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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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1399ه و تيرماه كشورهاي منطقه، در خردادما
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستاخبار آشكار به

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

  

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

  عربستان سعودي*

 21وز شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
قچي، از ، در خصوص مظنون بودن وليعهد عربستان در پرونده قتل جمال خاش1399تيرماه 

         اند از:      ارش عبارتموارد مهم اين گز. نگاه گزارشگر ويژه سازمان ملل
اظهارات انيس كاالمار (اگنس كاالمارد) گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه  الف)
زده و خودسرانه، در مصاحبه با خبرگزاري آناتولي، در ، شتابفرا قضاييهاي اعدام

مظنون اصلي در  عنوانبهخصوص به شمار آمدن محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، 
  ميالدي در استانبول؛ 2018نگار منتقد، در سال ده قتل جمال خاشقچي، روزنامهپرون

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN  Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

Internationalبان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watchتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –يگاه خبري )؛ پاMiddle 

East  Monitor  (MEMO) ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu  Agency( پايگاه اينترنتي ريليف؛) وبReliefWeb ؛(
مركز حقوق بشر امارات متحده عربي  )؛Save the Children(» نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد«نهاد سازمان مردم

)Emirates  Centre  for  Human  Rights  (ECHR)) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsالمللي براي )؛ مركز بين
 International(عدالت و حقوق بشر  Centre  for  Justice  and  Human  Rights خبرگزاري اسوشيتدپرس )؛

)Associated  Press  (AP)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundation رهيالجز يشبكه خبر)؛ 
)Aljazeera() ؛ روزنامه سعودي گزتSaudi Gazette بشر (سعودي براي حقوق  –) و سازمان اروپاييEuropean‐

Saudi Organization for Human Rights (ESOHR).(  
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و  اشاره به فقدان مدارك و شواهد كافي در اين پرونده عليه محمد بن سلمان ب)
تحريك به قتل  مظنون اصلي در صدور فرمان و عنوانبهبه شمار آمدن او  حالدرعين

توانسته بدون آن است كه اين جنايت نمي راكه شواهد ضمني حاكي ازچ -جمال خاشقچي
 مشاركت وليعهد سعودي انجام پذيرفته باشد؛

اري خورداشاره به حاكي بودن اطالعات فراهم آمده در بيش از يك سال گذشته از بر ج)
  ه؛احتمالي سازمان اطالعات مركزي آمريكا (سيا) از اطالعات الزم در اين زمين

 ار بودنوجه به آشكغيابي، با ت صورتبهكيه در اين رابطه اشاره به برگزاري دادگاه تر د)
اه عدم صدور مجوز از سوي حكومت عربستان سعودي براي حضور متهمان در اين دادگ

  وتر بوده است در عربستان عادالنه برگزارشدهكه از دادگاه  –
سعودي، شهروند  20، محاكمه تيرماه 13گفتني است كه دادگاه تركيه، از تاريخ جمعه  ه)
  ؛2است متهمان پرونده قتل جمال خاشقچي را آغاز كرده عنوانبه
  
 19شنبه ، در روز پنج3بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  - 2

برداري عربستان سعودي از تدابير مربوط به شيوع ويروس ، در خصوص بهره1399تيرماه 
  اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارت. ها در كشوركرونا در راستاي افزايش سركوب

ماري ر بيعدم اتخاذ تدابير الزم از سوي عربستان سعودي، در راستاي تحديد تأثي الف)
ماه از شيوع اين بيماري و در عوض  6بر زندانيان، پس از گذشت  19 –كوويد 

  ها؛سركوب آزادي افزايشگيري در راستاي كشور از اين همه برداري حكومت اينبهره
ل و ز چهاشاره به اظهارات ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در آغا ب)

وص چهارمين اجالس حقوق بشر در سال جاري ميالدي، مبني بر ابراز نگراني در خص
وسعه تگيري بر حقوق بشر، ضمن تأكيد بر مورد تهديد قرار گرفتن صلح و تأثير اين همه

  واست جهت احترام گذاردن به حقوق بشر در اين برهه از زمان؛و درخ

                                                            
 تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –پايگاه خبري  2

 https://www.middleeastmonitor.com/20200711‐un‐saudi‐prince‐suspect‐in‐khashoggi‐
murder‐case/ 
3 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 



  5                  )             8( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

تگي ز انباشتن ااشاره به عدم اقدام عربستان سعودي به اتخاذ تدابير الزم در زمينه كاس ج)
ان و عقيدتي، كودكان، سالمند –ندانيان سياسي ها و آزاد كردن حتي زجمعيت در زندان

  مدافعان زن حقوق بشر؛
 كه –ود خاده يت تعدادي از زندانيان زن و مرد از تماس با اعضاء خانواشاره به محروم د)

ين ويروس ايانه شيوع شان در مضعيت سالمتي عزيزانها در زمينه وبه هراس خانواده
  افزوده است؛

، 19 –برداري حكومت سعودي از تدابير مربوط به شيوع بيماري كوويد اشاره به بهره ه)
وني قرار دادن و بازداشت شهروندان اين كشور تنها به جرم ابراز در راستاي مورد پيگرد قان

  ؛4عقايد خود
  
، در 1399 تيرماه 19شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز پنج -3

خصوص درخواست كارشناس حقوق بشر سازمان ملل از عربستان سعودي جهت آزاد 
      اند از:       تموارد مهم اين گزارش عبار. كردن فعاالن زن

نه زمي اظهارات انيس كاالمار (اگنس كاالمارد)، گزارشگر ويژه سازمان ملل در الف)
زده و خودسرانه، در اجالس شوراي حقوق بشر در ژنو، مبني هاي فرا قضايي، شتاباعدام

دي بر درخواست از كشورهاي عضو اين شورا جهت تحت فشار قرار دادن عربستان سعو
در  20يي آزاد كردن فعاالن زن زنداني در اين كشور، پيش از آغاز اجالس جدر راستا

  رياض، در ماه نوامبري سال جاري ميالدي؛ 
ها فعال ميالدي، به بازداشت ده 2018اشاره به اقدام حكومت عربستان در سال  ب)

گي ها در اين كشور در زمينه رانندبا برداشتن ممنوعيت زمانهمسرشناس حقوق زنان، 
 ها براي عملي شدن آن تالش كردهموضوعي كه بسياري از اين زندانيان سال –زنان 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:قوق سعودي براي ح –گزارش سازمان اروپايي  4

 https://www.esohr.org/en/?p=2902 
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بودند: گفتني است كه دستگيري اين فعاالن بخشي از سركوب گسترده حكومت عليه 
  آيد؛روحانيون و انديشمندان به شمار مي ازجملهمخالفان آن، 

آزاد  ي بهاقدام عربستان سعود اشاره به تأكيد گزارشگر ويژه سازمان ملل بر ضرورت ج)
قامات عقيدتي، زنان و مدافعان حقوق بشر: گفتني است كه م –كردن زندانيان سياسي 

  ظهارات نشان ندادند؛گونه واكنشي به اين اسعودي هيچ
سي: ض جناشاره به قرار گرفتن ادعايي برخي از زنان زنداني در معرض شكنجه و تعر د)

اند كه سعودي اين دعاوي را انكار كرده و اظهار داشته اين در حالي است كه مقامات
ز اارج خدر زندانيان مظنون به آسيب رساندن به منافع كشور بوده و از عوامل متخاصم 

