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  3                   ) 13نگاهي 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 اخبار ها، بيانيهر اساس مقاالت، گزارش، ب1398كشورهاي منطقه، در آذرماه سال 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

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

  

  و امارات متحده عربي بشر در عربستان سعودي، بحرين الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

آذرماه  23، در روز شنبه 2سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  - 1
به مرگ، پس از تالش حكومت عربستان  3، در خصوص محكوم شدن عبدا... الحويتي1398

بر اساس قوانين رغم ممنوعيت اعدام كودكان و نوجوانان براي مخفي كردن شكنجه وي و به
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورها داخلي اين كشور

                                                            
 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 News يونيسف ( –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحدUNICEF ؛ خبرگزاري(

تحليلي ميدل  –پايگاه خبري  )؛Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينAssociated Pressاسوشيتدپرس (
 Middleايست مانيتور ( East  Monitor  (MEMO)(كودكان را نجات دهيد«نهاد سازمان مردم )؛ «Save  the 

Childrenبان حقوق بشر (ديده )؛Human  Rights Watchحقوق بشر در بحرين  مركز آمريكا براي دموكراسي و )؛
)Americans  for Democracy & Human Rights  in  Bahrain  (ADHRB)( ويداديمكاني و ر هايداده پروژه؛ 

 Armed( مسلحانه مناقشات Conflict  Location  &  Event  Data  Project  (ACLED) رهيالجز يشبكه خبر)؛ 
)Aljazeera() ؛ شبكه خبري يورونيوزEuronewsيترز (خبرگزاري رو )؛Thomson Reuters Foundation ؛ پايگاه(

 International Centre(المللي عدالت و حقوق بشر )؛ مركز بينMiddle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( –خبري 

for Justice and Human Rights انجمن حقوق بشر بحرين ()؛Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) ؛(
 Bahrain Institute for Rights( حقوق و دموكراسي بحرين مؤسسه )؛Bahrain Mirrorرور (پايگاه خبري بحرين مي

and  Democracy  (BIRD) سعودي ( –بشر اروپايي ) و سازمان حقوقEuropean‐Saudi  Organization  for 

Human Rights (ESOHR).(  
2 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
3 Abdullah Al‐Huwaiti 
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 27آبان ماه ( 5، در شمال عربستان، در روز يكشنبه 4اقدام دادگاه كيفري شهر تبوك الف)
)، به صدور حكم اعدام براي عبدا... الحويتي، نوجوان عربستاني، پس از 2019اكتبر سال 

ه سرقت مسلحانه از يك جواهرفروشي و كشتن يك سرباز با اسلحه گرم متهم شدن وي ب
  ؛5در استان ضباء

شان به تحمل تن ديگر به مشاركت در اين جرم و محكوم شدن 5اشاره به متهم شدن  ب)
 معادل –هزار ريال سعودي  800ضربه شالق، همچنين پرداخت  1000سال حبس و  15

  ارزش اجناس به سرقت رفته؛
به منزل  ميالدي، به يورش 2017دار، در مه سال ه به اقدام مأموران امنيتي نقاباشار ج)

عزيز، و دستگيري او و برادرش، عبدال –سال سن داشت  14كه در آن زمان  –الحويتي 
  شان به جرم سرقت و قتل؛انتقالشان به پاسگاه پليس در ضباء و متهم شدن

رض ر معي، در خصوص قرار گرفتن فرزندش داشاره به اظهارات مادر عبدا... الحويت د)
 –هاي جسمي و رواني بار و ناگزير شدن وي به اعتراف، تحت شكنجهشرايط دهشت

رگز هماتي كه گاه بيان نكرده و اعتراف به مشاركت در اقداناگزير به تأييد اظهاراتي كه هيچ
  مرتكب نشده بوده است؛

هاي مداربسته، عبدا... ست آمده از دوربيناين در حالي است كه بر اساس تصاوير به د ه)
  ؛6در زمان وقوع جرم در آن محل حضور نداشته است

  

 ، در1398 آذرماه 15الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
، از سوي حكومت سركوب فعاالن حقوق بشر و زندانيان سياسيخصوص تشديد روند 

نكات قابل ذكر اين گزارش  ض جهت متوقف ساختن آنعربستان و درخواست از ريا
   اند از:عبارت

                                                            
4 Tabuk 
5 Duba Governorate 

  سعودي. قابل بازيابي در لينك:  –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  6
https://www.esohr.org/en/?p=2649 
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هاي موثق در خصوص اقدام مأموران عربستان سعودي به حبس دريافت گزارش الف)
ر شديد دابي، مدافع حقوق بشر و زنداني سياسي، در سلول انفرادي و تحت توليد ابوالخير

  امنيتي، بدون ارائه داليل موجه در اين رابطه؛
الملل، هاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير پژوهش ب)

فرادي در زندان ، در سلول انآذرماه 3شنبه مبني بر محبوس شدن ابوالخير، در روز سه
 ت يكذهبان، در نزديكي شهر جده، همچنين نگاهداري وي در مكاني نامعلوم براي مد

  ر معرض اعمال شكنجه؛هفته، ضمن قرار داشتن او د
 مقامات فتارسوء راشاره به اقدام ابوالخير به دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به  ج)

  زندان؛
اساس  سال حبس، بر 15اشاره به ظالمانه بودن محكوميت وليد ابوالخير به تحمل  د)

 د در زمينهمندي از حقوق خواساس در ارتباط با تروريسم و تنها به دليل بهرهاتهامات بي
ليل دفاع از دكه تنها به  - ها هموطن خود  آزادي بيان و دفاع از حقوق بشر، در كنار ده

 شوند؛حقوق شهروندي خود مجازات مي

وجه به تميالدي، با  2020در سال  20اشاره به رياست عربستان بر اجالس گروه سران  ه)
يجاد وم اين كشور، مبتني بر لزفقدان تطابق ميان اظهارات مقامات آن و عملكرد حكومت ا

  ن خود؛ونداعلني با شهر سوء رفتاراصالحات در دنياي خارج و تداوم اقدام حكومت به انجام 
از  اشاره به درخواست از مقامات عربستان جهت، تضمين مصونيت وليد ابوالخير و)

واده، خانء ، برخورداري وي از حق دسترسي به وكيل و ارتباط با اعضاسوء رفتارشكنجه و 
  هاي پزشكي؛درنگ به مراقبتهمچنين دسترسي بي

ط اشاره به درخواست از مقامات عربستان جهت، آزادي سريع و بدون قيد و شر ز)
  ابوالخير و ديگر زندانيان سياسي؛

دفاع از تعداد زيادي از ، وكيل و مدافع حقوق بشر، وليد ابوالخيرگفتني است كه  ح)
عهده داشته است. وي  همچنين ساير مدافعان حقوق بشر را برقربانيان نقض حقوق بشر و 
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به ميالدي  2013 وئيه سالوبالگ نويس معروف سعودي است كه در ژ ،وياف بدائوكيل ر
 تحمل به 2014ضربه شالق محكوم شد. ابوالخير در سال  600و  حبسهفت سال تحمل 

  ؛7دالر محكوم شد هزار 53سفر و پرداخت حدود از سال ممنوعيت  15، حبسسال  15
  
 13، در روز چهارشنبه 8سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -3

هاي خودسرانه سازمان ملل در ، در خصوص خشم كارگروه بازداشت1398آذرماه 
  :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. خصوص اعدام الحواج و آل آدم

المللي خود و احتمال ارتكاب ي به نقض تعهدات بينتصريح اقدام حكومت سعود الف)
آوريل  23كه در  -  10و منير آل آدم 9آن به جنايت عليه بشريت، با اعدام عبدالكريم الحواج

