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

ها ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1399ماه و خردادماه شتكشورهاي منطقه، در ارديبه
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانو اخبار آشكار به دست

صورت به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه
  ت:اس ريخالصه به شرح ز

  

  ر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبش الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

، در 1399 خردادماه 12انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز يكشنبه  -1
ل ت قابنكا .جين الهذلولنگراني فعاالن حقوق بشر عربستان سعودي از سالمتي لُخصوص 

  اند از:ذكر اين گزارش عبارت
، فعال در زمينه دفاع از حقوق »سياسي -زندانيان عقيدتي «اب كاربري اقدام حس الف)

زندانيان در عربستان سعودي، به انتشار توئيتي مبني بر درخواست از دولت رياض جهت 
صدور بيانيه، به منظور ارائه اطالعات در زمينه وضعيت سالمتي لجين الهذلول، فعال زن 

  هاي اين كشور؛سعودي محبوس در زندان
                                                            

 –)؛ پايگاه خبري UNICEFيونيسف ( –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحد UN News( زمان مللپايگاه خبري سا 1
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( East  Monitor  (MEMO)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters 

Foundation) ؛ خبرگزاري رسمي عربستان سعودي(Saudi Press Agency) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews ؛(
مركز حقوق بشر  ؛ پايگاه خبري انصارا...؛)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي)؛ Almasirahشبكه خبري المسيره (
 Emiratesامارات متحده عربي ( Centre  for  Human  Rights  (ECHR)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain 

Mirror) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM  for Democracy  and Human Rightsشبكه  )؛
)؛ مركز BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Washington Postروزنامه واشنگتن پست ( ؛)Aljazeera( رهيالجز يخبر

 Americans for Democracy & Human Rightsآمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( in Bahrain 

(ADHRB)(؛ خبرگزاري اسو) شيتدپرسAssociated Press (AP)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch و (
  ).European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)سعودي ( –بشر اروپايي سازمان حقوق 
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ه مانعت بمن و اشاره به اظهارات خانواده الهذلول، مبني بر قطع شدن ارتباط با دخترشا ب)
 درنگ و بدونعمل آوردن مقامات از مالقات با وي، ضمن درخواست جهت آزاد كردن بي

و به  وي در گذشته مورد شكنجه قرار گرفته اينكهوجه به ت با -قيد و شرط اين فعال زن
 ؛شده بودسلول انفرادي منتقل 

عزيزه  نفجان،لجين الهذلول، ايمان ال ازجملهاشاره به بازداشت فعاالن زن عربستاني،  ج)
ها از ميالدي و متهم شدن برخي از آن 2018 اليوسف و رقيه المحارب در ماه مه سال

  ؛»آسيب رساندن به منافع كشور«به سوي دادستاني كل 
الملل سازمان عفو بين ازجمله ،حقوق بشرهاي سازماناز برخي اين در حالي است كه  د)

بان حقوق بشر مدعي شده بودند كه اين فعاالن كه در دفاع از حقوق زنان فعاليت هو ديد
دولت اند. گفتني است كه گرفتههاي عربستان سعودي مورد شكنجه قرار كنند، در زندانمي

  ؛2رياض اين ادعاها را تكذيب كرده است
  
 10تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز شنبه  –وي پايگاه خبري انتشار گزارش از س -2

 - زندانيان عقيدتي «، در خصوص انتشار توئيتي از سوي حساب كاربري 1399 خردادماه
 81، 3، مبني بر رو به وخامت نهادن شديد وضعيت سالمتي، دكتر محمد الُخداري»سياسي

ن سعودي، در زندان و اشاره به از ساله و نماينده (مقام ارشد) جنبش حماس در عربستا
كه از آوريل سال  –دست رفتن توانايي حركت وي به دليل عوارض ناشي از بيماري 

برد: گفتني است كه حكومت عربستان ميالدي، بدون تفهيم اتهام در زندان به سر مي 2019
تبار اين نيها تن از دانشجويان، اساتيد و ساكنان فلسطيسعودي، در سال گذشته ميالدي، ده

  ؛4دكتر الخُداري، را خودسرانه دستگير نمود ازجملهكشور، 

  
                                                            

  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  2
https://plink.ir/2iEan 
3 Mohamed Al‐Khodari 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  4
https://www.middleeastmonitor.com/20200530‐health‐of‐hamas‐representative‐in‐saudi‐
deteriorates‐in‐prison/ 
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 9، در روز جمعه 5سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -3
اي از پايان يافتن آزار و اذيت زنان در عربستان ، در خصوص فقدان نشانه1399خردادماه 

  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است .سعودي، در نيمه نخست سال جاري ميالدي
وم سعودي، مبني بر تدا –بشر اروپايي آمده از سوي سازمان حقوق دستآمار به الف)

  ميالدي؛ 2020زندان در عربستان، در نيمه نخست سال  5فعال زن در  48حبس 
معرض  دره اشاره به شامل شدن اين آمار بر فعاالن و مدافعان حقوق بشِر قرار گرفت ب)

رفتار، همچنين زندانيان زن سياسي و نه زنان هاي معيوب و انواع شكنجه و سوءمحاكمه
رود آمار واقعي ان ميكه البته گم -بازداشت شده به اتهام ارتكاب به جرائم كيفري 

  زندانيان زن از اين تعداد بيشتر باشد؛
استاي دستگيري زنان، اشاره به اقدام حكومت سعودي به تشديد اقدامات خود در ر ج)
اندازي كارزاي در راستاي هدف قرار دادن شمار ميالدي، از طريق راه 2018ويژه از سال به

، مايا 6قابل توجهي از فعاالن و مدافعان سرشناس حقوق بشر، ازجمله لُجين الهذلول
، 12ن، ايمان النفجا11، هاتون الفصي10، نور المسلم9، سمر بداوي8، نسيمه الساده7الزهراني

 و ... 14، نوف عبدالعزيز13عزيزه اليوسف

هاي هاي خودسرانه در سالآمده در زمينه افزايش ميزان دستگيريدستاشاره به آمار به د)
 87زداشت ازي باويژه از زمان به قدرت رسيدن سلمان بن عبدالعزيز، مبني بر مستندساخير، به

 ها از اين تعداد بيشتر باشد؛دستگيري رود آمار واقعيكه البته گمان مي - زن در اين كشور 

                                                            
5 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
6 Loujain al‐Hathloul 
7 Maya al‐Zahrani 
8 Nassima al‐Sada 
9 Samar Badawi 
1 0 Noor al‐Musallam 
1 1 Hatoon al‐Fassi 
1 2 Emanal‐Nafjan 
1 3 Aziza al‐Yousef 
1 4 Nouf Abdulaziz 
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، الحائر 16در جده، طرفيه در القصيم 15هاي ذهباناشاره به حبس زندانيان زن در زندان ه)
تن از اين  30: گفتني است كه تا كنون 17در رياض، مباحث در دمام و شاَعر در عصير