  اند؛كشور حمايت كرده
نگاران اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن برخي از اين فعاالن، به اتهام ارتباط با روزنامه ه)

 .5هاي حقوق بشريا و گروههخارجي، ديپلمات
  

  بحرين*
، در 1399تيرماه  23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -

. رخصوص تأييد حكم اعدام دو تن از شهروندان بحرين توسط دادگاه عالي اين كشو
       اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت

ن حمد رمضامخواهي) به تأييد احكام اعدام رين (دادگاه فرجامترين دادگاه بحاقدام عالي الف)
و كشتن گذاري به اتهام بمبميالدي،  2014در سال  كه دو شهروند بحريني -  و حسين موسي

ه ير شدپايتخت اين كشور، دستگ ،در شمال شرقي منامه ،در روستاي الديريك افسر پليس 
 عنوانهب نيزو رمضان  هارمند يك هتل بودموسي پيش از دستگيري ك: گفتني است كه بودند

  ه است؛كردالمللي منامه فعاليت مينيروي حراست و امنيت در فرودگاه بين

                                                            
 گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://www.reuters.com/article/us‐un‐rights‐saudi/u‐n‐rights‐investigator‐calls‐on‐saudi‐
arabia‐to‐free‐women‐activists‐
idUSKBN24A1SF?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_medium=email&utm_
content=91068100&utm_source=hs_email 
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شت اين افراد ميالدي، پس از بازدا 2014اشاره به اقدام دادگاه بحرين در دسامبر سال  ب)
 اين در حالي: شان به اعدامها و محكوم كردنتوسط نيروهاي امنيتي، به مجرم شناختن آن

كه  ،كراسي براي بحرينسسه حقوق و دموؤالملل و همچنين مست كه سازمان عفو بينا
ونده ن پرحكومت بحرين در بريتانيا است، روند بررسي اي مخالف يك سازمان غيردولتي و
  ؛را ناعادالنه خوانده بودند

زادانه ي آحق دسترس اشاره به اظهارات فعاالن حقوق بشر، مبني بر محروميت دو متهم از ج)
 استفاده جنسي وءوضرب و شتم، شكنجه، سها در معرض به وكيل مدافع و قرار گرفتن آن

از گويد اين پرونده دولت بحرين ميآميز جهت كسب اعتراف: اما رفتارهاي خشونتديگر سوء
از سوي مه و حكم اوليه در ادابرخوردار بوده نه هاي الزم براي يك دادرسي عادالتمام ويژگي

  ؛ييد شده استأررسي قرار گرفته و در نهايت تتر قضايي مورد بنهادهاي عالي
در  ،سيد احمد الوداعي، مدير موسسه حقوق و دموكراسي براي بحرينگفتني است كه  د)

صدور اين حكم لكه ننگ ديگري براي وضعيت حقوق بشر «: اظهار داشت اين خصوص
صدور چنين احكامي بدون حمايت ضمني متحدان  رود. ضمن اينكهدر بحرين به شمار مي

  ؛6».غربي دولت بحرين ممكن نيست
شنبه ، در روز سهدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، سخنگوي 7ليز تروسل ه)
، در اظهاراتي در واكنش به اين اقدام حكومت بحرين، ضمن ابراز نگراني عميق تيرماه 24

ترين نهاد قضايي بحرين به تأييد احكام اعدام محمد رمضان و در زمينه تصميم عالي
حسين موسي، بر اساس اعترافات اتخاذ شده تحت شكنجه، اين احكام را خودسرانه و 

هاي ضرورت برخورداري متهمان از دادگاه متناقض با ممنوعيت كامل اعمال شكنجه و
المللي حقوق عادالنه، همچنين در تناقض با حق بر حيات، مطابق با بند ششم ميثاق بين

                                                            
 گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  6

https://per.euronews.com/2020/07/13/bahrain‐s‐supreme‐court‐upholds‐death‐sentences‐
for‐two‐defendants 
7 Liz Throssell 
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مدني و سياسي برشمرد. اين مقام كميسارياي عالي در ادامه از مقامات بحريني 
  از: اندعبارتهايي نمود كه درخواست

ها و ميت آناستاي اعدام اين متهمان، لغو محكواقدام در ر هرگونهدرنگ توقف بي -
هاي حصول اطمينان از محاكمه مجددشان بر اساس و در هماهنگي با موازين و معيار

  المللي حقوق بشر؛ بين
المللي حقوق نحصول اطمينان از ايجاد هماهنگي ميان قوانين داخلي بحرين با قانون بي -

هاي ها و حبسهامات مربوط به بازداشتبشر، انجام تحقيقات در زمينه تمامي ات
شمار  ل بهخودسرانه، اعمال شكنجه و استفاده از اعترافات اتخاذ شده تحت فشار و مسئو

  آوردن عامالن اين اقدامات جهت ممانعت از تكرار آن؛
ام احك درخواست مجدد در زمينه در نظر گرفتن مهلت قانوني (استمهال) براي تمامي -

  لغو كامل اين نوع مجازات از دستگاه قضايي اين كشور؛ اعدام با نگاه به
سازمان عفو هاي خاورميانه در از سوي ديگر لين معلوف، مدير بخش پژوهش و)
ام قضايي بحرين با نظ«تيرماه، در اين رابطه اظهار داشت:  23، در روز دوشنبه المللبين

رغم موارد صدور اين حكم مدارك مبتني بر شكنجه محمد رمضان و حسين موسي را، به
ست. ها در برخورداري از محاكمه عادالنه، آشكارا ناديده گرفته امكرر نقض حقوق آن

درنگ لغو نموده و كنيم كه احكام صادره را بيرو، از مقامات بحرين درخواست ميازاين
ها را مجازات و به متهمان غرامت پرداخت كنند، همچنين تضمين عامالن شكنجه آن

  ؛»نمايند كه ديگر چنين مواردي رخ نخواهند داد.
، در تحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري اين در حالي است كه بر اساس گزارش  ز)

، مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقاي وزارت 8تيرماه، جيمز كلورلي 20روز جمعه 
كه دولت بريتانيا تنها زماني در اين مورد مداخله خواهد كرد خارجه بريتانيا، اظهار نمود 

كه احكام اعدام محمد رمضان و حسين موسي از سوي دستگاه قضايي بحرين تأييد شود. 
اين اظهارات در پاسخ به پرسش چندين نماينده پارلمان بريتانيا بيان شده بود كه خواستار 

  ت خود شده بودند؛انجام اقدامي عملي در اين زمينه از سوي دول
                                                            

8 James Cleverly 
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قوق بشر كميته حتيرماه،  22، در روز يكشنبه شبكه خبري الجزيرههمچنين به گزارش  ح)
 ي خود رااي مشترك نااميددر بيانيه ،ن اروپاعربي در پارلما جزيرهشبهو كميته روابط با 

خصوص  هاي نظارت بر بحرين درتأاز سوي هيكامل نسبت به عدم انجام تحقيقات 
ين دو ا .شكنجه بيان كردندتحت ييد اعترافات گرفته شده أشكنجه و ت اعمال ادعاهاي

رده و ل كر عمالمللي خود در زمينه حقوق بشكميته از بحرين خواستند تا به تعهدات بين
هاي شكنجه پرونده در خصوصاعدام صادره را لغو كند و تحقيقات مستقلي را  احكام

  .انجام دهد
  

  امارات متحده عربي*
، در 1399 تيرماه 24شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -1