حتي پس  –نفرِ اعدام شدند  37بار در ميان گروهي ميالدي، به طرزي دهشت 2019سال 
، جهت حصول 2018اه اوت سال المللي از دولت، در مهاي مكرر جامعه بيناز درخواست

  ها؛اطمينان از سالمت جسمي و روحي آن
مان شوراي حقوق بشر ساز 30/33اشاره به اقدام حكومت سعودي به نقض قطعنامه  ب)

ز اهاي خودسرانه ملل، مبتني بر ضرورت در نظر داشتن نقطه نظرات كارگروه بازداشت
 اي كه مقاماتقطعنامه –از آزادي سوي كشورهاي عضو، جهت بهبود شرايط افراد محروم 

  عربستان سعودي به آن رأي مثبت داده بودند؛
 ياجراالمللي عربستان سعودي با اشاره به زير سؤال رفتن همخواني تعهدات بين ج)

  شور؛كهاي در حال بررسي ميان سازمان ملل و مقامات اين احكام اعدام در مورد پرونده
ق عربستان به محترم شمردن، حمايت كردن و تحقتأكيد بر ضرورت اقدام دولت  د)

  المللي؛ينحقوق شهروندان خود جهت برخورداري از معيشت آزادانه در تطابق با موازين ب

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 7

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/saudi‐arabia‐end‐ill‐treatment‐arbitrary‐
detention‐of‐human‐rights‐defender‐waleed‐abu‐al‐khair/ 
8 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
9 Abdulkareem al‐Hawaj 
1 0 Munir Al Adam 
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 60 المللي خود در مورد حدوداشاره به اقدام حكومت عربستان به نقض تعهدات بين ه)
س گسترده در زمينه حب سال گذشته، ازجمله 28پرونده، در طول فعاليت اين كارگروه در 

ون هاي شديد، متناقض با اصول قانو سيستماتيك شهروندان و يا اعمال ديگر محروميت
  بشريت؛ المللي و در راستاي جنايت عليهبين
هاي خودسرانه سازمان ملل، مبني بر صغر سن اشاره به قطعنامه كارگروه بازداشت و)

الدي، در زمان تفهيم اتهام و ابتال منير آل مي 1995عبدالكريم الحواج، متولد نوامبر سال 
ها در معرض ، به مشكالت شنوايي، همچنين قرار گرفتن آن1992آدم، متولد اوت سال 

شان از حق برخورداري از محاكمه عادالنه، تنها به دليل شكنجه، ضمن محروم شدن
 2017در سال  كه –مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و مشاركت در تظاهرات بهره

  ؛11ميالدي منجر به صدور حكم اعدام از سوي دادگاه عالي شد
  
ر ، د1398 آذرماه 12شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -4

ديه اتحااز  ،هاي فراقانونيگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعدام خصوص درخواست
  بر: اشقچي، مبنيقدامات بيشتر در زمينه قتل جمال خجهت انجام ا متحدهاياالتاروپا و 

، نونيهاي فراقاگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعداماظهارات آنيس كاالمار،  الف)
نگار امهي، روزنچقتل جمال خاشقده المللي براي پرونمبني بر كافي نبودن تالش جامعه بين

 ونيت برايضاي حاكي از امنيت و مص، با توجه به وجود فپستواشنگتنروزنامه  سعودي
 عامالن و آمران آن؛

يقات المللي در اين زمينه، به جاي تحقتأكيد بر ضرورت انجام تحقيقات جنايي بين ب)
  دولت عربستان سعودي؛

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  11

 https://www.esohr.org/en/?p=2644 
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در  المارخانم كا، به همراهي با يچخديجه چنگيز، نامزد جمال خاشقاشاره به اقدام  ج)
 ياجران كردن پافشاري وي در درخواست خود جهت خاطرنشا باهدف، سفر به بروكسل

  المللي؛نگار سعودي و يادآور شدن اين امر به جامعه بينعدالت براي اين روزنامه
خواستار  سرشناس، نگاراتحاديه اروپا در سالگرد قتل اين روزنامهگفتني است كه  د)
؛ از اين زمينه شددر » معتبر و شفاف«و برگزاري تحقيقي » گويي كامل مسئوالنپاسخ«

هاي اسناد پيشرفتتا عربستان خواسته است حكومت نيز از  متحدهاياالت سوي ديگر
  ؛12ارائه كندرا اند معرفي كساني كه در اين قتل دست داشتهزمينه در  انجام شده

هاي انبه سازم ،آذرماه 20، در روز چهارشنبه كنگره آمريكااين در حالي است كه  ه)
سلمان، درباره نقش محمد بن تا وسي اين كشور يك ماه مهلت داداطالعاتي و جاس
وزارت امور يگر، در اقدامي د .سازي كننددر قتل جمال خاشقچي شفاف ،شاهزاده سعودي
قچي، محمد العتيبي را كه در زمان قتل جمال خاشكه  اعالم كرد نيز خارجه آمريكا

 است. هكرد منع متحدهاالتاي به ورود از  ،هسركنسول عربستان در استانبول بود

  

  بحرين*

 هآذرما 26شنبه انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، در روز سه -1
 ، باقي ماندنحالدرعين، در خصوص عفو برخي از زندانيان در روز ملي بحرين و 1397

   اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. زندانيان سياسي سرشناس در حبس
 269راي ، به صدور فرمان عفو بآذرماه 24اقدام پادشاه بحرين، در روز يكشنبه  الف)

مچنين ين كشور، هبا سالگرد روز ملي ا زمانهمزنداني اين كشور، شامل زندانيان سياسي، 
هاي اي جداگانه از سوي دولت، مبني بر اقدام حكومت به ارائه محكوميتصدور بيانيه

ن چندين باقي ماند حالدرعينزنداني ديگر و  530زادي) براي جايگزين (غير سالب آ
  چهره سرشناس در حبس؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://farsi.euronews.com/2019/12/03/jamal‐khashoggi‐case‐needs‐more‐effort‐for‐
doing‐justice 
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اشاره به آزاد شدن مدينه علي، زنداني سياسي، ابتسام الصائغ، مدافع و فعال حقوق  ب)
  ، شامل ايمان، امل و فاطمه علي؛13بشر و سه خواهر زنداني از منطقه الدراز

و  14نداني سياسي زن در زندان، شامل زكيه البربورياشاره به باقي ماندن تنها دو ز ج)
هاي خودسرانه سازمان ملل كه بر اساس بيانيه كارگروه بازداشت -هاجر منصور در زندان 

هاي داماد خود، سيد احمد جويانه در قبال فعاليتتنها بر اساس اتخاذ اقدامي تالفي
  حبس نگاه داشته شده است؛الوادعي، از مديران مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، در 

نبيل رجب، مدافع سرشناس  ازجملهاشاره به ديگر زندانيان سياسي سرشناس بحريني،  د)
از رهبران  17و عبدا... الخواجه 16، دكتر عبدالجليل السينگيس15حقوق بشر، حسن ُمشيمه

  ؛18مخالف حكومت
  
شنبه در روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

شهروند  34، در خصوص محكوم شدن 19، به نقل از روزنامه االيام1398آذرماه  21
موارد مهم اين . بحريني به تحمل حبس، به دليل عضويت در گروه شيعه مخالف حكومت

   اند از:     گزارش عبارت
بحرين،  انتن از شهروند 34اقدام دادگاه كيفري بحرين به صدور احكام حبس براي  الف)

هاي بزرگترين حزب مخالف حكومت كه فعاليت –به دليل عضويت در جمعيت الوفاق 
عنوان گروهي تروريستي شده و دولت بحرين آن را بهميالدي متوقف 2016آن در سال 
  كند؛قلمداد مي

