روزنامه لو موند (Debrieferپايگاه خبري ديبريفر ( 1

Bordersبان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch) ؛ پايگاه امارات ليكس(Emirates Leaksشبكه خبري  )؛
 Associatedخبرگزاري اسوشيتدپرس ( )؛The New York Timesرك تايمز ()؛ روزنامه نيويوBBC.Comبي.بي.سي (

Pressالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty Internationalتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Middle East 

Monitor (MEMO) ( مسلحانه مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژه)؛Armed Conflict Location & Event 

Data Project (ACLED) خبرگزاري يمن پرس ()؛Yemen Press يونيسف  –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحد
)UNICEF) مركز حقوق بشر امارات متحده عربي ،(Emirates  Centre  for  Human  Rights  (ECHR) ؛ مركز(

)؛ مركز حقوق بشر خليج International Centre for Justice and Human Rights(المللي عدالت و حقوق بشر بين
)؛ سازمان سالم Bahrain Mirror)؛ پايگاه خبري بحرين ميرور (Gulf Centre for Human Rights (GCHR)((فارس) 

 حقوق و دموكراسي بحرين مؤسسه )؛SALAM for Democracy and Human Rightsبراي دموكراسي و حقوق بشر (
)Bahrain  Institute  for  Rights  and  Democracy  (BIRD)) ؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا(The 

European  Centre  for  Democracy  and  Human  Rights  (ECDHR)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson 

Reuters  Foundation ( مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديد)؛Euro‐Mediterranean  Human  Rights 

Monitorسعودي ( –بشر اروپايي ق )؛ سازمان حقوEuropean‐Saudi  Organization  for  Human  Rights 

(ESOHR)( رهيالجز يشبكه خبر ) وAljazeera(.  
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 يمحورها. اجالسعنوان رئيس اين كارنامه حقوق بشري دهشتبار عربستان سعودي، به
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا

 كه رياست آن از – 20اء اجالس گروه الملل از اعضدرخواست سازمان عفو بين الف)
در سال  آذرماه) به عربستان سعودي واگذار و نشست آن 10روز اول دسامبر سال جاري (

ت اين كشور در راستاي دادن مقامافشار قرار جهت تحت –شود آتي در رياض برگزار مي
  ها به پايان بخشيدن به الگوهاي نقض فاحش حقوق بشر؛ناگزير كردن آن

، مند از منافع مبادالت تجاري با عربستانمورد خطاب قرار دادن كشورهاي بهره ب)
 ها جهت در نظر داشتنمتحده آمريكا، بريتانيا و فرانسه و درخواست از آنازجمله اياالت

شان در موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده از سوي اين كشور در ن مشاركتميزا
ا بچهارچوب ائتالف كشورهاي عربي در يمن و همچنين، متوقف ساختن مبادالت خود 

  هاي وارده به مردم اين كشور؛عربستان تا زمان جبران خسارات و زيان
دي، ز سوي عربستان سعوا 20گرفتن رياست اجالس گروه  زماني بر عهدهاشاره به هم ج)

طلب، همچنين تداوم حبس هاي خودسرانه منتقدان صلحبا وقوع موج جديدي از بازداشت
  مدافعان حقوق بشر و گذشت يك سال از قتل دهشتبار جمال خاشقچي؛

فشار قرار دادن محمد بن جهت تحت 20اشاره به درخواست از سران اجالس گروه  د)
ي مندي اين كشور از تمامستاي حصول اطمينان از بهرهسلمان، وليعهد سعودي، در را

هاي بيان و برگزاري تجمعات و اجتماعات موازين حقوق بشري، ازجمله آزادي
  آميز؛مسالمت

بار حقوق بشري عربستان سعودي، با توجه به اقدام مقامات اين تأكيد بر كارنامه فاجعه ه)
نگاران، دانشگاهيان طلب، روزنامهصلح كشور به بازداشت سيستماتيك و خودسرانه فعاالن

شان در معرض و مدافعان حقوق زنان، همچنين اعدام بسياري از اين افراد پس از قراردادن
  ؛2رفتارهاي غيرمنصفانه، شكنجه و سوءمحاكمه

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 2

 https://plink.ir/Rr5Ey 
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، در 1398آذرماه  7شنبه ، در روز پنجرهيالجز يشبكه خبرانتشار گزارش از سوي  -2
جهت جلب توجه جامعه » 3ائتالف يك مطبوعات آزاد«ده از سوي خصوص كارزار برپا ش

نكات قابل ذكر اين گزارش . نگاران مورد حمله قرار گرفتهجهاني به وضعيت روزنامه
   اند از:عبارت

هاي خبري و افته از سازمانيگروه تشكيل  -» ائتالف يك مطبوعات آزاد«اقدام  الف)
هاي رويترز و ريله شبكه الجزيره، خبرگزانگاران، ازجمانتشارات حامي روزنامه

تن ر ساخبه منتش –اسوشيتدپرس، روزنامه فايننشال تايمز، روزنامه واشنگتن پست و... 
ال نگاران مورد تهديد قرار گرفته، ازجمله جمفهرست ماهانه خود در زمينه روزنامه

  پست؛مه واشنگتننگار عربستاني روزناخاشقچي، روزنامه
كه در  –نگار روزنامه 10برنامه ماهانه اين ائتالف براي شناسايي و تعيين اشاره به  ب)

 در راستاي حمايت از آزادي مطبوعات و درخواست –وضعيت اضطراري قرار دارند 
دن به نگاران بازداشتي و زنداني در سراسر جهان، بدون متهم شجهت آزاد كردن روزنامه

  اتهامات رسمي؛
 نگاراني ازين فهرست عالوه بر جمال خاشقچي به روزنامهاشاره به مشتمل شدن ا ج)

  چين، ونزوئال، روسيه، هند، مراكش، الجزاير، قرقيزستان، مصر و تانزانيا؛
اشاره به گذشت يك سال از قتل جمال خاشقچي در كنسولگري عربستان در تركيه و  د)

گار سعودي، از سوي نعدم انجام تحقيقات كيفري مستقل در زمينه كشته شدن اين روزنامه
  ؛4الملليجامعه بين

  

                                                            
3 One Free Press Coalition 

  لينك: . قابل بازيابي دررهيالجز يشبكه خبرگزارش  4
 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/campaign‐calls‐attention‐cases‐journalists‐
attack‐191128140330697.html 
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 – 5انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز به نقل از نهاد حقوق بشري القسط -3
، 1398 آذرماه 4، در روز دوشنبه 6مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدو  –مستقر در لندن 

گزارش مذكور  موارد مهم .ها در عربستان سعوديدر خصوص آغاز موج جديد دستگيري
  :به شرح زير است

ركوب تن از روشنفكران، فعاالن و نويسندگان در ادامه روند س 8كم بازداشت دست الف)
  آزادي بيان در اين پادشاهي؛

در  شاندر منازل - عمدتاً روشنفكران و كارآفرينان  –اشاره به دستگير شدن اين افراد  ب)
  ؛الزم شخصي، بدون ارائه داليل و مستنداترياض و شهر بندري جده توسط نيروهاي لباس 

، يكي از 7سليمان الناصراشاره به اسامي برخي از افراد بازداشت شده، ازجمله  ج)
، 9نگار، بدر الراشدروزنامهو مدني ، فعال 8هاي آكادميك، مها الرفيديشخصيت
سعودي عبدالمجيد  ،هاي آكادميك، يكي از فعاالن و شخصيت10نگار، وعد محياروزنامه
ب و سسان تريبون آموزش آزاد عرؤنويس و از م، وبالگ12فؤاد الفرحان، ، نويسنده11البلوي

  نويس؛، وبالگ13عبدالعزيز الحيص
قامات مقرار دادن  فشارتحتاشاره به درخواست از نهادهاي سازمان ملل، جهت  د)