يانه شيوع در م 9خصوص وضعيت نابسامان كارگران مهاجر در امارات متحده عربي
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. ويروس كرونا در اين كشور

با  طقه،اقدام امارات متحده عربي به بستن مرزهاي خود مانند ديگر كشورهاي من الف)
عدد براي و منجر شدن اين اقدام به بروز مشكالت مت 19 –توجه به شيوع بيماري كوويد 

 كارگران مقيم اين كشور؛

 رفتهكشورشان  كه براي وضع حمل به -جر ناپذيري بازگشت زنان مهابه امكاناشاره  ب)
اسنامه دور شنبه همراه نوزادشان به امارات متحده عربي، به دليل ناممكن بودن ص – بودند

ر دهاي امارات در كشورهاي خارجي سفارتخانهبراي اين نوزادان، با توجه به تعطيلي 
سي كدون اوراق هويت دولت امارات نيز بر حالي است كه و اين د گيري كروناجريان همه

 ؛دهدرا به كشور راه نمي

                                                            
در آنجا مشغول به كارند. بنا بر آمار است كه شمار زيادي كارگر خارجي  فارسجيامارات ازجمله كشورهاي عربي حاشيه خل 9

كارگر مهاجر  ميليون 23 سازمان جهاني كار، در شش كشور امارات، عربستان سعودي، قطر، بحرين، كويت و عمان مجموعاً 
  .اندشده هاوراز كشورهاي جنوب آسيا همچون هند، چين و نپال روانه اين كش كنند كه اكثراًزندگي مي
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 اراتدي اماداره هويت و امور شهروناشاره به مبهم بودن قوانين اتخاذ شده از سوي  ج)
ست ها: گفتني ابازگرداندن مهاجران خارجي و مردود شدن بسياري از درخواست منظوربه

 10ا مكرر و حتي ت طوربههاي آنان گويند درخواستي ميتعدادي از كارگران خارجكه 
  ؛رد شده استنيز بار 
ود نشين اين كشور و به وجاشاره به يكسان نبودن قوانين مهاجرتي ميان هفت شيخ د)

 آمدن سردرگمي بيشتر براي كارگران خارجي؛

 هكدرحالي اشاره به بالتكليفي كارگران خارجي براي بازگشت به امارات متحده عربي: ه)
اين  توانستند با پروازهاي مخصوص بهطرح قرنطينه شهروندان اماراتي مي يپس از اجرا

ها و تن ندرتبهكشور بازگردند، كارگران خارجي از چنين حقي برخوردار نشدند و دولت 
اين مشكل براي  .انساني اجازه ورود صادر كرده است وهاي اضطراري براي موقعيت

 پروازها به دليل لغو ها نيزندر داخل خاك امارات نيز وجود دارد و آ كارگران بيكارشده
  ؛توانند از كشور خارج شوندنمي
 دارند ه كارگران شاغل بيشتري در اماراتك -اشاره به اقدام دو كشور پاكستان و هند  و)
روندان خود خارج كردن شه منظوربهبه ترتيب دادن پروازهاي مخصوص به اين كشور  –

كشور:  وج از اين، محدود بودن اين پروازها در قبال متقاضيان زياد خرحالدرعينن و از آ
ذشته اما هفته گ ،اندكرده نامثبتهزار هندي براي خروج از امارات  200 تاكنونبراي مثال 

  ؛هزار نفر توانستند با پروازهاي ويژه به هند بازگردند 2در مجموع تنها 
ر مجاز ببني مرات به بازنگري در قوانين خود در اين زمينه، اشاره به اقدام دولت اما ز)

 و در نتيجه رگرانزودتر از موعد قراردادهاي كاري خود با كاها به فسخ كردن شركت
  دشوارتر شدن شرايط براي كارگران مهاجر در اين كشور؛

اين در حالي است كه به دليل تعطيلي پروازها و توقف جريان ورود گردشگران،  ح)
اند و همين امر سبب شده تا قرارداد ها نيز فعاليت خود را كاهش دادهسياري از هتلب
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بسياري از كارگران خارجي شاغل در امارات كه در اين بخش از صنعت گردشگري كار 
  11؛10تمديد نشود ،كردندمي
  

، در 1399تيرماه  19شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -2
وص محكوميت يك شهروندان عماني به حبس ابد پس از محاكمه در دادگاهي خص

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. ناعادالنه در امارات متحده عربي
تبار، به حبس ، مردي عماني12اقدام دادگاهي در امارات به محكوم كردن عبدا... الشمسي الف)

  شدت ناعادالنه؛اي بهدر معرض محاكمه، پس از قرار دادن وي 2020ابد، در ماه مه سال 
و  –سالگي  19ميالدي، در سن  2018اشاره به دستگيري الشمسي در اوت سال  ب)

ي حكومتي به اقدام مقامات امنيت –آمد آموز دبيرستاني به شمار ميكه همچنان دانشدرحالي
: نجهمال شكحبس وي در مكاني نامشخص و قرار دادن او در سلول انفرادي و در معرض اع

  ست؛ابه افسردگي و سرطان كليه  مبتالساله بوده و  21گفتني است كه الشمسي اكنون 
 ني بر بهبان حقوق بشر، مباشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه ديده ج)

ي به فسردگبه سرطان و ا مبتالشمار آوردن اقدام امارات متحده عربي به محكوميت فردي 
  اي از عملكرد نظام قضايي ناعادالنه اين كشور؛ عنوان نمونهبه حبس ابد،

وجود  اني، بازند اشاره به امتناع مقامات اماراتي از ارائه اطالعات در زمينه وضعيت اين د)
معيت، شرايط جكه به انباشتگي  –هاي اين كشور شيوع ويروس كرونا در زندان

  درماني كافي مشهور هستند؛هاي غيربهداشتي و فقدان دسترسي به مراقبت

                                                            
نفر نيز جان خود را از دست  333ثبت شده است و  19 - هزار مورد ابتال به بيماري كوويد 55ود تاكنون در امارات حد 10

  .اندداده
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://per.euronews.com/2020/07/14/foreign‐workers‐situation‐in‐uae‐and‐abroad‐amid‐
coronavirus‐pandemic 
1 2 Abdullah al‐Shaamsi 
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اشاره به برگزاري دادگاه الشمسي در فوريه سال جاري ميالدي، پس از گذشت بيش از يك  ه)
هاي عادالنه، ازجمله محروميت وي از سال و نيم از بازداشت او و در فرآيندي ناقض رويه

عنوان ر، بهبرخورداري از وكيل در دوران بازجويي و پذيرش اعترافات گرفته شده تحت فشا
مدرك مستدل: اين در حالي است كه وكيل الشمسي كه از سوي سفارت عمان در امارات 

  ژوئن سال جاري، تقاضاي تجديدنظر در اين پرونده را داده است؛ 4منصوب شده، در 
اشاره به اطالع نيافتن الشمسي از اتهامات خود پيش از برگزاري محاكمه و اعالم اين  و)

كه البته وي  –ها ماه پيش از برپايي جلسه دادگاه، مبتني بر انتشار توئيت اتهامات تنها يك
سالگي، به ميزباني  17هاي مجازي در سن و مشاركت در رقابت - كندها را انكار ميآن

كه در پي آن او  –هاي تلويزيوني امارات و شبكه تلويزيوني الرايان قطر يكي از شبكه
 دالري) شد؛ 1361ار درهمي (هز 5اي موفق به دريافت جايزه

