
 

 

  
   
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  1399 فرودين
 

7001099  
 

 
ي 

شر
ق ب

حقو
مه 

رنا
 كا

ي به
گاه

ن
ي(

عرب
ده 

متح
ت 

ارا
و ام

ين 
حر

ي، ب
ود

 سع
ان

بست
عر

2(  
 

دي
هبر

ش را
زار

گ
    7/ 

99  

  



  2                                                                                                                               7ي گزارش راهبرد

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  3                  )             2( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

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، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1399 ماهفروردينكشورهاي منطقه، در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهآشكار 
خالصه به  صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  
  حرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، ب الف) موارد نقض حقوق

  
  عربستان سعودي*
 26شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز سه –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

، در »2رپريو«، به نقل از سازمان بريتانيايي مدافع حقوق بشر موسوم به 1399 ماهفروردين
نكات قابل ذكر اين . سال گذشته 5تن در  800خصوص اقدام عربستان سعودي به اعدام 

   اند از:گزارش عبارت
با روي كار  زمانهمميالدي و  2015دو برابر شدن نرخ اعدام در اين كشور از سال  الف)

در  423ميالدي و انجام پذيرفتن  2014تا  2009هاي آمدن ملك سلمان، در قياس با سال

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

Human  Rights  (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN  Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

International) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated  Press  (AP)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman  Rights 

Watch) ؛ روزنامه عرب نيوز(Arab  News شبكه خبري بي.بي.سي ()؛BBC.Com روزنامه اينديپندنت )؛
)Independent ي ميدل ايست مانيتور (تحليل –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO) ؛ مركز حقوق بشر(

 Emiratesامارات متحده عربي ( Centre  for  Human  Rights  (ECHR)پايگاه خبري المصدر ( )؛Al‐Masdar 

News پايگاه خبري بحرين ميرور ()؛Bahrain Mirror (رپريو«)؛ سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به «Reprieve ؛(
پايگاه اينترنتي  و )Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي)؛ Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( –ايگاه خبري پ

  ).Just Securityجاست سِكيوريتي (
2 Reprieve 
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بر تحديد  ابتداي، از ها: اين در حالي است كه محمد بن سلمان، وليعهد سعوداين سال
  ها تأكيد كرده بود؛ ميزان اعدام

علي  ازجملهحكم اعدام،  ياجرانوجوان در آستانه  13 كمدستاشاره به قرار داشتن  ب)
  ؛5و عبدا... الظاهر 4، داوود المرهون3النمر
ي، تن در سال گذشته ميالد 37جمعي اشاره به اقدام حكومت سعودي به اعدام دسته ج)

 كه در زمان ارتكاب جرائم ادعايي كودكي بيش نبودند؛ –نوجوان  6 ازجمله

، مدير اين نهاد حقوق بشري، مبني بر به واقعيت نپيوستن 6اشاره به اظهارات مايا فوآ د)
سازي در اين كشور و اصالحات و مدرن ياجراهاي جاري در عربستان در رابطه با گفتمان

حكومت صادركننده احكام اعدام براي  عنوانهببه شمار آمدن حكومت عربستان همچنان 
 پادشاهي؛افراد برخوردار از نظرات و عقايد مخالف اين 

پايان بخشيدن  جهتازآنتأكيد بر ضرورت اقدام شركاي غربي عربستان به درخواست  ه)
 عنوانبهبه اعدام كودكان و مخالفان سياسي خود و در غير اين صورت، به شمار آمدن 

  ؛7المللأييدكننده اين موارد نقض فاحش حقوق بينهاي تحكومت
 

شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
قدام ا، در خصوص مخاطرات شيوع ويروس كرونا، با توجه به 1399 ماهفروردين 26

 :ستابه شرح زير  موارد مهم گزارش مذكور. عربستان به اخراج شهروندان اتيوپيايي
، در خصوص ماهفروردين 25صدور بيانيه از سوي سازمان ملل، در روز دوشنبه  الف)

خطر گسترش ويروس كرونا، با توجه به اقدام حكومت عربستان سعودي به اخراج 
 كارگران غيرقانوني مهاجر اهل اتيوپي؛

                                                            
3 Ali al‐Nimr 
4 Dawood al‐Marhoon 
5 Abdullah al‐Zaher 
6 Maya Foa 

  ابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست آي. ق –گزارش پايگاه خبري  7
https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐arabia‐executions‐under‐king‐salman‐reprieve‐report 
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وع بيماري ان آغاز شيمهاجر اتيوپيايي از سوي عربستان، از زم 2870اشاره به اخراج  ب)
 ها به آديس آبابا، بر اساس اظهارات مقامات، و فرستادن آنتاكنون 19 –گير كوويد همه

  آژانس مهاجرت سازمان ملل؛
بني بر سازماني سازمان ملل، ماشاره به دستيابي خبرگزاري رويترز به اطالعيه درون ج)

ن هزار تن از مهاجرا 200حدود  درمجموعاحتمال اقدام مقامات سعودي به اخراج 
، كنيا و فارسخليجكشورهاي حوزه ديگر همچنين اين احتمال مطرح است كه اتيوپيايي: 

  ؛مهاجران اتيوپيايي را به كشورشان بازگردانند نيزساير كشورهاي مجاور 
، سازمان ملل در اتيوپي بشردوستانهامور  كنندههماهنگ، 8اشاره به اظهارات كترين سوزي د)

ريزي مهاجران، ضمن تداوم يافتن شيوع كرونا در صورت انتقال گسترده و بدون برنامه مبني بر
  ؛9درخواست از مقامات اين كشورها جهت به تعليق درآوردن موقت اين اقدام

