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

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 مهرماهو  شهريورماهكشورهاي منطقه، در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهاخبار آشكار 
خالصه به  صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

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

  عربستان سعودي*
تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز چهارشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
الملل، در خصوص رو به وخامت نهادن ، به نقل از سازمان عفو بين1400 مهرماه 7

برخي از محورهاي اين در زندان.  ، روحاني سعودي،2وضعيت سالمتي سلمان العوده
  از: اندعبارتگزارش 

الملل مبني بر رو به وخامت نهادن وضعيت اشاره به گزارش سازمان عفو بين الف)
  فرادي؛ساله سعودي، با توجه به حبس وي در سلول ان 63سالمتي سلمان العوده، واعظ 

                                                            
 onsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 High  Commissioner  for Office  of  the United Nati

Human  Rights  (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News تحليلي ميدل ايست مانيتور  –)؛ پايگاه خبري
)Middle East Monitor  (MEMO)) ؛ سازمان حقوق بشري الكرامه(Alkaramaالمللي براي آزادي در )؛ كارزار بين

)؛ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE)امارات متحده عربي (
 SALAM for Democracy)؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر (Bahrain Mirrorپايگاه خبري بحرين ميرور (

and Human Rights) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for Human Rights سعودي براي  –)؛ سازمان اروپايي
 Anadolu( خبرگزاري آناتولي ) وEuropean‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)بشر (وق حق

Agency(.  
٢ Salman Al‐Ouda 
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ي از بخش ورفتن بينايي  خانواده العوده، مبني بر از دست اشاره به اظهارات اعضاي ب)
رادي محبوس ميالدي در سلول انف 2017وي از سال  كهدرحاليشنوايي العوده در زندان، 

  بوده است؛
دي، اشاره به درخواست اين سازمان حقوق بشري از محمد بن سلمان، وليعهد سعو ج)

 درنگ العوده؛جهت آزاد كردن بي

گاهي داد –مه در دادگاه تروريسم سعودي اشاره به قرار گرفتن العوده در معرض محاك د)
همچنين ابراز  –كنند هاي اين كشور براي سركوب مخالفان از آن استفاده ميكه مقام

اري دادگاه برگز كهدرحالينگراني در خصوص احتمال مواجهه اين روحاني با حكم اعدام 
  افكند؛جلسه صدور حكم را همچنان به تعويق مي

 2017ال سهاي وزارت كشور به العوده، در ماه ژوئن ني يكي از مقامرسااشاره به اطالع ه)
كم حميالدي، روزها پيش از در دست گرفتن قدرت از سوي بن سلمان، مبني بر صدور 

 ممنوعيت از سفر براي وي از سوي دادگاه سلطنتي؛

هاي سعودي، در ماه سپتامبر همان سال، به دستگيري چندين اشاره به اقدام مقام و)
به جرم  4و علي العماري 3سلمان العوده، عواد القرني ازجملهروحاني و فعال سرشناس، 

 اتهامات تروريستي و توطئه عليه حكومت عربستان؛

مبني بر  ميالدي، 2019اي در ماه فوريه سال اشاره به اظهارات پسر العوده، در مقاله ز)
ر دل وي خليج (فارس) و تمايانتشار توئيتي غيرمستقيم از سوي پدرش در زمينه بحران 

 ده وزمينه برقراري آشتي در منطقه كه منجر به برانگيخته شدن خشم دولت سعودي ش
بطه راهاي عربستان اظهارنظري در جرمي كيفري به شمار آمده است: گفتني است كه مقام

 اند؛با اين اتهامات نكرده

ميالدي، از سوي  2017اين در حالي است كه حصر اعمال شده در ماه ژوئن سال  ح)
كشورهاي مصر، امارات متحده عربي، عربستان سعودي و بحرين، عليه قطر، در ژانويه 

  ؛5سال جاري به پايان رسيده است

                                                            
٣ Awad Al‐Qarni 
٤ Ali Al‐Omari 
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 5 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
تبار در د كنيايينشهرو 89، در خصوص مشكوك به شمار آمدن مرگ 1400 مهرماه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش عربستان سعودي. 
تبار در عربستان كارگر خانگي كنيايي 89اشاره به مشكوك به شمار آمدن مرگ  الف)

  ي؛سعودي در مدت بيش از دو سال گذشته، از سوي وزارت خارجه اين كشور آفريقاي
ها اند كه بيشتر اين مرگشتهتايان خود اظهار داهاي سعودي به همگفتني است كه مقام ب)

 ت با ديدظهارات به شداي به اين هاي كنيايبر اثر حمله قلبي به وقوع پيوسته است و مقام
  نگرند؛ترديد مي

در  تبار در عربستان سعودياشاره به نرخ به شدت نامتناسب مرگ شهروندان كنيايي ج)
ورد در ممورد مرگ در قطر، يك  3 ازجمله، رسفاخليجقياس با ديگر كشورهاي حاشيه 

تا  40بين  ومورد در عمان، دو مورد در بحرين  9امارات متحده عربي، دو مورد در كويت، 
اه بي از نگناپذيري مرگ تمامي اين افراد جوان بر اثر حمله قلمورد در عربستان و امكان 50
 اند؛ردود به شمار آوردهت رياض در اين رابطه را مهاي كنيايي كه توضيحامقام

ماه گذشته به دليل  9تبار در عربستان سعودي در شهروند كنيايي 49اشاره به مرگ  د)
لت اين يد عادعايي نارسايي قلبي و با توجه به عدم انجام تحقيقات مستقل در زمينه تأي

  ها؛مرگ
نگي خا گراناشاره به درخواست از عربستان جهت حمايت به عمل آوردن بيشتر از كار ه)

  كنند؛وار زندگي نميها در شرايط بردهآن اينكهو همچنين حصول اطمينان از 
درصدي تعداد كارگران خانگي در عربستان سعودي در سال گذشته 14اشاره به افزايش  و)

هزار كنيايي در  100 كمدستميليون و اشتغال  4ميالدي و رسيدن ميزان آن به نزديك به 

                                                                                                                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  5

https://www.middleeastmonitor.com/20210929‐saudi‐cleric‐salman‐oudas‐health‐
deteriorating‐in‐prison‐amnesty‐says 
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يت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي، عمدتًا كشورهاي بحرين، كو
 پايه؛يا در حال انجام مشاغل دونكارگران خانگي  عنوانبه

اي در نامهتفاهم ه مارس سال جاري ميالدي، به امضاياشاره به اقدام عربستان در ما ز)
اهي جهت كاهش حمايت از حقوق بشر و افزايش آگ منظوربهها راستاي افزايش هماهنگي

  ؛6خشونت خانگي
  
، در روز 7بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3

، در خصوص تداوم نقض حقوق زندانيان در عربستان 1400 شهريورماه 31چهارشنبه 
برخي از . 19- ه در رابطه با شيوع بيماري كوويدسعودي به بهانه تدابير اتخاذ شد

  از: اندعبارتزارش محورهاي اين گ
 ازجملهاشاره به نقض بسياري از حقوق اساسي شهروندان عربستان سعودي،  الف)

 رغمبه، 19- وويدبا مبارزه با شيوع بيماري ك زندانيان، بر اثر تدابير اتخاذ شده در رابطه
  ينه؛ المللي در اين زمتالش اين كشور براي نشان دادن دستاوردهاي خود در مجامع بين

، عالوه بر هايشانخانوادهگيرانه عليه زندانيان و اشاره به تداوم ِاعمال تدابير سخت ب)
ورود  رغمبهجويانه از سوي حكومت عربستان، هاي خودسرانه و تالفياتخاذ ديگر اقدام

أييد ز واكسن به اين كشور، بر اساس آمار وزارت بهداشت و توميليون د 34بيش از 
  دي؛هاي امنيتي كشور تا ماه مه سال جاري ميالزندانيان زندان درصد از 68واكسينه شدن 

دت نه به مرنطيقاشاره به اقدام زندان مباحث در دمام به قرار دادن زندانيان در شرايط  ج)
بير استفاده از اين تد ديگرعبارتبهها در جلسات محاكمه، روز پس از حضور آن 10
 ها با جهان خارجنآمانعت به عمل آوردن از تماس مجازات زندانيان با توجه به م مثابهبه

ها به ها در شرايط سلول انفرادي كه پيامدهاي روحي و رواني براي آنو قرار دادن آن
 همراه داشته است؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  6

https://www.middleeastmonitor.com/20210927‐death‐of‐89-kenyans‐in‐saudi‐arabia‐is‐
suspicious‐say‐officials 
٧ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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 زجملهاود، اشاره به همچنين محروميت زندانيان در اين دوره زماني از حقوق اساسي خ د)
ندهاي يمني الزم در رابطه با فرآيارعايت شرايط  هاي اضافي كه متناقض بادريافت لباس

  گير است؛بهداشتي در قبال اين بيماري همه
ا بگيرانه در رابطه اشاره به اقدام حكومت سعودي به تداوم ِاعمال تدابير سخت ه)