كه البته از  –مه سال جاري  31اشاره به دريافت خبر از سوي اعضاء خانواده الشمسي در  ز)
از طريق ديگر زندانيان، مبني بر قرار گرفتن وي در سلول  –اند مالقات با او نيز محروم شده

ان الوثبه در حومه شهر ابوظبي: ساير زندانيان به ويروس كرونا در زند ابتالقرنطينه، با توجه به 
اين در حالي است كه مقامات زندان از دادن اطالعات به خانواده اين زنداني در اين مورد كه 

 ورزند؛به اين بيماري شده است، امتناع مي مبتالوي مورد آزمايش قرار گرفته و يا 

ماه نخست  3خود، در هاي نادر با خانواده اشاره به اظهارات الشمسي در يكي از مالقات ح)
هاي دوران بازجويي، مبني بر اقدام نيروهاي امنيتي به شكنجه وي با ضرب و شتم، شوك

هاي ديگر، همچنين ناگزير كردن وي به امضاء اعترافات با ها و روشالكتريكي، كشيدن ناخن
 اعترافاتي كه در دادگاه عليه وي مورد استفاده قرار گرفته است؛ –چشم بسته 

ي الشمسي به سرطان كليه، پيش از دستگيري و منجر شدن اين بيماري به از ابتالاره به اش ط)
هاي روحي و مشاوره هاي او، همچنين قرار داشتن وي تحت درماندست رفتن يكي از كليه

رواني وي پيش از  –درماني: گفتني است كه به اذعان مقامات زندان، وضعيت روحي 
كه مقامات ناگزير به بستري كردن او، طوريه وخامت نهاده، بهشدت رو ببرگزاري محاكمه به

 درماني شهر پزشكي شيخ خليفه در ابوظبي، شدند؛به مدت دو هفته، در بخش روان
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 واخر ماهاهاي خودسرانه سازمان ملل، در اشاره به صدور بيانيه از سوي كارگروه بازداشت ي)
عنوان حبس هبر به شمار آوردن حبس الشمسي ب آوريل سال جاري، در زمينه اين پرونده، مبني

به  نقض خودسرانه و كافي نبودن پاسخ دولت به اتهامات مربوط به اعمال شكنجه و موارد
 درنگ وي؛بر ضرورت آزاد كردن بي وقوع پيوسته در فرآيند قضايي، ضمن تأكيد

هاي پزشكي قبتدرنگ مراتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اماراتي به فراهم آوردن بي س)
و درماني براي الشمسي، همچنين قرار دادن اطالعات منظم در زمينه سالمت روحي و 

  ؛ 13جسمي او در اختيار خانواده وي
  

تيرماه  14، در روز شنبه 14انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -3
ق بشر، موسوم به سال از محاكمه ناعادالنه مدافعان حقو 7، در خصوص گذشت 1399

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. »9415يو.ِاي.ايي «
يه ژوئ 2در روز » 94يو.ِاي.ايي «هاي گروهي موسوم به هفتمين سالگرد محاكمه الف)
ها تن از منتقدان دولت و فعاالن تيرماه) و منجر شدن آن به حبس ده 12شنبه (پنج

مدافعان سرشناس حقوق بشر، قضات،  هطلب در امارات متحده عربي، ازجملاصالح
 مضامين بوط بهكه به اتهام ارتكاب به جرائم مر –دانشگاهيان، وكال، فعاالن و آموزگاران 

  گسترده امنيت ملي مورد پيگرد قرار گرفته و زنداني شدند؛
مارس سال  4، در روز »94يو.اِي.ايي «جمعي اشاره به آغاز جلسات محاكمه دسته ب)

 94پيش از مالقات اداره امنيت دادگاه عالي فدرال، در ابوظبي، با تمامي  ميالدي، 2013
اتهامي كه  –متهم پرونده، برخي به جرم تشكيل سازماني باهدف براندازي حكومت 

ها و موازين و عدم برخورداري اين جلسات از رويه –كنند متهمان آن را انكار مي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 13

https://www.hrw.org/news/2020/07/09/uae‐omani‐sentenced‐life‐tainted‐trial 
1 4 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
1 5 «UAE94» 
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هاي حقوق بشري و ها از سوي سازمانت آنالمللي محاكمه عادالنه، همچنين محكوميبين
  هاي خودسرانه؛نهادهاي سازمان ملل، ازجمله كارگروه بازداشت

ه از ه شداشاره به پذيرش اين پيگرد حقوقي از سوي دادگاه بر اساس اعترافات گرفت ج)
 دن اينكه شواهد و مداركي دال بر گرفته ش –متهمان پيش از برگزاري جلسات محاكمه 

ت كه صورت داوطلبانه وجود ندارد. اين در حالي است توسط ابزار قانوني و بهاعترافا
طرفانه منظور انجام تحقيقات سريع، مستقل، بيهاي الزم بهدادگاه همچنين در برداشتن گام

رفتار وءو جامع در زمينه دعاوي متهمان در مورد گرفته شدن اعترافات تحت شكنجه و س
  ناكام مانده است؛

يا  هاي نامعلوم و محرمانه، بدون دسترسي به وكيلره به حبس متهمان در مكاناشا د)
ر هي دهرگونه تماس با خارج از زندان، همچنين محروميت متهمان از حق تجديدنظرخوا

دگاه كام دابا توجه به اينكه در امارات متحده عربي اح –مورد حكم خود از ديوان عالي 
  ظر نيستند؛فدرال نهايي بوده و قابل تجديدن

ميالدي، به محكوم كردن  2013ژوئيه سال  2اشاره به اقدام دادگاه عالي فدرال، در روز  ه)
 15تا  7به تحمل حبس از  –غيابي  صورتبهتن  8 ازجمله –متهم پرونده  94تن از  69

تن از فعاالن در دادگاهي  7تن ديگر، همچنين سلب تابعيت از  25سال و تبرئه كردن 
 ها به ترك كشور؛و ناگزير كردن آن» 716يو.ِاي.ايي «موسوم به 

المللي و ناظران هاي بيناشاره به ممانعت به عمل آوردن مقامات از حضور رسانه و)
  مستقل در جلسات محاكمه؛

 2013هاي خودسرانه سازمان ملل در نوامبر سال اشاره به اقدام كارگروه بازداشت ز)
  رابطه، مبني بر:ميالدي، به صدور بيانيه در اين 

از  اقدام حكومت امارات متحده عربي به محروم كردن متهمان از حق برخورداري -
  محاكمه عادالنه، مذكور در بند دهم اعالميه جهاني حقوق بشر؛

                                                            
1 6 “UAE 7” 
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مندي از حقوق قرار گرفتن متهمان در معرض بازداشت و حبس، تنها به دليل بهره -
عات ده و آزادي برگزاري تجمعات و اجتمااساسي خود، در زمينه آزادي بيان و عقي

  اعالميه جهاني حقوق بشر؛ 20و  19آميز، تضمين شده در بندهاي مسالمت
  متهم محكوم به تحمل حبس؛ 61خودسرانه بودن بازداشت و حبس  -
درخواست از مقامات امارات متحده عربي جهت آزاد كردن متهمان و جبران  -

  ؛17هاآن هاي الزم برايخسارت
 

 10شنبه انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز سه -4
عنوان قرباني شكنجه در ، به18، در خصوص به شمار آمدن محمد الُرِكن1399تيرماه 
           نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . هاي امارات متحده عربيزندان
ي ماندال«كه به وي  –، وكيل سرشناس حقوق بشر به شمار آمدن دكتر محمد الُركِن الف)