  
، در 1399 ماهفروردين 26شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -3

ساالرانه ر فضاي مجازي در مورد نظام قيموميت مردزنان سعودي د هايافشاگريخصوص 
موارد . عه عربستانزنان در جام هاي پيش رويهاي جنسي و ديگر چالشو آزار و اذيت

   اند از:       مهم اين گزارش عبارت
 ، باييترتوي اقدام زنان سعودي در دو هفته اخير به انتشار مطالبي در شبكه اجتماع الف)

 مينه آزار وزبه اشتراك گذاردن تجارب خود در  منظوربهي مستعار، استفاده از اسام
ها به مقامات و استفادهها در گزارش كردن اين سوءهاي جنسي، داليل درنگ آناذيت

  االرانه؛آميز قيموميت مردسدرخواست جهت فسخ نظام تبعيض

                                                            
8 Catherine Sozi 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –خبري گزارش پايگاه  9
https://www.middleeastmonitor.com/20200414‐un‐saudi‐deportations‐of‐ethiopian‐
migrants‐risks‐spreading‐coronavirus/ 
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ظارت خاطرنشان كردن شجاعت اين زنان در زمان اقدام مقامات سعودي تحت ن ب)
 شتن وبه سكوت وادا ازجملهمحمد بن سلمان به تداوم بخشيدن به كارزار سركوبگري، 

  متالشي كردن جنبش حقوق زنان در كشور؛
ر دداوي لوجين الهذلول و سمر ب ازجملهاشاره به حبس فعاالن سرشناس حقوق زنان،  ج)

ه از زنان آزاد شد شدنمواجهها و زندان، به مدت نزديك به دوسال از زمان بازداشت آن
  هاي معوقه؛هاي سفري و محاكمهزندان با ممنوعيت

ي، حق نندگاعطاء حق را ازجملهاشاره به برخي از اصالحات اعمال شده در اين زمينه،  د)
يمان مرد، سال و امكان سفر بدون كسب اجازه از ق 21دريافت گذرنامه براي زنان باالي 

هاي شغلي هاي جنسي و تبعيضرابر آزار و اذيتهمچنين تصويب قوانين حامي زنان در ب
  ؛تأكيد بر طوالني بودن اين مسير و كافي نبودن اين اصالحات حالدرعينو 
به  ت اقدامصور اشاره به مواجهه متداوم زنان عربستان با بازداشت و استرداد اجباري در ه)

قيموميت  وتحت حمايت ها استفاده و آزار و اذيت، در شرايط قرار داشتن آنگزير از سوء
  اعضاء مرد خانواده يا همسر خود؛

ها به نهاي محصور، در صورت اقدام آاشاره به ارجاع داده شدن اين زنان به پناهگاه و)
ها تا زمان تن شان به ماندن در اين پناهگاهاستفاده و ناگزير شدنسوء هرگونهگزارش كردن 

 انواده؛معضل خود با خ وفصلحلا ي شده و يريزها به ازدواج از پيش برنامهدادن آن

اشاره به فقدان جنبش سازمان يافته و يا نهاد قابل اطمينان و امن ويژه حمايت از حقوق  ز)
المللي از حكومت سعودي زنان در اين كشور و تأكيد بر ضرورت درخواست جامعه بين

تماعات براي اين قشر جهت آزاد كردن فعاالن حقوق زنان، تضمين حقوق آزادي بيان و اج
  ؛10از جامعه، همچنين برچيده شدن كامل نظام قيموميت مردساالرانه

  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2020/04/14/saudi‐women‐are‐speaking‐online 
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، در 1399 ماهفروردين 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري آناتولي، در روز يكشنبه  -4
شهروند عربستان در ارتباط با قتل جمال  20پذيرش كيفرخواست براي خصوص 
   اند از:       بارتموارد مهم اين گزارش ع. خاشقجي

بر  بتنيماقدام دادگاهي در تركيه به پذيرش كيفرخواست دادستاني كل اين كشور،  الف)
ال به اتهام قتل جم ،شهروند عربستان سعودي 20تقاضاي صدور حكم حبس ابد براي 

  ؛نگار منتقد سعوديخاشقجي، روزنامه
ان و زمان اطالعات عربستاحمد بن محمد العسيري، معاون سااشاره به متهم شدن  ب)

 ده و، در اين پرونسعود القحطاني، به تحريك براي انجام قتل عمد از طريق شكنجه
ان سيري و القحطاني، متهمالعها: گفتني است كه درخواست صدور حكم حبس ابد براي آن

 ؛در دادگاه عربستان تبرئه شده بودند ،اصلي اين قتل
موران اطالعاتي عربستان أ، ژنرال و از م11ان اباحسينمنصور عثماشاره به دستور داشتن  ج)

، مبني بر بازگرداندن خاشقچي به اين كشور و كشتن وي در از احمد بن محمد العسيري
 ت مقاومت او در برابر اين دستور؛صور

شهروندان عربستاني ديگر متهم به  18اشاره به تقاضاي صدور حكم حبس ابد براي  د)
  ؛12شقچي، در اين كيفرخواستمشاركت در قتل جمال خا

  
 20ه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي جاست سكوريتي، در روز چهارشنب -5

رغم كارنامه ، در خصوص معافيت عربستان سعودي از مجازات، به1399 ماهفروردين
    اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. آن وتارتيرهحقوق بشري 

عربستان سعودي از مشروعيت و اعتبار الزم جهت انجام اقدام عدم برخورداري  الف)
اخير مقامات اين كشور به برگزاري اجالس مجازي در زمينه چگونگي مقابله با شيوع 