 ر بر اساس روالاگر چه پس از ممنوعيت كامل، در حال حاض Ĥنكههاي زندانيمالقات
عداد تتنها براي  اي انجام گرفته واما همچنان از پشت موانع شيشهگيرد، معمول صورت مي
كننده و زنداني پذير است، حتي در شرايطي كه مالقاتخانواده امكان محدودي از اعضاي

 هر دو واكسينه شده باشند؛

 ازجمله، 19 –ها بر اثر بيماري كوويد هاي به وقوع پيوسته در زنداناشاره به مرگ و)
ميالدي در زندان الحائر در  2021مه سال  8، در روز 8لي شريده المحمدمرگ زهير ع

  او به ويروس كرونا در پي شيوع اين بيماري در اين زندان؛ ابتالرياض پس از 
ه رگ او كان ماشاره به انتقال او به بيمارستان و بستري شدن وي به مدت يك ماه تا زم ز)

نجام كردند و از ار اين رابطه دريافت نميالبته در اين مدت خانواده وي هيچ خبري د
 رزندشانكر فمالقات با برقراري تماس تلفني با وي محروم بودند، تا زماني كه پي هرگونه

  را پس از مرگ تحويل گرفتند؛
به ويروس  مبتالاشاره به محبوس بودن المحمد به همراه ساير زندانيان در بند زندانيان  ح)

، مدافع 9عقيدتي، همچون محمد القحطاني –زندانيان سياسي كرونا كه بر اثر آن ديگر 
  شدند؛ ز مبتالحقوق بشر، ني

ندان الحائر زعقيدتي ديگر در  –زنداني سياسي  30اشاره به اقدام زهير علي به همراه  ط)
به قرار  ميالدي، در اعتراض 2021به مبادرت ورزيدن به اعتصاب غذا در ماه مارس سال 

واني و هاي ربه بيماري حبس در بند زندانيان مبتال ازجملهر و اذيت، گرفتن در معرض آزا
 محروميت از تماس با خانواده و دسترسي به كتاب و روزنامه؛

                                                            
٨ Zuhair Ali Shreida al‐Muhammad 
٩ Mohammed al‐Qahtani 
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يكي از عوامل اصلي  عنوانبههاي پزشكي يا عامدانه اعتناييشمار آمدن بياشاره به به ي)
مرگ عبدا...  ازجملهري، گيهاي به وقوع پيوسته در دوران شيوع همهشماري از مرگ

 19، در روز 11و مرگ صالح الشيحي 2020، فعال حقوق بشر، در ماه آوريل سال 10الحامد
ميالدي، تنها دو ماه پس از آزادي غيرمنتظره او: اين در حالي است كه  2020ژوئيه سال 

 گونه تحقيق جدي و مستقلي در اين زمينه انجام نشده است؛هيچ

ر دابيض حقوق بشر صورت گرفته از سوي حكومت سعودي بر اثر تاشاره به موارد نق ك)
  :ازجمله، غاز آنآاز زمان  19 –گيري كوويد اتخاذ شده در راستاي مقابله با همه

ده در شر اتخاذ گونه انتقاد از تدابيخودسرانه و ممنوع اعالم كردن هر هايانجام حبس -
  ي و حبس؛اين زمينه و هدف قرار دادن منتقدان با دستگير

ها و سرتصدور مجوز براي برگزاري كن ازجملهبرخورد گزينشي با برگزاري تجمعات،  -
عات و ممنوع اعالم كردن تجم حالدرعينساير تجمعات در برخي از مناطق كشور و 

 براي ساكنان منطقه القطيف در ايام عاشورا؛ ازجملهمراسم مذهبي، 

ها براي نها و قطع تمامي ارتباطات در زنداممانعت به عمل آوردن از انجام مالقات -
 ست وهاي متمادي كه منجر به دست زدن چندين باره زندانيان به اعتصاب غذا شده اماه

 19–ويدر اماكن مستعد شيوع بيماري كواقدام دولت سعودي به حبس كارگران مهاجر د -
ه هشتبار كن در شرايط دها در زمينه نگاه داشته شدن زنان باردار و كودكاو دريافت گزارش

 سه كودك جان خود را از دست دادند؛ كمدستبر اثر آن 

نوان عقضايي، تحت  هاي فرااشاره به گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه قتل ل)
مبني بر ضرورت اقدام مقامات » هاو حمايت از حق حيات در بازداشتگاه 19 –كوويد «

ها در دوران هاي به وقوع پيوسته در زنداننه تمامي مرگكشورها به انجام تحقيق در زمي
ورت هاي عربستان صشيوع ويروس كرونا: اين در حالي است كه چنين تحقيقاتي در زندان

 نپذيرفته است؛

                                                            
١٠ Abdullah al‐Hamid 
١١ Saleh al‐Shehi 
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اشاره به اقدام حكومت سعودي به ناديده گرفتن حقوق بشر در واكنش خود در قبال  م)
ر آن در اين زمينه به تشديد رنج شهروندان اين و منجر شدن تدابي 19 –گيري كوويد همه

  ؛12زندانيان و كارگران مهاجر ويژهبهگيري، كشور در مدت شيوع اين همه
 

 31، در روز چهارشنبه 13انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -4
پس از حبس  14تباري نوبيانيشهروند مصر01، در خصوص متهم شدن 1400شهريورماه
برخي از محورهاي اين . 15ه در عربستان سعودي براي مدت بيش از يك سالخودسران
  از: اندعبارتگزارش 

هاي مدني تبار متعلق به انجمنشهروند مصري10اشاره به سرانجام متهم شدن  الف)
نوبياني در عربستان سعودي، پس از گذشته بيش از يك سال از دستگيري و حبس 

ل هاي خانوادگي و تنها به دليالقاتكيل يا امكان انجام مشان بدون دسترسي به وخودسرانه
ه مندي از حقوق خود در زمينه آزادي تشكيل اجتماعات و تجمعات: گفتني است كبهره

 گيرند؛اين متهمان در ماه نوامبر سال جاري مورد محاكمه قرار مي

ميانه و هاي سازمان حقوق بشري القسط و گروه حقوق بشري خاوراشاره به يافته ب)
هاي سعودي وابسته به سازمان مباحث شمال آفريقا، از منابع معتبر، مبني بر اقدام مقام

 2020ژوئيه سال  14(پليس امنيتي) و بخشي از رياست دستگاه امنيتي كشور، در روز 
ها در ، رئيس كنوني جامعه نوبياني16ميالدي، به يورش به منزل عادل سيد ابراهيم فكير

  ربستان براي مدت زمان طوالني؛رياض و مقيم ع

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  12

https://b2n.ir/u64638 
١٣ ALQST for Human Rights 
١٤ Nubian 

است كه از جنوب، به شمال سودان و از سمت شمال به جنوب مصر  ليدر امتداد رود ن قاياست در آفر يانوبه نام منطقه 15
  .جزو سودان است گريد مينوبه جزو كشور مصر و ن نياز سرزم يمياكنون ن. همشوديمحدود م

١٦ Adel Sayed Ibrahim Fakir 
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، رئيس 17ا... احمد يوسفاشاره به اقدام اين نيروها، در روز بعد، به حمله به منازل فرج ج)
هاي مدني نوبياني در عربستان سعودي و عضو ديگر انجمن 8تبارها و سابق جامعه نوبياني

 ها؛دستگيري آن

 س ازپاد براي تقريبًا دو ماه اشاره به نامعلوم بودن مكان نگاهداري اين افر د)
 2020ر سال در ماه سپتامب هايشانخانواده شان و فراهم آمدن امكان تماس بادستگيري

حبوس ها اطالع داده شد كه در زندان الحائر در رياض مميالدي كه در اين تماس به آن
  هستند؛

ماه مه  سير، دره عر منطقاشاره به انتقال اين زندانيان از زندان الحائر به زندان ابهاء د ه)
 مجدد به ها به زندان الحائر در ماه اوت و انتقالميالدي پيش از بازگرداندن آن 2021سال 

 ر زندانشان دزندان ابهاء در ماه سپتامبر: گفتني است اين زندانيان در آخرين دوره حبس
حاكمه مرد ي موالحائر سرانجام تفهيم اتهام شده و قرار است كه در ماه نوامبر سال جار

 قرار گيرند؛

ميالدي،  2019اكتبر سال  25تن از اين افراد در روز  4اشاره به دستگيري پيشاپيش  و)
، با 1973ها به برگزاري رويدادي در رياض به مناسبت سالگرد جنگ اكتبر پس از اقدام آن

هاي سرشناس نوبياني كه در اين جنگ هاي تصاوير مصريبه نمايش گذاردن پرچم
  مشاركت داشتند؛

شان رانهها و حبس خودساشاره به مورد بازجويي قرار گرفتن اين چهار تن درباره پرچم ز)
ر صر دبه مدت يك تا دو ماه: گفتني است كه در پي دستگيري اين افراد، كنسولگري م

