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

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400ماه و اسفندماه ه، در بهمنكشورهاي منطق
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهاخبار آشكار به 

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به 1گروهي
  شرح زير است:

  
  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي حقوقالف) موارد نقض 

 

  *عربستان سعودي
 3شنبه ، در روز سه2بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  - 1

 –شمار آوردن حبس عبدا... الحويطي ، در خصوص اقدام سازمان ملل به به1400اسفندماه 
برخي از  به عنوان حبس خودسرانه. - مواجه شده است  مجرمي كه با خطر اعدامكودك

  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت
ماه بهمن 8اشاره به اقدام كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در روز جمعه  الف)
، به انتشار نظر خود در زمينه پرونده عبدا... الحويطي، با تأكيد بر خودسرانه بودن 1400

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 Internationalالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي )؛ كارزار بين

)International Campaign  for Freedom  in  the United Arab Emirates  (ICFUAE) ؛ سازمان سالم براي(
 SALAMدموكراسي و حقوق بشر ( for  Democracy  and  Human  Rights ؛ سازمان حقوق بشري القسط(

)ALQST for Human Rights بشر (سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپاييEuropean‐Saudi Organization for 

Human Rights (ESOHR) حقوق بشري الكرامه ()؛ سازمانAlkarama( نهظمواي سازمان حقوق بشر )؛Mwatana 

for Human Rights تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري )؛Middle East Monitor (MEMO)خبرگزاري  )؛
وزنامه )؛ رReliefWebوب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفEuronewsشبكه خبري يورونيوز ( ؛)Anadolu Agency( آناتولي

روزنامه  ) وVOA)؛ شبكه خبري صداي آمريكا (Xinhua News Agency)؛ خبرگزاري شينوا (Arab Newsعرب نيوز (
  ).Washington Postواشنگتن پست (

٢ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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دي و درخواست جهت انجام تحقيق در زمينه مصاديق نقض حقوق محروميت او از آزا
  ها قرار گرفته است؛بشري كه وي در معرض آن

الدي دستگير و از مي 2017الحويطي كه زير سن قانوني قرار دارد، در سال  كهنيااشاره به  ب)
ين ا ن كشورديوان عالي اي كهآنسوي حكومت عربستان سعودي به اعدام محكوم شد، پيش از 

حاكمه رغم برگزاري محكم را لغو كند: اين در حالي بود كه دادستاني عمومي شهر تبوك به
  ي حكم اعدام پافشاري نمود؛اجرامجدد، همچنان بر درخواست خود در زمينه 

اشاره به اقدام اين كارگروه به مباحثه در زمينه اطالعات به دست آمده در رابطه با مصاديق  ج)
ها قرار گرفته، ازجمله ه الحويطي از زمان دستگيري در معرض آننقض حقوق بشري ك

دستگيري بدون حكم بازداشت، شكنجه، وادار شدن به امضاء اعترافات، محروميت از 
  ها و همچنين پاسخ عربستان به اين موارد؛استفادهبرخورداري از نماينده حقوقي و ساير سوء

لل در پايان نتيجه گرفت كه ميزان جديت موارد اين كارگروه سازمان م كهنيااشاره به  د)
نقض حقوق الحويطي در زمينه برخورداري از محاكمه عادالنه و فرآيندهاي صحيح 

 ها را به عنوان محروميت خودسرانه به شمار آورد؛توان آنحقوقي به ميزاني است كه مي

كه محروميت عبدا... كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل تأييد نمود  كهنيااشاره به  ه)
الحويطي از آزادي متناقض با اعالميه جهاني حقوق بشر  بوده و حبس خودسرانه به شمار 

  آيد؛مي
هاي الزم در اشاره به درخواست اين كارگروه از دولت سعودي جهت برداشتن گام و)

ينه درنگ وي، همچنين انجام تحقيق در زمراستاي بهبود شرايط الحويطي با آزاد كردن بي
شرايط محروميت خودسرانه او از آزادي و اتخاذ تدابير مناسب در قبال عامالن موارد نقض 

 حقوق بشر در اين پرونده؛

اشاره به ابراز نگراني عميق كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در زمينه صدور  ز)
با توجه  ژهيوبه، ها به ناديده گرفتن سن اوو اقدام دادگاه ابتداحكم اعدام براي الحويطي از 

بايد  رونيازاصدور حكم اعدام عليه وي مغاير با كنوانسيون حقوق كودك بوده و  كهنيابه 
  بر اين اساس و فارغ از اتهامات يا جرائمي با آن مواجه است، به آن پرداخته شود؛
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يت خود، سال فعال 30اين كارگروه خاطرنشان نمود كه در خالل  كهنيااشاره به  ح)
ب پرونده پرداخته كه موج 65المللي در بيش از تان سعودي به نقض تعهدات بينعربس

 اين بروز نگراني جدي در زمينه وجود معضل گسترده و سيستماتيك حبس خودسرانه در
 آيد؛يمالملل به شمار كشور شده و مصداق نقض جدي حقوق بين

ا سازوكارهاي سازمان ملل هاي حكومت سعودي در رابطه با همكاري باشاره به بيانيه ط)
كه  –رو درخواست مجدد كارگروه حبس خودسرانه جهت بازديد از اين كشور و ازاين

باهدف ارائه كمك و پرداختن به  –ميالدي مطرح شده بود  2021در ماه اوت سال  ابتدا
  ؛3هاي خودسرانه از آزادي در اين كشورهاي جدي در زمينه موارد محروميتنگراني

  
اسفندماه  2، در روز دوشنبه 4ار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري الكرامهانتش -2

سال حبس ديگر، پس از  8به تحمل  5، در خصوص محكوميت ناعادالنه خالد راشد1400
  اند از:سال حبس خودسرانه. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت 16گذراندن بيش از 

طلب، حالراشد، واعظ اصال بس خودسرانه خالدهاي سعودي به حاشاره به اقدام مقام الف)
  سال حبس ديگر؛ 8به تحمل 

وليه ماه پس از آن صادر شد كه وي محكوميت ا 17گفتني است كه اين حكم سنگين  ب)
دنبال  محكوميتي كه به –سال حبس را به پايان رسانده بود  15خود، مبتني بر تحمل 