عنوان قرباني بازداشت و حبس خودسرانه، به به –گويند نيز مي» امارات متحده عربي
شان از حق منديها تن از ديگر فعاالن و مدافعان حقوق بشر، تنها به دليل بهرههمراه ده

  آزادي بيان؛
هاي متمادي هيالدي، ناپديدشدگي او براي مام 2012اشاره به بازداشت الُرِكن در سال  ب)

لي سال حبس: اين در حا 10(حبس در مكاني نامعلوم) و سپس محكوميت وي به تحمل 
است كه مقامات همچنان به نقض حقوق اساسي وي، ازجمله دسترسي به وكيل و 

 دهند؛برخورداري از محاكمه عادالنه ادامه مي

، مشهور به برخورداري از شرايط 19نام الرزيناشاره به حبس الركن در زندان بد ج)
بار و محل حبس بسياري از فعاالن، منتقدان حكومت و مدافعان حقوق بشر و قرار دهشت

اي چون، حبس انفرادي، محروميت از مالقات با گرفتن وي در معرض اقدامات خودسرانه

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  17

http://www.echr.org.uk/en/news/uae94‐seven‐years‐unfair‐trial‐peaceful‐human‐rights‐
defenders 
1 8 Mohamed Al‐Roken 
1 9 Al‐Razin 
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كه در تناقض  –خانواده، شكنجه و بازديدهاي بدني تحقيرآميز، پيش و پس از محاكمه 
 كامل با حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان در سازمان ملل است؛

، عقيدتي –اسي اشاره به موارد ديگر اعمال شكنجه عليه اين زنداني و ديگر زندانيان سي د)
هاي پر نور به هاي رواني جهت كسب اعتراف، روشن كردن چراغازجمله اعمال شكنجه
هاي ها و نظارتهاي انفرادي، قرار دادن زندانيان تحت تجسسر سلولهنگام روز و شب د

عيين ها از هرگونه وسايلي، چون تختخواب و صندلي، همچنين تمتداوم و محروم كردن آن
روز در بدترين زمان از شبانه –وري عنوان تنها زمان هواخبعدازظهر، به 4تا  2ساعت 

 امارات متحده عربي؛

مبر سال الملل در خصوص اقدام مقامات زندان، در نواسازمان عفو بين اشاره به گزارش ه)
 هاي تبليغاتي با صدايميالدي، به نصب بلندگوهايي در هر بخش و پخش موسيقي 2015

  هاي متمادي؛بسيار بلند براي ساعت
 گفته كه به –اشاره به حمله اضطرابي، فشار خون باال و عفونت گوش دكتر الركن  و)

چنين الملل، پس از وقوع حمله اضطرابي وضعيت وي بهبوديافته است، همفو بينسازمان ع
من ز، ضتداوم قرار گرفتن او و ساير زندانيان در معرض توهين و رفتارهاي تحقيرآمي

 هاي خانوادگي منظم؛ ي از مالقاتشان از برخوردارمحروميت

كتر يه دمات امارات، علحاكي بودن اعمال اقدامات و شكنجه سيستماتيك از سوي مقا ز)
نها به دي تمحمد الركن، از بازيچه قرار گرفتن خودسرانه زندگي زندانيان محروم از آزا

  آميز خود؛هاي حقوق بشري مسالمتدليل فعاليت
اشاره به تأييد غيرعادالنه و خودسرانه بودن اقدام مقامات حكومت به حبس محمد  ح)

مركز حقوق بشر امارات متحده عربي و تأكيد بر الركن در زندان تا به امروز، از سوي 
سياسي  –با توجه به اينكه وي زنداني عقيدتي  –ضرورت آزاد كردن بدون قيد و شرط او 

مند شده، كه در قوانين داخلي و است كه از حق مشروع خود در زمينه آزادي بيان بهره
  ؛20المللي و اعالميه جهاني حقوق بشر نيز تضمين شده استبين

                                                            
  بي در لينك:گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيا 20
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شنبه ، در روز سه21المللي براي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -5
، در خصوص درخواست براي آزادي منصور االحمدي، فعال حقوق بشر 1399تيرماه  10

    اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. از زندان الرزين
رات اما در زندان الرزين تداوم حبس خودسرانه منصور االحمدي، فعال حقوق بشر، الف)

  ميالدي؛ 2019اكتبر سال  13به پايان رسيدن زمان مجازات وي در  رغمبهمتحده عربي، 
درال ون فاشاره به نگاه داشتن او در زندان، از سوي مقامات امارات، بر اساس قان ب)

نيان ميالدي، مبني بر ضرورت تداوم حبس زندا 2014مبارزه با تروريسم، مصوب سال 
دي و ا حقوق آزاقانوني كه متناقض ب –ها مورد راهنمايي و اصالح قرار دادن آن منظوربه

  امنيت است؛
 منظورهب» رهمراكز مشاو«اشاره به اقدام حكومت امارات به استفاده مراكزي موسوم به  ج)

نامشخص و بدون  زمانمدتشان، براي حبس فعاالن، پس از به پايان رسيدن زمان حبس
 در اين ائيهارائه مبناي حقوقي و قانوني و بدون فراهم آوردن امكان الزم براي طرح شكو

 زمينه از سوي زندانيان؛

ياسي س –دتي عقي اشاره به تداوم اقدام مقامات امارات به امتناع از آزاد كردن زندانيان د)
شان و مجازات زمانمدتسيدن به پايان ر رغمبهمحبوس در مركز مشاوره زندان الرزين، 

ان ي الزامات بهداشتي سازماجراكه در شرايط فقدان  – 19 –شيوع بيماري كوويد 
  ي بسياري از زندانيان انجاميده است؛ابتالبهداشت جهاني به 

و برخوردار از  22نماينده ليگ جوانان قدس عنوانبهشمار آمدن االحمدي، اشاره به به ه)
يكي از  عنوانبه، همچنين به شمار آمدن وي »مارات متحده عربيسفير قدس در ا«عنوان 

 ميالدي؛  2011طومار اصالحات در اين كشور در سال  امضاكنندگان

                                                                                                                                                            
 http://www.echr.org.uk/en/news/human‐rights‐lawyer‐mohamed‐al‐roken‐victim‐torture‐
uae‐prisons 
2 1 International Centre for Justice and Human Rights 
2 2 Youth League for Quds 
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هارچوب چميالدي در  2012اكتبر سال  12اشاره به دستگيري اين فعال حقوق بشر در  و)
ه، شكنجه و خودسران ، قرار گرفتن او در معرض بازداشت»94يو.ِاي.ايي «پرونده موسوم به 
رانجام ل و ساز سوي اداره امنيت حكومتي دادگاه عالي فدرا برگزارشدهمحاكمه ناعادالنه 

 سال حبس، بدون امكان تجديدنظرخواهي؛ 7محكوم شدن وي به تحمل 

المللي براي عدالت و حقوق بشر از مقامات و دولت اشاره به درخواست مركز بين ز)
درنگ و بدون قيد و شرط منصور االحمدي و زاد كردن بيامارات متحده عربي جهت آ

