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  3                      )         9( 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 ير و مردادماهتكشورهاي منطقه، در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

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

  
  بستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عر الف) موارد نقض حقوق

  
  عربستان سعودي*
 2شنبه پنج انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري العربيه الجديد (نيو عرب)، در روز -1

ن ، در خصوص اقدام مقامات سعودي به حصر خانگي يكي از روحانيو1399 مردادماه
         اند از:    موارد مهم اين گزارش عبارت. پرنفوذ يمني

ت م مقامادر مورد اقدا توييترسياسي در  –گزارش حساب كاربري زندانيان عقيدتي  الف)
ر دكه، عربستان سعودي به مورد حصر خانگي قرار دادن روحاني پرنفوذ يمني در شهر م

  ؛مردادماهروز چهارشنبه اول 
                                                            

 Officeالي حقوق بشر سازمان ملل (دفتر كميسارياي ع 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN Newsوب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفReliefWeb ؛ شبكه(
 United Nations Office for the)؛ پايگاه دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل (Euronewsخبري يورونيوز (

Coordination of Humanitarian Affairs) ؛ پايگاه خبري العربيه الجديد(Al Arabiya Al‐Araby Al‐Jadeed / 

The New  Arab) ؛ خبرگزاري شينهوا(Xinhuanet تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East 

Monitor  (MEMO)(عدالت و حقوق بشر  المللي براي)؛ مركز بينInternational  Centre  for  Justice  and 

Human  Rightsسايت انتشارات دانشگاه كمبريج ( )؛Cambridge  University  Press الملل سازمان عفو بين)؛
)Amnesty Internationalبان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain 

Mirror() ؛ مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشرThe European Centre  for Democracy and Human 

Rights  (ECDHR)) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press (AP)( رهيالجز يشبكه خبر )؛Aljazeera( ؛ مركز
سعودي براي  –ان اروپايي ) و سازمEmirates Centre for Human Rights (ECHR)حقوق بشر امارات متحده عربي (

  ).European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)بشر (حقوق 
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ا پابند در حصر خانگي همراه ب 2اشاره به قرار گرفتن شيخ عبدالمجيد الزنداني ب)
 الكترونيكي و مصادره تلفن همراه وي براي انجام تحقيقات؛

ن طلب در عربستان و همچنين زنداني شدن فعاالاشاره به حبس ديگر روحانيون اصالح ج)
ا بواجه سلمان العوده، نويسنده سرشناس و م ازجملهليبرال و حقوق زنان در اين كشور، 

  هاي پزشكي؛انيون در زندان به دليل غفلتمجازات اعدام و همچنين مرگ برخي از روح
جهاني  گذار دانشگاه ايمان در يمن و نهادبنيان عنوانبهشمار آمدن وي، اشاره به به د)

المسلمين هاي برجسته اخوانمعجزات علمي در قرآن و سنت، همچنين يكي از شخصيت
  يمن و رئيس شوراي حزب اصالح اسالمي يمن؛

از حاميان مداخله نظامي عربستان سعودي در  ازاينپيشه وي و الزم به ذكر است ك ه)
  ؛3آمده استيمن در مبارزه با نيروهاي انصارا... به شمار مي

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

، 19 – وويدبه بيماري ك ابتال، در خصوص مرگ نويسنده سعودي بر اثر 1399 تيرماه 30
           اند از:  موارد مهم اين گزارش عبارت. مدت كوتاهي پس از آزاد شدن از زندان

نويس سرشناس سعودي در ، سردبير روزنامه الوطن و ستون4مرگ صالح الشيحي الف)
مدت  -كردكه زماني تحت نظارت جمال خاشقچي فعاليت مي –زمينه فساد در عربستان 
  به ويروس كرونا؛ ابتالاز زندان و بر اثر  كوتاهي پس از آزادي

هين به نظام تو«ميالدي، به اتهام  2018اشاره به زنداني شدن الشيحي در ژانويه سال  ب)
اي نامهپس از مورد انتقاد قرار دادن فساد جاري در ميان طبقه حاكم در بر» سلطنتي

  اشتغال؛ ر زمينه اقتصاد ودهاي پادشاهي تلويزيوني و انتقاد از سياست

                                                            
2 Sheikh Abdul Majid Al‐Zindani 

  گزارش پايگاه خبري العربيه الجديد (نيو عرب). قابل بازيابي در لينك: 3
 https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/7/23/saudi‐authorities‐place‐influential‐
yemeni‐cleric‐under‐house‐arrest 
4 Saleh Al‐Shehi 
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 دن او درنگار در ماه مه سال جاري ميالدي و بستري شاشاره به آزاد شدن اين روزنامه ج)
  ژوئن؛ 19هفته و سرانجام مرگ وي در روز  3هاي ويژه به مدت بخش مراقبت

هاي پزشكي هاي سعودي در فراهم آوردن مراقبتاشاره به ناكارآمدي مقامات زندان د)
در ماه  خواه،يادآوري كردن مرگ عبدا... الحميد، رهبر دموكراسي براي زندانيان بيمار و

 د؛هاي پزشكي الزم براي بيماري قلبي خوآوريل پس از محروميت وي از دريافت درمان

پوششي براي به  عنوانبهبرداري دولت سعودي از شيوع ويروس كرونا اشاره به بهره ه)
نامعلوم،  زمانمدتمدافع حقوق زنان، براي تعويق انداختن زمان محاكمه لُجين الهذلول، 

  ؛5هاي خانوادگيهمچنين محروم كردن وي از مالقات
، 1399 مردادماه 8، در روز چهارشنبه لجزيرهشبكه خبري اگفتني است كه به گزارش  و)

نه مرگ المللي در زميسازمان گزارشگران بدون مرز خواستار انجام تحقيقات مستقل و بين
ژوئيه سال جاري و همچنين آزاد شدن تمامي  13ناگهاني الصالح الشيحي در 

د انيه خون در بينگاران زنداني پيش از بروز فاجعه در اين زمينه شده؛ اين سازماروزنامه
قيقات نگار مصري، اشاره كرده و خواستار انجام تحهمچنين به مرگ محمد منير، روزنامه

  ن زمينه نيز شده است؛در اي
 30نگار زنداني و مصر با روزنامه 33بايد خاطر نشان ساخت كه عربستان با  ز)

آيند. اين ر ميشما نگاران بهزندان روزنامه ترينبزرگنگار محبوس، پس از چين روزنامه
 ميالدي، در 2020در حالي است كه بر اساس شاخص آزادي مطبوعات جهان در سال 

 ادهدرا به خود اختصاص  170و عربستان رتبه  166كشور جهان، مصر رتبه  180ميان 
  است؛

  

                                                            
  ور. قابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيت –گزارش پايگاه خبري  5

https://www.middleeastmonitor.com/20200720‐saudi‐writer‐dies‐from‐covid‐19‐shortly‐
after‐release‐from‐prison/ 
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، در روز 6بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
، در خصوص موارد احتمالي نقض فاحش حقوق بشر از نگاه 1399 اهتيرم 25چهارشنبه 

  ، مبني بر:8و مرتجي قريريص 7هاي شيخ الحبيبكارشناسان سازمان ملل، در زمينه پرونده
 2020ال سمه  11، در روز نامهاقدام چندين گزارشگر ويژه سازمان ملل به ارسال  الف)

رفتار عليه شيخ ءميالدي، خطاب به پادشاهي عربستان در رابطه با دستگيري و سو
  الحبيب و مرتجي قريريص؛ محمدحسن

و مدافع  9شهر صفوي نساله، ساك 56اشاره به پرونده شيخ الحبيب، روحاني  ب)
گرايي به دليل متهم به توهين به رهبران مذهبي و دعوت به فرقهسرشناس حقوق بشر، 

  انتقاد از مورد تبعيض قرار گرفتن اقليت شيعه در عربستان؛
ويت، مورد كميالدي، هنگام سفر به  2016ژوئيه سال  8اشاره به دستگيري او، در روز  ج)