                                                            
1 1 Mansour Othman M. Abbahussain 

  گزارش شبكه خبري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 12
 https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey‐20‐saudis‐charged‐in‐khashoggi‐killing/1801435 
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كننده اين اجالس برگزار عنوانبه، 20بيماري كرونا، با مشاركت سران اجالس گروه جي 
وخامت نهادن وضعيت حقوق بشر در  در ماه نوامبر سال جاري ميالدي، با توجه به رو به

  ميالدي؛  2017از زمان آغاز واليت عهدي محمد بن سلمان در سال  ويژهبهاين كشور، 
ميالدي،  2017اشاره به برخي از موارد نقض حقوق بشر در اين كشور، از سال  ب)

  :ازجمله
كامل به سكوت واداشتن سيستماتيك تمامي مخالفان، ضمن برخورداري از معافيت  -

  مجازات؛ هرگونهالمللي از بين
وم بخشيدن به روند اعمال شكنجه، قتل و تحديد حقوق و قوانين بنيادين بشري، اتد -

حق بر حيات، حق آزادي بيان و عقيده، حق برگزاري اجتماعات و تجمعات و  ازجمله
 ؛ها و كارگران مهاجر و ارتكاب به جرائم احتمالي جنگي در يمنحقوق زنان، اقليت

 عنوانبهها زدن به آن برچسبطلب از طريق تداوم بخشيدن به پيگرد قانوني فعاالن صلح -
  ها؛آفرين و يا استفاده از قوانين ضد تروريسم عليه آنتروريست يا تنش

ها از مورد ضرب و شتم قرار دادن متهمان و مظنونان جهت كسب اعتراف، محروم كردن آن - 
هاي ها و تنبيهشان در معرض مجازاتهاي خانوادگي، قرار دادنهاي حقوقي و مالقاتحمايت

  اكمه؛هاي طوالني پيش از برگزاري محزمانمدتشان براي بدني و محبوس كردن
نگار منتقد، حبس اشاره به مواردي چون، به قتل رساندن جمال خاشقچي، روزنامه -

حكم اعدام براي سلمان لوجين الهذلول، فعال حقوق زنان، به دليل رانندگي و صدور 
  العوده، پس از اقدام وي به انتشار توئيتي در مورد صلح و سازش؛

گيري از پيشنهاد انيس كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اشاره به بهره ج)
، از سوي 20گيري از فرصت برگزاري اجالس سران گروه جي ، به بهرهفرا قضاييهاي قتل

ده در اين مجمع در نوامبر سال جاري ميالدي در رياض جهت وادار كننرهبران مشاركت
هاي گويي، افشاء كردن سياستپذيري و حقيقتكردن عربستان به مسئوليت

المللي در اين زمينه، همچنين ناگزير رژيم سعودي و ارتقاء آگاهي بين پذيرشغيرقابل
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يافته حقوق ماند نقض سازالمللي به شكستن سكوت در رابطه با موارساختن جامعه بين
  بشر در اين كشور؛

گزارشگر  عنوانبهاشاره به ضرورت انتصاب كارشناسي مستقل از سوي سازمان ملل،  د)
ويژه حقوق بشر در زمينه عربستان، جهت مورد نظارت قرار دادن دائمي، موشكافانه، دقيق 

بر درباره موارد جانبه وضعيت حقوق بشر در اين كشور، گردآوري اطالعات معتو همه
و نهادهاي جامعه مدني، ارتقاء شناخت و  نقض حقوق بشر، برقراري ارتباط ميان دولت

آگاهي و مشاركت در كارزارهاي حمايتي، همچنين رساندن پيامي محكم و شفاف به 
  .13حكومت عربستان در مورد عدم معافيت آن از مجازات

  
  بحرين *
 ماهينفرورد 22بحرين ميرور، در روز جمعه  انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري -1

هاي مقامات زندان جو در ، در خصوص مجازات شدن زندانيان برمالكننده دروغ1399
رت ش عبانكات مهم اين گزار. زمينه فرآيندهاي مقابله با ويروس كرونا در اين زندان

   است از:
 –عدادي از زندانيان سياسي ، رئيس زندان جو، به تنبيه كردن ت14اقدام هاشم الزياني الف)

زندانياني كه پس از صدور بيانيه از سوي مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين اذعان نمودند كه 
اي از سوي مقامات اين زندان جهت مقابله با ويروس در واقع هيچ گونه تدابير پيشگيرانه

  كرونا اتخاذ نشده است؛
تهديد  وهاي تلفني زندانيان از تماساشاره به اقدام رياست زندان به محروم كردن اين  ب)
 تهديدي كه به گفته فعاالن، در مورد محمود –شان در سلول انفرادي ها به حبسآن

 ده است؛نگار زنداني، عملي شالجزيري، روزنامه

                                                            
  گزارش پايگاه اينترنتي جاست سكوريتي. قابل بازيابي در لينك:  13

https://www.justsecurity.org/69574/ending‐impunity‐now‐is‐the‐time‐for‐a‐un‐special‐
rapporteur‐on‐the‐human‐rights‐situation‐in‐saudi‐arabia/ 
1 4 Hisham Al‐Zayani 
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شان اشاره به اقدام مقامات زندان به مجازات زندانيان، با مورد آزار و اذيت قرار دادن ج)
ها تن در خصوص موارد نقض حقوق بشر: اين در حالي است كه ده گريدر صورت افشاء

ها مكرر با زندانيان و تحقير آن سوء رفتارهاي بحريني هرگز به دليل از مأموران و پليس
  ؛15اندمورد مجازات قرار نگرفته

  
، 1399 ماهفروردين 18الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

گير طلب زنداني در ميانه شيوع بيماري همهصوص ضرورت آزاد شدن فعاالن صلحدر خ
  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. 19 –كوويد 
، ي ديگرنهاد حقوق بشر 19الملل و از سوي سازمان عفو بين بيانيه مشتركصدور  الف)