اند ازجمله محكوماني كه دوره محكوميت خود را سپري كرده –ديگر فعاالن حقوق بشر 
عقيدتي در مراكز مشاوره و انجام تحقيقات  –متوقف ساختن حبس زندانيان سياسي  –
  .23هاالن آنطرفانه در زمينه موارد نقض حقوق بشر و پاسخگو نمودن عامبي
 

  

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

  ائتالف به رهبري عربستان*

، در 1399 تيرماه 25انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز چهارشنبه  -1
  ر:بت هوايي، مبني خصوص كشته شدن غيرنظاميان در استان الجوف يمن بر اثر حمال

..، در روز اظهارات ساكنان استان شمالي الجوف و يكي از مقامات نيروهاي انصارا. الف)
غيرنظامي در پي حمالت هوايي نيروهاي  7كم چهارشنبه، مبني بر كشته شدن دست

اري كه سومين حادثه در نوع خود در ماه ژوئن سال ج –ائتالف به رهبري عربستان 
  آيد؛كشور به شمار ميميالدي در اين 

                                                            
  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 23

 https://ic4jhr.org/?p=6642 
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 له قرارد حماشاره به اظهارات سخنگوي وزير بهداشت نيروهاي انصارا...، مبني بر مور ب)
، شامل تن 9گرفتن منازل مسكوني در اين حمالت از سوي نيروهاي ائتالف و كشته شدن 

  زن؛ 2كودك و  6
شدن  فتهجدي گر اشاره به اظهارات تركي المالكي، سخنگوي نيروهاي ائتالف مبني بر ج)

ر ها از سوي نيروهاي ائتالف و تأكيد بر ضرورت انجام تحقيقات مبتني باين گزارش
 المللي در اين زمينه؛فرآيندهاي مستقل و بين

رهاي ه شهاشاره به اقدام نيروهاي انصارا... به انجام حمالت موشكي و پهپادي علي د)
 جر بهكه من –تالف به منطقه حجه مرزي سعودي در واكنش به حمالت هوايي نيروهاي ائ

 غيرنظامي شد؛ 10كشته شدن 

استان  ، بهيادآوري كردن حمله هوايي نيروهاي ائتالف در ماه ژوئن سال جاري ميالدي ه)
  كودك؛ 4 ازجملهتن از مردم اين كشور،  12 كمدستصعده و كشته شدن 

نيروهاي ائتالف به اين در حالي است كه سازمان ملل در ماه گذشته ميالدي، نام  و)
رهبري عربستان را از فهرست سياه اين سازمان در زمينه كشتار و مجروح كردن كودكان 

  ؛24حذف نمود
  

، به 1399تيرماه  22وب، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -2
خصوص واكنش ، در »نجات كودكان« -» كودكان را نجات دهيد«نهاد نقل از سازمان مردم

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: .به حمله هوايي به استان حجه در يمن
، »نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد«نهاد صدور بيانيه از سوي سازمان مردم الف)

هاي دريافتي از مقامات محلي در خصوص كشته شدن يك مبني بر هشدار در زمينه گزارش
كودك، در حمالت هوايي صورت گرفته از سوي نيروهاي ائتالف  4 نفره، شامل 10خانواده 

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security/air‐strikes‐kill‐civilians‐in‐yemens‐al‐
jawf‐province‐residents‐say‐idUSKCN24G1HJ?utm_campaig n=Brookings%20Doha%20 
Center&utm_medium=em ai l &utm_content=91418942&utm_source=hs_email 
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خبرگزاري و  پايگاه خبري سازمان مللو به گزارش  –به رهبري عربستان به استان حجه 
  زن و مجروح شدن دو كودك و دو زن ديگر؛ 2كودك و  7كشته شدن  اسوشيتدپرس

درصدي خدمات درماني و پزشكي  81زمان اين كشور با كاهش مواجهه هماشاره به ب)
اين اين و فقدان بودجه الزم: بنابر 19 –كان، به دليل شيوع بيماري كوويد براي كود

  شوند؛كودكان هستند كه بار ديگر قرباني منازعات چندين ساله در اين كشور مي
ي رااجهاي درگير در اين جنگ به متعهد ماندن به اشاره به درخواست از تمامي طرف ج)

ها دوستانه و تالشاين حمالت اقدامات بشر با توجه به اينكه –بس سراسري كامل آتش
  سازند؛را با خطري بزرگتر مواجه مي 19 –در راستاي مقابله با كوويد 

الملليِ برخوردار از نفوذ در گران بينها و كنشاشاره به درخواست از تمامي طرف د)
هش درنگ و كازدايي بيها به تنشهاي درگير در جنگ، جهت اقدام به ترغيب آنطرف

  ؛25هاخشونت
  

، در 1399تيرماه  12شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -3
نكات . 19 –به بيماري كوويد  ابتالخصوص مواجه بودن زندانيان شهر عدن با خطر حاد 

   مهم گزارش به شرح زير است:
ستقر يت و ماشته از جمعزندان غيررسمي انب –زندانيان زندان بئر احمد  داشتنقرار  الف)

ب جنو در پايگاهي نظامي، در استان جنوبي عدن و تحت نظارت مقامات شوراي انتقالي
المت با مخاطرات جدي در زمينه س –كه موردحمايت امارات متحده عربي قرار دارند 

  ؛19 –گير كوويد خود، با توجه به شيوع سريع بيماري همه
ايل زندان، در او از زندانيان، مبني بر اقدام مقامات اينتن  5اشاره به اظهارات بستگان  ب)

 10دود حتن از زندانيان به اتاقي به مساحت  44آوريل سال جاري ميالدي، به انتقال 
  زنداني ديگر را نيز در خود جاي داده بود؛ 4ازاين كه پيش –مترمربع 

                                                            
، قابل بازيابي در »نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد«هاد نسازمان مردموب، به نقل از گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 25

  لينك: 
https://reliefweb.int/report/yemen/statement‐response‐airstrike‐hajjah‐yemen 
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ه، كنندد ضدعفونياشاره به عدم برخورداري زندانيان از ماسك صورت، دستكش و موا ج)
  ري؛همچنين خدمات ابتدايي درماني، در راستاي حفاظت از خود در برابر اين بيما

درنگ جهت تسهيل وضعيت هاي بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات به برداشتن گام د)
ين وع ازندانيان، ممانعت به عمل آوردن از انباشتگي جمعيت و كاستن از مخاطرات شي

مندي از رهزاد كردن افرادي كه تفهيم اتهام نشده و يا تنها براي بهويروس، از طريق آ
  اند؛حقوق اوليه خود و خودسرانه زنداني شده

 2017هي كه در سال گرو –شدگان يمني اشاره به اظهارات اعضاء انجمن مادران ربوده ه)
پديد ري ناصورت قهميالدي و توسط زنان يمني تشكيل يافته كه بستگانشان دستگير و يا به

ا هام و يون تفهيم اتمبني بر اقدام مقامات به حبس زندانيان در زندان بئر احمد بد –اند شده
 ماه مه ن دربرگزاري محاكمه به مدت تا دو سال: اين در حالي است كه يكي از مأموران زندا

  شدت بيمار شده است؛جان باخته و ديگري نيز به 19 –بر اثر بيماري كوويد 
ا بانيان، زند ز نگراني ويژه بستگان زندانيان و اعضاء اين انجمن در مورد سالمتيابرا و)

ائه ا ارتوجه به اقدام مقامات زندان به ممانعت به عمل آوردن از امكان مالقات و ي
  اطالعات در زمينه وضعيت زندانيان، از اول ماه مه سال جاري ميالدي؛