ران وسط مأمو، ت2016ژوئيه سال  21تفتيش و بازرسي قرار گرفتن منزل وي، در روز 
  هاي همراه؛و تلفن تاپلپ ازجملهامنيتي فاقد حكم بازرسي و مصادره اموال شخصي او، 

ه و اشاره به حبس شيخ الحبيب در سلول انفرادي، قرار دادن او در معرض شكنج د)
ا وكيل و بماه، ممانعت به عمل آوردن از برقراري تماس  4رفتارهاي تحقيرآميز به مدت 

رو به  رغمبههاي درماني و پزشكي، و محروم كردن وي از دريافت مراقبت اعضاء خانواده
  وخامت نهادن سالمتي او به دليل اعمال شكنجه؛

ي ويژه در ميالدي، توسط دادگاه كيفر 2016اكتبر سال  27اشاره به محاكمه شدن او در  ه)
في در واهد كا، به دليل فقدان مدارك و ش2017ژوئيه سال  10رياض و تبرئه شدن او در 

م محكوميت وي و سرانجا 2018ژانويه سال  4تغيير يافتن اين حكم در  حالدرعينپرونده و 
  گرايي و فتنه؛سال حبس به اتهام ترغيب فرقه 7بر اساس قانون مبارزه با تروريسم، به تحمل 

                                                            
6 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
7 Sheikh al‐Habib 
8 Murtaja Qureiris 
9 Safwa City 
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 حبس اشاره به تأييد اين حكم در سال جاري ميالدي توسط دادگاه كيفري ويژه و و)
ها در اين تكه به دليل شيوع ويروس كرونا مالقا –بيب در زندان مباحث در شهر دمام الح

  ؛هاي درماني محروم استزندان به حالت تعليق درآمده و الحبيب از دريافت مراقبت
 10ر سن دساله و ساكن استان قطيف، اقدام وي  19اشاره به پرونده مرتجي قريريص،  ز)

 2012و  2011هاي ت اعتراضي برپا شده در قطيف در سالسالگي به مشاركت در تظاهرا
  ها براي رعايت حقوق بشر در اين كشور؛ ميالدي، در ميانه بهار عربي و درخواست

ر هفتاد و د، 2016اشاره به مورد مباحثه قرار گرفتن پرونده قريريص در نوامبر سال  ح)
اين  كه در نهايت منجر به –ان ملل هاي خودسرانه سازمهفتمين جلسه كارگروه بازداشت

گيري شد كه اين نوجوان خودسرانه بازداشت و محبوس شده است و همچنين نتيجه
 درنگ او و جبران خسارات وي مورد درخواست قرار گرفت؛آزادي بي

رزي، به مميالدي، توسط پليس  2014سپتامبر سال  20اشاره به بازداشت وي، در روز  ط)
ر دمام، اش به بحرين، حبس او در زندان نوجوانان در شهانوادههنگام سفر او به همراه خ

ون هاي مكرر، بددر سلول انفرادي به مدت يك ماه و قرار دادن وي در معرض بازجويي
  حضور وكيل و يا ولي دم؛

 حالدرعيناشاره به تالش دادستان جهت كسب حكم اعدام عليه قريريص و ي) 
سال حبس، همچنين به  12يالدي به تحمل م 2019ژوئن سال  16محكوميت وي در 

 است تعليق درآمدن درخواست تجديدنظرخواهي وي به دليل شيوع ويروس كرونا: گفتني
با خانواده  باريكتواند ماهي كه قريريص در زندان مباحث شهر دمام محبوس است و مي

 خود ديدار كند؛

ت اذي وخصوص مورد آزار  اشاره به ابراز نگراني شديد كارشناسان سازمان ملل در ك)
وق ز حقاقرار گرفتن و تداوم حبس شيخ الحبيب و مرتجي قريريص، تنها به دليل حمايت 

عودي از در اين زمينه، همچنين ابراز نگراني در مورد استفاده عربستان س بشر و فعاليت
  قانون مبارزه با تروريسم در مورد اين دو متهم؛
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ان هاي الحبيب و قريريص از سوي حكومت عربستوندهتأكيد بر كيفري تلقي كردن پر ل)
هاي دولت ها از حق آزادي بيان و عقيده و انتقادشان از سياستمندي آنتنها به دليل بهره

خذ رفتار عليه اين متهمان جهت ااين كشور، ضمن اشاره به استفاده از شكنجه و سوء
  نقض جدي حقوق بشر و  عنوانهبها و به شمار آمدن اين موارد اعتراف از آن

  :ازجملههاي كارشناسان سازمان ملل در اين نامه، اشاره به درخواست م)
ومت وي حكلزوم فراهم آوردن اطالعات الزم عالوه بر اطالعات ارائه داده شده از س -

سعودي در مورد مبناي حقوقي دستگيري، محكوميت و حبس الحبيب و قريريص و 
در رابطه با حقوق  ويژهبهالمللي حقوق بشر، ول و موازين بينها با اصچگونگي تطابق آن

 ودكان؛ كآميز، آزادي دين و عقيده و حقوق آزادي بيان، آزادي برگزاري اجتماعات مسالمت

مال هاي دريافتي مبني بر دعاوي اعلزوم ارائه اطالعات الزم در زمينه صحت گزارش -
فتن د تحقيق قرار گراعترافات اجباري و مورامضاء  ازجملهرفتارها، شكنجه و ديگر سوء

آن به  اعضاء كه عربستان نيز يكي از –اين اطالعات بر اساس كنوانسيون مبارزه با شكنجه 
  آيد؛شمار مي

 يص ولزوم ارائه اطالعات دقيق در مورد وضعيت جسمي و روحي شيخ الحبيب و قرير -
  اسب؛هاي درماني منها به مراقبتاقدامات اتخاذ شده جهت حصول اطمينان از دسترسي آن

لزوم ارائه توضيحات الزم در زمينه چگونگي تضمين حمايت از حقوق بشر بر اساس  -
هاي حكومت در راستاي مقابله با تروريسم و داليل ناكارآمدي گذاريقوانين و سياست

  .10هاي خودسرانهنظريات كارگروه بازداشت ياجرادولت عربستان در زمينه 
  
  بحرين*
، در 1399 مردادماه 2شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -1

م نكات مه. خصوص ضرورت متوقف ساختن احكام اعدام دو تن از شهروندان اين كشور
   اين گزارش عبارت است از:

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  10

https://www.esohr.org/en/?p=2923 
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بان حقوق بشر، ديده زجملهاالمللي و بحريني، سازمان حقوق بشري بين 16اقدام  الف)
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، سازمان الملل، مركز آمريكاييازمان عفو بينس

ن، ر بحريدمركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر ، »رپريو«مدافع حقوق بشر موسوم به 
 نامه مشتركو مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، به ارسال  مركز حقوق بشر بحرين

حمد خطاب به پادشاه بحرين، مبني بر ضرورت اعمال تخفيف در مورد احكام اعدام م
دم ها از محاكمه عادالنه و عموسي، با توجه به عدم برخورداري آن عليحسينرمضان و 

    ها؛ ط به اعمال شكنجه عليه آنانجام تحقيقات در مورد اتهامات مربو
و  2014فوريه سال  21ساله، در  34اشاره به اقدام مأموران امنيتي به دستگيري موسي  ب)

ميالدي، به اتهام حمله به پليس با اهداف  2014فوريه سال  18ساله، در  37رمضان 
منجر به  كه – 11گذاري انجام پذيرفته در روستاي الديرتروريستي و در ارتباط با بمب
  كشته شدن يك مأمور پليس شد؛

اهم م فراشاره به اظهارات هر دو متهم به ناگزير شدن به اعتراف تحت شكنجه و عد ج)
  ؛ها با وكالي خود پيش از محاكمهآمدن امكان الزم از سوي مقامات جهت مالقات آن

