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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

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

  

  رين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بح الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

 ماهارديبهشت 25شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
ابل قنكات  .، به مناسبت دومين سالگرد حبس مدافعان زن حقوق بشر در عربستان1399

   اند از:ذكر اين گزارش عبارت
ز سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان، جهت الملل ادرخواست سازمان عفو بين الف)

شان، تنها آزاد كردن مدافعان سرشناس زن حقوق بشر از زندان، با گذشته دو سال از حبس
آميز از حق رانندگي زنان و ايجاد ديگر اصالحات در نظام به دليلي حمايت مسالمت

  سركوبگر قيموميت مردساالرانه؛
                                                            

 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  Internationalبان حقوق بشر )؛ ديده
)Human  Rights  Watch تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East  Monitor  (MEMO) ؛(

 سازمان ملل تيصندوق جمع)؛ شبكه خبري دويچه وله؛ Mwatana for Human Rights( مواطنه سازمان حقوق بشر
 Unitedمتحد ( Nations  Populations  Fund  (UNFPA)مركز حقوق بشر امارات متحده عربي ( )؛Emirates 

Centre  for Human Rights  (ECHR)(مركز حقوق بشر خليج (فارس)  )؛Gulf  Centre  for Human Rights 

(GCHR)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters Foundation) ؛ پايگاه خبري ديبريفر(Debriefer خبرگزاري )؛
 SALAM for Democracy and Humanسازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر ( ؛)Anadolu Agency( آناتولي

Rightsحقوق بشر در بحرين (مركز آمريكا براي دموكراسي و  )؛Americans for Democracy & Human Rights 

in  Bahrain  (ADHRB)() ؛ پايگاه خبري بحرين ميرورBahrain  Mirror حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه)؛
)Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)) و پايگاه خبري سعودي ليكس (Saudi Leaks.(  
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هاي خاورميانه در سازمان عفو ، مدير بخش پژوهش2اشاره به اظهارات لين معلوف ب)
رفتارهاي جسمي و روحي الملل، مبني بر قرار داشتن اين فعاالن زنداني در معرض سوءبين
رهايي شكنجه، تعرض جنسي و حبس انفرادي و مواجه بودن بسياري از  ازجملهرواني،  –

  آميزشان؛هاي صلحگريشهاي مبتني بر اتهاماتي در رابطه با كنبا محاكمه يافتگان
مستمسكي  عنوانبهبرداري عربستان از دستگاه قضايي، تأكيد بر ضرورت عدم بهره ج)

اعتبار  قرار دادن فعاالن و هشدار در مورد از بين رفتن فشارتحتجهت سركوب و 
ار هاي حكومت اين كشور در راستاي انجام برخي اصالحات، تا زمان مورد هدف قرتالش

 جو؛االن مسالمتگرفتن فع

درنگ و الملل از عربستان سعودي، جهت آزاد كردن بيتأكيد بر درخواست عفو بين د)
به  س تنهاسياسي و مدافعان حقوق بشِر محبو –بدون قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي 

  بيان و تشكيل اجتماعات و تجمعات؛آميز از حق آزادي مندي صلحدليل بهره
برند، فعال زن حقوق بشر كه در انتظار برگزاري دادگاه به سر مي 13ز گفتني است كه ا ه)
، 5، نسيم الساده4، سمر بداوي3لوجين الهذلول ازجمله، اندمحبوستن همچنان در زندان  5

 8؛7و مياء الزهراني 6نوف عبدالعزيز
  
در  ،1399 ماهارديبهشت 20بان حقوق بشر، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي ديده -2

 نهانپخصوص اقدام حكومت عربستان به بازداشت يكي ديگر از شاهزادگان اين كشور و 
  :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. كردن آن در مكاني نامعلوم

   

                                                            
2 Lynn Maalouf 
3 Loujain al‐Hathloul 
4 Samar Badawi 
5 Nassima al‐Sada 
6 Nouf Abdulaziz 
7 Maya’a al‐Zahrani 

 الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين  8

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/saudi-arabia-heartbreaking-anniversary-
marks-twoyear-detention-of-women-human-rights-defenders/ 
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ند فرز ،ودل سعآ ...شاهزاده فيصل بن عبدااقدام نيروهاي امنيتي عربستان به بازداشت  الف)
ت تني اسسال جاري ميالدي: گف در مارس، عربستان سعوديپادشاه درگذشته  ...ملك عبدا

  ؛هده داشتعربستان را بر ع احمرهاللاين شاهزاده سعودي پيشتر رياست سازمان كه 
يك به نزد منابعاشاره به مخالفت مقامات سعودي با اعالم محل بازداشت و شرايط او:  ب)

ين اردند كه احتماالً كعالم بان حقوق بشر اخاندان سعودي در گفتگو با سازمان ديده
  ؛شاهزاده سعودي با استفاده از زور به مكان نامعلومي برده شده است

 ميالدي، در جريان موج 2017اشاره به حضور شاهزاده فيصل در نوامبر سال  ج)
بيش  ، به همراهكارلتونريتز هاي هتل موسوم به بازداشتها در عربستان سعودي، بازداشت

 هزاده و مسئوالن حكومتي جاري و سابق؛تاجر، شا 300از 

مد بن ني محدر جريان حكمرااشاره به تداوم يافتن اقدامات غيرقانوني مقامات سعودي  د)
ا تن يصل و صدهفتمامي انتقادات و زنداني شدن شاهزاده  رغمبه، وليعهد عربستان ،سلمان

  ديگر بدون پايه و اساس قانوني در اين كشور؛
سال  برآمده است كه شاهزاده فيصل از دسامهمچنين بان حقوق بشر در گزارش ديده ه)

كن لبي ممتاكنون هيچ انتقاد علني عليه رياض نكرده و به دليل بيماري قميالدي  2017
 ؛قرار گيرد فشارتحتاست 

 ،بسمهشاهزاده نيز حساب كاربري سال جاري ميالدي، آوريل  ماهدر گفتني است كه  و)
يتر از بازداشت بدون اتهام او در زندان الحائر در جنوب ئزيز، در تودختر سعود بن عبدالع

