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رويداد:
در ايﻦ گزارش تحوﻻت مربوط به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي عربستان سعودي،
بحريﻦ و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق بشر از سوي ايﻦ دولتها در ساير
كشورهاي منطقه ،در مهرماه  ،١٣٩٩بر اساس مقاﻻت ،گزارشها ،بيانيهها و اخبار آشكار
بهدستآمده از سازمانهاي حقوق بشري مردمنهاد و بيﻦالمللي و رسانههاي گروهي  ،مورد
بررسي قرار گرفته است .محورهاي مهم ايﻦ بررسي بهصورت خﻼصه به شرح زير است:
الف( موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي ،بحرين و امارات متحده عربي
*عربستان سعودي
 -١انتشار گزارش از سوي سازمان ديدهبان حقوق بشر ،در روز سهشنبه  ٢٩مهرماه ،١٣٩٩
در خصوص مواجه بودن كودكمجرمان در عربستان سعودي با حكم اعدام .موارد مهم ايﻦ
گزارش عبارتاند از:

١

دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ) Office of the United Nations High Commissioner for

)(Human Rights (OHCHR؛ پايگاه خبري سازمان ملل )(UN News؛ پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور
))(Middle East Monitor (MEMO؛ مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر ) The European Centre for
)(Democracy and Human Rights (ECDHR؛ مركز بيﻦالمللي براي عدالت و حقوق بشر ) International
(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 سﻼم براي دموكراسي و حقوق بشر
)(SALAM for Democracy and Human Rights؛ مؤسسه آمريكاييها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحريﻦ
))(Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB؛ خبرگزاري آناتولي ) Anadolu
(Agency؛ مؤسسه امور خليج )فارس( )(Institute for Gulf Affairs؛ شبكه خبري يورونيوز )(Euronews؛ ديدهبان
حقوق بشر )(Human Rights Watch؛ سازمان اروپايي – سعودي براي حقوق بشر ) European-Saudi
) (Organization for Human Rights (ESOHRو مركز ديدهبان حقوق بشر اروپا  -مديترانه )Euro-
.(Mediterranean Human Rights Monitor
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الف( قصد دادستانهاي سعودي جهت به دست آوردن حكم اعدام عليه  ٨تﻦ از شهروندان
ايﻦ كشور به اتهام ارتكاب به جرائم مربوط به مشاركت در تظاهرات اعتراضي كه گفته ميشود
برخي از آنها در زماني كه كودك بودهاند ،به وقوع پيوسته است؛
ب( اشاره به حاكي بودن ايﻦ پروندهها از شكافهاي جدي در برنامه اصﻼحات عدالت
كيفري سال  ٢٠١٨ميﻼدي ،كه ايﻦ  ٨تﻦ را در معرض خطر مجازات مرگ قرار ميدهد؛
ج( اشاره به دستيابي سازمان ديدهبان حقوق بشر به اسناد اتهامات ايﻦ  ٨نفر در سال ٢٠١٩
ميﻼدي ،مبتني بر ارتكاب آنها به برخي از جرائم در زماني كه بيﻦ سنيﻦ  ١٤تا  ١٧سالگي
بودند :گفتني است كه يكي از آنها كه در حال حاضر  ١٨ساله است متهم به ارتكاب به
جرمي غير خشونتآميز در سﻦ  ٩سالگي شده و تمامي ايﻦ  ٨نفر براي مدت تا دو سال
در حبس پيش از محاكمه نگاه داشته شدهاند؛
د( اشاره به اظهارات مايكل پيج ،معاونت بخش خاورميانه ديدهبان حقوق بشر ،مبني بر اقدام
دادستانهاي عربستان به ناديده گرفتﻦ اصﻼحات انجام شده در قوانيﻦ قضايي ايﻦ كشور – كه
مقامات كشور سعي در انجام تبليغات گسترده در زمينه آن را دارند – ضمﻦ تأكيد بر ضرورت
اقدام حكومت سعودي به ممنوع اعﻼم كردن مجازات اعدام عليه كودكمجرمان در تمامي
موارد ،در صورت جدي بودن آن در رابطه با اصﻼح نظام عدالت كيفري؛
ه( اشاره به اقدام دادستان عمومي – كه مستقيماً به پادشاه گزارش ميدهد – به متهم كردن
ايﻦ مردان به ارتكاب به چنديﻦ جرم كه جزو جرائم شناخته شده به شمار نميآيند،
ازجمله تﻼش براي بيثبات كردن ساختار جامعه با مشاركت جستﻦ در اعتراضها و
مراسم تدفيﻦ ،دادن شعارهاي خصومتآميز عليه رژيم و تﻼش براي تفرقه و اختﻼفافكني
در جامعه :گفتني است كه تمامي ايﻦ متهمان ساكﻦ استان شرقي عربستان هستند كه بيشتر
ساكنان آن را اقليت شيعه تشكيل ميدهند؛
و( اشاره به اقدام مقامهاي عربستان در سال  ٢٠١٨ميﻼدي ،حدود يك سال پيش از ارجاع ايﻦ
پروندهها از سوي دادستانها به دادگاه ،به معرفي قانون نوجوانان مبني بر در نظر گرفتﻦ
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مجازات حداكثري  ١٠سال حبس براي افراد مرتكب به جرم ،پيش از سﻦ  ١٨سالگي ،بر
اساس قانون اسﻼمي تعزير :اما ايﻦ قانون شامل موارد قصاص و حدود نميشود؛
ز( اشاره به قصد دادستانها براي كسب حكم اعدام براي ايﻦ  ٨نفر بر اساس مجازات حدود
كه در صورت محكوميت به مرگ شامل عفو نميشود :دادستانها همچنيﻦ تقاضا كردهاند كه
چنانچه قاضي نميتواند بر اساس قانون حدود حكم اعدام صادر كند ،با استفاده از قانون تعزير
ايﻦ اقدام را انجام دهد كه بر خﻼف قانون مربوط به نوجوانان است؛
ح( اشاره به گزارشهاي دريافتي از سوي فعاﻻن سعودي ،مبني بر قرار گرفتﻦ ايﻦ
محكومان در معرض شكنجه در دوران حبس و بازجويي و عدم دسترسي آنها به وكيل؛
ط( اشاره به مبتني بودن جرائم درج شده در برگههاي اتهامات هفت تﻦ از ايﻦ محكومان،
بر حمله به مأموران پليس با كوكتل مولوتف يا اسلحه گرم ،بر اساس تنها اعترافات گرفته
شده از آنها بدون ذكر جزئيات در مورد آسيبهاي وارد آمده به مأموران پليس؛
ي( اشاره به اقدام عربستان سعودي در ماه آوريل سال جاري ميﻼدي ،به معرفي فرماني
سلطنتي مبني بر فراهم آمدن امكان بررسي مجدد پروندههاي كودكمجرمان و ممانعت به
عمل آوردن از اجراي مجازات براي افرادي كه پيشاپيش به مدت  ١٠سال در حبس
بودهاند؛
ك( اشاره به صدور اعﻼميه از سوي كميسيون حقوق بشر سعودي در  ٢٦اوت سال جاري
ميﻼدي ،مبني بر مورد بازبيني قرار گرفتﻦ احكام اعدام علي النمر ،داوود المرهون و عبدا...
الظاهر ،بر اساس ايﻦ فرمان ،كه به هنگام دستگيري در ارتباط با تظاهرات سال ٢٠١١
ميﻼدي ١٥ ،و  ١٧ساله بودند – تظاهراتي كه از سوي اقليت شيعه كشور عليه تبعيضهاي
سيستماتيك حكومت بر پا شده بود؛
ل( اشاره به نگاه داشته شدن آنها در مكاني نامعلوم و حبسشان بدون تفهيم اتهام يا
محاكمه براي  ٢٢ماه و سرانجام محكوميتشان به مرگ در پي برگزاري دادگاههاي ناعادﻻنه؛
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م( اشاره به محكوم شدن مجدد ايﻦ سه زنداني بر اساس قانون نوجوانان و به پايان رسيدن
زمان حبس حداكثري  ١٠ساله آنها بر اساس قانون ،در سال  ٢٠٢٢ميﻼدي و
ن( ايﻦ در حالي است كه كميسيون حقوق بشر عربستان در پاسﺦ به گزارش ديدهبان
حقوق بشر آن را رد كرده و گفته است كه عربستان قانون مجازات اعدام براي كودكان و
نوجوانان را لغو كرده و دادستانهاي ايﻦ كشور نيز به آن پايبند هستند؛

 -٢انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز سهشنبه
 ٢٩مهرماه  ،١٣٩٩به نقل از سازمان ديدهبان حقوق بشر ،در خصوص انتقاد از رياكاري
ناشي از برگزاري اجﻼس جهاني زنان در رياض .نكات مهم ايﻦ گزارش عبارت است از:
الف( اقدام سازمان ديدهبان حقوق بشر به درخواست از رهبران جهان جهت عدم ايفاء
نقش در سرپوش نهادن عربستان سعودي بر موارد نقض حقوق بشر ،در ميانه تناقض
موجود حول موضوع ميزباني ايﻦ كشور براي برگزاري اجﻼس سران »گروه «٢٠؛
ب( اشاره به محكوميت اجازه دادن به ايﻦ پادشاهي جهت پذيرش ميزباني اجﻼس زنان
»گروه  «٢٠در شرايطي كه دهها تﻦ از فعاﻻن زن ايﻦ كشور پشت ميلههاي زندان هستند؛
ج( اشاره به استفاده دولت سعودي از موضوع حقوق زنان در راستاي منحرف كردن
توجهات از موارد جدي نقض حقوق بشر ،ازجمله حبس زناني كه براي دستيابي به
آزاديهاي بيشتر در ايﻦ پادشاهي فعاليت و كارزار كردهاند؛
د( اشاره به ابراز نگراني جدي از دستگيري لوجيﻦ الهذلول ،فعال سرشناس در سال ٢٠١٨
ميﻼدي و چنديﻦ فعال زن ديگر؛
ه( اشاره به مواجه شدن حبس الهذلول با واكنشهاي بيﻦالمللي با توجه به افزايش
نگرانيها در مورد سرنوشت ايﻦ فعال زن ،به دليل نگاه داشته شدن او در مكاني نامعلوم
براي مدت  ٣ماه پس از دستگيري و قرار گرفتﻦ وي ،بر اساس اظهارات خانواده او ،در
 ٢گزارش سازمان ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.hrw.org/news/2020/10/20/saudi-arabia-alleged-child-offenders-face-deathsentences