هاي سعودي در اين رابطه اي اظهار داشت كه از اقدامات مقامرياض با صدور بيانيه
 كند؛حمايت مي

راي مدت شهروند مصري نوبياني ب 10اشاره به مورد حبس خودسرانه قرار گرفتن اين  ح)
 الملليشان به دادگاه و در شرايط متناقض با موازين بينبيش از يك سال بدون ارجاع

  حقوق بشر و قوانين داخلي سعودي؛

                                                            
١٧ Farajallah Ahmed Yousef 
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ميانه و اشاره به درخواست سازمان حقوق بشري القسط و گروه حقوق بشري خاور ط)
شهروند مصري كه تنها به دليل  10هاي سعودي، جهت آزاد كردن اين شمال آفريقا از مقام

اند و آميز از حق خود در زمينه تشكيل اجتماعات و تجمعات محبوس شدهمندي صلحبهره
المللي جهت تحت فشار قرار دادن ها، همچنين درخواست از جامعه بينرفع اتهام عليه آن

  ؛18پايان دادن به موارد نقض حقوق بشر عليه اين زندانيان منظوربهعودي هاي سمقام
 

چهارشنبه  بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -5
داري مدرن در عربستان ، در خصوص جاري بودن وضعيت برده1400 شهريورماه 24

  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش برخي ي از نگاه كارشناسان سازمان ملل. سعود
لل در هاي ويژه سازمان ماشاره به ابراز نگراني عميق گروهي از كارشناسان رويه الف)

) و ژوئن 7خصوص وضعيت كارگران مهاجر در عربستان سعودي در ماه گذشته ميالدي (
ينه تهامات در زمها به اين پادشاهي مبني بر ااي رسمي در رابطه با اين نگرانيارسال نامه

داري مدرن و مورد زندگي بسياري از كارگران مهاجر در اين كشور در شرايط برده
  ها؛نق آاستفاده قرار گرفتن و نقض حقوسوء
 رشناساني كااشاره به به شمار آوردن رفتار با كارگران مهاجر در اين پادشاهي از سو ب)

ها در وق بشري و قرار دادن سرنوشت آنهاي حقاستفادهمصداق سوء عنوانبهسازمان ملل 
  شان؛اختيار كارفرمايان

نه ريبكارايت فمحروم ازجملهاشاره به برخي از اتهامات وارده به عربستان در اين نامه،  ج)
فرمايان هاي چپاولگرانه كاربسياري از مهاجران از بخش اعظم دستمزد خود از طريق اقدام

ها به آن اد قراردادهاي تحميل شدهان در زمينه درك مفشان و ناتواني كارگربراي استخدام
 از سوي حكومت؛

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 18

 https://www.alqst.org/en/post/ten‐nubian‐egyptians‐charged‐after‐being‐arbitrarily‐
detained‐in‐saudi‐arabia‐for‐more‐than‐a‐year 
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بسياري از  اينكهكارگران مهاجر زن با توجه به  ويژهبهپذيري اشاره به همچنين آسيب د)
  شوند؛استفاده مواجه ميهاي جنسي و سوءها با آزار و اذيتآن
عربستان سعودي، مبتني بر اشاره به از سوي ديگر تداوم سياست رسمي كفالت در  ه)

ممنوعيت دستيابي يك كارگر مهاجر به رواديد خروج از كشور بدون رضايت كارفرماي 
ها به ماندن در اين كشور، حتي در شرايط شدن بسياري از آنكه موجب ناگزير خود،

 جو شده است؛استفادهبرخورداري از كارفرمايان سوء

 رغمبه، 19 –ان مهاجر از آثار بيماري كوويد اشاره به رنج كشيدن نامتناسب كارگر و)
  ها از شرايط زندگي مناسب؛مسئوليت دولت در زمينه حصول اطمينان از برخورداري آن

كننده چپاولگر سعودي به ناگزير كردن كارگران هاي استخداماشاره به اقدام شركت ز)
آن وادار به كار كردن مدرن و كار اجباري، كه در  داريبردهمهاجر به زندگي در شرايط 

شوند: اين در حالي است هاي متمادي براي دريافت دستمزدي ناچيز ميبراي ساعت
 عربستان سعودي كنوانسيون كار اجباري سازمان جهاني كار را تصويب كرده است؛

اشاره به درخواست گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق مهاجران از عربستان  ح)
ميالدي، جهت بازديد از كشور و البته عدم دريافت پاسخي در اين  2018سعودي، در سال 

  ؛ تاكنونزمينه 
، بازديد گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد، از كشور حالدرعيناشاره به  ط)

هايي چون، مواجهه كارگران مهاجر زن با ميالدي، مبتني بر يافته 2017در سال 
فقيرترين قشر  عنوانبهها ي و جنسي و به شمار آمدن آنهاي روحي، جسماستفادهسوء

رسد با گذشت چهار سال از زمان اين بازديد، جامعه: اين در حالي است كه به نظر مي
 دولت به اين موضوعات نپرداخته است؛

بشر در زمينه سعودي براي حقوق  –اشاره به هماهنگي ارزيابي سازمان اروپايي  ي)
ر در عربستان سعودي با سازمان ملل و حتي حاكي بودن آن از وضعيت كارگران مهاج

  تر مهاجران در اين پادشاهي؛شرايط وخيم
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قدام اميالدي، مبتني بر  2020اشاره به مطالعه اين سازمان حقوق بشري در سال  ك)
هاي براي جرم ويژهبهعربستان سعودي به اعدام نامتناسب كارگران مهاجر، 

ك به سه چهارم قاچاق مواد مخدر، كه كارگران مهاجر نزديآميزي، چون غيرخشونت
  دهند؛ن رابطه را تشكيل ميهاي حكومتي در ايتمامي اعدام

داندن ازگراشاره به اقدام حكومت عربستان به ممانعت به عمل آوردن سيستماتيك از ب ل)
 شود؛مي هايشانخانوادهموجب افزايش درد و رنج  Ĥنكهشدگپيكرهاي اعدام

ته اين الب شاره به متعهد شدن عربستان سعودي در سال گذشته به لغو نظام كفالت كها م)
شوند مي اند: اين در حالي است كه مهاجران همچنان اعدامدر نيامده اجراتعهدات هنوز به 

  كنند؛دگي ميداري ناگوار زنها نيز در شرايط بردهو ساير آن
 المللي خود و به اجراتعهدات بينپايبندي به  تأكيد بر ضرورت اقدام دولت عربستان به ن)

درنگ نظامي جديد مبتني بر مراقبت و حمايت از تمامي افرادي كه در داخل درآوردن بي
  ؛19كنندمرزهاي آن زندگي مي

  
 شهريورماه 19، در روز جمعه 20انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري الكرامه -6

ويژه سازمان ملل القحطاني از سوي گزارشگر ، در خصوص پذيرش پرونده محمد 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش در زمينه شكنجه. 

 گذارانبنياناشاره به پذيرش پرونده محمد القحطاني، مدافع حقوق بشر و يكي از  الف)
از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه منع  21كانون حقوق مدني و سياسي سعودي

سال  10ميالدي، به تحمل  2013مارس سال  9گفتني است كه القحطاني در روز  شكنجه:
به اختالالت  ياض، در بخش مختص زندانيان مبتالحبس محكوم و در زندان الحائر در ر
  رواني، خودسرانه محبوس شده است؛

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  19

https://b2n.ir/w25234 
٢٠ Alkarama 
٢١ Saudi Association of civil and political rights (ACPRA) 
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هاي اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن القحطاني در دادگاه كيفري رياض به اتهام ب)
  آميز او؛هاي صلحگراييعدد، تماماً مرتبط با كنشمت

ميالدي، به ايجاد اخالل در امنيت  2013مارس سال  9اشاره به محكوميت او، در روز  ج)
نظمي با دادن فراخوان براي انجام تظاهرات و ايجاد سازماني غيرقانوني، جامعه و بروز بي

تن ديگر از اعضاي  8كه  گفتني استسال حبس براي وي:  10منجر به صدور حكم 
  مدت شدند؛هاي طوالنيكانون حقوق مدني و سياسي سعودي نيز محكوم به تحمل حبس

ميالدي، به ارائه درخواست تجديد  2013مه سال  28اشاره به اقدام القحطاني، در روز  د)
جر كه من 2014تأييد حكم مزبور در ماه فوريه سال  حالدرعيننظر در رابطه با اين حكم و 

گونه تماس با جهان نفرادي در زندان الحائر، بدون هردرنگ او در سلول ابه حبس بي
  خارج شد؛

اشاره به اقدام او به مبادرت ورزيدن به چندين مرتبه اعتصاب غذا در اعتراض به حكم  ه)
جويي مديريت تالفي حالدرعينگيرانه حبس وي و محكوميت خود و شرايط سخت

به اختالالت رواني و رو به  انتقال او به بند زندانيان مبتالها، با عتصابزندان در قبال اين ا
  وخامت گذاردن شرايط حبس او؛