                                                            
1 3 Diraz 
1 4 Zakeya Al Barboori 
1 5 Hasan Mushaima 
1 6 Dr. Abduljalil Al Singace 
1 7 Abdulhadi Al Khawaja 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 18
 http://birdbh.org/2019/12/bahrain‐prisoner‐release‐for‐national‐day‐excludes‐prominent‐
political‐prisoners/ 
1 9  Al‐Ayam 
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ار دينار هز 100تن از متهمان به حبس ابد و پرداخت جريمه  8اشاره به محكوم شدن  ب)
  دالر)؛ 265231(بحريني 

سال  5تن به تحمل  8سال حبس،  10تن ديگر به تحمل  7اشاره به محكوم شدن  ج)
  ؛20سال حبس 3سال حبس و يك نفر به تحمل  15تن به تحمل  9حبس، 

  
، 1398ذرماه آ 20انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين مرور، در روز چهارشنبه  -3

 م اقدام عاجلدر خصوص درخواست جهت ضرورت انجاالملل، به نقل از سازمان عفو بين
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. در مورد پرونده دو متهم بحريني

هايي خطاب به از حاميان خود جهت نگارش نامه المللدرخواست سازمان عفو بينالف) 
خالد علي آل خليفه، وزير دادگستري و امور اسالمي بحرين، پس از اقدام دادگاه كيفري 

عنوان ماه)، بهدي 4دسامبر سال جاري ميالدي ( 25عالي استيناف به مشخص كردن روز 
و حسين علي موسي  21روز صدور حكم نهايي براي محمد رمضان عيسي علي حسين

  ؛22حسين محمد
ه لغو بخواهي بحرين، در ماه اكتبر سال جاري ميالدي، به اقدام دادگاه فرجاماشاره  ب)

ن پرونده و بازگرداند - ميالدي صادر شده بود 2015كه در سال  –حكم اعدام اين متهمان 
مينه زها به دادگاه استيناف براي بررسي مجدد بر اساس مستندات و مدارك جديد، در آن

ادثه كه در ح –ان پليس تحت شكنجه به كشتن يكي از مأمور ها به اعترافناگزير شدن آن
  انفجار بمب در منطقه الدير جان خود را از دست داد و

  اشاره به درخواست از مقامات بحرين جهت: ج)

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  20

 https://www.middleeastmonitor.com/20191212‐bahrain‐sentences‐34‐to‐prison‐for‐
membership‐in‐shia‐opposition‐group/ 
2 1 Mohammad Ramadan Isa Ali Hussein 
2 2 Hussein Ali Mousa Hussein Mohammad 



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

 

  

 

حصول اطمينان از صدور حكم براي محمد رمضان عيسي علي حسين و حسين علي  -
بر كيهتالمللي و بدون ناي موازين بينموسي حسين محمد، بر اساس محاكمه منصفانه بر مب

  اعترافات گرفته شده تحت شكنجه؛
اندركار در شكنجه اين دو متهم و حصول اطمينان از دريافت مجازات عوامل دست -

  ها؛هاي آنغرامت و جبران خسارات و زيان
ل ها به احكام تحمل حبس، همچنين استمهاتخفيف دادن تمامي احكام اعدام و تبديل آن -

  ؛23انداز لغو كامل اين مجازات از دستگاه قضايي كشوررسمي احكام اعدام جاري با چشم
  
، در 1398آذرماه  12، در روز 24انتشار گزارش از سوي انجمن حقوق بشر بحرين -4

  مورد ناپديدشدگي اجباري در ماه نوامبر سال جاري ميالدي، مبني بر: 24خصوص وقوع 
نوامبر سال جاري  22اكتبر تا  19ن از شهروندان بحريني، از ت 24ناپديدشدگي اجباري  الف)

، 25منطقه در اين كشور، ازجمله بني جمره 10روز از  348ميالدي، در مجموع به مدت 
  ؛34و عالي 33، الديه32، سِتره31، دراز30، المصلي29، العِكِر28، كرانه27، ابو صيبع26نويدرات

حل كردن م شكاردر بسياري از موارد، از آ اشاره به امتناع ورزيدن مقامات امنيتي بحرين، ب)
هاي متوالي، ها براي روزها و در برخي موارد هفتهنگاهداري زندانيان و يا دليل حبس آن

  خود؛ وكالها به محروم كردن زندانيان از تماس با اعضاي خانواده و يا همچنين اقدام آن

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از سازمان عفو بين 23

http://www.bahrainmirror.com/en/news/56766.html 
2 4 Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
2 5 Bani Jamra 
2 6 Nuwaidrat 
2 7 Abu Saiba 
2 8 Karana 
2 9 al‐Eker 
3 0 al‐Musalla 
3 1 Duraz 
3 2 Sitra 
3 3 al‐Daih 
3 4 A’ali 
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 عمالارض مخاطراتي چون اشاره به قرار داشتن افراد به اجبار ناپديدشده در مع ج)
راي امنيت و شأن كه تهديدي ب -شكنجه، سوء رفتار و ديگر موارد نقض حقوق بشر 

  آيد؛انساني اين افراد به شمار مي
عنوان نقض فاحش هاي اجباري در اين كشور، بهشمار آمدن ناپديدشدگياشاره به به د)

  انون و حقوق بشر؛ر تضاد با اصل حاكميت قالمللي و داخلي و دقوانين بين
المللي حمايت از تمامي افراد در گفتني است كه اگرچه بحرين از اعضاء كنوانسيون بين ه)

حال بر اساس اعالميه سازمان ملل در آيد، بااينبرابر ناپديدشدگي اجباري به شمار نمي
زمينه لزوم حمايت از تمامي افراد در برابر ناپديدشدگي اجباري موظف است كه از 

  ؛35روندان خود در اين رابطه حمايت به عمل آوردشه
 

، در 36انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -5
، به مناسبت روز جهاني حقوق بشر و در خصوص تداوم 1398 آذرماه 19شنبه روز سه

   رح زير است:نكات مهم گزارش به ش. يافتن موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر در بحرين
 حرينابراز تأسف اين نهاد حقوق بشري از تداوم وخامت وضعيت حقوق بشر در ب الف)

  ر؛ني حقوق بشبا بزرگداشت سالروز تصويب اعالميه جها زمانهمدر سال گذشته ميالدي، 
تا نوامبر  2018اشاره به برخي از موارد نقض حقوق بشر در اين كشور از دسامبر سال  ب)

  :ازجملهالدي، مي 2019سال 
 ، به تأييد حكم2018دسامبر سال  31خواهي بحرين، در روز اقدام دادگاه فرجام -

رساني وي در سال حبس، به دليل اطالع 5محكوميت نبيل رجب، مدافع حقوق بشر، به 
امات هاي بحرين و انتقاد از اقددر مورد اعمال شكنجه در زندان توييترشبكه اجتماعي 
  ي عربستان در يمن؛ائتالف به رهبر

ميالدي، در شوراي حقوق  2018كسب كرسي از سوي حكومت بحرين، در اكتبر سال  -
اتخاذ  ازجملهكارنامه آن در زمينه موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر،  رغمبهبشر، 

                                                            
  گزارش انجمن حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك: 35

 https://www.bfhr.org/english/article.php?id=947&cid=148 
3 6 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 



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

 

  

 

جويانه عليه فعاالن در حال همكاري با همين شورا، همچنين تداوم يافتن اقدامات تالفي
  رغم عضويت آن در اين نهاد سازمان ملل؛وق بشر در اين كشور بهموارد نقض حق

ميالدي، به تأييد حكم انفصال  2019خواهي بحرين، در ژانويه سال اقدام دادگاه فرجام -
و مصادره اموال آن،  –هاي مخالف حكومت از گروه –» الوعد«جمعيت دموكراتيك ملي 