 اند؛زندانيان آزاد شده

ه هنگام بتر از سن قانوني ان از سنين پاييناشاره به برخورداري برخي از اين زنداني و)
ا هايي در همبستگي بازجمله نور المَُسَلم كه به دليل انتشار توئيت –دستگير شدن 

براز ايا  ودرخواست مربوط به ضرورت اجراي عدالت اجتماعي براي شيخ نمر الباقر النمر 
 عقايد سياسي بازداشت شد؛

به  ين كشور،هاي سعودي، مبني بر اقدام مقامات ازندان اشاره به اظهارات قربانيان سابق ز)
عنوان ابزاري برداري از اين امر بهشان و بهرهدستگيري برخي از زنان به همراه فرزندان

هاي جسمي و رواني، ازجمله جدا كردن مادران از هاي مختلف شكنجهجهت اعمال روش
به  نامه اجباري، همچنين اشارهء اعترافزندانيان به امضا شان تا زمان ناگزير شدنفرزندان

  بازداشت زنان باردار؛
ض در معر رفتنگاشاره به تداوم يافتن مواجهه زنان زنداني با سرنوشتي نامعلوم و قرار  ح)

ها در معرض شكنجه نهاي ناعادالنه و معيوب، همچنين قرار گرفتن آها و دادرسيمحاكمه
  هاي جنسي؛و آزار و اذيت

المللي از عربستان جهت هاي مكرر سازمان ملل و جامعه بينبه درخواستاشاره  ط)
متوقف ساختن روند دستگيري و آزار و اذيت فعاالن زن اين كشور، با توجه به تناقض آن 

المللي و داخلي، ضمن تأكيد بر حاكي بودن اين اقدامات از رويكرد مقامات با قوانين بين
ها براي اصالح رفتارهاي خود در كوب و عدم قصد آنسعودي در زمينه افزايش ظلم و سر

  ؛18زمينه حقوق بشر
  

                                                            
1 5 Dhahban Prison 
1 6 Tarfiyah Prison  
1 7 Sha’ar Prison 

  سعودي. قابل بازيابي در لينك:  –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  18
https://www.esohr.org/en/?p=2833 
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، در 1399 خردادماه 5انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -4
ال س اسفندماهدر  بازداشت فرزندان مقام اطالعاتي فراري از عربستان سعوديخصوص 

          اند از: . موارد مهم اين گزارش عبارت1398

تان عربس مقام اطالعاتي سابق ،دكتر سعد جبريبازداشت عمر و سارا، پسر و دختر  الف)
ن محمد بن از به قدرت رسيدسال پيش، به دليل نگراني  3، گريخته به كانادا، از سعودي

ا ودي بدكتر جبري افسر رابط سازمان اطالعاتي عربستان سع: سلمان، وليعهد عربستان
  ؛بريتانيا بودام.آي. سيكس در مانند  ،العاتي غربياط هايسازمان

 50ورش ياشاره به اظهارات خالد جبري، پسر ارشد اين مقام سابق سعودي، مبني بر  ب)
 ساله وي؛ 21و  20خودرو به منزل آقاي جبري براي بازداشت فرزندان  20مأمور امنيتي با 

ها با ناس آات عربستان و عدم تماشاره به عدم تفهيم اتهام عمر و سارا از سوي مقام ج)
  شان از زمان بازداشت؛خانواده

ه با و مذاكر ابتدااي نكردن اين ماجرا در اشاره به تالش اين خانواده جهت رسانه د)
  ها؛شاين تال ناموفق بودن حالدرعينمقامات سعودي به منظور آزاد كردن فرزندان خود و 

ها و اي از تهديدجبري از سوي مجموعه گسترده اشاره به مورد هدف قرار گرفتن دكتر ه)
  اقدام مقامات كانادايي به بررسي جدي اين موضوع؛

اي هوش دكتر، مدرك از دانشگاه ادينبورو در اسكاتلندكه سعد جبري گفتني است كه  و)
 عضو سابق كابينه وزيران عربستان سعودي و داراي رتبه، مصنوعي دريافت كرده

نايف،  دست راست شاهزاده محمد بن عنوانبهز آقاي جبري اه است. سرلشگري بود
با  .ستاشته شود كه نقش اساسي در مبارزه با گروه القاعده دانام برده مي ،وليعهد سابق

ل قدرت گيري محمد بن سلمان و بازداشت خانگي محمد بن نايف در عربستان در سا
ان از ف نظر محمد بن سلمجبري برخال .آقاي جبري از اين كشور گريختميالدي،  2017

ي راتژمخالفان مداخله نظامي عربستان سعودي در جنگ يمن بود و كشورش را فاقد است
  ؛دانستخروج از اين جنگ مي
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 خواستحكومت عربستان دراز نيز  بان حقوق بشرديدهسازمان اين در حالي است كه  ز)
برد، آزاد كند. سابق اين كشور را كه در كانادا به سر مي مسئولفرزندان نموده است كه 

اعمال فشار بر وي جهت  باهدفشود بازداشت فرزندان اين مسئول سعودي گفته مي
  ؛19بازگشت به عربستان صورت گرفته است

  

 3شنبه سعودي، در روز سه –بشر اروپايي زمان حقوق انتشار گزارش از سوي سا -5
. ودي، در خصوص تداوم آزار و اذيت مردم عربستان از سوي حكومت سع1399خردادماه 

    اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت
شان، همچنين ممانعت به عمل آوردن مقامات سعودي از مالقات زندانيان با خانواده الف)

ها از به مخاطره زمان با شيوع ويروس كرونا و نگراني خانوادههاي تلفني همقطع تماس
هاي ندانهاي الزم بهداشتي در زافتادن سالمت و جان زندانيان، با توجه به فقدان حفاظت

 اين كشور؛

زنداني  23آمده از سوي اين نهاد حقوق بشري، مبني بر وجود دستاشاره به آمار به ب)
ها در ر داشتن آنزنداني با خطر اعدام و قرا 13زندانيان، عالوه بر مواجهه  نوجوان در ميان

 مراحل مختلف دادرسي حقوقي خود، همچنين قرار داشتن اكثر زندانيان در معرض
شان، حتي ها با اعضاء خانوادهرفتار و ممانعت به عمل آمدن از مالقات آنشكنجه و سوء

 شان؛ها در مورد وضعيت سالمتبا افزايش نگراني زماندر دوران تعطيالت عيد فطر، هم

ها محروم از ديدار با فرزندان و زنداني زن سياسي، برخي از آن 46اشاره به وجود  ج)
شان در معرض فشار و زمان با قرار داشتنخانواده خود در دوران تعطيالت عيد فطر، هم

 ادي بيان؛همچون حق آز د،مندي از حقوق مشروع خوليل بهرهداستفاده، تنها به سوء

ي حكم اجراها در آستانه اشاره به اعدام بسياري از زندانيان و قرار داشتن شماري از آن د)
ها شكنجه و خشونت: اين در حالي است كه حكومت عربستان خود، پس از تحمل سال

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.bbc.com/persian/world‐52793473 
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محل دفن شان نداده و هاياجازه خداحافظي و وداع زندانيان محكوم به اعدام را با خانواده
  رساند؛ها نميبه اطالع خانواده ها را نيزآن
اشاره به ناكارآمدي مقامات سعودي در فراهم آوردن امكانات الزم براي زندانيان جهت  ه)

