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  3                  )             10( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

  رويداد
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 آشكار به ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1399اه كشورهاي منطقه، در مردادم

مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  
  ودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سع الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*
تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

، در خصوص مورد 2»سَم«هاي ، به نقل از سازمان حقوق و آزادي1399 مردادماه 27
  شكنجه قرار گرفتن زندانيان يمني در عربستان سعودي، مبني بر:

رفتار از سوي قرار گرفتن صدها زنداني يمني در معرض شكنجه سيستماتيك و سوء لف)ا
سازمان حقوق هاي در عربستان سعودي، بر اساس يافته 3سربازان و مأموران زندان جيزان

  ؛»َسم« يهايو آزاد

                                                            
 Officeزمان ملل (دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سا 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press 

(AP) تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)بان حقوق بشر اروپاهديد )؛  - 
 Euro‐Mediterranean( مديترانه Human  Rights  Monitor ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu  Agency(مركز  ؛

المللي آزادي در امارات )؛ كارزار بينEmirates Centre for Human Rights (ECHR)حقوق بشر امارات متحده عربي (
 International Campaignمتحده عربي ( for  Freedom  in  the United Arab Emirates  (ICFUAE) ؛ مركز(

 International(المللي براي عدالت و حقوق بشر بين Centre  for  Justice  and Human Rightsپايگاه خبري  )؛
سازمان  )؛Yemen Pressخبرگزاري يمن پرس ( )؛The Guardianروزنامه گاردين ( )؛Bahrain Mirrorبحرين ميرور (

 )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ()؛ Sam Organization for Rights and Liberties( »َسم«ي هاو آزادي حقوق
 ) وEuropean‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)بشر (سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 

  ).Oxfam Internationalالمللي آكسفام (سازمان بين
2 Sam Organization for Rights and Liberties 
3 Jizan 



  4                                                                                                                           48گزارش راهبردي 

 

ق يمني ساب اشاره به اطالعات به دست آمده از سوي اين نهاد حقوق بشري از زندانيان ب)
هاي الكتريكي، هاي شديدي، چون شوكها در معرض شكنجهي بر قرار گرفتن آنمبن

هاي طوالني، هاي انفرادي براي مدت زمانتصليب (به صليب كشيدن)، حبس در سلول
ده و و اعضاء خانوا وكالارتباط با  ازجملهمحروميت از تماس با خارج از زندان، 

  محروميت از خدمات درماني؛ 
مت گرفته تن از سربازان به خد 500تمل شدن زندانيان يمني بر بيش از اشاره به مش ج)

ز آنان تنها تن ا 28كه  –شده براي مبارزه با نيروهاي انصارا... در مرز عربستان سعودي 
و  –شان در دوران تعطيالت عيد فطر دستگير شده هايبراي درخواست مالقات با خانواده

حويل و ت وي مأموران ساحلي يمني به داليل نامعلومتعدادي ماهيگير بازداشت شده از س
 ها به عربستان سعودي؛آن

به  عاتاشاره به كشته شدن دست كم يكي از زندانيان بر اثر شكنجه، بر اساس اطال د)
 دست آمده از سوي اين نهاد حقوق بشري؛

، در معرض 5و علي الُكماني 4اشاره به قرار گرفتن زندانياني چون، احمد صالح الفاطقي ه)
هاي متمادي: گفتني روزانه پس از نگاه داشته شدن در حبس انفرادي براي ماه هايشكنجه

  برند؛است كه اين دو زنداني همچنان در حبس به سر مي
ها در هاي اجباري يمنياشاره به درخواست جهت انجام تحقيق در زمينه ناپديدشدگي و)

  ؛6هاي سعوديزندان

 

 24وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –سوي پايگاه خبري  انتشار گزارش از -2
الملل از پادشاه عربستان جهت ، در خصوص درخواست سازمان عفو بين1399 مردادماه

         اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. آزاد كردن رهبر حماس و فرزند وي

                                                            
4 Ahmed Saleh Al‐Fateqi 
5 Ali Al‐Komani 

  قابل بازيابي در لينك: ». َسم«هاي تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان حقوق و آزادي –گزارش پايگاه خبري  6
https://www.middleeastmonitor.com/20200817‐rights‐group‐yemen‐detainees‐being‐
tortured‐in‐saudi/ 
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الملل خطاب به سلمان بن عبدالعزيز، عفو بينارسال نامه اضطراري اقدام از سوي سازمان  الف)
، رهبر 7درنگ و بدون قيد و شرط دكتر محمد الخضريپادشاه عربستان، جهت آزاد كردن بي

  اند؛ حماس و هاني، پسر وي كه به مدت بيش از يك سال در حبس به سر برده
ه دستگيري ، بميالدي 2019آوريل سال  29اشاره به اقدام نيروهاي امنيتي سعودي، در  ب)

اء مكه و ساله و سخنران دانشگاه ُام القر 48ساله و فرزندش هاني،  82محمد الخضري، 
 ا جنبش حماس در فلسطين؛ب روابطشانها تحت بازجويي، به دليل قرار دادن آن

نماينده  عنوانبهساله الخضري در عربستان و فعاليت او  30اشاره به اقامت حدود  ج)
 گذشتهبا آگاهي كامل مقامات سعودي و تأييد ملك فهد پادشاه درحماس در اين كشور 

ايندگي سال است كه نم 11سابق عربستان در اين زمينه: اين در حالي است كه وي مدت 
 اين جنبش را بر عهده ندارد؛ 

ول از پقال اشاره به متهم شدن هاني، فرزند الخضري، از سوي بازجويان سعودي به انت د)
به  ملك يه: اين در حالي است كه وي ثابت كرده كه اين پول جهت خريدعربستان به ترك

  تركيه انتقال يافته است؛
هاي متداوم پزشكي با توجه به ابتالي وي به بيماري اشاره به نياز الخضري به مراقبت ه)

  ؛8سرطان

  
 شنبه، در روز پنج9بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3

هاي سعودي و انكار شكنجه و فقدان ، در خصوص مرگ در زندان1399مردادماه  23
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . پذيري در اين زمينهمسئوليت

   

                                                            
7 Dr. Muhammad Al‐Khodari 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  8
https://www.middleeastmonitor.com/20200814‐amnesty‐calls‐on‐saudi‐king‐to‐release‐
jailed‐hamas‐leader‐and‐son/ 
9 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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هاي اخير و عدم هاي عربستان سعودي در سالومير در زندانافزايش ميزان مرگ الف)
نه تعيين مسئول مرگ زندانياني، چون اقدام حكومت اين كشور به انجام تحقيقات در زمي

ژوئيه سال جاري ميالدي، دو ماه پس از آزادي  19نگار، در روز روزنامه 10صالح الشيحي
آوريل سال جاري،  24، مدافع حقوق بشر، در روز 11ناگهاني وي و يا مرگ عبدا... الحميد

عرض آزار و اذيت و ها در مورد قرار گرفتن وي در مگزارش زمان با دريافتدر زندان، هم
  ؛12توجهي پزشكيبي

هاي تكراري در زمينه هاي اين چنيني و توجيهاشاره به حاكي بودن انباشتگي پرونده ب)
ان در رفتار و مواردي از اين قبيل، از رويكرد حكومت عربستمرگ بر اثر شكنجه يا سوء