و  گانسعودي در راستاي متوقف ساختن كارزار دستگيري و بازداشت فعاالن، نويسند
  ها؛كوميت آنو آزاد كردن تمامي زندانيان، مگر در صورت اثبات مح نگارانروزنامه

آماده  20اين در حالي است كه رياض خود را براي برگزاري اجالس سران گروه  ه)
ويژه پس از كشته المللي بر كارنامه حقوق بشري آن، بهكند در شرايطي كه انتقادات بينمي

  ؛14نگار سعودي روزنامه واشنگتن پست، سايه افكنده استوزنامهشدن جمال خاشقچي، ر
                                                            

5 ALQST 
6 Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
7 Suleiman al‐Nasser 
8 Maha al‐Rafidi 
9 Bader al‐Rashed 
1 0 Waad Muhaya 
1 1 Abdul Majeed Saud al‐Balawi 
1 2 Fouad al‐Farhan 
1 3 Abdul Aziz al‐Hayes 

  هاي: در لينك . قابل بازيابيمديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدو  هاي خبرگزاري رويترزگزارش 14
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شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
هاي شهروندان اردني زنداني در ، در خصوص درخواست خانواده1398آبان ماه  23

   اند از:      تموارد مهم اين گزارش عبار. هاعربستان جهت آزادي آن

جمعات تهاي شهروندان اردني زنداني در عربستان سعودي به برگزاري اقدام خانواده الف)
اي م براعتراضي در مقابل وزارت خارجه اردن و درخواست از دولت اين كشور جهت اقدا

  شان؛آزاد كردن فرزندان
روندان اردني و تن از شه 60اشاره به اقدام مقامات سعودي به دستگيري بيش از  ب)

در جده، در ادامه كارزار  16در رياض و زندان ذهبان 15ها در زندان الحائرزنداني كردن آن
كه از ماه  –ها بازداشت شهروندان فلسطيني و ديگر افراد حامي فلسطينيان و مبارزات آن

  فوريه سال جاري ميالدي رقم خورده است؛
  ده؛شيك از افراد دستگير و زنداني  هيچاشاره به عدم برگزاري جلسه محاكمه براي  ج)
ام گروه قرار داشتن امان از سوي رياض، جهت قرار دادن ن فشارتحتاشاره به  د)

تجاوز رژيم اسرائيل به  دربارهت كردن المسلمين در فهرست سياه و سكواخوان
  مسجداالقصي؛

ل افراد مقيم، تبار، شامتن از شهروندان فلسطيني 60گفتني است كه در حال حاضر  ه)
برند و دانشجويان، تجار و زوار در عربستان سعودي دستگير شده و در زندان به سر مي

  ؛17ها در دست نيستاطالعي از شرايط آن
  

                                                                                                                                                            
https://plink.ir/Lg7Lz 
https://euromedmonitor.org/en/article/3250/‐New‐arrests‐of‐prominent‐activists‐and‐
media‐professionals‐in‐Saudi‐Arabia 
1 5 Al‐ Ha’ir Prison 
1 6 Dahban Prison 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  17
 https://plink.ir/FkyHM 
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آبان  18، در روز شنبه 18سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -5
فزايش مدت زمان محكوميت ، در خصوص اقدام مقامات عربستان سعودي به ا1398ماه 

   اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. شيخ الحبيب، مدافع حقوق بشر

خ ي شياقدام دادگاه كيفري ويژه در رياض به برگزاري دومين جلسه محاكمه برا الف)
فر سال ممنوعيت از س 5سال حبس و  5محمدحسن الحبيب و محكوم كردن او به تحمل 

خست ني حكم دوم پس از به پايان رسيدن حكم اجرافتني است كه به خارج از كشور: گ
  شود؛سال حبس بوده است، آغاز مي 7كه تحمل 

اشاره به مبتني بودن حكم جديد بر اتهاماتي چون، برگزاري جلسات وعظ و  ب)
هاي السفري و حمايت از تروريستسخنراني، سفر به خارج از كشور در شرايط ممنوع

مقصود از تروريست »: شهيد«عنوان ها بهچنين برشمردن يكي از آنمحكوم به مرگ، هم
، توسط ميالدي 2016محكوم به مرگ در اينجا، شيخ نمر النمر است كه در ژانويه سال 

  حكومت سعودي اعدام شد؛
 12ه در مجموع ب –برشمردن اقدام عربستان در افزايش مدت محكوميت اين زنداني  ج)

ه اعمال سياست حكومت اين كشور بر تداوم بخشيدن بعنوان پافشاري به –سال 
ردن استفاده از مدافعان حقوق بشر و تالش مداوم آن در راستاي خاموش و سركوب كسوء

  هاي رسمي؛صداهاي متفاوت از سياست
 وراء آاشاره به حاكي بودن اين حكم از عزم عربستان سعودي براي ناديده گرفتن  د)

وردن محترم به شمار نيا دات حقوقي از اقدامات آن، همچنينالمللي و انتقانظرات بين
  الملل و شريعت؛اصول حقوق بين

شيخ  گناهياشاره به درخواست از دادگاه تجديدنظر جهت لغو حكم خود و اذعان به بي ه)
كمه الحبيب بر اساس مواردي چون، نقض حقوق وي در زمينه لزوم برخورداري از محا

رو ينالملل و شريعت و ازاازين مورد حمايت و ضمانت حقوق بينمنصفانه و مبتني بر مو
  ادن او در معرض مجازات كيفري قانوني؛ناپذيري قرار دامكان

                                                            
1 8 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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ميالدي به دليل برگزاري جلسات وعظ و  2016گفتني است كه الحبيب در ژوئيه سال  و)
نفرت هنگ هاي خود كه در آن از حكومت درخواست نموده بود تا در مقابل فرسخنراني
شان در زمينه گرايي اقدامات عاجل اتخاذ نمايد و با افرادي كه نظر و عقيدهو فرقه پراكني
هاي آموزشي و تحصيلي، متفاوت با اصول رسمي حكومتي است مدارا كند، دستگير برنامه

گرايي مواجه شد. وي همچنين، از مواضع روحانيون و فرقه فتنه پراكنيو با اتهاماتي چون 
  ؛19متي در قبال تنوع مذهبي در كشور نيز انتقاد كرده بودحكو

  

ر ، د1398آبان ماه  13بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -6
خصوص متهم كردن حكومت سعودي به سرپوش گذاردن بر اقدامات سركوبگرانه خود 

به  در راستايات اجتماعي با انجام برخي اصالحانديشان، خواهان و دگردر قبال آزادي
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. زنانرسميت شناختن حقوق 

خي زنان و لغو بربراي رانندگي صدور مجوز نظير  ،اصالحاتيي تدريجي اجرا الف)
، يعني از زمان آغاز در جامعه از حدود سه سال پيش هاآنها براي حضور محدوديت

  المللي كشور خود؛ستاي تعديل چهره بين، در راوليعهدي محمد بن سلمان
، مبني بر اقدام »غييربهاي سنگين ت«اي تحت عنوان صفحه 62اشاره به انتشار گزارش  ب)

وق و حق روحانيان و دانشگاهيان منتقد، كنشگران حقوق بشرمقامات سعودي به سركوب شديد 
  ؛حاتاصال پشت پرده اين ،خاندان سلطنتي ءرگانان تراز اول و حتي برخي از اعضازنان، باز

تن و قرار داش 2017ها تن از مخالفان حكومت از ژوئن سال اشاره به بازداشت ده ج)
ها در معرض شكنجه، همچنين اقدام حكومت اين پادشاهي به بازداشت برخي از آن

دي سان اقتصاسياسي، فعاالن مدني، شعرا و كارشنانفر از نخبگان، مخالفان  250نزديك به 
  ؛هاي داخلي و خارجيبا وجود مخالفتميالدي،  2017 سال از  سپتامبر، و دانشگاهيان