ها چند ساعت بعد حذف يتئاما اين تو ؛اش خبر دادرياض و وخامت شرايط جسماني
اعالم كرد، از زمان حذف ارديبهشت)  16(مه  5خبرگزاري فرانسه در تاريخ  .شدند

  ؛9اندوضعيت او دريافت نكردهگونه اطالعي از ها، خانواده بسمه ديگر هيچيتئتو
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 9

 https://www.hrw.org/news/2020/05/09/saudi‐arabia‐prince‐incommunicado‐detention 
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 ماهارديبهشت 18شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سعودي ليكس، در روز پنج -3
اب ، در خصوص برگزاري محاكمه خودسرانه براي زنداني سياسي، به دليل اعتص1399
    اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. غذا

نويس منتقد، مسر رائف بداوي، زنداني سياسي و وبالگ، ه10اظهارات انصاف حيدر الف)
مبني بر اقدام مقامات عربستان به برگزاري محاكمه خودسرانه براي اين زنداني، به دليل 

رفتار از سوي مقامات زندان و دست زدن وي به اعتصاب غذا، در اعتراض به تداوم سوء
  مجاز نبودن او به تماس با خانواده خود؛

گذاران وبالگ ليبرال ساله، و يكي از بنيان 35نويس زنداني شدن اين وبالگ اشاره به ب)
از سال  -ها قليتاوبالگي در حمايت از مباحثه آزادانه آراء و حقوق زنان و  –وُرك نِت

  وي به بيماري كليه؛ يابتالميالدي به اتهام توهين به اسالم و  2012
ي، ميالد 2014ي سعودي در بهار سال اشاره به صدور حكم از سوي دستگاه قضاي ج)

ريال سعودي  ميليونيكسال حبس، پرداخت جريمه  10مبني بر محكوميت وي به تحمل 
به اين  شدتبهالمللي ضربه جامعه بين 50كه پس از دريافت  –ضربه شالق  1000و 

 القات شپرونده واكنش نشان داده و از مقامات سعودي درخواست نمودند تا مابقي مجاز
ا از نظام مجازات شالق ر تازگيبهرا تعليق نمايند: گفتني است كه حكومت سعودي 

  ست؛قضايي خود حذف و آن را با گذراندن حبس و يا پرداخت جريمه جايگزين كرده ا
ائف بدوي و فرزند ر 3اشاره به اقدام مقامات كانادا به اعطاء پناهندگي به همسر و  د)

  ميالدي؛ 2013سال ها در اين كشور، از زندگي آن
اروف، به رائف جايزه ساخ يميالدي، به اعطا 2015اشاره به اقدام پارلمان اروپا در سال  ه)

  اه وي در آزادي بيان و حقوق بشر؛بداوي به دليل آزادي انديشه و جايگ
 وتارتيرهاشاره به قرار داشتن رژيم سعودي در معرض انتقادات سخت، به دليل سوابق  و)

دستگيري منتقدان، اعمال محدوديت عليه  ازجملهنه موارد نقض حقوق بشر، خود در زمي

                                                            
1 0 Insaf Haidar 
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نگار عربستان منتقد در كنسولگري اين زنان و قتل وحشيانه جمال خاشقچي، روزنامه
 .11ميالدي 2018كشور در استانبول، در اكتبر سال 

  
  بحرين*
 23شنبه ه، در روز س12انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1

، در خصوص اقدام دولت بحرين به سانسور رويداد مجازي مقابله با 1399 ماهارديبهشت
    اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. سازي روابط با رژيم اسرائيلعادي
سازي اقدام حكومت بحرين به قطع برنامه نشست مجازي سخنرانان مخالف عادي الف)

كشورهاي حوزه خليج (فارس) با رژيم اسرائيل، پس از مدت زمان  روابط ديپلماتيك ميان
كوتاهي از آغاز آن و به دنبال تماس وزارت كار و توسعه اجتماعي اين كشور با برگزاركنندگان 

  در خصوص دستور مقامات عالي حكومت در مورد توقف آن؛  13اين رويداد
شور در هاي مستمر حكومت اين كالشاشاره به ابراز مخالفت بسياري از مردم بحرين با ت ب)

 ازجملههاي حوزه خليج (فارس) و رژيم اسرائيل، سازي روابط ميان كشورراستاي عادي
از  نانيسخنرا در سال گذشته، با شركت» معامله قرن«ميزباني كنفرانس دانلد ترامپ در زمينه 

من جوانان توسط انج برگزارشدهبحرين، كويت، عربستان سعودي، عمان و فلسطين و 
  ؛كه از قطع ناگهاني اين رويداد مجازي نيز عذرخواهي كردند –دموكراتيك بحرين 

مينه كننده در زاشاره به حاكي بودن قطع اين رويداد از بروز تحولي جديد و نگران ج)
هاي بلندمدت دولت بحرين در خصوص اعمال محدوديت عليه حقوق شهروندان تالش

برداري از تشكيل اجتماعات و تجمعات و همچنين بهرهخود در عرصه آزادي بيان و 
 زي؛بحران شيوع ويروس كرونا در راستاي گسترش ابزارهاي سركوب خود در فضاي مجا

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سعودي ليكس. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://saudileaks.org/en/arbitrary‐trial‐of‐prisoner‐of‐conscience‐for‐his‐hunger‐strike/ 
1 2 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 

  حقوق و دموكراسي بحرين  حقوق بشر در بحرين و مؤسسهمركز آمريكا براي دموكراسي و  13
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مجازي،  هاي اخير به معرفي قوانين گسترده جرائماشاره به اقدام دولت بحرين در سال د)
ادن ل آن مورد هدف قرار دها در فضاي مجازي و به دنباانگاري مخالفتدر راستاي جرم

ترين مدافع حقوق بشر رشناسسنبيل رجب،  ازجملههاي سرشناس در اين عرصه، چهره
ر زمينه اعمال د افشاگرانههاي سال حبس، به دليل نشر توئيت 5بحرين و محكوم به تحمل 

با يمن به رهبري  نتقاد از نقش كشور خود در جنگهاي بحرين و اشكنجه در زندان
  ن سعودي؛عربستا

اشاره به محكوم شدن ابراهيم شريف، رهبر سابق حزب منحل شده وعد، در مارس  ه)
هاي انتقادآميز در ماه حبس تعليقي به دليل انتشار توئيت 6ميالدي، به تحمل  2019سال 