اشاره به شرايط غيرقابل تحمل حبس القحطاني در حال حاضر و قرار داشتن متداوم او  و)
اوت سال جاري ميالدي،  17در معرض خطر حمله فيزيكي كه به اين منظور وي از روز 

ه اعتصاب غذاي ديگري زده است تا از شرايطي كه ساير زندانيان از آن دست ب
  مند شود؛ برخوردارند، بهره

هاي رواني و قرار دادن به بيماري القحطاني در بند زندانيان مبتال تأكيد بر تناقض حبس ز)
بيانيه جهاني حقوق بشر، مبتني بر ممنوعيت  5بار، با بند او در معرض رفتارهاي خشونت

رحمانه، غيرانساني و ترذيلي و همچنين بند يك كنوانسيون سازمان تمامي رفتارهاي بي
رحمانه، غيرانساني و ترذيلي هاي بيملل در زمينه منع شكنجه و ديگر رفتارهاي يا مجازات

  ميالدي آن را تصويب نموده است؛ 1997كه عربستان سعودي در سال 
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هت لل جالكرامه از گزارشگر ويژه سازمان م اشاره به درخواست سازمان حقوق بشري ح)
ايط درنگ القحطاني و فراهم آوردن شرآزاد كردن بي منظوربههاي سعودي تقاضا از مقام

  ن؛ان ملل براي رفتار با زندانياحبس مناسب بر اساس حداقل مقررات معيار سازم
اذ تمامي تدابير اشاره به همچنين ضرورت خاطرنشان كردن لزوم اقدام عربستان به اتخ ط)

 هرگونهرحمانه، غيرانساني و ترذيلي در تمامي شرايط و بدون عليه شكنجه و رفتارهاي بي
استثناء و تضمين احترام گذاردن به حداقل شرايط حبس براي تمامي زندانيان بدون قائل 

  ؛22تمايز هرگونهشدن 
  
شنبه سه ، در روزبشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -7

م، از سوي مجر، در خصوص محكوميت اعدام آل درويش، كودك1400 شهريورماه 16
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش كارشناسان سازمان ملل. 

د ر انتقاباي مبني اشاره به اقدام گروهي از كارشناسان سازمان ملل به صدور ابالغيه الف)
ال رويش از سوي حكومت عربستان سعودي در ماه ژوئن سشديد از اعدام مصطفي آل د

  جاري ميالدي؛
زارشگر گ لهازجماشاره به ابراز ناخرسندي عميق اين گروه از كارشناسان سازمان ملل،  ب)

ها در رابطه با پاسخ ماندن ارتباطات پيشين آنها در خصوص بيويژه در زمينه اعدام
هاي گسترده دغدغه رغمبهبه اعدام وي پرونده آل درويش و اقدام حكومت سعودي 

 اي به شدت ناعادالنه در اين رابطه؛سازمان ملل در زمينه برگزاري محاكمه

ها، آزادي بيان، آزادي هاي ويژه سازمان ملل در زمينه اعداماشاره به اقدام رويه ج)
ل برگزاري اجتماعات و شكنجه، به نگارش نامه به عربستان سعودي در ماه ژوئن سا

جواني كه به دليل  –الوقوع مصطفي آل درويش جاري ميالدي، در رابطه با اعدام قريب

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 22

 https://www.alkarama.org/en/articles/saudi‐arabia‐special‐rapporteur‐against‐torture‐
seized‐case‐mohammed‐al‐qahtani 
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جرائم مربوط به مشاركت در تظاهرات محكوم به مرگ شده بود، جرائمي كه بسياري از 
  ها در زماني كه وي زير سن قانوني بوده، به وقوع پيوسته است؛آن
ملل، به  كشور عضو سازمان عنوانهباشاره به عدم پاسخگويي عربستان سعودي،  د)
س از هاي ويژه در اين زمينه و اقدام آن به اعدام آل درويش دقيقاً چند روز پهاي رويهنامه

 دريافت نامه از سوي سازمان ملل؛

ان و الحن كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از رفتار عربستاشاره به انتقاد شديد ه)
 زده شدن از انجام ايندرويش، ضمن تأكيد بر حيرتمحكوميت اقدام آن به اعدام آل 

ين توجهي تمام و كمال اجديت اتهامات وارده به حكومت اين كشور و بي رغمبهمجازات 
 هاي كارشناسان؛پادشاهي به نگراني

زمينه  ي دراشاره به طرح اتهامات ديگر در اين زمينه مبني بر ناكارآمدي دولت سعود و)
ترسي الوقوع او و ممانعت از دسخانواده آل درويش از اعدام قريبدر جريان قرار دادن 

راسمي متند خانواده وي به پيكر وي: گفتني است كه از اين رو خانواده آل درويش نتوانس
 براي تدفين او برگزار كنند؛

هاي اخير، در المللي به عربستان سعودي در ماههاي آشكار جامعه بيناشاره به اعتراض ز)
جاري  ئن سالاقدام پارلمان اروپا، در ماه ژو ازجملهاعدام كودكان در اين كشور، زمينه 

اي مبتني بر محكوميت اعدام و درخواست جهت اقدام ميالدي، به تصويب قطعنامه
 ن نوع مجازات؛تعهدات خود در زمينه اصالح اي ياجراحكومت سعودي به 

بشر سازمان ملل، در ماه سپتامبر كشور عضو شوراي حقوق  29اشاره به اقدام مشترك  ح)
سال گذشته، به طرح موضوع استفاده از شكنجه در فرآيندهاي كيفري عربستان سعودي، 

  .23شودمواردي كه به مجازات اعدام منجر مي ازجمله
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https://b2n.ir/d44055 
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  بحرين*
، 1400 مهرماهشنبه اول انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -1

امه شبكه خبري الجزيره در زمينه افشاء حقايق و موارد نقض حقوق بشر در خصوص برن
برخي از محورهاي اين گزارش . 24آور عليه كودكان محبوس در زندان دراي داكحيرت
  از: اندعبارت
 به پخش زيرهاشاره به گزارش روزنامه القدس العربي در زمينه اقدام شبكه خبري الج الف)

ن ملل هاي سازماا زندان دراي داك در بحرين، مشتمل بر گزارشبرنامه جديدي در رابطه ب
و نهادهاي حقوق بشري و همچنين اطالعاتي در زمينه موارد نقض گسترده حقوق 

  كودكان در اين زندان؛ ازجملهزندانيان، 
 3ها تحت مديريت ها در بحرين و قرار داشتن آناشاره به دولتي بودن كامل زندان ب)

 چنينامل آژانس امنيت ملي، نيروي دفاعي بحرين و وزارت كشور: همنهاد امنيتي، ش
هاي قضايي و دادستاني ها تحت نظارت شماري از مقامگفتني است كه مديريت زندان

  عمومي قرار دارد؛
لي كه زندان اص 4زندان، مشتمل بر  20اشاره به برخورداري بحرين از در مجموع  ج)

 رد؛ها به زنان اختصاص دايكي از آن

سال، تا  18ي سال و باال 15اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن كودكان و نوجوانان زير  د)
  مجرمان؛ميالدي، در دادگاه كيفري به جاي دادگاه ويژه كودك 2011اواخر سال 

، مبني بر ميالدي 2001اشاره به توصيه كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در سال  ه)
ارت تا آن زمان توسط وز Ĥنكههاي كودكان و نوجوانبازداشتگاه انتقال مديريت تمامي

جه و ت كه اين توصيه مورد توه اجتماعي: گفتني اسشده، به وزارت توسعكشور اداره مي
هاي نظامي محاكمه ميالدي برخي از كودكان در دادگاه 2011قرار نگرفت و در سال  اجرا

 شدند؛

                                                            
٢٤ Dry Dock Prison 
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ساله در جريان  10ك كودك ي ازجملهكودك،  76ي ها مبني بر دستگيراشاره به گزارش و)
ال سهاي امنيتي به وقوع پيوسته عليه فعاالن سياسي و حقوق بشري در ماه اوت سركوب

 21ه تن دستگير شدند ك 355ميالدي: گفتني است كه در اين تحوالت در مجموع  2010
 دادند؛انان تشكيل ميها را كودكان و نوجودرصد از آن

ر در اكث ملي بيانيه مركز حقوق بشر بحرين مبني بر مسئول بودن آژانس امنيت اشاره به ز)
هاي ها و حمالت فيزيكي متداوم عليه كودكان: اين در حالي است كه مقامدستگيري

هاي ها يا اقداماند كه اكثر كودكان و نوجوانان دستگير شده در اعتراضبحرين ادعا كرده
 مشاركت داشتند؛اعتراضي، چون آتش زدن الستيك 

هاي تگاههاي به دست آمده مبني بر نگاه داشته شدن كودكان در بازداشاشاره به گزارش ح)
  دند؛بزرگساالني كه در حال محاكمه براي اتهامات كيفري چون توزيع مواد مخدر بو