هاي اجتماعي، ايجاد امكان گذاريمقابله با ويروس كرونا، ازجمله رعايت فاصله
  ؛20از پشت موانع هاي ويدئويي و يا مالقات با رعايت فاصله و يامالقات

 

، در 1399 خردادماه 2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -6
ي دهنده خواندن اقدام پسران جمال خاشقچي به عفو قاتالن پدرشان از سوخصوص تكان

          ز:  اند ا. موارد مهم اين گزارش عبارتانيس كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل
مبني بر  هاي فراقضايي،شاره به اظهارات گزارشگر ويژه سازمان ملل، در زمينه قتلا الف)

 عنوانبهنه  يك كارشناس مستقل حقوق بشر و عنوانبهابراز نظر خود در اين زمينه، 
  نماينده سازمان ملل؛

دولت  »عدالت نمايشي«نمونه ديگري از  عنوانبهشمار آوردن اين ماجرا، اشاره به به ب)
تحقق ر راستاي اقدام نهايي د مثابههبشمار نيامدن اين بخشش، ، ضمن تأكيد بر بهبستانعر

تن و و ضرورت مورد پيگرد قانوني قرار گرفعدالت در ارتباط با قتل جمال خاشقچي 
  آن؛ قاتالن و آمرانمجازات شدن 

نتقد سعودي نگار مناپذيري تحقق عدالت براي پرونده قتل اين روزنامهاشاره به امكان ج)
ر دهاي عربستان و ضرورت اتخاذ تدابير و اقدامات ديگر جهت تحقق عدالت در دادگاه

 بيني بودن اقدام فرزندان خاشقچي؛اين زمينه، همچنين قابل پيش

ند كه اعالم كرد، خردادماهاول فرزندان جمال خاشقچي، روز پنجشنبه گفتني است كه  د)
ير، نامزد جمال در پي اعالم اين خبر، خديجه چنگ .انددادهقاتالن پدر خود را مورد عفو قرار 

  ندارد؛قاتالن خاشقچي را بخشش حق  كسهيچكه  اظهار داشتدر واكنشي  ،خاشقچي

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  20

 https://www.esohr.org/en/?p=2830 
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واشنگتن پست در  ، روزنامهشبكه خبري الجزيرهاين در حالي است كه به گزارش  ه)
 ناسسرشزنداني  ،پژوهشگر سعودي و فرزند سلمان العوده، العوده ...يادداشتي به قلم عبدا

، تحت فشار مقامات سعودي قاتالن فرزندان خاشقچياحتمال داد كه نوشت كه عربستاني، 
  ؛21باشند پدر خود را بخشيده

  

 27تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز شنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -7
زير ، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص دستور حمد الشيخ، و1399ارديبهشت 

آموزش عربستان سعودي، به تمامي مديران اين وزارتخانه، مبني بر ضرورت بركناري 
ها بر ها و تفكرات متفاوت و گذراندن آنبينيآموزگاران و اساتيد برخوردار از روشن

مسندهاي اداري تا زمان اتخاذ تصميمات نهايي عليه ايشان: گفتني است كه اين مقام 
جاري ميالدي، اقدام به اخراج رئيس دانشكده شريعة دانشگاه  حكومتي در ماه فوريه سال

اي ادعا شده بود كه وي از اساتيد داراي هاي رسانهرياض نمود، چراكه بر بنا بر گزارش
  .22جويدتفكرات و انديشمندي متفاوت براي تدريس در اين دانشكده بهره مي

  

  بحرين*

، در 23كراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دمو -1
درخواست از وزير خارجه فرانسه براي ، در خصوص 1399 خردادماه 13شنبه روز سه

نكات مهم اين گزارش عبارت . در بحرينمنتقد حكومت رسيدگي به وضعيت حقوق زنان 
   است از:

                                                            
  شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش  21

 https://per.euronews.com/2020/05/22/jamal‐khashoggi‐the‐latest‐act‐in‐a‐parody‐of‐
justice‐but‐not‐the‐final‐act‐for‐justice 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  22
https://www.middleeastmonitor.com/20200516‐saudi‐to‐deport‐teachers‐with‐intellectual‐
differences/ 
2 3 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)  
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ضو ميالدي و ع 2017، نماينده مجلس ملي فرانسه از سال 24اقدام فردريك دوما الف)
اين كشور، مبني بر ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه كميته امور خارجه، به ارسال نامه به 

ها در قرار گرفتن آن همچونموارد متعدد نقض حقوق زندانيان سياسي زن در بحرين، 
  پرونده ابتسام الصائغ؛ ازجملههاي جنسي، روحي و جسمي خطرناك، معرض تعرض

ت اين هاي او از دولغ از سوي مقامات بحريني، پس از انتقاداشاره به احضار الصائ ب)
  ي؛هاي اجتماعي، همچنين فعاليت در حوزه حقوق بشر، به منظور بازجويكشور در شبكه

رفتن گهاي متمادي، همچنين قرار اشاره به مورد بازجويي قرار گرفتن وي براي ساعت ج)
استفاده نادرست هم شدن وي به م متهاي جسمي و جنسي و سرانجااو در معرض خشونت

 ت نادرست ازپوششي براي ارائه اطالعا عنوانبه ،از فعاليت خود در حوزه حقوق بشر
 ؛ماه حبس 3حمل و سرانجام محكوميت او به ت المللي آنبحرين و تضعيف جايگاه بين

 زايد پس اضطراب و افسردگي شد ازجملهالصائغ به اختالالت روحي،  ابتالاشاره به  د)
ائغ به ه الصاين تنها باري نبود كگذراندن دوران حبس و آزادي از زندان: گفتني است كه 

الن بحريني ئوگرفت، مسهدف قرار ميمورد دليل فعاليت در حوزه حقوق بشر آشكارا 
 ،ملل انتقام گرفتن از حضورش در نهادهاي حقوق بشر سازمان ه منظوربارها او را ب

  ؛زداشت كردندبا ،شوراي حقوق بشر ازجمله
اشاره به اسامي تعداد ديگري از زندانيان سياسي زن بحريني، قرار گرفته در معرض  ه)

 ، هاجر26، فاتن ناصر25اميره القشامي ازجملههاي روحي، جسمي و جنسي، خشونت
: 32و نجاح يوسف 31، زكيه البربوري30، زينب مرهون29الشيخ ا، زهر28، مدينه علي27منصور

به دليل فشارهاي شديد دولتي  بحرينياي بسياري از زنان صداين در حالي است كه 

                                                            
2 4 Frederique Dumas 
2 5 Ammera Alqashami 
2 6 Faten Naser 
2 7 Hajer Mansoor 
2 8 Medina Ali 
2 9 Zahra Aslshaikh 
3 0 Zainab Marhoon 
3 1 Zakeya Albarboori 
3 2 Najah Yusuf 
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دولت بيش از  جويانهاقدامات تالفي ها ازو تعداد زيادي از آن است خاموش شده
  ؛ها در جامعه بحرين هراس دارنددرباره بدرفتاري با آن افشاگري