ادگاه دي ميالدي، از سو 2014دسامبر سال  29اشاره به محكوم شدن متهمان در روز  د)
و  2015خواهي در نوامبر سال كيفري به اعدام، تأييد اين احكام از سوي دادگاه فرجام

تصديق  ميالدي، پس از افشاء گزارش پزشكي مبني بر 2018سپس توقف آن در اكتبر سال 
  )؛اتهامات وارده به حكومت در مورد اعمال شكنجه از سوي يكي از متهمان (موسي

 دادگاه قدامام تحقيقات در زمينه اتهامات مربوط به اعمال شكنجه، اشاره به عدم انجا ه)
ها و احكام اعدام ميالدي، به اعمال مجدد محكوميت 2020ژانويه سال  8عالي كيفري، در 

به  ژوئيه سال جاري ميالدي، 13خواهي در براي موسي و رمضان و اقدام دادگاه فرجام
  تأييد احكام مزبور؛

                                                            
1 1 Al‐Dair 
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خواهي، بر اساس قانون بحرين، احكام تأييد شده از سوي دادگاه فرجاماشاره به ارسال  و)
نزد پادشاه اين كشور، برخوردار از قدرت تأييد، تخفيف يا عفو مجازات: گفتني است كه 

  ؛12محكوم ديگر به اعدام در بحرين نيز همچنان در انتظار حكم پادشاه هستند 10
 3، 1399 تيرماه 25در روز چهارشنبه  از سوي ديگر به گزارش سايت بحرين ميرور، ز)

در خصوص اين دو  صادرشده، در مورد احكام اعدام 13گزارشگر ويژه سازمان ملل
احكامي كه بر اساس اعترافات اخذ شده  –شهروند بحريني عميقاً ابراز نگراني كردند 

رحمانه در مورد كشته شدن يك مأمور پليس در سال تحت شكنجه و ديگر رفتارهاي بي
، متناقض با فرآيندهاي قانوني محاكمه منصفانه بوده و مصداق صادرشدهميالدي،  2014

  قتل خودسرانه است؛
ل اين كارشناسان همچنين تعهدات دولت بحرين در زمينه ضرورت ممانعت به عم ح)

 مينه، بهرفتار، انجام تحقيقات الزم در اين زآوردن از اعمال تمامي اشكال شكنجه و سوء
هاي الزم براي ها و بازپرورياندن عامالن اين اقدامات و فراهم آوردن درمانمجازات رس

 متهمان يادآور شدند؛

درنگ احكام اعدام اين ها در پايان از تمامي مقامات مربوط درخواست كردند تا بيآن ط)
ها بر را لغو نموده و اطمينان حاصل نمايند كه آن صادرشدهدو مرد را متوقف كرده، احكام 

  ؛14المللي مورد محاكمه قرار گيرنداساس موازين قانوني و بين
، در روز 15گفتني است كه به گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر ي)
خطاب به  اينامهنماينده پارلمان اروپا با امضاء  53، بيش از 1399 مردادماه 2شنبه پنج

خواهي اين كشور در زمينه تأييد احكام اعدام محمد پادشاه بحرين، تصميم دادگاه فرجام
رمضان و حسين موسي را محكوم كردند. بر اين اساس اين دو محكوم مورد شكنجه و 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 12

 https://www.hrw.org/news/2020/07/23/bahrain‐halt‐executions‐2‐men‐unfairly‐convicted 
  زده و خودسرانه؛هاي فراقضايي، شتابانيس كاالمار، گزارشگر ويژه در زمينه اعدام -  13

  روريسم؛هاي بنيادين، هنگام مبارزه با تيونوآال ني اولين، گزارشگر ويژه در زمينه ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزاديف -
  رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز.نه شكنجه و ديگر رفتارهاي بينيلس ملتزر، گزارشگر ويژه در زمي -

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  14
http://www.bahrainmirror.com/en/news/58144.html 
1 5 The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
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شواهد و مدارك موجود در اين  مرغبههاي جسمي و روحي قرار گرفته و استفادهسوء
  زمينه در دادگاهي غيرعادالنه محكوم شدند؛

ه روابط بهايي را با توجه در همين رابطه برخي از نمايندگان پارلمان بريتانيا پرسش ك)
مات مقا نزديك دولت اين كشور با بحرين مطرح و درخواست نمودند كه اين مسئله را با

ان محكوم تن از ديگر شهروند 12ست عفو اين دو متهم و بحرين در ميان گذاشته و درخوا
نيا ت بريتادول به اعدام را نمايند؛ اين در حالي است كه برخي ديگر از نمايندگان، مقامات

  كنند؛پوشي از موارد نقض حقوق بشر جاري در اين كشور متهم ميرا به چشم
گي ايندو رئيس هيأت نم از سوي ديگر رئيس كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا ل) 

هاي دگاه، در مورد ناكارآمدي داايبيانيهعرب، با صدور  جزيرهشبهپارلمان براي رابطه با 
ت شد ونده بهه حذف مدارك و شواهد مربوط به اعمال شكنجه در اين پربحرين در زمين

  ابراز نگراني كردند؛
ضمن  متحدهاياالت، نمايندگان كنگره 17و تام النتوس 16گاورنو در پايان نيز جيمز پي. مك م)

اينكه  –موسي و رمضان، اين شرايط را نمايشي تمسخرآميز خواندند  محاكمهمحكوم كردن 
  ؛18برند و با حكم اعدام مواجه هستندند بحريني همچنان در حبس به سر مياين دو شهرو

  
ميالدي  2020، انتشار يافته در ژوئيه سال »19سركوب سياسي در بحرين«معرفي كتاب  -2
) توسط بخش مطالعات خاورميانه دانشگاه كمبريج، به نويسندگي 1399 مردادماهو  تيرماه(

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. حمد بن خليفه، استاد يار دانشگاه 20مارك جونز

                                                            
1 6 James P. McGovern 
1 7 Tom Lantos 

  گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 18
 https://www.ecdhr.org/?p=998 
1 9 Political Repression in Bahrain 
2 0 Marc Jones 
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كم، يت و كاوش در زمينه تاريخ مدرن بحرين از نگاه سركوب در قرون بيستم و بيس الف)
هاي حقوقي، حكومتي و ها و قساوترحميشامل تمامي اشكال سركوب سياسي از بي

  هاي اطالعاتي؛پليسي تا نظارت
اي تا اصالحات قبيله ات در بحرين، از مقاومتهاي مختلف منازعاشاره به دوره ب)

هاي چپگرايانه ، گرايش1950، خيزش كميته عالي اجرايي در دهه 1920بريتانيا در دهه 
تانيا در و نقش بري 2011و تظاهرات اعتراضي در سال  1990، انتفاضه در دهه 1970دهه 

  هاي خانواده حاكم بر آن؛اين كشور و فعاليت
ين ازده سياسي بحرين، از غارت منابع يق جديد در مورد تاريخ آشوباشاره به حقا ج)

  كشور تا شكنجه و قتل شهروندان آن؛
اي، رشتهبين ساله بحرين بر اساس رويكرد مبتني بر غنا و  اصالت 100اشاره به تاريخ  د)

از  هه دست آمدهاي بها و دادهآوري اطالعات، اسناد تاريخي، مصاحبهبا استفاده از گرد
  هاي اجتماعي؛شبكه

  اشاره به فهرست مطالب كتاب، شامل: ه)
  مقدمه: سركوب سياسي در بحرين در قرن بيستم و بيست و يكم؛ -
  تعريف سركوب سياسي؛ -
  دستورالعمل سركوب؛ -
  سازي، نفاق و اختالف؛كشورداري سياسي: در ميانه دموكراسي -
  ت فردي؛ها و ديگر موارد نقض تماميشكنجه، دستگيري -
  قانون سركوب و سركوب قانوني؛ -
  هاي اجتماعي و اخبار جعلي؛ها تا شبكهنظارت بر اطالعات: از تجسس -
 .3,021گيري: از سركوب فرسايشي تا سركوب نتيجه -
  