در  هاي وكال در اين زمينه مبني بر قرار گرفتن برخي از كودكاناشاره به گزارش ط)
رفتار و شتم و شكنجه و همچنين شكايت دو كودك در زمينه مورد سوء معرض ضرب

 قرار گرفتن در جريان محاكمه؛

ستگيري دمورد  188اشاره به اقدام مركز حقوق بشر بحرين به مستندسازي در زمينه  ي)
اري از هاي بحرين كه غيرقانوني به شمار آمده و بسيكودكان و نوجوانان در جريان خيزش

 ربايي هستند؛اق آدمها مصدآن

رفتار به ها در زمينه قرار گرفتن تمامي اين كودكان در معرض سوءاشاره به گزارش ك)
هاي شكنجه روز نشانهها پس از حبس و بها به بيمارستانهنگام حبس و انتقال برخي از آن

 شان؛بر بدن

ها براي يياشاره به ابراز نگراني عميق مركز حقوق بشر بحرين، مؤسسه آمريكا ل)
دموكراسي و حقوق بشر در بحرين و مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر در زمينه 

  ؛25وضعيت هشدارآميز زندان دراي داك

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  25

http://www.bahrainmirror.com/en/news/60266.html 
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شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
شرايط  نيان سياسي درا، در خصوص اقدام بحرين به قرار دادن زند1400 شهريورماه 25

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش حبس خانگي. 
ني سياسي بر زندا 27 ازجملهزنداني،  30اشاره به اقدام بحرين به آزاد كردن مشروط  الف)

 جاي اساس قانون مبتني بر فراهم آوردن امكان نظارت الكترونيكي و حبس خانگي به
  حبس در زندان؛

فراهم  ميالدي، مبني بر 2017در سال » محكوميت جايگزين«يب قانون اشاره به تصو ب)
ان ا در زندنيمي از مدت محكوميت خود ر كمدستآوردن امكان الزم براي زندانياني كه 

هاي جايگزيني چون، انجام اند، جهت تكميل محكوميت خود از طريق شيوهسپري كرده
  حت نظارت الكترونيكي؛ار گرفتن تهاي بازپروري و قرخدمات عمومي، گذراندن دوره

ا براي ان رگفتني است كه پادشاه بحرين، هفته گذشته اين قانون را اصالح و اين امك ج)
 رسالميغهاي زندانيان فراهم آورد تا در هر برهه از مدت محكوميت خود از مجازات

 آزادي برخوردار شوند؛

ي وكراسمدير مؤسسه حقوق و دماشاره به اظهارات سيد الوداعي، فعال حقوق بشر و  د)
ته جاري تني كه در هف 27برد، مبني بر دستگيري بسياري از بحرين كه در تبعيد به سر مي

  كودك مجرم؛ عنوانبهتحت حبس خانگي قرار گرفتند، 
هاي زاديهاي شديد در زمينه آتداوم مواجهه اين افراد با محدوديت حالدرعيناشاره به  ه)

ها تن ها همچنان در سايه تداوم حبس صده اين واقعيت كه اين آزاديخود و لزوم توجه ب
زاد آاز زندانيان سياسي در بحرين قرار دارد، ضمن درخواست از حكومت بحرين جهت 

 كردن بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي؛

 14، در ميان زندانيان آزاد شده كه در سن 26اشاره به قرار داشتن كامل جمعه حسن و)
سال حبس شد: اين در  28ميالدي محكوم به تحمل  2019سالگي دستگير و در سال 

                                                            
٢٦ Kameel Juma Hasan 
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حالي است كه كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در بيانيه خود در ماه مه سال جاري 
 ميالدي، حبس وي را خودسرانه به شمار آورد؛ 

وع نوط اين ز شرافته از سوي خبرگزاري رويترز، مبني بر برخي ااشاره به اسناد انتشار ي ز)
عمال اِ زندانيان و  جاييجابهاستفاده از ابزارهايي جهت نظارت بر حركت و  ازجمله، آزادي

هاي هاي اجتماعي و فعاليتممنوعيت در زمينه گفتگو با مطبوعات، استفاده از شبكه
  سياسي؛

ميالدي به دليل مشاركت در  2011كه در سال ، 27اشاره به امتناع حسن مشيمه ح)
هاي ضدحكومتي دستگير و محكوم به حبس ابد شده است، از پذيرش پيشنهاد اعتراض

 آزادي مشروط بر اساس اظهارات فرزندش علي خطاب به خبرگزاري رويترز؛

زنداني   3800بنا بر برآوردهاي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين در حال حاضر از  ط)
  28؛آيندتن زنداني سياسي به شمار مي 1400كشور، بيش از اين 

ها منجر به ايجاد اعتماد الملل اعالم نمود كه اين آزاديي) گفتني است كه سازمان عفو بين
شود و در رابطه با پايبندي برنامه محكوميت جايگزين بحرين به قانون حقوق بشر نمي

جمعات كه در اين برنامه جاري است، سركوب حقوق آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و ت
  ؛29آيدنمادي از آزادي و عدالت به شمار نمي

  
 شهريورماه 24انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -3

، در 30ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، به نقل از مؤسسه آمريكايي1400
خطاب به دولت بحرين در زمينه موارد نقض به خصوص نامه كارشناسان سازمان ملل 
برخي از محورهاي اين گزارش  .32و علي الوزير 31وقوع پيوسته عليه شيخ زهير آشور

  از: اندعبارت
                                                            

٢٧ Hassan Mushaima 
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  28

https://www.middleeastmonitor.com/20210916‐bahrain‐places‐political‐prisoners‐under‐
house‐arrest 
٢٩ http://www.bahrainmirror.com/en/news/60272.html 
٣٠ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain 
٣١ Sheikh Zuhair Ashour 
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ارگروه هاي قهري يا ناخواسته سازمان ملل، كاشاره به اقدام كارگروه ناپديدشدگي الف)
يده و ا عقدر زمينه آزادي دين ي حبس خودسرانه سازمان ملل، گزارشگر ويژه سازمان ملل

رحمانه، هاي بيتاگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه و ديگر رفتارها يا مجاز
 2021سال  ژوئن 28غيرانساني يا ترذيلي، به نگارش نامه خطاب به دولت بحرين، در روز 

هاي تازامج ميالدي، مبني بر ابراز نگراني در زمينه اعمال شكنجه و ديگر رفتارها يا
 –ياسي سرحمانه، غيرانساني يا ترذيلي عليه شيخ زهير آشور و علي الوزير، زندانيان بي

  عقيدتي؛
 اشاره به قرار گرفتن اين دو زنداني در معرض موارد نقض حقوق بشري چون، ب)

 دستگيري خودسرانه، ناپديدسازي قهري، شكنجه، و عدم دسترسي به روند دادرسي
 صحيح؛

بير ي تدابه درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت بحرين جهت اتخاذ تماماشاره  ج)
و  الزم در راستاي توقف و ممانعت به عمل آوردن از تكرار موارد نقض حقوق بشر

 حصول اطمينان از مسئول به شمار آمدن عامالن اين موارد ادعايي؛

ر مذهب دزندانيان شيعهاشاره به به وقوع پيوستن اين الگوي نقض حقوق بشر عليه  د)
هاي ازاتبحرين، ضمن ابراز نگراني در زمينه ِاعمال شكنجه و ديگر سوءرفتارها يا مج

 رحمانه و غيرانساني عليه شيخ زهير عباس آشور و علي الوزير؛بي

ي و د بحرينهروناشاره به ابراز نگراني در رابطه با نقض حق بر آزادي و امنيت اين دو ش ه)
  خورداري از محاكمه عادالنه در خالل مراحل پيش از محكوميت؛همچنين حق بر

رايط شها مبني بر اشاره به اقدام اين كارشناسان سازمان ملل به محكوم كردن گزارش و)
هاي قبتدهشتبار حبس، استفاده افراطي از حبس خودسرانه و محروميت زندانيان از مرا

، دسترسي به هاي اساسي چوننتها به ضماپزشكي، همچنين ممانعت از دسترسي آن
 خانواده؛ وكيل و تماس با اعضاي

                                                                                                                                                            
٣٢ Ali Al‐Wazeer 
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وي بي از سمذه اشاره به ابراز نگراني در زمينه ممانعت به عمل آمدن از برگزاري مراسم ز)
 مصداق نقض حقوق آزادي دين و عقيده است؛ Ĥنكهزنداني

سي و ي دموكراها برااشاره به اظهارات حسن عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي ح)
اسان ارشنكحقوق بشر در بحرين، مبني بر استقبال از ارسال اين نامه از سوي نهادها و 

  سازمان ملل به حكومت بحرين؛
يوسته پرفتارهاي به وقوع اشاره به تأييد به شمار آمدن موارد نقض حقوق بشر و سوء ط)

ر قض حقوق بشتماتيك نالگوي جاري و سيس عنوانبهعليه شيخ زهير آشور و علي الوزير 
 سي؛هاي بحرين عليه زندانيان سيااز سوي مقام