ازات ه مجرسمي و باين رابطه مبني بر فقدان تالش براي مسئول به شمار آوردن نهادهاي 
  ها؛رساندن افراد مسئول اين قتل

                                                            
1 0 Saleh Al‐Shehhi 
1 1 Abdullah al‐Hamid 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 12
ر خصوص مرگ د، 1399تير ماه  30دوشنبه  ، در روزتحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري انتشار گزارش از سوي *

  ر:، مدت كوتاهي پس از آزاد شدن از زندان، مبني ب19 –نويسنده سعودي بر اثر ابتالء به بيماري كوويد 
ماني كه ز –نويس سرشناس سعودي در زمينه فساد در عربستان مرگ صالح الشيحي، سردبير روزنامه الوطن و ستون الف)

  س از آزادي از زندان و بر اثر ابتالء به ويروس كرونا؛پمدت كوتاهي  -كردي فعاليت ميتحت نظارت جمال خاشقچ
ن ز مورد انتقاد قرار داداپس » توهين به نظام سلطنتي«ميالدي، به اتهام  2018اشاره به زنداني شدن الشيحي در ژانويه سال  ب)

  شتغال؛اهاي پادشاهي در زمينه اقتصاد و د از سياستاي تلويزيوني و انتقافساد جاري در ميان طبقه حاكم در برنامه
 3 هاي ويژه به مدتنگار در ماه مه سال جاري ميالدي و بستري شدن او در بخش مراقبتاشاره به آزاد شدن اين روزنامه ج)

  ژوئن؛ 19هفته و سرانجام مرگ وي در روز 
ن ادآوري كرديهاي پزشكي براي زندانيان بيمار و ن مراقبتهاي سعودي در فراهم آورداشاره به ناكارآمدي مقامات زندان د)

ماري هاي پزشكي الزم براي بيخواه، در ماه آوريل پس از محروميت وي از دريافت درمانمرگ عبدا... الحميد، رهبر دموكراسي
 قلبي خود؛

ن حاكمه لُجيعويق انداختن زمان معودي از شيوع ويروس كرونا به عنوان پوششي براي به تبرداري دولت ساشاره به بهره ه)
  هاي خانوادگي؛الهذلول، مدافع حقوق زنان، براي مدت زمان نامعلوم، همچنين محروم كردن وي از مالقات

ان بدون مرز ، سازمان گزارشگر1399مرداد ماه  8، در روز چهارشنبه شبكه خبري الجزيرهگفتني است كه به گزارش  و)
همچنين آزاد  ژوئيه سال جاري و 13المللي در زمينه مرگ ناگهاني الصالح الشيحي در خواستار انجام تحقيقات مستقل و بين

حمد ن به مرگ مازمان در بيانيه خود همچنيز بروز فاجعه در اين زمينه شده؛ اين سنگاران زنداني پيش اشدن تمامي روزنامه
  نگار مصري، اشاره كرده و خواستار انجام تحقيقات در اين زمينه نيز شده است؛منير، روزنامه

ز چين بزرگترين انگار محبوس، پس روزنامه 30نگار زنداني و مصر با روزنامه 33بايد خاطر نشان ساخت كه عربستان با  ز)
 ميالدي، 2020آيند. اين در حالي است كه بر اساس شاخص آزادي مطبوعات جهان در سال نگاران به شمار ميزندان روزنامه

  است. را به خود اختصاص داده 170و عربستان رتبه  166كشور جهان، مصر رتبه  180در ميان 
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المللي حمايت اشاره به اقدام اين سازمان حقوق بشري به انتشار گزارشي به مناسبت روز بين ج)
تيرماه سال جاري، مبني بر استفاده مقامات سعودي از انواع  6از قربانيان شكنجه، در روز جمعه 

  ؛13جوييماتيك، جهت كسب اعتراف يا انتقامهاي جسمي و رواني سيستمختلف شكنجه
جه و شكن اشاره به مشتمل شدن گزارش مزبور بر برخي از قربانيان كشته شده بر اثر د)

حميل تاعتنايي نظام قضايي عربستان به واقعيت اعمال شكنجه و مستندسازي در زمينه بي
ر و عتراف تحت فشاهاي سنگين، مشتمل بر حكم اعدام عليه افرادي كه ناگزير به احكم

 باشند؛ اند، حتي اگر در محاكمه خود نيز اين امر را تأييد كردهشكنجه شده

 1997اشاره به اقدام عربستان سعودي به تصويب كنوانسيون مبارزه با شكنجه در سال  ه)
حال، عدم پايبندي اين كشور به مفاد اين كنوانسيون و متوقف نساختن ميالدي و درعين

                                                            
  هاي پيشينسوابق در گزارش 13

ناسبت روز ، به م1399تير ماه  6، در روز جمعه بشرسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي انتشار گزارش از سوي *
  هاي عربستان سعودي، مبني بر:المللي حمايت از قربانيان شكنجه، در خصوص فراگير بودن اين جنايت در زندانبين

مورد  هاي سعودي، بدون قائل شدن استثناء براي كودكان و زنان، پس ازيت شكنجه در زنداناعمال سيستميك جنا الف)
  پرونده بازداشت خودسرانه در اين كشور؛  110بررسي قرار دادن 

ن دافع، فقدامهاي انفرادي، ممانعت از دسترسي متهمان به وكيل اشاره به اتخاذ اقداماتي چون، حبس زندانيان در سلول ب)
ن اگزير كردري و نميان نهادهاي مسئول پرونده، از جمله نهاد مربوط به حبس افراد و نهاد مربوط به تحقيقات كيف جدايي

  متهمان به تأييد  اظهارات خود پيش از برگزاري محاكمه، از سوي دستگاه قضايي عربستان؛
روزهاي  حروميت از خواب براين، از جمله مهاي عربستامورد از انواع شكنجه به كار گرفته شده در زندان 21اشاره به  ج)

ها، محبوس هاي متمادي و باال نگاه داشتن دستمتمادي، ضرب و شتم شديد، ناگزير كردن زندانيان به ايستادن براي ساعت
ل هاي الكتريكي، عريان كردن كامها، شوكهاي بسيار سرد، بدون لباس و ريختن آب سرد بر روي آنكردن زندانيان در اتاق

ها، استفاده از ادن آنمتهمان به هنگام بازجويي، بستن زندانيان به صندلي در هنگام بازجويي، به منظور مورد تحقير قرار د
  هاي درماني و پزشكي و ...اعتناييبند به هنگام بازجويي، سوزاندن متهمان با سيگار، تهديد به مرگ، بيچشم

ر معرض شكنجه و ديگ رباني شكنجه به شكايت به دادگاه در زمينه قرار گرفتن درق 110تن از  41اشاره به اقدام دست كم  د)
ها و جدي نگرفتن موارد نقض فاحش هاي ويژه كيفري به اين شكايتاعتنايي قضات دادگاهرفتارهاي تحقيرآميز و بي

  كنوانسيون مقابله با شكنجه در عربستان؛ 
، بر اساس اظهارات به متهم مورد بررسي قرار گرفته 110تن از ميان  30اعدام اشاره به اقدام دستگاه قضايي عربستان به  ه)