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:  ».سركوب سياسي در بحرين«معرفي كتاب  21

https://www.cambridge.org/qa/academic/subjects/history/middle‐east‐history/political‐
repression‐bahrain?format=PB 
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  امارات متحده عربي*
 9شنبه ، در روز پنج22انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1

زنداني به  515، در خصوص اقدام حكومت امارات متحده عربي به عفو 1399 مردادماه
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. زندانيان سياسي استثناءبهمناسبت عيد قربان، 

ني و بخشش زندا 515اقدام شيخ خليفه بن زايد، رئيس امارات متحده عربي، به عفو  الف)
 فراهم آوردن راستاي به گفته مقامات اين كشور، ديون زندانيان به مناسبت عيد قربان، در

ي شبختفرصتي براي زندانيان جهت آغاز زندگي جديد خود و به همراه آوردن لذت و خو
  شان؛هايبراي خانواده

ان مدافع ازجملهسياسي،  –اشاره به شامل نشدن اين فهرست بر زندانيان عقيدتي  ب)
 رداخته وپن و وكال كه بهاء ابراز عقيده خود را نويسان، فعاالجوي حقوق بشر، وبالگمسالمت

  ورزد؛فضاي آزاد پافشاري مي هرگونهقرباني رژيم ستمگري شدند كه بر از بين بردن 
 سياسي از اين فهرست و –اشاره به حاكي بودن حذف عمدي زندانيان عقيدتي  ج)

 ت متحده عربيتوجهي مقامات اماراعفو مجرمان و محكومان متخاصم، از بي حالدرعين
آميزتر از هديدبه حق آزادي بيان و اين واقعيت آزاردهنده كه آزادي بيان جرمي به مراتب ت

 آيند؛بار براي ايمني عمومي جامعه به شمار ميقتل و ديگر جرائم خشونت

آشكار  لگويااشاره به تداوم اقدام مقامات اماراتي به قرار دادن زندانيان در معرض  د)
پس از قرار  مدتطوالنيهاي ها به تحمل حبسعالوه بر محكوم كردن آنرفتار، سوء

هاي هاي اجباري و حبس در مكانگيهاي ناعادالنه و ناپديدشدگرفتن در برابر محاكمه
  ن؛آميز از حقوق خود در زمينه آزادي بيانامعلوم تنها به دليل برخورداري مسالمت

هاي بدنام امارات متحده عربي در روزهاي عيد داناشاره به قرار داشتن زندانيان در زن ه)
توجهي بار، همچون حبس انفرادي، اعمال شكنجه، بيدر معرض رفتارهاي خشونت
هاي منظم خانوادگي: اين در حالي است كه مقامات اين پزشكي و محروميت از مالقات

                                                            
2 2 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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راد مسئول كشور اقدامي در راستاي انجام تحقيقات در اين زمينه و پاسخگو نمودن اف
  دهند؛ رفتارها صورت نميشكنجه و ديگر سوء

سوي  هاي زندانيان در معرض آزار و اذيت و فشار ازاشاره به قرار گرفتن خانواده و)
  ربي؛مقامات امارات متحده ع

توان به احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر و محكوم به اين زندانيان مي ازجمله ز)
ان الصدر، دكتر محمد الُرِكن، وكيل و مدافع حقوق بشر و سال حبس در زند 10تحمل 

سال حبس در زنداني الرزين و دكتر ناصر بن غيث، استاد دانشگاه و  10محكوم به تحمل 
  ؛23سال حبس در زندان الرزين اشاره كرد 10مدافع حقوق بشر و محكوم به تحمل 

  
 27، در روز جمعه 24قوق بشرالمللي براي عدالت و حانتشار گزارش از سوي مركز بين -2

نكات . ، در خصوص ارسال نامه سرگشاده در مورد آزادي دكتر محمد الُرِكن1399 تيرماه
            مهم گزارش به شرح زير است:  

انون المللي براي عدالت و حقوق بشر به ارسال نامه اضطراري به كاقدام مركز بين الف)
هت آزادي تجديد درخواست خود ج منظوربهمللي، الهاي بينالمللي وكال و سازمانبين
دانان امارات متحده عربي و درنگ دكتر محمد الرُكِن، وكيل سرشناس، رئيس كانون حقوقبي

  ال؛هاي امنيتي توسط دادگاه عالي فدرامان قربانيان حقوق بشر محكوم شده در پروندهمدافع بي
وم الركن و قرار داشتن او در معرض اشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن متدا ب)

يك وكيل و  عنوانبهممانعت از فعاليت وي  منظوربهارعاب، تهديد و ممنوعيت از سفر، 
كه در تناقض آشكار با حق وكال در  –مدافع حقوق بشر در امارات متحده عربي 

اي و ايمني شخصي مطابق با اصول نقش وكال اتخاذ شده برخورداري از مصونيت حرفه

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

http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐pardons‐515‐prisoners‐occasion‐eid‐al‐adha‐
excludes‐prisoners‐conscience 
2 4 International Centre for Justice and Human Rights 
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سپتامبر  7توسط كنگره هشتم سازمان ملل در ممانعت از جرم و رفتار با متخلفان، در 
 ، است؛25در هاوانا 1990

دكتر  رانهاشاره به مصادف بودن تاريخ ارسال نامه با هشتمين سالگرد دستگيري خودس ج)
  يه وي؛ميالدي و موارد متعدد نقض حقوق بشر عل 2012ژوئيه سال  17محمد الركن، در 

، فاقد »9426يو.اِي.ايي «يكي از متهمان پرونده موسوم به  عنوانبهاشاره به محاكمه وي  د)
سال  10هاي محاكمه عادالنه و محكوميت وي از سوي اين دادگاه به تحمل ضمانت

  هاي اداري و ممنوعيت شغلي؛حبس، عالوه بر قرار گرفتن در معرض نظارت
تارهاي رفءرزين و قرار گرفتن او در معرض سواشاره به حبس دكتر الركن در زندان ال ه)

  اعمال شده از سوي مقامات؛
المللي وكال و المللي براي عدالت و حقوق بشر از كانون بيناشاره به درخواست مركز بين و)

هاي حقوق بشري، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه استقالل قضات و وكال و سازمان
با دكتر محمد الرُكن و درخواست از مقامات امارات  جهت تجديد اعالم همبستگي خود
درنگ او، اعطاء حق جبران و بازپروري به وي و محاكمه متحده عربي جهت آزاد كردن بي

  28؛27عامالن درد و رنج او
                                                            

2 5  Eighth  United  Nations  Congress  on  the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of 
Offenders in Havana, September 7, 1990 
2 6 ‘UAE 94’ 

  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 27
 https://ic4jhr.org/?p=6685 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش 28

ار آمدن ، در خصوص به شم1399تير ماه  10شنبه ، در روز سهمركز حقوق بشر امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي *
  عربي، مبني بر: هاي امارات متحدهمحمد الرُكِن، به عنوان قرباني شكنجه در زندان

 –گويند يمنيز » ربيماندالي امارات متحده ع«كه به وي  –الرُكِن، وكيل سرشناس حقوق بشر  دكتر محمد به شمار آمدن الف)
ه دليل بها تن از ديگر فعاالن و مدافعان حقوق بشر، تنها به عنوان قرباني بازداشت و حبس خودسرانه، به همراه ده

  شان از حق آزادي بيان؛منديبهره
هاي متمادي (حبس در مكاني نامعلوم) و سپس ميالدي، ناپديدشدگي او براي ماه 2012ل اشاره به بازداشت الرُكِن در سا ب)

ه دسترسي سال حبس: اين در حالي است كه مقامات همچنان به نقض حقوق اساسي وي، از جمل 10محكوميت وي به تحمل 
 دهند؛به وكيل و برخورداري از محاكمه عادالنه ادامه مي

