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  :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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش١٣٩٩در شهريورماه و مهرماه كشورهاي منطقه، 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماناخبار آشكار به دست

١گروهي صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 

  ت:اس ريشرح ز

  

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

  عربستان سعودي*

، در ١٣٩٩مهرماه  ١١انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -١

رد المللي در دومين سالگخصوص درخواست مدافعان حقوق بشر براي انجام تحقيقات بين

       اند از:       رتموارد مهم اين گزارش عبا. قتل جمال خاشقچي

                                                             
تحليلي  –پايگاه خبري  ؛)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي)؛ Human Rights Watchبشر (بان حقوق ديده ١

 International(المللي براي عدالت و حقوق بشر )؛ مركز بينMiddle East Monitor (MEMO)ميدل ايست مانيتور (

Centre for Justice and Human Rights تحده عربي (المللي آزادي در امارات مكارزار بين)؛International 

Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) تحليلي ميدل ايست آي  –)؛ پايگاه خبري
)Middle East Eyeها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (مركز آمريكايي )؛Americans for Democracy 

& Human Rights in Bahrain (ADHRB)( مديترانه - ان حقوق بشر اروپابهديد؛ )Euro-Mediterranean 

Human Rights Monitor) ؛ انجمن حقوق بشر بحرين(Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) ؛ شبكه(
  ).Associated Press (AP)) و خبرگزاري اسوشيتدپرس (Euronewsخبري يورونيوز (
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هاي مدافع حقوق بشر در سراسر جهان، در روز جمعه درخواست بسياري از گروه الف)

نگار منتقد قتل جمال خاشقچي، روزنامهزمان با دومين سالگرد اكتبر)، هم ٢مهرماه ( ١١

٢المللي براي كشف حقيقت درباره اين حادثه، جهت انجام تحقيقات بينحكومت سعودي   ؛

 پست، در كنارها تن از دوستان و همكاران وي در روزنامه واشنگتناشاره به اقدام ده ب)

در  هاي مدافع حقوق بشر به اعتراض در مقابل ساختمان كنسولگري عربستانگروه ياعضا

  شهر استانبول؛

الملل و گزارشگران بدون اشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي دو سازمان عفو بين ج)

مبني بر اعتراض به احكام صادر شده براي  – ه در خارج از كنسولگري توزيع شدك -مرز 

٣متهمان اين پرونده و فاقد شفافيت خواندن شيوه رسيدگي به آن   ؛

گروه بيست به سران كمتر از دو ماه به برگزاري نشست  كهدرحاليگفتني است كه  د)

اين  يران بدون مرز از اعضاميزباني عربستان سعودي باقي مانده است، سازمان گزارشگ

از شركت در اين اجالس جهاني، درباره بهبودي  پيشتا  نمود كه خواستدرگروه 

٤؛ها فشار به رياض بياورندوضعيت آزادي رسانه   

شهريورماه  ٢٧شنبه ، در روز پنجتحليلي ميدل ايست آي –بري پايگاه خه) به گزارش 

ستان ه عرب، پارلمان اروپا از تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخواست نمود ك١٣٩٩

، يمن سعودي را به دليل قتل جمال خاشقچي و نقش ائتالف به رهبري عربستان در جنگ

ه زجملارخي از كشورهاي اروپايي، مورد تحريم تسليحاتي قرار دهند. گفتني است كه ب

  ند؛هايي را در اين زمينه وضع كرده بودآلمان، فنالند و دانمارك پيشاپيش محدوديت

                                                             
داخل كنسولگري عربستان سعودي در شهر استانبول تركيه كشته شد و  ميالدي در ٢٠١٨جمال خاشقچي در دوم اكتبر سال  ٢

  .بدنش قطعه قطعه گرديد
ماه گذشته دادگاهي در عربستان سعودي پس از برگزاري يك دادرسي غيرعلني، پنج حكم اعدام مرتبط با اين پرونده را لغو  ٣

اسر جهان در پي ادگاه اعتراضات بسياري را در سري اين دأر .سال حبس را براي محكومان صادر كرد ٢٠و به جاي آن حكم 
رد. ا محكوم كري دادگاه أطور مستقل اقدام به انجام تحقيقات قضايي درباره اين حادثه كرده بود، رداشت. تركيه نيز كه به

اما  ،رفتهطور مستقيم به سمت محمد بن سلمان، وليعهد سعودي نشانه ناگرچه رجب طيب اردوغان هرگز انگشت اتهام را به
  .دولت رياض صادر شده بود» باالترين سطوح«بارها گفته است كه اين دستور از 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٤
 https://per.euronews.com/2020/10/02/khashoggi-death-anniversary-global-rights-groups-
called-for-international-enquiry 
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، در ١٣٩٩مهرماه  ١١بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -٢

ر خصوص اقدام حكومت عربستان سعودي به سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر د

ارش نكات مهم اين گز. كشور، با ارتقاء بخشيدن به وجهه و تصوير جهاني خوداين 

   عبارت است از:

د محم صرف ميلياردها دالر هزينه از سوي دولت سعودي، از زمان روي كار آمدن الف)

بن سلمان، وليعهد سعودي، جهت كسب ميزباني رويدادهاي مهم و عمده فرهنگي، 

شده در راستاي عنوان راهبردي حسابرويدادها بهينورزشي و تفريحي و استفاده ازا

عنوان ناقض المللي از تمركز بر تصوير اين كشور بهمنحرف ساختن توجه جامعه بين

  حقوق بشر؛

اندازي كارزاري مهرماه به راه ١١بان حقوق بشر، در روز جمعه اشاره به اقدام سازمان ديده ب)

 ادن بر كارنامهات دولت سعودي جهت سرپوش نهها و اقدامدر راستاي مقابله با تالش

  وتار حقوق بشري خود؛تيره

نگار منتقد، توسط رحمانه جمال خاشقچي، روزنامهسال از قتل بي ٢اشاره به گذشت  ج)

طوح سميالدي و مسئول به شمار آمدن باالترين  ٢٠١٨مأموران سعودي در اكتبر سال 

تاي ن در راستداوم اقدامات وليعهد عربستا حالمقامات اين كشور در اين قتل و درعين

هاي سرشناس اين برگزاري رويدادهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و دعوت از شخصيت

  در ماه نوامبر سال جاري ميالدي؛ ٢٠زمان با ميزباني اجالس سران گروه ها، همحوزه

ت ر ضروربان حقوق بشر، مبني باظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه ديده د)

ر د –برخورداري شهروندان سعودي از باالترين سطوح رويدادهاي ورزشي و تفريحي 

ها از زمان با لزوم برخورداري آنهم - ميالدي  ٢٠٣٠انداز سال راستاي ارتقاء برنامه چشم

آميز و همچنين منجر شدن حقوقي چون حق آزادي بيان و برگزاري اجتماعات مسالمت

رحمانه حقوق فرهنگي، هنري و ورزشي در قبال كارنامه بي هاي مشهورسكوت چهره

از  وستهبشري اين كشور، به حمايت از راهبرد سرپوش نهادن بر موارد نقض به وقوع پي

  سوي محمد بن سلمان؛ 
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هاي سنگين بر كاستن از آثار و اشاره به تأثير برگزاري اين رويدادها با صرف هزينه ه)

قوق بشر از سوي حكومت سعودي، ازجمله قتل جمال پيامدهاي منفي موارد نقض ح

  ها در راستاي مسئول به شمار آوردن مقامات اين كشور؛خاشقچي و تضعيف تالش

اشاره به مورد تحسين قرار گرفتن اقدامات فرهنگي گسترده و تالش محمد بن سلمان در  و)

زمان با به وقوع ، همالملليراستاي ارتقاء جايگاه زنان و جوانان در جامعه، در سطح بين

  هاي خودسرانه مخالفان، فعاالن، روشنفكران و اعضاء خانواده سلطنتي؛ پيوستن موج دستگير

اشاره به تأثير ارتقاء سطوح فرهنگي و اجتماعي كشور بر اجتناب از مورد مداقه قرار  ز)

نظامي  المللي در زمينه نقش آن در چهارچوب ائتالفگرفتن عربستان از سوي جامعه بين

ميالدي تاكنون در حمالتي غيرقانوني به بمباران منازل  ٢٠١٥در جنگ يمن كه از سال 

مسكوني، بازارها، مدارس، بيمارستان و مساجد اين كشور پرداخته و منجر به كشته شدن 

  تواند مصداق جنايت جنگي باشد؛صدها تن از شهروندان آن شده است كه مي

هاي مقامات سعودي جهت سرپوش قوق بشر به مقابله با تالشبان حاشاره به اقدام ديده ح)

ي كارزاري اجرارنگ جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در اين كشور، از طريق نهادن و كم

اندركاران صنايع تفريحي و ورزشي در ها و دسترساني به چهرهسپارانه در راستاي اطالعبرون

ها جهت افشاگري در زمينه موارد است از آنزمينه كارنامه حقوق بشري عربستان و درخو

  نقض حقوق بشر در اين كشور و نه مشاركت در آن؛

ترين موارد نقض حقوق بشر در عربستان از زمان روي كار آمدن محمد اشاره به مهم ط)

زمان با وقوع تحوالت مثبت براي زنان و جوانان و تالش براي جلب به سلمان، هم

  ، ازجمله:هاي خارجيگذاريسرمايه

زمان با رسيدن محمد بن ميالدي و هم ٢٠١٧اقدام مقامات عربستان در اواسط سال  -

سلمان به مقام وليعهدي، به سازماندهي مجدد و بي سروصداي نظام دادستاني و دستگاه 

ها تحت نظارت مستقيم و قرار دادن آن –ترين ابزار سركوب حكومت سعودي مهم–امنيتي

  دادگاه سلطنتي؛ 
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ها اي از دستگيريميالدي، به آغاز مجموعه ٢٠١٧اقدام مقامات عربستان در سپتامبر سال  -

