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  :رويداد

بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا در

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار آشكار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش١٣٩٩ مهرماهكشورهاي منطقه، در 

١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبه مورد ، 

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  

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

  

  عربستان سعودي*

، ١٣٩٩ مهرماه ٢٩شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -١

 اين موارد مهم. مجرمان در عربستان سعودي با حكم اعدامدر خصوص مواجه بودن كودك

        اند از:       گزارش عبارت

                                                             
 Office of the United Nations High Commissioner forدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( ١

Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News تحليلي ميدل ايست مانيتور  –)؛ پايگاه خبري
)Middle East Monitor (MEMO)) ؛ مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر(The European Centre for 

Democracy and Human Rights (ECDHR)(المللي براي عدالت و حقوق بشر )؛ مركز بينInternational 

Centre for Justice and Human Rights مركز حقوق بشر امارات متحده عربي ()؛Emirates Centre for 

Human Rights (ECHR)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain Mirror ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(
)SALAM for Democracy and Human Rightsها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين )؛ مؤسسه آمريكايي
)Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) ( اري آناتوليخبرگز)؛Anadolu 

Agency(؛ ) (فارس) مؤسسه امور خليجInstitute for Gulf Affairs) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsبان )؛ ديده
 European-Saudiبشر (سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپايي Human Rights Watchحقوق بشر (

Organization for Human Rights (ESOHR) ( مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهدديمركز ) وEuro-

Mediterranean Human Rights Monitor.(  
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تن از شهروندان  ٨عودي جهت به دست آوردن حكم اعدام عليه هاي سقصد دادستان الف)

شود اين كشور به اتهام ارتكاب به جرائم مربوط به مشاركت در تظاهرات اعتراضي كه گفته مي

  اند، به وقوع پيوسته است؛ها در زماني كه كودك بودهبرخي از آن

ت نامه اصالحات عدالهاي جدي در برها از شكافاشاره به حاكي بودن اين پرونده ب)

  دهد؛تن را در معرض خطر مجازات مرگ قرار مي ٨ميالدي، كه اين  ٢٠١٨كيفري سال 

 ٢٠١٩ر سال نفر د ٨بان حقوق بشر به اسناد اتهامات اين اشاره به دستيابي سازمان ديده ج)

لگي سا ١٧ تا ١٤ها به برخي از جرائم در زماني كه بين سنين ميالدي، مبتني بر ارتكاب آن

ب به ساله است متهم به ارتكا ١٨ها كه در حال حاضر بودند: گفتني است كه يكي از آن

ا دو سال تنفر براي مدت  ٨سالگي شده و تمامي اين  ٩در سن  آميزغير خشونتجرمي 

  اند؛در حبس پيش از محاكمه نگاه داشته شده

 مامبني بر اقد ان حقوق بشر،باشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه ديده د)

 كه –گرفتن اصالحات انجام شده در قوانين قضايي اين كشور  هاي عربستان به ناديدهدادستان

رورت بر ض ضمن تأكيد –مقامات كشور سعي در انجام تبليغات گسترده در زمينه آن را دارند 

ي جرمان در تمامماقدام حكومت سعودي به ممنوع اعالم كردن مجازات اعدام عليه كودك

  موارد، در صورت جدي بودن آن در رابطه با اصالح نظام عدالت كيفري؛

هم كردن به مت –دهد كه مستقيماً به پادشاه گزارش مي –اشاره به اقدام دادستان عمومي  ه)

 آيند،اين مردان به ارتكاب به چندين جرم كه جزو جرائم شناخته شده به شمار نمي

ها و ثبات كردن ساختار جامعه با مشاركت جستن در اعتراضتالش براي بي ازجمله

افكني آميز عليه رژيم و تالش براي تفرقه و اختالفمراسم تدفين، دادن شعارهاي خصومت

يشتر بكه  در جامعه: گفتني است كه تمامي اين متهمان ساكن استان شرقي عربستان هستند

  دهند؛ساكنان آن را اقليت شيعه تشكيل مي

ميالدي، حدود يك سال پيش از ارجاع اين  ٢٠١٨هاي عربستان در سال شاره به اقدام مقاما و)

ها به دادگاه، به معرفي قانون نوجوانان مبني بر در نظر گرفتن ها از سوي دادستانپرونده
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سالگي، بر  ١٨سال حبس براي افراد مرتكب به جرم، پيش از سن  ١٠مجازات حداكثري 

  شود؛تعزير: اما اين قانون شامل موارد قصاص و حدود نمياساس قانون اسالمي 

حدود  نفر بر اساس مجازات ٨ها براي كسب حكم اعدام براي اين اشاره به قصد دادستان ز)

اند كه ها همچنين تقاضا كردهشود: دادستانكه در صورت محكوميت به مرگ شامل عفو نمي

ير انون تعزقعدام صادر كند، با استفاده از كم اتواند بر اساس قانون حدود حچنانچه قاضي نمي

  اين اقدام را انجام دهد كه بر خالف قانون مربوط به نوجوانان است؛

 هاي دريافتي از سوي فعاالن سعودي، مبني بر قرار گرفتن ايناشاره به گزارش ح)

  ها به وكيل؛محكومان در معرض شكنجه در دوران حبس و بازجويي و عدم دسترسي آن

كومان، هاي اتهامات هفت تن از اين محاشاره به مبتني بودن جرائم درج شده در برگه )ط

 ت گرفتهترافاگرم، بر اساس تنها اع اسلحهبر حمله به مأموران پليس با كوكتل مولوتف يا 

  هاي وارد آمده به مأموران پليس؛ها بدون ذكر جزئيات در مورد آسيبشده از آن

ماني ي فرتان سعودي در ماه آوريل سال جاري ميالدي، به معرفاشاره به اقدام عربس ي)

مجرمان و ممانعت به هاي كودكسلطنتي مبني بر فراهم آمدن امكان بررسي مجدد پرونده

 سال در حبس ١٠مجازات براي افرادي كه پيشاپيش به مدت  اجرايعمل آوردن از 

  اند؛بوده

اري جاوت سال  ٢٦وق بشر سعودي در اشاره به صدور اعالميه از سوي كميسيون حق ك)

دا... ون و عبلمرهاميالدي، مبني بر مورد بازبيني قرار گرفتن احكام اعدام علي النمر، داوود 

 ٢٠١١ال الظاهر، بر اساس اين فرمان، كه به هنگام دستگيري در ارتباط با تظاهرات س

هاي بعيضشور عليه تتظاهراتي كه از سوي اقليت شيعه ك –ساله بودند  ١٧و  ١٥ميالدي، 

  سيستماتيك حكومت بر پا شده بود؛

شان بدون تفهيم اتهام يا ها در مكاني نامعلوم و حبساشاره به نگاه داشته شدن آن ل)

  نه؛هاي ناعادالبه مرگ در پي برگزاري دادگاه محكوميتشانماه و سرانجام  ٢٢محاكمه براي 
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اساس قانون نوجوانان و به پايان رسيدن  اشاره به محكوم شدن مجدد اين سه زنداني بر م)

٢ميالدي ٢٠٢٢ها بر اساس قانون، در سال ساله آن ١٠زمان حبس حداكثري    و 

بان به گزارش ديده پاسخاين در حالي است كه كميسيون حقوق بشر عربستان در  ن)

ن و ودكاكحقوق بشر آن را رد كرده و گفته است كه عربستان قانون مجازات اعدام براي 

 هاي اين كشور نيز به آن پايبند هستند؛دادستاننوجوانان را لغو كرده و 

  

شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٢

بان حقوق بشر، در خصوص انتقاد از رياكاري ، به نقل از سازمان ديده١٣٩٩ مهرماه ٢٩

   ت از:ن گزارش عبارت اسنكات مهم اي. در رياض زنانناشي از برگزاري اجالس جهاني 

اء بان حقوق بشر به درخواست از رهبران جهان جهت عدم ايفاقدام سازمان ديده الف)

ض نقش در سرپوش نهادن عربستان سعودي بر موارد نقض حقوق بشر، در ميانه تناق

  ؛»٢٠گروه «موجود حول موضوع ميزباني اين كشور براي برگزاري اجالس سران 

 نزنا ت اجازه دادن به اين پادشاهي جهت پذيرش ميزباني اجالساشاره به محكومي ب)

 هاي زندان هستند؛ها تن از فعاالن زن اين كشور پشت ميلهدر شرايطي كه ده» ٢٠گروه «

ن در راستاي منحرف كرد زناناشاره به استفاده دولت سعودي از موضوع حقوق  ج)

 ني كه براي دستيابي بهحبس زنا ازجملهتوجهات از موارد جدي نقض حقوق بشر، 

 اند؛ين پادشاهي فعاليت و كارزار كردهاهاي بيشتر در آزادي

 ٢٠١٨ سال اشاره به ابراز نگراني جدي از دستگيري لوجين الهذلول، فعال سرشناس در د)

 ميالدي و چندين فعال زن ديگر؛

افزايش المللي با توجه به هاي بيناشاره به مواجه شدن حبس الهذلول با واكنش ه)

ها در مورد سرنوشت اين فعال زن، به دليل نگاه داشته شدن او در مكاني نامعلوم نگراني

ماه پس از دستگيري و قرار گرفتن وي، بر اساس اظهارات خانواده او، در  ٣براي مدت 

                                                             
 بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده ٢

 https://www.hrw.org/news/2020/10/20/saudi-arabia-alleged-child-offenders-face-death-
sentences 
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هاي جنسي: گفتني است كه ديگر هاي الكتريكي، شالق و آزار و اذيتمعرض شوك