خير و هاي امبني بر مثبت انگاشتن اقدام حكومت بحرين به آزاد كردن زندانيان در هفته
هاي مخالف، فعاالن و درنگ رهبران گروهدرخواست جهت آزادي بي حالدرعين
  هاي فزاينده در مورد شيوع ويروس كرونا؛نگاران محبوس، با توجه به نگرانيروزنامه

هاي خاورميانه در سازمان عفو پژوهش ن معلوف، مدير بخشاشاره به اظهارات لي ب)
ا به دليل سياسي محبوس، تنه –ضرورت آزاد كردن تمامي زندانيان عقيدتي  الملل، مبني بربين
 آميز از حق آزادي بيان و ديگر حقوق انساني، از سوي مقامات بحرين؛مندي مسالمتبهره

اي، با نههاي زميبه بيماري مبتالالمند و افراد تأكيد بر ضرورت آزاد كردن زندانيان س ج)
  ؛  19 –ه بيماري كوويد ب ابتالها در معرض خطر باالي توجه به قرار داشتن آن

 1486، به آزاد كردن 1398 اسفندماه 27شنبه اشاره به اقدام حكومت بحرين، در روز سه د)
شمول عفو سلطنتي شدند و ي حقوق بشري، مها بر اساس مبانتن از آن 901كه  –زنداني 

نيان زندا زنداني ديگر احكام غير سالب آزادي دريافت كردند، اين در حالي است كه 585
  خورند؛ميشدگان به چشم نعقيدتي در ميان اين آزاد –سياسي 

بان حقوق بشر و الملل، ديدهكردن ابراز نگراني پيشاپيش سازمان عفو بين يادآوري ه)
افزايش  روازاينهاي انباشته از جمعيت بحرين و شرايط زندان سازمان ملل، در خصوص

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  15

http://www.bahrainmirror.com/en/news/57552.html 
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ها، همچنين ناكارآمدي متداوم مقامات در فراهم در آن 19 –به بيماري كوويد  ابتالخطر 
  هاي كشور؛درماني الزم در زندان هاي پزشكي وآوردن مراقبت

توان به اسامي اند، ميهسازماني كه اين بيانيه را امضاء كرد 19گفتني است كه از ميان  و)
، مؤسسه 16اين نهادها اشاره كرد: مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين

شبكه اقدام حقوقي  ،18، مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا17حقوق و دموكراسي بحرين
 ؛21بان حقوق بشرو ديده 20، مركز حقوق بشر خليج (فارس)19جهاني

  
  امارات متحده عربي*
 19شنبه ، در روز سه22نتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربيا -1

هاي حقوق بشر، ، در خصوص درخواست فعال زن اماراتي از سازمان1399 ماهفروردين
  جهت كمك به وي در راستاي پيوستن او به فرزندانش، مبني بر:

 لعبدُلياينه بوط به صداي امدرز كردن يك فايل صورتي از زنداني الوثبه امارات، مر الف)
ه فرزندش در ميان 5هاي حقوق بشري جهت پيوند دادن او و و درخواست وي از سازمان

  شيوع ويروس كرونا؛
 اسفندماه 4( 2020فوريه  23اشاره به اقدام العبُدلي به دست زدن به اعتصاب غذا از  ب)

ي ديد براجاعالم اتهامات و  سوء رفتار) به دليل اعتراض به قرار داشتن در معرض 1398
ط مينه ضبزها در او و مريم البلوشي، ديگر فعال زن زنداني، با توجه به اقدامات گذشته آن

  صداي خود و توصيف شرايط تحقيرآميز و موارد نقض حقوق بشر در اين زندان؛

                                                            
1 6 Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain 
1 7 Bahrain Institute for Rights and Democracy 
1 8 European Centre for Democracy and Human Rights 
1 9 Global Legal Action Network 
2 0 Gulf Centre for Human Rights 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: زارش سازمان عفو بينگ 21
https://plink.ir/ujVKP 
2 2 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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ي هاي پزشكي مناسب برااشاره به اظهارات البعُدلي مبني بر عدم دريافت درمان ج)
و  وي و رو به وخامت نهادن جدي سالمتي او، مورد مجازات قرار گرفتن وي وضعيت

 مارس سال جاري ميالدي 12ها در سلول انفرادي تا مريم البلوشي و محبوس شدن آن
  )؛1398 اسفندماه 22شنبه (پنج

هاي حقوق بشري الملل و ديگر سازماناشاره به درخواست البعُدلي از سازمان عفو بين د)
 وزنداني زن  آزاد كردن وي و مريم البلوشي، ديگر منظوربهداخله در اين امر جهت م

  گير كرونا؛جه به شيوه ويروس همهبا تو ويژهبهفرزند خود،  5پيوستن او به 
ميالدي، توسط نيروهاي امنيتي  2015نوامبر سال  19گفتني است كه امينه العبدُلي در  ه)

در ديوان عالي فدرال مورد  2017ژوئن سال  27 حكومتي در الفجيره دستگير شد و در
هاي خود در فضاي مجازي، به اتهام ارتكاب به جرائم محاكمه قرار گرفت و به دليل فعاليت

  ؛23هزار درهمي شد 500سال حبس و پرداخت جريمه  5تروريستي، محكوم به تحمل 
  
 14شنبه وز پنجانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در ر -2

ها شتن دهبه ويروس كرونا قرار دا ابتال، در خصوص در معرض خطر 1399 ماهفروردين
  ر:سال، مبني ب 60افراد باالي  ويژهبههاي امارات، سياسي در زندان –زنداني عقيدتي 