در  كه –رساني در مورد وضعيت كنوني نجاح يوسف اشاره به درخواست جهت اطالع و)
ولت دهمچنين درخواست سازمان ملل از  –ميالدي از زندان آزاد شده  2019اوت سال 

  بحرين جهت حفاظت از سالمت جسمي و روحي اين فعال زن؛
، از ينر بحرو كارمند سابق اداره تنظيم بازااشاره به احضار نجاح يوسف، فعال مدني  ز)

ن، قرار ميالدي، به داليل دروغي 2017سوي نهاد امنيت ملي اين كشور، در آوريل سال 
  هاي افسران امنيتي و تهديد وي به تجاوز جنسي؛روز تحت بازجويي 5دادن او به مدت 

ش به شدن اشاره به ممانعت به عمل آمدن از برخورداري او از وكيل مدافع و ناگزير ح)
  نامه بدون امكان خواندن آن؛امضاء اعتراف

ز دستگاه ديپلماسي فرانسه در مورد اقدامات انجام اشاره به توضيح خواستن دوما ا ط)
شده در راستاي پايان دادن به موارد نقض حقوق بشر در بحرين، همچنين تأكيد بر 
ضرورت اقدام دولت فرانسه به اتخاذ راهكارهاي سازمان ملل جهت تأييد اين واقعيات و 

  ؛33اين كشوررفتارهاي حاكميت حمايت از زنان بحريني در برابر خشونت و سوء
  

ردادماه خ 7انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -2
هاي شيخ علي سلمان و ديگر ، در خصوص به رسميت نشناختن حقوق و آزادي1399

   است: نكات مهم گزارش به شرح زير. سياسي از سوي حكومت بحرين –زندانيان عقيدتي 
ي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، تحت عنوان انتشار گزارش از سو الف)

، مبني بر به شمار آوردن زندانيان »عنوان نمونهزنداني سياسي كيست؟ شيخ علي سلمان به«
كه حقوق  –هاي سركوبگر عنوان بيشترين قربانيان ظلم و ستم رژيمعقيدتي، به –سياسي 

                                                            
  گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:  33

https://www.adhrb.org/2020/06/french‐mp‐frederique/ 
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عنوان مرجع بهره نبرده و المللي بهنين بينها را به رسميت نشناخته، از قواهاي آنو آزادي
  ها، پايبند نيستند؛رغم تصويب آنبه اين قوانين، به

بس حاشاره به محكوميت شيخ علي سلمان، دبير كل جمعيت منحل شده الوفاق، به  ب)
 ، همچنيناي از اقدامات پادشاهي بحرين در تحديد آزادي بيان و عقيدهنمونه عنوانبهابد، 

قوق هاي سياسي و حهزاران تن ديگر از شهروندان اين كشور، به دليل فعاليت دستگيري
ام بشري و منجر شدن اين تحوالت به اقدام دستگاه قضايي اين كشور به صدور احك

تر شدن فضاي هاي سنگين و سرانجام رو به وخامت نهادن و پيچيدهبرخوردار از مجازات
 سياسي كشور؛

الملل، تالش در ولت بحرين جهت پايبندي به حقوق بيناشاره به درخواست از د ج)
مرجع، به  عنوانبهمندي از آن راستاي هماهنگ نمودن قوانين خود با اين حقوق و بهره

  منظور حمايت از حق آزادي بيان و عقيده؛
 –اشاره به درخواست از حكومت بحرين جهت آزاد كردن تمامي زندانيان سياسي  د)

آميز بر هاي مسالمتحلدر قبال مخالفان و راه گفتمان محوركار عقيدتي و اتخاذ راه
اساس اصل مشاركت سياسي، همچنين لغو تمامي قوانين و بندهاي حقوقي منجر به 

 ؛34تحديد آزادي عقيده
  
 خردادماهشنبه اول انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -3

، در 36و دراي داك 35هاي جوزندانيان سياسي در زندان هاي، در خصوص درد و رنج1399
  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. بحرين
مناسك  زارياقدام مديريت زندان جو به مجازات تعدادي از زندانيان پايبند به برگ الف)

  مذهبي در ماه رمضان، ازجمله 

                                                            
  پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: گزارش  34

http://www.bahrainmirror.com/en/news/57800.html 
3 5 Jaw 
3 6 Dry Dock 
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، جهت اين زندان 12سلول در ساختمان شماره  6ممانعت به عمل آوردن از زندانيان  -
به دليل  نوي،برقراري تماس با اعضاء خانواده خود و هواخوري در حياط زندان تا اطالع ثا

  برگزاري سالروز تولد امام حسن (ع)؛
ندان، زاين  4ممانعت به عمل آوردن از زندانيان بندهاي يك و دو ساختمان شماره  -

انوي، ع ثي در حياط زندان تا اطالجهت برقراري تماس با اعضاء خانواده خود و هوا خور
  لي (ع)؛داشت سالروز شهادت حضرت عبه دليل گرامي

هفته  3سياسي، براي  –، زنداني عقيدتي 37رساني در مورد علي عيسي القطانعدم اطالع -
  متوالي؛

 30سياسي، به مدت  –، زندانيان عقيدتي 39و احمد جميل 38تمديد حبس سيد جعفر فيصل - 
شان در خصوص سياسي ها مبني بر اظهاراتانتشار محاكمه ويدئويي آن روز ديگر، پس از

ماه در زندان دراي داك در انتظار  6شان و گذراندن تا كنون بيش از بودن انگيزه دستگيري
 نتيجه تحقيقات پرونده خود؛

ت ممانع عقيدتي به تداوم اعتصاب غذا، به دليل –اقدام ايوب عادل، زنداني سياسي  -
از به دليل ابر جوييانتقامزندان از برخورداري وي از حق درمان و مواجهه با مقامات 

  شكايات خود؛
عقيدتي، جهت فراهم آمدن امكان  –، زنداني سياسي 40درخواست خانواده محمد الدقاق -

داسي شكل،  خونيكمي وي به بيماري ابتالبرخورداري او از خدمات درماني با توجه به 
ي او به آلرژي، پيش از ابتالمادرزادي اين زنداني تنها از يك كليه و  برخورداري عالوهبه

  رو به وخامت نهادن وضعيت وي؛
ندان حبس در ز ازجملهجويانه، برخي از زندانيان با اقدامات تالفي مواجههبهاشاره  ب)

  داشت مناسك ماه رمضان؛انفرادي و ضرب و شتم، به دليل پافشاري بر گرامي

                                                            
3 7 Ali Isa Al‐Qattan 
3 8 Sayed Jaafar Faisal 
3 9 Ahmad Jamil 
4 0 Mohammad Al‐Daqqaq 
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با توجه  ويژهبهرخواست از مقامات بحرين جهت آزاد كردن زندانيان بيمار، اشاره به د ج)
  .41شيوع ويروس كرونا در ميان زندانيان و مأموران احتمالبه
  