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  19

 https://www.esohr.org/en/?p=2618 
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نگار منتقد روزنامه ،از عدم محاكمه مسئوالن قتل جمال خاشقجيابراز تأسف  د)
  ميالدي؛ 2018 سال در اكتبر ،در استانبول ،در كنسولگري اين كشور ،عربستاني

ز ن آن او زير پا گذارده شدحاكميت قانون در عربستان سعودي تأكيد بر ضعف شديد  ه)
  دلخواه؛ طوربهسوي رهبران سياسي اين كشور 

ندان تضمين حقوق واقعي شهرو جهتاز پادشاه و وليعهد عربستان سعودي درخواست  و)
و مبادرت  تگاه قضاييسها و استقالل دآزادي بيان، آزادي تشكل ازجمله ،اين كشور

  ؛اصالحات واقعيورزيدن به ايجاد 
 نموده است تاخواست اين كشور دردر پايان از متحدان حقوق بشري اين سازمان  ز)

 دولت كه چرا كنند، محدود  را به عربستانهاي تجسسي و مراقبتي سامانه فناوري  تحويل
بر روي نظارتي هاي نامهمعارضان و نصب برهدف قرار دادن براي  اين فناوري از رياض

  ؛20كندتلفن همراه آنان استفاده مي
  

آبان ماه  3، در روز جمعه 21انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -7
هاي حكومت ، در مورد دستگيري و مورد پيگرد قانوني قرار دادن منتقدان سياست1398

   هم گزارش به شرح زير است:نكات م. ها و تفريحاتعربستان در زمينه سرگرمي

، استاد سابق دانشگاه اسالمي امام محمد ابن 22دستگيري شيخ عبدالرحمان المحمود الف)
، از سوي مقامات سعودي به دليل انتقاد او از اصالحات جاري در كشور در حوزه 23سعود

ي روند منطقي و قابل پذيرش اين گونه رويدادها اجراها و درخواست وي جهت سرگرمي
  بدون نشان دادن تعصب در قبال دين؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 20

 https://www.hrw.org/news/2019/11/04/saudi‐arabia‐change‐comes‐punishing‐cost 
2 1 European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
2 2 Sheikh Abdul Rahman Al‐Mahmoud 
2 3 Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
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فيصل اشاره به گزارش گروه حقوق بشري زندانيان سياسي، در خصوص دستگيري شيخ  ب)
هايي در انتقاد تشار توئيتنا ازپس، از شاهزادگاه قبيله عُتيبه، 24يدمَ بن سلطان بن جهجاه بن حُ 

ي نزديك به محمد بن هاي عربستان و مشاور سلطنتاز تركي الشيخ، رياست هيأت سرگرمي
سلمان، وليعهد سعودي، به دليل صرف صدها ميليون از بودجه حكومت در راستاي 

  ها در شرايط دشوار اقتصادي؛با قرار داشتن بسياري از خانواده زمانهمرويدادهاي تفريحي، 
ها و اقدامات حكومت، اشاره به دستگيري افراد ديگر به دليل انتقاد از اين سياست ج)
  ؛سازفيلم، 26يقنصل بن سبيع ، شاعر و25ن قاسي السبيعيحمود ب ملهازج
ها و رهبران حكومت عربستان و انتقاد از سياست هرگونهتأكيد بر قابل مجازات بودن  د)

  ؛27مدتهاي طوالنياحتمال محكوم شدن منتقدان به حبس
  

 8هارشنبه ، در روز چ28سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -8
، زنداني 29، در خصوص نزديك شدن زمان احتمالي اعدام حسين ابوالخير1398آبان ماه 

     نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . تباراردني

، از رد سپتامبر سال جاري ميالدي 26اطالع يافتن خانواده حسين ابوالخير، در  الف)
م ارتكاب به وي، به اتها -زدن  گردن - شان در مورد حكم اعدام  درخواست تجديدنظر

  جرائم مواد مخدر، از سوي دادگاه كيفري شهر تبوك؛ 
اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر صورت پذيرفته در پرونده اين زنداني  ب)

هاي مخدر در خودروي تبار، از زمان بازداشت او به دليل در اختيار داشتن قرصاردني

                                                            
2 4 Sheikh Faisal bin Sultan bin Jahjah bin Humaid 
2 5 Hamoud bin Qasi Al‐Subaie 
2 6 Consul bin Subaie 

  گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك: 27
 https://www.ecdhr.org/?p=628 
2 8 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
2 9 Hussein Abu al‐Khair 
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رفتار، معرض ناپديدشدگي اجباري، شكنجه، سوءخود، ازجمله قرار گرفتن وي در 
  محروميت از برخورداري از محاكمه عادالنه و ممانعت از دسترسي به وكيل مدافع؛

 اينامهگارش ن، به 2015اشاره به اقدام گزارشگران ويژه سازمان ملل، در سپتامبر سال  ج)
خطاب به مقامات سعودي، در خصوص موارد نقض صورت پذيرفته در پرونده اين 

ار گرفتن ويژه به دليل قرمثابه قتل فراقضايي، بهزنداني، مبني بر به شمار آوردن اعدام او، به
نين به علت كيفري وي در معرض شكنجه و محروميت او از حق دفاع از خود، همچ

  نبودن جرائم او؛
مامي تودن اشاره به پاسخ حكومت عربستان به نامه سازمان ملل، مبني بر برخوردار ب د)

وردن ار آزندانيان از حقوق خود، بر اساس قانون دستگاه قضايي كشور و غيرموجه به شم
ي) ابوالخير از مندي (ادعايهاي گزارشگران ويژه در اين رابطه، با توجه به بهرهدغدغه

ربستان عشور كمحاكمه عادالنه: همچنين در ادامه اين نامه آمده است كه مجازات اعدام در 
  آيد؛درمي اجراشدت كيفري، به تنها براي جرائم به

دن نام ابوالخير ميالدي، به قرار دا 2017اشاره به اقدام گزارشگران ويژه در ژوئيه سال  ه)
عدام و اتن از افراد اعدام شده و يا در ُشُرف  17امي در شكوائيه خود مشتمل بر اس

 –اي منصفانه براي اين زنداني درخواست از حكومت سعودي جهت برگزاري محاكمه
  ازآن كه حكم ابتدايي صادر شده در اين زمينه باطل اعالم شده بود؛پس
ي، به طرح تبار، در مارس سال جاري ميالداشاره به اقدام خواهر اين زنداني اردني و)

پرونده وي در چهلمين جلسه شوراي حقوق بشر، ضمن تأكيد بر موارد متعدد نقض 
المللي جهت مداخله در اين پرونده و نجات حقوق او، همچنين درخواست از جامعه بين

  .30دادن زندگي وي
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 https://www.esohr.org/en/?p=2614 
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  بحرين*

، در 1398ماه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه اول آذر - 1
ي زمان با آغاز برگزاري كنفرانس گفتگوخصوص صدور بيانيه از سوي جمعيت الوفاق، هم
منيتي، االمللي صلح و با مشاركت مقامات منامه در همين روز در بحرين، از سوي مؤسسه بين

  . نكات محوري اين گزارش عبارتند از:دفاعي و امور خارجه كشورهاي جهان

مثابه بخشي از المللي گفتگو، از سوي حكومت بحرين بهبرپايي كنفرانس بين الف)
عنوان حكومتي باثبات و ارزش در راستاي به تصوير كشيدن خود بهاي بيتبليغات رسانه

  اي و جهاني؛برخوردار از دغدغه خاطر در زمينه گفتگو و امنيت منطقه
شور، ين كاوي رژيم گفتگو با مردم بحرين از س هرگونهتأكيد بر مردود به شمار آمدن  ب)

فكندن اها و اقدامات آن و در عوض سايه فقدان اركان گفتگو، ارتباط و تفاهم از سياست
  ظلم، ستم و تروريسم بر تمامي ابعاد آن؛