نگار جمهور معزول سودان و محكوميت عادل المرزوق، روزنامهمورد عمر البشير، رئيس
  ؛14اي در توئيترهاي منطقهبه جرائم سايبري به دليل تحليل سياست بحريني، به ارتكاب

  
 ماهيبهشتارد 14انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز يكشنبه  -2

، در خصوص تداوم اقدام حكومت بحرين به خاموش و مجازات كردن 1399
       اند از:    موارد مهم اين گزارش عبارت. نگارانروزنامه

، به مناسبت 15انتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر الف)
بررسي وضعيت آزادي مطبوعات از سوي  منظوربهروز جهاني آزادي مطبوعات و 

  المللي در اين كشور؛هاي بينسازمان
وهي رهاي گتأكيد بر عدم وجود آزادي مطبوعات در بحرين، قرار داشتن تمامي رسانه ب)

زادي كشور، در زمينه شاخص آ 180از ميان  169در اختيار دولت بحرين و كسب رتبه 
  مطبوعات؛

                                                            
  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: مؤسسه 14

 http://birdbh.org/2020/05/bahrain‐government‐censors‐online‐anti‐normalisation‐event/ 
1 5 Salam for Democracy and Human Rights 
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بس حامكان  ، فراهم آمدنروازايناشاره به وجود ابهام در قانون مطبوعات بحرين و  ج)
لت نگاران منتقد حكومت و مقامات كشور و همچنين اعمال ممنوعيت از سوي دوروزنامه

  هاي آن؛محتواهاي مجازي مخالف سياستبحرين بر روي 
ها و پيگردهاي حقوقي به هنگام نگاران با ممنوعيتاشاره به تداوم مواجهه روزنامه د)

لب سبرداري از مستمسك انجام وظايف شغلي خود، همچنين اقدام مقامات بحرين به بهره
ر د اعتباكومت از تجدينگاران اين كشور و امتناع حمجازاتي براي روزنامه عنوانبهتابعيت، 

  هاي خارجي؛ران شاغل در خبرگزارينگامدارك بسياري از روزنامه
  :ازجملهحريني در اين زمينه، بهايي به مقامات اشاره به توصيه ه)
پذير ساختن نگاران و امكانلزوم فراهم آوردن فضاي حقوقي براي مطبوعات و روزنامه -

امات مندي از نقش خود در زمينه نظارت بر اقدرهها به اطالعات، همچنين بهدسترسي آن
  حكومت؛

ون آفريني نهادهاي جامعه مدني در زمينه تهيه قانضرورت فراهم آوردن امكان نقش -
  مدرن مطبوعات؛

ها در فضاي مجازي و متوقف ساختن روند پيگرد قانوني لزوم رفع ممنوعيت -
  اندركاران اين عرصه؛دست

  ها؛آن نگاران و عكاسان و جبران خسارات وارد آمده بهي روزنامهضرورت آزاد كردن تمام - 
  تابعيت شده؛نگاران سلبلزوم بازگرداندن حق شهروندي روزنامه -
ز اسازمان ملل جهت بازديد  ضرورت صدور مجوز براي گزارشگران ويژه حقوق بشر -

  كشور؛
  ؛16المللي در اين كشورهاي بينرسانه قيدوشرطبيلزوم فراهم آوردن امكان فعاليت  -
  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 16

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57688.html 
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، در 17انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -3
برداري دولت بحرين از ممانعت از ، در خصوص بهره1399 ماهارديبهشت 11شنبه روز پنج

اقدامي  عنوانبهحضور مدافعان حقوق بشر در جلسات شوراي حقوق بشر سازمان ملل، 
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. ويانهجتالفي
 ملل غيبت مدافعان حقوق بشر بحريني از جلسات اخير شوراي حقوق بشر سازمان الف)

 – هاي مسافرتي به دليل شيوع بيماري كوويددر ژنو، حتي پيش از مقرر شدن ممنوعيت
  در جهان؛ 19

برداري از اعمال بهره ميالدي، به 2016اشاره به اقدام حكومت بحرين، از سال  ب)
جويانه عليه تمامي فعاالِن در فيراهكاري تال عنوانبههاي مسافرتي، سيستماتيك ممنوعيت
هاي يتتعيين ممنوع ازجملهحقوق بشري سازمان ملل،  سازوكارهايتالش براي تعامل با 

  ؛يالديم 2016فعال حقوق بشر، از ژوئن تا سپتامبر سال  30مسافرتي براي نزديك به 
ميالدي، به  2019دفتر فرآيندهاي ويژه سازمان ملل، در نوامبر سال  8اشاره به اقدام  ج)

ت صدور اعالميه مشترك، خطاب به دولت بحرين در رابطه با تداوم يافتن اقداما
نصور، م، داماد هاجر الو داعيجويانه آن عليه نبيل رجب و سيد احمد انگيز و تالفيرعب

  ا سازمان ملل در زمينه حقوق بشر؛شان ببه دليل همكاري
 رفتنتأكيد بر ابراز نگراني مسئوالن اين فرآيندها در خصوص مورد هدف قرار گ د)

آميز حقوق بشري و هاي صلحمدافعان حقوق بشر و فعاالن سياسي، تنها به دليل فعاليت
مندي مشروع از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و آزادي تشكيل تجمعات و بهره

  آميز؛جتماعات مسالمتا
از سوي مقامات بحرين جهت بازديد حتي يك مقام  مجوزاشاره به عدم صدور  ه)

در  ي آنفرآيندهاي ويژه سازمان ملل از اين كشور، براي مدت بيش از يك دهه و ناكام
  ؛حقوق بشري سازمان ملل سازوكارهايابراز تمايل جهت تعامل و همكاري آتي با 

                                                            
1 7 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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ميالدي، به  2018اوت سال  13آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل، در اشاره به اقدام  و)
جويانه در تمامي كشورهاي انتشار گزارش ساالنه در خصوص سطوح اقدامات تالفي

، اعمال فرا قضاييهاي اشاره به اتهاماتي چون، قتل ازجملهجهان عليه مدافعان حقوق بشر، 
هاي عمومي در راستاي مورد هدف قرار دنهاي خودسرانه و برچسب زشكنجه، بازداشت