تن از شهروندان بحريني در  115محكوميت همچنين اقدام دادگاه استيناف به تأييد حكم 
هاي ويژه حقوق بشر سازمان در هاي رويهبيانيه رغمبه، »37تيپ ذوالفقار«محاكمه گروهي 

  مورد كسب اعترافات اين پرونده تحت شكنجه؛
ميالدي، به صدور حكم نهايي  2019خواهي بحرين، در فوريه سال اقدام دادگاه فرجام -

حسن، مادر همسر سيد احمد الوادعي، مدافع حقوق بشر، سيد خود عليه هاجر منصور 
وي، مبني بر تأييد محكوميت  پسردايينزار الوداعي، برادر همسر او و محمود مرزوق، 

هاي جويانه در برابر فعاليتاتخاذ اقدامي تالفي منظوربهسال حبس، تنها  3ها به تحمل آن
نيز، در  2019فوريه سال  27رين در اين مدافع حقوق بشر: گفتني است كه حكومت بح

آميز در شهروند خود را، به دليل مشاركت در اجتماع مسالمت 171اي گروهي محاكمه
  ، به تحمل حبس محكوم كرد؛38منطقه دراز

ميالدي، به صدور  2019آوريل  16اقدام دادگاه كيفري عالي چهارم بحرين، در روز  -
هاي جاري در زمينه بازداشت رغم دغدغهبه، »ا... بحرينحزب«حكم نهايي در مورد 

متهم،  169، در دوران برگزاري جلسات محاكمه سوء رفتارخودسرانه، اعمال شكنجه و 
نفر به حبس ابد،  69تن و محكوميت  138نفر، سلب تابعيت از  30مبني بر سرانجام، تبرئه 

سال  5ه تحمل نفر ب 8سال حبس و  7تن به تحمل  23سال حبس،  10متهم به تحمل  39
هزار دينار بحريني  100متهم به پرداخت جريمه  96حبس يا كمتر، همچنين محكوميت 

 2019آوريل سال  20دالر آمريكا): گفتني است كه پادشاه بحرين در  26500(حدود 
المللي، سرانجام فرماني صادر كردن مبتني بر بين اعتراضاتميالدي، پس از مواجهه با 

                                                            
3 7 Zulfiqar Brigades 
3 8 Duraz 
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هاي تر در محاكمهتن از مردم بحرين كه پيش 551عيت و شهروندي بازگرداندن حق تاب
  ها سلب تابعيت شده بود؛ كيفري از آن

ازدهم قانون ميالدي، به اصالح بند ي 2019اقدام پادشاه بحرين، در پايان ماه مه سال  -
 شتملممبارزه با تروريسم، از طريق گسترش حوزه شمول آن به خارج از خاك بحرين و 

ر و در زمينه حمايت از تروريسم و در راستاي انتشا اظهارنظر هرگونهن بر شدن آ
  در فضاي مجازي؛ ازجملهرساني در اين زمينه، اطالع

ميالدي، به باال  2019ژوئيه سال  26، عكاس مطبوعات بحريني، در 39اقدام موسي محمد -
ام از سوي رفتن از ساختمان سفارت بحرين در لندن، در اعتراض به صدور حكم اعد

، قربانيان شكنجه و درخواست از مقامات 41و احمد الماللي 40حكومت براي علي العرب
هاي ارائه شده از درخواست برتكيهبحريني جهت، متوقف ساختن احكام اين دو متهم، با 

المللي و هاي بينها و پارلمانهاي ويژه حقوق بشر سازمان ملل، دولتسوي مسئوالن رويه
بار مردم نهاد: گفتني است كه وي به دليل اقدام خود با واكنش خشونتهاي سازمان

  سفارت بحرين مواجه شد؛
ساله و  25 ميالدي، به اعدام علي العرب 2019ژوئيه سال  27اقدام دولت بحرين، در روز  - 

ه شده ساله، بر اساس حكم دادگاهي گروهي و بر اساس اعترافات گرفت 24احمد الماللي 
گفتني  شكنجه، همچنين اعدام يك شهروند بنگالدشي به همراه اين دو متهم:تحت فشار و 

، رار دارندي حكم اعدام خود قاجراتن از شهروندان بحريني در آستانه  8است در حال حاضر 
  اعدام هستند؛ حكمبهمنجر  دادرسيتن ديگر نيز در حال انجام فرآيند  10حال آنكه 

تصاب غذا ، به دست زدن به اع2019يني، در اوت سال اقدام صدها تن از زندانيان بحر -
 هاي اين كشور: گفتني است كه اين اعتصاب غذادر اعتراض به وضعيت ناگوار زندان

  ؛هاي خود پايان يافتبدون دستيابي زندانيان به خواسته

                                                            
3 9 Moosa Mohammed 
4 0 Ali AlArab 
4 1 Ahmed AlMalali 



  15                   ) 13نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

ور تأخير انداختن صد، به2019نوامبر سال  27اقدام دادگاه عالي كيفري استيناف بحرين، در  - 
، از متهمان محكوم به مرگ بر اساس 42حكم در مورد پرونده محمد رمضان و حسين موسي

دسامبر، مصادف با روز  25ها در روز كه اكنون قرار است حكم آن –اعترافات تحت شكنجه 
در زمينه استفاده از تعطيالت  فارسخليجكريسمس، اعالم شود تا سنت كشورهاي حاشيه 

  كاب به موارد نقض حقوق بشر پابرجا باقي بماند؛كشورهاي غربي براي ارت
س، برادر ، به يورش به منزل عبا2019نوامبر سال  28اقدام مأموران بحرين، در روز  -

سي موسي محمد، ضرب و شتم و دستگيري خودسرانه او، مدت كوتاهي پس از اقدام مو
  به شكايت كيفري از حكومت بحرين به پليس متروپليتن لندن؛

است مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، از حكومت و درخو ج)
هاي بنيادين مقامات اين كشور، جهت پايبند ماندن به تعهدات خود در زمينه رعايت آزادي

 ازجملهالمللي بحرين، و موازين ابتدايي حقوق بشر، همچنين درخواست از متحدان بين
قشي مثبت در ناگزير ساختن مقامات اين كشور به و بريتانيا، جهت ايفاء ن متحدهاياالت

  .43ي تعهدات خوداجراتضمين 
  

  امارات متحده عربي*

 22معه جتحليلي ميدل ايست آي، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ربي، ، در خصوص درخواست نمايندگان كنگره آمريكا از امارات متحده ع1398آذرماه 

      :  نكات مهم گزارش به شرح زير است. منصور، فعال حقوق بشرجهت آزاد كردن احمد 
 3متحده، شامل كنگره اياالت يتن از اعضا 6اي مشترك از سوي نگارش نامه الف)

تن از اعضاء مجلس نمايندگان، خطاب به خليفه بن زائد، رئيس امارات متحده  3سناتور و 

                                                            
4 2 Mohamed Ramadhan and Husain Moosa 

  و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي 43
 https://www.adhrb.org/2019/12/on‐human‐rights‐day‐systematic‐abuses‐persist‐in‐
bahrain/ 
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بشر در روابط ميان دو كشور، ضمن عربي، مبني بر خاطرنشان كردن جايگاه مهم حقوق 
درخواست جهت آزاد كردن احمد منصور، مدافع حقوق بشر، با توجه به تالش امارات 

  ؛»قهرمان رواداري«عنوان براي به تصوير كشيدن خود به
ياسي، عنوان زنداني ساشاره به تأثير تداوم بخشيدن به وضعيت حبس احمد منصور، به ب)

ا ببطه مارات متحده عربي و اعالميه مقامات آن كشور در رابر كارنامه حقوق بشري ا
  ؛»واداري و تساهلسال ر«عنوان ميالدي، به 2019بزرگداشت سال 