٢

٧

نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي ،بحرين و امارات متحده عربي )(١٤

معرض شوكهاي الكتريكي ،شﻼق و آزار و اذيتهاي جنسي :گفتني است كه ديگر
فعاﻻن زن نيز در معرض سوءاستفادههاي ايﻦ چنيني قرار گرفته و همچنان هيچ يك نيز
محكوم نشدهاند؛
و( اشاره به درخواست قانونگذاران آمريكا در ماه ژوئﻦ سال جاري ميﻼدي ،جهت كسب
اطﻼع از وضعيت الهذلول و شرايط و سﻼمتي چنديﻦ فعال زن ديگر؛
ز( اشاره به درخواست ديدهبان حقوق بشر جهت استفاده شركتكنندگان از ايﻦ اجﻼس
در راستاي حمايت به عمل آوردن از مدافعان حقوق زنان و پايان يافتﻦ تمامي تبعيضها
عليه زنان و عدم ايفاء نقش در تﻼش عربستان براي سرپوش نهادن بر ايﻦ موارد؛
ح( اشاره به اقدام  ٣سازمان مردمنهاد بيﻦالمللي در ماه گذشته ،به تحريم جلسات برپا شده
با گروههاي جامعه مدني پيش از برگزاري اجﻼس سران؛
ط( ايﻦ در حالي است كه صادق خان ،شهردار لندن ،به همراه شهرهاي بزرگ ديگر ،مانند
نيويورك و لس آنجلس نيز ايﻦ اجﻼس را تحريم كرد ؛

٣

 -٣صدور بيانيه از سوي مركز ديدهبان حقوق بشر اروپا  -مديترانه  ،در روز پنجشنبه ٢٤
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مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص حبس غيرمنصفانه الزامل و محاكمه ناعادﻻنه او .نكات مهم
گزارش به شرح زير است:
الف( تصميم خودسرانه قوه قضائيه عربستان به حبس عصام الزامل  ،اقتصاددان سعودي،
به مدت  ١٥سال  -اقدامي در راستاي ارعاب شخصيتهاي سرشناس و نخبگان كشور
بهمنظور سركوب آزاديها و خاموش كردن صداهاي منتقد؛

 ٣گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،به نقل از ديدهبان حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20201020-hrw-blasts-hypocrisy-of-hosting-globalwomens-summit-in-riyadh/
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
Isam Al-Zamil
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ب( اشاره به دستگيري الزامل ٤١ ،ساله و اقتصاددان برجسته سعودي ،بهعنوان بخشي از
كارزار عظيم دستگيريها در ماه سپتامبر سال  ٢٠١٧ميﻼدي ،در راستاي مورد هدف قرار
دادن فعاﻻن ،انديشمندان ،روحانيون ،تجار و مدافعان حقوق بشر به اتهام ارتكاب به جرائم
متفاوت ،ازجمله در حوزههاي تروريسم ،فساد و طراحي توطئه؛
ج( اشاره به دستگيري ايﻦ اقتصاددان پس از اقدام وي به انتقاد از طرحهاي معرفي شده از
سوي محمد بﻦ سلمان ،وليعهد سعودي ،در آوريل سال  ٢٠١٦ميﻼدي ،مبني بر فروش ٥
درصد از سهام كمپاني آرامكو بهعنوان تأميﻦ بخشي از بودجه برنامه چشمانداز اصﻼحات
اقتصادي :گفتني است كه الزامل در آن زمان انتقاد خود را در شبكههاي اجتماعي منتشر و
سپس حذف نمود؛
د( اشاره به گزارشهاي انتشار يافته از سوي منابع حقوق بشري محلي در اول اكتبر سال
 ٢٠١٨ميﻼدي ،مبني بر مورد محاكمه قرار گرفتﻦ الزامل و ساير فعاﻻن در جلسه
محرمانهاي در برابر دادگاه كيفري ويژه سعودي و متهم شدن وي از سوي دادستان عمومي
به ارتكاب به چنديﻦ جرم بر اساس قوانيﻦ مبارزه با تروريسم و پيشگيري از جرائم
سايبري و در نتيجه مواجهه با مجازاتهاي سنگيﻦ؛
ه( اشاره به حبس الزامل از  ٣سال پيش تا كنون ،بهرغم نگرانيها در خصوص وضعيت
سﻼمتي او ،همچنيﻦ اقدام مقامات به نگاه داشتﻦ وي در سلول انفرادي و قرار دادن او در
معرض سوءرفتار؛
و( اشاره به اقدام دادگاه كيفري در رياض در  ٥اكتبر سال جاري ميﻼدي ) ١٤مهرماه( به
صدور حكم  ١٥سال حبس براي الزامل بر اساس اتهامات پيشيﻦ؛
ز( اشاره به حاكي بودن صدور ايﻦ حكم سختگيرانه ،بار ديگر ،از تداوم سياستهاي
سركوبگرانه مقامهاي سعودي ،بدون توجه بهتمامي درخواستها جهت پايان بخشيدن به
سياست حبس خودسرانه و صدور احكام ناعادﻻنه ،همچنيﻦ تبديلشدن فقدان استقﻼل و
بيطرفي دستگاه قضايي ايﻦ كشور به ابراز سركوب و تﻼفيجويي در قبال مخالفان؛
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ح( اشاره به هشدار در رابطه با مشاركت شرمآور قدرتهاي بزرگ جهاني در پرداختﻦ به
موضوع حقوق بشر در عربستان سعودي ،با توجه به عدم اقدام هيچ يك از آنها به اتخاذ
موضعي محكم در سطوح همكاريهاي اقتصادي و نظامي با ايﻦ كشور؛
ط( اشاره با متناقض بودن ايﻦ اقدامات با قوانيﻦ داخلي عربستان و قوانيﻦ بيﻦالمللي
حقوق بشري ،ضمﻦ تأكيد بر ضرورت اقدام مقامهاي سعودي به لغو محكوميت الزامل و
ديگر فعاﻻن ،شخصيتهاي مذهبي و تجار ،آزاد كردن بيدرنگ تمامي زندانيان عقيدتي –
سياسي و جبران خسارات و زيانهاي ايشان به دليل قرار گرفتﻦ در معرض حبس
خودسرانه ،آزار و اذيت و سوءرفتار؛
ي( تأكيد بر ضرورت اقدام گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه ارتقاء و حمايت از حق
آزادي عقيده و بيان به اتخاذ موضع در ايﻦ زمينه در راستاي متوقف ساختﻦ حكمهاي ناعادﻻنه
عليه زندانيان عقيدتي – سياسي در ايﻦ پادشاهي و تﻼش جهت لغو محدوديتهاي مانع
بهرهمندي شهروندان از حقوق اساسي ؛

٦

 -٤انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي – سعودي براي حقوق بشر  ،در روز جمعه
 ١٨مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه در راستاي محكوميت
آزار و اذيت شهروندان اتيوپياييتبار از سوي عربستان سعودي  .نكات مهم گزارش به ٨شرح
زير است:
 ٦بيانيه مركز ديدهبان حقوق بشر اروپا – مديترانه .قابل بازيابي در لينك:
https://euromedmonitor.org/en/article/3950/Saudi-Arabia:-Al-Zamil%E2%80%9٩ -unjustprison-sentence-lacks-fair-trial-standards-and-perpetuates-suppression
٧
)European-Saudi Organization for Human Rights (ESOHR
 ٨سوابق در گزارشهاي پيشيﻦ:
*انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز چهارشنبه  ٢٦شهريور ماه  ،١٣٩٩به نقل از
روزنامه تلگراف ،در خصوص حبس  ١٦هزار مهاجر آفريقايي در شرايط »جهنمي« در يك بازداشتگاه در عربستان سعودي،
مبني بر:
الف( انتشار دوميﻦ گزارش در يك ماه از سوي روزنامه تلگراف ،مبني بر پرده برداشتﻦ از جزئيات بيشتر در زمينه رفتار
دهشتبار مقامات سعودي با مهاجران آفريقاييتبار و برخورد »بردهوار« آنها با هزاران اتيوپايي سرگردان در ايﻦ كشور؛

٧

گزارش راهبردي ٩٦

١٠

الف( رأي پارلمان اروپا به انتقاد از پادشاهي عربستان سعودي در مورد وضعيت حقوق
بشر در ايﻦ كشور ،بهويژه موارد نقض حقوق بشر عليه مهاجران و شهروندان خارجي
محبوس در زندانهاي آن – قطعنامهاي كه در روز پنجشنبه  ١٧مهرماه به تصويب رسيد؛
ب( اشاره به درخواست ايﻦ قطعنامه تحت عنوان »وضعيت مهاجران اتيوپياييتبار در
زندانهاي عربستان سعودي« از دولت عربستان جهت پايان بخشيدن بيدرنگ به اقدامات
دهشتبار در راستاي نقض حقوق اتيوپيتبارها در زندانهاي ايﻦ كشور و درخواست از
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا جهت كاهش سطح هيأت نمايندگي خود در اجﻼس سران
»گروه  «٢٠در سال جاري ميﻼدي؛
ج( اشاره به صدور ايﻦ قطعنامه بر اساس اسناد و مدارك گردآوري شده توسط سازمان
عفو بيﻦالملل در خصوص شرايط دهشتبار زندانيان اتيوپياييتبار به هنگام حبس در
زندانهاي عربستان سعودي؛
د( اشاره به محبوس شدن مهاجران اتيوپياييتبار در سلولهاي بسيار كثيف در ميانه مرگ و
بيماري ،شرايط وحشتناك زنان باردار و نوزادان – كه منجر به مرگ دستكم سه نوزاد تا
كنون شده است – محدوديت شديد آب ،غذا و دسترسي به امكانات بهداشتي ،شيوع
بيماري كوويد –  ١٩و اعمال شكنجه در ايﻦ بازداشتگاهها؛