و  هياندر راستاي مورد هدف قرار دادن روحانيون سرشناس، انديشمندآنجامعه، دانشگا

امبر ر نودفعاالن حقوق بشر، متهم كردن تجار سرشناس و اعضاء خاندان سلطنتي به فساد 

و  ٢٠١٨ف قرار دادن مدافعان سرشناس حقوق زنان در ماه مه سال همان سال و مورد هد

  ميالدي؛ ٢٠١٩هاي آوريل و نوامبر سال روشنفكران و نويسندگان سرشناس در ماه

ز هتل ريت –هاي غيررسمي اقدام مقامات عربستان به نگاه داشتن اين افراد در بازداشتگاه -

تبر مبني و وجود اتهامات مع» مهمانخانه«يا » هتل«برخي از اماكن تحت عنوان  و -كارلتون 

ها ه آنرفتار در اين اماكن و يا حبس خودسرانبر قرار دادن زندانيان تحت شكنجه و سوء

حاكمه يا بدون تفهيم اتهام، برگزاري م –سال  ٢برخي مواقع  –براي مدت زمان طوالني 

  انجام فرآيندهاي حقوقي مشخص؛

ن عاالفرد هدف قرار دادن اعضاء خانواده مخالفان و اقدام مقامات عربستان به مو -

  ها؛هاي سفري براي آنسرشناس سعودي، ازجمله وضع ممنوعيت

هاي مالي زندانيان در قبال انجام ديگر موارد نقض حقوق بشر، ازجمله مصادره دارايي -

كه  ها، خارج از چهارچوب فرآيند حقوقي و صدور حكم اعدام براي موارديآزاد كردن آن

ها براي صدور حكم اعدام عليه حسن مثال تالش دادستانعنوانآيند: بهجرم به شمار نمي

آميز مذهبي خود و يا طلب به اتهام بيان عقايد صلح، انديشمند ديني اصالح٥فرحان المالكي

سلمان العوده، روحاني سرشناس سعودي، به اتهام ابراز برخي اظهارات، برخورداري از 

  آميز سياسي؛اتخاذ مواضع صلح ارتباطات و

هاي كاربري مجازي هاي نظارتي در راستاي هك كردن حساباستفاده از فناوري -

  ها؛منتقدان و مخالفان دولت و دستيابي به اطالعات شخصي آن

عنوان وزير دفاع كشور، بر تمامي نيروهاي نظامي سعودي و نظارت محمد بن سلمان، به -

هدف و المللي نظامي در جنگ يمن كه مسئول حمالت بيف بينعنوان فرمانده ائتالبه

                                                             
٥ Hassan Farhan al-Maliki 
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نامتناسب عليه شهروندان و اماكن غيرنظامي اين كشور بوده و مرتكب بسياري از موارد 

  توانند مصداق جنايت جنگي به شمار آيند؛نقض حقوق بشر شده است كه مي

يي عليه يمن از ورود تر با اعمال حصر دريايي و هواگفتني است كه اين ائتالف پيش -

مواد غذايي، سوخت و دارو براي شهروندان اين كشور ممانعت به عمل آورد. اين در 

هاي ها تن از مردم اين كشور با گرسنگي، بيماري و فقدان مراقبتحالي است كه ميليون

٦رو به وخامت نهاده است ١٩ –زمان با شيوع بيماري كوويد درماني مواجه هستند كه هم   ؛

  

ه، در مهرما ٩انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز چهارشنبه  -٣

 –خصوص درخواست از دانلد ترامپ جهت مداخله در محاكمه يك شهروند آمريكايي 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. سعودي

ر سعودي د –، شهروند دو تابعيتي آمريكايي ٧اشاره به آغاز محاكمه صالح الحيدر الف)

منظور حبس روز چهارشنبه در دادگاه اين كشور در زمينه مبارزه با تروريسم كه عمدتاً به

تواند باعث ايجاد تنش اي كه ميگيرد و در پروندهفعاالن حقوق بشر مورد استفاده قرار مي

  متحده شود؛آلود عربستان و اياالتبيشتر در رابطه پيشاپيش تنش

اه از م كه –اي كنگره آمريكا به پرونده صالح الحيدر اشاره به جلب شدن توجه اعض ب)

ها آن و درخواست –ميالدي در عربستان سعودي در زندان به سر برده  ٢٠١٩آوريل سال 

منظور درخواست از حكومت از دانلد ترامپ جهت مداخله شخصي در اين پرونده به

 رط وي؛شدرنگ و بدون قيد و عربستان براي آزاد كردن بي

كم با ح – ر داردكه خانه وي در شهر وين ايالت ويرجينيا قرا –ره به مواجه بودن الحيدر اشا ج)

 هايي در زمينه انتقاد از دولت سعودي؛سال به دليل انتشار توئيت ٣٣تا  ٨حبس بين 

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٦

 https://www.hrw.org/news/2020/10/02/saudi-arabia-image-laundering-conceals-abuses 
٧ Salah al-Haidar 
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ز كي ااشاره به برگزار شدن دادگاه بعدي او در دو ماه آينده و حضور وكيل و ي د)

متحده حال عدم حضور مقامات دولت اياالتدر دادگاه و درعينوي  برادرانخواهرها يا 

 در اين جلسه؛

ودي كه ن سعاشاره به عزيزه اليوسف، مادر الحيدر و يكي از فعاالن سرشناس حقوق زنا ه)

هاي خود، ازجمله در زمينه رفع ممنوعيت حق ها زن ديگر به اتهام فعاليتهمراه با ده

كه  ميالدي، مورد محاكمه قرار گرفت. وي ٢٠١٨ال رانندگي براي زنان در اواسط س

و ازاين استاد دانشگاه بوده است، يك هفته پيش از دستگيري پسرش آزاد شد و اپيش

شان رفتنار گبرخي ديگر از زندانيان آزاد شده خطاب به دادگاهي كيفري در عربستان از قر

 عي، ضرب و شتم وتحت شكنجه به هنگام بازجويي، ازجمله مواردي چون غرق مصنو

ي از رغم برخوردارشوك الكتريكي، سخن گفتند. گفتني است كه اين فعال حقوق زنان، به

  مجوز اقامت دائم آمريكا حق خروج از كشور را ندارد؛

ني در ن مداشاره به مورد محكوميت گسترده قرار گرفتن حبس فعاالن زن و ديگر فعاال و)

نگار منتقد سعودي، از سوي شقچي، روزنامهعربستان سعودي، از زمان قتل جمال خا

 نمايندگان كنگره آمريكا و پارلمان بريتانيا؛ 

ن وزارت فشار قرار داداشاره به اقدام نمايندگان كنگره در ايالت ويرجينيا، به تحت ز)

ل منظور نظارت بر محاكمه الحيدر و حصوخارجه آمريكا جهت فرستادن نمايندگاني به

 دهد؛اي كه دولت سعودي اجازه ميشفافيت در اين دادگاه تا اندازهاطمينان از اعمال 

ت مورد پ جهاشاره به اقدام برخي از نمايندگان كنگره به ارسال نامه به دانلد ترام ح)

 الحيدر رفتنگبحث قرار دادن اين پرونده با مقامات عربستان، با توجه به مورد هدف قرار 

  از اعمال اصالحات اجتماعي؛ هاو خانواده وي به دليل حمايت آن

اشاره به بدنام بودن دادگاه كيفري ويژه رياض به دليل ماهيت محرمانه آن و همچنين بر  ط)

در سال جاري، استفاده حكومت از اين  المللاي سازمان عفو بينصفحه ٥٣گزارش اساس 

نگاران، جو، فعاالن، روزنامهعنوان سالح سركوب جهت زنداني كردن منتقدان مسالمتدادگاه به

  روحانيون و مسلمانان اقليت شيعه كه برخي محكوم به مرگ و اعدام شدند؛
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هم و انون مباس قرار گرفتن اين افراد در دادگاه كيفري ويژه بر اساشاره به مورد محاكمه ق ي)

ه برا جرم  هايي چون توهين به دولت و نافرماني از حاكميتكلي مبارزه با تروريسم كه فعاليت

 آورد؛شمار مي

ت اتهاما مينهاشاره به اجازه نيافتن الحيدر به مالقات با وكيل خود جهت مباحثه در ز ك)

  گزاري جلسه دادگاه؛وي پيش از بر

ماه پيش در عربستان  ١٧ساله، از زمان دستگيري خود در  ٣٥گفتني است كه الحيدر،  ل)

٨سعودي، در زندان به سر برده است و همسر و پسر دو ساله او نيز ساكن عربستان هستند   ؛

  

 بهوز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٤

ي ، در خصوص اقدام مخالفان حكومت سعودي به تشكيل يك حزب سياس١٣٩٩مهرماه  ٢

             نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . حامي دموكراسي

ندگي كه غالباً در خارج از كشور ز –اعالم گروهي از مخالفان حكومت سعودي  الف)

تاي اعمال فشار يك حزب در راسمهرماه، در زمينه تشكيل  ٢در روز چهارشنبه  –كنند مي

ن، براي ايجاد اصالحات سياسي در عربستان سعودي و در مخالفت با محمد بن سلما

  وليعهد اين كشور كه تصميم به سركوب تمامي مخالفان گرفته است؛

اب احز اشاره به عدم برخورداري اين پادشاهي از پارلمان منتخب مردم كشور و يا ب)

 ٢٠١١و  ٢٠٠٧هاي مي اقدامات سياسي در اين زمينه در سالشدن تماسياسي و مواجه

  ميالدي با سركوب و دستگيري عامالن آن؛

٩حزب شوراي ملي«گذاري اين حزب، تحت عنوان اشاره به نام ج) و بيانيه آن مبني بر » 