را درنگ احمد منصور و مباشاره به درخواست نمايندگان كنگره جهت آزاد كردن بي ج)
  ساختن وي از تمامي اتهامات وارده؛ 

هاي حقوق ميالدي، به دليل فعاليت 2017در سال اشاره به دستگير شدن احمد منصور  د)
يل سال حبس، به دل 10ميالدي، به تحمل  2019بشري خود و محكوم شدن وي در سال 

  مورد اهانت قرار دادن ادعايي اعتبار و جايگاه كشور خود و نمادهاي آن؛
ربي با عه تحدممأموران امنيتي امارات  سوء رفتارهاياشاره به مورد سرزنش قرار گرفتن  ه)

زمان كه از سوي چندين سازمان حقوق بشري و كارشناسان حقوق بشر سا –احمد منصور 
فرادي، حبس وي در سلول ان ازجملهتوسط نگارندگان اين نامه،  –ملل گزارش شده است 

ن او كرد قرار دادن او در معرض ضرب و شتم، قطع روابط وي با اعضاء خانواده و محروم
  از آب و تختخواب؛

سازمان حقوق بشري در  142گفتني است كه در ماه اكتبر سال جاري ميالدي نيز،  )و
احمد منصور در اين خطاب به دولت امارات، با توجه به فرارسيدن سالروز تولد  اينامه

  ؛44ماه، خواستار آزادي وي شدند
  
شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

، به نقل از خبرگزاري رويترز، در خصوص همكاري مقامات سابق كاخ 1398آذرماه  21

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  – گزارش پايگاه خبري 44

https://www.middleeasteye.net/news/us‐congress‐members‐call‐uae‐release‐rights‐activist‐
ahmed‐mansoor 
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نكات محوري اين . يسفيد با حكومت امارات متحده عربي جهت انجام عمليات جاسوس
   گزارش عبارتند از:

دام گزارش تحقيقي خبرگزاري رويترز در زمينه اقدام حكومت امارات به استخ الف)
  هاي تجسسي؛مديران اجرايي و مقامات اطالعاتي سابق كاخ سفيد براي مأموريت

زمينه  در متحدهاياالت، يكي از باالترين مقامات سابق 45اشاره به اقدام ريچارد كالرك ب)
مبارزه با تروريسم و برخوردار از روابط حسنه با امارات متحده عربي، به ايجاد سازماني 

ميالدي در اين  2008، از سال »46تحقيقات توسعهبرداري بهره و اداره تحليل«تحت عنوان 
هاي تجسسي آن در فضاي مجازي و تحت نظارت و كشور، در راستاي ارتقاء توانايي

  هاي پيش روي اين كشور كوچك، اما ثروتمند؛ن تهديدمراقبت قرار داد
ه باشاره به گسترش يافتن محدوده وظايف اين واحد و اقدام مقامات اماراتي  ج)
 گرايي، بلكه مورد هدفان به افراطجهت به دام انداختن مظنون تنهانهبرداري از آن، بهره

 اركنانكاي سازمان ملل و هقرار دادن يك فعال سعودي در حوزه حقوق زنان، ديپلمات
  المللي فوتبال (فيفا)؛فدراسيون بين

اشاره به چگونگي همكاري گروهي از عوامل سابق آژانس امنيت ملي آمريكا و مقامات  د)
برجسته اطالعاتي اين كشور با حكومت امارات متحده عربي جهت مورد مراقبت و نظارت 

تا فعاالن حقوق بشر،  يروريستتمظنونان از قرار دادن حوزه وسيعي از اهداف، 
  ؛47و مخالفان نگارانروزنامه

 

 19شنبه ، در روز سه48المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -3
، در خصوص ضرورت اقدام مقامات امارات متحده عربي به متوقف ساختن 1398آذرماه 

                                                            
4 5 Richard Clarke 
4 6 Development Research Exploitation and Analysis Department (DREAD) 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  47
https://www.middleeastmonitor.com/20191212‐uae‐hires‐white‐house‐veterans‐to‐carry‐
out‐spy‐missions/ 
4 8 International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
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نكات مهم . ي زندانيان عقيدتيهاهاي گروهي و حمايت به عمل آوردن از خانوادهمجازات
   اين گزارش به شرح زير است:

مارات االمللي عدالت و حقوق بشر، از وضعيت حقوق بشر در ابراز نگراني مركز بين الف)
 زمان با فرا رسيدن روز جهاني حقوق بشر و هفتاد و يكمين سالگردمتحده عربي هم

  تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر؛
  نگراني اين نهاد حقوق بشري در خصوص مواردي چون: اشاره به ابراز ب)

  ي و سياسي؛خودسرانه زندانيان عقيدت بازداشت -
م اقدا – آزاد نشدن زندانيان از حبس، حتي پس از به اتمام رسيدن دوران محكوميت -

  حكومت به تداوم بخشيدن به حبس اين زندانيان بدون انجام فرآيندهاي حقوقي؛
برداري حكومت از سلب بهره –تابعيت شده عيت زندانيان سلبنامشخص بودن وض -

  هايشان؛جويانه در قبال متهمان و خانوادهعنوان اقدامي تالفيتابعيت از زندانيان سياسي به
محروم كردن خانواده تعدادي از زندانيان عقيدتي از حقوق بنيادين خود: محروميت  -

ي و مدارك تشخيص هويت و در نتيجه همسران و فرزندان زندانيان از حق شهروند
ها به خدمات اوليه اجتماعي، ازجمله عبدالسالم ممانعت به عمل آوردن از دسترسي آن

، از متهمان پرونده موسوم به 2011كنندگان طومار اصالحات در سال ، از امضاء49الدرويش
  سال حبس؛ 10و محكوم به تحمل » 94يو.ِاي.ايي «

تابعيت شده، ازجمله محمد  طلب سلباز ديگر مخالفان صلحاشاره به اسامي برخي  ج)
، 52، پروفسور حسين مُنيف الَجبوري51، دكتر علي حسين الَحمادي50عبدالرزاق الصديق

و دكتر شاهين عبدا...  54، پروفسور احمد غيث السويدي53پروفسور ابراهيم حسن المرزوقي
  ؛55الحصاني

                                                            
4 9 Abdul‐Salam Darwish 
5 0 Muhammad Abdul‐Razzaq Al‐Siddiq 
5 1 Dr. Ali Hussain Al‐Hammadi 
5 2 Professor Hussein Munif Al‐Jaburi 
5 3 Professor Ibrahim Hassan Al‐Marzouqi 
5 4 Professor Ahmed Ghaith Al‐Suwaidi 
5 5 Dr. Shaheen Abdullah Al‐Hosani 
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درنگ مقامات امارات جهت پرداختن بي اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از د)
آميز مندي مسالمتكه تنها به دليل بهره –به وضعيت خانواده زندانيان و البته خود زندانيان 

از حق آزادي بيان خود متهم و محكوم به تحمل حبس و ديگر موارد نقض حقوق بشر 
 .56شدند

  

ير تحده عربي در سابشر از سوي عربستان سعودي و امارات مب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
وز رين، در رانتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بح -1

هاي ويژه سازمان ملل به مسئوالن رويه آميزنامه اتهام، در خصوص 1398 آذرماه 22جمعه 
ر مندي از حقوق بشالمللي بر بهرهعربستان سعودي، در زمينه آثار منفي مداخله نظامي بين

      : محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. در يمن
ار از خوردي عربستان، براقدام ائتالف نظامي كشورهاي حوزه خليج (فارس) به رهبر الف)

د رانسه، به مورفآمريكا، بريتانيا و  متحدهاالتايهاي عملياتي، اطالعاتي و لجستيك حمايت
بدا... ع، عليه نيروهاي انصارا... و علي 2015مارس سال  26حمله قرار دادن يمن در 