اشاره به مسئول به شمار آوردن وزارت كشور براي تداوم موارد نقض حقوق بشر در  ي)
قبال اين دو قرباني و درخواست جهت انجام تحقيقات اضطراري در راستاي مسئول به 

به سياست معافيت از مجازات، همچنين شمار آوردن عامالن اين موارد و پايان بخشيدن 
  ؛33درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسيآزادي بي

 

 17، در روز شنبه 34انتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -4
هاي گروهي و مشروعيت رسانه يساز يمل، در زمينه اقدام بحرين به 1400 شهريورماه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش هاي اجتماعي. شبكه شيدن به تحديدبخ
وهي و هاي گراشاره به عدم برخورداري بحرين از اصول اوليه آزادي بيان در رسانه الف)

  آزادي مطبوعات؛
ها، خانههاي كشور به اعمال سانسور عليه انتشارات و چاپاشاره به تداوم اقدام مقام ب)

ها و قطع اينترنت و سايتاي، بستن وبل كردن نهادهاي رسانهتعليق انتشارات، تعطي
  خدمات ارتباطي؛

رسانه، ويراستاران، ناشران و وبالگ  نگاران، كارشناساناشاره به مواجهه روزنامه ج)
  هاي اين كشور؛ها و شكنجه در زنداناي از آزار و اذيتبا مجموعه نويسان

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  33

http://www.bahrainmirror.com/en/news/60230.html 
٣٤ SALAM for Democracy and Human Rights 
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بس هاي حنگاران و نويسندگان بحريني با حكماشاره به مواجهه بسياري از روزنامه د)
بتني مدت و سلب تابعيت در سايه فقدان يك قوه قضائيه مستقل و قانوني جديد مطوالني

نگاران، مطبوعات مستقل و ها و مطبوعات و حمايت از روزنامهبر قانونمندسازي رسانه
  آزادي بيان؛

هاي ازمانسدر  نفرت پراكنينگيزي و اسياست فتنه ياجرااشاره به تداوم سيستماتيك  ه)
ل هاي گروهي و مطبوعات مستقبا فقدان كامل رسانه زمانهمرسمي مختلف، رسمي و نيمه

  و قرار داشتن انحصار تلويزيون و راديو در اختيار حكومت؛
اخص نه شاشاره به اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرين گزارش خود در زمي و)

و شصت و  صديككشور جهان، به قرار دادن بحرين در رتبه  180در  آزادي مطبوعات
  ر در سال گذشته است؛تر از رتبه اين كشوهفتم كه پايين

 ها به دو برابر شدن صداهاي مخالف در اين كشور كهاشاره به منجر شدن سركوب ز)
ازنده هاي ساختگي چون، مشاركت در تظاهرات براندها در پروندهموجب درگير شدن آن

  شود وها در معرض محكوميت به حبس ابد ميو حمايت از تروريسم و قرار گرفتن آن
كساني كه  ازجملهرفتار، نگاران در معرض سوءاشاره به قرار گرفتن بسياري از روزنامه ح)

ميالدي  2016هاي بحرين، از سال ها سلب تابعيت شده است و همچنين اقدام مقاماز آن
كنند تا هاي خارجي همكاري مينگاران داخلي كه با رسانهبر روزنامهبه افزايش فشار 

 .35در زمينه تجديد رواديد خود با مشكل مواجه شوند وسيلهبدين
  
  امارات متحده عربي*
و  36المللي براي آزادي در امارات متحده عربيصدور بيانيه مشترك از سوي كارزار بين -1
، در خصوص 1400 شهريورماه 26جمعه  ، در روز37سازمان حقوق بشري ديگر 8

                                                            
  زيابي در لينك:گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل با 35

 https://salam‐dhr.org/?p=4618 
٣٦ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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برخي از محورهاي اين  فعال اماراتي در فهرست تروريسم اين كشور. 4محكوميت شمول 
  از: اندعبارتبيانيه 
ر فهرست د» 94يو.ِاي.ايي «پرونده  تن از اعضاي 4محكوميت شديد شمول  اشاره به الف)

وي كابينه صادر شده از س 83 ارهملي تروريسم امارات متحده عربي، بر اساس قطعنامه شم
  ؛شهريورماه 21اين كشور در روز يكشنبه  وزراي

هاي امارات هاي سركوبگرانه مقاماشاره به حاكي بودن اين اقدام از تداوم تاكتيك ب)
مند هبهر متحده عربي عليه فعاالن اين كشور كه تنها از حق خود در زمينه آزادي بيان

  هاي كشور رقم خورده است؛ز از مقاميكردي انتقادآمياي كه رواند، به گونهشده
كشور  سميترورشهروند اماراتي افزوده شده به فهرست  4شمار آوردن اين اشاره به به ج)
 عنوانبهنه  - 41و سعيد التنيجي 40، محمد الزعبي39، احمد النُعيمي38شامل حماد الشمسي –

ورد هدف قرار گرفته در نتيجه تروريست، بلكه فعاالن سياسي و مدافعان حقوق بشر م
  مشروع از حق خود در زمينه آزادي بيان؛ منديبهره
گروهي از  -» 94يو.ِاي.ايي «اشاره به شمول اين چهار تن در پرونده موسوم به  د)

ميالدي،  2013محققان، فعاالن، وكال، پزشكان و مدافعان حقوق بشري اماراتي كه در سال 
تر هر درخواست جهت انجام اصالحات دموكراتيك گستردپس از امضاء طوماري مبتني ب

ي، ل ملي فدرااشور يبرگزاري انتخابات دموكراتيك براي تمامي اعضا ازجملهدر كشور، 
  مورد محاكمه جمعي قرار گرفتند؛ 

 42گفتني است كه اين افراد همچنين عضو انجمن اصالح و ارشاد اجتماعي (االصالح) ه)
كرده، اما فعاليت آن در امارات متحده عربي فعاليت مي 1974 انجمني كه از سال –بودند 

  هاي كشور ممنوع اعالم شده است؛ميالدي از سوي مقام 2014از ماه مارس سال 

                                                                                                                                                            
٣٧  ACAT‐France,  ALQST  for  Human  Rights,  Americans  for  Democracy  and  Human  Rights  in 
Bahrain  (ADHRB),  Association  of  Victims  of  Torture  in  UAE  (AVT‐UAE),  CIVICUS,  European 
Centre  for  Democracy  and  Human  Rights  (ECDHR),  Emirates  Detainees  Advocacy  Center 
(EDAC), Gulf Centre for Human Rights (GCHR)MENA Rights Group 
٣٨ Hamad Al Shamsi 
٣٩ Ahmed Al Nuaimi 
٤٠ Mohammed Al Zaabi 
٤١ Saeed Al Tenaiji 
٤٢ Reform and Social Guidance Association (Al Islah) 
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مدير اجرايي مركز حمايت از زندانيان  عنوانبهشمار آمدن حماد الشمسي، اشاره به به و)
، يكي ديگر 43رادر خالد الشيبه النعيميمخالف سياسي و ب عنوانبهاماراتي، احمد النعيمي، 

دادستان عمومي سابق امارات و  عنوانبه، محمد الزعبي، »94يو.ِاي.ايي «از اعضاء پرونده 
  آموزگار و فعال مدني و همچنين مدير سابق انجمن االصالح؛ عنوانبهسعيد التنيجي، 

 15مل ها به تحيت آناشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن غيابي اين چهار تن و محكوم ز)
هاي دسته جمعي و ها در زمان وقوع دستگيريآن اينكهسال حبس، با توجه به 

 اند؛بوده هاي در پي آن، خارج از كشورمحاكمه

تحده مها در فهرست ملي تروريسم امارات اشاره به قرار گرفتن نام افراد و سازمان ح)
ميالدي كه چندين تن از  2014مصوب سال  7عربي بر اساس قانون فدرال شماره 

ين ا اينكهاند، مبني بر كشور هشدار داده به قوه مجريه بارهدراينداران سازمان ملل مأموريت
م به ملز آنكهي به شمار آورد، بدون ركني تروريست عنوانبهتواند هر ركني را قانون مي

نه و تفاده خودسراتواند منجر به اساثبات حقوقي و قانوني آن باشد و از سوي ديگر مي
ها ت آنها و افراد و يا آزار و اذياز سازمان مجرم سازيغيرمنطقي از قدرت و در نتيجه 

 1566 ها تروريست نيستند، كه اين امر در تناقض با قطعنامهاز آن يكهيچ كهدرحاليشود، 
ان المللي آزادي بيميالدي) و موازين بين 2004شوراي امنيت سازمان ملل (مصوب سال 

 است؛

بني بر ميالدي، م 2013اشاره به نظر كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در سال  ط)
رخواست دبودند و » 94يو.ِاي.ايي «تني كه عضو پرونده  61خودسرانه بودن حبس تمامي 