زندان بدنام الرزين، مشهور به برخورداري از شرايط دهشتبار و محل حبس بسياري از فعاالن،  اشاره به حبس الركن در ج)
اي چون، حبس انفرادي، محروميت از منتقدان حكومت و مدافعان حقوق بشر و قرار گرفتن وي در معرض اقدامات خودسرانه
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 24شنبه المللي براي عدالت و حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي مركز بين -3
رنج ناشي از حبس و محروميت از تابعيت براي دكتر ، در خصوص درد و 1399 تيرماه

     اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. عقيدتي –، زنداني سياسي 29علي الحمادي
يكي از محكومان پرونده موسوم  عنوانبهشمار آمدن دكتر علي الحمادي، اشاره به به الف)

گذرد. وي داراي مدرك دكترا ها ميسال از محاكمه ناعادالنه آن 7كه  -» 94يو.اِي.ايي «به 
گذار و رئيس از دانشگاه ولز در بريتانيا و بنيان وكاركسبو مديريت  اداريدر زمينه توسعه 

  است؛ 30مركز انديشه خالق در دبي
 هزجملااشاره به اقدام حكومت امارات به ضبط تمامي مدارك رسمي دكتر الحمادي،  ب)

دن وي درماني و محروم كر انندگي، گذرنامه و بيمهكارت هويت و شناسايي، گواهينامه ر
ده از حق برخورداري از دادخواست قضايي، همچنين ممانعت به عمل آوردن از مشاه

 حكم سلب تابعيت خود؛

                                                                                                                                                            
كه در تناقض كامل با حداقل مقررات معيار  –محاكمه مالقات با خانواده، شكنجه و بازديدهاي بدني تحقيرآميز، پيش و پس از 

 براي رفتار با زندانيان در سازمان ملل است؛

هاي رواني عقيدتي، از جمله اعمال شكنجه –اشاره به موارد ديگر اعمال شكنجه عليه اين زنداني و ديگر زندانيان سياسي  د)
هاي انفرادي، قرار دادن زندانيان تحت ز و شب در سلولهاي پر نور به هنگام روجهت كسب اعتراف، روشن كردن چراغ

 2ها از هر گونه وسايلي، چون تختخواب و صندلي، همچنين تعيين ساعت هاي متداوم و محروم كردن آنها و نظارتتجسس
 روز در امارات متحده عربي؛بدترين زمان از شبانه –بعدازظهر، به عنوان تنها زمان هواخوري  4تا 

ميالدي، به نصب بلندگوهايي  2015الملل در خصوص اقدام مقامات زندان، در نوامبر سال به گزارش سازمان عفو بين اشاره ه)
  هاي متمادي؛هاي تبليغاتي با صداي بسيار بلند براي ساعتدر هر بخش و پخش موسيقي

الملل، پس از وقوع سازمان عفو بين كه به گفته –اشاره به حمله اضطرابي، فشار خون باال و عفونت گوش دكتر الركن  و)
حمله اضطربي وضعيت وي بهبود يافته است، همچنين تداوم قرار گرفتن او و ساير زندانيان در معرض توهين و رفتارهاي 

 هاي خانوادگي منظم؛ شان از برخورداري از مالقاتتحقيرآميز، ضمن محروميت

ز سوي مقامات امارات، عليه دكتر محمد الركن، از بازيچه قرار گرفتن حاكي بودن اعمال اقدامات و شكنجه سيستماتيك ا ز)
  ؛آميز خودهاي حقوق بشري مسالمتخودسرانه زندگي زندانيان محروم از آزادي تنها به دليل فعاليت

، از سوي اشاره به تأييد غيرعادالنه و خودسرانه بودن اقدام مقامات حكومت به حبس محمد الركن در زندان تا به امروز ح)
با توجه به اين كه وي زنداني  –مركز حقوق بشر امارات متحده عربي و تأكيد بر ضرورت آزاد كردن بدون قيد و شرط او 

المللي و اعالميه مند شده، كه در قوانين داخلي و بينسياسي است كه از حق مشروع خود در زمينه آزادي بيان بهره –عقيدتي 
  ده است.جهاني حقوق بشر نيز تضمين ش

2 9 Ali Al‐Hammadi 
3 0 Center for Creative Thinking in Dubai 
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قال او به ميالدي، انت 2012آوريل سال  9اشاره به دستگيري مجدد دكتر الحمادي در  ج)
ر وه بض شكنجه و ناپديدشدگي اجباري عالبازداشتگاهي مخفي و قرار دادن وي در معر

  محروم كردن او از امكان تماس با خانواده و يا وكيل خود؛
، 31اشاره به اقدام اداره امنيت حكومتي دادگاه عالي فدرال، به رياست قاضي فالح الحجري د)

 يو.اِي.ايي«ميالدي، در محاكمه گروهي 2013ژوئيه سال  2به محكوم كردن دكتر الحمادي در 
  سال حبس بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شكنجه؛  10به تحمل » 94
استفاده، اشاره به قرار گرفتن دكتر علي الحمادي، در زندان الرزين، در معرض سوء ه)

 انواده وخدليل او از ارتباط با رفتارهاي تحقيرآميز و حبس انفرادي، همچنين محروميت بي
  و پزشكي؛هاي درماني ي از مراقبتبرخوردار

 المللي براي عدالت و حقوق بشر از حكومت اماراتاشاره به درخواست مركز بين و)
  متحده عربي جهت:

 يدنظرتجدسياسي و مورد  –حمادي و ديگر زندانيان عقيدتي درنگ دكتر الآزاد كردن بي -
  قرار دادن سلب تابعيت از وي؛

  مت و بازپروري به او؛اعطاء حق جبران، كسب غرا -
هاي حقوقي، از سلب تابعيت از فعاالن اماراتي، بدون ارائه ضمانت ورزيدنممانعت  -

  .32هاي سلب تابعيتحق بررسي قضايي فرمان ازجمله
  
  
  
  

                                                            
3 1 Falah Al‐Hajri, 

  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 32
 https://ic4jhr.org/?p=6673 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  
  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
 30 دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –رش از سوي پايگاه خبري انتشار گزا -

ر اعمال ، در خصوص متهم شدن محمد بن زايد، وليعهد ابوظبي به همدستي د1399 تيرماه
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. شكنجه

جه و يمني مورد شكن 6و  33هاالمللي دفاع از حقوق و آزادياقدام ائتالف بين الف)
هاي تحت نظارت امارات متحده عربي در اين كشور (يمن) خشونت قرار گرفته در زندان

به متهم كردن محمد بن زايد به اعمال شكنجه و ناپديدشدگي اجباري در جنگ جاري در 
  يمن و طرح شكايت در اين زمينه؛

زم ان الو امك» صالحيت قضايي جهاني«هاي فرانسه از اشاره به برخورداري دادگاه ب)
 شرطبهها براي پيگرد قانوني و محكوميت مرتكبان جرائم اين چنيني و همدستان آن

بي و وليعهد ابوظ عنوانبهحضورشان در خاك فرانسه: البته اين موضوع كه محمد بن زايد 
د مور حاكم بالفعل امارات متحده عربي از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است همچنان

  و نتيجه آن به نظر قاضي پرونده بستگي دارد؛مباحثه قرار داشته 
 ن ملل وازمااشاره به بنيان نهاده شدن اين پرونده بر كنوانسيون مبارزه با شكنجه س ج)

ي گزارش كارشناسان سازمان ملل مبني بر به شمار آوردن حمالت ائتالف به رهبر
ر دو وقوع پيوسته دهاي به ، جرائم جنگي و شكنجهعنوانبهعربستان و امارات احتماالً 

  مركز تحت نظارت نيروهاي اماراتي؛
، مستقر در ژنو، از گشايش پرونده 34هاي َسماشاره به استقبال سازمان حقوق و آزادي د)