ت ر زمينه امنيددر اجالس گفتگو  كنندگانمشاركتاشاره به مورد خطاب قرار دادن  ج)
ن امنيت م اقدام كشور ميزبان به فراهم آوردعد تأكيد بر منظوربهالمللي، اي و بينمنطقه

شور و ين كبراي مردم خود، با توجه به فقدان امنيت در تمامي سطوح براي اكثريت ملت ا
  متداوم؛ ها به زندگي در سايه ترور، اجحاف و تهديدناگزير بودن آن

هت كنندگان در اين اجالس، جاشاره به درخواست جمعيت الوفاق از تمامي مشاركت د)
هاي ها و بازداشتقرار دادن دولت بحرين در راستاي متوقف ساختن سركوب فشارتحت

خودسرانه فعاالن سياسي و مدافعان دموكراسي، احترام گذاردن به حقوق بشر و جامه عمل 
هاي مردم بحرين در زمينه برقراري نظام سياسي عادالنه و پوشاندن به درخواست

  ؛31نهادهاي قانونيدموكراتيك و حكومتي بر پايه 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 31

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/56596.html 
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آبان  30شنبه ، در روز پنج32انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -2
خطاب به  نامه مشتركعضو پارلمان اروپا به ارسال  52، در خصوص اقدام 1398ماه 

، رئيس هيأت نمايندگي اتحاديه اروپا در عربستان، بحرين و عمان، 33ميشل سروون دورسو
   نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:. در رابطه با وضعيت درماني زندانيان بحرين

جه ، با تورلمان اروپاسي در پاهاي سياامضاء اين نامه از سوي نمايندگان تمامي گروه الف)
هاي دانير زنبه اقدام مقامات بحريني به محروم كردن زندانيان سياسي از خدمات درماني د

  اين كشور؛
بال ده در قام شاشاره به ابراز نگراني در رابطه با رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني انج ب)

اب د خطاديه اروپا جهت موربرخي از زندانيان سياسي سرشناس و درخواست از سفير اتح
ي اين ها به فراهم آوردن امكان الزم براترغيب آن منظوربهقرار دادن مقامات بحريني، 

  هاي پزشكي مناسب؛زندانيان جهت دسترسي به مراقبت
، استاد دانشگاه و رهبر مخالف 34اشاره به وخامت شرايط جسماني حسن مُشَيمه ج)

لزوم زدن دستبند و پابند به اين زنداني جهت انتقال وي سياسي، پافشاري مقامات زندان بر 
  به بيمارستان و امتناع او از رفتن به درمانگاه تحت اين شرايط؛

رغم وضعيت هاي پزشكي، به، از مراقبت35اشاره به محروميت عبدالجليل السينگيس د)
دن به وخيم جسماني و متكي بودن او به صندلي چرخدار، مگر در صورت پذيرش و تن دا

حداقل مقررات معيار  –رفتارهاي تحقيرآميز مقامات زندان، متناقض با مقررات ماندال 
  براي رفتار با زندانيان؛

نداني زور، اشاره به اقدام مأموران زندان به مورد حمله و هدف قرار دادن هاجر منص ه)
كالت به مش هاي پزشكي و درماني با توجهسياسي، با محروم كردن عامدانه وي از مراقبت

  جسماني او؛

                                                            
3 2 The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) + 
3 3 Michele Cervone d’Urso 
3 4 Hassan Mushaima 
3 5 Abduljalil Al‐Singace 
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هاي جو و عيسي زندان ازجملههاي بحرين، اشاره به رايج بودن اقدام مأموران زندان و)
شهر و بازداشتگاه دراي داك، به محروم كردن زندانيان از خدمات درماني و پزشكي و 

  ؛36هاي دينياعمال تبعيض
  

 15ر روز چهارشنبه ، د37انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -3
، در خصوص حبس هزار روزه علي الحاجي در زندان، بدون حق مالقات با 1398آبان ماه 

  خانواده، مبني بر:

جي با روز از عدم امكان مالقات علي الحا 1000آبان با گذشت  15مصادف بودن  الف)
  خانواده خود در زندان؛

ه محكوم ك –دان جو ه اين مناسبت از زناي باشاره به اقدام اين زنداني به نگارش نامه ب)
نه وي ضمن اشاره به محاكمه ناعادال –ساله خود در آن است  10به گذراندن حكم حبس 

از  فانهبر اساس اعترافات تحت شكنجه، همچنين رنج و عذاب او به دليل جدايي غيرمنص
  خانواده خود؛

 10( پتامبر سال جاريي سابتدااشاره به اقدام علي الحاجي به اعتصاب غذا از  ج)
ا وي ب از سوي مقامات زندان براي ديدار مجوز)، در اعتراض به عدم صدور شهريورماه

يان ميالدي، همچنين محروميت سيستماتيك زندان 2017خانواده خود، از فوريه سال 
هاي ديني و ها در معرض تبعيضهاي پزشكي و درماني و قرار داشتن آنسياسي از مراقبت

  رفتارهاي فيزيكي و روحي؛سوءمذهبي و 
 روز از 66اشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت جسمي و رواني وي با گذشت  د)

راهم ان فاعتصاب غذا، ضمن تأكيد بر عزم او براي تداوم بخشيدن به اعتصاب غذا تا زم
  آمدن امكان الزم جهت ديدار با اعضاي خانواده خود؛

                                                            
  سي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز دموكرا 36

 https://www.ecdhr.org/?p=661 
3 7 Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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مكرر پرونده اين زنداني بحريني از سوي سياستمداران  اشاره به مورد توجه قرار گرفتن ه)
تداوم اقدام  حالبااينهاي گروهي و المللي و رسانهنهاد بينهاي مردمبريتانيايي، سازمان

دولت بريتانيا به اطمينان كردن به تعهدات مقامات بحرين در راستاي فراهم آوردن 
قربانيان به نهادهاي تحت حمايت مالي هاي درماني براي زندانيان و ارجاع دادن مراقبت

نهادهايي كه از نگاه كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل، نه مستقل  –اين كشور (بريتانيا) 
  ؛38بوده و نه كارآمد هستند

  

، 1398آبان ماه  14شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز سه -4
نگاران، از مجازات ها عليه روزنامهها و اعمال شكنجهعدامي ااجرادر زمينه معافيت عوامل 

     : محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. در بحرين

، در خصوص 39اظهارات مسئوالن سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر الف)
هاي نگاران و فعاالن در دستگاهكنندگان روزنامهو شكنجه برخورداري مسئوالن اعدام

زمان با روز ويژه مقامات آژانس امنيت ملي، از مصونيت از مجازات، همبه امنيتي،
  ؛40نگارانالمللي پايان معافيت از مجازات براي جرائم عليه روزنامهبين
ها رفتار عليه آننگاران، اعمال سوءاشاره به موارد متعددي از اعدام و شكنجه روزنامه ب)

  و سلب تابعيت و شهروندي از ايشان؛
اشاره به تهيه فيلمي ويدئويي از سوي اين نهاد حقوق بشري، در مورد مالقات  ج)

ها در منزل وي، متهم به اعمال شكنجه كنندگان اعداموزير بحرين با يكي از اجراءنخست
عليه محمد سلطان، فعال حقوق بشر و عضو سازمان سالم و اطمينان خاطر دادن به وي در 

 .41جاري مجازات خصوص عدم شمول وي در قوانين

                                                            
  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:  گزارش مؤسسه 38

http://birdbh.org/2019/11/ali‐alhajee‐1000‐days‐in‐prison‐without‐seeing‐his‐family/ 
3 9 Salam for Democracy and Human Rights 
4 0 International Day to End Impunity for Crimes against Journalists 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 41
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/56396.html 
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  امارات متحده عربي*

 29، در روز چهارشنبه 42انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
، جهت آزادي 43المللي حقوق بشر، در خصوص درخواست فدراسيون بين1398آبان ماه 

  : اند ازنكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. زندانيان سياسي در امارات متحده عربي