ن زادي بياآميز او از حق خود در زمينه آصلح منديبرگزاري دادگاهي ناعادالنه در پي بهره
  برگزار شد؛

شمار ميالدي، به به 2007آوريل سال  8اشاره به اقدام كارشناسان سازمان ملل، در روز  ج)
اعالميه  19و  9آوردن حبس الراشد به عنوان حبسي خودسرانه و در تناقض با بندهاي 

                                                            
  نك: بشر. قابل بازيابي در ليسعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي   3

https://b2n.ir/p26856 
٤ Alkarama 
٥ Khaled Al‐Rashed 
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نفرادي و قرار گرفتن او در معرض ها به حبس اجهاني حقوق بشر، همچنين اشاره آن
  رفتار به هنگام دستگيري و در دوران حبس؛سوء

 اشاره به درخواست كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل از دولت سعودي جهت د)
ها و ا معياربشد، اتخاذ تمامي تدابير الزم در راستاي حصول اطمينان از تطابق رفتار با الرا

  ر؛اصول اعالميه جهاني حقوق بش
ميالدي و بازنشسته كمپاني  1962خالد بن محمد بن حمد الراشد، زاده سال  كهنيااشاره به  ه)

 19، در روز 7در شهر الثقبه 6سعودي آرامكو و سپس واعظ مسجد فهد بن موفله السُبيعي
، در سفر حج عمره به مكه دستگير و پس از آن توسط نيروهاي امنيتي به 2006مارس سال 
 ر در رياض انتقال يافت؛زندان الحائ

نه آميز وي از حق خود در زميمندي مسالمتاشاره به ارتباط مستقيم دستگيري او با بهره و)
  آزادي بيان و انتقاد او از برخي از رهبران سعودي؛

د و لراشااشاره به تصميم اخير دادگاه تجديدنظرخواهي رياض به محاكمه مجدد خالد  ز)
ميالدي  2020ساله او كه در ماه سپتامبر سال  15ران محكوميت سال ديگر به دو 8افزودن 

گزاري هاي سعودي به دليل قصد خود جهت بربه پايان رسيده بود: گفتني كه است كه مقام
  محاكمه جديد براي الخالد، وي را در اين مدت همچنان در حبس نگاه داشتند؛

الحائر به  ميالدي، از زندان 2021نوامبر سال  26اشاره به انتقال الراشد، در روز  ح)
يت رغم رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي كه توسط مديربازداشتگاه اطالعاتي به
 زندان گزارش شده بود؛

رفتار، محروميت اشاره به قرار گرفتن خالد الراشد، در معرض ناپديدسازي قهري، سوء ط)
رتباط با اعضاء خانواده خود، در هايي در زمينه برقراري ااز دسترسي به وكيل و دشواري

  ؛8دوران دستگيري و حبس

                                                            
٦ Fahd Bin Mufleh Al‐Subaie 
٧ Thuqbah 

  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 8
 https://www.alkarama.org/en/articles/saudi‐arabia‐khaled‐al‐rashed‐unjustly‐sentenced‐
additional‐eight‐year‐imprisonment‐after 
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شنبه بشر، در روز پنجسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
، 9، در خصوص اقدام حكومت عربستان به تداوم حبس اشرف فياض1400ماه بهمن 28

برخي از محورهاي اين  ها پس از به پايان رسيدن محكوميت او. شاعر فلسطيني، ماه
  اند از:گزارش عبارت

ي، اشاره به اقدام حكومت عربستان به تداوم حبس اشرف فياض، شاعر فلسطين الف)
  رغم پايان يافتن دوران محكوميت او؛به

بس و سال ح 8ميالدي، به تحمل  2016فوريه سال  2گفتني است كه فياض، در روز  ب)
اد از هاي خود و توبه از ارتداعالم برائت از نوشتهضربه شالق محكوم و ناگزير به  800

  هاي رسمي كشور شد؛ اسالم، در رسانه
  ماه پيش پايان يافته بود؛ 4اين در حالي است كه محكوميت او  ج)
ميالدي، به صدور حكم  2015، در ماه نوامبر سال 10اشاره به اقدام دادگاهي در شهر ابهاء د)

پايه و اساس، ازجمله نقض اصول اخالقي  مات متعدد و بياعدام براي فياض بر اساس اتها
ي، خدا ناباورقانوني و عمومي و استهزاء و اهانت به الهيات، اهانت به پيامبر (ص) و نشر 

و تقدير الهي، انكار حيات پس از مرگ و در اختيار  فرمانبهانكار قرآن و حديث، اعتراض 
  د؛داشتن تصاوير برخي زنان در تلفن همراه خو

غيير داده و تميالدي، حكم خود را  2016گفتني است كه اين دادگاه، در ماه فوريه سال  ه)
  ضربه شالق تخفيف داد؛ 1 800آن را به تحمل حبس و دريافت 

قوق حاشاره به قرار گرفتن فياض از زمان دستگيري، در معرض موارد متعدد نقض  و)
  ان صدور حكم اعدام؛بشر، ازجمله محروميت از حق دفاع از خود تا زم

ميالدي،  2015اشاره به اقدام گروهي از گزارشگران ويژه سازمان ملل، در ماه دسامبر سال  ز)
اي مبني بر درخواست از عربستان سعودي جهت متوقف ساختن حكم اعدام به صدور بيانيه

دار ، مبني بر هش2016دسامبر سال  16اشرف فياض و همچنين صدور بيانيه ديگري، در روز 

                                                            
٩ Ashraf Fayyad 
١٠ Abha 
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ها در عربستان آراء، عليه افزايش ميزان سركوب آزادي اتفاقبهكارشناس سازمان ملل  8
هاي آن جهت اتخاذ تدابير الزم در راستاي حمايت از اين سعودي و درخواست از مقام

  ها، عالوه بر محكوميت حكم اعدام اشرف فياض؛آزادي
م شمار آوردن تداوبشر به بهوق سعودي براي حق –اشاره به اقدام سازمان اروپايي  ح)

سي وي در نقض حق اسا مثابهبهزمان محكوميت او،  رغم پايان يافتن مدتحبس فياض، به
ميالدي  2014زمينه برخورداري از آزادي و همچنين تداوم هدف قرار دادن او كه از سال 