ن تن از مسئوال 10دادن قربانيان موارد نقض حقوق بشر و همچنين ابراز نگراني 
 فرآيندهاي ويژه سازمان ملل در خصوص تداوم روند آزار و اذيت و ارعاب عليه

  همكاري با سازمان ملل هستند؛ درصددكه  –نمايندگان جامعه مدني بحرين 
المللي از مقامات بحريني جهت رفع تمامي درخواست جامعه بين ضرورت تأكيد بر ز)

گران هاي كنشهاي مسافرتي و متوقف ساختن تمامي اشكال مداخله در فعاليتممنوعيت
يكي از  عنوانبهمستقل جامعه مدني كشور، همچنين حصول اطمينان از پايبندي بحرين، 

  .18ي حقوق بشريالمللاعضاء شوراي حقوق بشر به موازين بين
  
  امارات متحده عربي*
، در 19انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -1

، در خصوص تداوم موارد نقض حقوق بشر در 1399 ماهارديبهشت 22روز دوشنبه 
 نكات. امارات متحده عربي، با توجه به برقراري فرهنگ معافيت از مجازات در اين كشور

   مهم گزارش به شرح زير است:
 گيري در امارات متحده عربي وفرهنگ معافيت از مجازات به يك همه شدنتبديل الف)

  ر؛منجر شدن آن به فخرفروشي حكومت اين كشور به ارتكاب به موارد نقض حقوق بش

                                                            
  گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: 18

 https://www.adhrb.org/2020/04/why‐are‐ 
ahraini/ 
1 9 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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بر  وانين نظارتقكشور پليسي مستبد و برخوردار از  عنوانبهبه شمار آوردن امارات  ب)
مند از قوانين مبهم در راستاي توجيه ها و تجسس از شهروندان، همچنين بهرهرسانه

  سركوب مخالفان و منتقدان دولت از سوي حكام اين كشور؛
ي و محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبهاي اشاره به رسوايي جريان تهديد ج)

نجر شدن اين مو  وهمسر سابق ا ءشاهزاده هيا، عليه رئيس اماراتنائب وزير و نخست
  جريان به صدور حكم از سوي دادگاه انگليس در راستاي حمايت از فرزندان وي؛

 ن ازاشاره به اقدام حكومت امارات به توسل به اعمال شكنجه جهت اعتراف گرفت د)
 ازجملهكننده حكومت، شدگان و تمامي افراد (به ادعاي مقامات اين كشور) تهديدبازداشت

نگاران و معافيت هاي ديني و روزنامهر، مخالفان سياسي، شخصيتمدافعان حقوق بش
 مجازات؛ هرگونهها از عامالن شكنجه

ازات و هاي امنيتي امارات از اختيارات نامحدود جهت مجاشاره به برخورداري دستگاه ه)
 ر؛شوهاي فعاالن زنداني و فعاالن مقيم خارج از كجويانه عليه خانوادهاعمال اقدامات تالفي

ماه حبس در  6، پژوهشگر انگليسي و ناگزير به تحمل 20اشاره به پرونده متيو هجز و)
امارات متحده عربي، به اتهام جاسوسي و قرار گرفتن وي در معرض ضرب و شتم و 

كه لندن در روابط خود با ابوظبي  ها حاكي از آن بودبينيپيشدر اين پرونده رفتار: سوء
و  هاي اماراتيگذاري در شركتاتفاق نيفتاد. انگليس به سرمايه اما اين ،كندميبازنگري 

نيز دامينيك راب، وزير خارجه بريتانيا، از  تازگيبهاين كشور ادامه داده و فروش سالح به 
  كشور دوست ياد كرده، كه اعتراض متيو هجز را به دنبال داشته است؛ عنوانبهامارات 

از فرهنگ نقض حقوق بشر در امارات  متحدهتاياالپوشي اشاره به همچنين چشم ز)
متحده عربي، خودداري دولت آمريكا از بازنگري در روابط خود با اين كشور و موافقت 

ميالدي به فروش محموله جديدي از  2019جمهوري آمريكا، در سال دانلد ترامپ، رئيس
انجام شد كه  در حالياين معامله ميليارد دالر:  8تسليحات به عربستان و امارات به ارزش 

هاي وابسته به القاعده را به سالح دهد و گروهامارات همچنان به شكنجه زندانيان ادامه مي

                                                            
2 0 Matthew Hedges 



  13                  )             4( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

كند كه به نقض نظامياني استفاده ميآمريكايي مجهز كرده و از اين سالح براي خريدن شبه
  ؛پردازندحقوق بشر مي

عاملي براي  عنوانبهگذاري، سرمايههاي مندي حكومت امارات از صندوقاشاره به بهره ح)
تحت تأثير قرار دادن تعامل كشورهاي جهان با اين كشور و فراهم آوردن امكان نقض 

 ؛ 21هاي حقوق بشرالمللي و معاهدهقوانين بين

هاي ها و بيانيهافزايش گزارشرغم اشاره به تداوم يافتن اين روابط اقتصادي به ط)
شناسان درخواست جمعي از كار ازجمله، و پارلمان اروپاسازمان ملل سوي از  صادرشده

ات حقيقتحقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس سال جاري، از مقامات امارات جهت انجام 
 ، در سالرفتار با زندانيان و يا درخواست پارلمان اروپادر زمينه شرايط بازداشت و سوء

اهم ب فعاالن حقوق بشر و فرميالدي، از اين كشور جهت پايان دادن به سركو 2018
 ارج از كشور؛خها در داخل و ه آنآوردن امكان فعاليت آزادان

در  كشته شدن هزاران غيرنظامييمن و مداخله عربستان و امارات در گفتني است كه  ي)
هاي جنگي و مشاركت در بدترين بحران انساني جنايتبه ارتكاب همچنين  اين كشور،
  ؛22آيدبه شمار ميامارات حكومت ت اقداما ازجملهجهان نيز 

  
 19، در روز جمعه 23انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2

، در خصوص درخواست جهت انجام تحقيقات در زمينه مرگ علياء 1399 ماهارديبهشت
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. عبدالنور