ب( اشاره به محبوس شدن حدود  ١٦هزار مهاجر تنها در يك بازداشتگاه در شهر جده – بازداشتگاه الشوميسي در ٦٠
كيلومتري جده و نزديك شهر مقدس مكه  -به رغم برخورداري ايﻦ شهر از  ٥٣زندان؛
ج( اشاره به تحقيقات روزنامه تلگراف در ايﻦ زمينه ،مبني بر حبس صدها مهاجر آفريقايي در مراكز به شدت غيربهداشتي و
كثيف در ميانه شيوع ويروس كرونا و رفتار دهشتبار با آنها كه يادآور اردوگاههاي بردهداري در كشور ليبي است؛
د( اشاره به تحت فشار قرار گرفتﻦ دولت اتيوپي جهت استرداد مهاجران محبوس در ايﻦ مراكز و اقدام آن در هفته گذشته به
استرداد حدود  ١٥٠زن و كودك به ايﻦ كشور از عربستان سعودي؛

ه( اشاره به ناگزير شدن مهاجران به خريد بليط يكسره خود به كشورشان از خطوط هوايي اتيوپي كه امكان آن براي اكثريت
قابل توجهي از مهاجران فقير وجود ندارد؛
و( اشاره به اقدام مقامات مهاجرتي عربستان سعودي به باطل كردن ايﻦ توافق ،به گفته سفارت اتيوپي در رياض و برداشتﻦ
تمامي راههاي پيش روي مهاجران جهت گريز از ايﻦ شرايط ناگوار و
ز( اشاره به اسناد و مدارك سازمان ديده بان حقوق بشر و روزنامه تلگراف در زمينه شرايط دهشتبار دو بازداشتگاه ديگر در
شهر جازان كه در آنها نيز هزاران مهاجر اتيوپيايي سكونت دارند.
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ه( اشاره به مورد محكوميت قرار گرفتﻦ ايﻦ شرايط و اقدامات ،مسئول به شمار آوردن
دولت سعودي در قبال جان افراد تحت نظارت خود در ايﻦ كشور و درخواست جهت
ارائه تضميﻦ براي حفظ سﻼمت زندانيان؛
و( اشاره به درخواست از حكومت سعودي جهت پايان بخشيدن بيدرنگ به اعمال
شكنجه در زندانهاي خود ،فراهم آوردن امكان ورود ناظران مستقل به كشور جهت مورد
بررسي قرار دادن وضعيت حقوق بشر در ايﻦ كشور و آزاد كردن تمامي افراد محبوس شده
بدون مبناي حقوقي؛
ز( اشاره به اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامههاي مشابه در راستاي انتقاد از وضعيت
حقوق بشر در عربستان ،دستكم براي چهار بار در گذشته ،آخريﻦ بار در سال ٢٠١٩
ميﻼدي ،مربوط به انتقاد نمايندگان پارلمان از اقدام دولت عربستان به حبس زنان و
مدافعان حقوق بشر؛
٩
اروپايي – سعودي براي حقوق بشر،
ح( اشاره به اظهارات عادل السعيد  ،معاونت سازمان

مبني بر اذعان به برخورداري پارلمان اروپا از سابقه قابلتوجه در زمينه مسئول به شمار
آوردن عربستان سعودي براي جنايات خود و درعيﻦحال عدم اقدام دولتهاي اتحاديه
اروپا به برداشتﻦ گامهاي عملي در راستاي هماهنگي و همراهي با پارلمان ؛

٠

 -٥انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز ،در روز پنجشنبه  ١٧مهرماه  ،١٣٩٩در
خصوص قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ضرورت عدم مشاركت سران اتحاديه اروپا در
اجﻼس سران »گروه  «٢٠در عربستان .نكات محوري ايﻦ گزارش عبارتاند از:
الف( رأي پارلمان اروپا در روز پنجشنبه به قطعنامهاي مبني بر درخواست از مقامهاي اتحاديه
اروپا جهت تقليل سطح هيأت نمايندگي ايﻦ اتحاديه در اجﻼس سران »گروه  «٢٠در عربستان،
در راستاي ممانعت از »مشروعيت بخشيدن به نقض حقوق بشر« در ايﻦ كشور؛
Adil al-Saeed

٩

٠

 ١گزارش سازمان اروپايي – سعودي براي حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://www.esohr.org/en/?p=3104

گزارش راهبردي ٩٦

١٢

ب( اشاره به مورد محكوميت قرار گرفتﻦ نقض حقوق بشر در ايﻦ كشور ،در قطعنامه
پارلمان اروپا كه همزمان با دوميﻦ سالگرد قتل جمال خاشقچي ،روزنامهنگار منتقد
حكومت عربستان ،به تصويب رسيد؛
ج( اشاره به حاكي بودن روند اجراي درخواست مطرح شده در ايﻦ قطعنامه به معناي عدم
حضور اورزوﻻ فﻦ در ﻻيﻦ ،رئيس كميسيون اتحاديه اروپا و شارل ميشل ،رئيس شوراي
ايﻦ اتحاديه در اجﻼس سران »گروه  «٢٠كه در ماه نوامبر سال جاري ميﻼدي در عربستان
برگزار ميشود؛
د( اشاره به اظهارات مارك تارابﻼ ،نايب رئيس هيأت پارلمان اروپا براي روابط با
شبهجزيره عربستان درباره قطعنامه تصويب شده ،مبني بر واقف بودن اتحاديه اروپا به
اهميت عربستان بهعنوان شريك ايﻦ اتحاديه و نقش آن در ثبات منطقه خاورميانه و
باايﻦحال تأكيد بر ضرورت تبديل نشدن ايﻦ امر به دستاويزي براي نقض حقوق بشر؛
ه( اشاره به منجر شدن بازنگري در حضور اتحاديه اروپا در اجﻼس سران »گروه  «٢٠به
ايجاد فرصتي براي ايﻦ اتحاديه جهت نشان دادن تعهد خود به ارزشهاي آن؛
و( اشاره به شماري از موارد نقض حقوق بشر در ايﻦ قطعنامه  -كه اكثريت نمايندگان
پارلمان اروپا به آن رأي موافق دادند  -ازجمله تعقيب قضايي مدافعان حقوق زنان ،اجراي
احكام اعدام در ايﻦ كشور و نقض موازيﻦ بشردوستانه در جنگ يمﻦ؛
ز( اشاره به درخواست نمايندگان پارلمان اروپا از شوراي اتحاديه اروپا جهت وضع
تحريمهايي عليه مسئوﻻن و عامﻼن قتل جمال خاشقچي و درخواست از رياض جهت
خاتمه بخشيدن به اذيت و آزار و شكنجه بازداشت شدگان ،همچنيﻦ صدور مجوز براي
انجام تحقيقات درباره نقض حقوق بشر در ايﻦ كشور؛
ح( گفتني است كه اجﻼس سران »گروه  «٢٠قرار است در روزهاي  ٢١و  ٢٢نوامبر سال
جاري )اول و دوم آذرماه( به ميزباني عربستان در رياض برگزار شود ؛
١

 ١گزارش شبكه خبري يورونيوز .قابل بازيابي در لينك:
https://per.euronews.com/2020/10/08/eu-parliament-asks-union-leaders-to-downgradepresence-in-saudi-arabia-g20-summit
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١٣