هاي قانون اساسي در درخواست جهت ايجاد پارلمان منتخب مردم و اتخاذ ضمانت

 ن از جدايي سه قوه قانونگذاري، قضائيه و مجريه از يكديگر؛راستاي حصول اطمينا

                                                             
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: ٨

 https://apnews.com/article/donald-trump-dubai-saudi-arabia-united-arab-emirates-trials-
١٠١٠٢  ٦ ٤٢ ٦٨٢ 
٢٠%    ٢٠%         =             ٥٧٢٢ ٢٣٥   ١  ٨ ٠٦                 =         
_content=96473024&utm_source=hs_email  
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رو درخواست ناپذيري هرگونه اقدام و فعاليت سياسي در عربستان و ازايناشاره به امكان د)

  هاي حكومت؛آميز باهدف مقابله با خشونت و سركوبجهت ايجاد تغييرات صلح

الي حدر  تان به اين تحول و ايناشاره به عدم واكنش دفتر روابط عمومي دولت عربس ه)

ر دهاي حقوق بشري است كه مقامات سعودي همواره تمامي اتهامات وارده از سوي گروه

 كنند؛زمينه موارد نقض به وقوع پيوسته در اين كشور را انكار مي

ر ددار شدن تالش محمد بن سلمان در راستاي به تصوير كشيدن خود اشاره به خدشه و)

هاي اقتصادي و اصالحات مدني با قتل عنوان حامي گشايشز كشور، بهداخل و خارج ا

فعاالن  ميالدي و همچنين با اقدام وي به حبس روحانيون، ٢٠١٨جمال خاشقچي، در سال 

ين اناس و روشنفكران و پاكسازي محرمانه اعضاء خاندان سلطنتي و ديگر شهروندان سرش

د اي خوو در حقيقت باهدف كنار زدن رقبكشور به اتهام دست داشتن در فساد اقتصادي 

  در دستيابي به تخت پادشاهي؛

١توان به يحيي عسيرياين حزب مي ياز اعضا ز)  –، رئيس گروه حقوق بشري القسط ٠

١عبدا... العوده  –مستقر در لندن  ، فرزند سلمان العوده، روحاني محبوس در عربستان، ١

١سعيد بن ناصر الغامدي ١المشيخي، محقق سرشناس و احمد ٢ ١، فعال شيعه، اشاره كرد٣ ٤   ؛

 
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٥

ر هزار مهاج ١٦، به نقل از روزنامه تلگراف، در خصوص حبس ١٣٩٩شهريورماه  ٢٦

اين ي نكات محور. در يك بازداشتگاه در عربستان سعودي» جهنمي«آفريقايي در شرايط 

    اند از:   گزارش عبارت

                                                                                                                                                                
٩ National Assembly Party (NAAS) 
١٠ Yahya Assiri 
١١ Abdullah al-Awdah 
١٢ Saeed bin Nasser al-Ghamdi 
١٣ Ahmed al-Mshikhs 

١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٤
 https://www.middleeastmonitor.com/20200923-saudi-dissidents-form-pro-democracy-
political-group 
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 اشتن ازبرد انتشار دومين گزارش در يك ماه از سوي روزنامه تلگراف، مبني بر پرده الف)

 برخورد وتبار جزئيات بيشتر در زمينه رفتار دهشتبار مقامات سعودي با مهاجران آفريقايي

  ها با هزاران اتيوپايي سرگردان در اين كشور؛آن» واربرده«

 –ده هزار مهاجر تنها در يك بازداشتگاه در شهر ج ١٦ره به محبوس شدن حدود اشا ب)

رغم برخورداري به - كيلومتري جده و نزديك شهر مقدس مكه  ٦٠بازداشتگاه الشوميسي در 

  زندان؛ ٥٣اين شهر از 

 فريقاييجر آاشاره به تحقيقات روزنامه تلگراف در اين زمينه، مبني بر حبس صدها مها ج)

ار با شدت غيربهداشتي و كثيف در ميانه شيوع ويروس كرونا و رفتار دهشتباكز بهدر مر

 داري در كشور ليبي است؛ هاي بردهردوگاهاها كه يادآور آن

ين افشار قرار گرفتن دولت اتيوپي جهت استرداد مهاجران محبوس در اشاره به تحت د)

شور از زن و كودك به اين ك ١٥٠مراكز و اقدام آن در هفته گذشته به استرداد حدود 

  عربستان سعودي؛

وايي هطوط اشاره به ناگزير شدن مهاجران به خريد بليط يكسره خود به كشورشان از خ ه)

  اتيوپي كه امكان آن براي اكثريت قابل توجهي از مهاجران فقير وجود ندارد؛

به گفته  توافق،اشاره به اقدام مقامات مهاجرتي عربستان سعودي به باطل كردن اين  و)

ين اهاي پيش روي مهاجران جهت گريز از سفارت اتيوپي در رياض و برداشتن تمامي راه

  شرايط ناگوار؛

بان حقوق بشر و روزنامه تلگراف در زمينه شرايط اشاره به اسناد و مدارك سازمان ديده ز)

ر اتيوپيايي ها نيز هزاران مهاجدهشتبار دو بازداشتگاه ديگر در شهر جازان كه در آن

١سكونت دارند ٥ . 

  

  

                                                             
١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٥

 https://www.middleeastmonitor.com/20200916-١٦٠٠٠-african-migrants-detained-under-

hellish-condition-in-a-single-saudi-detention-centre 
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  بحرين*

١ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مركز آمريكايي - ١ ٦ ، در 

، در خصوص ابراز نگراني جدي كارشناسان سازمان ملل در ١٣٩٩شهريورماه  ٢٨روز جمعه 

  ري، مبني بر:منظور كسب اعترافات اجبازمينه استفاده از شكنجه عليه يك نوجوان به

 خودسرانه سازمان ملل و گزارشگر ويژه در زمينه اعمال اقدام كارگروه حبس الف)

رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز به انتشار هاي بيشكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات

ساله بحريني،  ١٦آموز خطاب به دولت بحرين در رابطه با پرونده يك دانش ايابالغيه

هاي خودرو و متهم به حمله به مأمور پليس، ساخت بمب ساختگي، سوزاندن الستيك

  ها؛ايجاد اخالل در آمدوشد در خيابان

نقض  تعددبطه با موارد ماشاره به ابراز نگراني جدي كارشناسان سازمان ملل در را ب)

نجه و ساله، ازجمله استفاده از شك ١٦حقوق بشر به وقوع پيوسته عليه اين نوجوان 

  هاي ناعادالنه؛اعترافات اجباري منجر به برگزاري محاكمه

 ١٨ اشاره به اقدام نيروهاي امنيتي لباس شخصي، به همراه پليس ضد شورش، در ج)

 م بازداشتيري اين نوجوان بدون در اختيار داشتن حكميالدي، به دستگ ٢٠١٩ژانويه سال 

  و بدون اعالم داليل دستگيري؛

حقيقات تريت اشاره به اطالع يافتن خانواده اين نوجوان از نگاهداري وي در نهاد مدي د)

انيه روز ناپديدشدگي قهري كه متناقض با بندهاي دوم و هفتم بي ١٢كيفري، پس از 

وعيت ممن از تمامي اشخاص در برابر ناپديدشدگي اجباري و سازمان ملل در زمينه حمايت

  اين اقدام تحت هر شرايط و بدون هرگونه استثنايي است؛

ن نوجوان، روز بازجويي به بستن چشمان اي ١٢اشاره به اقدام مأموران در خالل اين  ه)

ضرب و شتم او و قرار دادن وي در معرض شوك الكتريكي جهت كسب اعتراف، 

  ود؛خاده مانعت به عمل آوردن از دسترسي او به مشاور حقوقي و تماس با خانوهمچنين م

                                                             
١٦ Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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ميالدي، از سوي دفتر  ٢٠١٩فوريه سال  ٢٤اشاره به آزاد شدن اين نوجوان در  و)

 ٣٠ناپذيري تعيين فرد مجرم و سپس صدور حكم در روز دادستاني عمومي به دليل امكان

خود به مديريت تحقيقات كيفري جهت ، مبني بر ضرورت معرفي ٢٠١٩آوريل سال 

  بازداشت مجدد بدون ارائه دليل يا حكم در اين زمينه؛

شدن وي اين بار با اتهاماتي، چون ساخت بمب ساختگي، آتش زدن اشاره به مواجه ز)

كه از سوي مأمور بازجويي مورد شكنجه و هاي خودرو و حمله به پليس درحاليالستيك

  شوك الكتريكي) و به دليل شيعه بودن مورد توهين قرار گرفته بود؛رفتار (ضرب و شتم و سوء

دار به ناگزير شدن نوجوان به مدت و ادامههاي طوالنياشاره به منجر شدن شكنجه ح)

هاي هاي شديد از دريافت مراقبتديدگيرغم آسيبكه بهاعتراف به اين جرم درحالي

 حروم شده بود؛درماني و تماس با خانواده يا مشاور حقوقي م

ميالدي، به  ٢٠١٩اكتبر سال  ٣٠ط) اشاره به اقدام دادگاه عالي كيفري چهارم بحرين، در روز 

رغم شهادت پدرش مبني بر حضور محكوم كردن اين نوجوان به تحمل دو سال حبس، به

 فرزندش در منزل به هنگام وقوع حادثه و اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي به تأييد اين حكم؛

خودسرانه سازمان ملل و گزارشگر ويژه در  اشاره به ابراز نگراني شديد كارگروه حبس ي)

رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز در هاي بيزمينه اعمال شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات

منظور راستاي استفاده از شكنجه و نقض حقوق بشر از سوي نهاد تحقيقات كيفري به

با توجه به سن اين نوجوان و هشدار در زمينه استفاده دادستان  ويژهكسب اعتراف، به

  عنوان ابزار محكوم كردن شهروندان؛عمومي از اعترافات اجباري به

  اشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از حكومت بحرين جهت: ك)

جه و دسترسي به اطالعات مربوط به تحقيقات انجام شده در رابطه با دعاوي اعمال شكن - 

رفتار عليه اين نوجوان و همچنين توضيحات مربوط به اقدامات تنبيهي در نظر گرفته شده سوء

ها، عالوه بر جبران در راستاي مورد پيگرد قرار دادن عامالن شكنجه و مقامات ارشد آن

 خسارات فرد محكوم و خانواده وي؛
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ت به حقوق بشر و ممانع اختن موارد نقضمنظور متوقف ساتخاذ تمامي تدابير الزم به -

  ها؛عمل آورد از تكرار آن

هاي ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، از مقامدرخواست مركز آمريكايي ل)

درنگ اين نوجوان، با توجه به حبس غيرقانوني و محاكمه بحريني جهت آزاد كردن بي

١هاي فوقناعادالنه وي، عالوه بر درخواست ٧   ؛

 
١مديترانه –بان حقوق بشر اروپا ز سوي ديدهانتشار گزارش ا -٢ ٨  ٢٦، در روز چهارشنبه 

. هاي خودسرانه در بحرينهاي ناعادالنه و اعدام، در خصوص محكوميت١٣٩٩شهريورماه 

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

 ٢٠١١اي از اعتراضات، در فوريه سال شدن پادشاهي بحرين با مجموعهمواجه الف)

هاي راستاي درخواست جهت آزادي زندانيان سياسي و دستيابي به آزادي ميالدي، در

  سياسي و عدالت اجتماعي و اقتصادي، عالوه بر پايان يافتن نظام پادشاهي؛

نوامبر  ٢٣اشاره به انتشار گزارش از سوي كميسيون تحقيقات مستقل بحرين، در روز  ب)

 ساختن ي كشور از زور جهت متوقفميالدي، مبني بر استفاده نيروهاي امنيت ٢٠١١سال 

  تن از مردم شد؛ ٣٦اعتراضات كه منجر به كشته شدن 

ييد اضات و تأمورد اعمال شكنجه عليه زندانيان به دليل مشاركت در اعتر ٥٦٠اشاره به  ج)

هاي جسمي و روحي استفادهاستفاده سيستماتيك حكومت از شكنجه و ديگر اشكال سوء

  المللي حقوق بشر؛ديگر موارد نقض جدي قانون بين عليه زندانيان، عالوه بر

ميالدي تاكنون، به اتخاذ اقدامات  ٢٠١٤اشاره به اقدام حكومت بحرين از سال  د)

هاي مستقل، مورد پيگرد قرار دادن گيرانه، ازجمله انحالل احزاب مخالف و رسانهسخت

ها، ازجمله مورد ني كردن آننگاران، مدافعان حقوق بشر و فعاالن و زندامخالفان، روزنامه

                                                             
١   ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز آمريكايي ٧

 https://www.adhrb.org/2020/09/un-experts-express-their-serious-concerns-over-the-use-
of-torture-against-a-minor-in-order-to-secure-forced-confessions 
١٨ Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 
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هاي اجتماعي و هاي داخلي يا خارجي حكومت در شبكهپيگرد قرار دادن منتقدان سياست

  صدور احكام اعدام از سوي قوه قضائيه عليه مخالفان سياسي و فعاآلنجامعه مدني؛

١اشاره به گزارش انجمن حقوق بشر بحرين ه) ٩ مورد حبس  ٩٣٤، مبني بر وقوع 

زن، از  ٤٠كودك و  ٣٣مورد اعمال شكنجه، شامل  ٧٩٠كودك و  ١٤٠امل خودسرانه، ش

  ميالدي؛ ٢٠١١زمان آغاز اعتراضات در سال 

حكم  ٣٠هاي بحرين، شامل تصميم سياسي قضايي از سوي دادگاه ١١٠٠اشاره به صدور  و)

  ور؛شهروند اين كش ٣٠٠حكم حبس ابد، عالوه بر سلب تابعيت از بيش از  ١٣٠اعدام و 

ها، ازجمله فقدان اشاره به موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته در زندان ز)

داخلي  ترين معيارهاي انساني و بهداشتي و درماني بر اساس قوانينبرخورداري از حداقل

  المللي؛بحرين و قوانين بين

 انيانندزليه اشاره به درخواست از پادشاه بحرين جهت عدم تأييد احكام اعدام صادر شده ع ح)

  ها؛هاي آنسياسي و متوقف ساختن حبس يا شكنجه مخالفان و تحديد آزادي –عقيدتي 

هاي بيماري زنداني به ٥٢ي ابتالزنداني سياسي بحريني در زندان و  ٧٤اشاره به مرگ  ط)

 ١٧ي ابتالهاي غيرقابل عالج، همچون سرطان و تن به بيماري ١٣ي ابتالمختلف، شامل 

امدانه رفتارهاي عهاي مزمني، چون ديابت، با توجه به جاري بودن سوءتن ديگر به بيماري

  ها در راستاي كسب اعتراف؛عليه آن

ندان خود به تن از شهرو ٧ميالدي، به اعدام  ٢٠١٧اشاره به اقدام حكومت بحرين از سال  ي)

از  يان پيشنرباقاتهام دست داشتن در عمليات عليه نيروهاي امنيتي، همچنين اشاره به اظهارات 

ها در راستاي كسب اعتراف جهت شان درباره قرار گرفتن در معرض انواع شكنجهاعدام

  ها به اعدام؛محكوم كردن آن

نتظار تأييد ازنداني محكوم به مرگ كه در  ١٢اشاره به ابراز نگراني در مورد سرنوشت  ك)

ع در معرض انواشان ويژه پس از قرار گرفتنحكم خود از سوي پادشاه هستند، به

  هاي بحريني جهت لغو اين نوع مجازات؛ها، ضمن درخواست از مقامشكنجه

                                                             
١٩ Bahrain Forum for Human Rights 
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هاي هاي بحريني جهت تجديدنظر درباره احكام محكوميتاشاره به درخواست از مقام ل)

و  ناعادالنه عليه زندانيان، متوقف ساختن سياست اعمال شكنجه جهت كسب اعتراف

ها در زمينه ناقض حقوق زندانيان، ازجمله حق آن هايمسئول به شمار آوردن مقام

  برخورداري از محاكمه عادالنه و متوقف ساختن تمامي اشكال شكنجه؛

اشاره به درخواست از گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعمال شكنجه جهت بازديد  م)

٢هاانمنظور دريافت اطالعات دست اول در زمينه زندانيان و شرايط زنداز بحرين به ٠ .  

  

  امارات متحده عربي*

 ٦يكشنبه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - ١

ي السفر شدن يك شاعر امارات، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص ممنوع١٣٩٩مهرماه 

  : ستير ازشرح  موارد مهم گزارش مذكور به. به دليل مردود شمردن توافق با رژيم اسرائيل

٢اظهارات خانم ظبيه خميس الف) ، يكي از شعراي برجسته اماراتي، مبني بر ممانعت به ١

عمل آمدن از سفر وي به قاهره از فرودگاه دبي، به دليل مخالفت او با تصميم كشورش به 

  هاي اجتماعي؛سازي روابط با رژيم اسرائيل و اظهارات او عليه صهيونيسم در شبكهعادي

 ؛ندگي ويزفتن شاره به ابراز نگراني او در زمينه امكان دستگيري و مورد تهديد قرار گرا ب)

 اشاره به اعالم همبستگي چندين نويسنده و شاعر با خانم خميس پس از اعالم ج)

 السفر شدن او؛ممنوع

هاي اماراتي زماني برانگيخته شد كه خانم خميس تصميم گفتني است كه خشم مقام د)

٢خوانده بود» بارروزي غمگين و فاجعه«سازي روابط با اسرائيل را اي عاديكشورش بر ٢   ؛ 

                                                             
٢   هاي:مديترانه. قابل بازيابي در لينك –بان حقوق بشر اروپا هاي ديدهگزارش ٠

 https://euromedmonitor.org/en/article/3871/Bahrain:-Unfair-Convictions-&-Arbitrary-
Execution 
https://euromedmonitor.org/en/article/3859/Bahrain:-Authorities-use-execution-to-
eradicate-opponents 
٢١ Dhabiya Khamis 

٢   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٢
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 ٣شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  -٢

، در خصوص درخواست يكي از نمايندگان كنگره آمريكا جهت آزاد كردن ١٣٩٩مهرماه 

٢»٩٤يو.اِي.ايي «يكي از زندانيان محاكمه  ٣   ، مبني بر:

٢گاورندرخواست جيم مك الف) ، نماينده دموكرات ايالت ماساچوست در كنگره آمريكا ٤

٢يكي از رؤساي كميسيون حقوق بشر تام النتوس ، از مقامات امارات متحده عربي، جهت ٥

٢آزاد كردن عبدالسالم محمد درويش المرزوقي ٦ سياسي كه در جريان  –، زنداني عقيدتي 

  دستگير و زنداني شد؛» ٩٤يو.اِي.ايي «ه بدنام موسوم به هاي پروندمحاكمه

 ي دراشاره به موارد مكرر نقض حقوق اين زنداني از زمان دستگيري بدون حكم و ب)

رفتار اي از سوءعنوان نمونهميالدي، ضمن به شمار آوردن پرونده المرزوقي به ٢٠١٢سال 

رديد تورد مور به حاكميت قانون را امارات متحده عربي با مخالفان خود كه تعهد اين كش

 دهد؛قرار مي

 درنگ المرزوقي با توجه بهاشاره به ضرورت اقدام حكومت امارات به آزادي بي ج)