كه  –المللي حقوق بشر كنندگان در چهلمين كنگره فدراسيون بيندرخواست شركت الف)
جهت  –ار شد اكتبر) در تايپه، پايتخت تايوان برگز 25تا  21آبان ماه ( 3مهر تا  29از 

نگاران و فعاالن درنگ و بدون قيد و شرط تمامي مدافعان حقوق بشر، روزنامهآزادي بي
ا در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، در تناقض بفضاي مجازي محبوس 

  آميز؛هاي مسالمتشان در زمينه آزادي بيان و برگزاري اجتماعات و تشكلحقوق
هاي اشاره به درخواست براي آزادي تمامي مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان ب)

حقوق بشر خليج  امارات متحده عربي، ازجمله احمد منصور، عضو هيأت مشاور مركز
، دكتر محمد الُركن و دكتر محمد المنصوري، وكالي حقوق بشر، همچنين دكتر 44(فارس)

  رفتار و آزار و اذيت مواجه هستند؛كه همواره با سوء –ناصر بن غيث، استاد دانشگاه 
اين اجالس با تمامي مدافعان حقوق بشر،  كنندگانمشاركتاشاره به اعالم همبستگي  ج)

ي احترام به اداشده و زنداني و نگاران ناپديدشده، ربودهضاي مجازي و روزنامهفعاالن ف
كه در  –اي روشن براي تمامي جوامع ها در راستاي رقم زدن آيندهشجاعت، تعهد و اراده آن

  ؛45آميز محترم شمرده شودهاي مسالمتآن حقوق آزادي بيان و برگزاري اجتماعات و تشكل
  

                                                            
4 2 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
4 3 International Federation for Human Rights (FIDH) 
4 4 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 45
 http://www.echr.org.uk/en/news/international‐federation‐human‐rights‐calls‐release‐uae‐
prisoners‐conscience 
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 22، در روز چهارشنبه 46المللي عدالت و حقوق بشرسوي مركز بينانتشار گزارش از  -2
اندازي كارزاري باهدف درخواست ، در خصوص اقدام اين مركز به راه1398آبان ماه 

زمان با برگزاري جهت آزادي دكتر محمد الُركن، وكيل و مدافع حقوق بشر سرشناس، هم
آبان ماه سال جاري  23و  22شنبه هاي چهارشنبه و پنج، در روز»اجالس جهاني مدارا«
    : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. ) در شهر دبي2019نوامبر  14و  13(

لُركن: ا«ن اقدام اين مركز به تهيه فيلمي مستند از دكتر محمد الُركن، تحت عنوا الف)
 شر وهاي اين مدافع و وكيل حقوق ب، مشتمل بر شهادت»ماندالي امارات متحده عربي

  مينه حقوق بشر در اين كشور؛هاي برجسته وي در زفعاليت
 17 و دراشاره به موارد متعدد نقض حقوق اين مدافع حقوق بشر، ازجمله بازداشت ا ب)

وجو در مورد ميالدي، در مسير دسترسي به اداره پليس، جهت پرس 2012ژوئيه سال 
 – روز دستگير شده بودندكه در ساعات اوليه همان  –وضعيت فرزند و داماد خود 

 هاي متمادي بدون در جريان قرار دادن خانواده او از محلداشتن وي براي ماهمحبوس نگاه
حاكمه ، در جلسه م2013ژوئيه  2داري وي، محاكمه دكتر الركن و محكوم شدن او در نگاه

  وكيل؛عنوان الفعاليتي بهسال حبس و ممنوع 10، به تحمل »94يو.ِاي.ايي «موسوم به 
نهاد، ن مردمسازما 28آبان ماه، به همراه  21شنبه اشاره به اقدام اين مركز، در روز سه ج)

، مبني بر درخواست از اي سرگشادهنامههاي برجسته، به انتشار كارشناس و شخصيت
درنگ و بدون قيد و شرط دكتر محمد حكومت امارات متحده عربي جهت آزاد كردن بي

عنوان وكيل مدافع در هاي خود بهآميز و فعاليتويژه به دليل اقدامات صلحكه به –الُركن 
  ه است؛هاي حساس، مورد هدف قرار گرفتپرونده

اشاره به ابراز نگراني امضاكنندگان نامه مزبور در خصوص وضعيت كنوني دكتر الُركن،  د)
رفتار و اقدامات تنبيهي در زندان با توجه به تداوم قرار گرفتن وي در معرض سوء

  ؛47الرزين

                                                            
4 6 International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
4 7 Al‐Razeen 
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هاي ، در روز»ني مدارااجالس جها«مزبور با برگزاري  زماني اقداماتاشاره به هم ه)
ر دبي و ) در شه2019نوامبر  14و  13آبان ماه سال جاري ( 23و  22شنبه چهارشنبه و پنج

برد پيش البته، عدم اتخاذ تدابير الزم از سوي حكومت امارات متحده عربي در راستاي
اسي، ن سيودسرانه تمامي زندانياحقوق بشر در اين كشور، با توجه به دستگيري و حبس خ

ها از حق آزادي بيان و آزاد نكردن زندانيان پس از آميز آنمندي مسالمتتنها به دليل بهره
شان به تن دادن ي رضايتازاها، تنها در گذراندن دوران حبس خود؛ همچنين آزاد كردن آن

  به اعترافات اجباري؛
دگان در اين اجالس، جهت افشاء موارد كنناشاره به درخواست از تمامي مشاركت و)

نقض حقوق بشر جاري در امارات متحده عربي و درخواست از مقامات اين كشور جهت 
  ؛48درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسيآزاد كردن بي

  

، در 1398آبان  21شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -3
زمان با هاي امارات متحده عربي، همهاي زندانان سياسي پشت ميلهخصوص رنج زنداني

، در راستاي تالش براي 50»49اجالس جهاني مدارا«اقدام مقامات اين كشور به برگزاري 
   اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. پنهان نمودن موارد نقض حقوق بشر

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:مركز بينگزارش  48

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1062‐mohammed‐al‐roken‐the‐
mandela‐of‐the‐uae‐in‐jail‐while‐the‐uae‐is‐celebrating‐%E2%80%9Ctolerance‐for‐
all%E2%80%9D.html 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش 49

، در خصوص درخواست 1398آبان ماه  6، در روز دوشنبه المللي عدالت و حقوق بشرمركز بينانتشار گزارش از سوي *
  ريم كردن اين اجالس، مبني بر:، جهت تح»هاني مدارااجالس ج«هاي حقوق بشري از سخنرانان گروه
اجالس جهاني «نهاد و فعال و كارشناس حقوق بشري، به نگارش نامه سرگشاده خطاب به سخرانان  20اقدام بيش از  الف)
مبني بر  –رگزار شود آبان ماه) در امارات متحده عربي ب 23و  22( 2019نوامبر  14و  13كه قرار است در روزهاي  –» مدارا

كشور در  ها جهت، امتناع از مشاركت در اين همايش، با توجه به موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوي اينآن درخواست از
  هاي مدني در داخل كشور؛جانبه آزادييمن و همچنين اقدام حكومت آن به سركوب همه

رنامه حقوق ني كردن كاپنهان و الپوشا برداري از اجالس مزبور، به عنوان ابزاري براياشاره به اقدام مقامات امارات به بهره ب)
  بشري خود؛
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و  هاي چهارشنبه، در روز»ي مدارااجالس جهان«اقدام حكومت امارات به برگزاري  الف)
 ) در شهر دبي و تحت2019نوامبر  14و  13آبان ماه سال جاري ( 23و  22شنبه پنج

زمان با وزير امارات و حاكم دبي، همحمايت شيخ راشد بن محمد آل مكتوم، نخست
مدت و پس از برگزاري هاي طوالنيمحكوم كردن فعاالن مدني و سياسي به تحمل حبس

  هاي ناعادالنه؛كمهمحا
ان زادي بيدن آاشاره به اقدامات متداوم مقامات اماراتي در راستاي مورد حمله قرار دا ب)