 -٦انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز سهشنبه
 ١٥مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص درخواست سازمان عفو بيﻦالملل از پادشاه عربستان جهت
آزاد كردن مقام سابق جنبش حماس از زندان .نكات مهم ايﻦ گزارش عبارت است از:
الف( درخواست مجدد سازمان عفو بيﻦالملل از ملك سلمان ،پادشاه عربستان ،جهت
فراهم آوردن امكان آزادي دكتر محمد الخضري ،مقام سابق حماس ،از زندان؛
ب( اقدام سازمان عفو بيﻦالملل به انتشار رشته توئيتهايي به زبان عربي ،مبني بر
درخواست از پادشاه سعودي ،جهت آزادي بيدرنگ و بدون قيد و شرط الخضري ٨١
ساله و فرزندش ،هاني ،كه بيش از يك سال است در ايﻦ كشور محبوس هستند؛
ج( اشاره به قرار گرفتﻦ دكتر محمد الخضري و فرزندش ،هاني الخضري ،در مدت حبسشان
در معرض نقض شديد حقوق بشر ،شامل ناپديدشدگي قهري ،دستگيري خودسرانه و حبس
در مكاني نامعلوم؛
د( اشاره به عدم دسترسي الخضري و پسرش به وكيل از زمان دستگيريشان؛
ه( اشاره به قصد دستگاه قضا به قرار دادن آنها تحت محاكمه در دادگاه كيفري ويژه –
دادگاه مبارزه با تروريسم – با ايﻦ توضيح كه هيچ وكيلي از سوي آنها حضور نداشته؛
و( اشاره به ابراز نگراني درباره وضعيت سﻼمتي الحضري ،با توجه به نياز وي به
مراقبتهاي پزشكي مناسب و درمان ﻻزم براي بيماري سرطان :ايﻦ در حالي است كه وي
در معرض خطر ابتﻼ به بيماري كوويد –  ١٩نيز در زندان قرار دارد؛
ز( اشاره به سكونت داشتﻦ الخضري در جده به مدت نزديك به  ٣دهه و مسئوليت وي در
زمينه مديريت روابط حماس با ايﻦ پادشاهي براي دو دهه متوالي؛
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ح( اشاره به حضور يافتﻦ الخضري و فرزندش در مقابل دادگاه در  ٨مارس سال جاري
ميﻼدي ،بهعنوان بخشي از محاكمه گروهي  ٦٨نفرِ و مواجهه وي با اتهامات پيوستﻦ به
نهادي تروريستي و ايجاد نهادهاي تأميﻦ مالي حماس در ايﻦ پادشاهي ؛
 -٧انتشار گزارش از سوي مؤسسه امور خليجفارس  ،در روز سهشنبه ٣ ١٥مهرماه ،١٣٩٩
در خصوص محتواي نفرتپراكنانه اظهارات مقامهاي سعودي و مفاد آموزشي ايﻦ كشور
در تمامي مقاطع و بخشهاي جامعه .موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است:
الف( انتشار گزارش تحت عنوان »خط لوله نفرت سعودي :از مدرسه تا نيروهاي نظامي و
رسانهها « ،مبني بر محتواهاي ٤افراطگرايانه ،ضديهودي١ ،ضدشيعي و ضدمسيحي اظهارات
مقامهاي ارشد سعودي تا ادبيات به كار رفته در مدارس و انتشارات نظامي؛
ب( اشاره به بنيان نهاده شدن پادشاهي سعودي بر مبناي ايدئولوژي افراطگرايانه وهابي،
هميﻦطور نيروي نظامي و نظام آموزشي آن؛
ج( اشاره به اختصاص يافتﻦ بخش نخست ايﻦ گزارش به برنامههاي آموزشي مقامهاي سعودي
كه همچنان مملو از نفرت و بيزاري از ديگر اديان جهاني و مسلمانان غير وهابي است؛
د( اشاره به مشتمل شدن ايﻦ دروس بر آموزش ضرورت نابودي تمامي پيروان ديﻦ
يهوديت ،عﻼوه بر مورد هدف قرار دادن مسلمانان شيعه – كه بيش از  ٢٥درصد از
جمعيت عربستان را تشكيل ميدهند – با نفرت آشكار و پنهان؛
ه( اشاره به اختصاص يافتﻦ بخش دوم ايﻦ گزارش به ترجمه بخشهايي برگزيده از نشريه
رسمي نيروهاي نظامي سعودي – تحت عنوان »سرباز مسلمان«  -انتشار يافته از سوي
بخش امور مذهبي وزارت دفاع عربستان؛

٢

 ١گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20201006-amnesty-calls-on-saudi-king-to-releasehamas-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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١
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و( اشاره به بهنگارش درآمدن ايﻦ مقاﻻت از سوي روحانيون سرشناس افراطگرا،
برخوردار از سابقه طوﻻنيمدت و علني ضديهودگرايي ،ضدمسيحيتگرايي و تنفر
ضدشيعي و برخي حتي از سابقه حمايت از تروريسم؛
ز( اشاره به شامل شدن بخش سوم گزارش به وعظهاي ضديهودي دكتر محمد العيسي ،

٥

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

دادگستري؛
ح( گفتني است كه درحاليكه العيسي در تابستان سال جاري از سوي چنديﻦ سازمان
آمريكايي – يهودي به دليل مبارزه با ضديهوديگرايي مورد استقبال قرار گرفته ،عمﻼً به
محكوميت يهوديان و عقايد آنها ميپردازد .

١

٧

*بحرين
 -١انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحريﻦ ميرور ،در روز پنجشنبه  ٢٤مهرماه  ،١٣٩٩به
٨
المللي دموكراسي
نقل از سازمان سﻼم براي دموكراسي و حقوق بشر و همزمان با روز بيﻦ

در خصوص تداوم سلطنت مطلقه در بحريﻦ .موارد مهم ايﻦ گزارش عبارتاند از:
الف( انتشار گزارش از سوي سازمان سﻼم براي دموكراسي و حقوق بشر به مناسبت روز
بيﻦ المللي دموكراسي ،مبني بر نگاهي به وجود دموكراسي در بحريﻦ و ميزان بهرهمندي
مردم از حقوق اوليه خود ،ازجمله حقوق سياسي و دست يافتﻦ به ايﻦ نتيجه كه بحريﻦ در
لواي سلطنت مطلقه در وضعيتي دشوار قرار دارد كه بههيچوجه در ارتباط با اصول و
معيارهاي يك حكومت دموكراتيك نيست؛

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

١٥
١٦

٧

 ١گزارش مؤسسه امور خليج فارس .قابل بازيابي در لينك:
http://www.gulfinstitute.org/saudi-pipeline-of-hate-from-grade-school-to-the-military-topublic-broadcasting
١٨
SALAM for Democracy and Human Rights

١

١٦
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ب( اشاره به حاكميت حكومت استبدادي در بحريﻦ و تناقض آن با آزاديهاي اساسي و
پيمانهاي مصوب و اصول بنياديﻦ دموكراسي ،همچون انتقال صلحآميز قدرت و حق مردم
براي انتخاب دولت ،با توجه به برگزاري انتخابات نمايشي براي شوراهاي پارلماني و شهريِ
فاقد قدرت و ممنوعيت تمامي احزاب و گروههاي مخالف براي كانديد شدن يا رأي دادن؛
ج( اشاره به خﻼصه شدن حاكميت قانونگذاري در شخص پادشاه با توجه به اقدام وي
براي حصول اطمينان از عدم تصويب قوانيﻦ مخالف سياستهاي دولت ،نوشته شدن
قانون اساسي توسط ارادهاي يكسويه و عدم برخورداري مردم از حق تنظيم قانون اساسي
توافقي و قراردادي و يا رأي دادن به آن و مبتني بودن تمامي مفاد قانون اساسي بر ايﻦ
اساس كه قدرت مطلقه در اختيار پادشاه قرار دارد؛
د( اشاره به امتناع مقامات كشور از برگزاري گفتگوهاي سياسي با احزاب و گروههاي
مخالف جهت دستيابي به آشتي ملي ،همچنيﻦ اقدام حكومت به انحﻼل ايﻦ احزاب سياسي
و مصادره خودسرانه داراييهاي مالي آنها؛
ه( اشاره به امكانناپذيري مورد پيگرد قرار گرفتﻦ يا مسئول به شمار آمدن اعضاء خاندان
سلطنتي ،عﻼوه بر دولتي بودن رسانههاي گروهي ،فقدان مطبوعات آزاد و مستقل و
مجرمانه به شمار آمدن هرگونه انتقاد از مقامات كشور؛
و( اقدام مقامات كشور به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر و مورد پيگرد قانوني
قرار دادن فعاﻻن بر اساس قوانيﻦ متناقض با قوانيﻦ و توافقهاي بيﻦالمللي ؛

 -٢انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز چهارشنبه
 ٢٣مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص »گامهاي حقوقي« بحريﻦ عليه منتقدان به رابطه با رژيم
اسرائيل .نكات مهم ايﻦ گزارش عبارت است از:

٩

 ١گزارش پايگاه خبري بحريﻦ ميرور ،به نقل از سازمان سﻼم براي دموكراسي و حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
http://www.bahrainmirror.com/en/news/58656.html
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١٧

الف( متعهد شدن وزارت كشور بحريﻦ به برداشتﻦ »گامهاي حقوقي« در قبال فعاﻻن
شبكههاي اجتماعي منتقد به عاديسازي روابط با رژيم اسرائيل؛
ب( اشاره به صدور بيانيه از سوي مديريت كل مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي و الكترونيكي
– وابسته به وزارت كشور بحريﻦ – مبني بر اقدام آن به مورد نظارت قرار دادن محتواي
حسابهاي كاربري در شبكههاي اجتماعي در زمينه »افترا زدن« به حكومت بحريﻦ در نتيجه
توافق آن با رژيم اسرائيل؛
ج( اشاره به تﻼش ايﻦ حسابهاي كاربري به فتنهپراكني و مورد تهديد قرار دادن صلح و
ثبات ملي و مديريت شدن آنها از سوي عوامل خارجي؛
د( اشاره به انتقاد گروههاي مخالف و سازمانهاي مردمنهاد بحريني ،به همراه مردم
فلسطيﻦ از اقدام بحريﻦ به عاديسازي روابط با رژيم اسرائيل و محكوم كردن آن بهعنوان
ضربهاي كه از پشت به فلسطينيان زده شد؛
ه( گفتني است كه در  ١١سپتامبر سال جاري ميﻼدي ،دانلد ترامپ ،رئيسجمهوري
اياﻻتمتحده ،از توافق ميان بحريﻦ و رژيم اسرائيل بر سر عاديسازي روابط ميان آنها
خبر داد و ايﻦ توافق در روزهاي بعد در كاخ سفيد به امضاء رسيد ؛

٠

 -٣انتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكاييها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحريﻦ ،
در روز پنجشنبه  ١٧مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص نامه برخي از اعضاء پارلمان اروپا در زمينه
محكوميت شديد استفاده بحريﻦ از مجازات اعدام ،مبني بر:
الف( اقدام  ١٥تﻦ از اعضاء پارلمان اروپا ،در روز جمعه  ١١مهرماه ،به امضاء نامهاي
خطاب به جوزپ بورل ،نماينده عالي اتحاديه اروپا در زمينه سياست خارجي و امنيتي،

٠

 ٢گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20201014-bahrain-to-take-legal-steps-against-criticsof-deal-with-israel
٢١
)Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB
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١٨