 ي زندانيان به ويروس كرونا؛ابتالافزايش مخاطره 

عنوان بخشي از محاكمه مناقشه ميالدي، به ٢٠١٢اشاره به دستگيري المرزوقي در سال  د)

ء طوماري براي فعال سياسي به دليل امضا ٩٤كه در آن » ٩٤يو.اِي.ايي «سوم به  برانگيز مو

اي از اصالحات دموكراتيك متهم به درخواست از دولت امارات جهت اعمال مجموعه

ميالدي  ٢٠١٣ها در دادگاهي كه در سال تن از آن ٦٩تالش براي براندازي نظام شده و 

ها نتن از آ ٨ل حبس شدند كه البته دادگاه سا ١٥برگزار شد، محكوم به تحمل تا 

  صورت غيابي برگزار شد؛به

                                                                                                                                                                
 https://www.middleeastmonitor.com/20200927-uae-poet-barred-from-travel-for-rejecting-
israel-deal 
٢٣ UAE 94 
٢٤ Jim McGovern 
٢٥ Tom Lantos Human Rights Commission 
٢٦ Abdulsalam Mohamed Darwish al-Marzooqi 
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ازاين رياست بخش مشاوره خانواده كه پيش –اشاره به محكوم شدن مرزوقي  ه)

سال حبس و زنداني شدن او در زندان  ١٠به تحمل   - هاي دبي را بر عهده داشت دادگاه

 كنون؛ميالدي تا ٢٠١٣الرزين در ابوظبي از مارس سال 

 اه آوريلالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي، در ماشاره به هشدار كارزار بين و)

لرزين هاي اين كشور، ازجمله زندان اسال جاري، در زمينه شيوع ويروس كرونا در زندان

  شود؛شمرده مي» گواناتاموي امارات متحده عربي«كه به دليل وضعيت ناگوار آن 

هاي مركز حقوق بشر امارات متحده شگرفتن مرزوقي بر اساس گزاراشاره به قرار  ز)

ز عربي، در معرض موارد متعدد نقض حقوق بشر، ازجمله حبس انفرادي، محروميت ا

  دريافت دارو، ضرب و شتم و محروميت از خواب؛

 ري نمازرگزااشاره به محروميت وي و زندانيان ديگر از انجام مناسك مذهبي، ازجمله ب ح)

  ه و دسترسي به قرآن؛جمع

اض به ميالدي به اعتصاب غذا در اعتر ٢٠١٣اشاره به اقدام مرزوقي در اوت سال  ط)

رمان داز  شرايط خود در زندان، ضمن اشاره به اظهارات همسر وي، در زمينه محروميت او

 فيزيوتراپي براي مشكل ديسك ستون فقرات و فلج اعصاب صورت؛

متحده در تفرزند مرزوقي، پس از حبس او، به اياال ٥ر و اشاره به فرستاده شدن همس ي)

فرزند خود كه به نوعي از  ٣هاي الزم براي ميالدي جهت كسب درمان ٢٠١٦ژوئيه سال 

 ماراتاهستند: اين در حالي بود كه يكي از دختران وي در  مبتالسندرم سيستم عصبي 

ندان به زش از اقدام مقامات سال گذشته، پي ٣ماند تا به تحصيل خود ادامه دهد و تا 

  آمد؛مصادره كارت شناسايي او، وي تنها كسي بود كه به مالقات پدرش مي

ينه درمان ميالدي به پرداخت هز ٢٠١٦اشاره به امتناع دولت امارات از دسامبر سال  ك)

  ده مرزوقي؛ماه بعد، به سلب تابعيت از خانوا ٥فرزندان وي و اقدام مقامات اين كشور، 

الملل در اين زمينه مبني بر، درخواست از حكومت شاره به بيانيه سازمان عفو بينا ل)

امارات متحده عربي، جهت پايان دادن به استفاده از آزار و اذيت، حبس خودسرانه، 
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هاي ناعادالنه عليه رفتارها و محاكمهناپديدشدگي قهري، اعمال شكنجه و ديگر سوء

٢قدان حكومتفعاالن، مدافعان حقوق بشر و منت ٧   ؛

  

٢المللي آزادي در امارات متحده عربيانتشار نامه سرگشاده از سوي كارزار بين - ٣ ٨ ، در روز 

٢، خطاب به شيخ سيف بن زايد آل نهيان١٣٩٩مهرماه  ٢چهارشنبه  ٩ ، وزير كشور امارات 

٣متحده عربي، در رابطه با ضرورت آزادي مريم البلوشي ٠ ٣و امينه العبدولي  ١   ، مبني بر:

ريم موان ابراز نگراني فزاينده در رابطه با رو به وخامت نهادن سالمت جسم و ر )الف

، شان در معرض اعمال ادعايي شكنجهالبلوشي و امينه العبدولي، در پي قرار گرفتن

  امناسب پزشكي و شرايط غيرانساني حبس؛نهاي ناكافي و مراقبت

زل خود ميالدي در من ٢٠١٥ال فوريه س ١٩اشاره به دستگير شدن مريم البلوشي در  ب)

 ي به يكهاي مالپس از اقدام وي به اهداء كمك» تأمين مالي تروريسم«در ابوظبي، به اتهام 

  خانواده سوري؛

 ٢٠١٥ال نوامبر س ١٩اشاره به دستگير شدن امينه العبدولي، شش ماه بعد، در روز  ج)

  ميالدي، به اتهام ارتكاب به جرائم سايبري؛

ها به هاي مخفي، ناگزير شدن آناشاره به محبوس شدن اين دو زنداني در بازداشتگاه د)

زجمله ضرب و شتم، حبس انفرادي اتحت شكنجه،  - منجر به محكوميت خود  –اعترافات 

  مدت و تهديد به تجاوز؛طوالني

ه ن هرگونوها، بداشاره به نامعلوم بودن مكان حبس اين دو زن پيش از برگزاري محاكمه آن ه)

 ساخته؛پذير ميرفتار را امكاندسترسي به جهان خارج كه البته اعمال شكنجه و سوء

                                                             
٢   تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش شبكه خبري  ٧

 https://www.middleeasteye.net/news/uae-9٤- s-congressman-abdulsalam-mohamed-

darwish-marzooqi 
٢٨ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٩ Shaikh Saif Bin Zayed Al Nahyan 
٣٠ Maryam Al-Balushi 
٣١ Amina Al-Abdouli 
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رفتارهاي بيشتر از سوي مأموران زندان و ها در معرض سوءاشاره به قرار گرفتن آن و)

در  وثبهشرايط غيرانساني، پس از طي مراحل رسمي تفهيم اتهام و انتقال به زندان ال

هاي بهداشتي، حبس انفرادي و ه وجود دوربين نظارتي در سرويسابوظبي، ازجمل

  هاي درماني؛هاي ديگر، بدون برخورداري از مراقبترفتار از سوي زندانيسوء

جويانه در عنوان اقداماتي تالفيرفتارها و اعمال شكنجه بهاشاره به تداوم يافتن سوء ز)

 ماتي جديدمحكوميت خود، در رابطه با اتهابه  ها از پذيرش اعترافات منجرقبال امتناع آن

  شان؛شان در راستاي ارتقاء آگاهي عمومي از وضعيتها به دليل تالشعليه آن

به حبس  ها به اعتصاب غذا در اوايل سال جاري ميالدي، در اعتراضاشاره به اقدام آن ح)

ه شي شد كودكخي به انفرادي و رفتارهاي تحقيرآميز كه نهايتاً منجر به اقدام خانم البلوش

  خود حكايت از ميزان اضطرار اين وضعيت دارد؛

 حبس اشاره به منجر شدن اقدام اين زنداني به خودكشي به پايان يافتن مجازات ط)

هاي زندان، توجهي سيستماتيك پزشكي از سوي مقامحال تداوم يافتن بيانفرادي و درعين

  ؛١٩ –د ويژه با توجه به شيوع بيماري كوويبه

هاي پزشكي از اين دو زنداني اشاره به درخواست جهت بهبود يافتن وضعيت مراقبت ي)

٣با توجه به مرگ عاليه عبدالنور هاي توجهي، ديگر زنداني زندان الوثبه كه بر اثر بي٢

  پزشكي جان باخت؛

اشاره به درخواست از اين مقام امارات متحده عربي، جهت اتخاذ تدابير الزم در  ك)

آزاد كردن بدون قيد و شرط مريم البلوشي و امنيه العبدولي، همچنين انجام راستاي 

تحقيقات مستقل در زمينه اعمال شكنجه عليه اين دو زنداني و مسئول به شمار آوردن 

هاي ها از شرايط امن و انساني، مالقاتپذير ساختن برخورداري آنعامالن آن و امكان

٣هاي پزشكي الزممراقبتمعمول با اعضاء خانواده و وكال و  ٣    ؛

                                                             
٣٢ Alia Abdulnour 

٣   المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:نامه سرگشاده كارزار بين ٣
 http://icfuae.org.uk/news/open-letter-uae-minister-interior-regarding-maryam-al-balushi-
and-amina-al-abdouli 
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٣المللي براي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -٤ ٤ ، در روز چهارشنبه 

، در خصوص قصد امارات متحده عربي براي كسب عضويت در ١٣٩٩شهريورماه  ٢٦

رغم وخامت ميالدي، به ٢٠٢٤تا  ٢٠٢٢هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل براي سال

        اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. بشر در اين كشور وضعيت حقوق

هايي در تابستان سال جاري، اقدام دولت امارات متحده عربي به برگزاري نشست الف)

٣منظور آغاز پروژه تشكيل كميته حقوق بشربه ٥ ها و مجامع بنا بر توصيه بسياري از سازمان 