 و در پي ابراز عقايد وي آغاز شده است؛

از واقعيت رويكرد رسمي عربستان سعودي در قبال تأكيد بر حاكي بودن اين روند  ط)
كنند كه همچنين تأييدي است بر هنرمندان، شعرا و افرادي كه عقايد خود را بيان مي

  ؛11دروغين بودن دعاوي حكومت اين كشور در زمينه گشايش فضاي جامعه

 

اه مبهمن 27، در روز چهارشنبه 12انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -4
، وكيل سعودي، به تحمل حبس 13، در خصوص محكوميت سنگين مطعب االَمري1400

  اند از:پس از قرار گرفتن در معرض شكنجه. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
ل و هاي سعودي به محكوم كردن مطعب بن ظفر االَمري، وكياشاره به اقدام مقام الف)

آميز و اي صلحهاي رسانهيل فعاليتسال حبس به دل 7فعال حقوق بشر به تحمل 
  هاي حقوق بشري وي؛گراييكنش
ر گرفتن او ميالدي و قرا 2018اشاره به محبوس شدن االَمري در زندان ذهبان از سال  ب)

هاي هاي شديد جسمي و روحي، ازجمله ضرب و شتم و شوكدر معرض شكنجه
  الكتريكي؛

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  11

https://b2n.ir/w13653 
١٢ ALQST for Human Rights 
١٣ Mut‘ib Al‐Amri 
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س به اتهام سال حب 7كيفري ويژه به تحمل  اشاره به محكوميت االَمري از سوي دادگاه ج)
هاي وي استعمومي و انتقاد از نمادهاي كشور، با توجه به انتقادها و درخو يتحريك آرا

  ؛ترييتوبراي ايجاد اصالحات در كشور در شبكه اجتماعي 
اه اه دادگز نگااشاره به همچنين متهم شدن او به ارتباط با افراد و نهادهاي خارجي كه  د)
هاي حقوق بشري چون، سازمان آمدند، ازجمله ارتباط با سازمانبه شمار مي» تخاصمم«

  هاي مدني قانوني است؛سازي از فعاليتآشكارا نمايانگر جرم كهآنگذار القسط و بنيان
مي احكا كهنيااشاره به اظهارات مدير اجرايي سازمان حقوق بشري القسط، مبني بر  ه)
ن هاي سعودي جهت مجازات افرادي است كه به بيااز عزم مقامي آشكارا حاكي نيچننيا

  پردازند؛آزادانه نظرات خود مي
هاي شديد و هاي خودسرانه، شكنجهاشاره به مواجهه معترضان با خطر دستگيري و)

  ه، همچون مطعب االمري؛هاي سنگين و ناعادالنمحكوميت
دي جهت احترام گذاردن به و هاي سعواشاره به درخواست سازمان القسط از مقام ز)

درنگ و بدون قيد و شرط مطعب حمايت از آزادي بيان و عقيده، همچنين آزاد كردن بي
 .14االمري و رفع اتهامات ساختگي عليه او

  
  *بحرين

، در 1400ماه بهمن 29الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
كشور به هاي سه تن از فعاالن اين كردن تلفنخصوص اقدام حكومت بحرين به هك 

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتافزار پگاسوس. كمك جاسوس
افزار بدنام پگاسوس، متعلق به گروه فناوري اشاره به بر مال شدن استفاده از جاسوس الف)

مك تحقيق هاي همراه سه تن از فعاالن بحريني، به ك، جهت نظارت بر تلفن15ان.اس.اُ 

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://www.alqst.org/en/post/lawyer‐mutib‐al‐amri‐receives‐harsh‐sentence‐after‐being‐
brutally‐tortured 
١٥ NSO Group 
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افزار انجام شده در اين زمينه، كه بار ديگر حاكي از تهديد خطيري است كه اين جاسوس
  هاي سركوبگر به همراه دارد؛براي منتقدان دولت

رد الين «هاي تحقيق مشترك انجام شده از سوي سازمان حقوق ديجيتال اشاره به يافته ب)
در كانادا، مبني بر مورد  17ه سيتيزن لبالملل و آزمايشگا، سازمان عفو بين»16فور گالف

نگار فعال در فضاي مجازي و يك مشاور هدف قرار گرفتن يك وكيل، يك روزنامه
 2021هاي ژوئن تا سپتامبر سال سالمت روان بحريني توسط پگاسوس، در فاصله ماه

  آيند؛هاي بحرين به شمار ميميالدي، كه همگي از منتقدان مقام
.اُ از ن.اسايي پيشاپيش بحرين به عنوان مشتري احتمالي گروه فناوري اشاره به شناسا ج)

هزار هدف  50سوي كنسرسيوم پروژه پگاسوس، با توجه به فهرست افشاء شده از 
ر آن افزار كه صدها شماره تلفن متعلق به شهروندان بحريني نيز داحتمالي اين جاسوس

 قابل مشاهده بود؛

، معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو 18فاشاره به اظهارات لين معلو د)
هاي اخير، هاي بحرين به سركوب مخالفان خود در سالالملل، مبني بر تداوم اقدام مقامبين

هاي ديجيتال كه تنها مكان هاي بيشتر در زمينه نظارت بر رسانهگيرياز طريق اِعمال سخت
هاي دولت فعاليت گروه كهآنآمده است، پس از باقيمانده براي مباحثه آزاد به شمار مي
  مخالف قانوني را غيرقانوني اعالم كرد؛

م شخصي شهروندان، به نقض دلسردكننده حق حري گونهنياشمار آمدن اشاره به به ه)
ان ن، رهبرنگاراعنوان بخشي از روند ِاعمال آزار و اذيت عليه مدافعان حقوق بشر، روزنامه

  مخالف و وكال؛
درنگ استفاده از هاي بحرين جهت متوقف ساختن بياشاره به درخواست از مقام و)

هاي نظارتي و همچنين درخواست از گروه فناوري ان.اس.اُ و ساير صادركنندگان فناوري
ها، تا افزار خطرناك براي حكومتافزارها به پايان دادن به روند تأمين اين نرمجاسوس