ودسرانه ميالدي، با توسل به مقررات جزايي مبهم و تفسير خ 2011و اجتماعات از سال 
و اسي طلب، مخالفان سيمقامات از قوانين كيفري، در راستاي زنداني كردن منتقدان صلح

ن، فعاالن حقوق بشري، ازجمله احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، محمد الُرك
  استاد دانشگاه و وكيل حقوق بشر و ناصر بن غيث، استاد برجسته دانشگاه؛

مبني بر  بان حقوق بشر،اشاره به اظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده ج)
 خود، به بهبود بخشيدن به كارنامه حقوق بشريعدم تمايل دولت امارات متحده عربي 

رغم اظهارات علني مقامات آن در خصوص مدارا و تساهل، ضمن تأكيد بر ضرورت به
ه بتنها  وكه به ناحق  –اقدام حكومت اين كشور به آزاد كردن زندانيان مدني و سياسي 

حكومت  عنوانبهمنظور به اثبات رساندن خود به –اند دليل مخالفت با آن محبوس شده
  برخوردار از اين ويژگي؛

هاي ميالدي، به دليل استفاده از شبكه 2007بايد يادآوري كرد كه احمد منصور در سال  د)
اجتماعي و به اتهام نشر اكاذيب بر خالف امنيت ملي كشور، بازداشت و محكوم به تحمل 

مارات و مصر به تحمل سال حبس شد. ناصر بن غيث نيز به اتهام انتقاد از مقامات ا 10

                                                                                                                                                            
، از يك سو و سركوب فزاينده آزادي بيان از سوي »سال مدارا«، به عنوان 2019اشاره به اقدام حكومت امارات به نامگذاري سال  ج)

  نگاران؛ان و روزنامهديگر، با استفاده از فناوري تجسسي وارداتي از بريتانيا، جهت تحت مراقبت و نظارت قرار دادن مخالف
مندي از حق سال حبس، تنها به دليل بهره 10اشاره به پرونده احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر و محكوم به تحمل  د)

  خود در زمينه آزادي بيان.
5 0 World Tolerance Summit 
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همين مدت زمان حبس محكوم و همچنين، محمد الُركن رئيس سابق كانون وكالي امارات 
  ؛51سال حبس به جرم تالش براي براندازي حكومت شد 10متحده عربي محكوم به تحمل 

  

ر د، 1398آبان ماه  13بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -4
تحده هاي الزم در امارات مميت زندانيان مبتالء به بيماري ايدز از درمانخصوص محرو

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. عربي

هاي امارات متحده عربي به محروم كردن زندانيان كم يكي از زنداناقدام مقامات دست الف)
 دا كردنجزم، همچنين هاي الغيراماراتي مبتالء به بيماري ايدز، از دريافت داروها و درمان

شان در بخشي جداگانه و در انزوا: گفتني است كه اين زندانيان با ها و محبوس كردنآن
  هاي سيستماتيك نيز مواجه هستند؛برخوردهاي نامناسب، اعم از انگ زدن و تبعيض

، مبني بر مورد 52اشاره به اظهارات زندانيان غيراماراتي سابق زندان مركزي العوير ب)
شدنشان با تأخير و وقفه در حال مواجهماه و درعين 6تا  3ها هر ايش قرار گرفتن آنآزم

  هاي الزم و يا محروميت كامل از آن، در قياس با زندانيان اماراتي؛برخورداري از درمان
ني بر بان حقوق بشر، مباشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه ديده ج)

 ائل شدنقدون رات به فراهم آوردن خدمات درماني براي تمامي زندانيان بالزام مقامات اما
ها در زمينه ها، ضمن به شمار آوردن اقدامات مقامات زندانهرگونه تبعيض در ميان آن

ي ه بيمارهاي مربوط بتأخير و وقفه انداختن و محروم كردن زندانيان غيراماراتي از درمان
  دانيان؛المتي و حق حيات اين زنعنوان نقض فاحش حق سايدز، به

اشاره به اظهارات يكي از زندانيان سابق زندان مركزي العوير، مبني بر محبوس شدن  د)
ماه بدون تفهيم اتهام پيش از انتقال او به زندان الصدر در ابوظبي، همچنين  5وي به مدت 

و محروميت وي از  ماه 8داشتن وي در سلول انفرادي به مدت اقدام مقامات زندان به نگاه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 51

 https://www.hrw.org/news/2019/11/12/uae‐political‐detainees‐languish‐behind‐bars 
5 2 Al Awir Central Jail 
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رفتار و تبعيض: گفتني است كه بر شدن با سوءهرگونه خدمات درماني، عالوه براي مواجه
ها نيز شرايط مشابهي را در هاي الصدر و الوثبه، آنهاي زندانيان سابق در زنداناساس گفته
  ارو و درمان؛اند، از قرار گرفتن در انزواي كامل تا محروميت از دها تجربه كردهاين زندان

گفتني است كه محروم كردن زندانيان از دريافت خدمات درماني و پزشكي الزم، تنها  ه)
گونه محدود به زندانيان مبتالء به بيماري ايدز نبوده و زندانيان ديگر نيز از دريافت اين

توان به مرگ خانم عليا عبدالنور بر اثر بيماري خدمات محروم هستند، كه ازجمله مي
المللي در مورد وضعيت سالمتي ديگر زندانيان ان اشاره كرد. همچنين نهادهاي بينسرط

شوند، نيز داري ميهمچون احمد منصور و ناصر بن غيث كه در شرايط اسفباري نگاه
  .53اندمكررًا ابراز نگراني كرده

  

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

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ن ، به نقل از خبرگزاري يمن پرس، در خصوص كشته شدن مهاجرا1397آبان ماه  30

    ر است:  ارش به شرح زينكات مهم گز. مالت نيروهاي ائتالفحتبار در يمن، بر اثر آفريقايي
ه، تان صعدتبار در اسمورد اصابت قرار گرفتن اجتماع مهاجران سوماليايي و اتيوپيايي الف)

ن و ت 10بر اثر حمالت نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان و منجر شدن آن به مرگ 
  تن ديگر؛ 35مجروح شدن 

هاي افراد دي به قايقميال 2017يادآوري كردن حمالت نيروهاي ائتالف در سال  ب)
تن از اين  45جاشده اهل شاخ آفريقا و منجر شدن آن به كشته و مجروح شدن بي
  ؛جويانپناه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 53

 https://www.hrw.org/news/2019/11/04/uae‐prisoners‐denied‐lifesaving‐hiv‐treatment 



  23                   ) 12ه كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي ب 
 

 

  

 

 90ود المللي مهاجرت، مبني بر ورود حداز سوي سازمان بين شدهارائهاشاره به آمار  ج)
من از يبه  –تبار هستند ها اتيوپيدرصد از آن 90كه  –هزار تن از كشورهاي شرق آفريقا 

اهي گذرگ عنوانبهماه آوريل سال جاري: اين در حالي است كه قاچاقچيان انسان از يمن 
ن مسيري كه در آ –برند بهره مي فارسخليجبه كشورهاي حاشيه  جويانپناهجهت انتقال 

  گيرند؛استفاده جنسي قرار ميمورد سوء جويانپناهبسياري از 
اند، كه اين به وارد يمن شده جوپناههزار  150بيش از  2018گفتني است كه در سال  د)

درصدي تعداد ورود مهاجران به اين كشور، در قياس با سال گذشته  50معناي افزايش 
  ؛54ميالدي است

  

، به 1398آبان ماه  20، در روز دوشنبه 55انتشار گزارش از سوي پايگاه امارات ليكس -2
محكوم شدن امارات متحده عربي از سوي نقل از شبكه خبري بي.بي.سي. در خصوص 

    نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . سازمان ملل در رابطه با جرائم جنگي
ب به رتكااقدام سازمان ملل به محكوم كردن حكومت امارات متحده عربي به دليل ا الف)