اي سوم حقوق بشر، باهدف تالش براي عضويت ورهالمللي، ازجمله بررسي جهاني دبين

رغم تداوم موارد نقض ، به٢٠٢٤تا  ٢٠٢٢هاي در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال

حقوق بشر در اين كشور و ناكارآمدي آن در عمل به تعهدات خود بر اساس بررسي 

  ميالدي؛ ٢٠١٨اي سال جهاني دوره

و  له دستگيريگسترده عليه مخالفان سياسي، ازجمهاي اشاره به تداوم يافتن سركوب ب)

  محاكمه احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر؛

رغم هبهاي اين كشور، عقيدتي در زندان –اشاره به تداوم يافتن حبس زندانيان سياسي  ج)

ها و با توجه به تأييد خودسرانه هاي آن جهت آزاد كردن آنهاي متعدد از مقامدرخواست

به  كومتحيت حبس اين افراد از سوي نهادهاي سازمان ملل، با نگاه به اقدام بودن ماه

 هاي محاكمه عادالنه وكسب اعترافات تحت شكنجه، محروم كردن زندانيان از ضمانت

 ها؛نقض انسانيت آن

و  ٢٠١٣ال سژوئيه  ٢در » ٩٤يو.اي.ايي «سال از محاكمه گروه  ٧اشاره به گذشت بيش از  د)

اد به ميالدي، پس از متهم شدن اين افر ٢٠١٢ها در ژوئيه سال ل از دستگيري آنسا ٨بيش از 

 شور؛كشان براي اجراي اصالحات سياسي در توطئه عليه رژيم حاكم، تنها به دليل درخواست

                                                             
٣٤ International Centre for Justice and Human Rights 
٣٥ Human Rights Committee 
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٣اشاره به حبس دكتر ناصر بن غيث ه) ٦ ترين كارشناسان امور مالي اسالمي در ، يكي از مهم

ميالدي، تنها به دليل  ٢٠١٥اوت سال  ١٨زمان دستگيري وي در  امارات متحده عربي، از

 انتشار توئيتي انتقادي از نقض حقوق بشر در مصر؛

 اشاره به سرنوشت مشابه احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، با توجه به و)

 ميالدي، با ٢٠١٧مارس  ٢٠دستگيري و حبس وي توسط نيروهاي امنيتي حكومت در 

 هاي اجتماعي؛گي وي با قربانيان نقض حقوق بشر در شبكهتوجه به همبست

٣اشاره به دستگيري دكتر محمد الرُكِن ز) ٧ ميالدي، در زمره گروه  ٢٠١٢ژوئيه سال  ١٧، در 

هاي متعدد به هنگام حبس، از سوي شماري و موفق شدن او به دريافت جايزه» ٩٤يو.اي.ايي «

  اند؛زه او براي آزادي بيان اعالم همبستگي كردهالمللي كه با وي و مبارهاي بيناز سازمان

ي يان سياسهاي امارات متحده عربي به امتناع از آزاد كردن زنداناشاره به اقدام مقام ح)

ها در پايان رساندن دوران حبس خود و تداوم بخشيدن به حبس خودسرانه آنموفق به به

د و يا افرا ت زماني براي حبس اين، بدون تعيين محدودي»مراكز مشاوره«مراكزي موسوم به 

شان شمار آوردنها در قبال اين اقدام، با توجه به بهاعطاي حق تجديدنظرخواهي به آن

  اند از:ها عبارت، كه اسامي برخي از آن»تهديد تروريستي«عنوان به

٣محمود الحساني -  ٢٠١٩ژوئيه سال  ١٦، فعال حقوق بشر، كه دوران حبس وي در ٨

عنوان يكي از اعضاء گروه ميالدي، به ٢٠١٢ژوئيه سال  ١٦پايان رسيد؛ وي در  ميالدي به

  دستگير شده بود؛» ٩٤يو.اي.ايي «

٣عبدا... الحَجري - ٩ ٤و فهد عبدالقادر الحَجري  ژوئيه سال  ١٢، كه عبدا... الحَجري بايد در ٠

 اند؛هشدميالدي آزاد مي ٢٠٢٠مارس سال  ٢وي فهد الحجري بايد در برادر و  ٢٠١٩

                                                             
٣٦ Dr. Nasser bin Ghaith 
٣٧ Dr. Muhammad Al-Roken 
٣٨ Mahmoud Al-Hosani 
٣٩ Abdullah Al-Hajri 
٤٠ Fahd Abdul Qadir Al-Hajri 
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٤احمد محمد المالء - ١ ٤و عبدا... الهلو  شان، به ترتيب در اول مه ، كه دوران محكوميت٢

اي در ميالدي به پايان رسيد و اكنون در مركز مشاوره ٢٠١٧آوريل سال  ٢٢و  ٢٠١٧سال 

 زندان الرزين زنداني هستند؛

٤سعيد البُريمي - يان رسيده و ميالدي به پا ٢٠١٨مارس  ٢٦، كه دوران محكوميتش در ٣

 برد؛همچنان در زندان الرزين در حبس به سر مي

٤منصور االحمدي - ٤ شده، با توجه به ميالدي آزادي مي ٢٠١٩اكتبر سال  ١٢كه بايد در  

  دستگير شده بود؛ ٢٠١٢اكتبر سال  ١٢اينكه در 

٤فيصل علي الشهي -  ٥   ؛ميالدي به پايان رسيده است ٢٠١٧آوريل سال  ٢٢كه زمان حبس وي در  

٤عبدالوحيد حسن بادي -  ٦   شده است؛ميالدي از حبس آزاد مي ٢٠١٨مارس سال  ٢٦كه بايد از  

٤عمران الرضوان علي الحارثي - ٧ ميالدي  ٢٠١٩ژوئيه سال  ١٦كه دوره محكوميت وي از  

 به پايان رسيده است؛

٤خليفه رابعه -  ٨   ؛ميالدي به پايان رسيده است ٢٠١٨ژوئيه سال  ٢٣كه دوران حبس وي در  

٤اين در حالي است كه برخي از زندانيان ازجمله اسامه النجار - ٩ ٥، بدر البحري ٠ و عثمان  

٥الشهي ها، از سوي ، پس از ناگزير شدن به انكار موارد نقض به وقوع پيوسته در قبال آن١

  شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي، مورد عفو قرار گرفتند؛

٥عبدا... عواد الشمسياشاره به ابتالء  ط) ٢ سياسي محبوس در زندان  –، زنداني عقيدتي 

استفاده ، عالوه بر قرار گرفتن وي در معرض شكنجه و سوء١٩ –الوثبه به بيماري كوويد 

                                                             
٤١ Ahmed Muhammad Al-Mulla 
٤٢ Abdullah Al-Helou 
٤٣ Saeed Al-Buraimi 
٤٤ Mansour Al-Ahmadi 
٤٥ Faisal Ali Al-Shehhi 
٤٦ Abdulwahid Hassan Badi 
٤٧ Imran Al-Radwan Ali Al-Harithi 
٤٨ Khalifa Rabiah 
٤٩ Osama Al-Najjar 
٥٠ Badr Al-Bahri 
٥١ Othman Al-Shehhi 
٥٢ Abdullah Awad Al-Shamsi 
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منظور كسب اعتراف از او در مورد تأييد روابط خود با حكومت قطر، همچنين اشاره به به

  هاي درماني؛ميز و محروميت از مراقبتقرار گرفتن وي در معرض رفتارهاي تحقيرآ

يان خود ناپذيري برقراري هرگونه تماس ميان چندين خانواده با زنداناشاره به امكان ي)

ها نيز حتي از پشت شيشه هفته: اين در حالي است از مالقات حضوري آن ٣براي بيش از 

 است؛ عمل آمده ماه ممانعت به ٤جهت رعايت فاصله اجتماعي الزم، براي مدت بيش از 

، ١٩ –ها به بيماري كوويد هاي زندانيان از ابتالء آناشاره به ابراز نگراني عميق خانواده ك)

هاي امارات و عدم اتخاذ تدابير بهداشتي از سوي ويژه با توجه به شيوع آن در زندانبه

 زشكي الزم؛پي و هاي درمانها، عالوه بر محروميت زندانيان از دريافت مراقبتهاي زندانمقام

داني هاي امارات به آشكار كردن تعداد دقيق مبتاليان زنهاي زنداناشاره به امتناع مقام ل)

ها و گزارشگران ها از سازمانبه ويروس كرونا و همچنين ممانعت به عمل آوردن آن

ها، اهها و بازداشتگالمللي، ازجمله گزارشگر ويژه در زمينه سالمت به بازديد از زندانبين

  المللي؛شان به موازين معمول بينمنظور حصول اطمينان از پايبنديبه

  هاي امارات متحده عربي جهت:اشاره به درخواست اين مركز از مقام م)

وع سياسي، موردتحقيق قرار دادن وق – درنگ تمامي زندانيان عقيدتيآزاد كردن بي -

ضايي د مسئول در نظام قت رساندن افراها و به مجازاموارد نقض حقوق بشر در قبال آن

  انيان؛طرف، عالوه بر جبران خسارات قرببي

حال تداوم ينآزاد كردن تمامي افراد موفق در به پايان رساندن دوران حبس خود و باا -

نويسان و ها و خودداري از محبوس كردن فعاالن حقوق بشر، وبالگيافتن حبس آن

  ؛مخالفان سياسي در مراكز مشاوره

مي ها، فراهم آوردن تمابه ويروس كرونا در زندان مبتالمنتشر ساختن فهرست افراد  -

 ن ازاقدامات احتياطي الزم جهت ممانعت به عمل آوردن از شيوع آن و حصول اطمينا

  هاي درماني الزم؛برخورداري مبتاليان از مراقبت
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ها و مجامع شان، وكال، سازمانهايدهفراهم آوردن امكان برقراري ارتباط ميان زندانيان و خانوا - 

  ؛ها در اين زمينهرنج و عذاب آن تلفن يا اينترنت و پايان دادن به المللي حتي از طريقبين

هاي ميالدي و تمامي توصيه ٢٠١٨اي سال هاي بررسي جهاني دورهدرآوردن توصيه اجرابه  - 

٥ذف تبعيض نژاديهاي مربوط به حقوق زنان و حقوق كودكان و كميته حكميته ٣ .  