  صالح، همچنين منزوي نمودن اقتصادي اين كشور؛
ازل ها، مدارس و منمان نيروهاي ائتالف به بيمارستانااشاره به حمالت هوايي بي ب)

هاي بشردوستانه و كمك وانتقالنقلدن از ها به ممانعت به عمل آورمسكوني، اقدام آن
  رقم زدن شديدترين بحران بشري در جهان؛ روازاين

و افزايش يافتن  2016بار حمله به يمن در سال  35به  متحدهاياالتاشاره به اقدام  ج)
  ميالدي؛ 2017فقره در سال  130اين حمالت به  توجهابلق

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 56

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1063‐human‐rights‐day‐in‐the‐uae‐
the‐authorities‐should‐stop‐collective‐punishment‐and‐protect‐families‐of‐prisoners‐of‐
conscience.html 
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 ويداديمكاني و ر هايداده پروژهميالدي، از سوي  2018شمار آمدن سال اشاره به به د)
 30800با توجه به كشته شدن » ترين سال جنگ يمنمهلك« عنوانبه، 57مسلحانه مناقشات

  حمالت نظامي؛ مستقيمًا بر اثر –تن از مردم اين كشور در اين سال 
ع هاي درگير در ممانعت به عمل آوردن غيرقانوني از توزياشاره به دست داشتن طرف ه)

 هاي بشردوستانه در اين كشور و منجر شدن حمالت هوايي نيروهاي ائتالف به كشتهكمك
  المللي جنگ؛نمتناقض با قوانين بي –شدن هزاران تن از غيرنظاميان و تخريب اماكن غيرنظامي 

ن، رهايي چوالمللي در اين منازعه، به شيوع گسترده بيمااشاره به منجر شدن مداخله بين )و
  ها و نظام اقتصادي كشور و از دست رفتن امنيت غذايي؛وبا، تخريب زيرساخت

درصد از  80دن اشاره به آمارهاي سازمان ملل، مبني بر با خطر گرسنگي و بيماري مواجه بو ز)
هاي اضطراري، عدم يليون نفر به كمكم 14,3نياز  - ليون نفر مي 24,1 –جمعيت يمن 

يون نفر به ميل 19,7ميليون نفر به آب سالم و بهداشت و فقدان دسترسي  17,8دسترسي حدود 
  ها از حقوق بنيادين بشري؛محروميت آن ديگرعبارتبهخدمات درماني و پزشكي، 

، ملل از مقامات عربستان سعوديان هاي گزارشگران ويژه سازماشاره به درخواست ح)
  جهت 

يح تصر ارائه نظرات خود در زمينه موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته در يمن و -
  در راستاي حمايت و احترام به حقوق بشر در اين كشور؛ اتخاذشدهاقدامات 

ا و ، غذتعيين تدابير الزم جهت فراهم آوردن دسترسي مردم يمن به آب، دارو، سوخت -
  يگر ضروريات مورد نياز؛د
ها، قوانين و مقررات وضع شده در راستاي ممانعت به عمل آوردن از وقوع ارائه سياست -

  ؛58مكرر موارد نقض حقوق بشر و به مجازات رساندن عوامل و مسئوالن آن
 

                                                            
5 7 Armed Conflict Location & Event Project Data (ACLED) 

  ر لينك:گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي د 58
 https://www.adhrb.org/2019/12/un‐special‐procedures‐publish‐allegation‐letter‐to‐saudi‐
arabia‐on‐negative‐impact‐of‐international‐military‐intervention‐on‐the‐enjoyment‐of‐
human‐rights‐in‐yemen/ 
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، در 1398 آذرماه 21شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -2
ر نكات قابل ذك. نامه رياضگرفته شدن موارد نقض حقوق بشر در توافق خصوص ناديده

   اند از:اين گزارش عبارت
ي ور هاددولت عبد ربه منص –رقم خوردن توافقي جديد مبتني بر ادغام دولت يمن  الف)

ر دي آن با شوراي انتقالي جنوب در ماه نوامبر سال جاري ميالدي در رياض و ناكام –
  ارد نقض حقوق بشر؛پرداختن به مو

و  رانهاشاره به ارتكاب نيروهاي وابسته به شوراي انتقالي جنوب به بازداشت خودس ب)
هاي وبي عدن، در ماهيك كودك، در استان جن ازجملهنفر،  40كم ناپديدشدگي اجباري دست

ماه شدگان در تن از اين بازداشت 15كم نامه رياض: گفتني است كه دستپيش از امضاء توافق
  هفته حبس يا بيشتر، آزاد شدند؛ 2سپتامبر سال جاري، پس از تحمل 

جنوب  قاليتأكيد بر ضرورت اقدام دولت ادغام شده يمن و نيروهاي امنيتي شوراي انت ج)
شدگان درنگ زندانيان و ناپديدبه آزاد كردن بي –تحت حمايت امارات متحده عربي  –

  ر؛وق بشمجازات عوامل و ناظران موارد نقض حقاجباري، پرداخت غرامت به قربانيان و 
اكنان استفاده نيروهاي امنيتي يمن از ساشاره به عدم پرداختن توافق رياض به سوء د)

  ها از مجازات؛محلي و تداوم معافيت آن
مايت بان حقوق بشر در زمينه اقدام نيروهاي امنيتي تحت حاشاره به مستندات ديده ه)

ضاء ها، بازداشت اعربي به استفاده از زور به هنگام دستگيريحكومت امارات متحده ع
و  ها، بازداشت خودسرانه مردانخانواده افراد مظنون، جهت تحت فشار قرار دادن آن

ها تن هپسران يمني، محبوس كردن كودكان و بزرگساالن در يك مكان و ربايش اجباري د
  از شهروندان اين كشور؛

رتبه سازمان ملل، در ماه سپتامبر سال جاري ارشناسان عالياشاره به گزارش گروه ك و)
ميالدي، در زمينه اقدام نيروهاي امارات متحده عربي و نهادهاي وابسته به آن به بازداشت 

هاي ارتكاب به خشونت ازجملهها، خودسرانه شهروندان يمني و اعمال شكنجه عليه آن
 هاي تحت نظارت خود؛جنسي در بازداشتگاه



  22                                                                                                                                70گزارش راهبردي 

 

بان حقوق بشر، مبني بر انكار تمامي شاره به پاسخ كتبي شوراي انتقالي جنوب به ديدها ز)
اقدامات اين نهاد در زمينه بازداشت خودسرانه و ناپديدشدگي اجباري شهروندان 
غيرنظامي يمن و اقدام آن به حصول اطمينان از رعايت و حمايت از حقوق بشر و ممانعت 

  .59انيانبه عمل آمدن از نقض حقوق زند
  

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

، در 1398 اهآذرم 25انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -1
ارش موارد مهم گز. ها هزار تن از مردم يمن بر اثر شيوع تب دنگيخصوص تهديد جان ده
     : مذكور به شرح زير است

 ه با نيش پشه به انسانك -دن شهروندان يمني با تب دنگي دست و پنجه نرم كر الف)
ب حمالت هوايي، پرتا ازجملهعالوه بر ديگر مخاطرات جنگ،  – شودمنتقل مي

  با و كمبود دارو و سوخت؛وها، قحطي و گرسنگي، خمپاره
اشاره به بيشتر بودن سرعت شيوع تب دنگي بيش از هر بيماري ديگري در جهان،  ب)

ري اين بيماري از درمان مشخص و فقدان واكسن معين براي پيشگيري از عدم برخوردا
  ؛60به آن ابتال
يان مويژه در اشاره به گزارش كاركنان بخش بهداشت يمن، مبني بر شيوع تب دنگي به ج)
به گفتة يك ها با شرايط بهداشتي نامناسب: جاشدگان جنگي، با توجه به مواجه بودن آنبي