و  درنگ و بدون قيدضرورت اقدام مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن بي الف)
ظرات ند و ن و مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان، تنها به دليل ابراز عقايشرط فعاال

  مستقل سياسي خود؛
و  ها، دانشجويان، قضات، نويسندگاناشاره به تداوم حبس وكال، اساتيد دانشگاه ب)

مندي از ه به اتهام ارتكاب به بهرهافرادي ك –هاي امارات متحده عربي فعاالن در زندان
المللي ين، از برخورداري از محاكمه عادالنه بر اساس موازين بدستگيرشدهآزادي بيان 

  اند؛سال شده 15تا  7هاي بين محروم بوده و محكوم به تحمل حبس
                                                            

 
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  23

http://www.echr.org.uk/en/news/emirati‐female‐activist‐appeals‐human‐rights‐
organisations‐help‐her‐reunite‐her‐children 
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 عنوانبه لمنداشاره به اظهارات متخصصان پزشكي مبني بر تأييد به شمار آمدن افراد سا ج)
تعداد  ، با توجه به اختصاص يافتنبتالاها و در معرض بيشترين خطر پذيرترين گروهآسيب
 –اي هاي مزمن زمينهبه بيماري مبتالسال و  60از زندانيان به افراد باالي  توجهيقابل

 شان به دليل عدم دريافت خدمات درماني مناسب و منظم رو بهزندانياني كه وضعيت
  وخامت نهاده است؛ 

مان زتوجهي از و بي سوء رفتارمعرض  اشاره به قرار داشتن اين فعاالن حقوق بشر در د)
 يافته از سوي مقامات امارات متحده عربي درسازمان طوربهسياستي كه  –شان دستگيري

  شود؛سياسي اعمال مي –قبال تمامي زندانيان عقيدتي 
ندانيان تن از ز 11حبس  زمانمدتاشاره به اقدام مقامات امارات به تداوم بخشيدن به  ه)

كم دو سال پيش به پايان شان دستحبس زمانمدتزندانياني كه  –اسي سي –عقيدتي 
اند. شده اشتهدرسيده بوده و به اتهام ارتكاب به جرائم تروريستي، همچنان در زندان نگاه 

ويب ميالدي به تص 2014گر مقابله با تروريسم كه در سال گفتني است كه قانون سركوب
  دهد؛يمنامعلوم را  زمانمدتس افراد براي رسيد به مقامات اين كشور امكان حب

يد و قدرنگ و بدون تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان مقامات اماراتي از آزاد شدن بي و)
ها درخصوص شيوع شرط زندانيان موفق به اتمام دوران حبس خود، با توجه نگراني

  ؛19 –بيماري كوويد 
ي در وضعيت ناگوار بهداشتي، در سياس –اشاره به قرار داشتن زندانيان عقيدتي  ز)

هاي انباشته از جمعيت و در معرض رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز، همچنين اقدام سلول
هاي بهداشتي و درماني و مقامات زندان به محروم كردن سيستماتيك زندانيان از مراقبت

  .24ها در برابر شيوع ويروس كروناپذيري بيشتر آنآسيب درنتيجه
  

                                                            
 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  24
http://www.echr.org.uk/en/news/coronavirus‐pandemic‐emirati‐prisoners‐conscience‐and‐
those‐held‐after‐sentences‐served‐among 
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  ان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربست*
وز نهاد و اتحاديه تجاري، در رسازمان مردم 16از سوي ائتالفي از  نامه مشتركارسال  -

الملل و سازمان بان حقوق بشر، سازمان عفو بينديده ازجمله، 1399 ماهفروردين 22جمعه 
حقوق مهاجران، خطاب به وزراي كار و توسعه اجتماعي عربستان و بحرين و وزير منابع 
انساني امارات متحده عربي، مبني بر ضرورت حصول اطمينان مقامات سعودي از 

هاي الزم در دوران شيوع بيماري ر اين كشورها از حمايتبرخورداري كارگران مهاجر د
  .1925 –گير كوويد همه

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

  كشورهاي منطقه
  
  ائتالف به رهبري عربستان*
، 1399 اهمفروردين 25انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري المصدر، در روز دوشنبه  -1

هزار تن از مردم يمن توسط نيروهاي  41در خصوص كشته و مجروح شدن بيش از 
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. سال اخير 5ائتالف به رهبري عربستان در 

وابسته به نيروهاي انصارا...  - 26صدور بيانيه از سوي مركز حقوقي حقوق و توسعه الف)
 ازجملهتن از مردم يمن،  16751، مبني بر كشته شدن همافروردين 24در روز يكشنبه  –

 2015زن، در حمالت نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان از سال  2462كودك و  3931
 ؛تاكنونميالدي 

ل تن از مردم يمن، شام 25401اشاره به منجر شدن اين حمالت به مجروح شدن  ب)
  مسكوني؛منزل  428828زن و همچنين تخريب  3039كودك و  4220

                                                            
  نهاد و اتحاديه تجاري. قابل بازيابي در لينك: سازمان مردم 16نامه مشترك  25

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/jointletter_emiratigov_migra
ntworkers_covidprotections_eng.pdf 
2 6 Legal Center for Rights and Development 
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شبكه و  442منبع ذخيره و شبكه آبي،  739بندر،  14فرودگاه،  15اشاره به تخريب  ج)
ايستگاه  193 فقره از تأسيسات و اماكن دولتي و 1832پل و جاده،  2700ايستگاه ارتباطي، 

 ذشته؛سال گ 5و ژنراتور الكتريكي، بر اثر حمالت و تجاوزهاي نيروهاي ائتالف در 

ستان و بيمار 344مكان گردشگري،  360مسجد،  953اشاره به مورد هدف قرار گرفتن  د)
چنين مدرسه و نهاد آموزشي، هم 914باشگاه ورزشي و  130مركز درماني و بهداشتي، 