ويه ه تهمحافظت شخصي، غذاي كافي، دستگا اشاره به محروميت زندانيان از تجهيزات ز)
ويژه در مورد زندانيان ها از دارو، بهويژه در فصل تابستان، همچنين محروميت آنهوا، به
  هاي كليوي؛بيماري واي، همچون آسم هاي زمينهبه بيماري مبتال
ه دست زدن ، بميالدي 2017اشاره به مستندسازي اقدام زندانيان زندان بئر احمد، در سال  ح)

ر، بان حقوق بشبه اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط غيرانساني اين زنداني، توسط ديده
اد همچنين ثبت موارد نقض حقوق بشر، اعمال شده از سوي شوراي انتقالي جنوب و نه

  ميالدي؛ 2019كمربند امنيتي در سال 
ميالدي، مبني  2020 ژوئن سال 30اشاره به گزارش سازمان حقوق بشر موازنه يمن در  ط)

هاي قهري و هاي خودسرانه، ناپديدشدگيبر مستندسازي شواهد و مدارك در زمينه حبس
   ؛هاي غيررسمي يمناعمال شكنجه در تمامي زندان
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اي سازمان ملل در ماه المللي و منطقهرتبه بيناشاره به گزارش گروهي از كارشناسان عالي ي)
ها در يمن و درخواست از بار زندانوضعيت دهشت مارس سال جاري ميالدي در زمينه

هاي ويژه زندانيان سياسي محبوس در زندانها جهت آزاد كردن تمامي زندانيان، بهتمامي طرف
 .2619 –سياسي، امنيتي و نظامي رسمي و مخفيانه، با توجه به شيوع بيماري كوويد 

  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
، در 1399 تيرماه 24شنبه ار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز سهانتش -1

 .19 –خصوص آوارگي هزاران مهاجر اتيوپيايي در يمن در ميانه شيوع بيماري كوويد 
   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش 

 تيوپيايي درها هزار مهاجر االمللي مهاجرت، در زمينه آوارگي دههشدار سازمان بين الف)
شان در معرض حبس خودسرانه، شيوع بيماري كوويد زده يمن و قرار گرفتنكشور جنگ

استفاده، در پي وقوع حمله هوايي در استان حجه و كشته اجباري و سوء جايي، جابه19- 
  كودك و دو زن و مجروح شدن دو كودك و دو زن ديگر؛  7شدن 

انه ردوستليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشاشاره به محكوميت اين حمله از سوي  ب)
تار داوم كشتودن سازمان ملل در يمن، با صدور بيانيه در اين زمينه، مبني بر غيرقابل درك ب

يان بودن و در جر 19 –شهروندان غيرنظامي در اين كشور، در ميانه شيوع بيماري كوويد 
 بس؛مذاكرات براي آتش

المللي مهاجرت، مبني ، سخنگوي سازمان بين27ي پل ديلوناشاره به صدور بيانيه از سو ج)
مهاجراني كه از اين  –سال گذشته براي مهاجران  6بر ناامن بودن شديد يمن در نزديك به 

كنند استفاده مي فارسخليجحاشيه  خيزنفتكشور جهت رسيدن به كشورهاي ثروتمند و 
، با توجه به امكان 19 –وويد و رو به وخامت نهادن اين شرايط با شيوع بيماري ك –

ها به اين بيماري و منجر شدن اين امر به بروز عواقبي، چون ي بيشتر آنابتال

                                                            
  ق بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوگزارش ديده 26

 https://www.hrw.org/news/2020/07/02/yemen‐aden‐detainees‐face‐dire‐covid‐19‐risk 
2 7 Paul Dillon 
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هاي خودسرانه و هاي زباني و فيزيكي، حبسهاي قهري، آزار و اذيتجاييجابه
  براي مهاجران؛ وآمدرفتهاي محدوديت

 14500كم ي دستيافتن اجبار در كشور و انتقال وانتقالنقلاشاره به مسدود شدن  د)
تن در مأرب،  2500هزار تن در عدن،  4كم ها، منجر به آوارگي دستمهاجر در ميان استان

 هزار تن در صعده؛ 7يك هزار تن در لهج و 

ر ، مبني بجا شدگيبياز سوي اين سازمان در زمينه شاخص  شدهارائهاشاره به آمار  ه)
ورهاي شرق ميالدي، از بنادر كش 2019اجر، در سال نفر مه 11500متوسط  طوربهورود 

اگهاني آن در ننفر در ماه مه اين سال و كاهش  18904آفريقا به يمن، رسيدن اين تعداد به 
ها مربوط به شيوع ويروس كرونا: تن، با توجه به محدوديت 1725سال جاري ميالدي به 

ز جان خود تن ني 418چار شده و تن به اين بيماري د 1460بيش از  تاكنونگفتني است كه 
 اند؛به آن از دست داده ابتالرا بر اثر 

 –ويد ي كوبه بيمار ابتالاشاره به قرار داشتن اكثريت مهاجران در معرض خطر بيشتر  و)
 شان به ماندنها از مكاني براي زندگي و يا ناگزير شدن، با توجه به عدم برخورداري آن19

اي چون، ها به خدمات اوليهناايمن، همچنين عدم دسترسي آن هاي رها شده ودر ساختمان
  اني؛هاي بهداشتي و درمغذا، آب آشاميدني سالم و مراقبت

اشاره به آمار نزديك به يك هزار نفري تلفات غيرنظاميان بر اثر تداوم منازعات در يمن  ز)
يادآور شدن ميالدي، بر اساس اظهارات ليز گرانده، ضمن  2020ماه نخست سال  6در 

هاي سالمت و تهيه آب در ميانه بروز خطر قحطي كمبود بودجه براي تأمين و تداوم برنامه
  ؛28و شيوع ويروس كرونا

  

                                                            
  بل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قا 28

 https://news.un.org/en/story/2020/07/1068301 
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، در 1399تيرماه  22انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز يكشنبه  -2
 انيبحري برخي از كاركنان بخش بهداشت و درمان در يمن، با توجه به استعفاخصوص 

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. 19 –شدن وضعيت شيوع بيماري كوويد 
ي تعفااسر صدور بيانيه از سوي سازمان پزشكان بدون مرز، در روز يكشنبه، مبني ب الف)

  به ويروس كرونا؛ ابتالبسياري از كاركنان بخش بهداشت در يمن به دليل خطر 
گيري برخي از هاي يمن با كمبود پرسنل، در پي كنارهرستانبيما شدنمواجهاشاره به  ب)

ن امكا اين كشور براز سوي ديگر بر اساس شرايط حاكم كاركنان بخش بهداشت و درمان: 
 ،كرونا بسيار محدود استآزمايش انجام 

ر ازعات دم مناشاره به قرار داشتن پيشاپيش نظام درماني يمن تحت فشار، به دليل تداو ج)
وع ي شيور و از دست رفتن اعتماد مردم به نظام بهداشتي و كاركنان آن، در پاين كش

 ويروس كرونا؛

است  درخواست كردهسازمان بهداشت جهاني از تمام كشورهاي جهان  گفتني است كه د)
  ؛29مين منابع براي حل بحران يمن همكاري كنندأكه در راستاي ت

  

 21وز شنبه يلي ميدل ايست مانيتور، در رتحل –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
وارد مهم اين م. هاي مالي در يمنوانتقالدرصدي نقل 80، در خصوص كاهش 1399تيرماه 