در يك اردوگاه  اكنونهمشهر حجه در غرب يمن مشغول كار است، پرستار يمني كه در 
  ؛تندمبتال به تب دنگي هس جاشدگانبينفري در نزديكي اين شهر، همه  700

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 59

 https://www.hrw.org/news/2019/12/12/yemen‐riyadh‐agreement‐ignores‐rights‐abuses 
ميزان ابتال به تب دنگي در سراسر جهان رو به افزايش است. سازمان جهاني بهداشت در سال جاري ميالدي، گفتني است كه  60

  به شمار آورد.تهديد مهم براي بهداشت عمومي در سراسر جهان  10كي از اين بيماري را ي
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ن تغذيه و همچنيها با توجه به وجود سوءدر خانه وميرهامرگاشاره به افزايش يافتن شمار  د)
هايي ز پزشكابه گفته يكي ها: ن به درمانگاهاز دست رفتن جان بسياري از بيماران در راه رسيد

  ؛هستند كند، بيش از نيمي از بيماران روزانة او مبتال به تب دنگيكه در شهر حجه كار مي
مورد  59486كم دست تاكنونبنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت گفتني است كه  ه)

  ؛61به تب دنگي در اين كشور به ثبت رسيده است ابتالمشكوك به 
  
، در 1398 آذرماه 22انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -2

ين خصوص منجر شدن منازعات يمن به بدترين بحران بشري در جهان و قرار گرفتن ا
    اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. كشور در آستانه فروپاشي اقتصادي

يازمندي نه سازمان ملل، مبني بر ندفتر امور بشردوستا هاي ارائه شده از سويآمار الف)
هاي به كمك –درصد از جمعيت آن  80 –ميليون تن از مردم كشور يمن  24حدود 

  اضطراري؛
اشاره به آمارهاي ارائه شده از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد  ب)

ك به شامل نزدي – (يونيسف)، مبني بر محروم ماندن دو ميليون كودك يمني از تحصيل
سال  هزار كودك بازمانده از تحصيل از زمان آغاز جنگ در اين كشور، در مارس 500

  ميالدي؛ 2015
اشاره به اظهارات مارتين گريفيتس، نماينده ويژه سازمان ملل در امور يمن، مبني بر  ج)

حلي سياسي براي پايان دادن به جنگ در اين ي راهاجراضرورت سرعت بخشيدن به 
كشور، با توجه به در رنج و عذاب بودن متداوم مردم آن و دست و پنجه نرم كردن روزانه 

  ؛62ها براي به دست آوردن غذا و نجات از گرسنگيآن

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 61

 https://farsi.euronews.com/2019/12/16/yemen‐dengue‐fever‐59486‐suspected‐cases‐
displaced‐people 

  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 62
 https://news.un.org/en/story/2019/12/1053431 
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ر ، د1398 آذرماه 21شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -3
ته ، به گف»ترين نقطه يمنهپرمخاطر« عنوانبهخصوص به شمار آمدن شهر بندري حديده، 

   ن گزارش عبارت است از:نكات مهم اي. الملليي امدادرسان بيننهادها
المللي در خصوص باقي ماندن شهر نهاد امدادرسان بين 15بيانيه هشدارآميز مشترك  الف)

رغم امضاء توافق استكهلم در سال گذشته ، به»ترين نقطه يمنپرمخاطره« عنوانبهحديده، 
  دي، جهت كاستن از آالم مردم اين كشور؛ميال
مبر سال غيرنظامي در شهر و استان حديده از دسا 799اشاره به كشته و مجروح شدن  ب)

  ؛تاكنونميالدي  2018
توان به سازمان ها مينآكه از ميان  - اشاره به ابراز ناخرسندي شديد اين نهادها  ج)

به  و رنج مردم يمن از تداوم يافتن درد –نروژ اشاره كرد  جويانپناهآكسفام و شوراي 
  ترين بحران بشري از درون منازعات اين كشور؛سابقهدليل بروز بدترين و بي

ر گرفتن ها در يمن، با توجه به مورد حمله و تخريب قرااشاره به تداوم يافتن خشونت د)
، رو به روينازاو منازل مسكوني، مزارع و كشتزارها، بازارها و مراكز درماني و بهداشتي 

  وخامت نهادن بحران بشري در اين كشور؛
ها از خانه و كاشانه هزار تن از مردم يمن و آوارگي آن 390جاشدگي حدود اشاره به بي ه)

ز خود در سال جاري ميالدي: اين در حالي است كه حديده، تعز، حجه و الضالع ا
  ؛آيندهاي اين كشور به شمار ميترين استانپرمخاطره

ر مناقشات تن از شهروندان غيرنظامي در سال جاري ميالدي، د 1008اشاره به كشته شدن  و)
  نفري سال گذشته است؛ 2049ار كه كمتر از آم –بار مسلحانه در سراسر يمن خشونت

ليون نفر با مي 7ميليون تن از مردم اين كشور با گرسنگي و  10اشاره به مواجه بودن  ز)
  تغذيه؛سوء
چه اقدامات عاجل و ضروري جهت ممانعت به عمل آوردن از تداوم اين جنگ چنان ح)

  ؛63تري در انتظار شهروندان غيرنظامي آن قرار خواهد داشتاتخاذ نشود، فاجعه بزرگ

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري الجزيره.  63
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اي از شركاي رسانه -) 64انتشار گزارش از سوي شبكه خبري ِاي.ان.اس.ِاي (آنسا -4
شنبه در روز پنج – فارسخليجمديترانه و دهنده تحوالت منطقه كميسيون اروپا و پوشش

ها تن از شهروندان يمن در آستانه بروز ، در خصوص قرار داشتن ميليون1398 آذرماه 21
     نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . قحطي
زمان ملل، ديگر از شوراي امنيت سا امدادرساننهاد  14درخواست سازمان آكسفام و  الف)

ميليون  10بس در يمن، با توجه به عدم دسترسي درنگ آتشراري بيمبني بر ضرورت برق
 ترين قحطي درها در آستانه بروز جديتن از شهروندان اين كشور به غذا و قرار داشتن آن

  تغذيه؛ميليون تن ديگر به سوء 7 ابتالتاريخ معاصر جهان، همچنين 
 وكشته  799 –مي جنگ يمن غيرنظا چهارم از قربانياناشاره به اختصاص يافتن يك ب)

 40ين بندر اين كشور، همچن ترينمهمميالدي، به شهر حديده،  2019ر سال د - مجروح 
  حمله انجام شده عليه غيرنظاميان آن؛ 2100درصد از 

ش هزار تن از مردم يمن، در سال جاري ميالدي، در تال 390جاشدگي اشاره به بي ج)
ست كه نيمي از اين ااي منازعات جاري: گفتني هها و خشونتبراي گزير از بمباران

جنگ  يابتدامثال از  طوربههاي حجه، حديده و الضالع هستند؛ جاشدگان از استانبي
  اند؛جا و آواره شدههزار تن از اهالي استان حديده بي 600تنها  تاكنون

شري و هاي حقوق بهاي سازمانها و معضالت گسترده فعاليتآور شدن دشواريياد د)
ب آها، بازارها و يا رساني به جوامع فاقد دسترسي به بيمارستان، در زمينه كمكامدادرسان

هاي خود از درصد از كاال 90آشاميدني، با توجه به وابسته بودن اين كشور به وارد كردن 
  ها و تداوم منازعات در كشور، از سوي ديگر؛و بسته بودن گذرگاه سويك
 70ت گذرگاه واردا –اتمه يافتن حمالت به شهر بندري حديده تأكيد بر ضرورت خ ه)