  امارات متحده عربي*

 11، در روز يكشنبه 42انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
تبار به ويروس كرونا در زندان الوثبه عماني ي زندانيابتال، در خصوص 1399خردادماه 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. امارات متحده عربي
در  19 –ساله، به بيماري كوويد  20تبار ، زنداني عماني43ي عبدا... الشمسيابتال الف)

  ؛خردادماه 8شنبه زندان الوثبه امارات متحده عربي، در روز پنج
داني ديگر و زن 30ات زندان به جدا كردن الشمسي همراه با حدود اشاره به اقدام مقام ب)

روس ها در بندي جداگانه در ميانه اخبار انتشار يافته در خصوص شيوع وياستقرار آن
  كرونا در زندان؛

المتي سراي اشاره به درخواست توئيتري مادر اين زنداني، در روز يكشنبه، جهت دعا ب ج)
 2020ان، عالوه به درخواست ويدئويي وي در مارس سال فرزندش در قرنطينه در زند

ند فرز ميالدي از سلطان هيثم بن طارق، پادشاه عمان، جهت مداخله در راستاي آزادي
  پذير خود از زندان، با توجه به محكوميت وي به تحمل حبس ابد؛آسيب

 روازاينو  سرطان ازجمله هاي روحي و جسمي،ي الشمسي به بيماريابتالاشاره به  د)
  ضعيف بودن سيستم ايمني وي؛

 2018سال  اوت 18اشاره به اقدام مقامات اماراتي به دستگيري عبدا... الشمسي، در  ه)
  سالگي، بدون در دست داشتن حكم بازداشت؛ 17ميالدي، در سن 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 41

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57775.html 
4 2 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
4 3 Abdullah Al‐Shamsi 
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ر جريان ماه، بدون د 6داري اين نوجوان در بازداشتگاهي مخفي به مدت اشاره به نگاه و)
  ادن خانواده وي و پيش از انتقال او به زندان الوثبه در ابوظبي؛قرار د

و سرانجام » همدردي با كشور قطر«اشاره به محاكمه وي در دادگاه عالي فدرال به اتهام  ز)
  ؛44سال حبس 25ميالدي، به تحمل  2020مه سال  6محكوم شدن وي در 

  

 10 بي، در روز شنبهانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عر -2
نكات مهم . سال از محاكمه ناعادالنه احمد منصور 2خردادماه، در خصوص گذشت 

        گزارش به شرح زير است:  
حمد خرداد) با سالگرد محاكمه ناعادالنه ا 9مه ( 29مصادف بودن روز جمعه  الف)

 ز يورشسال ا 2منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر اماراتي، همچنين گذشت بيش از 
و و محكوم اميالدي، بازداشت  2017نيروهاي امنيتي به خانه اين فعال حقوق بشر در سال 

و  سال عفو مشروط 3سال حبس، عالوه بر  10كردن وي در دادگاه امنيتي به تحمل 
  هزار دالري؛  250پرداخت جريمه 

ت مارااار توهين به جايگاه و اعتب«اشاره به محكوميت وي از سوي دادگاه به جرم  ب)
  ؛»يهاي اجتماعرهبران كشور و نشر اكاذيب در شبكه ازجمله، متحده عربي و نمادهاي آن

ني مكا اشاره به معيوب و ناعادالنه بودن دادگاه احمد منصور، محبوس شدن وي در ج)
هاي حقوقي الزم بر اساس قانون نامعلوم بدون دسترسي به وكيل و دريافت ضمانت

 ه تأييدبيتي ن امارات متحده عربي، همچنين اقدام دادگاه حكومتي امناساسي و ديگر قواني
 ؛ميالدي 2018دسامبر سال  31حكم دادگاه عالي فدرال مبني بر محكوميت وي در 

اشاره به محكوميت منصور تنها به دليل شجاعت وي در دفاع از حقوق بشر و  د)
ها مدافع حقوق الي است كه دهمندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان: اين در حبهره

                                                            
  قوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز ح 44

 http://www.echr.org.uk/en/news/omani‐detainee‐uae‐al‐wathba‐prison‐tested‐positive‐
coronavirus 
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هاي اين كشور در بشر ديگر نيز قرباني سالح سركوب حكومت امارات شده و در زندان
 برند؛شرايطي ناگوار به سر مي

ر ي، داشاره به محبوس بودن منصور در سلول انفرادي در زندان الصدر، در ابوظب ه)
ز اگيري يافتن او از زمان دستشرايطي تحقيرآميز، محروم از تختخواب و كتاب، اجازه 

ميالدي تا كنون براي ترك سلول كوچك خود تنها براي دفعات  2017مارس سال 
واي آزاد جهت استفاده از ه باريكهاي خانوادگي و تنها شمار جهت انجام مالقاتانگشت

در حياط زندان، قرار گرفتن وي در معرض ضرب و شتم، ضمن محروميت او از 
 مات پزشكي الزم؛ها و خدمراقبت

ساني وي به اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار غيران چندبارهاشاره به دست زدن  و)
ي المتمأموران و شرايط دهشتبار زندان، منجر به رو به وخامت نهادن شديد وضعيت س

و  وي: اين در حالي است كه هيچ ناظر مستقلي نيز اجازه دسترسي به احمد منصور
  فته است؛مالقات با او را نيا

 مثابههبهاي مقامات اماراتي جهت ارتقاء جايگاه كشور خود اشاره به متناقض بودن تالش ز)
امان صداهاي مخالف و ها به سركوب بيالگوي رواداري و آزادي بيان، با توجه به اقدام آن

حق مندي از تداوم حبس مدافعان حقوق بشر در زندان در شرايطي ناگوار، تنها به دليل بهره
  خود در زمينه آزادي بيان؛

شمار آمدن دستگيري و حبس احمد منصور از نگاه كارشناسان حقوق بشر، اشاره به به ح)
حمله مستقيم به اقدامات مشروع مدافعان اين حوزه در امارات متحده عربي و  مثابهبه

هاي وي در حمايت از حقوق بشر و پيشبرد دموكراسي، همچنين ارزشمندي فعاليت
  ؛45سازمان ملل براي اين كشور و تمامي منطقه سازوكارهايكاري شفاف با هم
  

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 45

 http://www.echr.org.uk/en/news/ahmed‐mansoors‐unfair‐trial‐two‐years‐injustice 
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 29در روز دوشنبه  ،يمركز حقوق بشر امارات متحده عرب يانتشار گزارش از سو -3
 يهااز مالقات يحكومت امارات متحده عرب يبردار، در خصوص بهره1399ماه ارديبهشت
. يدتعقي – ياسيس انيزندان هيعل شتريات بمجاز ليجهت تحم يعنوان ابزاربه ،يخانوادگ

   اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت
وكال، قضات،  ان،يها تن از فعاالن، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهمحبوس بودن ده) الف

محكوم به تحمل  ،يامارات متحده عرب يهادر زندان سندگانيوبالگ نويسان و نو
 ليناعادالنه و تنها به دل يهارفتن در معرض محاكمهمدت، پس از قرار گطوالني يهاحبس