  ها؛از امارات متحده عربي جهت آزاد كردن اين افراد و جبران خسارات آن
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان 44اشاره به يافته مري اللور ي)

اين پرونده از آغاز  اعضاي اينكهاري ميالدي، مبني بر حقوق بشر، در ماه ژوئن سال ج

                                                            
٤٣ Khaled Al Shaiba Al Nuaimi, 
٤٤ Mary Lawlor 
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ها حق هايي كه تمامي انسانمندي مشروع از آزاديبايست تنها به دليل بهرهنمي
 شدند؛ها را دارند، محبوس ميبرخورداري از آن

حبس  داومتاظهارات تأسف در زمينه اقدام امارات متحده عربي به نه تنها  اشاره به ك)
شان مان محكوميتبه پايان رسيدن ز رغمبهها كه شماري از آن –نفر  61خودسرانه اين 

پرونده   يه تداوم مورد هدف قرار دادن اعضابلك –برند همچنان در حبس به سر مي
ايبندي به پ، به جاي هايشانخانوادهمچنين در خارج از كشور و ه» 94يو.ِاي.ايي «

  هاي سازمان ملل و رعايت الزامات اعالميه جهاني حقوق بشر؛توصيه
يي يو.ِاي.ا«پرونده  اماراتي، در چهارچوب سركوب اعضاي هاياشاره به اقدام مقام ل)
ن هاي اعضاء ايهاي سفري و سلب تابعيت از خانواده، به دستگيري، اِعمال ممنوعيت»94

  ي و محمد الزعبي؛هاي احمد النعيمخانواده ازجملهپرونده، 
ار دادن حده عربي مبني بر قرم كابينه وزراء امارات متشمار آوردن تصمياشاره به به م)

تاكتيك ديگري در  عنوانبهدر فهرست ملي تروريسم » 94يو.اِي.ايي «پرونده  اعضاي
ارج لفان سياسي در اين كشور و خراستاي سركوب تمامي اصالحات مورد درخواست مخا

فان تواند موجب سرخوردگي فعاالن، مدافعان حقوق بشر، معارضان و مخالاز آن، كه مي
 د؛سياسي اماراتي و برقراري هر چه بيشتر فضاي سكوت و سركوب در داخل كشور شو

ادن هاي اماراتي به عدم نشان داشاره به ابراز تأسف در خصوص تداوم اقدام مقام ن)
هاي سياست رغمبهبردباري و مدارا در قبال صداهاي مخالف و معارض در كشور، 

  ؛ها در رابطه با ايجاد وزارت رواداريگونه آننمايش
درنگ و بدون قيد و اشاره به درخواست از امارات متحده عربي جهت حذف بي س)

از فهرست ملي و سعيد التنيجي  شرط اسامي حماد الشمسي، احمد النُعيمي، محمد الزعبي
بخشي از  عنوانبهدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي افرادي كه تروريسم و آزاد كردن بي

  ؛45اندناعادالنه و خودسرانه محبوس شده» 94يو.ِاي.ايي «محاكمه 

                                                            
  سازمان حقوق بشري ديگر. قابل بازيابي در لينك:  8المللي براي آزادي در امارات متحده عربي و كارزار بينبيانيه مشترك  45

http://icfuae.org.uk/news/joint‐statement‐condemning‐inclusion‐four‐emirati‐activists‐uae‐
terrorism‐list 
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ر روز دالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي، انتشار گزارش از سوي كارزار بين -2
ر راستاي در خصوص اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه د، 1400 شهريورماه 26جمعه 

برخي از محورهاي اين حقوق بشر در امارات متحده عربي.  محكوميت موارد نقض
  از: اندعبارتگزارش 

 25شنبه اي پيشگامانه، در روز پنجاشاره به اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه الف)
، مبني بر 46رأي مخالف 47رأي موافق و  383ده عربي، با ، در زمينه امارات متحشهريورماه

هاي اين استفاده از حقوق بشر از سوي مقاممحكوميت موارد گسترده و سيستماتيك سوء
  كشور؛

درنگ و بدون قيد و شرط احمد اشاره به درخواست اين قطعنامه جهت آزادي بي ب)
هاي حرانآوردن عامالن بروز بمنصور، ناصر بن غيث و محمد الُرِكن و مسئول به شمار 

هاي جهاني حقوق بشري متداوم حقوق بشري در اين كشور، بر اساس رژيم تحريم
  اتحاديه اروپا؛

هت آزاد ميالدي ج 2018اشاره به درخواست اتحاديه اروپا در قطعنامه خود در سال  ج)
 توجه بهدرنگ و بدون قيد و شرط احمد منصور، فعال حقوق بشر اماراتي با كردن بي
ال س 10هاي اين كشور به نقض حقوق اين فعال حقوق بشر براي مدت بيش از اقدام مقام

هاي مكرر به مرگ، حمالت هايي چون، دستگيري و حبس خودسرانه، تهديداز طريق اقدام
ازمان هاي حكومتي و رفتار غيرانساني در زمان حبس و اشاره به گزارش سفيزيكي، نظارت
 نه مبني بر قرار گرفتن احتمالي احمد منصور در معرض شكنجه؛ملل در اين زمي

هاي اماراتي در رابطه با مورد هاي مقاماشاره به اقدام اين قطعنامه به رد آشكاراي توجيه د)
پيگرد قرار دادن اين فعال سرشناس كه خواهان برگزاري انتخابات جهاني و مستقيم براي 

جهت  –هيأت مشاور دولت  –ين كشور انتخاب اعضاء شوراي فدرال ملي در ا

                                                            
٤٦.https://moderndiplomacy.eu/2021/09/30/uae‐nation‐branding‐encounters‐early‐
headwinds/ 
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گذاري بوده و همچنين مديريت پايگاهي مجازي تحت عنوان برخورداري از قدرت قانون
 پرداخته است؛هاي كشور ميرا بر عهده داشته كه به انتقاد از سياست» گفتگوي اماراتي«

زمان  كه از تر آزادي بيان و جامعه مدنياشاره به همچنين انتقاد از سركوب گسترده ه)
ذيت اآزار و  ازجملهميالدي تشديد شده است،  2011وقوع تحوالت بهار عربي در سال 

 ر زمينهدبه اعتراض  ان كهنگاران، وكال و آموزگارسيستماتيك مدافعان حقوق بشر، روزنامه
 مسائل سياسي و حقوق بشري در امارات متحده عربي زبان گشودند؛

در معرض  هايشانخانوادهان حقوق بشر و اعضاء اشاره به قرار گرفتن مدافع و)
هاي مدت، شكنجه، آزار و اذيتهاي خودسرانه طوالنيهاي قهري، حبسناپديدشدگي

هاي فيزيكي و مجازي و هاي سفري، نظارتهاي ناعادالنه، ممنوعيتقضايي و محاكمه
  اخراج خودسرانه از مشاغل؛

 ان وهت آزادي ناصر بن غيث، اقتصادداشاره به همچنين درخواست اين قطعنامه ج ز)
 محمد الُرِكن وكيل حقوق بشر؛

بر  هاي اين قطعنامه در زمينه تجارت دوجانبه و ديپلماسي، مبنياشاره به توصيه ح)
هاي عضو اتحاديه اروپا از مشاركت در نمايشگاه ضرورت امتناع كشورها و شركت

هاي نظارتي به ادرات فناوريچنين تعليق فروش و صالمللي اكسپوي دوبي و همبين
 كشورهاي حاشيه خليج (فارس)؛

ارنامه دن كاشاره به درخواست از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به مورد توجه قرار دا ط)
ترده در درخواست جهت اعمال ممنوعيت گس ويژهبهحقوق بشري امارات متحده عربي، 

 ازجمله امنيتي به اين كشور، تجهيزات هرگونهزمينه صادرات، فروش و حفظ و نگهداري 
  گيرد؛اخلي مورد استفاده قرار ميد هاي نظارتي مجازي كه براي سركوبفناوري

هاي اخير كشورهاي آلمان، فرانسه و بريتانيا اقدام به صادرات گفتني است كه در سال ي)
افزارهايي به امارات متحده عربي كرده كه رژيم اين كشور از آن در راستاي جاسوس

  .47ركوب سنگين آزادي بيان و اجتماعات در داخل مرزهاي خود استفاده كرده استس

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:كارزار بينگزارش  47
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

 

  ائتالف به رهبري عربستان *
، در 1400 ماهمهر 5انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  -1

 برخي ازحران امدادرساني. به دليل جنگ و بپايان كودكان يمني خصوص تداوم رنج بي
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

 وودكان ك«سازمان ملل در زمينه  دبير كلاشاره به انتشار گزارش جديد از سوي  الف)
و  2019هاي لكودك در سا 2600مبني بر كشته و مجروح شدن » مناقشه مسلحانه در يمن

  ها در اين مدت؛ميالدي با توجه به شدت يافتن خصومت 2020
ثر هاي اين گزارش مبني بر چگونگي قرباني شدن اين كودكان بر ااشاره به يافته ب)