                                                            
١٦ Red Line 4 Gulf 
١٧ Citizen Lab 
١٨ Lynn Maalouf 
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المللي مطابق با تعهدات حقوق بشري در اين زمينه بين زماني كه يك چهارچوب مقرراتي
 ايجاد شود؛

افزار گفتني است كه گروه ان.اس.اُ كه يك شركت فناوري اسرائيلي است ايجاد جاسوس ز)
  دهد؛ها قرار ميپگاسوس را بر عهده داشته و اين فناوري را تنها در اختيار دولت

، وكيل بحريني، توسط 19مد التاجراشاره به مورد هدف قرار گرفتن تلفن مح ح)
ميالدي: گفتني است كه التاجر وكالت  2021افزار پگاسوس در ماه سپتامبر سال جاسوس
ميالدي  2011هاي دو تن از قربانيان شكنجه توسط مأموران امنيتي بحرين در سال خانواده

 را بر عهده داشته است؛

مت روان بحريني، به عنوان دومين ، مشاور سال20شمار آمدن شريفه سواراشاره به به ط)
هايي از ميالدي نشانه 2021افزار پگاسوس كه تلفن وي از ماه ژوئن سال هدف جاسوس

داد: گفتني است كه وي در حساب كاربري خود در افزار را نشان مينفوذ اين جاسوس
مواد  شبكه اجتماعي اينستاگرام، وزارت بهداشت بحرين را متهم به دست داشتن در قاچاق

  مخدر كرده بود؛
د بريتانيا ترك ميالدي بحرين را به مقص 2021وي در ماه دسامبر سال  كهنيااشاره به  ي)

  گفته و از اين كشور درخواست پناهندگي نمود؛
پردازد، به نگار بحريني كه در فضاي مجازي به فعاليت ميشمار آوردن روزنامهاشاره به به ك)

ميالدي  2021زار پگاسوس كه تلفن وي از ماه سپتامبر سال افعنوان سومين هدف جاسوس
نگار به دليل هراس از افزار قرار گرفت: گفتني است كه اين روزنامهمورد نفوذ اين جاسوس

  جويانه دولت بحرين از آشكار ساختن نام خود خودداري نموده است؛هاي تالفياقدام
هاي بحرين ربوط به خيزشمپوشش اخبار  نگار در زمينهاشاره به فعاليت اين روزنامه ل)

 ميالدي و تداوم اعتراضات در اين كشور؛ 2011در سال 

                                                            
١٩ Mohamed al‐Tajer 
٢٠ Sharifa Swar 
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 كهنيااشاره به حاكي بودن تداوم حمالت پگاسوس عليه جامعه مدني بحرين از  م)
ده ماد نبواعت شركت فناوري ان.اس.ُا در زمينه تعيين مقررات براي خود در اين رابطه قابل

  تر مهار شود؛بايد هر چه سريع كنترلرقابليغو اين فناوري 
طرفانه در راستاي هاي بحرين به انجام تحقيقي كامل و بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ن)

شناسايي عامالن موارد نقض مرتكب شده از طريق اين فناوري نظارتي سايبري 
  ؛21غيرقانوني

  
 23، در روز شنبه 22قوق بشرانتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و ح -2

ميالدي در بحرين و  2011هاي مردمي در سال با سالگرد خيزش زمانهم، 1400ماه بهمن
ي اجراسياسي،  –درخواست از حكومت اين كشور جهت آزاد كردن زندانيان عقيدتي 

  اند از:عدالت انتقالي و اعمال عدالت براي قربانيان. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
ر تأكيد بر حق مردم بحرين در زمينه مشاركت سياسي و انتخاب دولت خود د الف)

گيرندگان اين شان و مسئول به شمار آوردن تصميممندي از حقوق اساسيراستاي بهره
  هيچ مقامي جايگاهي فراتر از قانون ندارد؛ ازآنجاكهكشور، 

ر دقه، كشورهاي عرب منط اشاره به اقدام هزاران تن از مردم بحرين، همچون ديگر ب)
آميز هاي صلحها و تحصنميالدي، به مشاركت در راهپيمايي 2011فوريه سال  14روز 

 درخواست جهت ايجاد منظوربهميدان لؤلؤ (مرواريد)  ژهيوبهمتداوم در شهر منامه، 
  اصالحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشورشان؛

 23كه منجر به كشته شدن علي مشيمع ت كنندگانتظاهرااشاره به كارزار پليس عليه  ج)
و  24شد: همچنين شليك مأموران پليس به عزاداران مراسم وي به مرگ فاضل متروك

  برانگيخته شدن بيشتر خشم عمومي انجاميد؛
                                                            

   الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 21
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/bahrain‐devices‐of‐three‐activists‐
hacked‐with‐pegasus‐spyware 
٢٢ SALAM for Democracy and Human Rights 
٢٣ Ali Mushaima 
٢٤ Fadel Matrouk 
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ر پي جو در ميدان لؤلؤ دمسالمت تظاهرات كنندگاناشاره به گردآمدن هزاران تن از  د)
ه ذشت سامنيتي به حمله به محل تحصن معترضان، پس از گاين حادثه و اقدام نيروهاي 

اهرات انجاميد كه در نتيجه آن تظ تظاهرات كنندگانتن از  7روز، كه به كشته شدن 
  د؛كنندگان پراكنده شده و نيروهاي امنيتي و ارتش در محل تحصن استقرار يافتن

ميالدي، به  2011ل مارس سا 14در روز 25اشاره به همچنين اقدام نيروي سپر جزيره، ه)
جو كه منجر به كشته و مجروح شد سركوب خونين تظاهرات كنندگان و متحصنين مسالمت

  ها تن از مردم شد؛ده
مي، اشاره به اقدام دولت بحرين به اعالم وضعيت اضطراري و برقراري حكومت نظا و)

ماد اين وان نبه عن چراكهميالدي،  2011مارس سال  18همچنين تخريب ميدان لؤلؤ در روز 
  آمد؛خيزش به شمار مي

 پارلمان جناح مخالف حكومت بحرين در نيتربزرگاشاره به اقدام جمعيت الوفاق،  ز)
  اين كشور، به انصراف از مشاركت در جلسات پارلماني؛