  خود؛ ديابراز عقا
از  ،ياسسي – يدتيعق انياشاره به اقدام متداوم مقامات زندان به نقض حقوق زندان) ب

سوء رفتارهايي در  ليتحم ز،يرآميتحق يخودسرانه و رفتارها يهاطرق اعمال مجازات
(مقررات ماندال)، ازجمله نصب  انيفتار با زندانر يالمللنيب يارهايتناقض با حداقل مع

كنندگان، جهت ممانعت به عمل آوردن از و مالقات انيزندان انيم ياشهيش يهامحافظ
از حق مالقات با  انيو محروم كردن متداوم زندان يكيزيف ها از حق تماسآن يبرخوردار

  اعضاء خانواده و بستگان خود؛
ساله دكتر محمد الُرِكن ، به ارائه  75مادر  ديامارات به تهداشاره به اقدام مقامات ) ج

از مالقات منظم با  يبر ضرورت برخوردار يو يپافشار لياو، به دل هيدادخواست عل
 ريناگز ،يدر خارج از شهر ابوظب نيقرار داشتن زندان الرزفرزند محبوس خود، با توجه به

و  ريها تأخزندان، متحمل شدن ساعتساعته از منزل خود تا  3 ربه تحمل سف يشدن و
  ؛ياشهيناچار شدن به مالقات با فرزند خود از پشت حفاظ ش تاًيدر زندان و نها يمعطل

و  زيرآميتحق طين در شراكِ اشاره به اقدام حكومت امارات به حبس دكتر الرُ ) د
چون شكنجه، حبس  يزيآمخشونت يدر معرض رفتارها يو قرار دادن و زيبرانگتأسف
 يمكرر نهادها يهارغم درخواستاز مالقات با اعضاء خانواده، به تيو محروم يانفراد

  ؛يجهت آزاد كردن و يحقوق بشر يالمللنيب
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رض ر معد يخصمانه و قرار داشتن و طيدر شرا يالعبدُل نهياشاره به محبوس بودن ام) ه
 يغذاها ببه اعتصا يدست زدن و نيهمچن ،يو روح يجسم يهااشكال مختلف شكنجه

  ظالمانه مأموران زندان؛ يمكرر در اعتراض به رفتارها
 ريگزنا تاًيو نها تماس با فرزندان خود يامكان برقرار نهيموجود در زم يهاياشاره به دشوار) و

  ي؛كيزيهرگونه تماس ف يو بدون برقرار ياشهيها از پشت حفاظ ششدن او به مالقات با آن
فراهم  وها رفتار نيدادن به ا انيبه پا يجل مقامات اماراتبر ضرورت اقدام عا ديتأك )ز

ه ب دنيخشبدر عوض تداوم  ،يكيزيهمراه با تماس ف يخانوادگ يهاآوردن امكان مالقات
 يبرا هيوجمحبوس در زندان الوثبه، با توجه به فقدان هرگونه ت يزندان نيدرد و رنج ا

 .انيزندان هيعل زيرآميحقو ت يرانسانيغ يگونه رفتارهاعامدانه اين ليتحم
  

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

  

  ائتالف به رهبري عربستان*

 ماهخرداد 14انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز چهارشنبه  -1
ح در شهر عدن در سط افراد مسلنگار يمني تو، در خصوص كشته شدن يك روزنامه1399

   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش . جنوب اين كشور
ساله، فيلمبردار و عكاس يمني  34، 46مورد هدف گلوله قرار گرفتن نبيل الغوطي الف)

فعال در خبرگزاري فرانسه، از سوي افراد مسلح، در خارج از منزل خود در منطقه 
  دارالسعد عدن؛ 

                                                            
4 6 Nabil al‐Quaety 
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آور الملل خبرگزاري فرانسه، مبني بر شوكظهارات مدير بخش اخبار بيناشاره به ا ب)
تهديدها و  رغمبه، وظيفهانجامنگار شجاع و در حال اين روزنامه رحمانهبيبودن كشتار 

  هاي جاري: تا كنون هيچ گروهي مسئوليت اين قتل را بر عهده نگرفته است؛ارعاب
فرزند و نامزد دريافت  4نگار متأهل و داراي نامهقتل الغوطي، روز زمانيهماشاره به  ج)

ميالدي، به دليل پوشش دادن اخبار جنگ يمن،  2016بريتانيا، در سال  47جايزه روري پك
ها و مناقشات ميان نيروهاي وابسته به دولت عبد ربه منصور هادي و با افرايش تنش

  طلبان جنوب؛جدايي
ه زمان گزارشگران بدون مرز و اتحادياشاره به محكوميت اين قتل از سوي سا د)

 ونگاران يمن، ضمن درخواست از مقامات امنيتي عدن به منظور مورد تحقيق روزنامه
  تفحص قرار دادن اين واقعه و مجازات عامالن آن؛

 4اين در حالي است كه در ماه آوريل سال جاري ميالدي، نيروهاي انصارا... نيز  ه)
  ؛48اسوسي محكوم به مرگ كردندنگار را به اتهام جروزنامه

  

شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
م موارد مه. زندانيان در زندان عدن» مرگ تدريجي«، در خصوص 1399خردادماه  13

   :گزارش مذكور به شرح زير است

در خصوص  –در شهر عدن  مستقر –شدگان يمني هشدار انجمن مادران ربوده الف)
با مرگ تدريجي به دليل قرار داشتن در معرض اعمال  49مواجهه زندانيان زندان بئر احمد

  رفتار از سوي مديريت زندان؛سوء

                                                            
4 7 Rory Peck Award 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  48
https://apnews.com/261c9420fc3edae2fa147010fdef34b3?utm_campaign=Brookings%20Do
ha%20Center&utm_medium=email&utm_content=88912162&utm_source=hs_email 
4 9 Bir Ahmed Prison 
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مال ه اعبصدور بيانيه از سوي اين گروه حقوق بشري، مبني بر اقدام مديريت زندان  ب)
 حرارترغم درجه هاي طوالني، بهه قطع برق براي زمانرفتارهاي عامدانه، ازجملسوء

 دانيان؛هاي غذايي و ناديده گرفتن نيازهاي بهداشتي و درماني زنباالي دما، كاهش وعده

هاي زندانيان در خصوص قصد زندانيان براي آمده از خانوادهدستاشاره به اطالعات به ج)
  ؛سوء رفتارهااعالم اعتصاب غذاي جامع در اعتراض به اين 

 انيانبه درخواست اين انجمن از مقامات عدن جهت تسريع آزادي تمامي زنداشاره  د)
  ن؛انيازندان بئر احمد و مسئول به شمار آوردن مديريت زندان در قبال حفظ جان زند

المللي و محلي، هاي بيناشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از تمامي سازمان ه)
  ؛50اين جريان و نجات جان زندانيان همچنين صليب سرخ جهاني، جهت مداخله در

  
، در 1399 خردادماه 12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري المسيره، در روز دوشنبه  -3

ن بستاخصوص كشته شدن غيرنظاميان يمني بر اثر حمالت نيروهاي ائتالف به رهبري عر
     اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. در استان بندري حديده