نفر در آستانه اجراء  15ها به لحاظ سني، همچنين اشاره به قرار داشتن تن از آن 7آمده تحت شكنجه و صغير بودن  دست
 3تن،  110اين  كه از مجموع –نفر  54تن و در حبس ماندن  17آزاد شدن  –تن از آنان نوجوان هستند  6كه  –حكم اعدام 

  نفر نيز زن هستند و
ي رسمي نوان اقدامعهاي سعودي، بلكه انجام آن به تأكيد بر به شمار آمدن شكنجه، نه تنها به عنوان اقدامي مجاز در زندان و)

  و وليعهد. پادشاه –هاي عالي اين كشور و مورد حمايت قرار گرفتن عامالن شكنجه از سوي مقام
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هاي مستند از رو سال پس از تصويب و در عوض حاكي بودن گزارش 23 اعمال شكنجه
  ؛14هاي اخيربه وخامت نهادن اعمال شكنجه در سال

  
، در 1399مردادماه  17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -4

. داخصوص متهم شدن محمد بن سلمان به تالش براي ترور مقام سابق سعودي در كانا
  نكات مهم گزارش به شرح زير است: 

عهد يف، وليدستياران محمد بن ناو از مقام اطالعاتي ارشد سابق اقدام سعد جبري،  الف)
ن و ساندبه متهم كردن محمد بن سلمان، به تالش براي به قتل ر سابق عربستان سعودي،

 ساست حبه گروگان گرفتن فرزندان و بستگان وي، به دليل در اختيار داشتن اطالعا
  نحوه به قدرت رسيدن بن سلمان؛ درباره

ر بمبني  –كند كه در شهر تورنتو در كانادا زندگي مي –اشاره به اظهارات سعد جبري  ب)
اين ت كه فتني اسو: گاقدام وليعهد عربستان به اعزام مأموراني به كانادا به قصد به قتل رساندن ا

  ؛ستده ار واشنگتن پايتخت آمريكا مطرح شري به دادگاهي دباتهام در شكايت رسمي سعد ج
 يواشاره به متهم شدن محمد بن سلمان از سوي سعد جبري به تالش براي كشتن  ج)

ر د: اين نگار منتقد سعودي در تركيهجمال خاشقجي، روزنامه قتلحدود دو هفته پس از 
عه قط اتموران اعزامي سعودي كه در گمرك كانادا متوقف شدند، تجهيزأم حالي است كه

 به اين مقامات عربستان سعودي هنوزو گفتني است كه  كردندنيز حمل ميرا قطعه كردن 
  ؛انداتهامات واكنشي نشان نداده

التحصيل شدن سعد جبري از دانشگاه ادينبرو در رشته هوش مصنوعي، به اشاره به فارغ د)
مد بن نايف تا زمان به ترين دستياران شاهزاده محنزديكعنوان يكي از شمار آمدن او به

هاي اطالعاتي عربستان رابط سازمان عنوانبهو فعاليت وي  قدرت رسيدن محمد بن سلمان
ضمن  - ند بريتانيا، كانادا، استراليا و نيوزل - آن سعودي با آمريكا و چهار شريك امنيتي 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –زارش سازمان اروپايي گ 14

 https://www.esohr.org/en/?p=2950 
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 2015او در سال تأكيد بر نقش مهم او در شكست دادن شبكه القاعده: گفتني است كه 
  ؛ميالدي از مقام خود در وزارت كشور بركنار و دو سال بعد عربستان را ترك كرد

با وعده دادن  هكردكه تالش مياست همچنين محمد بن سلمان را متهم كرده الجبري  ه)
مقام به او و نيز تهديد به استرداد وي به اتهام فساد و نيز دستگيري دو فرزند بزرگسال و 

  ؛15را وادار به بازگشت به كشور كند واشماري از بستگانش، 

 

به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
هاي حقوق بشر از نحوه رفتار عربستان ، در خصوص انتقاد تند گروه1399 مردادماه 15

  نكات مهم گزارش به شرح زير است: . سعودي با مهاجران
انند ميك مكان،  كارگران مهاجر در ازحدبيشمات سعودي به انباشته كردن اقدام مقا الف)

  ؛»هاتوالت« -هاي بهداشتي ها به نوشيدن آب از سرويسو ناگزير ساختن آن» حيوانات«
، بر اساس اظهارات زندانيان در 16بازداشتگاه الشوميسي باردهشتاشاره به شرايط  ب)

  انتظار براي اخراج از عربستان؛
ه اشتگااشاره به اقدام مقامات سعودي به حبس كارگران مهاجر غيرقانوني در بازد ج)

ه اغلب هزار زنداني: اين در حالي است ك 32الشوميسي، مجتمعي عظيم براي نگاهداري 
ماتي دانند كه براي چه مدت در اين مركز محبوس خواهند ماند و چه اتهازندانيان نمي

  ها مطرح شده است؛عليه آن
شاره به اظهارات برخي از زندانيان اين بازداشتگاه به روزنامه گاردين، مبني بر ناگزير ا د)

هاي بهداشتي در صورت عدم برخورداري از پول الزم شان به آب خوردن از سرويسشدن
جهت خريد آب آشاميدني تميز، همچنين شكايت در زمينه فقدان غذا و كيفيت نامناسب آن از 

شتربان، به دليل در اختيار نداشتن مدارك قانوني  عنوانبهنگام فعاليت سوي زنداني كه به ه

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://www.bbc.com/persian/world‐53688734 
1 6 Al‐Shumaisi 
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ها درخواست رشوه كرده شان از آندستگير شد: به گفته اين زندانيان پليس به هنگام دستگيري
  شدند؛ها پول الزم براي پرداخت به پليس را در اختيار داشتند، زنداني نميآن چنانچهو 
بان حقوق بشر، مبني بر ، معاونت بخش خاورميانه ديده17دم كوگلاشاره به اظهارات اَ  ه)

هاي مهاجران و رفتار عدم اقدام حكومت عربستان سعودي به بهبود شرايط بازداشتگاه
ها از انباشتگي اين مكان ازجملهها، آن باردهشتشرايط  رغمبهمحترمانه با زندانيان، 

ها و اعمال هاي كافي درماني در آنقبتجمعيت، وجود شرايط غيربهداشتي و فقدان مرا
  هاي فيزيكي از سوي مأموران؛استفادهسوء

در زمان افزايش مخاطرات ناشي از  ويژهبهتأكيد بر ضرورت اقدام عربستان سعودي،  و)
هاي ، به آزاد كردن تعداد بيشتري از زندانيان، برداشتن گام19 –شيوع بيماري كوويد 

هاي اخراج ها و بازانديشي در مورد سياسترايط اين بازداشتگاهواقعي در راستاي تغيير ش
  ؛18گروهي مهاجران

 

 10جمعه  بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -6
با  مردادماه، در خصوص اقدام حكومت عربستان سعودي به اعمال ممنوعيت جهت تماس

            مهم گزارش به شرح زير است:  نكات . جهان خارج براي زندانيان
در  هاي شديد در خصوص سرنوشت بسياري از زندانيانبروز عدم اطمينان و نگراني الف)