هاي اين چنيني قرار گرفته و همچنان هيچ يك نيز استفادهسوء فعاالن زن نيز در معرض

  اند؛محكوم نشده

سب كگذاران آمريكا در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، جهت اشاره به درخواست قانون و)

  اطالع از وضعيت الهذلول و شرايط و سالمتي چندين فعال زن ديگر؛

كنندگان از اين اجالس ركتشفاده بان حقوق بشر جهت استاشاره به درخواست ديده ز)

ها ضتبعي و پايان يافتن تمامي زناندر راستاي حمايت به عمل آوردن از مدافعان حقوق 

 رد؛و عدم ايفاء نقش در تالش عربستان براي سرپوش نهادن بر اين موا زنانعليه 

سات برپا شده المللي در ماه گذشته، به تحريم جلنهاد بينسازمان مردم ٣اشاره به اقدام  ح)

  ز برگزاري اجالس سران؛هاي جامعه مدني پيش ابا گروه

اين در حالي است كه صادق خان، شهردار لندن، به همراه شهرهاي بزرگ ديگر، مانند  ط)

٣نيويورك و لس آنجلس نيز اين اجالس را تحريم كرد   ؛

  

٤مديترانه -  بان حقوق بشر اروپاهديدصدور بيانيه از سوي مركز  -٣  ٢٤شنبه ر روز پنج، د

نكات مهم  .، در خصوص حبس غيرمنصفانه الزامل و محاكمه ناعادالنه او١٣٩٩ مهرماه

   گزارش به شرح زير است:

٥تصميم خودسرانه قوه قضائيه عربستان به حبس عصام الزامل الف) ، اقتصاددان سعودي، 

ن كشور هاي سرشناس و نخبگااقدامي در راستاي ارعاب شخصيت - سال  ١٥به مدت 

 ها و خاموش كردن صداهاي منتقد؛سركوب آزادي منظوربه

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: ميدل ايست مانيتور، به نقل از ديدهتحليلي  –گزارش پايگاه خبري  ٣

https://www.middleeastmonitor.com/20201020-hrw-blasts-hypocrisy-of-hosting-global-
womens-summit-in-riyadh/ 
٤ Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 
٥ Isam Al-Zamil 
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بخشي از  عنوانبهساله و اقتصاددان برجسته سعودي،  ٤١اشاره به دستگيري الزامل،  ب)

ميالدي، در راستاي مورد هدف قرار  ٢٠١٧ها در ماه سپتامبر سال كارزار عظيم دستگيري

و مدافعان حقوق بشر به اتهام ارتكاب به جرائم دادن فعاالن، انديشمندان، روحانيون، تجار 

  هاي تروريسم، فساد و طراحي توطئه؛در حوزه ازجمله، متفاوت

هاي معرفي شده از اشاره به دستگيري اين اقتصاددان پس از اقدام وي به انتقاد از طرح ج)

 ٥ميالدي، مبني بر فروش  ٢٠١٦سوي محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، در آوريل سال 

انداز اصالحات تأمين بخشي از بودجه برنامه چشم عنوانبهدرصد از سهام كمپاني آرامكو 

هاي اجتماعي منتشر و اقتصادي: گفتني است كه الزامل در آن زمان انتقاد خود را در شبكه

  سپس حذف نمود؛

ل هاي انتشار يافته از سوي منابع حقوق بشري محلي در اول اكتبر سااشاره به گزارش د)

ميالدي، مبني بر مورد محاكمه قرار گرفتن الزامل و ساير فعاالن در جلسه  ٢٠١٨

اي در برابر دادگاه كيفري ويژه سعودي و متهم شدن وي از سوي دادستان عمومي محرمانه

به ارتكاب به چندين جرم بر اساس قوانين مبارزه با تروريسم و پيشگيري از جرائم 

 هاي سنگين؛ مجازات سايبري و در نتيجه مواجهه با

ها در خصوص وضعيت نگراني رغمبهسال پيش تا كنون،  ٣اشاره به حبس الزامل از  ه)

سالمتي او، همچنين اقدام مقامات به نگاه داشتن وي در سلول انفرادي و قرار دادن او در 

 رفتار؛معرض سوء

) به مهرماه ١٤دي (اكتبر سال جاري ميال ٥اشاره به اقدام دادگاه كيفري در رياض در  و)

  سال حبس براي الزامل بر اساس اتهامات پيشين؛ ١٥صدور حكم 

هاي گيرانه، بار ديگر، از تداوم سياستاشاره به حاكي بودن صدور اين حكم سخت ز)

ها جهت پايان بخشيدن به درخواست تماميبههاي سعودي، بدون توجه سركوبگرانه مقام

فقدان استقالل و  شدنتبديلام ناعادالنه، همچنين سياست حبس خودسرانه و صدور احك

 جويي در قبال مخالفان؛طرفي دستگاه قضايي اين كشور به ابراز سركوب و تالفيبي
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هاي بزرگ جهاني در پرداختن به آور قدرتاشاره به هشدار در رابطه با مشاركت شرم ح)

 تخاذاها به يچ يك از آنموضوع حقوق بشر در عربستان سعودي، با توجه به عدم اقدام ه

 هاي اقتصادي و نظامي با اين كشور؛موضعي محكم در سطوح همكاري

المللي ينباشاره با متناقض بودن اين اقدامات با قوانين داخلي عربستان و قوانين  ط)

 وهاي سعودي به لغو محكوميت الزامل حقوق بشري، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام مقام

 –تي درنگ تمامي زندانيان عقيدهاي مذهبي و تجار، آزاد كردن بيديگر فعاالن، شخصيت

هاي ايشان به دليل قرار گرفتن در معرض حبس سياسي و جبران خسارات و زيان

  رفتار؛خودسرانه، آزار و اذيت و سوء

تأكيد بر ضرورت اقدام گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه ارتقاء و حمايت از حق  ي)

هاي ناعادالنه بيان به اتخاذ موضع در اين زمينه در راستاي متوقف ساختن حكم آزادي عقيده و

هاي مانع سياسي در اين پادشاهي و تالش جهت لغو محدوديت –عليه زندانيان عقيدتي 

٦مندي شهروندان از حقوق اساسيبهره    ؛

  

٧بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -٤ جمعه  ، در روز

، در خصوص اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه در راستاي محكوميت ١٣٩٩ مهرماه ١٨

٨تبار از سوي عربستان سعوديپياييآزار و اذيت شهروندان اتيو نكات مهم گزارش به شرح . 

             زير است:  

                                                             
  . قابل بازيابي در لينك:مديترانه – ان حقوق بشر اروپابهديدبيانيه مركز  ٦

 https://euromedmonitor.org/en/article/3950/Saudi-Arabia:-Al-Zamil%E2%80%9٩ -unjust-

prison-sentence-lacks-fair-trial-standards-and-perpetuates-suppression 
٧ European-Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش ٨
، به نقل از ١٣٩٩شهريور ماه  ٢٦رشنبه ، در روز چهاتحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري انتشار گزارش از سوي *

تان سعودي، در يك بازداشتگاه در عربس» جهنمي«هزار مهاجر آفريقايي در شرايط  ١٦روزنامه تلگراف، در خصوص حبس 
  مبني بر:

 رمينه رفتار در زانتشار دومين گزارش در يك ماه از سوي روزنامه تلگراف، مبني بر پرده برداشتن از جزئيات بيشت الف)

  ها با هزاران اتيوپايي سرگردان در اين كشور؛آن» واربرده«تبار و برخورد دهشتبار مقامات سعودي با مهاجران آفريقايي
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عيت حقوق رأي پارلمان اروپا به انتقاد از پادشاهي عربستان سعودي در مورد وض الف)

موارد نقض حقوق بشر عليه مهاجران و شهروندان خارجي  ويژهبهبشر در اين كشور، 

  به تصويب رسيد؛ مهرماه ١٧شنبه اي كه در روز پنجقطعنامه –هاي آن محبوس در زندان

تبار در پياييوضعيت مهاجران اتيو«اشاره به درخواست اين قطعنامه تحت عنوان  ب)

درنگ به اقدامات از دولت عربستان جهت پايان بخشيدن بي» سعودي هاي عربستانزندان

هاي اين كشور و درخواست از تبارها در زندانپيدر راستاي نقض حقوق اتيو باردهشت

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا جهت كاهش سطح هيأت نمايندگي خود در اجالس سران 

 در سال جاري ميالدي؛» ٢٠گروه «

سازمان آوري شده توسط اين قطعنامه بر اساس اسناد و مدارك گرداشاره به صدور  ج)

تبار به هنگام حبس در زندانيان اتيوپيايي باردهشتدر خصوص شرايط  المللعفو بين

  هاي عربستان سعودي؛زندان

اي بسيار كثيف در ميانه مرگ و هتبار در سلولاشاره به محبوس شدن مهاجران اتيوپيايي د)