ها تن ديگر بر اثر حمالت غيرنظامي و مجروح شدن ده 4كشته شدن دست كم  )الف
نظاميان وفادار به عبد ربه منصور هادي و مورد حمايت ائتالف سعودي، در اي شبهخمپاره
  بي حديده؛اي مسكوني در استان ساحلي غرمنطقه

تحت فشار قرار  رغمبهترين بيمارستان، اشاره به انتقال مجروحان اين حمله به نزديك ب)
  زشكي؛و تجهيزات پ زده به دليل فقدان داروداشتن مراكز درماني و بهداشتي اين كشور جنگ

شبكه خبري  - 51عبدا... عسكر المجالي –اشاره به كشته شدن يكي از فيلمبرداران  ج)
هاي المسيره در استان شمالي الجوف، هنگام پوشش دادن اخبار مربوط به پيشرفت

  ؛52نظامي يمن در اين جنگنيروهاي 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  50

 https://www.middleeastmonitor.com/20200602‐yemen‐rights‐group‐says‐detainees‐face‐
slow‐death‐in‐prison/ 
5 1 Abdullah Askar Majali 
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، 1399 ماهارديبهشت 30شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري انصارا...، در روز سه -4
د نفتي كشتي حامل موا 15در خصوص اقدام ائتالف به رهبري عربستان سعودي به توقيف 

    اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. در يمن
تالف به تن، از سوي ائ 410728ل مواد نفتي، به وزن تقريبي كشتي حام 15توقيف  الف)

  ؛رسدروز مي 56ها به ه بيشترين آنك -رهبري عربستان در فواصل زماني مختلف 
هاي اشاره به صدور بيانيه از سوي شركت نفت يمن، مبني بر رسيدن زمان توقيف ب)

ار با قدامي در تعارض آشكا –ماه  5ائتالف به حتي  ها از سوي نيروهايخودسرانه كشتي
الملل و توافق سوئد، مبني بر ضرورت المللي حقوق بشر، ضوابط حقوق بينقوانين بين

 هاي انساني به بندر حديده، در غرب يمن؛رساندن مواد اوليه و كمك

 ده ويژهرستااشاره به تناقض اين اقدام ائتالف سعودي با اظهارات مارتين گريفيتس، ف ج)
هاي حامل سوخت به بندر ر امور يمن مبني بر ورود بدون مانع كشتيسازمان ملل د

 حديده؛

ه بربستان عبري اشاره به تداوم يافتن محاصره مردم يمن با توجه به اقدام ائتالف به ره د)
هاي نفتي، گاز خانگي، مواد هاي حامل فراوردهكشتيربايش و همچنين ممانعت از رسيدن 

 ؛ضروري به بندر حديده يكاالهاغذايي، دارو و ديگر 
 سازوكارهاير اساس هاي يادشده بگيرد كه كشتياين اقدامات در حالي صورت مي ه)

و مجوزهاي الزم را از اين سازمان  قرار گرفتهبازرسي  مورد در جيبوتي سازمان ملل
  .53اندهدريافت كرد

  
  
  

                                                                                                                                                            
  ك: گزارش شبكه خبري المسيره. قابل بازيابي در لين 52

https://english.almasirah.net/details.php?es_id=13196&cat_id=1 
  گزارش پايگاه خبري انصارا.... قابل بازيابي در لينك: 53

 https://www.ansarollah.com/archives/342361 
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

 8شنبه نجترك از سوي نهادهاي بشردوستانه سازمان ملل، در روز پصدور بيانيه مش -1
ات مهم نك. ، در خصوص ابراز نگراني شديد در زمينه وضعيت ناگوار يمن1399 خردادماه

  اين گزارش عبارت است از:
كميسارياي عالي  ازجمله، 54نهاد بشردوستانه وابسته به سازمان ملل 17اقدام مقامات  الف)

يونيسف، سازمان  –ان ملل، صندوق حمايت از كودكان ملل متحد حقوق بشر سازم
المللي مهاجرت و صندوق جمعيت سازمان بهداشت جهاني، برنامه جهاني غذا، سازمان بين

، با به وقوع فاجعه بزرگ در يمننسبت هشدار ملل، به صدور بيانيه مشترك، به منظور 
كشور پيشاپيش مواجه با  –كشور  در اين 19 –توجه به شيوع فزاينده بيماري كوويد 

  ؛چندسالهبحران بشري جهان ناشي از منازعات خونين  ترينبزرگ
جا شده بر اثر جنگ، هاي بيبراي خانواده ويژهبهاشاره به افزايش نيازهاي بشردوستانه  ب)
به  ابتالمورد  253، خردادماه 8شنبه تا پنج –به ويروس كرونا  ابتالبا افزايش ميزان  زمانهم
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استان اين كشور: اين در حالي  22استان از  10مورد مرگ بر اثر آن در  50اين ويروس و 
ها و امكانات بيشتر پزشكي و است كه براي دستيابي به آمار واقعي در اين زمينه به آزمايش

  درماني نياز است؛
  اشاره به ديگر معضالت پيش روي يمن در حوزه امور بشردوستانه، ازجمله: ج)
  فقدان موازين بهداشتي و كمبود آب سالم؛ -
حال فقدان تجهيزات استفاده بودن تنها نيمي از مراكز بهداشتي و درماني و درعينقابل -

پزشكي اوليه، همچون ماسك و دستكش در اين مراكز، عالوه بر تجهيزاتي چون 
  ؛19 –گر ملزومات جهت درمان بيماري كوويد هاي تنفسي و ديدستگاه

 هاي بهداشتي از تجهيزاتبرخورداري بسياري از امدادرسانان و كاركنان بخش عدم -
 ها به فعاليت بدون دريافت دستمزد و انگيزه الزم؛محافظتي و ناگزير شدن آن

در مخاطره قرار داشتن پيشاپيش سالمت، ايمني، تغذيه و تحصيل كودكان و زنان يمني  -
: نياز بيش از 19 –ه به شيوع بيماري كوويد ها با توجو افزايش مخاطرات پيش روي آن

هاي بشردوستانه و ميليون زن جوان آماده بارداري، به كمك 6ميليون كودك و  12
  زن باردار؛ ونيليمكتغذيه بيش از يسوء

هزار تن از مردم يمن به ترك خانه و كاشانه خود از آغاز  100ناگزير شدن نزديك به  -
ها را كودكان و درصد از آن 27ها را زنان و كه نيمي از آن –سال جاري ميالدي تا كنون 

همچنين مواجهه مهاجران و پناهندگان با  –دهند سال تشكيل مي 18نوجوانان زير 
  هاي بهداشتي و زندگي در شرايط بسيار دشوار ومعضالتي، چون عدم دسترسي به مراقبت

شده اين كشور به زندگي در جا ميليون تن از جمعيت بي 3,6ناگزير شدن اكثريت  -
گذاري هاي انباشته از جمعيت، فاقد امكان رعايت فاصلهشرايط غيربهداشتي و مكان