و  عربستان سعودي، با توجه به اعمال ممنوعيت از سوي حكومت جهت برقراري تماس
: 19 –يد ي كووهاي متمادي و در ميانه شيوع بيمارمالقات با اعضاء خانواده خود براي ماه

اده دهاي مباحث در اين كشور معموالً اجازه اين در حالي است كه به زندانيان زندان
طور هفتگي با خانواده خود تماس شده كه پس از پايان دوره بازجويي و شكنجه، بهمي

  ايند؛ها را مالقات نمحاصل كرده و به صورت ماهانه نيز آن

                                                            
1 7 Adam Coogle 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  18
 https://www.middleeastmonitor.com/20200805‐saudi‐migrant‐workers‐packed‐as‐animals‐
and‐forced‐to‐drink‐from‐toilet/ 
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 جاري سوي اين نهاد حقوق بشري در ماه ژوئن سالاشاره به اطالعات دريافتي از  ب)
باحث در مدر زندان  19 –ي يكي از زندانيان به بيماري كوويد ابتالميالدي، در خصوص 

ز مكان بروحال امتناع نهادهاي رسمي از آشكار كردن اين اطالعات، با توجه ادمام و درعين
  د ديگر؛ها در خصوص اقدام حكومت به پنهان كردن موارزنيگمانه

ها حال، افزايش نگرانيها و درعيناشاره به نامشخص بودن دليل اعمال اين ممنوعيت ج)
عمال اه دليل لكه بببه ويروس كرونا،  ابتالدر مورد ايمني زندانيان، نه تنها به دليل احتمال 

هاي سياسي هاي پزشكي كه در زندانشان از مراقبتها و محروم نمودنشكنجه عليه آن
مار آمان ي بسيار متداول است: اين در حالي است كه از زمان روي كار آمدن ملك سلامر

 ها افزايش يافته است؛مرگ در اين زندان

ز سال ان ااشاره به تأييد خانواده لجين الهذلول، مدافع حقوق بشر و محبوس در زند د)
وئن ژ 10ز ميالدي، در خصوص عدم برخورداري از خبري در مورد او از حدود رو 2018

يمني و ها در مورد اسال جاري: گفتني است كه با اينكه خانواده وي با توجه به نگراني
ت سالمتي لوجين براي دريافت حق برقراري تماس با او، از مقامات رسمي درخواس

  اند؛اند، اما تاكنون پاسخي در اين رابطه دريافت نكردهاضطراري نموده
الش دادستان تميالدي و  2017لمان العوده از سپتامبر سال اشاره به زنداني شدن شيخ س ه)

 حال تأييد عدم امكان برقراري تماسعمومي جهت صدور حكم اعدام براي وي و درعين
  ژوئن سال جاري به مدت بيش از يك ماه؛ 18با او توسط پسر وي، از 

 –ه ان العودمحل حبس شيخ سلم –ندان الحائر زكننده خواندن شرايط اشاره به نگران و)
 اي اعمالعنوان دليلي ديگر برو به شمار آمدن اعمال ممنوعيت براي تماس با خانواده، به

 رفتارهاي غيرانساني و شرايط ناگوار اين زندان؛

ژوئيه سال جاري ميالدي، در  22اشاره به توئيت ابوبكر حسن المالكي، در روز  ز)
كه دادستان  –، پژوهشگر 19يخصوص قطع ارتباط وي با پدرش حسن فرحان المالك

                                                            
1 9 Hassan Farhan al‐Maliki 
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و برادرش العباس حسن  –كند عمومي براي صدور حكم اعدام براي وي تالش مي
 ماه از زمان انتشار اين گزارش؛ 3، به مدت حدود 20المالكي

ميالدي زنداني  2015كه از سال  -  21اشاره به همچنين قطع ارتباط شيخ سمير الهالل ح)
ه: گفتني است كه شيخ الهالل از زمان دستگيري نيز براي مدت بيش از دو ما –شده است 

به كرات از برقراري تماس و ارتباط با خانواده خود محروم بوده و در انزوا نگاه داشته 
ها يقات و بازجوييشده است و مأموران زندان دليل اين امر را همكاري نكردن وي با تحق

  اند؛ذكر كرده
عنوان نوعي زندانيان از تماس با اعضاء خانواده خود بهتأكيد بر به شمار آوردن محروميت  ط)
ها در خصوص سالمت و استفاده و نقض حقوق بشر و منجر شدن آن به افزايش نگرانيسوء

  .22هاويژه در دوران شيوع ويروس كرونا و فقدان الزامات امنيتي در زندانايمني زندانيان، به
  
  بحرين*
مردادماه، در  15بري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خ -1

، وكيل بحريني، به دادگاه به اتهام نشر اخبار 23خصوص ارجاع پرونده عبدا... هاشم
  اند از:   . نكات محوري اين گزارش عبارتزننده به امنيت مليآسيب
ارجاع  ر بهاظهارات عبدا... هاشم، وكيل بحريني، مبني بر اقدام دادستاني كل كشو الف)

اخبار  بار بودن اينرغم آگاهي از زياننشر عامدانه اكاذيب به«پرونده او به دادگاه به اتهام 
   ؛»براي امنيت ملي و نظم عمومي

اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن اين وكيل بحريني، به دنبال اقدام او به نشر رشته  ب)
متوقف نمودن ساخت مجتمعي در  هايي در سال گذشته در زمينه درخواست جهتتوئيت

                                                            
2 0 al‐Abbas Hassan al‐Maliki 
2 1 Sheikh Samir al‐Hilal 

  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  22
https://www.esohr.org/en/?p=2946 
2 3 Abdullah Hashem 
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عنوان اموال دو تن از اعضاء ، پس از تغيير مالكيت آن به24هاي منطقه َعراديكي از زمين
  خانواده سلطنتي، ازجمله خالد بن احمد آل خليفه، فرزند رئيس دادگاه سلطنتي؛

.. هاشم ميالدي، به تعليق عبدا. 2019اشاره به تصميم دادستان عمومي، در ماه مه سال  ج)
از شغل خود، به مدت يك هفته، جهت انجام تحقيقات الزم در اين زمينه، پس از متهم 

هاي اجتماعي از سوي نهاد مديريت مبارزه استفاده از شبكهشدن وي به نشر اكاذيب و سوء
ها در با جرائم سايبري و همچنين زير سؤال بردن عملكرد مقامات كشور و توانايي آن

  ؛25ايت از جامعهحفظ امنيت و حم

  
مردادماه  8انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -2

. المللي بحرينبه فرودگاه بين ورود، در خصوص دستگيري جوان بحريني هنگام 1399
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: 

امنيتي، حمالت و  كه به بررسي اقدامات - » رصد«صدور بيانيه از سوي شبكه  الف)
، 26مبني بر اقدام مقامات بحريني به دستگيري عبدالحسين الجيشي –پردازد ها ميدستگيري

مردادماه: گفتني  6، به هنگام ورود به كشور در روز دوشنبه 27از اهالي روستاي النبيه صالح
  كه اين جوان مشغول تحصيل در خارج از كشور بوده است؛

لبته شي: امكان حبس و اتهامات وارد شده به عبدالحسين الجياشاره به نامشخص بودن  ب)
ياسي سميالدي به داليل  2013بايد خاطرنشان ساخت كه وي يك بار نيز در مارس سال 