سه نوزاد تا  كمدستكه منجر به مرگ  –باردار و نوزادان  زنانبيماري، شرايط وحشتناك 

محدوديت شديد آب، غذا و دسترسي به امكانات بهداشتي، شيوع  –كنون شده است 

 ها؛و اعمال شكنجه در اين بازداشتگاه ١٩ –بيماري كوويد 

                                                                                                                                                                
 ٦٠يسي در بازداشتگاه الشوم –هزار مهاجر تنها در يك بازداشتگاه در شهر جده  ١٦اشاره به محبوس شدن حدود  ب)

  زندان؛ ٥٣برخورداري اين شهر از  مبه رغ -كيلومتري جده و نزديك شهر مقدس مكه 
اشاره به تحقيقات روزنامه تلگراف در اين زمينه، مبني بر حبس صدها مهاجر آفريقايي در مراكز به شدت غيربهداشتي و  ج)

 داري در كشور ليبي است؛ هاي بردهها كه يادآور اردوگاهكثيف در ميانه شيوع ويروس كرونا و رفتار دهشتبار با آن

ره به تحت فشار قرار گرفتن دولت اتيوپي جهت استرداد مهاجران محبوس در اين مراكز و اقدام آن در هفته گذشته به اشا د)

  زن و كودك به اين كشور از عربستان سعودي؛ ١٥٠استرداد حدود 
آن براي اكثريت  اشاره به ناگزير شدن مهاجران به خريد بليط يكسره خود به كشورشان از خطوط هوايي اتيوپي كه امكان ه)

  قابل توجهي از مهاجران فقير وجود ندارد؛
اشاره به اقدام مقامات مهاجرتي عربستان سعودي به باطل كردن اين توافق، به گفته سفارت اتيوپي در رياض و برداشتن  و)

  هاي پيش روي مهاجران جهت گريز از اين شرايط ناگوار وتمامي راه
بان حقوق بشر و روزنامه تلگراف در زمينه شرايط دهشتبار دو بازداشتگاه ديگر در ان ديدهاشاره به اسناد و مدارك سازم ز)

  ها نيز هزاران مهاجر اتيوپيايي سكونت دارند.شهر جازان كه در آن
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ردن ر آوت قرار گرفتن اين شرايط و اقدامات، مسئول به شمااشاره به مورد محكومي ه)

دولت سعودي در قبال جان افراد تحت نظارت خود در اين كشور و درخواست جهت 

  ارائه تضمين براي حفظ سالمت زندانيان؛

درنگ به اعمال اشاره به درخواست از حكومت سعودي جهت پايان بخشيدن بي و)

ورد قل به كشور جهت مهم آوردن امكان ورود ناظران مستهاي خود، فراشكنجه در زندان

ده شبوس بررسي قرار دادن وضعيت حقوق بشر در اين كشور و آزاد كردن تمامي افراد مح

 بدون مبناي حقوقي؛

يت د از وضعهاي مشابه در راستاي انتقااشاره به اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه ز)

 ٢٠١٩ل براي چهار بار در گذشته، آخرين بار در سا كمدستحقوق بشر در عربستان، 

و  نزنا به حبسميالدي، مربوط به انتقاد نمايندگان پارلمان از اقدام دولت عربستان 

  مدافعان حقوق بشر؛

بشر، سعودي براي حقوق  –، معاونت سازمان اروپايي ٩اشاره به اظهارات عادل السعيد ح)

در زمينه مسئول به شمار  توجهقابلن اروپا از سابقه مبني بر اذعان به برخورداري پارلما

هاي اتحاديه عدم اقدام دولت حالدرعينآوردن عربستان سعودي براي جنايات خود و 

١هاي عملي در راستاي هماهنگي و همراهي با پارلماناروپا به برداشتن گام ٠   ؛

  

ر د، ١٣٩٩ مهرماه ١٧شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -٥

 ا درخصوص قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ضرورت عدم مشاركت سران اتحاديه اروپ

    اند از:   نكات محوري اين گزارش عبارت. در عربستان» ٢٠گروه «اجالس سران 

هاي اتحاديه اي مبني بر درخواست از مقامشنبه به قطعنامهرأي پارلمان اروپا در روز پنج الف)

در عربستان، » ٢٠گروه «سران ت نمايندگي اين اتحاديه در اجالس أتقليل سطح هيروپا جهت ا

  ؛در اين كشور» مشروعيت بخشيدن به نقض حقوق بشر« در راستاي ممانعت از
                                                             

٩ Adil al-Saeed 
١   بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  ٠

 https://www.esohr.org/en/?p=3104 
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امه اشاره به مورد محكوميت قرار گرفتن نقض حقوق بشر در اين كشور، در قطعن ب)

 نگار منتقدي، روزنامهچلگرد قتل جمال خاشقبا دومين سا زمانهمپارلمان اروپا كه 

  رسيد؛ تصويببه  ،حكومت عربستان

عدم  شده در اين قطعنامه به معناي درخواست مطرح اجراياشاره به حاكي بودن روند  ج)

ي شورا اورزوال فن در الين، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا و شارل ميشل، رئيسحضور 

ر عربستان دسال جاري ميالدي ماه نوامبر در كه » ٢٠ه گرو«سران اين اتحاديه در اجالس 

 ؛شودبرگزار مي

ا بوابط ت پارلمان اروپا براي رأمارك تارابال، نايب رئيس هياشاره به اظهارات  د)

پا به ، مبني بر واقف بودن اتحاديه اروه تصويب شدهجزيره عربستان درباره قطعنامشبه

اورميانه و اديه و نقش آن در ثبات منطقه خشريك اين اتح عنوانبهاهميت عربستان 

   قوق بشر؛تأكيد بر ضرورت تبديل نشدن اين امر به دستاويزي براي نقض ح حالبااين

ه ب »٢٠ گروه«سران در اجالس اشاره به منجر شدن بازنگري در حضور اتحاديه اروپا  ه)

  ي آن؛هاايجاد فرصتي براي اين اتحاديه جهت نشان دادن تعهد خود به ارزش

ان ه اكثريت نمايندگك - اشاره به شماري از موارد نقض حقوق بشر در اين قطعنامه  و)

 اجراي ،زنانفعان حقوق تعقيب قضايي مدا ازجمله  - ي موافق دادندأپارلمان اروپا به آن ر

 ؛احكام اعدام در اين كشور و نقض موازين بشردوستانه در جنگ يمن

 ت وضعپارلمان اروپا از شوراي اتحاديه اروپا جهاشاره به درخواست نمايندگان  ز)

هايي عليه مسئوالن و عامالن قتل جمال خاشقچي و درخواست از رياض جهت تحريم

راي ، همچنين صدور مجوز ببه اذيت و آزار و شكنجه بازداشت شدگانخاتمه بخشيدن 

 انجام تحقيقات درباره نقض حقوق بشر در اين كشور؛

سال نوامبر  ٢٢و  ٢١روزهاي  در قرار است» ٢٠گروه «سران س اجالگفتني است كه  ح)

١) به ميزباني عربستان در رياض برگزار شودآذرماه(اول و دوم جاري  ١   ؛

                                                             
١   گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ١

 https://per.euronews.com/2020/10/08/eu-parliament-asks-union-leaders-to-downgrade-
presence-in-saudi-arabia-g20-summit 
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شنبه ر روز سهدتحليلي ميدل ايست مانيتور،  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٦

اه عربستان جهت ادشالملل از پ، در خصوص درخواست سازمان عفو بين١٣٩٩ مهرماه ١٥

  ز:انكات مهم اين گزارش عبارت است . جنبش حماس از زندانسابق آزاد كردن مقام 

الملل از ملك سلمان، پادشاه عربستان، جهت درخواست مجدد سازمان عفو بين الف)

  فراهم آوردن امكان آزادي دكتر محمد الخضري، مقام سابق حماس، از زندان؛

بر  هايي به زبان عربي، مبنيالملل به انتشار رشته توئيتاقدام سازمان عفو بين ب)

 ٨١درنگ و بدون قيد و شرط الخضري درخواست از پادشاه سعودي، جهت آزادي بي

  ساله و فرزندش، هاني، كه بيش از يك سال است در اين كشور محبوس هستند؛

شان سمدت حب اشاره به قرار گرفتن دكتر محمد الخضري و فرزندش، هاني الخضري، در ج)

قهري، دستگيري خودسرانه و حبس  در معرض نقض شديد حقوق بشر، شامل ناپديدشدگي

 در مكاني نامعلوم؛

 شان؛اشاره به عدم دسترسي الخضري و پسرش به وكيل از زمان دستگيري د)

 –يژه وها تحت محاكمه در دادگاه كيفري اشاره به قصد دستگاه قضا به قرار دادن آن ه)

  ته؛ها حضور نداشبا اين توضيح كه هيچ وكيلي از سوي آن –مبارزه با تروريسم  دادگاه

 ي بهواشاره به ابراز نگراني درباره وضعيت سالمتي الحضري، با توجه به نياز  و)

وي  هاي پزشكي مناسب و درمان الزم براي بيماري سرطان: اين در حالي است كهمراقبت

  نيز در زندان قرار دارد؛ ١٩ –يد به بيماري كوو ابتالدر معرض خطر 

وي در  دهه و مسئوليت ٣اشاره به سكونت داشتن الخضري در جده به مدت نزديك به  ز)

 براي دو دهه متوالي؛زمينه مديريت روابط حماس با اين پادشاهي 
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مارس سال جاري  ٨اشاره به حضور يافتن الخضري و فرزندش در مقابل دادگاه در  ح)