 وجو بوده مسالمت تظاهرات كنندگان، افرادي كهنيااشاره به تأييد تمامي شاهدان مبني بر  ح)
 دند؛ار ايجاد اصالحات ساختاري در كشور و گذار به كشوري دموكراتيك بوتنها خواست

شري تأكيد سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر بر تعهد قانوني و حقوق ب ط)
شور كدولت بحرين در زمينه متوقف ساختن مصاديق نقض حقوق بشر كه همچنان در اين 

  خورد؛به چشم مي
اي جهت برقراري دام دولت بحرين به اتخاذ پروژهتأكيد بر همچنين ضرورت اق ي)

بير تدا عدالت انتقالي و جبران خسارات ناشي از موارد نقض حقوق بشر به كمك اِعمال
  كارآمد و مشاركت دادن قربانيان و جامعه مدني؛

اشاره به درخواست مجدد اين سازمان جهت مسئول به شمار آوردن تمامي افرادي كه  ك)
اند و همچنين جو شدهدي نقض حقوق بشر در قبال معترضان مسالمتمرتكب مصاديق ج

 .26عقيدتي –درخواست جهت آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي 
                                                            

٢٥ Peninsula Shield force 
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  *امارات متحده عربي
، در روز 27المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين - 1

صوص درخواست مادر زنداني سياسي اردني جهت آزادي ، در خ1400اسفندماه  4چهارشنبه 
  اند از:او از زندان امارات متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

ي بركار اشاره به درخواست مادر عادل بهار مطر، زنداني سياسي اردني، در حساب الف)
ردن عفو و آزاد كهاي امارات متحده عربي جهت خود در شبكه اجتماعي توييتر، از مقام

هاي تروريستي به اتهام ايجاد سازمان از زندان كه -آور خانواده تنها نان –فرزندش 
  محكوم به تحمل حبس شده است؛

جا مورد شكنجه و ضرب سال كه در آن 7اشاره به حبس مطر در زندان الوثبه به مدت  ب)
 ت؛محروم شده اس مالقات با اعضاء خانواده خود هرگونهو شتم قرار گرفته و از 

 - اشاره به بهت زده شدن خانواده مطر از دستگيري او به همراه سه تن از دوستانش  ج)
به دليل پيامي كه در كانالي گروهي  -  30و ياسر ابوبكر 29، عبدا... ابوبكر28ماهر ابوالشوارب

  اپ منتشر نموده بودند؛رسان واتسدر پيام
ل ميالدي، به منز 2015ال سباس شخصي، در هنگام افراد مسلح لاشاره به يورش شب د)

  ها نيز شهروندان اردني ساكن ابوظبي بودند؛مطر و دوستانش كه آن
 ها بدون حكماشاره به اقدام اين افراد به تفتيش منازل مطر و دوستانش و دستگيري آن ه)

  ها؛ت وارده به آنشان از اتهامابازداشت و بدون آگاه ساختن
ز سه يش ارفتن مطر و دوستانش در معرض ناپديدسازي قهري براي مدت باشاره به قرار گ و)

 ماه و نيم؛

                                                                                                                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 26

 https://salam‐dhr.org/?p=4895 
٢٧ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٨ Maher Abu al‐Shawareb 
٢٩ Abdullah Abu Bakr 
٣٠ Yasser Abu Bakr 
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گفتني است كه پس از گذشت مدتي آشكار شد كه مطر و دوستانش در اين مدت در  ز)
هاي مخفيانه دستگاه امنيتي امارات متحده عربي، سلولي كوچك در يكي از بازداشتگاه

  دند؛محبوس شده بو» 31زندان سرخ«موسوم به 
سال حبس به اتهام ايجاد سازماني تروريستي، از  10ها به تحمل اشاره به محكوميت آن ح)

  ؛32هاي عموميها و ويدئوطريق انتشار و در اختيار داشتن عكس

  
المللي براي آزادي در امارات متحده عربي، در روز انتشار گزارش از سوي كارزار بين -2

به نقض  33وص اقدام قاضي محمد حمد عبدالقادر، در خص1400يكشنبه اول اسفندماه 
موازين حقوقي و ناديده گرفتن دعاوي معتبر مبني بر ِاعمال شكنجه در امارات متحده 

  اند از:عربي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
نفي  ، بهاشاره به اقدام محمد عبدالقادر، قاضي ديوان عالي امارات متحده عربي الف)

 2013ر سال د» 94يو.اِي.ايي «راد شده از سوي متهمان محاكمه موسوم به دعاوي معتبر اي
  ميالدي، مبني بر اِعمال شكنجه در اين كشور؛

ه به تحمل تن از شهروندان امارات متحده عربي در اين محاكم 94اشاره به متهم شدن  ب)
در هاي طوالني مدت، به دليل حمايت از ايجاد اصالحات دموكراتيك در كشور حبس

  آستانه وقوع بهار عربي؛
ين اح، اين در حالي بود كه ارتباط يكي از افراد اين گروه با حزب سياسي االصال ج)

ه شمار هاي كشور فراهم آورد تا اين فعاالن را تهديدي تروريستي بامكان را براي مقام
  الش براي براندازي حكومت كنند؛تها را متهم به آورده و آن

                                                            
٣١ Red prison 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش كارزار بين 32
https://www.icfuae.org.uk/news/jordanian‐political‐prisoners‐mother‐appeals‐his‐release‐
uae‐prison 
٣٣ Muhammad Hamad Abd al‐Qadir 
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، وكيل و فعال حقوق بشر و 34شدن اعضاي اين گروه بر محمد الُرِكن اشاره به مشتمل د)
فرزند كه هر دو نفر همچنان در  6، كارمند دولت و داراي 35عبدالسالم درويش المرزوقي

 برند؛حبس به سر مي

 ها و قطعاشاره به حبس گروهي اين افراد پس از دستگيري، ناپديدسازي قهري آن ه)
 هاي طوالني به دستور قاضي القادر؛براي مدت زمانبا جهان خارج  ارتباطشان

رض ر معاشاره به دستور قاضي عبدالقادر مبني بر قرار دادن بسياري از متهمان د و)
رغم ها به ارتكاب به جرم، بهمدت پيشامحاكمه، پيش از متهم شدن آنهاي طوالنيحبس