ك و دستگير شده و مورد بازجويي قرار گرفت و پس از چند روز به علت فقدان مدار
 شواهد الزم آزاد شد؛

                                                            
2 4 Arad 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  25
http://www.bahrainmirror.com/en/news/58270.html 
2 6 Abdulhussein Al‐Jishi 
2 7 Al‐Nabih Saleh 
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ميالدي تاكنون، به بازگشت صدها  2011حرين، از سال اشاره به اقدام مقامات امنيتي ب ج)
ها به تن دادن به تن از شهروندان بحريني به داليل سياسي، همچنين ناگزير كردن آن

 .28گيردشان قرار ميعنوان مبناي روند پيگرد حقوقياعترافات اجباري كه نهايتاً به
  
  امارات متحده عربي*
 24، در روز جمعه 29بشر امارات متحده عربي انتشار گزارش از سوي مركز حقوق -1

المللي براي عدالت و حقوق بشر، در خصوص ، به نقل از مركز بين1399مردادماه 
سياسي امارات متحده عربي از تماس با خانواده  –محروميت يكي از زندانيان عقيدتي 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است: . خود
، 30ت متحده عربي به محروم كردن حسن مُنيف الجبرياقدام عامدانه مقامات امارا الف)

ماه كه بدين معنا  7سياسي، از تماس با خانواده خود براي مدت بيش از  –زنداني عقيدتي 
ها، همچون عيد قربان و ماه رمضان از برقراري زمان با تمامي مناسبتاست كه وي هم

  هرگونه تماس با همسر و فرزندان خود محروم بوده است؛
ر مورد عنوان روالي عادي و ابراز نگراني ددرآمدن اين فرآيند به اجرااشاره به به  ب)

  وضعيت سالمتي و ايمني الجبري؛
زندان  النياشاره به ناگزير شدن خانواده الجبري به تحمل معضالت و دشوارهاي مسير طو ج)

و انتظار  –ه است كيلومتري ابوظبي و در ميانه بيابان واقع شد 120كه در  –بدنام الرزين 
وز هاي متمادي در بيرون از زندان و سپس مواجه شدن با عدم صدور مجكشيدن براي ساعت

  ؛ندانزبراي ديدار با زنداني خود بدون ارائه توضيح و يا دليل الزم از سوي مقامات 
تمادي هاي ماشاره به منجر شدن محروميت از ديدار با اعضاء خانواده براي مدت زمان د)
  ها؛عواقبي براي سالمت رواني زندانيان و خانواده آنبه 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 28

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/58233.html 
2 9 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
3 0 Hassan Munif Al‐Jabri 
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هاي هاي امارات به اعمال سيستماتيك محدوديتاشاره به اقدام مقامات زندان ه)
عضاء ابا  خودسرانه و غيرقانوني و محروم كردن زندانيان نه تنها از حق برقراري تماس

ياري ل زمستان، كتاب و بسبراي فص هاي پزشكي، لباسخانواده، بلكه دسترسي به مراقبت
  از ملزومات ديگر؛

اشاره به مصمم بودن مقامات امارات متحده عربي براي مجازات كردن عامدانه زندانيان  و)
كننده متناقض با قوانين داخلي اين كشور و سياسي از طريق اقدامات محدود –عقيدتي 

  ؛31الملليقوانين بين

  
 21شنبه ر امارات متحده عربي، در روز سهانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بش -2

. نكات محوري تبار، در خصوص تأييد حكم حبس ابد براي زنداني عماني1399مردادماه 
  اند از: اين گزارش عبارت

مردادماه، به تأييد  20اقدام دادگاه عالي فدرال امارات متحده عربي، در روز دوشنبه  الف)
حكمي سنگين و مضحك با  –تبار ، زنداني عماني32حكم حبس ابد براي عبدا... الشمسي

توجه به قرار گرفتن اين زنداني در معرض ميزان گسترده موارد نقض حقوق بشر از زمان 
  دستگيري تا محاكمه؛

 2020مه سال  6اشاره به اقدام دادگاه فدرال تجديدنظرخواهي ابوظبي، در روز  ب)
 لشمسي؛ميالدي، به صدور حكم حبس ابد براي عبدا... ا

ط آموز دبيرستاني در امارات متحده عربي، توساشاره به دستگيري الشمسي، دانش ج)
 داشتگاهباز نيروهاي امنيتي حكومتي بدون در اختيار داشتن حكم جلب و نگاه داشتن او در

 قال او بهماه، بدون در جريان قرار دادن خانواده وي و سپس انت 6سري به مدت بيش از 
 زندان الوثبه؛

                                                            
  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از مركز بين 31

http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐prisoner‐conscience‐denied‐access‐family 
3 2 Abdullah al‐Shaamsi 
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 ر زمينهد، داشاره به اظهارات الشمسي در يكي از معدود موارد مالقات با خانواده خو د)
ه قرار گرفتن در معرض شكنجه شديد در دوران بازجويي كه اين بدان معنا است ك

اند كه بعدها عليه وي در اي كردهنامههاي پرونده، او را ناگزير به امضاء اعترافبازجو
 قرار گرفت؛دادگاه مورد استفاده 

ل پس از ميالدي، بيش از يك سا 2020اشاره به آغاز محاكمه الشمسي در فوريه سال  ه)
ه ود بدستگيري او، همچنين محروميت وي از دسترسي به وكيل و مالقات با خانواده خ

 مدت حدود شش ماه: گفتني است كه مقامات امارات متحده عربي همچنين از حضور
اسناد  ديگر جلسات استماع دادگاه و دسترسي به مدارك اتهامي وخانواده الشمسي در اكثر 

  اند؛دادگاه ممانعت به عمل آورده
ا زندش، بي فراشاره به تأييد چندباره مادر اين زنداني در مورد وضعيت نامناسب سالمت و)

ي، ي او به مشكالت جسمي و روحي، همچون افسردگي و اختالالت ذهنابتالتوجه به 
 الي استدر ح به ديابت و سرطان كليه: اين ابتالورداري از فشارخون باال و عالوه بر برخ

ار ه قركه اين زنداني با توجه به شرايط نامناسب جسمي و روحي ياد شده مورد محاكم
 وارد نقضاي كه مملو از مگرفته و محكوم به تحمل حبس ابد شده، آن هم در محاكمه

  جدي حقوق بشر بوده است؛
ز حقوق بشر امارات متحده عربي بر ناعادالنه انگاشتن اين حكم با توجه به تأكيد مرك ز)

وضعيت ناگوار سالمتي الشمسي و شرايط حبس او كه متناقض با حقوق انساني وي در 
  ؛33عادالنه است زمينه حق برخورداري از محاكمه

  
، در روز 34عربيالمللي آزادي در امارات متحده انتشار گزارش از سوي نهاد كارزار بين -3

، در خصوص تداوم حبس دو برادر پس از پايان يافتن مدت 1399مردادماه  15چهارشنبه 
  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. شانزمان محكوميت

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  33

http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐life‐sentence‐upheld‐omani‐prisoner 
3 4 International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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رغم به ، بهاقدام مقامات امارات متحده عربي به تداوم بخشيدن به حبس دو برادر الف)
شان: گفتني است كه اين دو برادر در جريان محاكمه لهسا 7پايان رسيدن دوره محكوميت 