 4134ر باستاني و ابنيه از آثا 219دانشگاه،  76اي، فقره از تأسيسات رسانه 41تخريب 
  مزرعه كشاورزي؛

تانكر سوخت،  266مركز تجاري،  652، بنزينپمپ 370كارخانه،  355خريب اشاره به ت ه)
 349فروشگاه مواد غذايي،  774، ونقلحملوسيله  4199فقره از تأسيسات تجاري،  7819
قايق ماهيگيري، بر اثر اين  454كاميون غذا و  642مرغداري و دامپروري،  مزرعه

  ؛27حمالت
  
 22تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز جمعه  –بري انتشار گزارش از سوي پايگاه خ -2

، در خصوص متهم شدن نيروهاي دريايي ائتالف به رهبري عربستان به 1399 ماهفروردين
رغم هزار تن)، به 320هاي نفتي (بيش از كشتي حامل مواد غذايي و فرآورده 17توقيف 

مان ملل در جيبوتي، اشاره از سوي ساز تأييدشدهها از مجوز ورود برخورداري اين كشتي
اقدام دولت عبد ربه  حالدرعينبه عدم اظهارنظر در اين زمينه از سوي ائتالف عربي و 

هاي منصور هادي به مسئول به شمار آوردن نيروهاي انصارا... در زمينه تأخير ورود كشتي
ز سوي كه ا –» ها به مقررات واردات اين كاالعدم پايبندي آن«حامي سوخت، به دليل 

  .28كميته اقتصادي اين دولت وضع شده است

                                                            
 

  گزارش پايگاه خبري المصدر. قابل بازيابي در لينك: 27
 https://www.almasdarnews.com/article/over‐41000‐killed‐and‐wounded‐in‐yemen‐by‐
arab‐coalition‐human‐rights‐group/ 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  28
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
 ماهفروردين 28شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -1

كات ن. ، در خصوص افزايش ميزان تلفات غيرنظامي در يمن، در سال جاري ميالدي1399
   ح زير است:مهم گزارش به شر

و  تانهاظهارات مارك لوكوك، معاون دبيركل سازمان ملل در زمينه امور بشردوس الف)
هاي اضطراري، در جلسه اخير شوراي امنيت سازمان ملل، در خصوص افزايش كمك

جروح شدن و كشته و م تاكنونميالدي  2020ميزان تلفات غيرنظاميان از ماه ژانويه سال 
  دهند؛سوم آن را كودكان تشكيل ميكه يك –مدت  تن در اين 500بيش از 

 –ذشته گسال  5اشاره به ورود بيماري كرونا به كشوري دست به گريبان با جنگ در  ب)
هاي بهداشتي و سالمتي در اين كشور شده، سيستم جنگي كه موجب تخريب زيرساخت

 يش داده است؛هاي حاد را افزاپذيريايمني مردم آن را به شدت تضعيف كرده و آسيب

تر تر، گستردههاي اپيدمي، مبني بر احتمال شيوع سريعاشاره به هشدار متخصصان بيماري ج)
ر حالي ين دو مرگبارتر اين بيماري در يمن، در قياس با بسياري ديگر از كشورهاي جهان: ا

بر  دوديتساالرانه، عدم امنيت و اعمال محها به دليل موانع ديوانرسانياست كه سرعت امداد
  است؛ يافتهكاهش، به شدت وانتقالنقلنقش كاركنان اين بخش و روند 

ن قف يافتتوجه به تو مانعي ديگر در اين مسير، با عنوانبهبه شمار آوردن كمبود بودجه  د)
هاي جاري، در صورت رساني اصلي سازمان ملل در هفتهبرنامه امداد 41برنامه از  31
  كننده؛كمككشورهاي  ها از سويآن حمايتعدم

گفتني است كه مارتين گريفيتث، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن، نيز در اين  ه)
براي كشوري چون يمن،  19 –جلسه اذعان داشت كه مبارزه در دو جبهه جنگ و كوويد 

  ؛29پذير نيستامكان

                                                                                                                                                            
https://www.middleeastmonitor.com/20200410‐yemen‐houthis‐accuse‐saudi‐led‐coalition‐
of‐seizing‐17‐ships‐loaded‐with‐food‐and‐oil/ 

  پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:زارش گ 29
 https://news.un.org/en/story/2020/04/1061942 
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، 1399 ماهينفرورد 22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -2
د ي شديبه ويروس كرونا در يمن و ابراز نگران ابتالدر خصوص شناسايي نخستين مورد 

      نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . در مورد شيوع اين ويروس در اين كشور
ن هاي ملي يمن، مبني بر شناسايي نخستياظهارات مقامات كميسيون عالي فوريت الف)
به نام  يجاري كوچكتبندر در  خيز حضرموت،كرونا در منطقه نفت به ويروس ابتالمورد 
المللي در خصوص شيوع هاي بينهاي امدادرسان و سازمانو ابراز نگراني گروه شحر

  زده جهان؛ در يكي از فقيرترين كشورهاي جنگ 19 –بيماري كوويد 
جام عمليات ان منظوربهاشاره به قصد مقامات يمن جهت تعطيل كردن اين بندر  ب)

كردن  ها به صدور دستور به كاركنان بندر جهت قرنطينهپاكسازي و ضدعفوني و اقدام آن
از  هاي بندر شحربلندگوها نيز در خيابانشان: گفتني است كه اي خود در منازلدو هفته
شبانه  وآمدرفتساعته منع  12ها بمانند و در حضرموت مقررات خواهند در خانهمردم مي