جمله هاي نظامي مجرمانه خود در برخي از كشورها، ازها و مداخلهجرائم جنگي در جنگ
 امارات ماليليبي، با توجه به گزارش سازمان ملل در اين زمينه، مبني بر دست داشتن احت

ر و جويان در شرق طرابلس، پايتخت اين كشومتحده عربي در حمله به بازداشتگاه پناه
ن عمدتًا مهاجرا –تن ديگر  130تن و مجروح شدن  53منجر شدن آن به كشته شدن 

ست اتني ي عبور از ليبي جهت رسيدن به كشورهاي اروپايي: گفآفريقايي و در تالش برا
  كه در اين گزارش مستقيمًا به نام امارات متحده عربي اشاره نشده؛

اشاره به محكوم شدن امارات متحده عربي به ارتكاب به جرائم جنگي دهشتبار در  ب)
اي سازمان قهالمللي و منطيمن، در نشست برگزار شده از سوي كارشناسان سرشناس بين

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزاري يمن پرس. قابل بازيابي در لينك:  –پايگاه خبري گزارش  54

https://www.middleeastmonitor.com/20191121‐saudi‐coalition‐shelling‐kills‐african‐
migrants‐in‐yemen/ 
5 5 Emirates Leaks 
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ها جهت مسئول به شمار آوردن اين كشور و ملل در ماه گذشته ميالدي و درخواست آن
المللي هاي درگير به دليل موارد فاحش نقض قانون حقوق بشر و قانون بينساير طرف
  ؛56بشردوستانه

  
بنگاه خبررساني در زمينه يمن و  - 57انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري ديبريفر -3
، به 1398آبان ماه  17در روز جمعه  –ميالدي  2018اورميانه، مستقر در فرانسه از سال خ

نقل از روزنامه لو موند، در خصوص وجود زنداني تحت نظارت امارات متحده عربي در 
  اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. تأسيسات گازي يمن

الملل و ، ازجمله سازمان عفو بينآمده از نهادهاي حقوق بشريمستندات به دست الف)
هاي نهاد و شهادت زندانيان و خانوادههاي مردمگروه كارشناسان سازمان ملل، سازمان

ها، مبني بر وجود زنداني تحت نظارت حكومت امارات، واقع در پايگاهي نظامي در آن
شركت در استان شبوه، وابسته به  58محل تأسيسات گازي مستقر در جنوب منطقه بلحاف

  توتال فرانسه؛
 شاخه –اشاره به ناپديدشدگي برخي از اعضاء گروه القاعده و حزب االصالح  ب)

 ها به دليل بروزهمچنين شواهدي مبني بر قرباني شدن برخي از آن –المسلمين اخوان
  اختالف، بازداشت خودسرانه و قرار گرفتنشان در معرض شكنجه؛

يد ن تأكاين خبر از سوي مقامات شركت توتال، ضماشاره به عدم تأييد و يا تكذيب  ج)
اميان ي نظبر اهميت قائل نشدن كاركنان محلي اين شركت براي اقدامات انجام شده از سو

 ات الزممكانادر اين منطقه: اين در حالي است كه شوراي فرانسه نيز خاطرنشان كرد كه از 
  ار نيست؛در تأسيسات مزبور برخوردبراي مقابله با حضور نظاميان 

اشاره به درخواست دولت عبد ربه منصور هادي از مقامات اماراتي جهت خارج كردن  د)
نيروهاي نظامي خود از تأسيسات گازي بلحاف: اين در حالي است كه خبرگزاري 

                                                            
  ه نقل از شبكه خبري بي.بي. سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه امارات ليكس، ب 56

 http://emiratesleaks.com/en/new‐un‐condemnation‐uae‐war‐crimes/ 
5 7 Debriefer 
5 8 Balhaf 
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هاي مخفي در يمن و اي از زنداناسوشيتدپرس نيز در تحقيقاتي جامع از وجود شبكه
هايي كه زندانيان آن زندان –حده عربي پرده برداشته بود تحت كنترل و نظارت امارات مت

و گاه ناپديد  ها قرار گرفتهخودسرانه بازداشت شده، تحت انواع شكنجه و آزار و اذيت
  .59اندشده

  

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

، در 1398 آذرماه 5شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز سه -1
  خصوص شيوع بيماري تب دِنگي در يمن، مبني بر:

ر دآذر،  4المللي صليب سرخ، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي كميته بين الف)
وجود  ازجملهزده يمن، زمينه دور جديدي از شيوع بيماري تب دنگي در كشور جنگ

بندري  الريا در شهرتن بر اثر تب دنگي و ما 50مورد در استان تعز، كشته شدن  3500
تن به  2000ي ابتالحديده، در اواخر اكتبر و اوائل نوامبر سال جاري، همچنين اشاره به 

  تن به ماالريا در اين منطقه؛ 3000تب دنگي و نزديك به 
 56يش از بي الابتاشاره به پايان نيافتن روند شيوع بيماري وبا در يمن، ضمن تأكيد بر  ب)

  ري، از ژانويه تا سپتامبر سال جاري ميالدي؛هزار نفر به اين بيما
نبه هاي بشردوستانه كميسيون اروپا، در روز دوشاشاره به گزارش بخش عمليات كمك ج)

و كشته شدن  به بيماري تب دنگي در استان تعز ابتالمورد  7970، مبني بر وجود آذرماه 4
  تن بر اثر اين بيماري در هفته گذشته؛ 10
ضعف و ناكارآمدي نظام بهداشتي  ازجملهها در يمن، شيوع اين بيماري اشاره به داليل د)

  ؛60كشور و مشكالت موجود بر سر راه تهيه و تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشتي
                                                            

  هاي:روزنامه لو موند. قابل بازيابي در لينكگزارش پايگاه خبري ديبريفر به نقل از  59
 https://debriefer.net/en/news‐12518.html 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/07/un‐site‐de‐total‐utilise‐comme‐
prison‐au‐yemen_6018350_3210.html 

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:  60
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شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

م يمن هزار تن از مرد 70شدن نزديك به ، در خصوص كشته و مجروح 1398آبان ماه  30
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. در زمان جنگ داخلي در اين كشور

بني بر مآبان ماه،  28شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان بهداشت جهاني در روز سه الف)
وقوع  هزار تن از مردان و زنان و كودكان يمني بر اثر 70كشته و مجروح شدن حدود 

  جنگ در اين كشور؛
ون اشاره حمله به مراكز و كاركنان خدمات درماني و پزشكي، بد 156اشاره به وقوع  ب)

  به عوامل انجام اين حمالت؛ 
بر ايان ماه اكتپتا  ابتدابه بيماري وبا، از  ابتالمورد مشكوك به  76137اشاره به وجود  ج)

ي ابتال واين بيماري در خالل اين مدت تن بر اثر  991سال جاري ميالدي، همچنين مرگ 
  يماري؛تن بر اثر اين ب 104تن از مردم اين كشور به بيماري تب دنگي و مرگ  25242

ها ودن آنباجه اشاره به كارآمد بودن تنها نيمي از مراكز درماني در يمن و با چالش مو د)
  ين حوزه؛به دليل كمبود شديد دارو، تجهيزات پزشكي و كاركنان و متخصصان ا

ها را ز آندرصد ا 10كه  –هزار بيماري مبتالء به سرطان در يمن  35ه) اشاره به وجود 
نارسايي كليوي و  هزار تن به بيماري 7ي حدود ابتالهمچنين  –دهند كودكان تشكيل مي
  هفتگي؛ طوربهنيازمند انجام دياليز 

داشت جهاني بسيار كمتر از آمار از سوي سازمان به شدهارائهالزم به ذكر است كه آمار  و)
است كه  61مسلحانه مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژهو ارقام اعالم شده از سوي 