و مواجهه وي با اتهامات پيوستن به  نفرِ  ٦٨بخشي از محاكمه گروهي  نعنوابهميالدي، 

١نهادي تروريستي و ايجاد نهادهاي تأمين مالي حماس در اين پادشاهي ٢   ؛

  

١فارسخليجانتشار گزارش از سوي مؤسسه امور  -٧ ٣ ، ١٣٩٩ مهرماه ١٥شنبه ، در روز سه

ي و مفاد آموزشي اين كشور هاي سعودپراكنانه اظهارات مقامدر خصوص محتواي نفرت

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. هاي جامعهدر تمامي مقاطع و بخش

خط لوله نفرت سعودي: از مدرسه تا نيروهاي نظامي و «انتشار گزارش تحت عنوان  الف)

١هارسانه ٤ گرايانه، ضديهودي، ضدشيعي و ضدمسيحي اظهارات ، مبني بر محتواهاي افراط»

  هاي ارشد سعودي تا ادبيات به كار رفته در مدارس و انتشارات نظامي؛مقام

 وهابي، گرايانهاشاره به بنيان نهاده شدن پادشاهي سعودي بر مبناي ايدئولوژي افراط ب)

 نيروي نظامي و نظام آموزشي آن؛ طورهمين

اي سعودي ههاي آموزشي مقاماشاره به اختصاص يافتن بخش نخست اين گزارش به برنامه ج)

 ست؛ا غير وهابيكه همچنان مملو از نفرت و بيزاري از ديگر اديان جهاني و مسلمانان 

 اشاره به مشتمل شدن اين دروس بر آموزش ضرورت نابودي تمامي پيروان دين د)

از  درصد ٢٥كه بيش از  –يهوديت، عالوه بر مورد هدف قرار دادن مسلمانان شيعه 

  با نفرت آشكار و پنهان؛ –دهند جمعيت عربستان را تشكيل مي

شريه هايي برگزيده از ناشاره به اختصاص يافتن بخش دوم اين گزارش به ترجمه بخش ه)

ه از سوي انتشار يافت - » سرباز مسلمان«تحت عنوان  –رسمي نيروهاي نظامي سعودي 

  بخش امور مذهبي وزارت دفاع عربستان؛

                                                             
١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٢

 https://www.middleeastmonitor.com/20201006-amnesty-calls-on-saudi-king-to-release-
hamas-official-from-prison 
١٣ Institute for Gulf Affairs 
١٤ SAUDI PIPELINE OF HATE: From Grade School To The Military, To Public Broadcasting 
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گرا، وحانيون سرشناس افراطراز سوي نگارش درآمدن اين مقاالت اشاره به به و)

گرايي و تنفر مدت و علني ضديهودگرايي، ضدمسيحيتبرخوردار از سابقه طوالني

  ضدشيعي و برخي حتي از سابقه حمايت از تروريسم؛

١هاي ضديهودي دكتر محمد العيسياشاره به شامل شدن بخش سوم گزارش به وعظ ز) ٥  ،

١رئيس كنوني اتحاديه مسلمانان جهان ، تحت نظارت دولت سعودي، و وزير سابق ٦

  دادگستري؛

العيسي در تابستان سال جاري از سوي چندين سازمان  كهدرحاليگفتني است كه  ح)

گرايي مورد استقبال قرار گرفته، عمالً به يهودي به دليل مبارزه با ضديهودي –آمريكايي 

١پردازدها ميمحكوميت يهوديان و عقايد آن ٧ .  

  

  بحرين*

، به ١٣٩٩ مهرماه ٢٤شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج - ١

١نقل از سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر ٨ المللي دموكراسي با روز بين زمانهمو  

        اند از:       . موارد مهم اين گزارش عبارتدر خصوص تداوم سلطنت مطلقه در بحرين

ز بت رواز سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر به مناس گزارش انتشار الف)

مندي المللي دموكراسي، مبني بر نگاهي به وجود دموكراسي در بحرين و ميزان بهرهبين

ن در بحري حقوق سياسي و دست يافتن به اين نتيجه كه هازجملمردم از حقوق اوليه خود، 

 ودر ارتباط با اصول  وجههيچبهلواي سلطنت مطلقه در وضعيتي دشوار قرار دارد كه 

  معيارهاي يك حكومت دموكراتيك نيست؛

                                                             
١٥ Dr. Mohamed Al-Issa 
١٦ World Muslims League (WML) 

١   گزارش مؤسسه امور خليج فارس. قابل بازيابي در لينك: ٧
 http://www.gulfinstitute.org/saudi-pipeline-of-hate-from-grade-school-to-the-military-to-
public-broadcasting 
١٨ SALAM for Democracy and Human Rights 
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هاي اساسي و اشاره به حاكميت حكومت استبدادي در بحرين و تناقض آن با آزادي ب)

 آميز قدرت و حق مردمل بنيادين دموكراسي، همچون انتقال صلحهاي مصوب و اصوپيمان

شهريِ  واني براي انتخاب دولت، با توجه به برگزاري انتخابات نمايشي براي شوراهاي پارلم

 ن؛هاي مخالف براي كانديد شدن يا رأي دادفاقد قدرت و ممنوعيت تمامي احزاب و گروه

قدام وي اري در شخص پادشاه با توجه به گذااشاره به خالصه شدن حاكميت قانون ج)

هاي دولت، نوشته شدن براي حصول اطمينان از عدم تصويب قوانين مخالف سياست

سويه و عدم برخورداري مردم از حق تنظيم قانون اساسي اي يكقانون اساسي توسط اراده

 بر اين اسيستوافقي و قراردادي و يا رأي دادن به آن و مبتني بودن تمامي مفاد قانون ا

  اساس كه قدرت مطلقه در اختيار پادشاه قرار دارد؛

هاي روهاشاره به امتناع مقامات كشور از برگزاري گفتگوهاي سياسي با احزاب و گ د)

سي سيا مخالف جهت دستيابي به آشتي ملي، همچنين اقدام حكومت به انحالل اين احزاب

  ها؛ هاي مالي آنخودسرانه دارايي مصادرهو 

 ء خاندانناپذيري مورد پيگرد قرار گرفتن يا مسئول به شمار آمدن اعضااشاره به امكان ه)

 هاي گروهي، فقدان مطبوعات آزاد و مستقل وسلطنتي، عالوه بر دولتي بودن رسانه

  انتقاد از مقامات كشور؛ هرگونهمجرمانه به شمار آمدن 

بشر و مورد پيگرد قانوني  اقدام مقامات كشور به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق و)

١الملليهاي بينقرار دادن فعاالن بر اساس قوانين متناقض با قوانين و توافق ٩   ؛

  

به روز چهارشن تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٢

بحرين عليه منتقدان به رابطه با رژيم » هاي حقوقيگام«، در خصوص ١٣٩٩ مهرماه ٢٣

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. اسرائيل

                                                             
١   مان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از ساز ٩

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/58656.html 
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در قبال فعاالن » هاي حقوقيگام«متعهد شدن وزارت كشور بحرين به برداشتن  الف)

  ژيم اسرائيل؛سازي روابط با رهاي اجتماعي منتقد به عاديشبكه

كي نيلكتروو ا اشاره به صدور بيانيه از سوي مديريت كل مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي ب)

 محتواي مبني بر اقدام آن به مورد نظارت قرار دادن –وابسته به وزارت كشور بحرين  –

به حكومت بحرين در نتيجه » افترا زدن«هاي اجتماعي در زمينه هاي كاربري در شبكهحساب

 توافق آن با رژيم اسرائيل؛

قرار دادن صلح و پراكني و مورد تهديد هاي كاربري به فتنهاشاره به تالش اين حساب ج)

 ها از سوي عوامل خارجي؛ثبات ملي و مديريت شدن آن

نهاد بحريني، به همراه مردم هاي مردمهاي مخالف و سازماناشاره به انتقاد گروه د)

 عنوانهبسازي روابط با رژيم اسرائيل و محكوم كردن آن فلسطين از اقدام بحرين به عادي

  زده شد؛اي كه از پشت به فلسطينيان ضربه

جمهوري سپتامبر سال جاري ميالدي، دانلد ترامپ، رئيس ١١گفتني است كه در  ه)

ها سازي روابط ميان آن، از توافق ميان بحرين و رژيم اسرائيل بر سر عاديمتحدهاياالت

٢خبر داد و اين توافق در روزهاي بعد در كاخ سفيد به امضاء رسيد ٠   ؛

  

٢ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينريكاييانتشار گزارش از سوي مؤسسه آم -٣ ١  ،

، در خصوص نامه برخي از اعضاء پارلمان اروپا در زمينه ١٣٩٩ مهرماه ١٧شنبه در روز پنج

  محكوميت شديد استفاده بحرين از مجازات اعدام، مبني بر:

اي مه، به امضاء نامهرماه ١١تن از اعضاء پارلمان اروپا، در روز جمعه  ١٥اقدام  الف)

خطاب به جوزپ بورل، نماينده عالي اتحاديه اروپا در زمينه سياست خارجي و امنيتي، 

                                                             
٢   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٠

 https://www.middleeastmonitor.com/20201014-bahrain-to-take-legal-steps-against-critics-
of-deal-with-israel 
٢١ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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مبني بر ابراز نگراني در خصوص تداوم نقض حقوق بشر در بحرين و محكوميت شديد 