هاي هاي درگير از خمپاره و آتش توپخانه، نبردهاي زميني، مينهدف طرفاستفاده بي
  ي مانده از جنگ؛ها انفجاري به جاضدنفر و ديگر پسماند

ورد مكودك در معرض يك يا چندين  3500اشاره به قرار گرفتن در مجموع بيش از  ج)
توان به محروميت از امدادهاي ها ميآن ترينمهم ازجملهنقض جدي حقوق بشر، كه 

از  رفتنگبشردوستانه، كشته و مجروح شدن و به استخدام درآمدن و مورد استفاده قرار 
 گير در جنگ اشاره كرد؛هاي درسوي طرف

سازمان ملل در زمينه كودكان  دبير كل، نماينده ويژه 48اشاره به اظهارات ويرجينيا گامبا د)
پايان به هراس نسلي از بي ها و رنجو مناقشات مسلحانه، مبني بر منجر شدن خشونت

  كودكان يمني از زندگي؛

                                                                                                                                                            
 http://icfuae.org.uk/press‐releases/european‐parliament‐adopts‐resolution‐condemning‐
uae‐human‐rights‐abuses 
٤٨ Virginia Gamba 
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به تالش فعاالنه جهت  هاي درگير در جنگتأكيد بر ضرورت اقدام تمامي طرف ه)
ها به نجات كودكان از قرار گرفتن در حلي سياسي در صورت اميد آندستيابي به راه
  هاي بيشتر؛معرض آسيب

آينده اين كشور و ضرورت اقدام  عنوانبهتأكيد بر به شمار آمدن دختران و پسران يمني  و)
ها و آغاز نمودن روند رفتار دهاستفاها در قبال سوءهاي درگير به حمايت از آنتمامي طرف

 اي ارزشمند؛ گنجينه عنوانبهبا كودكان 

كودك از آزادي  111اشاره به ابراز نگراني جدي همچنين در زمينه محروميت حدود  ز)
  اند؛هاي مخالف در اين جنگ در حبس نگاه داشته شدهكه به دليل ارتباط ادعايي با طرف

قرباني و استفاده از سلب  عنوانبهكودكان از آغاز تأكيد بر ضرورت به شمار آمدن  ح)
ترين زمان ممكن و بر اساس آخرين راه چاره، آن هم براي كوتاه عنوانبهها آزادي آن

المللي مجرمان، همچنين درخواست از جامعه بينالمللي براي كودكموازين عدالت بين
از طريق ائتالف جهاني  ملهازجها به جامعه، جهت حمايت از كودكان و پيوند دادن آن

  سربازان؛ادغام كودك
مورد حمله به مدارس و  37ثبت  ازجملهاشاره به تداوم حمالت به نظام تحصيلي،  ط)

شود: مدرسه كه موجب نقض حق تحصيل پسران و دختران يمني مي 80استفاده نظامي از 
 اند؛زماندهاين در حالي است كه هم اكنون بيش از دو ميليون كودك از تحصيل با

هاي انجام شده از سوي هاي درگير و پيشرفتاشاره به مذاكرات سازمان ملل با طرف ي)
برنامه اقدام خود در راستاي  د ربه منصور هادي) در زمينه اجرايدولت يمن (دولت عب

رسيده  ده از كودكان، به امضاپايان بخشيدن و ممانعت به عمل آوردن از استخدام و استفا
ها به ميالدي و منجر شدن اين تالش 2018و نقشه راه اتخاذ شده در سال  2014در سال 

  كاهش اين موارد نقض حقوق كودكان؛
هاي بس سراسري از سوي تمامي طرفاشاره به درخواست جهت برقراري آتش ك)

درگير و تداوم تعامل با فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن در راستاي ازسرگيري 
 دستيابي به توافق سياسي جامع؛ منظوربهشمول اسي همهفرآيند سي
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تأكيد بر ضرورت پايان يافتن هزينه دهشتبار جنگ يمن براي كودكان اين كشور، ضمن  ل)
تنها راه حل اين بحران، همچنين نياز كودكان بازمانده از  عنوانبهبه شمار آوردن صلح 

ام يافتن و بازسازي زندگي جنگ به برخورداري از حمايت جامعه جهاني جهت التي
  ؛49خود

  
 شهريورماه 31انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز چهارشنبه  -2

برخي از ها تن از مردم يمن با گرسنگي. ون، در خصوص فاصله يك قدمي ميلي1400
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

زمان هاي بشردوستانه ساهماهنگي كمك اشاره به اظهارات مارتين گريفيتس، مسئول الف)
ان ملل، در حاشيه هفتاد و ششمين اجالس مجمع عمومي اين سازمان، خطاب به رهبر

ز اهزاران تن  كهدرحاليجهان، مبني بر وارد شدن بحران جنگ يمن به هفتمين سال خود 
  اصله دارند؛ها تنها يك گام با گرسنگي فها تن از آنجا شده و ميليونمردم اين كشور بي

وع بيماري اقتصاد يمن و آغاز موج سوم شي ازپيشبيشاشاره به منجر شدن سقوط  ب)
م بهداشتي و درماني در اين كشور به مورد تهديد قرار گرفتن نظا 19 –گير كوويد همه

  پيشاپيش شكننده آن و نزديك شدن آن به آستانه سقوط؛
ن اخت بيشترين بهاي ايجامعه به پردپذيرترين اقشار اشاره به ناگزير شدن آسيب ج)

ه و در هاي جامعه گرسنه و بيمار بوداحتماالً بيش از ساير بخش ان كهزن ازجملهبحران، 
جاشدگان داخلي كه بدون ها تن از بيهاي جنسيتي قرار دارند و ميليونمعرض خشونت

  اي روزانه براي بقاء مواجه هستند؛دسترسي به خدمات ضروري، با منازعه
اشاره به درخواست اين مقام سازمان ملل از رهبران جهان جهت تداوم حمايت  د)

المللي سخاوتمندانه خود از عمليات بشردوستانه يمن، احترام گذاردن به حقوق بين
هاي اصلي اين بحران، بشردوستانه و حمايت از غيرنظاميان، همچنين پرداختن به ريشه
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واردات كه موجب افزايش بهاي كاالهاي ضروري هاي جاري در زمينه محدوديت ازجمله
  شود؛مي
اشاره به همچنين درخواست از رهبران جهان جهت نهايت استفاده از قدرت جمعي  ه)

تواند پايدارترين به پايان رساندن اين جنگ چرا كه سرانجام تنها صلح مي منظوربهخود 
 شكل كمك را براي مردم يمن رقم بزند؛

تا فوره، مدير اجرايي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد، ت هنريتهاشاره به اظهارا و)
هاي بزرگترين بحران بشري يمن: پاسخگويي به بحران«در اين نشست تحت عنوان 

هاي بسياري از كودكان يمني از ، مبني بر به سرقت رفتن ايمني، تحصيل و فرصت»جهان
يب به نابودي زندگاني سوي جنگ جاري در اين كشور و منجر شدن خشونت و تخر

 ؛هايشانخانوادهكودكان و 
به  ميليون نوجوان 11,3ميليون تن از جوانان يمني، وابستگي  1,7جاشدگي اشاره به بي ز)

تغذيه حاد سال به سوء 5ميليون كودك زير  2,3 هاي بشردوستانه براي بقا و ابتاليكمك
 ع مرگ قرار دارند؛الوقوها در آستانه خطر قريبهزار تن از آن 400كه 

كودك بودن در يمن به معناي برخورداري از تجربه خشونتي دهشتبار و  اينكهاشاره به  ح)
تجاربي كه هيچ كودكي هرگز نبايد با آن مواجه شود:  –يا شاهد آن بودن است 

 آيد؛ترين نقاط جهان براي يك كودك به شمار ميريمن يكي از دشوا ديگرعبارتبه

هارات ديويد بيزلي، رئيس برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، مبني بر نياز اشاره به اظ ط)
ميليون تن از  3,3 كهدرحاليهاي غذايي ميليوني يمن به سهميه 30ميليون از جمعيت  12,9

ميليون كودك محصل:  1,6كودكان و زنان اين كشور نيازمند تغذيه ويژه بوده، عالوه بر 
  دارند؛ردم اين كشور رو به سوي گرسنگي گام برميميليون از م 16 ديگرعبارتبه

هفتگي بر اثر فقدان غذا و تغذيه  صورتبهاشاره به مرگ يك هزار تن از مردم يمن  ي)
ميليون دالر كمك در شش  800مورد نياز، ضمن هشدار در زمينه منجر شدن عدم دريافت 

 ل آتي؛سال در اين كشور در سا 5ر هزار كودك زي 400ماه آتي به مرگ 
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اشاره به تعهد اخالقي كشورهاي جهان براي اعتراض و اقدام در اين زمينه، ضمن  ك)
هاي درگير در جنگ درخواست از رهبران جهان جهت تحت فشار نهادن تمامي طرف

 .50پايان دادن به اين منازعه منظوربه
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