هاي ها و منجر شدن اين معضالت به شيوع بيشتر بيمارياجتماعي و شستن مرتب دست
و وبا: گفتني است كه يمن چهارمين كشور در جهان است  19 –گيري، چون كوويد همه

  كند؛جاشدگي داخلي را تجربه ميين ميزان بحران بيكه بيشتر
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هاي ها در راستاي فراهم آوردن كمكجانبه اين سازمانهاي همهاشاره به تالش د)
؛ ها و اقدامات انجام شدهحال ناكافي بودن تالشبشردوستانه الزم براي مردم يمن و درعين

ت يمن جهت گزارش دهي ازمان ملل از تمامي مقاماسروز درخواست شركاي  ازاين
، با توجه به 19 –شفافانه و همكاري با نهادهاي مزبور در راستاي مقابله با بيماري كوويد 

ن هاي جهاني مزبور و تداوم يافتها تن از مردم اين كشور به برنامهوابستگي حيات ميليون
  ب دنگي و ...؛تغذيه، وبا، تمعضالت ديگري چون، گرسنگي، سوء

 ها و اقدامات اينكمبود منابع مالي الزم جهت تداوم بخشيدن به كمكاشاره به  ه)
ر يمن، در برنامه عمده امدادرساني سازمان ملل د 41برنامه از  30ها و تعطيل شدن سازمان
ار كه اين به معناي مرگ شمار بسي –منابع مالي  هاي آتي، در صورت عدم تأمينهفته

  بيشتري از مردم اين كشور است؛
ين ار نياز ببني اره به برآورد انجام شده در اين زمينه از سوي نهادهاي امدادرسان، ماش و)

هاي ضروري ميليارد دالر جهت پوشش دادن به فعاليت 2,41ها به حدود سازمان
ع با شيو هاي مقابلهبشردوستانه از ماه ژوئن تا دسامبر سال جاري ميالدي، ازجمله برنامه

 ويروس كرونا؛

ها در يمن، ازجمله هاي متعدد موجود بر سر راه امدادرسانيه چالشاشاره ب ز)
رغم شده از سوي مقامات نيروهاي انصارا... در شمال كشور، بههاي اعمالمحدوديت
نهاد با حاميان هاي مردمهاي سازمان ملل و سازمانهاي صورت گرفته ميان نهادهمكاري

  ي به نتايج ملموس؛ها و دستيابمالي در راستاي رفع اين چالش
هاي بشردوستانه، در حلي سياسي، عالوه بر ارائه كمكي راهاجراتأكيد بر ضرورت  ح)

ها در سراسر كشور، ضمن درخواست مجدد راستاي پايان دادن به اين بحران و خصومت
  ؛55هاي مالياز كشورهاي جهان جهت ارائه كمك

                                                            
  بيانيه مشترك نهادهاي بشردوستانه سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 55

 https://www.unicef.org/press‐releases/statement‐yemen‐principals‐inter‐agency‐standing‐
committee‐0 
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شست حاميان نميزبان ، خردادماه 13شنبه روز سهدر عربستان سعودي كه  گفتني است ط)
ور برگزار كش 100ويديو كنفرانس با مشاركت بيش از  صورتبهو دوستان يمن بود كه 

 ي امورو مارك لوكوك، مسئول هماهنگسازمان ملل متحد  دبير كلشد. آنتونيو گوترش، 
دعا پايان نشست ا درند. در اين نشست بود كنندگانشركتاز زمان ملل، نيز بشردوستان سا

  ؛شد كه مبلغي بيش از يك ميليارد دالر براي كمك به يمن جمع آوري شده است
  

ر د، 1399 خردادماه 6شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -2
رح نكات مهم گزارش به ش. ن در يمنخصوص هشدار سازمان ملل درباره وضعيت كودكا

   زير است:
اظهارات مقامات آژانس پناهندگان سازمان ملل، مبني بر افزايش شمار كودكان كار و  الف)

گري جهت ها به تكدي، همچنين روي آوردن بسياري از خانوادهكودك همسريموارد 
چارلي ه گفته حال آن كه، ب –با شيوع ويروس كرونا در يمن  زمانهمامرار معاش، 

هاي اين نهاد ، فعاليت، سخنگوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل56ياكسلي
  المللي در اين كشور نيز در آستانه توقف قرار دارد؛بين
هاي تغذيه در يمن به كمكبه سوء مبتالدرصد جمعيت  80اشاره به نيازمندي  ب)

وس شور، حتي پيش از شيوع ويربشردوستانه و به شمار آمدن پيشاپيش وضعيت اين ك
 بحران بشري در جهان؛ ترينبزرگ عنوانبهكرونا، 

درماني  وهاي بهداشتي اشاره به اعالم سازمان ملل مبني بر از بين رفتن نظام مراقبت ج)
قابله المللي جهت تأمين فوري بودجه الزم به منظور ميمن، ضمن درخواست از جامعه بين

 سراسر اين كشور؛ با شيوع ويروس كرونا در

بني بر مشنبه، ، در روز سهدفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان مللاشاره به اعالم  د)
رائه اميالدي، جهت  2020ميليارد دالري سال  3,38درصد از بودجه  15دريافت تنها 

 هاي بشردوستانه به يمن؛كمك

                                                            
5 6 Charlie Yaxley 
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است كه اوضاع بشردوستانه  سخنگوي برنامه جهاني غذا نيز گفتهاين در حالي است كه  ه)
جمعيتي را كه در  19 -  كوويدبيماري تواند از كنترل خارج شود چراكه در يمن مي

بيني كرد كه اين كند. وي پيشطور جدي تهديد مياند، بههاي قبل تضعيف شدهسال
  ؛57گير شمار بيشتري از كودكان يمني را به سمت سوءتغذيه حاد سوق دهدبيماري همه

 

 28يكشنبه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –شار گزارش از سوي پايگاه خبري انت - 3
هزار مورد  113، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص وجود 1399ماه ارديبهشت

  ست: ازير  . نكات مهم گزارش به شرحبه بيماري وبا در سال جاري، در يمن ابتالمشكوك به 
 ماه ژانويه به بيماري وبا در يمن، از ابتالورد مشكوك به هزار م 113تأييد حدود  الف)

  سال جاري ميالدي تا كنون، از سوي سازمان بهداشت جهاني؛
تن بر اثر  29نفر بر اساس تحقيقات آزمايشگاهي و مرگ  56قطعي  ابتالاشاره به تأييد  ب)

  اين بيماري؛
ارزه با شتي و درماني مبمركز بهدا 138اشاره به حمايت سازمان بهداشت جهاني از  ج)

 عالئم بيماري وبا در يمن؛

 ازجملهها هزار تن از مردم يمن، اين در حالي است كه بر اساس آمار سازمان ملل ده د)
ميليون نفر نيز در  14اند و غيرنظاميان، جان خود را در طول مدت اين جنگ از دست داده

 .58معرض خطر گرسنگي قرار دارند
  

  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 57

 https://per.euronews.com/2020/05/26/child‐labour‐marriages‐on‐rise‐in‐yemen‐covid‐
spread‐un‐report 
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