  محكوم شده بودند؛» 3594يو.ِاي.ايي «به شدت ناعادالنه موسوم به 
ميالدي و  2019ژوئيه  16، در 36اشاره به فرا رسيدن زمان آزادي عبدا... الحجري ب)
 حال تداوم يافتن مدت زمان حبس وي به مدت بيش از يك سال؛بااين

 2020مارس سال  20، در 37ه پايان يافتن مدت زمان محكوميت فهد الحجرياشاره ب ج)
  ميالدي و نگاه داشته شدن وي همچنان در حبس؛

انيان زند اشاره به تبديل شدن اقدام متداوم مقامات اماراتي به محبوس نگاه داشتن د)
  ؛شان، به روالي عادي در اين كشورسياسي فراتر از مدت زمان محكوميت –عقيدتي 

مركز «اشاره به اقدام حكومت امارات به انتقال اين زندانيان به مركزي موسوم به  ه)
عنوان تهديدي ها بهمستقر در زندان الرزين در ابوظبي، به بهانه به شمار آوردن آن» مشاوره

شان در اين مركز براي مدت زمان نامعلوم بدون ارائه هرگونه تروريستي و نگاه داشتن
  ؛38هاي قانونيحلو يا حق برخورداري از راهمبناي حقوقي 

  
 15انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز چهارشنبه  -4

، در خصوص 39المللي براي عدالت و حقوق بشر، به نقل از مركز بين1399مردادماه 
  بني بر:فراخوانده شدن يكي از فعاالن اماراتي از سوي دستگاه امنيتي حكومتي، م

، فعال اماراتي از سوي دستگاه امنيتي 40فراخوانده شدن يوسف خليفه اليوسف الف)
سپتامبر سال  16حكومتي براي حضور در دادگاه فدرال تجديدنظرخواهي ابوظبي، در روز 

                                                            
3 5 UAE 94 
3 6 Abdulla Al‐Hajri 
3 7 Fahad Al‐Hajri 

  بازيابي در لينك: المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابلگزارش نهاد كارزار بين 38
 http://icfuae.org.uk/news/two‐brothers‐still‐detained‐beyond‐their‐sentence 
3 9 International Center for Justice and Human Rights 
4 0 Youssef Khalifa Al‐Youssef 
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شهريورماه سال جاري)، به اتهام همكاري با سازماني كه امنيت كشور  26ميالدي ( 2020
  پردازد؛ المسلمين ميمالي جنبش اخوانرا تهديد و به تأمين 

پايه د بيالمللي براي عدالت و حقوق بشر، مبني بر تأييصدور بيانيه از سوي مركز بين ب)
آزار  واستفاده و اساس و غيرواقعي بودن اين اتهامات و حاكي بودن هدف آن از مورد سوء

در  ها و مقاالتيكتاب و اذيت قرار دادن دكتر يوسف خليفه اليوسف، مشهور به نگارش
 خيز عرب منطقه؛ زمينه انتقاد از فساد موجود در اين كشور و ديگر كشورهاي نفت

اشاره به برخورداري يوسف خليفه اليوسف از مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه  ج)
هاي اژاسكس بريتانيا: گفتني است كه تخصص او در زمينه تجارت و توسعه در اقتصاد

عنوان استاد مهمان دانشگاه ميشيگان، استاد اقتصاد دانشگاه امارات ي بهنفتي است و و
  كرده است؛فعاليت مي 41متحده عربي و ناظر كل سايت دارالسالم

هاي عادالنه در اشاره به عدم اقدام دستگاه امنيتي امارات به فراهم آوردن ضمانت د)
 .42ار هيأت حاكمه آن قرار داردمحاكمه، همچنين جانبدارانه بودن نظام قضايي كه در اختي

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

  كشورهاي منطقه
  
  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
ر ، د1399مردادماه  28شنبه المللي آكسفام، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان بين - 1

روز  10ها و تانكرهاي آب هر ها، چاهها، كلينيكفتن بيمارستانخصوص مورد هدف قرار گر
           اند از:  موارد مهم اين گزارش عبارت. يمن بار توسط حمالت هوايي در خالل جنگيك

هاي پزشكي و منابع آبي يمن باره زيرساخت 200مورد هدف قرار گرفتن نزديك به  الف)
زمان با شيوع پيش تاكنون و تداوم آن در حال حاضر همسال  5توسط حمالت هوايي از بيش از 

                                                            
4 1 Dar Al Salam 

  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: به نقل از مركز بين گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، 42
http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐activist‐summoned‐state‐security‐department 
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ها، ها، آمبوالنسها، كلينيكديگر مورد هدف قرار گرفتن بيمارستانعبارت: به19 –بيماري كوويد 
  روز يك بار؛ 10ها، تانكرها و ديگر منابع تأمين آب توسط حمالت هوايي هر چاه
ر سليحات از فروش ميلياردها دالاشاره به منفعت بردن كشورهاي صادركننده ت ب)

دت تجهيزات و مهمات نظامي به عربستان سعودي و شركاي آن در ائتالف عربي در م
ين ارغم آگاهي از امكان مورد استفاده قرار گرفتن برخي از سال جنگ يمن، به 5بيش از 

  المللي بشردوستانه؛تسليحات در اين منازعه در تناقض با قانون بين
ر اثر آن، تا نفر ب 529تن از مردم يمن به ويروس كرونا و مرگ  1845ي ابتال اشاره به ج)

اين  گ ناشي ازمردادماه: اين در حالي است كه آمار واقعي مبتاليان و مر 22روز چهارشنبه 
 بيماري بسيار باالتر از اين ميزان است؛

و  ال جنگس 5د) اشاره به تخريب مراكز درماني و پزشكي يمن در طول مدت بيش از 
ه كرده است كها: گفتني است كه سازمان ملل نيز برآورد قابل استفاده بودن تنها نيمي از آن

رساني در نياز به كمك –دو سوم از جمعيت اين كشور  –ميليون تن مردم يمن  20,5
  زمينه دسترسي به آب تميز دارند؛

ران تمال مرگ هزاخاطرنشان كردن هشدار ماه گذشته سازمان آكسفام در خصوص اح ه)
ت تن ظرفياختصاص ياف به وبا، با توجه به ابتالنشده تن از مردم يمن بر اثر موارد شناخته

  ؛ 19 –مراكز درماني به بيماري كوويد 
- هاي به ثبت رسيده از سوي پروژه ناظر بر پيامدهاي ها و دادهاشاره به گزارش و)

باره  115ر مورد هدف قرار گرفتن ، مبني ب43براي غيرنظاميان -هاي مسلحانه خشونت
هاي پزشكي و منابع آبي در دو سال و نيم گذشته كه اين حمالت شامل زيرساخت

غيرنظامي كشته  102هاي سبك بوده و بر اثر آن ها و شليك سالححمالت هوايي، بمباران
 اند؛تن مجروح شده 185و 

                                                            
4 3 Civilian Impact Monitoring Project (CIMP) 
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مركز  3م شده عليه ها در خصوص حمالت هوايي انجااشاره به دريافت گزارش ز)
يك مركز در استان حديده در پايان ماه مارس و دو مركز در استان بيضاء  -قرنطينه شده  