  استفاده اين كشور از مجازات اعدام؛ 

ر اين ام دنفر محكوم به اعد ٣٤تن از  ٢٣اشاره به دعاوي مربوط به قرار گرفتن  ب)

ل هاي ناعادالنه، به دليميالدي تا كنون، در معرض شكنجه و محاكمه ٢٠١٤كشور، از سال 

  ارتكاب به جرائم سياسي؛

يالدي و م ٢٠١٧ساله تعويق مجازات اعدام در سال  ٧پايان رسيدن مدت زمان اشاره به به ج)

ري ها در معرض دستگيآن دعاوي مربوط به قرار گرفتن رغمبهمرد از آن زمان،  ٣اعدام شدن 

  ها از برخورداري از مشاوره حقوقي مناسب؛خودسرانه و اعمال شكنجه و محروميت آن

النه هاي محمد رمضان و حسين موسي، محكوم شده در دادگاهي ناعاداشاره به پرونده د)

  تحت شكنجه؛ آمدهدستبهو به شدت متكي بر شواهد 

 هااز سوي دادگ نفر، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، اشاره به تأييد حكم اعدام اين دو ه)

 حكم اعدام، با توجه به اجرايالوقوع قريب درخطرها خواهي و قرار داشتن آنفرجام

  كارهاي حقوقي؛ها از تمامي راهاستفاده آن

النه عاد اشاره به محكوميت علني محروميت رمضان و موسي از حق برخورداري از محاكمه و)

 ؛نهادهاي سازمان ملل وهاي حقوق بشري داخلي المللي، گروههاي بينازماناز سوي س

 مخالفت عالماشاره به درخواست اين نمايندگان پارلمان اروپا از نماينده عالي جهت ا ز)

ان و هاي محمد رمضدر رابطه با پرونده ويژهبهبا استفاده از مجازات اعدام،  علني خود

  حسين موسي و درخواست جهت آزادي تمامي زندانيان سياسي؛

 منظوربهاشاره به درخواست جهت استفاده اين مقام اتحاديه اروپا از نفوذ خود  ح)

  ن شكنجه؛قرار دادن حكومت بحرين و به مجازات رساندن عامال فشارتحت

اشاره به درخواست جهت اقدام اتحاديه اروپا به برگزاري گفتگوي حقوق بشري با  ط)

حكومت بحرين و مترصد ماندن در زمينه تحوالت منطقه خليج (فارس)، همچنين درخواست 

٢المللي حقوق بشري خوداز اين كشور جهت جامه عمل پوشاندن به تعهدات بين ٢ . 

                                                             
٢   ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه آمريكايي ٢

https://www.adhrb.org/2020/10/members-of-european-parliament-death-penalty 
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  امارات متحده عربي*

شنبه ر روز پنجتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، دان -١

انامو از ، در خصوص مخاطره استرداد قهري زندانيان سابق زندان گوانت١٣٩٩ مهرماه ٢٤

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. امارات به يمن

حده هاي امارات متقامدرخواست شماري از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از م الف)

 –شهروند يمني  ١٨هاي خود در راستاي استرداد قهري عربي جهت متوقف ساختن طرح

مخاطره ا توجه به بهببه كشورشان  –اند در زندان گوانتانامو محبوس بوده ازاينپيشكه 

المللي حقوق بشر و قانون ها و همچنين تناقض اين اقدام با قانون بينآن افتادن جان

  المللي بشردوستانه؛بين

وامبر ز ماه ناربي اشاره به سكونت يافتن زندانيان سابق زندان گوانتانامو در امارات متحده ع ب)

است  ها حاكي از آنميالدي به داليل بشردوستانه و گزارش ٢٠١٧تا ماه ژانويه سال  ٢٠١٥سال 

ندند، بپيو هايشانخانوادهه شده و به وارد جامع آنكهش از ها اطمينان داده شده بود كه پيكه به آن

 شوند؛ماه ديگر در مركز بازپروري مجدداً اسكان داده مي ١٢تا  ٦براي 

و  رايطشاشاره به ابراز نگراني جدي كارشناسان سازمان ملل در خصوص محرمانه بودن  ج)

ريكا آم متحدهاياالتاين برنامه اسكان مجدد كه ميان امارات متحده عربي و  اجرايچگونگي 

  به توافق رسيده است؛

م تداوماشاره به ابراز نگراني در خصوص قرار گرفتن اين زندانيان در معرض حبس  د)

: اين در مندي از برنامه بازپروري و يا آزاد شدنبهره جايبهخودسرانه در مكاني نامعلوم 

منازعه ها اكنون در معرض خطر استرداد اجباري به يمن كه درگير حالي است كه آن

 اند؛مسلحانه چند ساله و بحران عميق بشري است، قرار گرفته

زنداني به امضاء اسنادي مبني بر  ١٨ها از ناگزير شدن اين اشاره به حاكي بودن گزارش ه)

در خصوص استرداد به يمن و يا پذيرش باقي ماندن در حبس در امارات متحده  رضايتشان

 عربي براي مدت زمان نامعلوم؛
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ضمانت قضايي و يا بررسي و  هرگونهپذيرفتن اين فرآيند بدون  صورتبهاره اش و)

المللي المللي حقوق بشر و قانون بين، بر اساس قانون بينآنكهارزيابي مخاطرات 

٢عدم بازگرداني«بشردوستانه در تناقض فاحش با ممنوعيت مطلق اصل  ٣   است؛» 

رگزاري بيا  دان يمني بدون تفهيم اتهاماشاره به ابراز نگراني در خصوص حبس اين شهرون ز)

ر ها به امارات متحده و قراسال در زندان گوانتانامو، سپس انتقال آن ٥محاكمه، به مدت 

نها مدت باز هم بدون تفهيم اتهام و يا محاكمه و تدر معرض حبس مجدد طوالني دادنشان

به وكيل،  بدون دسترسي ، همچنينهايشانخانوادههاي بسيار محدود با مند از تماسبهره

  گرفتند؛ رفتار قرار ميمورد سوء كهدرحالي

 بدأ خودمهاي اشاره به ظاهراً وادار شدن سيستماتيك اين زندانيان به بازگشت به كشور ح)

 رفتار؛ها با مخاطرات جدي شكنجه و سوءو در بيشتر موارد مواجهه آن

سكان اامه ي جهت آشكار ساختن مفاد برناشاره به درخواست از مقامات امارات متحده عرب ط)

ها و فراهم آوردن امكان الزم براي پيوستن به درنگ آنمجدد اين زندانيان، آزاد كردن بي

  در اين كشور؛ هايشانخانواده

نيز، در ماه ژوئيه سال جاري، در اين  ازاينپيشگفتني است كه كارشناسان سازمان ملل  ي)

٢زمينه ابراز نگراني كرده بودند ٤   ؛

  

٢المللي براي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -٢ ٥ شنبه ، در روز سه

٢و اعالميه پكن زنان، در خصوص نقض حقوق ١٣٩٩ مهرماه ٢٢ ٦ از سوي امارات متحده  

        از:       اند موارد مهم اين گزارش عبارت. عربي

                                                             
٢ را از اخراج  ريپذكشور پناهنده كياست كه  المللنيحقوق ب نيادياصل بن كي )refoulement-Non (فولماننان ر ٣

 ديقاع ايخاص  يگروه اجتماع كيدر  تيعضو ت،ينژاد، مذهب، مل«كه بر اساس  ينيبازگشت به سرزم اي يپناهندگ انيمتقاض
  دارد.مي بر حذر ،رنديگيدر معرض خطر آزار و شكنجه قرار م »ياسيس
٢   گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: ٤

 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26380&LangID=E  
٢٥ International Centre for Justice and Human Rights 

٢   ميالدي ١٩٩٥در پكن در سپتامبر در سال  ،زن جهاني چهارمين كنفرانس اعالمية ٦
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اسبت ه مناشاره به حضور امارات متحده عربي در برابر مجمع عمومي سازمان ملل ب الف)

 ود درخو برشمردن دستاوردهاي  زنانبيست و پنجمين سالگرد چهارمين كنفرانس جهاني 

ا بمطابق  حقوقشانز او دختران  زنانمندي تمامي راستاي ارتقاء تساوي جنسيتي و بهره

 ٥٠ي فدرال ملي به در شورا زنانرسيدن مشاركت سياسي  ه پكن، ضمن تأييداعالمي

ين ادر  زناندرصد: اين در حالي است كه اين كشور از تمامي حقايق درباره وضعيت 

  ها را پنهان كرد؛كشور پرده بر نداشت و موارد نقض ايمني شخصي و حقوق آن

ي ورداربا توجه به عدم برخ زنان اشاره به، در حقيقت، نمايشي بودن مشاركت سياسي ب)

ا كه شور شوراي فدرال ملي از قدرت سياسي و اين در حالي است كه تعدادي از مقامات اين

ي منتخب، ميالدي پيوسته و خواهان ايجاد شوراي فدرال مل ٢٠١١به فراخوان اصالحات سال 

  تگير شدند؛سگذاري شده بودند، دهاي نظارتي و قانونمندي از قدرتهمراه با بهره

٢زنانيادآوري توجه كميته كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه  ج) ٧ در شصت و  