مبني بر ابراز نگراني در خصوص تداوم نقض حقوق بشر در بحريﻦ و محكوميت شديد
استفاده ايﻦ كشور از مجازات اعدام؛
ب( اشاره به دعاوي مربوط به قرار گرفتﻦ  ٢٣تﻦ از  ٣٤نفر محكوم به اعدام در ايﻦ
كشور ،از سال  ٢٠١٤ميﻼدي تا كنون ،در معرض شكنجه و محاكمههاي ناعادﻻنه ،به دليل
ارتكاب به جرائم سياسي؛
ج( اشاره به بهپايان رسيدن مدت زمان  ٧ساله تعويق مجازات اعدام در سال  ٢٠١٧ميﻼدي و
اعدام شدن  ٣مرد از آن زمان ،بهرغم دعاوي مربوط به قرار گرفتﻦ آنها در معرض دستگيري
خودسرانه و اعمال شكنجه و محروميت آنها از برخورداري از مشاوره حقوقي مناسب؛
د( اشاره به پرونده هاي محمد رمضان و حسيﻦ موسي ،محكوم شده در دادگاهي ناعادﻻنه
و به شدت متكي بر شواهد بهدستآمده تحت شكنجه؛
ه( اشاره به تأييد حكم اعدام ايﻦ دو نفر ،در ماه ژوئيه سال جاري ميﻼدي ،از سوي دادگاه
فرجامخواهي و قرار داشتﻦ آنها درخطر قريبالوقوع اجراي حكم اعدام ،با توجه به
استفاده آنها از تمامي راهكارهاي حقوقي؛
و( اشاره به محكوميت علني محروميت رمضان و موسي از حق برخورداري از محاكمه عادﻻنه
از سوي سازمانهاي بيﻦالمللي ،گروههاي حقوق بشري داخلي و نهادهاي سازمان ملل؛
ز( اشاره به درخواست ايﻦ نمايندگان پارلمان اروپا از نماينده عالي جهت اعﻼم مخالفت
علني خود با استفاده از مجازات اعدام ،بهويژه در رابطه با پروندههاي محمد رمضان و
حسيﻦ موسي و درخواست جهت آزادي تمامي زندانيان سياسي؛
ح( اشاره به درخواست جهت استفاده ايﻦ مقام اتحاديه اروپا از نفوذ خود بهمنظور
تحتفشار قرار دادن حكومت بحريﻦ و به مجازات رساندن عامﻼن شكنجه؛
ط( اشاره به درخواست جهت اقدام اتحاديه اروپا به برگزاري گفتگوي حقوق بشري با
حكومت بحريﻦ و مترصد ماندن در زمينه تحوﻻت منطقه خليج )فارس( ،همچنيﻦ درخواست
از ايﻦ كشور جهت جامه عمل پوشاندن به تعهدات بيﻦالمللي حقوق بشري خود .
٢

 ٢گزارش مؤسسه آمريكاييها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحريﻦ .قابل بازيابي در لينك:
https://www.adhrb.org/2020/10/members-of-european-parliament-death-penalty
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١٩

*امارات متحده عربي
 -١انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ،در روز پنجشنبه
 ٢٤مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص مخاطره استرداد قهري زندانيان سابق زندان گوانتانامو از
امارات به يمﻦ .نكات مهم گزارش به شرح زير است:
الف( درخواست شماري از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مقامهاي امارات متحده
عربي جهت متوقف ساختﻦ طرح هاي خود در راستاي استرداد قهري  ١٨شهروند يمني –
كه پيشازايﻦ در زندان گوانتانامو محبوس بودهاند – به كشورشان با توجه به بهمخاطره
افتادن جان آنها و همچنيﻦ تناقض ايﻦ اقدام با قانون بيﻦالمللي حقوق بشر و قانون
بيﻦالمللي بشردوستانه؛
ب( اشاره به سكونت يافتﻦ زندانيان سابق زندان گوانتانامو در امارات متحده عربي از ماه نوامبر
سال  ٢٠١٥تا ماه ژانويه سال  ٢٠١٧ميﻼدي به دﻻيل بشردوستانه و گزارشها حاكي از آن است
كه به آنها اطمينان داده شده بود كه پيش از آنكه وارد جامعه شده و به خانوادههايشان بپيوندند،
براي  ٦تا  ١٢ماه ديگر در مركز بازپروري مجدداً اسكان داده ميشوند؛
ج( اشاره به ابراز نگراني جدي كارشناسان سازمان ملل در خصوص محرمانه بودن شرايط و
چگونگي اجراي ايﻦ برنامه اسكان مجدد كه ميان امارات متحده عربي و اياﻻتمتحده آمريكا
به توافق رسيده است؛
د( اشاره به ابراز نگراني در خصوص قرار گرفتﻦ ايﻦ زندانيان در معرض حبس متداوم
خودسرانه در مكاني نامعلوم بهجاي بهرهمندي از برنامه بازپروري و يا آزاد شدن :ايﻦ در
حالي است كه آن ها اكنون در معرض خطر استرداد اجباري به يمﻦ كه درگير منازعه
مسلحانه چند ساله و بحران عميق بشري است ،قرار گرفتهاند؛
ه( اشاره به حاكي بودن گزارشها از ناگزير شدن ايﻦ  ١٨زنداني به امضاء اسنادي مبني بر
رضايتشان در خصوص استرداد به يمﻦ و يا پذيرش باقي ماندن در حبس در امارات متحده
عربي براي مدت زمان نامعلوم؛

٢٠
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و( اشاره بهصورت پذيرفتﻦ ايﻦ فرآيند بدون هرگونه ضمانت قضايي و يا بررسي و
ارزيابي مخاطرات آنكه ،بر اساس قانون بيﻦالمللي حقوق بشر و قانون بيﻦالمللي
بشردوستانه در تناقض فاحش با ممنوعيت مطلق اصل »عدم بازگرداني « است؛

٢

٣

ز( اشاره به ابراز نگراني در خصوص حبس ايﻦ شهروندان يمني بدون تفهيم اتهام يا برگزاري
محاكمه ،به مدت  ٥سال در زندان گوانتانامو ،سپس انتقال آنها به امارات متحده و قرار
دادنشان در معرض حبس مجدد طوﻻنيمدت باز هم بدون تفهيم اتهام و يا محاكمه و تنها
بهرهمند از تماسهاي بسيار محدود با خانوادههايشان ،همچنيﻦ بدون دسترسي به وكيل،
درحاليكه مورد سوءرفتار قرار ميگرفتند؛
ح( اشاره به ظاهراً وادار شدن سيستماتيك ايﻦ زندانيان به بازگشت به كشورهاي مبدأ خود
و در بيشتر موارد مواجهه آنها با مخاطرات جدي شكنجه و سوءرفتار؛
ط( اشاره به درخواست از مقامات امارات متحده عربي جهت آشكار ساختﻦ مفاد برنامه اسكان
مجدد ايﻦ زندانيان ،آزاد كردن بيدرنگ آنها و فراهم آوردن امكان ﻻزم براي پيوستﻦ به
خانوادههايشان در ايﻦ كشور؛
ي( گفتني است كه كارشناسان سازمان ملل پيشازايﻦ نيز ،در ماه ژوئيه سال جاري ،در ايﻦ
زمينه ابراز نگراني كرده بودند ؛

٤

٢

 -٢انتشار گزارش از سوي مركز بيﻦالمللي براي عدالت و حقوق بشر  ،در روز سهشنبه
٦
متحده
 ٢٢مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص نقض حقوق زنان و اعﻼميه پكﻦ از سوي امارات

عربي .موارد مهم ايﻦ گزارش عبارتاند از:
٣

٢

نان رفولمان ) (Non-refoulementيك اصل بنياديﻦ حقوق بيﻦالملل است كه يك كشور پناهندهپذير را از اخراج

متقاضيان پناهندگي يا بازگشت به سرزميني كه بر اساس »نژاد ،مذهب ،مليت ،عضويت در يك گروه اجتماعي خاص يا عقايد
٤

٦

سياسي« در معرض خطر آزار و شكنجه قرار ميگيرند ،بر حذر ميدارد.

 ٢گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل .قابل بازيابي در لينك:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26380&LangID=E
٢٥
International Centre for Justice and Human Rights
 ٢اعﻼمية چهارمين كنفرانس جهاني زن ،در پكن در سپتامبر در سال  ١٩٩٥ميﻼدي

٢

٥
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٢١

الف( اشاره به حضور امارات متحده عربي در برابر مجمع عمومي سازمان ملل به مناسبت
بيست و پنجميﻦ سالگرد چهارميﻦ كنفرانس جهاني زنان و برشمردن دستاوردهاي خود در
راستاي ارتقاء تساوي جنسيتي و بهرهمندي تمامي زنان و دختران از حقوقشان مطابق با
اعﻼميه پكﻦ ،ضمﻦ تأييد رسيدن مشاركت سياسي زنان در شوراي فدرال ملي به ٥٠
درصد :ايﻦ در حالي است كه ايﻦ كشور از تمامي حقايق درباره وضعيت زنان در ايﻦ
كشور پرده بر نداشت و موارد نقض ايمني شخصي و حقوق آنها را پنهان كرد؛
ب( اشاره به ،در حقيقت ،نمايشي بودن مشاركت سياسي زنان با توجه به عدم برخورداري
شوراي فدرال ملي از قدرت سياسي و ايﻦ در حالي است كه تعدادي از مقامات ايﻦ شورا كه
به فراخوان اصﻼحات سال  ٢٠١١ميﻼدي پيوسته و خواهان ايجاد شوراي فدرال ملي منتخب،
همراه با بهرهمندي از قدرتهاي نظارتي و قانونگذاري شده بودند ،دستگير شدند؛
ج( يادآوري توجه كميته كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان در شصت و