هزار تن از مردم يمن در جنگ  100ي ماه نوامبر تصريح نمود كه، ابتدادر گزارش خود در 

                                                                                                                                                            
https://apnews.com/033d294dd3664b24954c3d90128c154e?utm_campaign=Brookings%20
Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=79927150 
6 1 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 
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شود كه بر ي ميهزار تن از غيرنظاميان 12اند، كه اين شامل بيش از اين كشور كشته شده
  ؛62انداثر حمالت مستقيم جان خود را از دست داده

  

به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
موارد . هاي اضطراريميليون كودك يمني به كمك 12، در خصوص نياز 1398آبان ماه  29

  اند از:      مهم اين گزارش عبارت

ر ببني ماظهارات نماينده صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) در يمن،  الف)
هاي به كمك  -تقريباً همه كودكان  –شور ميليون از كودكان اين ك 12كم نياز دست

 عنوان يكي از بدترين كشورهايبشردوستانه اضطراري، ضمن به شمار آوردن يمن، به
ستن به توجه آن در اين زمينه، از زمان پيواي قابلرغم دستاوردهجهان براي كودكان، به

  كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل؛ 
وپاشي هاي خدمات اجتماعي اساسي اين كشور در آستانه فراشاره به قرار داشتن نظام ب)

هاي اقتصادي و پيامدهاي گسترده آن براي بار و بحرانبر اثر تداوم منازعات خشونت
ن به دها و قصور مقامات يمني در زمينه جامه عمل پوشانبر كوتاهي كودكان، ضمن تأكيد

  تعهدات خود در قبال كودكان؛
كودكاني كه در بيرون از خانه  –اشاره به كشته شدن بسياري از كودكان بر اثر جنگ  ج)

هاي خود به همراه شان، در راه مدرسه به خانه و يا در خانهخود مشغول بازي با دوستان
  ؛63اندبوده هايشانخانواده

  

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  62

 https://www.middleeastmonitor.com/20191121‐who‐70000‐people‐killed‐injured‐in‐
yemens‐civil‐war/ 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  63
 https://www.middleeastmonitor.com/20191120‐unicef‐12m‐yemen‐children‐in‐need‐for‐
urgent‐help/ 
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، به 1398آبان ماه  23شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز پنج -4
تن بار مورد حمله قرار گرف 130نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در خصوص بيش از 

    اند از:    موارد مهم اين گزارش عبارت. اماكن درماني و پزشكي در جنگ يمن

ا هاي درگير به جرائم جنگي در جنگ داخلي يمن، بتكاب احتمالي تمامي طرفار الف)
ئتالف به احمله از سوي نيروهاي  72 –بار حمله به اماكن درماني و پزشكي  130بيش از 

به گزارش پايگاه  –ز سوي نيروهاي انصارا... احمله  52كم  رهبري عربستان و دست
  ؛»آرشيو يمن«هاي داده
اه مارس م 26آخرين حمله ائتالف به رهبري عربستان به مركزي درماني در اشاره به  ب)

 روديسال جاري، به هنگام حمله موشكي اين نيروها به يك پمپ بنزين، در نزديكي و
  ستان؛كودك و يكي از كاركنان اين بيمار 4بيمارستاني در استان صعده و كشته شدن 

 –وراي امنيت سازمان ملل كشور عضو ش 3اشاره به احتمال دست داشتن  ج)
حات و ه ارائه تسليبدر جرائم جنگي در يمن، با توجه  –، بريتانيا و فرانسه متحدهاياالت

  من؛يتجهيزات جنگي به عربستان سعودي و نقش عربستان در افزايش درد و رنج مردم 
تان در شهر يمارسبباره يك  3اشاره به اقدام نيروهاي انصارا... به مورد حمله قرار دادن  د)

 بقاتطبندري حديده و در نتيجه تخريب تجهيزات پزشكي و به آتش كشيده شده يكي از 
  اين بيمارستان؛

نظاميان گروه القاعده و صورت فقره از اين حمالت از سوي شبه 3اشاره به انجام  ه)
  ؛64هاي ناشناسحمله ديگر از سوي گروه 6پذيرفتن 

، در 1398اه آبان م 13ري ديبريفر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خب -5
كات ن. ميليون تن از شهروندان يمني به خدمات بهداشتي اوليه 19خصوص عدم دسترسي 

   مهم اين گزارش عبارت است از:

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  64

https://www.nytimes.com/aponline/2019/11/14/world/middleeast/ap‐ml‐yemen.html 
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مبني بر  –از نهادهاي سازمان ملل  – 65المللي مهاجرتاظهارات مقامات سازمان بين الف)
  ليون تن از مردم يمن به خدمات بهداشتي ضروري؛مي 19,7فقدان دسترسي حدود 

 ،شركار ديگ واشاره به اقدامات اين سازمان، ازجمله همكاري تيم پزشكي آن با دولت ژاپن  ب)
  ن يمني؛مشاوره پزشكي براي زنان، مردان و كودكا 500هزار و  24در راستاي انجام حدود 

ها هدغيرنظاميان، مجروح شده هزار تن از  11خاطرنشان كردن كشته شدن بيش از  ج)
ها هزار تن از مردم اين كشور ها نفر و ناگزير شدن دهجاشدگي ميليونهزار تن ديگر، بي

  به گريز از وطن و خانه خود، از آغاز اين جنگ تاكنون؛
 عنوان مسئول بخش اعظم تلفاتبرشمردن نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به د)

من المللي حقوق بشري، ضآوردهاي سازمان ملل و نهادهاي بينغيرنظاميان بر اساس بر
  اشاره به رقم خوردن بدترين بحران بشري در جهان در اين كشور و 

به  –درصد از جمعيت اين كشور  80 –ميليون تن از مردم يمن  24اشاره به نياز بيش از  ه)
  .66ميليون تن به مواد غذايي 8,4هاي بشردوستانه و حمايتي، مشتمل بر نياز مبرم نوعي از كمك

  
، 1398آبان ماه  16شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان پزشكان بدون مرز، در روز پنج -6

نكات محوري . 67در خصوص تخريب بخشي از بيمارستان اين سازمان در حمله به ُمخا
   اين گزارش عبارتند از:

ون رستان سازمان پزشكان بدهاي اطراف بيماشدن ساختمانمورد حمله هوايي واقع الف)
 اين مرز در شهر مخا، در جنوب غرب يمن، ازجمله پايگاهي نظامي و تخريب بخشي از

  بيمارستان بر اثر حمله؛

                                                            
6 5 International Organization for Migration (IOM) 
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قوع حمله تن از تيم خدمات پزشكي، به هنگام و 35بيمار و  30اشاره به وجود حدود  ب)
يع توجه به تخليه سر ي ماندن تلفات بر اثر حمله مذكور، باحال عدم بر جاو بااين

  بيمارستان و انتقال بيماران به بيمارستان ديگري در اين شهر؛
 هاي جنگ در مورد محل استقرار ايناشاره به در جريان قرار داشتن تمامي طرف ج)

  ميالدي در اين منطقه؛ 2018بيمارستان و افتتاح آن از سال 
بر لزوم اتخاذ تمامي تدابير و  تأكيد مجدد مقامات سازمان پزشكان بدون مرز، مبني د)

هاي درگير جهت خودداري ورزيدن از حمله به اماكن اقدامات الزم از سوي تمامي طرف
  ؛68درماني و بهداشتي

شنبه، دولت عبد ربه الزم ذكر است كه به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز پنج ه)
كرده و اظهار داشته است كه  منصور هادي، نيروهاي انصارا... را عامل اين حمله معرفي

هاي اين نيروها مورد حمله قرار هاي اطراف اين بيمارستان با پهپادها و موشكساختمان
تن نيز مجروح شدند.  12كم غيرنظامي كشته و دست 3تن، ازجمله  8گرفته و بر اثر آن 

د حمله مذكور از سوي ليز گرانده، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، نيز مور
 .69محكوميت قرار گرفت
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