و مردان در اين كشور و ضرورت  زناندومين جلسه خود در ژنو، به فقدان مساوات ميان 

بر اساس قانون اساسي و ديگر قوانين آن، همچنين بررسي  زنانرفع تبعيض عليه 

هاي حقوقي ها به عدالت و رويهاز دسترسي آن كهزنان ي هاي متعدد پيش رودشواري

هاي جامعه مدني در راستاي آورد و همچنين، ممنوعيت ايجاد سازمانممانعت به عمل مي

  ها؛دفاع از حقوق آن

هاي هاي خانگي، دستگيرياماراتي در معرض يورش زناناشاره به قرار داشتن  د)

هاي ناعادالنه، عالوه بر رفتار و محاكمهجه، سوءهاي قهري، شكنخودسرانه، ناپديدشدگي

 زندان الوثبه؛ ويژهبهها در زندان، نقض انسانيت آن

٢امنيه العبدولي ازجملهمحبوس در زندان الوثبه،  زناناز  آمدهدستبهاشاره به شواهد  ه) ٨  ،

٢مريم سليمان البلوشي ٩ ٣و زنداني فوت شده عاليه عبدالنور  ٠ شان در ، مبني بر قرار گرفتن

                                                             
٢٧ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
٢٨ Amina Al-Abdouli 
٢٩ Maryam Suleiman Al-Balushi 
٣٠ Alia Abdel 
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شان از خواب و مورد تهديد و ارعاب واقع شدن معرض ضرب و شتم، محروم شدن

 جهت كسب اعتراف؛

 كهدرحالياشاره به امتناع مقامات اماراتي از آزاد كردن عاليه عبدالنور، بيمار سرطاني،  و)

اعتنايي به شرايط وي، رو به وخامت رفتار و بيوضعيت سالمت او به دليل شكنجه، سوء

نهاد و شكايت خانواده او به وليعهد امارات متحده عربي و ديگر مقامات اين كشور در اين 

  ي نبرد؛جايبهرابطه راه 

ها در ماه گرفتن درخواست انجام شده از آن اشاره به اقدام مقامات كشور به ناديده ز)

لل، در ميالدي، از سوي كارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان م ٢٠١٩فوريه سال 

اش و خصوص آزادي  عاليه عبدالنور جهت گذراندن روزهاي آخر زندگي خود با خانواده

  ميالدي، همچنان در حبس؛ ٢٠١٩مه سال  ٤سرانجام مرگ او، در 

و كودكان  زناناشاره به اقدام مقامات امارات متحده عربي به سلب تابعيت عامدانه از  ح)

ها كه پس از محكوميت ناعادالنه آن الگ نويسانوبمخالفان سياسي، فعاالن حقوق بشر و 

المللي حقوق كودك است كه اين كشور نيز آن را تصويب در تناقض با كنوانسيون بين

  كرده است؛

عقيدتي در معرض  –، مادران و دختران زندانيان سياسي زناناشاره به قرار گرفتن  ط)

د، همچنين قرار داشتن تبعيض در شغل، تحصيل، سفر و دريافت دستمزد همسران خو

ممانعت به عمل  ازجملهرفتار متداوم هنگام مالقات با زنداني خود، ها در معرض سوءآن

آوردن از مالقات با زنداني بدون اطالع قبلي، قطع برنامه مالقات به بهانه اختالل در 

  ؛در كنار درهاي زندان مدتطوالنيآميز و انتظارهاي هاي تحقيرها، بازبينيتلفن

اشاره به درخواست از مقامات اماراتي جهت متوقف ساختن روند نقض حقوق مدني،  ي)

ها و آزاد كردن ، عدم تضعيف آزادي و ايمني شخصي آنزنانسياسي، اقتصادي و اجتماعي 

هاي سياسي و حقوق بشري خود محبوس زنداني كه تنها به دليل فعاليت زناندرنگ بي

  لي و مريم البلوشي؛اند، مانند امنيه العبدوشده
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درنگ و اشاره به درخواست از دولت امارات متحده عربي جهت انجام تحقيقات بي ك)

و به مجازات رساندن افراد مسئول، همچنين فراهم  زنانطرفانه در زمينه نقض حقوق بي

٣مندي از حق غرامت و بازپروريآوردن امكان بهره ١   ؛

  

٣امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر  -٣ ٢  ٢٢شنبه ، در روز سه

، در خصوص محبوس ماندن منصور االحمدي در زندان، يك سال پس از به ١٣٩٩ مهرماه

  اتمام رسيدن دوران محكوميت وي، مبني بر:

رات سياسي در زندان در اما –محبوس ماندن منصور االحمدي، زنداني عقيدتي  الف)

اكتبر  ١٣از  ساله خود، بايد ٧وران كامل محكوميت با گذراندن د كهدرحاليمتحده عربي 

  شده است؛ميالدي آزاد مي ٢٠١٩سال 

تهديد « عنوانبهاشاره به دعاوي مقامات اين كشور، مبني بر به شمار آوردن االحمدي،  ب)

 ر زندانديا مشاوره » مركز مناصحه«و نگاه داشتن او در مركزي تحت عنوان » تروريستي

 خود و يا محدوديت زماني مشخص و حتي محروم نمودن او از حقوق الرزين بدون دليل

ا زه بجهت ارائه درخواست تجديدنظر به اين تصميم كه بر اساس قانون سركوبگر مبار

  شمارد؛ميالدي، گرفته شده كه حبس نامحدود را مجاز مي ٢٠١٤تروريسم، مصوب سال 

 ز تهديداشكار آن در ارائه تعريفي آاشاره به مبهم بودن مفاد اين قانون و ناكارآمدي  ج)

  تروريستي كه نمايانگر آن است كه اين حبس چيزي جز حبس خودسرانه نيست؛

دتي عقي –زنداني سياسي  ١١يكي از  عنوانبهشمار آمدن منصور االحمدي اشاره به به د)

 ٨ز د ات خومحبوس در اين مراكز در زندان الرزين پس از به اتمام رساندن دوران محكومي

  ماه تا سه سال پيش؛

                                                             
٣   المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين ١

 https://ic4jhr.org/?p=6778 
٣٢ Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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يك فعال  عنوانبهساله و پدر دو فرزند،  ٣٥اشاره به برشمردن منصور االحمدي،  ه)

واست ميالدي در راستاي درخ ٢٠١١فراخوان مارس سال  امضاكنندگانسياسي و يكي از 

  جهت اعمال اصالحات سياسي در كشور؛

كتبر ا ١٢ر امارات متحده عربي داشاره به دستگيري االحمدي از سوي نهادهاي امنيتي  و)

نوني ميالدي در منزل وي و متهم كردن او به عضويت در يك سازمان غيرقا ٢٠١٢سال 

  سري؛

عت رفتار، مماناشاره به قرار گرفتن وي در معرض ناپديدشدگي قهري، شكنجه و سوء ز)

او از  ميتوبه عمل آمدن از مالقات او با خانواده خود و يا تماس با وكيل مدافع و محر

  هاي محاكمه عادالنه؛برخورداري از ضمانت

ي سال حبس در زندان از سو ٧اشاره به صدور حكم محكوميت االحمدي به تحمل  ح)

حكمي كه  – ميالدي ٢٠١٣اداره امنيتي حكومتي و دادگاه عالي فدرال، در دوم ژوئيه سال 

 قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده است؛

 ورفتار در زندان الرزين االحمدي در معرض شكنجه و سوء اشاره به قرار گرفتن ط)

 اگزير ساختنمجازات و همچنين ن عنوانبهمحبوس شدن چند باره او در سلول انفرادي 

 و ورو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي ا رغمبهوي به خوابيدن بر روي زمين، 

ون مبارزه با تروريسم و مراكز اشاره به اقدام آشكار مقامات اين كشور به استفاده از قان ي)

 –اي براي تطويل نامحدود زمان حبس زندانيان عقيدتي بهانه عنوانبه، »مشاوره« اصطالحبه

٣سياسي ٣   ؛

 
 ١٨انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز جمعه  -٤

٣، در خصوص باقي ماندن خليفه الرابعه١٣٩٩ مهرماه ٤ به پايان  رغمبه، ، در حبس خودسرانه

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. يافتن مدت زمان محكوميت او، دو سال پيش

                                                             
٣   گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: ٣

 http://www.echr.org.uk/en/news/one-year-after-completing-his-sentence-activist-
mansoor-al-ahmadi-remains-detention-uae 
٣٤ Khalifa al-Rabea 
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يدن فرا رس رغمبهسياسي در زندان،  –محبوس ماندن خليفه الرابعه، زنداني عقيدتي  الف)

ن ميالدي، پس از به اتمام رساندن دورا ٢٠١٨ژوئيه سال  ٢٣زمان آزادي وي در 

  ه خود؛سال ٥محكوميت 

ي ندانزاشاره به دعاوي مقامات امارت متحده عربي، مبني بر به شمار آوردن اين  ب)

ون دان الرزين بددر زن» مركز مشاوره«و نگاه داشتن وي در » تهديد تروريستي« عنوانبه

ئه دليل و يا محدوديت زماني مشخص و حتي محروم نمودن او از حقوق خود جهت ارا

 يسم،ين تصميم كه بر اساس قانون سركوبگر مبارزه با تروردرخواست تجديدنظر به ا

  شمارد؛ميالدي، گرفته شده كه حبس نامحدود را مجاز مي ٢٠١٤مصوب سال 

يد از تهد شكاراشاره به مبهم بودن مفاد اين قانون و ناكارآمدي آن در ارائه تعريفي آ ج)