  س بودند؛اهي غيررسمي محبوها در بازداشتگآگاهي از اين مسئله كه آن
قي حقو گفتني است كه اين قاضي با اتخاذ اقدامات اين چنيني هم فرآيندهاي صحيح ز)
 المللي و هم قوانين امارات متحده عربي را ناديده گرفته است؛بين

الركن و  ازجمله پرونده –ها اشاره به اقدام قاضي القادر در مورد بسياري از پرونده ح)
شان هاي پيشامحاكمه بدون حضور زندانيان يا وكاليبسبه افزايش زمان ح –المرزوقي 

حق  ه مبتني برقانوني ك –آيد كه خود نقض قانون كيفري امارات متحده عربي به شمار مي
ر قي دبرخورداري متهم از حضور در اين روندها است: گفتني است كه در مورد المرزو

 مرتبه تكرار شد؛ 5اين اقدام 

 ندانيانات زاشاره به اقدام قاضي عبدالقادر به همچنين ناديده گرفتن آشكاراي اظهار ط)
  استفاده؛مبني بر قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء

ها و هاي آشكاراي آسيباين در حالي است كه اين دعاوي بر اساس نشانه ي)
قاضي از انجام  حالنيابارفتارهاي جسمي بر بدن زندانيان كامًال قابل اثبات بوده و سوء

  ؛36تحقيق و يا اتخاذ اقدامات حمايتي در اين زمينه امتناع ورزيده است هرگونه

  

                                                            
٣٤ Mohammed al‐Roken 
٣٥ Abdulsalam Darwish al‐Marzooqi 

  ينك:المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لگزارش كارزار بين 36
 https://www.icfuae.org.uk/news/uae%E2%80%99s‐judge‐muhammad‐hamad‐abd‐al‐qadir‐
violates‐legal‐standards‐and‐ignores‐credible‐claims 
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، 1400ماه انتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز يكشنبه اول اسفند -3
 نامهدر خصوص محروميت هزاران كودك در امارات متحده عربي از برخورداري از شناس

  اند از:ياي اجتماعي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتو ديگر مزا
راي بهاي امارات متحده عربي به عدم صدور شناسنامه اشاره به اقدام بيمارستان الف)

شان، كه منجر به ايجاد هاي بيمارستان از سوي والديننوزادان تا زمان پرداخت هزينه
ها در نام آنه و همچنين از ثبتهويتي شد اي از كودكان فاقد مداركجمعيت فزاينده

حزار اهاي درماني و بهداشتي، دريافت گذرنامه و يا حتي مدارس، برخورداري از مراقبت
  آورد؛مليت ممانعت به عمل مي

ده متح اشاره به برآورد فعاالن حقوق بشر مبني بر وجود هزاران كودك در امارات ب)
اقد گران مهاجر آفريقايي و آسيايي و فهاي كارها از خانوادهعربي كه بسياري از آن

هاي شان از عهده هزينهشناسنامه و مدارك هويتي هستند؛ يا به اين دليل كه والدين
  اند؛ه دنيا آمدهبخارج از چهارچوب ازدواج  كهنيااند و يا بيمارستان برنيامده

ادران مي كه از در امارات متحده عربي از ارائه شناسنامه به كودكان كهنيااشاره به  ج)
آيد، چرا كه رابطه جنسي خارج از ازدواج در اين شوند، ممانعت به عمل ميمجرد زاده مي

  كشور غيرقانوني است؛
 ناسنامهشاقد فاشاره به اظهارات دو مقام دولتي فيليپيني، مبني بر وجود هزاران كودك  د)

 تنها در ميان جامعه مهاجر اين كشور در امارات متحده عربي؛

مارات يم ااشاره به برخورداري فرزندان اكثر شهروندان و كارمندان اداري مهاجر مق )ه
هاي متحده عربي از معيارهاي بااليي چون، تحصيل در مدارس غيرانتفاعي و مراقبت

امه اقد شناسنفغيرقابل دسترس بودن اين خدمات اوليه براي كودكان  حالنيدرعدرماني و 
يز نهاي دوران كودكي را توسط پزشك معاينه نشده و واكسن نتاكنوها كه بسياري از آن

  اند؛دريافت نكرده
ها درباره اي دولت امارات از پاسخگويي به پرسشدفتر رسانه كهاين در حالي است  و)

  كودكان فاقد مدارك هويتي امتناع ورزيده است؛
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ارائه مدارك تولد نوزادان هاي امارات به امتناع از اقدام بيمارستان اگرچهگفتني است كه  ز)
آيد، اما اين هاي درماني، غيرقانوني به شمار ميشان به دليل عدم پرداخت هزينهبه والدين

روند همچنان تداوم يافته است، چرا كه برخي از والدين از اطالع يافتن پليس از عدم 
 شان و مواجهه با پيامدهاي قانوني اين امر هراس دارند؛پرداخت ديون

فارس، هاي حامي كارگران مهاجر در منطقه خليجشاره به اظهارات مدير يكي از سازمانا ح)
در برخي موارد از پذيرش زناني كه از خدمات بيمه درماني يا امكان مالي  كهنيامبني بر 

آيد و هاي بيمارستان برخوردار نيستند، به هنگام زايمان ممانعت به عمل ميپرداخت هزينه
  شوند؛ناگزير به ارائه گذرنامه خود پيش از ترك بيمارستان مي هابرخي از آن

شوند، ازجمله اين در حالي است كه والدين در اين شرايط حتي با تهديد نيز مواجه مي ط)
هاي اين كشور مادري را تهديد كرد كه در در سال گذشته، يكي از بيمارستان كهنيا

  آورد؛حويل فرزند وي ممانعت به عمل ميهاي بيمارستان از تصورت عدم پرداخت هزينه
ميالدي، به  2020اشاره به اقدام دولت امارات متحده عربي، در ماه نوامبر سال  ي)
اقدامي كه به همراه ساير تدابير باهدف  – ازدواجزدايي از روابط جنسي خارج از جرم