٧

دوميﻦ جلسه خود در ژنو ،به فقدان مساوات ميان زنان و مردان در ايﻦ كشور و ضرورت
رفع تبعيض عليه زنان بر اساس قانون اساسي و ديگر قوانيﻦ آن ،همچنيﻦ بررسي
دشواريهاي متعدد پيش روي زنان كه از دسترسي آنها به عدالت و رويههاي حقوقي
ممانعت به عمل ميآورد و همچنيﻦ ،ممنوعيت ايجاد سازمانهاي جامعه مدني در راستاي
دفاع از حقوق آنها؛
د( اشاره به قرار داشتﻦ زنان اماراتي در معرض يورشهاي خانگي ،دستگيريهاي
خودسرانه ،ناپديدشدگيهاي قهري ،شكنجه ،سوءرفتار و محاكمههاي ناعادﻻنه ،عﻼوه بر
نقض انسانيت آنها در زندان ،بهويژه زندان الوثبه؛
ه( اشاره به شواهد بهدستآمده از زنان محبوس در زندان الوثبه ،ازجمله امنيه العبدولي ،
٠
شان در
مريم سليمان البلوشي و زنداني فوت شده ٩عاليه عبدالنور  ،مبني بر ٢قرار گرفتﻦ
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Maryam Suleiman Al-Balushi
٣٠
Alia Abdel
٢٧
٢٨

٨
٣
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٢٢

معرض ضرب و شتم ،محروم شدنشان از خواب و مورد تهديد و ارعاب واقع شدن
جهت كسب اعتراف؛
و( اشاره به امتناع مقامات اماراتي از آزاد كردن عاليه عبدالنور ،بيمار سرطاني ،درحاليكه
وضعيت سﻼمت او به دليل شكنجه ،سوءرفتار و بياعتنايي به شرايط وي ،رو به وخامت
نهاد و شكايت خانواده او به وليعهد امارات متحده عربي و ديگر مقامات ايﻦ كشور در ايﻦ
رابطه راه بهجايي نبرد؛
ز( اشاره به اقدام مقامات كشور به ناديده گرفتﻦ درخواست انجام شده از آنها در ماه
فوريه سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،از سوي كارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل ،در
خصوص آزادي عاليه عبدالنور جهت گذراندن روزهاي آخر زندگي خود با خانوادهاش و
سرانجام مرگ او ،در  ٤مه سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،همچنان در حبس؛
ح( اشاره به اقدام مقامات امارات متحده عربي به سلب تابعيت عامدانه از زنان و كودكان
مخالفان سياسي ،فعاﻻن حقوق بشر و وبﻼگ نويسان پس از محكوميت ناعادﻻنه آنها كه
در تناقض با كنوانسيون بيﻦالمللي حقوق كودك است كه ايﻦ كشور نيز آن را تصويب
كرده است؛
ط( اشاره به قرار گرفتﻦ زنان ،مادران و دختران زندانيان سياسي – عقيدتي در معرض
تبعيض در شغل ،تحصيل ،سفر و دريافت دستمزد همسران خود ،همچنيﻦ قرار داشتﻦ
آنها در معرض سوءرفتار متداوم هنگام مﻼقات با زنداني خود ،ازجمله ممانعت به عمل
آوردن از مﻼقات با زنداني بدون اطﻼع قبلي ،قطع برنامه مﻼقات به بهانه اختﻼل در
تلفﻦها ،بازبينيهاي تحقيرآميز و انتظارهاي طوﻻنيمدت در كنار درهاي زندان؛
ي( اشاره به درخواست از مقامات اماراتي جهت متوقف ساختﻦ روند نقض حقوق مدني،
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي زنان ،عدم تضعيف آزادي و ايمني شخصي آنها و آزاد كردن
بيدرنگ زنان زنداني كه تنها به دليل فعاليتهاي سياسي و حقوق بشري خود محبوس
شدهاند ،مانند امنيه العبدولي و مريم البلوشي؛

٢٣
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ك( اشاره به درخواست از دولت امارات متحده عربي جهت انجام تحقيقات بيدرنگ و
بيطرفانه در زمينه نقض حقوق زنان و به مجازات رساندن افراد مسئول ،همچنيﻦ فراهم
آوردن امكان بهرهمندي از حق غرامت و بازپروري ؛

٣

١

 -٣انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي  ،در روز سهشنبه ٢٢
مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص محبوس ماندن منصور اﻻحمدي در زندان ،يك سال پس از به
اتمام رسيدن دوران محكوميت وي ،مبني بر:
الف( محبوس ماندن منصور اﻻحمدي ،زنداني عقيدتي – سياسي در زندان در امارات
متحده عربي درحاليكه با گذراندن دوران كامل محكوميت  ٧ساله خود ،بايد از  ١٣اكتبر
سال  ٢٠١٩ميﻼدي آزاد ميشده است؛
ب( اشاره به دعاوي مقامات ايﻦ كشور ،مبني بر به شمار آوردن اﻻحمدي ،بهعنوان »تهديد
تروريستي« و نگاه داشتﻦ او در مركزي تحت عنوان »مركز مناصحه« يا مشاوره در زندان
الرزيﻦ بدون دليل و يا محدوديت زماني مشخص و حتي محروم نمودن او از حقوق خود
جهت ارائه درخواست تجديدنظر به ايﻦ تصميم كه بر اساس قانون سركوبگر مبارزه با
تروريسم ،مصوب سال  ٢٠١٤ميﻼدي ،گرفته شده كه حبس نامحدود را مجاز ميشمارد؛
ج( اشاره به مبهم بودن مفاد ايﻦ قانون و ناكارآمدي آن در ارائه تعريفي آشكار از تهديد
تروريستي كه نمايانگر آن است كه ايﻦ حبس چيزي جز حبس خودسرانه نيست؛
د( اشاره به بهشمار آمدن منصور اﻻحمدي بهعنوان يكي از  ١١زنداني سياسي – عقيدتي
محبوس در ايﻦ مراكز در زندان الرزيﻦ پس از به اتمام رساندن دوران محكوميت خود از ٨
ماه تا سه سال پيش؛

١

 ٣گزارش مركز بيﻦالمللي براي عدالت و حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:
https://ic4jhr.org/?p=6778
)Emirates Centre for Human Rights (ECHR

٣٢

٢
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ه( اشاره به برشمردن منصور اﻻحمدي ٣٥ ،ساله و پدر دو فرزند ،بهعنوان يك فعال
سياسي و يكي از امضاكنندگان فراخوان مارس سال  ٢٠١١ميﻼدي در راستاي درخواست
جهت اعمال اصﻼحات سياسي در كشور؛
و( اشاره به دستگيري اﻻحمدي از سوي نهادهاي امنيتي امارات متحده عربي در  ١٢اكتبر
سال  ٢٠١٢ميﻼدي در منزل وي و متهم كردن او به عضويت در يك سازمان غيرقانوني
سري؛
ز( اشاره به قرار گرفتﻦ وي در معرض ناپديدشدگي قهري ،شكنجه و سوءرفتار ،ممانعت
به عمل آمدن از مﻼقات او با خانواده خود و يا تماس با وكيل مدافع و محروميت او از
برخورداري از ضمانتهاي محاكمه عادﻻنه؛
ح( اشاره به صدور حكم محكوميت اﻻحمدي به تحمل  ٧سال حبس در زندان از سوي
اداره امنيتي حكومتي و دادگاه عالي فدرال ،در دوم ژوئيه سال  ٢٠١٣ميﻼدي – حكمي كه
قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده است؛
ط( اشاره به قرار گرفتﻦ اﻻحمدي در معرض شكنجه و سوءرفتار در زندان الرزيﻦ و
محبوس شدن چند باره او در سلول انفرادي بهعنوان مجازات و همچنيﻦ ناگزير ساختﻦ
وي به خوابيدن بر روي زميﻦ ،بهرغم رو به وخامت نهادن وضعيت سﻼمتي او و
ي( اشاره به اقدام آشكار مقامات ايﻦ كشور به استفاده از قانون مبارزه با تروريسم و مراكز
بهاصطﻼح »مشاوره« ،بهعنوان بهانهاي براي تطويل نامحدود زمان حبس زندانيان عقيدتي –
سياسي ؛

٣

٣

 -٤انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي ،در روز جمعه ١٨
مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص باقي ماندن خليفه الرابعه  ،در حبس خودسرانه٤ ،بهرغم به پايان
يافتﻦ مدت زمان محكوميت او ،دو سال پيش .نكات مهم ايﻦ گزارش عبارت است از:
٣

 ٣گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي .قابل بازيابي در لينك:
http://www.echr.org.uk/en/news/one-year-after-completing-his-sentence-activistmansoor-al-ahmadi-remains-detention-uae
٣٤
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٢٥