تحقيقات فرانسه در زمينه اقدامات وليعهد ابوظبي، با توجه به منجر شدن آن به ارسال 

                                                            
3 3 International Coalition for the Defence of Rights and Freedoms 
3 4 SAM for Rights and Freedoms 
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ق بشر در يمن و همچنين اقدام اين هاي ناقض حقوطرف تماميبهپيامي آشكار و قدرتمند 
 هاي مشابه؛ود و باز كردن پروندهسازمان به ترغيب تمامي قربانيان به غلبه بر هراس خ

ها و فعاالن حقوق بشر به مستندسازي ارتكاب امارات متحده اشاره به اقدام سازمان ه)
نقض  بارشتدهرحمانه و عربي و نيروهاي تحت حمايت و نظارت اين كشور به موارد بي

هاي ناپديدشدگي ازجملهميالدي،  2020تا  2017حقوق بشر، در جنوب يمن از سال 
 .35استفاده جنسياجباري، شكنجه و سوء

  
  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
، 1399 مردادماه 7شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز سه -1

سابقه وضعيت انساني در يمن، با توجه به افزايش منازعات و بي در خصوص وخامت
نكات . 19 –انداز بروز قحطي، فروپاشي اقتصادي و شيوع بيماري كوويد ها، چشمتنش

   مهم گزارش به شرح زير است:
كوك، ك لواظهارات مارتين گريفيث، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن و مار الف)

ت عبد دول ستانه سازمان ملل، مبني بر ضرورت دستيابي به توافق ميانمسئول امور بشردو
ورد از ها پس از آغاز مذاكرات و هشدار در مربه منصور هادي و نيروهاي انصارا... ماه

  ها در اين زمينه؛دست رفتن فرصت
بس، ضمن ابراز نگراني در درنگ آتشاشاره به درخواست جهت برقراري بي ب)

ن هاي الزم براي عمليات امدادرساني، با توجه به تأميميزان كمك خصوص كاهش شديد
مورد منجر  و هشدار در تاكنونميالدي  2020درصد از منابع مالي الزم براي سال  18تنها 

و  19 –تغذيه، وبا، شيوع بيماري كوويد شدن اين وضعيت به افزايش ميزان گرسنگي، سوء
  مرگ شهروندان اين كشور؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  35

https://www.middleeastmonitor.com/20200720‐uae‐leader‐mohammed‐ben‐zayed‐
accused‐of‐complicity‐in‐torture/ 
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 واشاره به بهبود نيافتن وضعيت نظامي در يمن در خالل ماه گذشته ميالدي  ج)
 ويژهبههاي درگير جهت حمايت به عمل آوردن از غيرنظاميان، درخواست از تمامي طرف

  با توجه به اختصاص يافتن بخشي از تلفات حوادث اخير به كودكان؛
به  ها، با توجهاقتصاد از تنشاشاره به ضرورت اقدام طرفين منازعه به مجزا كردن  د)

ز اشور افزايش بهاي مواد غذايي، كاهش ارزش ريال يمن و عدم برخورداري مردم اين ك
 منابع مالي الزم جهت برآورده ساختن نيازهاي اوليه خود؛

 43 جبهه به 33هاي فعال در جنگ جاري از اشاره به منجر شدن افزايش تعداد جبهه ه)
ردم ميالدي، به ناگزير شدن نزديك يك ميليون تن از م 2020جبهه در ژانويه سال 

ر گيرد و چنانچه اين شهر نيز مورد حمله قرا –ب جاشده به پناه گرفتن در اطراف مأربي
  شوند؛پذير مجدداً ناگزير به فرار و ترك منطقه ميهايي از مردم آسيبموج

 1,148ته شدن حدود و خطر ريخ 36كش اف.اس.ُا صافراشاره به وضعيت كشتي نفت و)
ميليون بشكه نفت خام به درياي سرخ و در جريان بودن گفتگوها با نيروهاي انصارا... در 
زمينه ضرورت صدور مجوز براي انجام عمليات از سوي گروه تحت نظارت سازمان ملل 

 جهت رسيدگي به اين موضوع؛ 

يا نشت نفت خام به دريا، محيطي و انساني ناشي از انفجار و اشاره به پيامدهاي زيست ز)
ضمن يادآوري كردن تعهد كتبي نيروهاي انصارا... در دو هفته گذشته، به صدور مجوز 

  ؛37براي سازمان ملل جهت فرستادن متخصصان در اين زمينه
، تيرماه 6، در روز دوشنبه خبرگزاري اسوشيتدپرساين در حالي است كه به گزارش  ح)

بان حقوق بشر از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرد تا در صورت سازمان ديده
هاي جديدي را عليه آن اعمال نمايد؛ يمعدم همكاري نيروهاي انصارا... در اين زمينه تحر

نشت نفت از اين كشتي به دريا بر معيشت و دسترسي شهروندان اين كشور  هرگونهچراكه 
به آب و غذا و بهاي سوخت تأثير نهاده و موجب رو به وخامت نهادن بحران بشري در 

                                                            
3 6 FSO Safer 

  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  37
https://news.un.org/en/story/2020/07/1069161 
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در حديده، تواند منجر به بسته شدن بننشت نفت مي كهاين ازجملهشود: اين كشور مي
ها يمني، با توجه به نقش اساسي آن در واردات كاالهاي تجاري و شاهراه حياتي ميليون

  هاي بشردوستانه شود؛كمك
  
، در 1399 اهمردادم 7شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

از  خصوص ضرورت تبديل تعهدات شوراي امنيت سازمان ملل به حصول اطمينان
. بطهن راحمايت از افراد داراي معلوليت در منازعات مسلحانه و اقدامات ملموس در اي

  از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش 
نهاد سازمان مردم - 39، رئيس بنياد حقوق بشر عرب38اظهارات راجا عبدا... المسابي الف)

، مبني بر واقعيت خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل -يمني حامي حقوق افراد معلول 
گرفتن شدن تلخ پيش روي افراد معلول در زندگي روزمره در يمن، با توجه به ناديده

شان در اغلب موارد در روند امدارساني سازمان ملل به اين كشور، عالوه بر تأثير حقوق
  ها؛ها جنگ و منازعه مسلحانه بر زندگي آننامتناسب سال

دي به ژوئن سال گذشته ميال 20نيت سازمان ملل در اشاره به متعهد شدن شوراي ام ب)
فتمان گديل حمايت به عمل آوردن از حقوق افراد معلول در منازعات و فرا رسيدن زمان تب

ها جهت در از طريق حصول اطمينان از گسترش حوزه شمول امدارساني ازجملهبه عمل، 
ل و وي دبيركل سازمان ملاي از سهاي دورهبر گرفتن معلوالن و درخواست ارائه گزارش

  ديگر مقامات اين سازمان در زمينه وضعيت افراد داراي معلوليت؛ 
الملل ميالدي، توسط سازمان عفو بين 2019اشاره به گزارش تهيه شده در دسامبر سال  ج)

مستندسازي  ازجملهدر زمينه تأثير جنگ و منازعه مسلحانه بر وضعيت معلوالن در يمن، 
ها به فرار از مناطق پيش روي معلوالن در صورت ناگزير شدن آن در زمينه مشكالت

هاي جاشدگان، دشواريهاي بيها در اردوگاههاي پيش روي آندرگير خشونت، چالش

                                                            
3 8 Raja Abdullah Almasabi 
3 9 Arab Human Rights Foundation 
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دسترسي به كمك و برخورداري از شرايط مناسب معيشتي و در نتيجه تضعيف شأن و 
علوليت در زمينه دسترسي برابر به ها و موانع پيش روي افراد مبتال به مجايگاه انساني آن

  هاي شغلي؛خدمات بهداشتي و درماني، تحصيل و فرصت
با شيوع بيماري  زمانهمبار نظام بهداشتي و درماني در يمن، اشاره به وضعيت فاجعه د)