اندازي طوماري در فضاي مجازي، ه عربي به راهاقدام مركز حقوق بشر امارات متحد الف)
درنگ و ، جهت انجام تحقيقات بي24ترين مقامات اماراتيمبني بر درخواست از عالي

                                                            
گذار در ترين سرمايهبه مهمميليارد الري  773تا  589گذاري با سرماي تا اماراتشده  موجبها اين صندوقبرخورداري از  21

يت وراي امنشو دائم با پنج كشور عض خود راروابط تجاري شده و كشورهاي آسيايي و اروپايي و آمريكاي شمالي تبديل 
  .المللي دارندبينمبادالت كه نقش مهمي در عرصه  كشورهايي - گسترش دهد 

  گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: 22
 https://www.adhrb.org/2020/05/uae‐2/ 
2 3 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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با فرا رسيدن سالگرد مرگ اين فعال  زمانهمطرفانه در زمينه مرگ علياء عبدالنور، بي
ن زنداني در اين حقوق بشر و همچنين تداوم موارد نقض حقوق بشر در قبال ساير زنا

  كشور؛
اي مبارزه ميالدي، پس از 2019مه سال  4يادآوري كردن مرگ علياء عبدالنور در روز  ب)

ر دوي  طوالني با بيماري سرطان در زندان الوثبه امارات متحده عربي و قرار گرفتن
سال: اين در حالي است كه  4رفتار به مدت هاي سيستماتيك پزشكي و سوءمعرض اهمال

  اند؛فاجعه نيز مسئول شناخته نشده يك از عامالن اينچهي
ا ني بتأكيد بر تناقض اقدامات و رفتارهاي صورت گرفته در قبال اين فعال زندا ج)

المللي حقوق تعهدات حكومت امارات بر اساس بندهاي ششم و هفتم كنوانسيون بين
  مدني و سياسي و بند نخست كنوانسيون مبارزه با شكنجه؛

اي سياسي در معرض رفتاره –ره به قرار داشتن ساير زندانيان زن عقيدتي اشا د)
شان به اتهام رحمانه مقامات، پس از بازداشت، ناپديدشدگي اجباري و محكوميتبي

ها در معرض موارد فاحش نقض حقوق مندي از آزادي بيان، همچنين قرار گرفتن آنبهره
  شان؛يدن سالمت جسمي و روانيب دبشر و رفتارهاي دهشتبار، منجر به آسي

درنگ در زمينه اشاره به درخواست از مقامات عالي امارات جهت، انجام تحقيقات بي ه)
وي به بيماري سرطان  يابتالشرايط و چگونگي مرگ علياء عبدالنور در زندان با توجه به 

ي امارات، هاو مسئول به شمار آوردن عامالن آن، آزاد كردن ساير زنان محبوس در زندان
 –دچار نشدن به سرنوشت علياء عبدالنور و آزاد كردن تمامي زندانيان عقيدتي  منظوربه

  ؛25ها از حق آزادي بيانمندي آنسياسي و توقف روند حبس فعاالن تنها به دليل بهره
  

                                                                                                                                                            
شيخ خليفه بن زائد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي و شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس و نخست وزير  24

  امارات متحده عربي
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  25

http://www.echr.org.uk/en/campaigns/petition‐echr‐calls‐investigation‐alia‐abdulnours‐
death 
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 16شنبه ، در روز سه26انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) -3
در خصوص ضرورت خاتمه يافتن موارد نقض شديد حقوق بشر ، 1399 ماهارديبهشت

نكات مهم گزارش به شرح . عليه مدافعان حقوق بشر از سوي مقامات امارات متحده عربي
   زير است:

 بشر اقدام مركز حقوق بشر خليج (فارس) به مستندسازي موارد نقض شديد حقوق الف)
و پس  ندانزن و مدافعان حقوق بشر در از سوي مقامات امارات متحده عربي در قبال فعاال

هاي بشردوستانه خود ليتفعاالني كه يا بايد براي هميشه از فعا –شان از حبس از آزادي
شان را به ها حبس در زندان، تا پايان زمان محكوميتچشم بپوشند تا آزاد شوند و يا سال

 جان بخرند؛

  :جملهاز، فعان و فعاالن اين عرصهاشاره به برخي از موارد نقض حقوق بشر عليه مدا ب)
هاي گروهي عقيدتي به حضور در رسانه –ناگزير ساختن فعاالن و زندانيان سياسي  -

  ها به آزاد شدن؛هاي خود، در صورت تمايل آنجهت ابراز پشيماني و تأسف از فعاليت
ر ها، در شرايط حبس خانگي و واداقرار دادن زندانيان در صورت آزاد كردن آن -

پا كردن پابندهاي الكترونيك، جهت مورد نظارت و تجسس قرار دادن شان به بهكردن
 ؛ هايشانفعاليتو  وآمدهارفت

دن مدت زمان بسياري از فعاالن در زندان، حتي پس از به پايان رسي داشتننگاه -
نين چر و همتهديد براي امنيت كشو عنوانبهها شان به بهانه به شمار آمدن آنمحكوميت

  تداوم نيازشان به بازپروري؛
در  -» اورهمراكز مش«انتقال دادن زندانيان آزاد شده از زندان الرزين به مراكز موسوم به  -

  شده است؛  هاي ديگر جداحقيقت بخش ديگري از زندان كه از بخش
نهادهاي امنيتي كشور به موارد نقض شديد  ويژهبهاشاره به ارتكاب مقامات امارات و  ج)

اي و جدي حقوق بشر، نه تنها بر اساس قانون اساسي و قوانين كيفري فدرال، بلكه بر مبن
  مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر؛

                                                            
2 6 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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ي هاي مركز حقوق بشر خليج (فارس) از كشورهاي ديگر، نهادهااشاره به درخواست د)
  :ازجملهارات متحده عربي، ورزشي و مقامات ام –المللي، نهادهاي فرهنگي بين
ربي، در امارات متحده ع كشورهاي داراي نفوذ ويژهبهالمللي، درخواست از جامعه بين -

 كارهايسازوروپا و ا، بريتانيا، كانادا و برخي از كشورهاي اتحاديه متحدهاياالتهمچون، 
درنگ جهت بي مربوط به گزارشگران ويژه، به مداخله سازوكارهاي ويژهبهسازمان ملل، 