الف( محبوس ماندن خليفه الرابعه ،زنداني عقيدتي – سياسي در زندان ،بهرغم فرا رسيدن
زمان آزادي وي در  ٢٣ژوئيه سال  ٢٠١٨ميﻼدي ،پس از به اتمام رساندن دوران
محكوميت  ٥ساله خود؛
ب( اشاره به دعاوي مقامات امارت متحده عربي ،مبني بر به شمار آوردن ايﻦ زنداني
بهعنوان »تهديد تروريستي« و نگاه داشتﻦ وي در »مركز مشاوره« در زندان الرزيﻦ بدون
دليل و يا محدوديت زماني مشخص و حتي محروم نمودن او از حقوق خود جهت ارائه
درخواست تجديدنظر به ايﻦ تصميم كه بر اساس قانون سركوبگر مبارزه با تروريسم،
مصوب سال  ٢٠١٤ميﻼدي ،گرفته شده كه حبس نامحدود را مجاز ميشمارد؛
ج( اشاره به مبهم بودن مفاد ايﻦ قانون و ناكارآمدي آن در ارائه تعريفي آشكار از تهديد
تروريستي كه نمايانگر آن است كه ايﻦ حبس چيزي جز حبس خودسرانه نيست؛
د( اشاره به بهشمار آمدن خليفه الرابعه بهعنوان يكي از  ١١زنداني سياسي – عقيدتي
محبوس در ايﻦ مراكز در زندان الرزيﻦ پس از به اتمام رساندن دوران محكوميت خود از ٨
ماه تا سه سال پيش؛
ه( اشاره به اقدام نهاد امنيتي حكومتي امارات متحده عربي به دستگيري خليفه رابعه در ٢٣
ژوئيه سال  ٢٠١٣ميﻼدي ،در خانه خود به دليل انتشار مطالبي در شبكه اجتماعي توئيتر در
دفاع از قربانيان نقض حقوق بشر كه تحت عنوان پرونده »يو.اِي.ايي  «٩٤شناخته ميشوند؛
و( اشاره به قرار گرفتﻦ او ،همچون دهها زنداني سياسي – عقيدتي ديگر ،در معرض
ناپديدشدگيهاي قهري ،شكنجه ،سوءرفتار ،ممانعت از مﻼقات با خانواده و وكيل خود و
محروميت از برخورداري از ضمانتهاي محاكمه عادﻻنه در برابر نهاد امنيت حكومتي و
دادگاه عالي فدرال كه در دهم مارس سال  ٢٠١٤ميﻼدي ،وي را به تحمل  ٥سال حبس و
پرداخت جريمه نيم ميليون درهمي محكوم كردند – حكمي كه قابل تجديدنظر نيز نيست؛
ز( اشاره به دعاوي مقامات حكومتي مبني بر منجر شدن توئيتهاي وي به نفرتپراكني و
به مخاطره افكندن امنيت حكومت بر اساس قانون جرائم سايبري؛

٢٦
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ح( اشاره به محبوس ماندن خليفه در زندان بدنام الرزيﻦ – زنداني كه دوران محكوميت
خود را در آن گذراند ،طي آن در معرض موارد مكرر نقض حقوق بشر و سوءرفتار قرار
گرفت و از حضور در مراسم درگذشت مادر خود ،در  ٨ژوئيه سال  ٢٠١٤ميﻼدي ،نيز
محروم ماند .

٥

٣

ب( موارد نقض حقوق بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير
كشورهاي منطقه
*ائتﻼف به رهبري عربستان
 انتشار گزارش از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر  ،در مهرماه  ،١٣٩٩درخصوص موارد نقض حقوق بشر از سوي امارات متحده عربي در جنگ يمﻦ ،مبني بر:
الف( اشاره به ارتكاب نيروهاي محلي تحت حمايت امارات متحده عربي ،عﻼوه بر
شوراي انتقالي جنوب و كمربند امنيتي – شاخه نظامي آن – به موارد متعدد نقض حقوق
بشر در مبارزه با نيروهاي داعش و القاعده و همچنيﻦ نقش چشمگير ايﻦ كشور در انجام
عمليات نظامي در يمﻦ؛
ب( اشاره به استفاده افراطي ايﻦ نيروها از زور در حمﻼت و دستگيريها ،ازجمله
دستگيري و حبس قهري اعضاء خانواده مظنونان مورد نظر جهت تحتفشار قرار دادن
آنها براي تسليم خود؛
ج( اشاره به آخريﻦ گزارش شوراي حقوق بشر و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر
سازمان ملل در ماه سپتامبر سال جاري ميﻼدي ،مبني بر انجام دستگيريهاي گروهي از

٥

 ٣گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي .قابل بازيابي در لينك:
http://www.echr.org.uk/en/news/activist-khalifa-al-rabea-remains-arbitrary-detentiondespite-completing-his-sentence-two
٣٦
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٢٧

سوي نيروهاي كمربند امنيتي – تحت حمايت امارات متحده عربي – در سال ٢٠١٩
ميﻼدي مبتني بر حبس مهاجران به دليل حفظ »امنيت ملي«؛
د( اشاره به قرار گرفتﻦ زندانيان در معرض برهنگي قهري ،تجاوز و تجاوز گروهي؛
ه( اشاره به وجود تعدادي از بازداشتگاههاي غيررسمي و زندانهاي سري در استانهاي
عدن و حضرموت ،ازجمله دو بازداشتگاه تحت حمايت امارت متحده عربي و يك زندان
تحت تسلط نيروهاي امنيتي يمﻦ كه از سوي امارات پشتيباني ميشوند؛
و( اشاره به گزارشهاي نگرانكننده بهدستآمده از بازماندگان ،بستگان قربانيان و زندانيان
ايﻦ بازداشتگاهها در رابطه با انجام جنايتهاي خشونتبار و بيرحمانه از سوي مأموران
ايﻦ زندانها ،ازجمله ضرب و شتم ،شوك الكتريكي ،برهنگي قهري ،بازديدهاي بدني
اجباري ،ارعاب و تهديد و تهديد اعضاء خانواده به خشونت جنسي؛
ز( اشاره به اعمال خشونتبارتريﻦ شكنجههاي جسمي و روحي عليه زندانيان در
بازداشتگاه بئر احمد كه تحت نظارت امارات متحده عربي قرار دارد؛
ح( اشاره به حبس زندانيان در زندان بئر احمد بدون تفهيم اتهام و در تناقض با قانون اساسي
يمﻦ ،به عﻼوه ممانعت به عمل آوردن از دسترسي آنها به وكيل و دادگاه بيطرفانه و عادﻻنه؛
ط( اشاره به اقدام نيروهاي امارات متحده عربي به همراه نيروهاي عربستان سعودي به
انجام حمﻼت هوايي غيرقانوني عليه يمﻦ منجر به تلفات گسترده غيرنظاميان و هدف قرار
گرفتﻦ مناطق مسكوني ،بازارها ،مراسم عزا و عروسي و مراكز پزشكي و درماني؛
ي( اشاره به گزارش ديدهبان حقوق بشر در ايﻦ زمينه ،مبني بر انجام بيش از  ٢٠١٠٠فقره
حمله هوايي از سوي نيروهاي ائتﻼف به رهبري عربستان تا سال  ٢٠٢٠ميﻼدي كه برابر با
بيش از  ١٢حمله در يك روز است؛
ك( اشاره به نابودي زيرساختهاي مهم كشور از سال  ٢٠١٤تا  ٢٠٢٠ميﻼدي ،ازجمله
شماري از مدارس ،بيمارستانها ،پلها ،كارخانهها ،مراكز امدادهاي بشردوستانه و
كلينيكهاي سيار كه نقض فاحش قانون بيﻦالمللي بشردوستانه به شمار ميآيد؛

٢٨
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ل( اشاره به مسئول بودن ائتﻼف به رهبري عربستان و در نتيجه امارات متحده عربي در
اعمال محدوديت در زمينه واردات مواد غذايي و تجهيزات و كاﻻهاي پزشكي و تحت
تأثير قرار دادن زندگي غيرنظاميان ،با توجه به اقدام ايﻦ نيروها به بستﻦ بنادر حياتي و
فرودگاه بيﻦالمللي صنعا به دليل )ادعايي( مقابله با ورود سﻼح به كشور؛
م( اشاره به گزارشهايي مبني بر منحرف ساختﻦ عامدانه تانكرهاي سوخت بهمنظور
ممانعت به عمل آوردن از رسيدن سوخت ﻻزم به بيمارستانها و ديگر مراكز درماني و
٧

بهداشتي – سوخت مورد نياز براي ژنراتورهاي برق .

٣

*ائتﻼف به رهبري عربستان و انصارا ...در يمن
 -١انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي ،در روز دوشنبه  ٢٨مهرماه  ،١٣٩٩در
خصوص جان باختﻦ بيش از  ٣٢٠تﻦ از شهروندان يمني بر اثر بيماري ديفتري ،با
محورهايي به شرح زير:
الف( اعﻼم سازمان بهداشت جهاني ،مبني بر جان باختﻦ  ٣٢٦تﻦ از شهروندان يمني بر اثر
بيماري ديفتري از ماه اوت سال  ٢٠١٧تا  ٢٧سپتامبر سال جاري ميﻼدي؛
ب( اشاره به شناسايي شدن  ٥٨٠١مورد مشكوك به ابتﻼ به بيماري ديفتري در يمﻦ؛
ج( اشاره به گزارش سازمان ملل در خصوص محروميت حدود  ١٥ميليون تﻦ از مردم
يمﻦ از خدمات درماني و بهداشتي به دليل تعطيلي مراكز پزشكي و
د( اشاره به مواجه بودن  ٣ميليون نفر از مردم ايﻦ كشور با خطر ابتﻼ به بيماري وبا ،به
دليل تداوم جنگ ،عدم دسترسي به آب آشاميدني و عدم جمعآوري زبالهها ؛

٧

 ٣گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر .قابل بازيابي در لينك:

٨

 ٣گزارش خبرگزاري آناتولي .قابل بازيابي در لينك:

https://www.ecdhr.org/?p=1021
https://plink.ir/pqTlo

٨
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 -٢انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل ،در روز يكشنبه  ٢٧مهرماه  ،١٣٩٩در
خصوص ضرورت اقدام طرفهاي درگير در جنگ يمﻦ به حمايت بيشتر از شهروندان
غيرنظامي ،با توجه به افزايش قابلتوجه تلفات آنها در چند هفته گذشته ،مبني بر:
الف( صدور بيانيه از سوي ليز گرانده ،مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در
يمﻦ ،در روز شنبه  ٢٦مهرماه ،مبني بر تداوم مرگ شهروندان بيگناه يمني و در رنج و
عذاب قرار داشتﻦ آنها به دليل تداوم ايﻦ جنگ وحشتناك؛
ب( اشاره به كشته شدن چنديﻦ شهروند غيرنظامي – ازجمله كودكان – و مجروح شدن
بسياري ديگر در منازعات جاري در استانهاي حديده و تعز ،همچنيﻦ تخريب
زيرساخت هاي غيرنظامي مهم ،مانند مدارس و مراكز پزشكي و درماني؛
ج( اشاره به ضرورت اقدام طرفهاي درگير در جنگ به يافتﻦ توان ﻻزم جهت پايان دادن
به جنگ و آغاز كردن مذاكرات با توجه به اينكه كشور در آستانه قحطي قرار داشته و
بودجه ﻻزم براي امدادرسانيهاي بشردوستانه در اختيار نيست؛
د( اشاره به باقي ماندن يمﻦ بهعنوان بدتريﻦ بحران بشري جهان ،در نتيجه تداوم منازعه
خشونتبار  ٥ساله ،شيوع بيماريها ،سقوط اقتصادي و فروپاشي نهادها و خدمات عمومي
در ايﻦ كشور؛
ه( اشاره به نياز  ٨٠درصد از جمعيت يمﻦ – بيش از  ٢٤ميليون نفر – به نوعي از امدادها
و حمايتهاي بشردوستانه ،ازجمله حدود  ١٢,٢ميليون كودك :ايﻦ در حالي است كه ٢٣٠
منطقه از  ٣٣٣منطقه ايﻦ كشور ) ٦٩درصد آن( در معرض خطر قحطي قرار دارند و
و( گفتني است كه تا اواسط ماه اكتبر تنها  ١,٤ميليارد دﻻر از  ٣,٢ميليارد دﻻر براي سال
جاري ميﻼدي تأميﻦ شده است ؛

٩

٩

٣

 ٣گزارش پايگاه خبري سازمان ملل .قابل بازيابي در لينك:
https://news.un.org/en/story/2020/10/1075662
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 -٣انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل ،در روز پنجشنبه  ٢٤مهرماه ،١٣٩٩
در خصوص هشدار مسئول هماهنگي كمكهاي اضطراري سازمان ملل در رابطه با بروز
قحطي در يمﻦ .نكات مهم گزارش به شرح زير است:
الف( هشدار مارك لوكوك ،مسئول هماهنگي كمكهاي اضطراري سازمان ملل ،در
خصوص بسته شدن راههاي ممانعت از بروز قحطي در يمﻦ و وجود گرسنگي شديد در
مناطق جنگزده؛
ب( اشاره به تأميﻦ تنها  ٤٢درصد از بودجه ﻻزم براي اجراي طرح واكنش بشردوستانه يمﻦ و
ناگزير شدن نهادهاي امدادرسان به قطع كمكهاي خود به  ٤ميليون تﻦ از مردم ايﻦ كشور از
آغاز سال جاري ميﻼدي؛
ج( اشاره به قرار گرفتﻦ امدادرسانيهاي بشردوستانه خط مقدم در معرض آزار و اذيت
گروههاي مسلح و ديگر ناامنيها ،ضمﻦ تأكيد بر ضرورت اتخاذ بيدرنگ راه حل سياسي
براي ايﻦ بحران جهت نجات كشور از فرو افتادن در ورطه قحطي؛
د( اشاره به همزمان منجر شدن تزلزل و بيثباتي اقتصادي كشور – كه خود يكي از عوامل
تعييﻦكننده مهم در بروز خطر قحطي به شمار ميآيد  -به عدم دسترسي ميليونها تﻦ از
مردم ايﻦ كشور به غذا و ديگر كاﻻهاي اساسي؛
ه( اشاره به وجود  ٤٧جبهه فعال در يمﻦ در حال حاضر و نياز مبرم ايﻦ كشور به برقراري
آتشبس سراسري در آن ؛

٠

٤

 -٤انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز دوشنبه
 ٢١مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص ابتﻼ  ٢٠درصد از مردم يمﻦ به اختﻼلهاي سﻼمت روان.
نكات مهم گزارش به شرح زير است:

٠

 ٤گزارش پايگاه خبري سازمان ملل .قابل بازيابي در لينك:
https://news.un.org/en/story/2020/10/1075512
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٣١

١
جهاني
الف( صدور بيانيه از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد  ،به مناسب روز

٤

سﻼمت روان ،مبني بر رنج كشيدن  ٢٠درصد از مردم يمﻦ از اختﻼلهاي سﻼمت روان؛
ب( اشاره به منتج شدن ايﻦ آمار از مطالعه انجام شده از سوي بنياد مشاوره و توسعه
٤
٢
توجه به تداوم يافتﻦ منازعات در ايﻦ
ميﻼدي ،كه البته ميزان آن با
خانواده در سال ٢٠١٧

سالها و شيوع ويروس كرونا احتماﻻً افزايش يافته است؛
ج( اشاره به ناكافي بودن تعداد روانپزشكها در قبال افراد نيازمند درمان :ايﻦ در حالي
است كه با توجه به شيوع بيماري كوويد –  ١٩برخي از مراكز خدمات سﻼمت روان نيز
تعطيل شدهاند؛
د( اشاره به درخواست جهت انجام سرمايهگذاريهاي بيشتر در ايﻦ زمينه در سال جاري با
توجه به مواجه بودن امدادرسانان با كاهش بودجه و چالشهاي ناشي از شيوع بيماري كوويد
–  ١٩كه از بهبود كيفيت و ارائه خدمات ويژه براي سﻼمت روان ممانعت به عمل ميآورد؛
٣
صندوق جمعيت سازمان ملل در٤يمﻦ ،در
ه( اشاره به اظهارات فهيميه الفاتح  ،مقام مطبوعاتي

روز شنبه  ٢٠مهرماه ،مبني بر نياز ايﻦ صندوق به بودجه  ٩ميليون دﻻري جهت اجراي برنامه
حمايت از زنان و برنامههاي حمايتي روانشناختي تا پايان سال  ٢٠٢٠ميﻼدي و هشدار در
زمينه تعطيلي  ٢١مركز تخصصي در ايﻦ زمينه در چنديﻦ استان ،ازجمله استانهاي إب ،تعز و
٤

حضرموت ،در صورت عدم دريافت ايﻦ بودجه تا پايان ماه جاري ميﻼدي ؛

 -٥انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور ،در روز شنبه ١٩
مهرماه  ،١٣٩٩در خصوص بيجاشدگي  ٤ميليون تﻦ از مردم يمﻦ و ناگزير شدن آنها به
زندگي در شرايط فاجعهبار .نكات محوري ايﻦ گزارش عبارتاند از:
)United Nations Population Fund (UNFPA
Family Counselling and Development Foundation
٤٣
Fahimia Al-Fateh
 ٤گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
٤١
٤٢

٤

https://www.middleeastmonitor.com/20201012-unfpa-2٠- f-yemen-suffers-from-mentalhealth-disorders
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٣٢

الف( انتشار گزارش از سوي شوراي عالي مديريت و هماهنگي امور بشردوستانه نيروهاي
٥
مهرماه ،مبني بر ناگزير شدن ٤ ٤ميليون تﻦ بيجاشده يمني به
انصارا ، ...در روز جمعه ١٨

زندگي در شرايط ناگوار در مناطق تحت كنترل ايﻦ نيروها؛
ب( اشاره به رسيدن تعداد خانوادههاي بيجاشده به  ٦٠٦هزار و افزايش كل تعداد
بيجاشدگان تا پايان ماه اوت سال جاري ميﻼدي به  ٤,١ميليون تﻦ كه در  ١٥استان يمﻦ
پراكنده شدهاند؛
ج( اشاره به ناگزير شدن صدها هزار تﻦ از بيجاشدگان يمني به زندگي در شرايط
فاجعهبار بشري با توجه به تداوم منازعات در ايﻦ كشور براي  ٥سال متمادي؛
د( اشاره به رو به وخامت نهادن بحران بشري در يمﻦ به دليل اعﻼم نهادهاي سازمان ملل
در زمينه قصد آنها براي كاهش ميزان كمكها و تعطيل كردن پروژههاي امدادرساني در
شرايطي كه اردوگاههاي پناهجويي در ايﻦ كشور از ابتداييتريﻦ نيازهاي خود ،همچون
مواد غذايي و تجهيزات پزشكي محروم هستند و انواع بيماريها در آنها شيوع يافته است؛
ه( اشاره به اظهارات ليز گرانده ،مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در يمﻦ،
در سپتامبر سال گذشته ،مبني بر تعليق  ١٥برنامه از  ٤٥برنامه اصلي بشردوستانه ايﻦ
سازمان در ايﻦ كشور و تحت تأثير قرار گرفتﻦ  ٣٠برنامه ديگر در صورت عدم تأميﻦ
بودجه ﻻزم به ايﻦ منظور؛
و( اشاره به شكايت مكرر نهادهاي سازمان ملل براي ماههاي متوالي ،از كاهش شديد بودجه
طرح واكنش بشردوستانه در يمﻦ و همزمان درخواست از حاميان مالي جهت عمل بيدرنگ به
تعهدات خود در ايﻦ زمينه؛
ز( گفتني است كه بر اساس آمارهاي سازمان ملل ،ايﻦ جنگ ششساله ،منجر به بروز
بدتريﻦ بحران بشري در جهان ،قرار گرفتﻦ ميليونها تﻦ از مردم يمﻦ در آستانه گرسنگي و

Houthi Supreme Council for the Management and Coordination of Humanitarian Affairs
)(SCMCHA
٤٥

٣٣
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مرگ  ١١٢هزار تﻦ از مردم ايﻦ كشور ،ازجمله  ١٢هزار غيرنظامي شده است؛ درحاليكه
 ٨٠درصد از جمعيت آن نيز نيازمند دريافت كمك هستند .

٦

٦

 ٤گزارش پايگاه خبري – تحليلي ميدل ايست مانيتور .قابل بازيابي در لينك:
https://www.middleeastmonitor.com/20201010-yemen-4-million-displaced-living-incatastrophic-conditions

٤