  

  عربستان سعودي و امارات متحده عربي*

 ١١ تحليلي ميدل ايست آي، در روز جمعه –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -

هاي ، به نقل از شبكه خبري بي.بي.سي، در خصوص اقدام برخي از كشور١٣٩٩مهرماه 

  ر:چين، مبني بها به استرداد آن هاي تبعيدي وخاورميانه به اخراج اويغوري

برخي  ردادگزارش برنامه نيوز نايت شبكه خبري بي.بي.سي، مبني بر دستگيري و است الف)

اي از مسلمانان اويغور گريخته از چين و در تالش براي كسب پناهندگي در كشوره

  خاورميانه؛

ومت اشاره به مورد هدف قرار گرفتن چندين دانشجو و زائر اويغوري از سوي حك ب)

 سعودي، امارات متحده عربي و مصر در همكاري با پكن در اين زمينه؛ عربستان

روه اقليت ميالدي، به آغاز كارزاري عليه گ ٢٠١٤اشاره به اقدام دولت چين از سال  ج)

يت ميليون نفر، غيرقابل قياس با جمع ١٠مسلمان در استان شمال غربي اين كشور(

 ز بوده وستان، قزاقستان و مغولستان هم مره با قرقيزهاي هان ساكن در آن منطقه) كچيني

  ميالدي تحت تسلط چين قرار دارد؛ ١٩٤٩از سال 

هاي اهميليون ايغور در اردوگاشاره به اقدام حكومت چين به نگاه داشتن دست كم يك د)

هاي بازآموزي سياسي و همچنين قرار دادن اين ها تحت برنامهاجباري جهت قرار دادن آن

 رت و مراقبت شديد؛منطقه تحت نظا

                                                             
٥   عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: المللي برايگزارش مركز بين ٣

 https://ic4jhr.org/?p=6741 
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رها عنوان مأمني براي ايغوكه به لحاظ تاريخي به –اشاره به متهم شدن حتي تركيه  ه)

اد به استرد –كنند ها در سراسر اين كشور زندگي ميشود و هزاران نفر از آنشمرده مي

  برخي از اعضاء اين اقليت به چين كه البته از سوي آنكارا انكار شده است؛

توقف هاي پكن در راستاي مه اسناد افشاء شده در سال گذشته مبني بر تالشاشاره ب و)

مثال عنوانها در خارج از كشور: بهساختن امكان سفر براي ايغورها و هدف قرار دادن آن

ين ادانشجوي دانشگاه الزهرا در  ١٢درخواست از دولت مصر براي استرداد دست كم 

  ها تن ديگر؛كشور و زنداني كردن ده

ي ستشواشاره به متهم شدن چين همچنين به قرار دادن ايغورها در معرض شكنجه، ش ز)

  ين اقليت؛اسازي اجباري زنان مغزي و كار اجباري و عقيم

ر ان ايغولماناشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن محمد بن سلمان، به دفاع از سركوب مس ح)

  از سوي حكومت چين؛

آيد و در ماه ژوئن ن شريك تجاري عربستان به شمار ميگفتني است كه چين بزرگتري ط)

سال جاري ميالدي از اين كشور بيش از هر كشور ديگر منطقه نفت وارد كرده است. اين 

ميالدي، حدود  ٢٠١٨در حالي است كه ميزان واردات عربستان سعودي از چين در سال 

٥ميليارد دالر بوده است ٤٦ ٤ . 

  

  

  

  

  

  

                                                             
٥   تحليلي ميدل ايست آي، به نقل از شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٤

 https://www.middleeasteye.net/news/uighur-china-middle-east-deport-beijing 
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از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير  بشرب) موارد نقض حقوق 

  كشورهاي منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان*

 ٧تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -١

آمده در زمينه جنايات جنگي اخير دست، در خصوص شواهد و مدارك به١٣٩٩مهرماه 

  ن، مبني بر:عربستان در يم

آمده از دستتحقيقات انجام شده از سوي شبكه خبري اسكاي نيوز، مبني بر شواهد به الف)

به  –متحده قرار دارد كه تحت حمايت اياالت –احتمال ارتكاب ائتالف به رهبري عربستان 

  جنايات جنگي در يمن؛

الي حجه در مرز اشاره به سفر يك گروه تحقيقاتي به روستاي دوردستي در استان شم ب)

ميان يمن و عربستان كه در آنجا منزل مسكوني يك خانواده يمني مورد هدف نيروهاي 

 ائتالف قرار گرفت؛

كودك: گفتني است كه  ٦شهروند يمني در اين حمله، ازجمله  ٩اشاره به كشته شدن  ج)

مراه دو هيچ مرد بزرگسالي در اين حمله كشته يا مجروح نشده و تنها يك مادر جوان به ه

  فرزند خود زنده باقي ماندند؛

آمده از محل واقعه، مبني بر پيدا شدن قطعاتي از تسليحات دستهاي بهاشاره به عكس د)

  متحده در محل حادثه؛ساخته شده در اياالت

اشاره به اظهارات گروه مشترك ارزيابي رويدادها تحت نظارت نيروهاي ائتالف به  ه)

 ١٢كه در  - در جريان تحقيق و بررسي قرار داشتن اين رويداد رهبري عربستان، مبني بر 

  و اعالم نتايج تحقيق پس از اتمام آن؛ –به وقوع پيوسته  ٢٠٢٠ژوئيه سال 

اشاره به انتقادات جديد از دولت بريتانيا در زمينه فروش سالح به عربستان سعودي و متهم  و)

  ه ناديده گرفتن جنايات جنگي؛شدن آن از سوي نمايندگان حزب مخالف در پارلمان ب
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گفتني است كه نيروي هوايي سلطنتي سعودي كه به انجام حمالت هوايي عليه اهداف  ز)

اند، اكنون در حال ها و مدارس محكوم شدهغيرنظامي، ازجمله مراسم عروسي، بيمارستان

٥هاي غيرنظامي اسكاتلند هستندآموزش ديدن در فرودگاه ٥   ؛ 

  

 ٤وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –سوي پايگاه خبري  انتشار گزارش از -٢

ر يمن. نه فقدان دسترسي به دارو د، در خصوص اتهامات مطرح شده در زمي١٣٩٩مهرماه 

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

. مبني بر متهم شدن نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان از سوي نيروهاي انصارا.. الف)

  ري؛ن ائتالف به ممانعت به عمل آوردن از دسترسي كشور به داروهاي ضرواقدام اي

شمار  ر بهباشاره به اظهارات دكتر طه المتوكل، وزير بهداشت دولت نجات ملي، مبني  ب)

هاي مورد عنوان يكي از نخستين بخشهاي بهداشتي و پزشكي يمن بهآوردن زيرساخت

ستن بصر، توجه به اقدام ائتالف به تحميل ح هدف قرار گرفته از سوي ائتالف عربي، با

  فرودگاه صنعا و ممانعت به عمل آوردن از ورود دارو به كشور؛

ز نيازهاي درصد ا ١٠اشاره به كافي نبودن داروهاي توليد شده در كشور براي تأمين  ج)

أثير درصد ديگر و همچنين اشاره به ت ٩٠واقعي آن در اين زمينه و ضرورت واردات 

 هاي بهداشتي و درماني؛سوخت در يمن بر بخشكاهش 

اشاره به اقدام عبد ربه منصور هادي، به متهم كردن دولت نجات ملي به ممانعت آوردن  د)

هاي بشردوستانه، پس از هشدارهاي مارك لوكوك مسئول امور بشردوستانه از جريان كمك

٥سازمان ملل در هفته گذشته در اين زمينه؛ ٦    

                                                             
٥   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –خبري گزارش پايگاه  ٥

 https://www.middleeastmonitor.com/20200928-evidence-of-recent-saudi-war-crime-in-
yemen-surfaces 

٥   هاي پيشين:سوابق در گزارش ٦
د ، در خصوص بازگشت تهدي١٣٩٩شهريور ماه  ٢٥شنبه ، در روز سهپايگاه خبري سازمان مللانتشار گزارش از سوي *

  قحطي به يمن در ميانه افزايش شدت منازعات، مبني بر:
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٥بان حقوق بشر در هفته گذشتهش ديدهاشاره به گزار ه) المللي ، مبني بر اقدام حاميان مالي بين٧

» مداخله سيستماتيك«به كاستن از بودجه كمكي خود در ماه ژوئن سال جاري به دليل 

                                                                                                                                                                
انداز بازگشت قحطي به يمن، با توجه به ناكارآمدي كشورهاي گزارش مقامات سازمان ملل به شوراي امنيت درباره چشم الف)
ميالدي در ميانة افزايش شدت منازعات، بروز موانع جديد بر سر  ٢٠٢٠مالي به عمل به تعهدات خود در سال  كنندهكمك

  بس؛ها براي به شكست كشاندن آتشها و تداوم تالشامدادرساني
قحطي در اشاره به اظهارات مارك لوكوك، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، مبني بر ممانعت به عمل آمدن از بروز  ب)

درصد از  ٣٠دو سال گذشته به دليل افزايش تأمين بودجه در زمينه كمك به يمن، اين در حالي است كه در سال جاري تنها 
ميليون نفر از مردم اين كشور تحت تأثير كاهش  ٩هاي مورد تعهد حاميان مالي تأمين شده و در نتيجه بيش از كمك