  ؛را گذاشته شده استبه اج
ر دهاي گذشته اشاره به هشدار پيشاپيش فعاالن حقوق بشر و امدادرسانان در هفته ج)

اي ديگر براي مردم يمن، در صورت شيوع ويروس كرونا در خصوص رقم خوردن فاجعه
زده، با نظام بهداشتي و درماني ويران شده و مواجه با كمبود زده و قحطياين كشور جنگ

 يحتاج و امكانات؛شديد ما

 ها با گرسنگي مزمن و فقدان آبپذيري مردم يمن با توجه به مواجهه آناشاره به آسيب د)
ي و وابستگ –كه موجب شيوع بيماري وبا در اين كشور شده است  –آشاميدني سالم 

 المللي، بيش از هر كشور ديگري در دنيا؛هاي بيندرصد از مردم آن به كمك 80زندگي 

نشان كردن قصد سازمان برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، به كاهش دادن خاطر ه)
در مناطق تحت كنترل نيروهاي انصارا...، از نيمه ماه آوريل سال جاري ميالدي  امدادرساني
فروردين)، به دليل كمبود بودجه و منجر شدن اين اقدام به دريافت يك ماه  27(چهارشنبه 

 10در كشوري كه حدود  –هاي فقير يمني خانواده هاي غذايي از سويدر ميان كمك
 ميليون تن از جمعيت آن در آستانه قحطي قرار دارند؛



  18                                                                                                                               7ي گزارش راهبرد

 

هاي سازمان ملل به يمن، حتي چهارم از كمكاشاره به قطع يا محدود شدن نيمي تا سه و)
كاالهايي چون تجهيزات پزشكي، با توجه به اظهارات ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور 

وستانه سازمان ملل، مبني بر ابراز نگراني در خصوص اقدام نيروهاي انصارا... در بشرد
كننده ءاقدام كشورهاي اهدا روازاينها به مردم و ممانعت به عمل آوردن از رسيدن كمك

 30؛هاي خودبه قطع يا كاهش كمك

خود عليه كه عمليات نظامي است در همين حال ائتالف به رهبري عربستان اعالم كرده  ز)
هاي سازمان ملل براي كند تا از تالشدو هفته قطع ميبه مدت را نيروهاي انصارا... 

  ؛31سياسي حمايت و به جلوگيري از انتشار ويروس كرونا كمك كند حلراهرسيدن به 
  
، در 1398 ماهفروردين 19شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه عرب نيوز، در روز سه -3

زارش گنكات محوري اين . هاي يمنه تب دنگي در بيمارستانخصوص شيوع گسترد
   از: اندعبارت
 اين ابراز نگراني پزشكان يمني در خصوص منجر شدن شيوع تب مرگبار دنگي در الف)

افتن با تالش براي ي زمانهمكشور به تحت فشار قرار گرفتن نظام بهداشتي فرسوده آن، 
  ويروس كرونا؛  با شيوع گسترده شدنمواجهآمادگي جهت 

، پايتخت استان حضرموت 32در شهر ُمكال سيناابناشاره به اعتراض كاركنان بيمارستان  ب)
در جنوب شرقي يمن، به ضرورت برخورداري از تجهيزات محافظتي شخصي، پس از 

، حتي بدون 19 –به بيماري كوويد  مبتالها به رسيدگي به بيمار احتماالً ناگزير شدن آن
  كه سرانجام بر اثر اين بيماري درگذشت. –سك دستكش و ما

هاي اخير در سراسر يمن به بروز موج جديدي از بيماري تب اشاره به منجر شدن سيل ج)
تن ديگر: گفتني است كه  7400بيش از  ابتالتن و  59دنگي و انجاميدن آن به مرگ حدود 
                                                            

هاي بسيار بر كمكراه را نيروهاي انصارا... كه  شكايت دارد از جمله كشورهايي است كهآمريكا گفتني است كه اياالت متحده  30
 اين موضوع را ه نيروهاي انصارا...اين در حالي است ككنند. ها را به مناطق مورد نظر خود منتقل مييا آن ،بندندضروري مي

  .كنندء مديريت و فساد مالي متهم ميهاي امدادرسان را به سوانكار و سازمان
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 31

 https://www.bbc.com/persian/world‐52242006 
3 2 Al‐Mukalla 
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مشكالت تنفسي  و مانند ويروس كرونا شدهمنتقلويروس اين بيماري توسط حشرات 
  كند؛براي بيمار ايجاد مي

ر دي كشور رماناشاره به منجر شدن فقدان منابع مالي به ناكارآمدي مقامات بهداشتي و د د)
ها از دولت يمن و هاي مخصوص و درخواست آنزمينه مقابله با حشرات به كمك اسپري

مقابله با شيوع بيماري  رمنظوبهدرنگ، المللي جهت مداخله بيهاي امدادرسان بينسازمان
  ها ودر بيمارستان پذيرشغيرقابلتب دنگي، بيش از رسيدن تعداد بيماران به ميزان 

اشاره به شيوع بيشتر بيماري تب دنگي در مناطقي چون، عدن، تعز، لحج، حضرموت،  ه)
  .33نفر در شهر عدن بر اثر اين بيماري 42ابيان و شَبوَه و مرگ تنها 

  
  يمنانصارا... در *
 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

اي باستاني در يمن توسط نيروهاي ، در خصوص بمباران شدن قلعه1399 ماهفروردين 25
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:. انصارا... 