 آن به ارتقايبا نياز  افزايش جذابيت اين كشور براي شهروندان غربي انجام پذيرفت و
دچار چالش شده بود،  19 –وضعيت اقتصادي خود كه به دليل شيوع بيماري كوويد 

  كرد؛ي ميزمانهم
ها به در جريان گذاردن پليس، زماني ، تداوم اقدام برخي از بيمارستانحالنيدرعاشاره به  ك)

 شده است؛ كند كه در برخي موارد منجر به بازداشت آن مادركه مادر مجردي زايمان مي

قرار دادن دولت، در ماه گذشته ميالدي، كه  فشارتحتكاران به اشاره به اقدام محافظه ل)
ي خارج از چهارچوب ازدواج فرزند آورمنجر به تغيير مجدد قانون و جرم به شمار آمدن 

  شده و مجازات تحمل دو سال حبس براي آن در نظر گرفته شد؛
ها با توسل به اتخاذ كاران و ليبرالاي ميان محافظههاشاره به سرانجام ايجاد موازن م)

 كهنيااجتناب از مورد پيگرد قرار گرفتن والدين، ازجمله  منظوربهتدابيري در اين قانون 
والدين نوزاد پس از تولد وي ازدواج كنند و يا با طي برخي از فرآيندهاي اداري امكان به 
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هاي گزافي براي فرآيندهايي كه هزينه –ورند رسميت شناخته شده فرزندشان را فراهم آ
  كارگران مهاجر به همراه دارد؛

ام اشاره به همچنين دشواري بازگشت كارگران مهاجر به كشورهاي خود جهت انج ن)
سياري هاي سنگين سفر و همچنين ناگزير شدن بزايمان در آن كشورها، با توجه به هزينه

هايي چالش شان كه باز پس گرفتن آنود به كارفرمايانخ از اين كارگران به ارائه گذرنامه
 به همراه دارد؛ شانيبرارا 

دست  و از 19 –اشاره به رو به وخامت نهادن اين وضعيت با شيوع بيماري كوويد  س)
ا مشكل ود برفتن برخي از مشاغل كه بسياري از مهاجران را براي تأمين نيازهاي اوليه خ

  مواجه ساخته است؛
در حالي است كه كودكان فاقد تابعيت به دليل عدم برخورداري از مدارك هويتي اين  ع)

امكان بازگشت به كشورشان را نيز ندارند و ناگزير به زندگي در سايه جامعه امارات 
 .37اي نامعلوم هستندمتحده عربي و رويارويي با آينده

  
ير ه عربي در سابشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحدب) موارد نقض حقوق 

 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
، در 1400اسفندماه  5شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1

ز اميليون تن از مردم يمن. برخي  13خصوص هشدار سازمان ملل در زمينه گرسنگي 
  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت

هارات ديويد بيزلي، مدير اجرايي برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، در اشاره به اظ الف)
 13با خبرگزاري اسوشيتدپرس، مبني بر هشدار در خصوص سوق داده شدن  وگوگفت

                                                            
  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك: 37

 https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/20/uae‐migrant‐children‐education‐
heath‐care 
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ي گرسنگي شديد به دليل تداوم منازعات داخلي در اين سوبهميليون تن از مردم يمن 
  ه؛هاي بشردوستانكشور و كمبود بودجه جهت تأمين كمك

ه از سوي درصد از جمعيت يمن به منابع غذايي تأمين شد 40ي بيش از اتكااشاره به  ب)
ر ا خطببرنامه جهاني غذاي سازمان ملل و مواجه شدن شهروندان بيشتري در سطح جهان 

ا با مشكل ركه تأمين منابع براي اين برنامه  19 –گرسنگي از زمان شيوع بيماري كوويد 
 مواجه كرده است؛

مواجه هستند  ميليون نفر در سراسر جهان با خطر گرسنگي 285اكنون  كهنيااشاره به  ج)
ه بذا ناگزير غو برنامه جهاني  كندرسيدگي به نيازهاي يمن را دشوارتر مياين امر كه 

  ميليون تن از مردم اين كشور شده است؛ 8كاهش سهميه 
هت تأمين جميليارد دالر ديگر  9اشاره به نياز برنامه جهاني غذاي سازمان ملل به  د)

  نيازهاي غذايي جامعه جهاني؛
ها بهاي جنگي كه كودكان و خانواده –تأكيد بر ضرورت پايان بخشيدن به جنگ يمن  ه)

  ؛38گري جهت تأمين غذا كرده استبه تكدي ريناگزها را آن را پرداخته و آن

  
 5شنبه ، در روز پنج39نهظمواي سازمان حقوق بشرانتشار گزارش پژوهشي از سوي  -2

، در خصوص تأثير منازعه مسلحانه در يمن بر غيرنظاميان مبتالء به 1400 اسفندماه
  از: اندعبارتمعلوليت. برخي از محورهاي اين گزارش 

غاز منازعه آميليون فرد مبتالء به معلوليت در يمن پيش از  3اشاره به وجود حدود  الف)
د ها به شمار آمده و نيازمنپذيرترين گروهيكي از آسيب در اين كشور كه در دوران منازعه

  هاي بشردوستانه هستند؛دريافت كمك
اشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت افراد مبتالء به معلوليت در يمن پس از آغاز  ب)

اي چون، تحديد دسترسي به منازعه در اين كشور، با توجه به وجود معضالت فزاينده
                                                            

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 38
 https://per.euronews.com/2022/02/24/un‐warns‐of‐starvation‐of‐13‐million‐yemenis‐
children‐beg‐for‐food 
٣٩ Mwatana for Human Rights 
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ها و همچنين ناگزير شدن برخي از اين افراد ارد آمده به زيرساختهاي وخدمات، آسيب
هايي كه فاقد گاهسكونت –جا شدگي هاي موقت به دليل بيگاهبه زندگي در سكونت

  ترين ملزومات معيشتي و حمايتي هستند؛ابتدايي
 مانساز 300هاي بيش از اشاره به همچنين منجر شدن اين منازعه به تعليق فعاليت ج)

در  نهاد داخلي كه اقدام به فراهم آوردن خدمات به افراد مبتالء به معلوليت،مردم
  نمودند؛ازپروري ميهاي مراقبتي، آموزشي و بعرصه