  يدن به روند نقض آشكار حقوق بشر عليه مدافعان اين عرصه؛كمك به خاتمه بخش
تمامي  قات بادرخواست از سازمان ملل و نمايندگان اتحاديه اروپا جهت اقدام براي مال -

» 94.ايي يو.ِاي«ن محاكمه زندانيا ازجملههاي امارات، فعاالن و مدافعان محبوس در زندان
  ها؛منيت آنو حصول اطمينان از صحت و سالمت جسمي و ا

 حكومدرخواست از مديريت باشگاه ورزشي منچستر سيتي و انجمن هواداران آن، جهت م - 
مالك اين  عنوانبهامارات،  حاكمكردن وقوع موارد نقض فاحش حقوق بشري از سوي هيأت 

ز كشور ااي متمدنانه از خود در خارج باشگاه و تالش آن در راستاي به نمايش گذاردن چهره
  خل متناقض است؛هاي عمومي در داشدن با سركوب آزادي كه به –
درنگ و بدون قيد و شرط فعاالن و درخواست از مقامات امارات جهت آزاد كردن بي -

سياسي، متوقف ساختن كنترل و تجسس  –مدافعان حقوق بشر و زندانيان عقيدتي 
جهت سفر به خارج ها، صدور مجوز براي زندانيان آزاد شده آن آمدوشدهايها و فعاليت

حداقل مقررات معيار براي رفتار با  ياجرااز كشور در صورت تمايل، حصول اطمينان از 
براي بازديد كارشناسان  مجوزهاي اين كشور (مقررات ماندال) و صدور زندانيان در زندان

امارات المللي از نهاد بينهاي مردمسازمان ملل، نمايندگان اتحاديه اروپا و مسئوالن سازمان
  .27و مالقات با زندانيان سياسي و مدافعان و فعاالن حقوق بشر زنداني

  
  
  

                                                            
  در لينك:گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي  27

  https://www.gc4hr.org/news/view/2381 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  
  ائتالف به رهبري عربستان*
 ماهيبهشتارد 23شنبه سه ، در روز28انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري ديبريفر -1

شدگان از سوي ائتالف به تن از ربوده 44، در خصوص درخواست جهت آزادي 1399
  رهبري عربستان در شهر عدن، مبني بر:

نهاد يمني بنيان سازمان مردم - 29شدگانصدور بيانيه از سوي انجمن مادران ربوده الف)
ر زندان بئر زنداني د 44جهت نجات جان  –سال پيش در اين كشور  3نهاده شده در 

با   - تحت نظارت نيروهاي مورد حمايت امارات  –احمد، در استان عدن در جنوب يمن 
در شرايطي كه دولت مستعفي  ويژهبهبه ويروس كرونا:  ابتالها با خطر توجه به مواجهه آن

  ؛يمن شهر عدن را كانون شيوع كرونا خوانده است
هديد تمورد  روازايناد كردن زندانيان و اشاره به مخالفت مقامات امنيتي عدن با آز ب)

 ها؛قرار گرفتن جان آن

جهت  –دولت عبد ربه منصور هادي  –درخواست اين انجمن از دولت مستعفي يمن  ج)
ها و دادن تضمين در پذيرش مسئوليت ملي و قانوني خود در زمينه محافظت از بازداشتي

ل، كميسارياي عالي حقوق بشر و ها، همچنين درخواست از سازمان ملمورد سالمت آن
بدون تفهيم ها است سالكه  -درنگ اين زندانيان ائتالف عربي جهت اقدام براي آزادي بي

  ؛30برندبه سر مي اتهام در زندان

                                                            
2 8 Debriefer 
2 9 Yemeni abductees' mothers league (AML) 

  گزارش پايگاه خبري ديبريفر. قابل بازيابي در لينك: 30
 https://debriefer.net/en/news‐17126.html 
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 19روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

به  غيرنظامي توسط نيروهاي ائتالف 4ن ، در خصوص كشته شد1399 ماهارديبهشت
       نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . رهبري عربستان در استان حجه

متهم شدن نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان از سوي نيروهاي انصارا... به كشتن  الف)
يك كودك، همچنين مجروح شدن كودكي ديگر، در  ازجملهشهروند غيرنظامي،  4

 ، در استان حجه درشمال غرب اين كشور و31دريايي به منطقه عبساي حمله

، به تجديد تعهد ماهارديبهشت 17اشاره به اقدام نيروهاي ائتالف، در روز چهارشنبه  ب)
بس برقرار شده از سوي سازمان ملل در يمن: اين در حالي است كه طرفين خود به آتش

عدم تمايل به دستيابي به صلح در اين  درگيري مكرراً يكديگر را به تشديد منازعات و
  ؛32كنندكشور متهم مي

  
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

، در خصوص تخريب بناهاي ميراث جهاني توسط حمالت 1399 ماهارديبهشت 17
   از:اند نكات محوري اين گزارش عبارت. نيروهاي عربستان سعودي

 بر اثر بناي باستاني در شهر صنعا، پايتخت يمن، پس از تضعيف سازه آن 3سقوط  الف)
  حمالت نيروهاي ائتالف عربي به رهبري عربستان به اين شهر؛

 وثبت رسيدن بناهاي مذكور در فهرست ميراث جهاني سازمان يونسكو اشاره به به ب)
ه . و ائتالف باله ميان نيروهاي انصارا..س 5مورد تهديد قرار گرفتن مكرر آن بر اثر جنگ 

 رهبري عربستان؛

 وهاي اين بناها هاي سنگين بر فرسايش هر چه بيشتر بنياناشاره به تأثير بارش باران ج)
  ها؛اماكن و كشته شدن صاحبان آن نهايتاً منجر شدن اين عوامل به سقوط اين

                                                            
3 1 Abs 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  32
 https://www.middleeastmonitor.com/20200508‐yemen‐houthis‐report‐4‐civilians‐killed‐in‐
arab‐coalition‐attack‐in‐hajjah/ 
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هاي متعدد و همچنين د و حمامگفتني است كه شهر تاريخي قديم صنعا به دليل مساج د)
خشتي، متعلق به پيش از قرن يازدهم، از شهرت خاصي برخوردار است و  خانه 6000