نصور هادي، در روز يكشنبه صدور بيانيه از سوي وزارت فرهنگ دولت عبد ربه م الف)
، در استان حجه، 34فروردين، مبني بر اقدام نيروهاي انصارا... به بمباران كردن قلعه الُقبه 24

  در شمال غرب يمن؛
 ارانه دراقدامي جنايتك عنوانبهاشاره به محكوم كردن اين اقدام و به شمار آوردن آن  ب)

المللي در راستاي هاي بينها و توافقققبال ميراث و تمدن يمن و نقض فاحش تمامي ميثا
 حمايت از ميراث فرهنگي؛

فرهنگي  مصداق تخريب ميراث عنوانبهنگي يمن، شمار آوردن تخريب ميراث فره به ج)
  ش مهم يمن در ايجاد تمدن انساني؛بشري، با توجه به نق

                                                            
  گزارش روزنامه عرب نيوز. قابل بازيابي در لينك: 33

 https://www.arabnews.com/node/1654451/middle‐east 
3 4 Al‐Qobaa fortress 
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لمللي در ارتباط با اها و نهادهاي بيند) اشاره به درخواست اين وزارتخانه از تمامي سازمان
و شوراي  35يونسكو، دفتر كاهش ريسك بالياي سازمان ملل ويژهبهميراث فرهنگي، 

، جهت محكوم كردن اقدامات غيراخالقي 36شناختيالمللي بناها و اماكن باستانبين
  ؛37ها و بناهاي تحت نظارت خودنيروهاي انصارا... در قبال ساختمان

  
، در 1399 ماهفروردين 24امه اينديپندنت، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي روزن -2

موارد مهم اين . نگار به مرگروزنامه 4خصوص اقدام نيروهاي انصارا... به محكوم كردن 
  اند از:      گزارش عبارت

و  سيجاسو«نگاران زنداني متهم به اظهارات عبدالمجيد صبرا، وكيل اين روزنامه الف)
 ام دادگاه تحتمبني بر اقد -ائتالف تحت رهبري عربستان سعودي  -» همكاري با دشمن

  ها؛نظارت نيروهاي انصارا... به صدور حكم اعدام براي آن
م و ن اين اتهاخواند» ناروا«الملل در سال گذشته ميالدي به اشاره به اقدام سازمان عفو بين ب)

اگزير نجه، تشنگي و ر معرض شكننگاران دمحكوم كردن آن، با توجه قرار داشتن اين روزنامه
  هاي سيماني باالي سرشان به مدت چندين ساعت؛شان به نگاه داشتن بلوكشدن
 اكمهاشاره به ممانعت به عمل آوردن از حضور وكالي مدافع متهمان در جلسه مح ج)

دنظر نگاران از حق درخواست تجدياين روزنامهتوسط نيروهاي انصارا...: گفتني است كه 
  ؛دار هستندبرخور

وليدي، بدالخالق عمران، اكرم الع ازجملهنگاران محكوم شده، اشاره به اسامي روزنامه د)
  ؛حارث حميد و توفيق المنصوري

                                                            
3 5 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 
3 6 International Council of Monuments and Archaeological Sites (ICOMOS) 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  37
https://www.middleeastmonitor.com/20200413‐yemens‐ministry‐of‐culture‐houthi‐militia‐
bombed‐archeological‐fortress/ 
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براي  حبس اشاره به اقدام ديگر اين دادگاه در صنعا به صدور حكم محكوميت به تحمل ه)
د از سپري كه بع -  »ار كذبشايعه و اخب نشر«نگار ديگر به اتهام ارتكاب به روزنامه 6

  شدند؛ آزاد زندان از  شانشدن مدت حبس
نگاران كه در نيويورك طبق اعالم انجمن پاسداري از حقوق روزنامهگفتني است كه  و)

  ؛38شده استنقض يمن هر دو طرف جنگ  از سويمستقر است، آزادي مطبوعات 
  
ق بشر ارياي عالي حقوانتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، دفتر كميس -3

 18و  17هاي يكشنبه و دوشنبه سازمان ملل و پايگاه خبري سازمان ملل، در روز
.، نيروهاي انصارا.. ، در خصوص كشته شدن زنان زنداني بر اثر بمباران1399 ماهفروردين
  مبني بر:

 الت،واكنش ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در قبال اين حم الف)
عز، از هر تشمبني بر محكوم كردن قاطعانه بمباران بخش زنان زندان مركزي منطقه المظفر 

ح شدن زن و يك كودك و مجرو 5سوي نيروهاي انصارا... و منجر شدن آن به كشته شدن 
  كودك؛ 4 ازجملهتن ديگر،  11كم دست

م اين نجاانگام تأكيد بر در جريان نبودن منازعات مسلحانه ميان طرفين درگيري به ه ب)
، روازايننيروي نظامي در نزديكي زندان و  هرگونهحمله و همچنين عدم حضور 

  جانبه اين اقدام از سوي نيروهاي انصارا...؛بودن همه توجيهغيرقابل
مال به الملل بشردوستانه و احتتأكيد بر متناقض بودن آشكار اين حمله با حقوق بين ج)

  جنگي با توجه به شرايط مور نظر؛ تجناي عنوانبهشمار آمدن آن 
اشاره به اظهارات ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، مبني بر  د)

 عنوانبهها هاي داغدار و به شمار آوردن اين بمبارانابراز تأسف و همدردي با خانواده
بودن اين  توجيهبلغيرقاالمللي بشردوستانه، ضمن تأكيد بر اصول بين باردهشتنقض 

                                                            
  نديپندنت. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه اي 38

https://plink.ir/wosrs 
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 ترينبزرگحمالت و ديگر مخاصمات جاري در اين كشور، با توجه به مواجه بودن آن با 
 .39بحران بشري در جهان

  

                                                            
گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در  39

  هاي: لينك
https://plink.ir/y98zQ 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25777&LangID=E 
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061182 