  رانه نيست؛تروريستي كه نمايانگر آن است كه اين حبس چيزي جز حبس خودس

دتي عقي –زنداني سياسي  ١١يكي از  عنوانبهشمار آمدن خليفه الرابعه اشاره به به د)

 ٨د از ت خومحبوس در اين مراكز در زندان الرزين پس از به اتمام رساندن دوران محكومي

  ماه تا سه سال پيش؛

 ٢٣بعه در ه راخليفاشاره به اقدام نهاد امنيتي حكومتي امارات متحده عربي به دستگيري  ه)

تر در اعي توئيميالدي، در خانه خود به دليل انتشار مطالبي در شبكه اجتم ٢٠١٣ژوئيه سال 

  شوند؛خته ميشنا» ٩٤يو.اِي.ايي «دفاع از قربانيان نقض حقوق بشر كه تحت عنوان پرونده 

ض قيدتي ديگر، در معرع –ها زنداني سياسي اشاره به قرار گرفتن او، همچون ده و)

رفتار، ممانعت از مالقات با خانواده و وكيل خود و هاي قهري، شكنجه، سوءناپديدشدگي

تي و هاي محاكمه عادالنه در برابر نهاد امنيت حكوممحروميت از برخورداري از ضمانت

حبس و  سال ٥ميالدي، وي را به تحمل  ٢٠١٤دادگاه عالي فدرال كه در دهم مارس سال 

  نيست؛ حكمي كه قابل تجديدنظر نيز –يون درهمي محكوم كردند پرداخت جريمه نيم ميل

پراكني و هاي وي به نفرتاشاره به دعاوي مقامات حكومتي مبني بر منجر شدن توئيت ز)

  به مخاطره افكندن امنيت حكومت بر اساس قانون جرائم سايبري؛
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دوران محكوميت زنداني كه  –اشاره به محبوس ماندن خليفه در زندان بدنام الرزين  ح)

رفتار قرار خود را در آن گذراند، طي آن در معرض موارد مكرر نقض حقوق بشر و سوء

ميالدي، نيز  ٢٠١٤ژوئيه سال  ٨گرفت و از حضور در مراسم درگذشت مادر خود، در 

٣محروم ماند ٥ . 

 
 

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

  ي منطقهكشورها

  

  ائتالف به رهبري عربستان*

٣انتشار گزارش از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر - ٦ ، در ١٣٩٩ مهرماه، در 

  خصوص موارد نقض حقوق بشر از سوي امارات متحده عربي در جنگ يمن، مبني بر: 

 رباشاره به ارتكاب نيروهاي محلي تحت حمايت امارات متحده عربي، عالوه  الف)

قض حقوق به موارد متعدد ن –شاخه نظامي آن  –شوراي انتقالي جنوب و كمربند امنيتي 

جام ر اندبشر در مبارزه با نيروهاي داعش و القاعده و همچنين نقش چشمگير اين كشور 

  عمليات نظامي در يمن؛

 ازجملهها، اشاره به استفاده افراطي اين نيروها از زور در حمالت و دستگيري ب)

قرار دادن  فشارتحتيري و حبس قهري اعضاء خانواده مظنونان مورد نظر جهت دستگ

  ها براي تسليم خود؛آن

اشاره به آخرين گزارش شوراي حقوق بشر و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر  ج)

هاي گروهي از سازمان ملل در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، مبني بر انجام دستگيري

                                                             
٣   گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: ٥

 http://www.echr.org.uk/en/news/activist-khalifa-al-rabea-remains-arbitrary-detention-
despite-completing-his-sentence-two 
٣٦ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
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 ٢٠١٩در سال  –تحت حمايت امارات متحده عربي  –د امنيتي سوي نيروهاي كمربن

  ؛»امنيت ملي«ميالدي مبتني بر حبس مهاجران به دليل حفظ 

  وهي؛اشاره به قرار گرفتن زندانيان در معرض برهنگي قهري، تجاوز و تجاوز گر د)

اي ههاي سري در استانهاي غيررسمي و زنداناشاره به وجود تعدادي از بازداشتگاه ه)

دان دو بازداشتگاه تحت حمايت امارت متحده عربي و يك زن ازجملهعدن و حضرموت، 

 شوند؛تحت تسلط نيروهاي امنيتي يمن كه از سوي امارات پشتيباني مي

يان نيان و زنداناز بازماندگان، بستگان قربا آمدهدستبهكننده هاي نگراناشاره به گزارش و)

رحمانه از سوي مأموران بار و بيهاي خشونتانجام جنايت ها در رابطه بااين بازداشتگاه

هاي بدني ضرب و شتم، شوك الكتريكي، برهنگي قهري، بازديد ازجملهها، اين زندان

  اجباري، ارعاب و تهديد و تهديد اعضاء خانواده به خشونت جنسي؛

در هاي جسمي و روحي عليه زندانيان بارترين شكنجهاشاره به اعمال خشونت ز)

 بازداشتگاه بئر احمد كه تحت نظارت امارات متحده عربي قرار دارد؛

سي نون اساا قاباشاره به حبس زندانيان در زندان بئر احمد بدون تفهيم اتهام و در تناقض  ح)

  نه؛طرفانه و عادالها به وكيل و دادگاه بييمن، به عالوه ممانعت به عمل آوردن از دسترسي آن

به  عوديسنيروهاي امارات متحده عربي به همراه نيروهاي عربستان  اشاره به اقدام ط)

قرار  هدف وانجام حمالت هوايي غيرقانوني عليه يمن منجر به تلفات گسترده غيرنظاميان 

  ؛گرفتن مناطق مسكوني، بازارها، مراسم عزا و عروسي و مراكز پزشكي و درماني

فقره  ٢٠١٠٠ام بيش از مبني بر انج مينه،بان حقوق بشر در اين زاشاره به گزارش ديده ي)

ه برابر با كميالدي  ٢٠٢٠حمله هوايي از سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان تا سال 

  حمله در يك روز است؛ ١٢بيش از 

 ازجملهميالدي،  ٢٠٢٠تا  ٢٠١٤هاي مهم كشور از سال اشاره به نابودي زيرساخت ك)

هاي بشردوستانه و ها، مراكز امدادها، كارخانهها، پلشماري از مدارس، بيمارستان

  آيد؛المللي بشردوستانه به شمار ميهاي سيار كه نقض فاحش قانون بينكلينيك



  ٢٨                                                                                                                          ٩٦گزارش راهبردي 

 

ي در ه عرباشاره به مسئول بودن ائتالف به رهبري عربستان و در نتيجه امارات متحد ل)

حت ي پزشكي و تاعمال محدوديت در زمينه واردات مواد غذايي و تجهيزات و كاالها

ي و در حياتبنا تأثير قرار دادن زندگي غيرنظاميان، با توجه به اقدام اين نيروها به بستن

  المللي صنعا به دليل (ادعايي) مقابله با ورود سالح به كشور؛فرودگاه بين

 منظوربههايي مبني بر منحرف ساختن عامدانه تانكرهاي سوخت اشاره به گزارش م)

ها و ديگر مراكز درماني و آوردن از رسيدن سوخت الزم به بيمارستانممانعت به عمل 

٣سوخت مورد نياز براي ژنراتورهاي برق –بهداشتي  ٧ .  

  

  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

، در ١٣٩٩ مهرماه ٢٨انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز دوشنبه  -١

ا تن از شهروندان يمني بر اثر بيماري ديفتري، ب ٣٢٠خصوص جان باختن بيش از 

  محورهايي به شرح زير:

مني بر اثر يتن از شهروندان  ٣٢٦اعالم سازمان بهداشت جهاني، مبني بر جان باختن  الف)

  سپتامبر سال جاري ميالدي؛ ٢٧تا  ٢٠١٧بيماري ديفتري از ماه اوت سال 

 من؛يبه بيماري ديفتري در  بتالامورد مشكوك به  ٥٨٠١اشاره به شناسايي شدن  ب)

م ميليون تن از مرد ١٥اشاره به گزارش سازمان ملل در خصوص محروميت حدود  ج)

  يمن از خدمات درماني و بهداشتي به دليل تعطيلي مراكز پزشكي و

به بيماري وبا، به  ابتالميليون نفر از مردم اين كشور با خطر  ٣اشاره به مواجه بودن  د)

٣هاآوري زبالهنگ، عدم دسترسي به آب آشاميدني و عدم جمعدليل تداوم ج ٨   ؛

 

                                                             
٣   ش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزار ٧

 https://www.ecdhr.org/?p=1021 
٣   گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  ٨

https://plink.ir/pqTlo 
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، در ١٣٩٩ اهمهرم ٢٧انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز يكشنبه  -٢

هاي درگير در جنگ يمن به حمايت بيشتر از شهروندان خصوص ضرورت اقدام طرف

  ر:ذشته، مبني بدر چند هفته گ هاتلفات آن توجهقابلغيرنظامي، با توجه به افزايش 

لل در ممان صدور بيانيه از سوي ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه ساز الف)

گناه يمني و در رنج و ، مبني بر تداوم مرگ شهروندان بيمهرماه ٢٦يمن، در روز شنبه 

  ين جنگ وحشتناك؛اها به دليل تداوم عذاب قرار داشتن آن

دن و مجروح ش –كودكان  ازجمله –ه شدن چندين شهروند غيرنظامي اشاره به كشت ب)