  ؛33سال پيش بنيان نهاده شده است 2500شود كه شهر صنعا در گفته مي
  
، در 1399 ماهارديبهشت 13انتشار گزارش از سوي خبرگزاري سبأ، در روز شنبه  -4

 نكات محوري اين. ي ائتالف به اداره گمرك استان البيضاءخصوص حمالت نيروها
   از: اندعبارتگزارش 

تن و ناپديد شدن بسياري ديگر بر اثر حمالت هوايي  3كم الف) مجروح شدن دست
  ، در استان البيضاء؛34نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به اداره گمرك عفار

و ژنراتور، همچنين  خانگيلوازمغذايي، واگن حامل مواد  11اشاره به آتش گرفتن  ب)
شدگان و مجروحان اين حادثه به دليل تداوم حمالت و ناپذيري شناسايي تعداد كشتهامكان

 در آسمان اين منطقه؛ هاي نيروهاي ائتالفپرواز جنگنده

بيضاء، ن الاشاره به در جريان قرار داشتن سازمان ملل از افتتاح اين گمرك در استا ج)
ارو، داد غذايي و گذرگاه اصلي ورود مو عنوانبهكيد بر به شمار آمدن اين اداره ضمن تأ

 حديده؛ بندرِپس از بسته شدن و حصر  ويژهبه

مله، ين حاشاره به اظهارات مسئوالن اداره گمرك صنعا، مبني بر به شمار نيامدن ا د)
ك مكرر گمر اراننخستين حمله به اماكن غيرنظامي، ضمن خاطرنشان كردن بمب عنوانبه

  ميثم و اداره گمرك استان ذمار از سوي نيروهاي ائتالف؛
اشاره به مسئول به شمار آمدن نيروهاي ائتالف و همچنين سازمان ملل در اين حمله بر  ه)

المللي، جهت هاي بيناساس بيانيه مطبوعاتي اداره گمرك، ضمن درخواست از سازمان

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  33

 https://www.middleeastmonitor.com/20200506‐saudi‐raids‐destroy‐yemen‐world‐heritage‐
sites/ 
3 4 Affar 
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يروهاي ائتالف به رهبري هاي نامي از جنايتحمايت از غيرنظاميان و اماكن غيرنظ
  عربستان؛

المللي بشردوستانه و قوانين الملل، قانون بينگفتني است كه بر اساس حقوق بين و)
جزائي، مورد هدف قرار دادن اماكن غيرنظامي، به مخاطره افكندن جان غيرنظاميان و مورد 

  .35جرائم جنگي است ازجملهها هدف قرار دادن معيشت آن
  
  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
 ماهارديبهشت 25شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج - 1

ماري توجه به تهديد بي شرايط بشردوستانه در يمن، با وتارتيرهانداز ، در خصوص چشم1399
  :ارش مذكور به شرح زير است. موارد مهم گزبراي اين كشور جنگ زده 19 –كوويد 
هاي اضطراري ، معاون موقت هماهنگي امدادرساني36اظهارات رامش راجاسينگام الف)

برابري حمالت طرفين درگير به مراكز درماني، در هفته  3سازمان ملل، مبني بر افزايش 
  نخست ماه جاري ميالدي (مه) و وقوع يك حمله در ماه آوريل؛

تاي راس دائمي طرفين از غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي در تأكيد بر ضرورت حمايت ب)
الملل بشردوستانه و حفاظت بيشتر از ها، بر اساس حقوق بينمورد هدف قرار ندادن آن

  مراكز درماني و پزشكي، در سايه شيوع ويروس كرونا؛
يوع شجاشده در ميانه و افراد بي جويانپناهاشاره به افزايش ميزان انگ زدن عليه  ج)

  ن؛ويروس كرونا و منجر شدن اين امر به اخراج اجباري و يا زنداني شدن مهاجرا
ن آن انگيزي عليه سازمان ملل و كاركناكننده آزار و اذيت و فتنهاشاره به افزايش نگران د)

ها به ندن آشو منجر شدن اين معضل به ايجاد مخاطره براي امدادرسانان و يا حتي ناگزير 
سانان هاي خود در بيشترين زمان مورد نياز، همچنين مواجهه امدادرفعاليتمتوقف ساختن 

  قص؛و تأمين بودجه براي كمبودها و نوا وانتقالنقلهاي بزرگي، چون محدوديت با چالش

                                                            
  گزارش خبرگزاري سبأ. قابل بازيابي در لينك: 35

 https://www.uprising.today/yemeni‐customs‐office‐bombed‐by‐saudi‐invaders/ 
3 6 Ramesh Rajasingham 
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ل كمبود هاي خود به دلياشاره به ناگزير شدن سازمان بهداشت جهاني به تحديد فعاليت ه)
به  مبتال كردن مراكز درماني تغذيه جهت درمان كودكان اقدام به تعطيل ازجملهبودجه، 

ميليارد  2المللي جهت تأمين بودجه تغذيه شديد و درخواست وي از جامعه بينسوء
  ؛اري ميالديجر سال پوشش دادن اقدامات ضروري از ماه ژوئن تا دسامب منظوربهدالري 

بهترين فرصت جهت غلبه  نعنوابهابراز اميدواري در خصوص برقراري صلح در يمن،  و)
  ؛37در اين كشور 19 –بر شيوع بيماري كوويد 

  
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

 21 ، در خصوص به عقب رانده شدن توسعه در يمن به مدت1399 ماهارديبهشت 24
          از:  اندوارد مهم اين گزارش عبارتم. سال، به دليل بروز جنگ داخلي در اين كشور

، مبني بر نقش ماهارديبهشت 23شنبه توئيت برنامه توسعه سازمان ملل، در روز سه الف)
ب ه عقبقابل مالحظه جنگ داخلي در رو به وخامت نهادن اساسي توسعه در اين كشور و 

  سال؛  21راندن آن به مدت 
 –گيري، چون كوويد هاي همهر زمان مقابله با بيماريبار جنگ داشاره به تأثير فاجعه ب)
ه اگزير بنبيماري كه اقتصاد جهاني را به زانو درآورده و بسياري از كشورها را  – 19
  مقررات قرنطينه در سطح ملي كرده است؛ ياجرا
ر قرا اشاره به درخواست اين نهاد سازمان ملل از جامعه جهاني، جهت مورد توجه ج)