      اند از:       گزارش عبارت
 19شنبه نجصدور بيانيه از سوي سازمان امدادرساني بريتانيايي آكسفام، در روز پ الف)

هاي مالي از سوي اتباع وانتقالميليون دالري) نقل 253( درصدي 80تيرماه، مبني بر كاهش 
وجه ماهه نخست سال جاري ميالدي، به دليل كاهش قابل ت 4يمني خارج از كشور در 

 2019هاي شغلي در سراسر كشورهاي حوزه خليج (فارس): اين مبلغ در سال فرصت
  ميليون دالر بوده است؛ 431ميالدي، ماهانه 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:   29

https://plink.ir/KZaS6 
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شدت درگير با بحران گرسنگي در نقطه به 10عنوان يكي از ر آمدن يمن بهشمااشاره به به ب)
مسدود  هاي مرزي وجهان، با توجه به كمبود مواد غذايي و افزايش بهاي آن بر اثر محدوديت

 كند؛يي خود را وارد ميدرصد از مواد غذا 90در كشوري كه  –هاي تأمين كاال شدن راه

 ثيرات اجتماعيهزار نفر در روز بر اثر گرسنگي ناشي از تأ 12اشاره به احتمال مرگ تا  ج)
دي كه ز تعدااحتماالً بيش ا –و اقتصادي شيوع ويروس كرونا، تا پايان سال جاري ميالدي 

  دهند؛روزانه بر اثر اين بيماري جان خود را از دست مي
تن بوده  1380 تاكنون 19 –هاي مبتال به بيماري كوويد گفتني است كه تعداد كل يمني د)

  ؛30اندتن جان خود را بر اثر اين بيماري از دست داده 364كه از اين تعداد 
  
، 1399ه تيرما 20انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -4

ه ستانآضرورت اعالم بروز قحطي در يمن، با توجه به قرار داشتن مردم اين كشور در 
       اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. ز آنگرسنگي و مرگ ناشي ا

ز بروز اس اصدور بيانيه از سوي نهاد برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، مبني بر هر الف)
هزار  360 قحطي در يمن، با توجه به هشدار اخير امدادرسانان اين سازمان در مورد مرگ

ها ها و قرار گرفتن آنش ميزان كمكفزاياتغذيه حاد، مگر در صورت به سوء مبتالكودك 
  هاي الزم؛تحت درمان

ين المللي، جهت تأماشاره به درخواست اضطراري برنامه جهاني غذا از جامعه بين ب)
پذير ساختن تداوم روند امدادرساني در اين منظور امكانميليون دالر، به 200بودجه ماهانه 
  زده؛ كشور جنگ

                                                            
  زيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل با –گزارش پايگاه خبري   30

 https://www.middleeastmonitor.com/20200711‐oxfam‐remittances‐dropped‐by‐80‐in‐
yemen/ 
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ها در شمال اين نهاد سازمان ملل به تحديد روند توزيع كمكاشاره به اقدام پيشاپيش  ج)
ون ناپذيري توقف روند گرسنگي مردم يمن در سال جاري، همچكشور و نگراني از امكان

 سال گذشته؛

، سخنگوي سازمان برنامه جهاني غذا، مبني بر منجر 31اشاره به اظهارات اليزابت بايرز د)
ز تداوم جنگ در يمن، به كاهش واردات كاالهاي شدن شرايط نابسامان اقتصادي ناشي ا

 كند؛  اساسي و افزايش بهاي مواد غذايي در كشوري كه تقريبًا تمامي كاالها را وارد مي

ايي و هشدار ميليون تن از مردم يمن با كمبود شديد مواد غذ 10اشاره به مواجه بودن  ه)
شان، به دليل افزايش وضعيتوخامت نهادن  ها با توجه به رو بهدر زمينه وضعيت آن

اقتصادي ناشي از شيوع  –ماعي وانتقال و آثار اجتهاي آمدوشد و نقلها، محدوديتتنش
  ويروس كرونا؛

هاي پذير يمني به كاستن از وعدههاي آسيباشاره به ناگزير شدن تدريجي خانواده و)
مردم اين كشور به يليون تن از م 20ديگر حدود عبارتغذايي و كيفيت تغذيه خود: به
كنند. اين هاي غذايي دريافت ميميليون نيز كمك 13آيند و لحاظ تغذيه ناايمن به شمار مي

فر ميليون تن شده و هزاران ن 3,65جا شدگي در حالي است كه جنگ و منازعه موجب بي
  را به كشتن داده است؛

ي ابتالو  ركزمكي از هر دو اشاره به قابل استفاده بودن كمتر از يك مركز درماني و پزش ز)
  هاي مربوطه وها به دريافت درمانتغذيه و نياز آنتقريباً نيمي از كودكان اين كشور به سوء

ميليون كودك يمني در حال حاضر نيازمند دريافت  2توان گفت كه در مجموع مي ح)
نيز در آستانه هزار تن  360تغذيه حاد بوده و از اين تعداد حدود هاي مربوط به سوءدرمان

  ؛32خطر مرگ قرار دارند
  

                                                            
3 1 Elisabeth Byrs 

  بازيابي در لينك: گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل  32
https://news.un.org/en/story/2020/07/1068101 
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شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
نكات . درصد از مردم يمن بر اثر جنگ 13جا شدگي ، در خصوص بي1399تيرماه  17

   مهم اين گزارش عبارت است از:
مهاجران حقوق بشر سازمان ملل، در  ، كميسر عالي33نيكالس بوزه –هشدار ژان  الف)

  درصد از مردم يمن بر اثر منازعات متداوم در اين كشور؛ 13جا شدگي خصوص بي
 يروسواشاره به رو به وخامت نهادن شرايط ناگوار مردم اين كشور بر اثر شيوع  ب)

ه هاي ديگر، همچون وبا و ماالريا و دشوار شدن نحوكرونا، عالوه بر وجود بيماري
  هاي محلي؛دادرساني براي سازمانام

هاي مانهاي اين نهاد، همچون ديگر سازاشاره به منجر شدن فقدان بودجه براي فعاليت ج)
ه اين حوه ارائها به انتخاب ميان افراد نيازمند امدادرساني و نبه ناگزير شدن آن امدادرسان
 هاي بحراني در معرضر در زمانپناه اين كشوكه موجب قرار گرفتن مردم بي –خدمات 
  شود؛كشي ميمار و بهرههاي واگيردار يا استثبيماري

ها ي دههاي مالي از اين نهاد سازمان ملل به ناتواناشاره به منجر شدن كاهش حمايت د)
جا هاي بيخانواده يمني براي خريد مواد غذايي، دارو يا پوشاك و ناگزير شدن خانواده

اي، چون كاهش سهميه غذاي خود، هاي پرمخاطرهه انتخابشده و پناهنده به دست زدن ب
  ه؛گري، ورود به مشاغل خطرناك و يا گذاردن كودكان خود بر سر مشاغل پرمخاطرتكدي

هاي مالي كميسارياي عالي مهاجران سازمان ملل موجب تأمين گفتني است كه كمك ه)
  ؛34شوديمن ميجا شده پذيرترين مردم بيميليون از آسيب 1,5حيات بيش از 

  
  
  
  

                                                            
3 3 Jean‐Nicolas Beuze 
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 https://www.middleeastmonitor.com/20200707‐unhcr‐13‐of‐yemenis‐displaced‐by‐war/ 