  ؛44در اوايل آوريل سال جاري ميالدي

  
، به 1399 مردادماه 28شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري يمن پرس، در روز سه -2

هاي مختلفي از ار گرفتن بخشنقل از شبكه خبري المسيره، در خصوص مورد هدف قر
هاي و بمباران ها موشك، واقع در استان شمالي صعده در يمن توسط ده45منطقه رازح

نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، منجر به تخريب منازل مسكوني و ديگر اموال 
شهروندان اين منطقه، همچنين اقدام هواپيماهاي سعودي به مورد هدف قرار دادن منطقه 

  ؛46علي براي دو مرتبه آل

  
، به 1398 همردادما 18انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز شنبه  -3

ل كودك در حمالت هوايي به شما 9نقل از سازمان ملل، در خصوص كشته شدن حدود 
         اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. يمن

لل، ممان ه، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازصدور بيانيه از سوي ليز گراند الف)
هنگام  دكانمبني بر مورد حمله قرار گرفتن گروهي از شهروندان يمني، عمدتًا زنان و كو

در روز   -نيروهاي انصارا...  منطقه تحت تسلط –اي در شمال اين كشور عبور از جاده
  ن حمله؛كودك بر اثر اي 9و كشته شدن حدود  مردادماه 16شنبه پنج

                                                            
  المللي آكسفام. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان بين 44

 https://www.oxfam.org/en/press‐releases/one‐air‐raid‐every‐ten‐days‐hospitals‐clinics‐
wells‐and‐water‐tanks‐throughout‐yemen 
4 5 Razeh 

  گزارش خبرگزاري يمن پرس، به نقل از شبكه خبري المسيره. قابل بازيابي در لينك:  46
https://www.yemenpress.org/yemen/intense‐saudi‐bombing‐targets‐razeh‐district‐north‐
yemen/ 



  21                  )             10( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

دي اه جاري ميالمسومين حمله به وقوع پيوسته در  عنوانبهبه شمار آوردن اين حمله  ب)
كيد بر ن تأدر منطقه تحت تسلط نيروهاي انصارا...، منجر به مرگ قابل توجه كودكان، ضم

  آن؛» بودن كامل پذيرشغيرقابلآور و بهت«
اين  با –بر اثر اين حمالت  كودك و دو زن ديگر 7اشاره به مجروح شدن دست كم  ج)

ر دست هاي اوليه ارائه شده و اين حادثه همچنان دتوضيح كه اين ارقام بر اساس بررسي
 بررسي است؛

 16شنبه جز پناشاره به بيانيه وزارت بهداشت نيروهاي انصارا... در اين رابطه، در رو د)
ربستان به ف به رهبري عحمله هوايي از سوي نيروهاي ائتال 6، مبني بر انجام مردادماه

الت: گفتني تن، عمدتاً زنان و كودكان بر اثر اين حم 20استان جوف و كشته شدن بيش از 
 است كه به علت محدوديت دسترسي به مناطق تحت تسلط نيروهاي انصارا... براي

  نگاران، تأييد جزئيات اين حمالت دشوار است؛امدادرسانان و روزنامه
معه وز جرتركي المالكي، سخنگوي ائتالف به رهبري عربستان، در  اشاره به اظهارات ه)
ف به ائتال ، در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط، مبني بر اقدام نيروهايمردادماه 17

 بررسي جدي اتهامات مربوط به تلفات غيرنظاميان: اين در حالي است كه حمالت
رنظاميان، مجالس عروسي و كشتار غيها و دارس، بيمارستانمهدف نيروهاي ائتالف به بي
  المللي را برانگيخته است؛، انتقاد جامعه بينتاكنوني جنگ يمن ابتدااز 
) حمله هوايي تيرماه 24ژوئيه ( 14گفتني است كه به گزارش سازمان ملل، در روز  و)

كودك، حتي  7نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به استان حجه، منجر به كشته شدن 
حمله،  ازاينپسساله شده و نيروهاي انصارا... و امدادرسانان در روز  2از كودكان برخي 

از حمله ديگر اين نيروها به جشني در استان جوف خبر دادند كه به كشته شدن دست كم 
 .47زن انجاميد 2كودك و  6غيرنظامي، شامل  10
  

                                                            
  يابي در لينك: گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، به نقل از سازمان ملل. قابل باز 47

https://apnews.com/e66748b1df204956a665ecc6545a6118?utm_campaign=Brookings%20D
oha%20Center&utm_medium=email&utm_content=92893799&utm_source=hs_email 
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
، در 1399 اهمردادم 29ش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشنبه انتشار گزار -1

زاران احتمال مرگ ه و بحران انساني در يمنبروز هشدار سازمان ملل نسبت به خصوص 
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . در اين كشور كودك
وز ر، در اظهارات ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل الف)

دوستي، مبني بر هشدار اوت)، به مناسبت روز جهاني انسان 19( مردادماه 29چهارشنبه 
 مينأدر صورت عدم تدر يمن، هاي آتي هاي انساني طي هفتهنسبت به بروز بحراندادن 

 ؛منابع مالي در اين كشوردرنگ بي
وقف ت، ب در يمنخدمات آب و فاضالاز درصد  50اشاره به بروز عواقبي چون، قطع  ب)

يمارستان ب 189دارو و تجهيزات پزشكي الزم براي در زمينه رساني روند خدماتاحتمالي 
ا تشكيل كه نيمي از امكانات درماني اين كشور ر -كلينيك درماني  500هزار و  2و 
  ؛هزاران كودك بر اثر سوء تغذيه و بيمارياحتمالي  و مرگ – دهندمي
به نصف رسيدن  هازجمل، دهاي كمبود منابع مالي در يمنپيامبار خواندن فاجعه ج)
 سال جاري؛ وريلآدر ماه  اين كشور،ميليون نفر در شمال  8غذايي به  هايهاي كمكبسته

، ميالدي 2019المللي در پايان سال هاي بينسازمان گزارش بر اساسگفتني است كه  د)
 مجروحا در اين كشور كشته و هبر اثر درگيري تن از مردمهزار  70سال اخير  6طي 
هزار  100هاي حقوق بشري بيش از اعالم سازماناين در حالي است كه بر مبناي  .اندشده

درصد از شهروندان يمني  80اند. از سوي ديگر هاي اين كشور كشته شدهنفر در درگيري
  ؛48هاي بشردوستانه نياز دارندبه كمك

  

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  48

https://plink.ir/ccRMx 
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 ، در1399مردادماه  28شنبه دين، در روز سهانتشار گزارش از سوي روزنامه گار -2
الشعاع گري يا كار كردن با توجه به تحتخصوص ناگزير شدن كودكان يمني به تكدي

  ي بر:توسط افزايش گرسنگي، مبن 19 –به بيماري كوويد  ابتالقرار گرفتن هراس از 
گري با توجه تكديهاي يمني به فرستادن فرزندان خود به سر كار و يا اقدام خانواده الف)

جام شده ها از افزايش بهاي مواد غذايي، آب و سوخت، بر اساس پيمايش انبه بروز نگراني
  در اين زمينه؛