 زشكيپاي اضطراري، همچون تأمين منابع مالي براي خريد غذا و تجهيزات دادن نيازه
  ن؛دم آبازسازي اين كشور براي مر جهت مقابله با اين بيماري و فراهم آوردن امكان

گفتني است كه بر اساس آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت يمن، تا كنون  د)
اند. اين تن جان خود را از دست داده 9ها يان آنشده كه از م مبتالنفر به اين بيماري  56

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 37

 https://news.un.org/en/story/2020/05/1064102 
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به ويروس كرونا  ابتالدر حالي است كه در مناطق تحت تسلط نيروهاي انصارا... دو مورد 
  ؛38و يك مورد مرگ بر اثر آن گزارش شده است

  
 19روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ن موارد مهم اي. ، در خصوص شيوع ويروس كرونا در جوامع يمن1399 ماهارديبهشت
    اند از:       گزارش عبارت

، مدير اجرايي برنامه سالمت اضطراري سازمان جهاني 39اظهارات مايكل رايان الف) 
، عدم شناسايي حالدرعينبهداشت در خصوص شيوع گسترده ويروس كرونا در يمن و 

  مي؛آن از سوي مقامات رس
، ابتالدر صورت شناسايي دقيق موارد  19 –پذيري مهار بيماري كوويد اشاره به امكان ب)

تأمين  كه مستلزم فراهم آوردن و –شان ها و در نهايت درمانمورد آزمايش قرار دادن آن
 خدمات بهداشتي و درماني الزم براي مردم اين كشور است؛

ها تن از آن 6ندان يمني به ويروس كرونا و مرگ تن از شهرو 26 يابتالاشاره به تأييد  ج)
  ؛ماهارديبهشت 17روز چهارشنبه  ا، ت19 - بر اثر بيماري كوويد 

اين در حالي است كه دولت عبدربه منصور هادي، نيروهاي انصارا... را به پنهان كردن  د)
متهم صنعا و إب  ازجملهبه اين بيماري در مناطق تحت تسلط خود،  ابتالموارد جديد 

  ؛40كندمي
  
انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، در روز  -4

، در خصوص ضرورت اختصاص بودجه اضطراري 1399 ماهارديبهشت 17چهارشنبه 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  38

https://www.middleeastmonitor.com/20200513‐un‐yemens‐war‐pushed‐development‐
back‐21‐years/ 
3 9 Michael Ryan 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  40
https://www.middleeastmonitor.com/20200508‐who‐coronavirus‐spreading‐across‐
communities‐in‐yemen/ 
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جهت حمايت به عمل آوردن از سالمت و ايمني زنان و دختران يمني، در ميانه شيوع 
  ، مبني بر:19 –بيماري كوويد 

ن از تهزار  48هشدار صندوق جمعيت سازمان ملل در زمينه احتمال مرگ بيش از  لف)ا
شري ان بزنان يمني بر اثر عوارض بارداري و زايمان، در كشوري مواجه با بدترين بحر

 نان، درزاني جهان، همچنين به دليل كمبود شديد منابع مالي و تعطيلي احتمالي مراكز درم
 ر اين كشور؛سايه شيوع ويروس كرونا د

 59اشاره به درخواست صندوق جمعيت سازمان ملل جهت تأمين اضطراري بودجه  ب)
 تران تاز زنان و دخانجات جان زنان باردار و ارائه خدمات حمايتي  منظوربهميليون دالري 

ا شيوع بميليون دالري جهت مقابله  24ميالدي، همچنين تأمين بودجه  2020پايان سال 
 وو حمايت از سالمت كاركنان بخش بهداشت و درمان و زنان  19 –بيماري كوويد 

 زده؛دختران نيازمند خدمات درماني، در اين كشور جنگ

نها رآمدي تا كااشاره به غيرقابل استفاده بودن نزديك به نيمي از مراكز بهداشتي يمن و ي ج)
ئه خدمات مربوط به درصد از مراكز درماني جهت ارا 20ها ها، قابليت تنهايي از آنبخش

كمبود  نان،دوران بارداري، زايمان و خدمات بهداشتي نوزادان، به دليل كمبود تعداد كارك
  رگيري؛هاي عملياتي و يا تخريب بر اثر جنگ و دتجهيزات پزشكي، ناتواني در تأمين هزينه

عواقب  رهاي جديد انتشار يافته از سوي اين نهاد سازمان ملل، مبني باشاره به داده د)
 ازجملهزده يمن، براي زنان، گير كرونا در كشور جنگناشي از تداوم شيوع بيماري همه

اجه با هاي تنظيم خانواده و موافزايش ميليوني تعداد زنان ناتوان از دستيابي به طرح
  هاي پيش رو؛ها، در ماههاي جنسيتي و ديگر آسيبهاي ناخواسته، خشونتبارداري

 هزجملادهاي كمبود بودجه شديد از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل، اشاره به پيام ه)
ركز م 140ناگزير شدن اين نهاد به متوقف ساختن خدمات حياتي سالمت بارداري در 

درماني و  هزار تن از زنان يمني باردار از خدمات بهداشتي و 320درماني، عدم دسترسي 
  رض بارداري؛هزار زن بر اثر عوا 48مرگ بيش از 

  :ازجملهخاطرنشان كردن آمارهايي در اين زمينه در كشور يمن،  و)
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ن باردار ز 20مرگ يك زن باردار در هر دو ساعت، به هنگام وضع حمل و قرار گرفتن  -
  ري؛ هاي قابل پيشگيها و ناتواناييديگر در معرض صدمات، عفونت

، عدم حالدرعيننواده و هاي تنظيم خازن به استفاده از برنامه 3تمايل يك زن از هر  -
  مندي از آن؛بهره

 و متخصص زنان؛ مامازايمان بدون حضور  10زايمان از هر  6وقوع  -

  ايمان؛هر زن باردار در يمن براي مرگ حين بارداري يا بر اثر ز 60شانس يك به  - 
  من و يزن باردار و شيرده در  ميليونيكتغذيه بيش از سوء -
زن از  4اي پيش از زايمان توسط كارشناسان متخصص از سوي هعدم دريافت مراقبت -

 .41زن يمني 10ميان هر 
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