يون تن از ميل 20با توجه به وابسته بودن زندگي  –درصد از مواد غذايي، دارو و سوخت 
  مردم اين كشور به آن؛

                                                                                                                                                            
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/flashpoint‐city‐hodeidah‐dangerous‐place‐
yemen‐191212171323906.html 
6 4 ANSA's news network 
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ي ابتداز ميليون تن از شهروندان يمني به ترك خانه خود ا 4اشاره به ناگزير شدن  و)
ها در حال حاضر، در معرض سرماي هزار تن از آن 500اشتن و قرار د تاكنونمنازعات 

  ؛شان به پناهگاهي امنزمستان، با توجه به عدم دسترسي
ها، ها و بازاراشاره به مورد هدف قرار گرفتن متداوم منازل مسكوني، مدارس، بيمارستان ز)

 60 –حمله از حمالت انجام شده در سال جاري ميالدي  327اختصاص يافتن  ازجمله
 50به اماكن غيرنظامي و اختصاص يافتن  –درصد از كل حمالت نظامي در اين سال 

  ؛65درصد از قربانيان به زنان و كودكان
 

، در 1398 آذرماه 12شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -5
شي پيامدهاي نا ،تنهانهبه معلوليت به تحمل  مبتالخصوص ناگزير شدن شهروندان يمني 

شري جهان. ر ميانه بدترين بحران بها ديشترين محروميتبها جنگ مسلحانه، بلكه از سال
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است

ه با معلوليت در جنگ مسلحانه محرومان: زندگي همرا«انتشار گزارشي تحت عنوان  الف)
به معلوليت،  مبتالالمللي افراد ) به مناسبت روز بينآذرماه 12، در روز سوم دسامبر (»66يمن

استان جنوبي يمن،  3ماه تحقيق و پژوهش، شامل ديدار از  6آمده از نتايج به دست
مرد، زن و  53شهروند اين كشور و ثبت و مستندسازي تجارب  100مصاحبه با نزديك به 

  ها؛به انواع ناتوانايي مبتالكودك 
 وهاي متعدد افراد معلول به هنگام گزير از خشونت اشاره به معضالت و دشواري ب)

  :ازجملهجنگ، 
هاي چرخدار، عصا، چوب و ديگر فرسا بدون صندليها و سفرهاي طاقتجاشدگيبي -

ان خود دوست علوالن به خانواده ووابستگي تقريباً تمامي م -تجهيزات كمكي و توانبخشي؛ 
  آور؛براي طي كردن سفرهاي شكنجه

                                                            
  گزارش شبكه خبري اِي.ان.اس.اِي. قابل بازيابي در لينك:  65

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2019/12/12/oxfam‐
says‐10‐mn‐in‐yemen‐at‐risk‐of‐most‐serious‐famine_3e1cc3c2‐20d4‐4692‐bdc5‐
085cbcb3fecf.html 
6 6 Excluded: Living with disabilities in Yemen’s armed conflict 
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جدا  وزير از جنگ براي گ هايشانخانوادهجا ماندن بسياري از معلوالن به هنگام تالش  -
رد از ن بودن فها از اعضاء خانواده، به دليل بروز آشوب و ناآرامي و يا ناتواشدن ناگزير آن

  تحمل دشواري مسير؛
 وسفر  وخامت نهادن وضعيت جسماني معلوالن، به دليل ناگزير شدن به انجامرو به  -

  ها؛هاي آنها و معلوليتفرار از خشونت و افزوده شدن بر ناتوانايي
هاي نامناسب بودن وضعيت و عدم كفايت امكانات، براي معلوالن، در اردوگاه -

  زده؛هاي جنگخانواده
ات هاي درماني و پزشكي و خدمعيت تأمين مراقبتاشاره به رو به وخامت نهادن وض ج)

ي مدناكارآرفاه اجتماعي بر اثر جنگ و فروپاشي اقتصادي كشور و منجر شدن آن به 
  سيستماتيك در راستاي تضمين حقوق افراد معلول؛

آسيب  ويژهبههاي روحي شديد، اشاره به منجر شدن تداوم منازعات در كشور به بحران د)
اسان ارشنككودكان، همچنين با توجه به ناكافي بودن تعداد متخصصان و  ديدن بسياري از

كاوي در كل كشور و استقرار بيشتر متخصص روانشناسي و روان 40اين حوزه: وجود تنها 
  ها در شهرها؛آن
هاي حقوق بشري، به گردآوري اطالعات و اشاره به ضرورت اقدام نهادها و سازمان ه)

به معلوليت و ناتواني و نيازمند به مراقبت،  مبتالدر زمينه تمامي افراد ها تحليل مؤثرتر داده
هاي ضروري و فراهم آمدن ها از خدمات و كمكحصول اطمينان از محروم نماندن آن

  ؛67هاهاي مورد نياز آنتجهيزات و كمك
  

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:فو بينگزارش سازمان ع 67

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/yemen‐war‐and‐exclusion‐leave‐
millions‐of‐people‐with‐disabilities‐in‐the‐lurch/ 
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 شنبهسه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -6
داوم سال، با ت 20، در خصوص رنج كودكان يمني از گرسنگي به مدت 1398آذرماه  12

   اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. يافتن منازعات در اين كشور
جنگ «، تحت عنوان 68الملليگزارش انتشار يافته از سوي كميته نجات بين الف)

مخرب تداوم منازعات بر مردم يمن، يك سال  ، در زمينه تأثير»69مان را بر باد دادآرزوهاي
  پس از اعالم توافق استكهلم؛

وح سال جهت بازگرداندن يمن از آستانه سقوط به سط 20اشاره به ضرورت گذشت  ب)
  بحران در زمينه گرسنگي كودكان؛پيش از 

 - نه جهان بيش از كل بودجه بشردوستا –ميليارد دالري 29اشاره به لزوم صرف هزينه  ج)
هاي بشردوستانه، در صورت تداوم يافتن اين المللي جهت ارائه كمكاز سوي جامعه بين

  سال ديگر؛ 5جنگ به مدت 
يك خود لماتاشاره به درخواست از شوراي امنيت سازمان ملل جهت استفاده از نفوذ ديپ د)

هاي بس در ميان طرفدرنگ آتشاجرايي كردن بي ازجملهدر راستاي برقراري صلح، 
  هاي بشردوستانه؛گير و رفع موانع پيش روي ارائه كمكدر
المللي جهت تحت فشار قرار دادن تمامي اشاره به ضرورت اقدام نهادهاي بين ه)

هاي دريايي و ي گذرگاهحصول اطمينان از بازگشايي تمام منظوربههاي درگير، طرف
  ختن به اقتصاد در حال سقوط كشور؛هوايي و پردا

  :ازجملهير منفي منازعات بر زنان و دختران، اشاره به تأث و)
 1.1ها در معرض بدترين پيامدهاي بحران غذايي، همچون رنج كشيدن قرار گرفتن آن -

  تغذيه شديد در سال گذشته ميالدي؛ميليون زن باردار و شيرده از سوء
 18 درصد از دختران زير 50در كشور با توجه به ازدواج  كودك همسريافزايش ميزان  -

كه در حال حاضر به دوسوم جمعيت دختران رسيده است  –سال پيش از آغاز اين منازعه 
 .70هابا توجه به افزايش يافتن مشكالت اقتصادي و معيشتي خانواده  -

                                                            
6 8 International Rescue Committee (IRC) 
6 9 “The war destroyed our dreams” 
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  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  70

 https://www.middleeastmonitor.com/20191203‐report‐as‐yemen‐war‐rages‐children‐will‐
suffer‐from‐hunger‐for‐20‐years/ 