هاي حديده و تعز، همچنين تخريب بسياري ديگر در منازعات جاري در استان

  هاي غيرنظامي مهم، مانند مدارس و مراكز پزشكي و درماني؛زيرساخت

ادن دايان هاي درگير در جنگ به يافتن توان الزم جهت پاشاره به ضرورت اقدام طرف ج)

و  اشتهدبه جنگ و آغاز كردن مذاكرات با توجه به اينكه كشور در آستانه قحطي قرار 

  نه در اختيار نيست؛هاي بشردوستابودجه الزم براي امدادرساني

نازعه متيجه تداوم بدترين بحران بشري جهان، در ن عنوانبهاشاره به باقي ماندن يمن  د)

 فروپاشي نهادها و خدمات عمومي وها، سقوط اقتصادي ساله، شيوع بيماري ٥بار خشونت

 در اين كشور؛

از امدادها  به نوعي –ميليون نفر  ٢٤بيش از  –درصد از جمعيت يمن  ٨٠اشاره به نياز  ه)

 ٢٣٠است كه  اين در حالي ميليون كودك: ١٢,٢حدود  ازجملههاي بشردوستانه، و حمايت

  ود آن) در معرض خطر قحطي قرار دارند درص ٦٩منطقه اين كشور ( ٣٣٣منطقه از 

ميليارد دالر براي سال  ٣,٢ميليارد دالر از  ١,٤گفتني است كه تا اواسط ماه اكتبر تنها  و)

٣جاري ميالدي تأمين شده است ٩   ؛ 

  

                                                             
٣   گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: ٩

 https://news.un.org/en/story/2020/10/1075662 
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، ١٣٩٩ مهرماه ٢٤شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -٣

هاي اضطراري سازمان ملل در رابطه با بروز نگي كمكدر خصوص هشدار مسئول هماه

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. قحطي در يمن

هاي اضطراري سازمان ملل، در هشدار مارك لوكوك، مسئول هماهنگي كمك الف)

هاي ممانعت از بروز قحطي در يمن و وجود گرسنگي شديد در خصوص بسته شدن راه

  زده؛مناطق جنگ

ستانه يمن و طرح واكنش بشردو اجرايدرصد از بودجه الزم براي  ٤٢به تأمين تنها اشاره  ب)

شور از كميليون تن از مردم اين  ٤هاي خود به ناگزير شدن نهادهاي امدادرسان به قطع كمك

 آغاز سال جاري ميالدي؛

ذيت هاي بشردوستانه خط مقدم در معرض آزار و ااشاره به قرار گرفتن امدادرساني ج)

درنگ راه حل سياسي ها، ضمن تأكيد بر ضرورت اتخاذ بيهاي مسلح و ديگر ناامنيگروه

 براي اين بحران جهت نجات كشور از فرو افتادن در ورطه قحطي؛

وامل عكه خود يكي از  –ثباتي اقتصادي كشور منجر شدن تزلزل و بي زمانهماشاره به  د)

ها تن از رسي ميليونبه عدم دست  - آيد مي شمار كننده مهم در بروز خطر قحطي بهتعيين

 مردم اين كشور به غذا و ديگر كاالهاي اساسي؛

جبهه فعال در يمن در حال حاضر و نياز مبرم اين كشور به برقراري  ٤٧اشاره به وجود  ه)

٤بس سراسري در آنآتش ٠   ؛

  

 ز دوشنبهوتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٤

. هاي سالمت رواندرصد از مردم يمن به اختالل ٢٠ ابتال، در خصوص ١٣٩٩ مهرماه ٢١

              نكات مهم گزارش به شرح زير است:  

                                                             
٤   گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: ٠

 https://news.un.org/en/story/2020/10/1075512 
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٤صدور بيانيه از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد الف) ، به مناسب روز جهاني ١

  هاي سالمت روان؛اختاللدرصد از مردم يمن از  ٢٠سالمت روان، مبني بر رنج كشيدن 

اشاره به منتج شدن اين آمار از مطالعه انجام شده از سوي بنياد مشاوره و توسعه  ب)

٤خانواده ٢ ميالدي، كه البته ميزان آن با توجه به تداوم يافتن منازعات در اين  ٢٠١٧در سال  

 ها و شيوع ويروس كرونا احتماالً افزايش يافته است؛سال

ي ن در حالها در قبال افراد نيازمند درمان: ايي بودن تعداد روانپزشكاشاره به ناكاف ج)

ان نيز برخي از مراكز خدمات سالمت رو ١٩ –است كه با توجه به شيوع بيماري كوويد 

 اند؛تعطيل شده

هاي بيشتر در اين زمينه در سال جاري با گذارياشاره به درخواست جهت انجام سرمايه د)

كوويد  هاي ناشي از شيوع بيماريامدادرسانان با كاهش بودجه و چالش توجه به مواجه بودن

 آورد؛مي كه از بهبود كيفيت و ارائه خدمات ويژه براي سالمت روان ممانعت به عمل ١٩ –

٤اشاره به اظهارات فهيميه الفاتح ه) ، مقام مطبوعاتي صندوق جمعيت سازمان ملل در يمن، در ٣

ميليون دالري جهت اجراي برنامه  ٩نياز اين صندوق به بودجه  ، مبني برمهرماه ٢٠روز شنبه 

ميالدي و هشدار در  ٢٠٢٠هاي حمايتي روانشناختي تا پايان سال و برنامه زنانحمايت از 

هاي إب، تعز و استان ازجملهمركز تخصصي در اين زمينه در چندين استان،  ٢١زمينه تعطيلي 

٤ه تا پايان ماه جاري ميالديحضرموت، در صورت عدم دريافت اين بودج ٤   ؛

  

 ١٩ر روز شنبه دتحليلي ميدل ايست مانيتور،  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٥

ها به ميليون تن از مردم يمن و ناگزير شدن آن ٤جاشدگي ، در خصوص بي١٣٩٩ مهرماه

    اند از:   نكات محوري اين گزارش عبارت. بارزندگي در شرايط فاجعه
                                                             

٤١ United Nations Population Fund (UNFPA) 
٤٢ Family Counselling and Development Foundation 
٤٣ Fahimia Al-Fateh 

٤   انيتور. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست م –گزارش پايگاه خبري  ٤
 https://www.middleeastmonitor.com/20201012-unfpa-2٠- f-yemen-suffers-from-mental-

health-disorders 
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انتشار گزارش از سوي شوراي عالي مديريت و هماهنگي امور بشردوستانه نيروهاي  الف)

٤انصارا... ٥ جاشده يمني به ميليون تن بي ٤، مبني بر ناگزير شدن مهرماه ١٨، در روز جمعه 

  زندگي در شرايط ناگوار در مناطق تحت كنترل اين نيروها؛ 

 هزار و افزايش كل تعداد ٦٠٦ جاشده بههاي بياشاره به رسيدن تعداد خانواده ب)

استان يمن  ١٥ميليون تن كه در  ٤,١گان تا پايان ماه اوت سال جاري ميالدي به جاشدبي

 اند؛پراكنده شده

جاشدگان يمني به زندگي در شرايط اشاره به ناگزير شدن صدها هزار تن از بي ج)

 سال متمادي؛ ٥وجه به تداوم منازعات در اين كشور براي تبار بشري با فاجعه

 مان مللساز اشاره به رو به وخامت نهادن بحران بشري در يمن به دليل اعالم نهادهاي د)

هاي امدادرساني در ها و تعطيل كردن پروژهها براي كاهش ميزان كمكدر زمينه قصد آن

ون ترين نيازهاي خود، همچدر اين كشور از ابتدايي جوييپناههاي شرايطي كه اردوگاه

  ها شيوع يافته است؛ها در آند غذايي و تجهيزات پزشكي محروم هستند و انواع بيماريموا

ر يمن، لل دماشاره به اظهارات ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان  ه)

ستانه اين برنامه اصلي بشردو ٤٥برنامه از  ١٥در سپتامبر سال گذشته، مبني بر تعليق 

أمين تبرنامه ديگر در صورت عدم  ٣٠ر و تحت تأثير قرار گرفتن سازمان در اين كشو

  بودجه الزم به اين منظور؛

هاي متوالي، از كاهش شديد بودجه ملل براي ماه اشاره به شكايت مكرر نهادهاي سازمان و)

درنگ به بي درخواست از حاميان مالي جهت عمل زمانهمطرح واكنش بشردوستانه در يمن و 

  در اين زمينه؛ تعهدات خود

، منجر به بروز سالهششگفتني است كه بر اساس آمارهاي سازمان ملل، اين جنگ  ز)

ها تن از مردم يمن در آستانه گرسنگي و بدترين بحران بشري در جهان، قرار گرفتن ميليون

                                                             
٤٥ Houthi Supreme Council for the Management and Coordination of Humanitarian Affairs 
(SCMCHA) 
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 كهدرحاليهزار غيرنظامي شده است؛  ١٢ ازجملههزار تن از مردم اين كشور،  ١١٢مرگ 

٤از جمعيت آن نيز نيازمند دريافت كمك هستنددرصد  ٨٠ ٦ . 

  

  

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

 https://www.middleeastmonitor.com/20201010-yemen-4-million-displaced-living-in-
catastrophic-conditions 