ين به ا المبتدر اين كشور و فقدان اقدامات ويژه براي دسترسي به معلوالن  19 –كوويد 
  ها در معرض خطر ابتال؛رار داشتن بيشتر آنق رغمبهبيماري، 

 دهمچنين تعدا اشاره به فقدان آمار قابل اعتماد در مورد تعداد افراد داراي معلوليت، ه)
ماري در اين به اين بي ابتالو تلفات ناشي از  19 –به بيماري كوويد  مبتالافراد معلول 

ر دت الزم ها به اطالعام دسترسي آندسته از شهروندان، عالوه بر ابراز نگراني در مورد عد
ناپذيري رعايت هاي شخصي، همچنين امكانمورد نحوه پيشگيري از بيماري و محافظت

  آورند؛ها مراقبت به عمل ميگذاري اجتماعي با افرادي كه از آنفاصله
ن رفتن ز بيااشاره به منجر شدن جنگ يمن به فقيرتر شدن هر چه بيشتر افراد معلول و  و)
  ه از آن برخوردار بودند؛كمحدودي ها در زمينه تأمين اجتماعي امل حمايتك

  هت:لل جماشاره به درخواست راجا عبدا... المسابي از اعضاء شوراي امنيت سازمان  ز)
  گ يمن؛هاي درگير در جنمتوقف ساختن روند حمايت از طرف -
رساندن جنگ و حصول  ي توان و قدرت خود در راستاي به پايانگيري از تمامبهره -

 شنيده منظوربهح، از برخورداري افراد داراي معلوليت از جايگاهي در مذاكرات صل اطمينان
  شان؛شدن صداي

هاي ثابت يكي از بخش عنوانبهحصول اطمينان از به شمار آمدن حقوق افراد معلول  -
  ؛ 40نهبشردوستا هايامدادرسانيريزي و روند تأمين بودجه در زمينه برنامه

  

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 40

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/un‐yemeni‐activist‐demands‐people‐
with‐disabilities‐have‐a‐seat‐at‐the‐table‐in‐crisis‐response/ 
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، در 1399 مردادماه 4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3
موارد مهم گزارش مذكور به شرح . شور جهانكتر شدن بحران در فقيرترين خصوص عميق

   :زير است
هاي متخصصان بيماري ، شاملاز كاركنان بخش پزشكيمرگ نزديك به يكصد تن  الف)

وس ليل ابتال به ويرده در يمن ب، ها و ماماهاش پزشكي و داروخانهعفوني، مديران بخ
  اله؛س 5تر شدن بحران در فقيرترين كشور جهان عرب و درگير جنگ داخلي و عميق كرونا
و  د غذا، عالوه بر كمبوكمبود خدمات پزشكي و پزشكاشاره به مواجه بودن يمن با  ب)

گفتني  بهداشتي آن در سايه جنگ داخلي: در شرف فروپاشي قرار داشتن نظام درماني و
هزار  10براي هر  ،ويروس كرونا در اين كشور شيوع يابد كهآناز  پيشحتي است كه 

  ؛دكتر وجود داشت 10 تنهايمني 
ه جامعه ك -  19 –اشاره به آمار دولتي ارائه شده در زمينه شيوع بيماري كوويد  ج)
ري و به اين بيما نفر 674هزار و يك ابتالي بر مبن – شناسدالملل آن را به رسميت ميبين
 به آن؛ ابتالنفر بر اثر  469رگ م

اين درحالي است كه سازمان ملل متحد بار ديگر نسبت به كمبود شديد مواد غذايي در  د)
. به ه استهشدار داد ،است يويران آن نيز رو به كه اقتصاد ،شش ماه پيش رو در يمن

برند در هايي كه از كمبود شديد مواد غذايي رنج ميمار يمنيگزارش سازمان ملل متحد، ش
  ؛41ميليون نفر افزايش پيدا خواهد كرد 3,2ميليون نفر به  2جنوب اين كشور از 

  
 مردادماه، در روز چهارشنبه اول 42وبانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -4

ر دوران شيوع بيماري كوويد در يمن، د گرسنگي، در خصوص سرعت يافتن بحران 1399
      اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. 19 –
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  41

https://plink.ir/OGbzM 
4 2 ReliefWeb 
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 از دست ،43حاكي بودن پيمايش جديد انجام شده از سوي شوراي پناهندگان نروژ الف)
درصدي  50پذير و كاهش بيش از خانواده آسيب 4رفتن كل درآمد يك خانواده از هر 

ا، از زمان شيوع ويروس كرونا در اين كشور، از ماه آوريل هدرآمد در نيمي از اين خانواده
  سال جاري ميالدي؛

سنگي، ها يمني پيشاپيش مواجه با سطوح خطرناكي از گراشاره به قرار گرفتن ميليون ب)
 زده؛در اين كشور جنگ 19 –يماري كوويد تر با توجه به شيوع بدر معرض فقر عميق

 درصد از 94دغدغه از نگاه حدود  ترينمهم عنوانهبشمار آمدن غذا، اشاره به به ج)
دود نيمي نيمي از درآمد ح كمدستگرفته و از دست رفتن  هاي مورد مصاحبه قرارخانواده

  فزايش بهاي مواد غذايي و آب؛شوندگان بر اثر ااز مصاحبه
شانه انه و كاخهاي مورد مصاحبه قرار گرفته به فرار از اشاره به ناگزير شدن بيشتر خانواده د)

  معيت؛بار و زندگي در شرايط نامناسب و انباشته از جخود به دليل تداوم منازعات خشونت
 اشتنداشاره به كاهش واردات غذا و سوخت، افزايش بهاي كاالهاي ضروري و قرار  ه)

هاي ها و كاهش كمكبا تشديد تنش زمانهماقتصاد كشور در آستانه فروپاشي، 
و  رت اقدام كشورهاي ثروتمند به اختصاص دادن بخشي از بودجهبشردوستانه و ضرو

  به يمن؛ 19 –كوويد  هاي مربوط به مقابله با بيماريكمك
  :ازجمله، هاي اين پيمايشيافته ترينمهماشاره به برخي از  و)
ه شوراي مناطقي ك –منطقه از مناطق يمن  9خانوار در  450مورد بررسي قرار گرفتن  -

ل جاري ژوئيه سا 5ژوئن تا  29از  –ل است ها به امدادرساني مشغونروژ در آنپناهندگان 
  ميالدي؛

هاي مورد درصد از خانواده 94دود حاولويت نخست از نگاه  عنوانبهشمار آمدن غذا، به -
ها به مورد اهميت قرار گرفتن هر چه بيشتر درصد از آن 96مصاحبه قرار گرفته و اذعان 

 ماه آينده؛ 3اين مقوله در 

                                                            
4 3 Norwegian Refugee Council (NRC) 
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شونده از زمان اعالم نخستين هاي مصاحبهرو به وخامت نهادن شرايط براي خانواده -
رصد د 79 به ويروس كرونا در اين كشور در آوريل سال جاري ميالدي: درآمد ابتالمورد 

ها به نصف كاهش يافته است؛ از نگاه نآدرصد از  47پنجم و ها به ميزان يكاز خانواده
ها بر اين درصد از آن 36ها بهاي كاالهاي اساسي افزايش يافته است؛ از خانواده درصد 94

ها وادهدرصد از اين خان 46شوند؛ باورند كه كاالهاي اساسي ديگر در بازارها يافت نمي
ها جايي براي قرنطينه درصد از آن 95اند كه بهاي آب افزايش يافته است و گزارش كرده

  به ويروس كرونا ندارند؛ ابتالرت افراد خانواده در صو
هاي اضطراري غذايي، حتي پيش از شيوع ميليون تن از مردم يمن به كمك 17نياز  -

  ؛44هاي هشدار سريع قحطيبر اساس برآوردهاي شبكه سامانه 19 –بيماري كوويد 
، در درصدي در ماه آوريل 39درصدي واردات مواد غذايي در ماه مارس و  43كاهش  -