  اند؛ها قرار گرفتهامدادرساني
كه همگي از اعضاء ائتالف عربي به رهبري  –ه به امتناع كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت اشار ج)

ميليارد دالري طرح  ٢,٤١هاي گذشته، در قبال تأمين بودجه از قبول مسئوليت در سال جاري، برخالف سال -عربستان هستند 
ترين بحران بشري جهان به شمار ه سازمان ملل وضعيت يمن را جديواكنش بشردوستانه سازمان ملل: اين در حالي است ك

المللي است و هاي بيندرصد) وابسته به امدارساني ٨٠ميليون نفر از جمعيت آن ( ٣٠,٥آورده و در حال حاضر زندگي حدود 
 هاي يمني است؛تداوم اين وضعيت به مثابه صدور حكم مرگ براي بسياري از خانواده

المللي صنعا در برابر پروازهاي مربوط به سازمان ملل و منجر شدن اقدام نيروهاي انصارا... به بستن فرودگاه بيناشاره به  د)
  هاي امدارسان، به دليل كمبود سوخت كه عواقب بشري شديدي براي اين كشور به همراه دارد؛ديگر سازمان

لل در امور يمن، مبني بر منجر شدن افزايش منازعات، به ويژه اشاره به اظهارات مارتين گريفيتس، فرستاده ويژه سازمان م ه)

، به دور ١٩ –هاي بشردوستانه در كنار شيوع بيماري كوويد در حوالي شهر مأرب، عالوه بر افزايش نياز كشور به امدادرساني
  شدن يمن از مسير صلح و

بشكه نفت خام از تانكر اف.اس.اُ صافر در درياي  سازمان ملل به خطر ناشي از نشت يك ميليوناشاره مجدد هر دو مقام  و)
سرخ و فاجعه زيست محيطي ناشي از آن: گفتني است كه اگرچه نيروهاي انصارا... به همكاري در اين زمينه با كارشناسان فني 

  اند.اند، اما مجوزهاي الزم در اين زمينه را صادر نكردهسازمان ملل متعهد شده
٥   شين هاي پيسوابق در گزارش ٧
نه ضرورت خاتمه يافتن مداخله ، در زمي١٣٩٩شهريور ماه  ٢٤، در روز دوشنبه بان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *

  كشور، مبني بر: ينهاي درگير جنگ يمن در عمليات امدادرساني به اطرف
يمن  پيامدهاي مرگبار: ممانعت از امدارساني در«بان حقوق بشر، تحت عنوان اي از سوي ديدهصفحه ٦٥انتشار گزارش  الف)

هاي درگير در نصارا... و ديگر طرفبني بر ممانعت به عمل آوردن قابل مالحظه نيروهاي ام» ١٩-در ميانه شيوع بيماري كوويد 
در  شردوستانهگوار بجنگ از انجام عمليات امدارساني به مردمِ به شدت نيازمند يمن كه موجب رو به وخامت نهادن وضعيت نا

  شده است؛ ١٩ –گير كوويد اين كشور و تضعيف واكنش آن در قبال بيماري همه
لي راي انتقان و شو..، دولت عبد ربه منصور هادي و نيروهاي وابسته به آاشاره به مداخله سيستماتيك مقامات انصارا. ب)

هاي مالي كنندگان كمكجنوب تحت حمايت امارات متحده عربي در عمليات امدارساني و منجر شدن اين روند به اقدام اهداء
 هاي به عملليل ممانعتخشي به دها، ببه كاهش بودجه خود در ژوئن سال جاري ميالدي، به رغم افزايش نيازها به اين كمك

ها در زمينه تأمين آب و هاي درماني و حمايتهاي غذايي، مراقبتآمده كه نهادهاي امدارساني را ناگزير به كاهش ميزان كمك
  ده است؛ها تن از مردم نيازمند اين كشور كربهداشت براي ميليون

 هاي درگير در منازعه مسلحانهامي طرفامدادرساني از سوي تم درنگ ممانعت از روندتأكيد بر ضرورت خاتمه يافتن بي ج)
حلي در مقامات م ر دادنساله يمن و لزوم اقدام حاميان مالي به افزايش بودجه نهادهاي امدارسان، همزمان با تحت فشار قرا ٥

  طرفي بشردوستانه؛راستاي احترام گذاردن به اصول استقالل و بي
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طلبان جنوب در نيروهاي انصارا...، نيروهاي وابسته به دولت عبد ربه منصور هادي و جدايي

٥ر يمنزمينه عمليات امدادرساني د ٨   ؛

  

 ٢٩وز شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٣

جهت  سرباز مزدور ٤٥٠، در خصوص اقدام امارات متحده به استخدام ١٣٩٩شهريورماه 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. انجام عمليات ترور در يمن

٥للي حقوق و توسعهالمصدور بيانيه از سوي مؤسسه بين الف) ٩ ٦و بنياد رادار حقوق  ٠ در  

چهل و پنجمين جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مبني بر اقدام امارات 

ها در يمن جهت تن از آن ٤٥٠كارگيري متحده عربي به استخدام هزاران سرباز مزدور و به

د ترور توسط اين افراد انجام ترورهاي رده باال، ضمن ابراز نگراني در زمينه افزايش موار

  در اين كشور؛

                                                                                                                                                                
وزه حبودها در ها و كمزمان ملل به انجام تحقيقات مستقل در زمينه ميزان و گستره اين ممانعتتأكيد بر ضرورت اقدام سا د)

هاي سالمت، بهداشت و غذا در سراسر هاي بشردوستانه، با توجه به پايان يافتن تدريجي روند خدمات در عرصهامدارساني
  دهد؛نجات مي ماريخطر گرسنگي و بي ها نفر را ازخدماتي كه ميليون –يمن، در ميانه كاهش شديد بودجه 

وي حاميان مالي در ماه ژوئن ميليارد دالر از س ١,٣٥اشاره به آمار ارائه شده از سوي سازمان ملل، مبني بر فراهم آمدن تنها  ه)
پايان  هاي بشردوستانه ضروري تاميليارد دالر جهت تأمين فعاليت ٢,٤١ها قول اهداء سال جاري، اين در حالي است كه آن

  سال جاري ميالدي را داده بودند؛
جمله  شان، ازاشاره به معضالت پيش روي امدادرسانان در سراسر يمن، موجب ممانعت به عمل آمدن از انجام وظايف و)

، ان نيازهابي ميزمقررات جاري، تأخير در تأييد مراحل امدادرساني، اعمال خشونت عليه امدادرسانان و مداخله در ارزيا
ها: اين در حالي است كه از نگاه سازمان ملل يمن در حال تجربه بزرگترين بحران كنندگان كمكها و فهرست دريافتتنظار

وس كرونا پيش از شيوع وير –اند ها بودهدرصد از جمعيت آن پيشاپيش وابسته به دريافت اين كمك ٨٠بشري جهان است و 
  و سقوط نظام بهداشتي و درماني كشور؛

امات ها و عدم پاسخگويي مقخواندن آن» پايه و اساسبي«به واكنش مقامات انصارا... در قبال اين اتهامات مبني بر  اشاره ز)
  بان حقوق بشر ودولت عبد ربه منصور هادي و شوراي انتقالي جنوب به سازمان ديده

سته، ه وقوع پيوبستانه و مقامات انصارا... هايي در زمينه تعامل ميان نهادهاي بشردوهاي اخير پيشرفتگفتني است كه ماه ح)

وانع مها اشاره كرد، اما امدادرسانان نگران بروز توان به صدور مجوزها در اين زمينه و حذف ماليات بر كمككه از جمله مي
  جديد بر سر راه خود هستند.

٥   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٨
 https://www.middleeastmonitor.com/20200925-yemen-accusations-fly-over-lack-of-access-
to-medicine 
٥٩ International Institute for Rights and Development 
٦٠ Rights Radar Foundation 
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انجام  جهت اشاره به اقدام امارات متحده عربي به استخدام سرباز مزدوران آمريكايي ب)

 دن وعترورهاي رده باال در يمن و انجام چندين عمليات توسط اين سربازان در شهر 

مردمي  ها شخصيت سياسي وسال گذشته به ترور ده ٥ديگر شهرهاي اين كشور كه در 

  منجر شده است؛

كشور  ٤از  هزار سرباز مزدور ٣٠اشاره به اقدام امارات متحده عربي به استخدام حدود  ج)

ها در يمن پس از آموزش ديدن از سوي تن از آن ٤٥٠كم  كارگيري دستآمريكاي التين و به

  متحده آمريكا؛اياالت

رد نقض جهي سازمان ملل به مواتوه عربي از بياستفاده امارات متحداشاره به سوء د)

يات ها به تداوم بخشيدن به جناحقوق بشر از سوي سرباز مزدوران در يمن و اقدام آن

 پذيري و پاسخگويي؛خود بدون هرگونه مسئوليت

گذاران و اصحاب درصد از سياستمداران، قانون ٨٠جاشدگي بيش از اشاره به بي ه)

 به قرار ان در راستاي يافتن ايمني با توجههاي جههاي يمني در داخل يا ديگر كشوررسانه

  شان در معرض ترورهاي احتمالي؛گرفتن

اشاره به هشدار در زمينه به مخاطره افتادن شديد حق حيات در يمن و ضرورت اقدام  و)

٦فقط اظهار سخنان مهرآميزسازمان ملل به اتخاذ اقدامات كارآمد در اين زمينه و نه ١ .  

  

                                                             
٦   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ١

 https://www.middleeastmonitor.com/20200919-rights-groups-uae-hired-٤٥٠-mercenaries-

to-carry-out-assassinations-in-yemen 