آوري هاي گردالمللي نجات به مديريت پيماشي بر اساس دادهاشاره به اقدام كميته بين ب)
ها از آن اني بيشتراستان اين كشور، مبني بر ابراز نگر 3خانوار يمني در  150شده از 

رغم شيوع گسترده و غيرقابل شناسايي ، به19 –به بيماري كوويد  ابتالافزايش گرسنگي تا 
  زده؛اين بيماري در اين كشور جنگ

ن دهندگان اين پيمايش از فراهم آوردسوم از پاسخ اشاره به عدم توانايي نزديك به دو ج)
جمله ، ازوجه به افزايش بهاي مواد غذاييغذا و آب آشاميدني براي خانواده خود، با ت

 درصدي بهاي شكر و روغن گياهي در سال گذشته؛ 25افزايش بيش از 

هاي اصلي در يمن، با عنوان يكي از دغدغهشمار آمدن عدم امنيت غذايي بهاشاره به به د)
جر هاي بشردوستانه و منها همراه با كاهش بودجه و تأمين كمكتوجه به بروز مجدد تنش

  ها تن در اين كشور؛مخاطره افتادن جان ميليونشدن اين شرايط به به
با  –ن كشور درصد از جمعيت اي 40 –ميليون تن از مردم يمن  3,2اشاره به مواجهه حدود  ه)

تغذيه تا پايان وءسسال به  5ي تقريباً نيمي از كودكان يمني زير ابتالعدم امنيت شديد غذايي و 
  ميالدي؛ 2020سال 

از  ودي اشاره به كاهش نيمي از سهميه غذايي شمال يمن از ماه آوريل سال جاري ميال و)
رت ميليون تن ديگر در ماه نوامبر، در صو 5هاي غذايي براي دست رفتن دسترسي به كمك

 فراهم نيامدن بودجه الزم؛ 
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ر، شامل يگوضعيت اضطراري به همراه يكد 3اشاره به ناگزير شدن يمن به تجربه كردن  ه)
هاي بشردوستانه و افزايش ، كاهش بودجه19 –بررسي بيماري كوويد شيوع غيرقابل

 وضعيت 19 –منازعات و حمالت هوايي: اين در حالي است كه شيوع بيماري كوويد 
ثير پذيرترين مردمان جهان را تحت تأاقتصادي پيشاپيش وخيم اين كشور و زندگي آسيب

  قرار داده است؛
ني كه ديو –هاي يمني براي تأمين غذا به دريافت ديون ناگزير شدن خانوادهاشاره به  و)

روش فكاهش ميزان مصرفي مواد غذايي،  –هرگز قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود 
ا تن يگري و اموالي چون زمين و يا احشام، همچنين فرستادن كودكان به سر كار يا تكدي

نواده هاي مربوط به تحصيل و سالمت خاتن از بودجههاي زودهنگام و كاسدادن به ازدواج
  براي تأمين غذا؛

ماري ع بياشاره به سايه انداختن وخامت وضعيت اقتصادي و عدم امنيت غذايي بر شيو ز)
ومير بر اثر اين بيماري و مرگ بتالاهايي چون عدن كه ميزان ، حتي در استان19 –كوويد 

ها مملو از جان ها تكميل شده و قبرستانبيمارستان طوري كه ظرفيتبسيار باال بوده، به
  باختگان ناشي از آن است؛

المللي نجات از سازمان ملل جهت افزايش بودجه اشاره به درخواست كميته بين ح)
هاي بشردوستانه براي يمن و از آمريكا، بريتانيا و فرانسه جهت پايان دادن به حمايت امداد

  ؛49هاي درگير در اين جنگرفنظامي و اطالعاتي خود از ط

  
 17روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

زدگان هاي حقوق بشري جهت كمك به سيلمردادماه، در خصوص درخواست گروه
      اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. يمني

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 49

 https://www.theguardian.com/global‐development/2020/aug/18/children‐forced‐to‐beg‐
or‐work‐as‐hunger‐eclipses‐fear‐of‐covid‐19‐in‐yemen 
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، مركز 50هاي َسممل سازمان حقوق و آزاديسازمان حقوق بشري، شا 5هشدار  الف)
و شبكه  53، سازمان دفاع از حقوق بشر52، سازمان تمكين براي توسعه51آمريكا براي عدالت

اي مشترك در زمينه تصاوير ابتدايي به دست آمده از يمن، مبني در بيانيه 54زنان براي يمن
ليل وقوع سيل كه باري سابقه به دبر قرار گرفتن اين كشور در معرض فاجعه انساني بي

هاي شهروندان اين كشور نهاده و منجر به رو به وخامت نهادن بحران اضافي بر شانه
  بشري در آن شده است؛

هاي بشردوستانه هاي حقوق بشري جهت فراهم آوردن كمكدرخواست اين سازمان ب)
ب، و سيال هاي سنگينو امدادي براي هزاران يمني قرار گرفته در معرض دو هفته باران

  عا، مأرب، عدن و عمران؛هاي حديده، صندر استان ويژهبه
ثر جا شده يمني بر ااشاره به تخريب شدن چندين اردوگاه پناهجويي شهروندان بي ج)

ها از به مخاطره افتادن بيشتر هاي سنگين: اين در حالي است كه هراسسيل و باران
وه ي، عالايي، چون وبا، سرخك و تب دنگهوضعيت سالمتي اين شهروندان بر اثر بيماري
  بر شيوع ويروس كرونا، نيز افزايش يافته است؛

م بر اثر تداو تن از مردم يمن هزارانجاشدگي اشاره به كشته شدن صدها تن و بي د)
هاي سنگين و جاري شدن سيالب در مدت دو هفته: گفتني است كه به بارش باران

، مردادماه 24دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در روز جمعه  گزارش
تن از مردم يمن را تحت تأثير  3500هاي ژوئيه و اوت، هاي جاري شده در ماهسيالب

ب كشته و مجروح شدن شهروندان اين كشور و تخريب و نابودي قرار داده و موج
  هاي آن شده است؛ناهگاهپها، منازل مسكوني و زيرساخت

يت سئولاشاره به درخواست از ائتالف عربي و سازمان ملل، جهت بر عهده گرفتن م )هـ
 ها؛هاي آناخالقي و حقوقي خود در قبال مردم يمن و كمك به تسكين درد و رنج

                                                            
5 0 SAM Organisation for Rights and Liberties 
5 1 American Center for Justice (ACJ) 
5 2 Tamkeen for Development 
5 3 Defence for human rights 
5 4 Women for Yemen Network 
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هاي اخير همچنين موجب سقوط بيش از هاي شديد در هفتهگفتني است كه باران ز)
شهر قديم صنعا شده كه در فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار  بنادرصدها ساختمان و 

ها در زمينه اعالم نمود كه تالش مردادماه 21شنبه، در روز سه سازمان يونسكوداشتند. 
هاي تخصصي در راستاي حمايت از ميراث فرهنگي تأمين بودجه و فراهم آوردن كمك

  ؛55يمن كه بر اثر سيل تخريب شده را آغاز نموده است
 

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  55

 https://www.middleeastmonitor.com/20200807‐rights‐groups‐for‐aid‐for‐flood‐stricken‐
yemen/ 