هاي ناشي از ميالدي، به دليل محدوديت 2019هاي زماني در سال ا همين برههقياس ب
ذايي اين غدرصد از نيازهاي  90الي  80: اين در حالي است كه 19 –شيوع بيماري كوويد 

 كنند؛كشور را كاالهاي وارداتي تأمين مي

ر يليارد دالر دم 2,6هاي بشردوستانه به يمن، و رسيدن آن از سابقه ميزان كمككاهش بي -
فتر ميليارد دالر در سال جاري، بر اساس برآوردهاي د 0,6سال گذشته ميالدي به 

  هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل؛
گذر از سطح  و نزديك شدن آن به 2020سال  ابتدايتداوم افزايش بهاي مواد غذايي از  -

د خانوارهاي فاقد دسترسي يالدي، همچنين افزايش تعدام 2018ها در سال بحراني قيمت
ري، بر درصد در ماه ژوئن سال جا 36درصد در ماه مه تا  29به مواد غذايي كافي از 

واد مصرف اساس آمارهاي برنامه جهاني غذاي سازمان ملل: گفتني است كه بحران ميزان م
ش پرتنهايي كه در مناطق ها رو به وخامت نهاده، اما براي خانوادهغذايي براي تمامي گروه

  گيرد؛درصد از خانوارها را در بر مي 42تر است و كنند اين شرايط وخيمزندگي مي

                                                            
4 4 Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) 
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ان شيوع درصد در برخي از مناطق يمن، از زم 35افزايش هزينه حداقل سبد غذايي تا  -
  ، به گزارش سازمان ملل؛19كوويد  بيماري

ينه تأمين كاالهاي ها در زمدرصد از فروشندگان مبني بر افزايش دشواري 25گزارش  -
  ؛45درصدي بهاي تانكرهاي آب 150و افزايش  19 –اساسي، به دليل شيوع بيماري كوويد 

  
رشنبه ر روز چهاانتشار گزارش از سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، د -5

اي از عدم امنيت ، در خصوص بازگشت يمن به سطوح هشداردهنده1399 مردادماهاول 
        اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. غذايي
ذا و جهاني غذاي سازمان ملل، سازمان غ تحليل مشترك انجام شده از سوي برنامه الف)

ر ببني مكشاورزي سازمان ملل (فائو) و صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، 
 منيت حاديمن با عدم ابيش از يك ميليون تن از مردم ساكن مناطق جنوبي  شدنمواجه

من را مورد منطقه از مناطق ي 133غذايي تا پايان سال جاري ميالدي: اين گزارش تحليلي 
  بررسي قرار داده است؛

ال جاري درصد از جمعيت يمن تا پايان س 40افزايش عدم امنيت حاد غذايي در ميان  ب)
ميليون نفر به  2فزايش از ا ديگرعبارتبه –درصدي كنوني  25ميالدي، در قياس با ميزان 

 ميليون تن مورد پيمايش قرار گرفته؛ 7,9ميليون نفر از ميان  3,2

يي در انگيز بودن تصوير ارائه شده در اين تحليل از وضعيت امنيت غذااشاره به غم ج)
ن در قرار گرفت – 2018مناطق جنوبي يمن و احتمال رسيدن اين وضعيت به شرايط سال 

ه الزم المللي به تزريق و تأمين بودجمگر در صورت اقدام جامعه بين – آستانه قحطي كامل
 در اين زمينه؛

تغذيه هاي گرسنگي و سوءبه مصيبت 19 –اشاره به افزوده شدن شيوع بيماري كوويد  د)
به  ها تداوم منازعه در اين كشور و ضرورت گشوده شدن چشم جامعه جهانيناشي از سال

 دم آن؛فاجعه بشري پيش روي مر

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 45

 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐hunger‐crisis‐accelerating‐under‐covid‐19 
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ان اين كشور، است  8منطقه از  16اشاره به وجود باالترين ميزان عدم امنيت غذايي در  ه)
مورد  بيني درشامل الضالع، مأرب، البيضاء، شبوه، ابيان، تعز، الجوف و حضرموت و پيش

 –كنند ها را تجربه ميهايي كه بدترين وخامتاستان –ماه آينده  6هاي پرمخاطره در استان
  عدن، الضالع، حضرموت، لحج و تعز؛ابيان،  جملهاز
ميليون  13هاي غذايي اضطراري براي اشاره به اقدام برنامه جهاني غذا به تأمين كمك و)

ميليون تن از كودكان و زنان و نياز اضطراري  1,1تن از مردم يمن و حمايت غذايي براي 
  ؛46ميالدي 2020پايان سال ميليون دالري جهت تداوم اين مسير تا  737آن به بودجه 

 

، در 1399 تيرماه 31شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز سه -6
هاي جديد و جاشدگيبه بي 19 –به بيماري كوويد  ابتالخصوص منجر شدن هراس از 

ين انكات مهم . ناگزير شدن بسياري از مردم يمن به فروش لوازم ناچيز زندگي خود
   رش عبارت است از:گزا

 ودمات خبه ويروس كرونا و تأثير شيوع اين بيماري بر  ابتالبرشمردن هراس از  الف)
ز اهزار تن  10تر، از سوي بيش از داليل ترك مناطق آلوده عنوانبهشرايط اقتصادي، 

ان ماه المللي مهاجرت از پايشهروندان يمني مورد مصاحبه قرار گرفته توسط سازمان بين
  ژوئيه سال جاري ميالدي؛ 18رس تا ما

ترين لوازم زندگي هاي يمني به فروش ابتدايياشاره به ناگزير شدن برخي از خانواده ب)
زير ناگ تشك، روانداز و لباس كودكان) جهت تأمين نيازهاي اوليه خود و ازجملهخود (

ها، به دليل انگري در خيابيخدمتكار خانگي، به تكد عنوانبهجاشده شاغل شدن زنان بي
  شان از انتقال ويروس؛هراس كارفرمايان

ر اين د 19 –هشدار در مورد منجر شدن تعابير و تفاسير نادرست از بيماري كوويد  ج)
 جاشدگان؛هراسانه عليه بيكشور و البته ديگر كشورهاي جهاني به افزايش حمالت بيگانه

                                                            
  گزارش دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 46

 https://www.unocha.org/story/un‐report‐yemen‐sees‐return‐alarming‐levels‐food‐
insecurity 
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يل د به دلنه خومردم يمن به فرار از خااشاره به ناگزير شدن بيش از يكصد هزار نفر از  د)
ونت ه خشكتداوم جنگ و عدم امنيت از ماه ژانويه سال جاري ميالدي: اين در حالي است 

  ناشي از منازعه در اين كشور وارد ششمين سال خود شده است؛
ز ان نتايج جاشده، با نگاه به ناشي شدن اياشاره به باالتر بودن آمار واقعي افراد بي ه)
هاي استان كشور، با توجه به برقراري محدوديت 22استان از  12ها از تنها آوري دادهدگر

گيري ويروس كرونا، جاشدگان به دليل همهجاري و اين در حالي است كه بسياري از بي
  شوند؛جا ميدر حقيقت براي بار دوم، سوم و چهارم است كه جابه

عالم شده از ماه ااز آمار رسمي  19 –يماري كوويد به ب ابتالاشاره به باالتر بودن آمار  و)
هاي انجام شده هاي موجود در ميزان آزمايشآوريل سال جاري ميالدي، با توجه به كمبود

 ي وها در مورد عدم مراجعه بسياري از مردم براي كسب خدمات درمانو همچنين نگراني

رماني و پزشكي به دليل اشاره به تعطيلي اجباري حدود نيمي از مراكز خدمات د ز)
ميالدي و رو به وخامت  2015تخريب ناشي از تداوم جنگ در اين كشور، از مارس سال 

ها به عدم پذيرش بيماران نهادن شرايط شهرهايي چون عدن، با توجه به اقدام بيمارستان
 .47هاي جديد حاكي از افزايش ميزان قبور حفر شدهجديد و گزارش
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