هاي المللي در اين زمينه با محدوديتنهاد بينهاي مردماشاره به مواجه شدن سازمان د)
هاي درگير در جنگ، ط طرفها توسبيشتر و حتي مورد هدف قرار گرفتن برخي از آن

ه ئتالف باي امركز ارائه خدمات به نابينايان در صنعا كه توسط حمله هوايي نيروه ازجمله
  ميالدي، تخريب شد؛ 2016رهبري عربستان در ماه ژانويه سال 

نازعه جاري مهزار تن از شهروندان يمني به معلوليت در پي  6اشاره به دچار شدن دست كم  ه)
هاي آتش ها يكي از اعضاء بدن خود را به دليل انفجارهاي ناشي ازكه بيشتر آن در اين كشور

الملل ق بينهاي زميني يا گلوله از دست دادند كه در تناقض با حقوتوپخانه، حمالت هوايي، مين
  از رقم ذكر شده است؛ است: گفتني است كه آمار واقعي اين افراد احتماالً بيش

ر بدر يمن  شناختي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از منازعه مسلحانهواناشاره به تأثيرات ر و)
امت ها و رو به خشهروندان غيرنظامي مبتال به معلوليت، همچنين دردها و نيازهاي آن

هايي كه از اين ها در زمينه حمايتشان، عالوه بر وجود محدوديتنهادن موانع پيش روي
  آيد؛افراد به عمل مي

  هاي درگير در جنگ يمن جهت:خواست از تمامي طرفاشاره به در ز)
ها به نآترسي حمايت به عمل آوردن از افراد مبتالء به معلوليت و حصول اطمينان از دس -

  هاي بشردوستانه بدون مواجهه با موانع موجود؛عدالت، خدمات اوليه و كمك
ق ايبندي به حقودرنگ هدف قرار دادن غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي و پتوقف بي -

  المللي حقوق بشر؛المللي بشردوستانه و قانون بينالملل، ازجمله حقوق بينبين
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  هاي انفجاري در مناطق مملو از جمعيت؛درنگ به استفاده از سالحپايان دادن بي -
رداخت پهاي درآمدزايي براي افراد مبتال به معلوليت با حصول اطمينان از ايجاد فرصت -

  ها؛د به آنمنظم دستمز
 ر دورانداتي تسهيل دسترسي غيرنظاميان، ازجمله افراد مبتالء به معلوليت به خدمات حي -

  زميني، دريايي و هوايي؛ ها از مرزهايمنازعه و امكان گذر آن
ستقرار نشيني و يا ابر جاي نگذاردن تجهيزات منفجرنشده به هنگام انجام عمليات عقب -

  تواند موجب آسيب رساندن به غيرنظاميان شود؛ه ميمجدد و بازآرايي نيروها ك
  المللي بشردوستانه جهت:هاي بيناشاره به درخواست از حاميان مالي و سازمان ح)
هاي اي كه از سوي سازمانبودجه –افزايش بودجه اقدامات بشردوستانه در يمن  -

  شود؛تأمين مير زمينه افراد مبتالء به معلوليت دالملليِ فعال نهاد بينمردم
ه نازعه بمروز باختصاص توجه بايسته به نيازهاي غيرنظاميان مبتالء به معلوليت در زمان  -

  هاي بشردوستانه اضطراري؛كمك فراهم آوردن كمك
  ؛40هاي يمني برخوردار از افراد داراي معلوليتاولويت بخشيدن به كمك به خانواده -

  
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
ي ابتداهزار تن از مردم يمن از  20جا شدگي بيش از ، در خصوص بي1400 اسفندماه 4

  از: اندعبارتميالدي. برخي از محورهاي اين گزارش  2022سال 
از نهادهاي  -المللي مهاجرت اشاره به انتشار گزارش جديد از سوي سازمان بين الف)
يمن)  تن از مردم 208هزار و  20خانوار يمني ( 3368جا شدگي مبني بر بي - زمان ملل سا

 )؛2022فوريه سال  19از آغاز سال جاري ميالدي (اول ژانويه تا 

 هاي مأرب، حديده و تعز؛ها در استانجا شدگياشاره به وقوع بيشترين ميزان بي ب)

                                                            
  ي در لينك:. قابل بازيابمواطنهي سازمان حقوق بشرگزارش پژوهشي  40

 https://mwatana.org/en/disabilities‐2 
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ر طول د... ي دولت يمن و نيروهاي انصارااشاره به تشديد منازعات ميان نيروهاي حام ج)
هاي يمني، همچنين تلفات انساني جا شدگي بسياري از خانوادهچند هفته گذشته كه به بي

  و مادي انجاميده است؛
جا شدگي اشاره به گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) مبني بر بي د)

نفر) در استان مأرب يا به سوي  548زار و ه 61خانوار يمني ( 258هزار و  10در مجموع 
 396ها كه از ميان آن 2022ژانويه سال  29ميالدي تا  2021اين استان، از ماه سپتامبر سال 

خانوار  161و شامل  جا شدهنفر) تنها در ماه ژانويه سال جاري ميالدي بي 2376خانواده (
   41شوند؛ستان شبوه ميتن) از ا 126خانوار ( 21تن) از استان الجوف و  966(

 متحدهاالتياگفتني است كه بر اساس آمار رسمي سازمان ملل، جنگ يمن كه در آن  ه)
اند، منجر به كشته شدن آمريكا و بريتانيا به حمايت از ائتالف به رهبري عربستان پرداخته

ي هزار تن از مردم اين كشور شده و ميليون تن از شهروندان آن را به سو 100بيش از 
  ؛42قحطي سوق داده است

  
، 1400 اسفندماه 2وب، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -4

به وقوع پيوسته در شهر  در خصوص كشته و مجروح شدن غيرنظاميان يمني بر اثر بمباران
  از: اندعبارتدر استان حجه. برخي از محورهاي اين گزارش  43عبس
ر ببني مدور بيانيه از سوي رئيس سازمان پزشكان بدون مرز در يمن، اشاره به ص الف)

ستان ا، در اسفندماه 2به وقوع پيوسته در ساعات اوليه روز دوشنبه  منجر شدن بمباران
گر از تن دي 10ساله و مجروح شدن  50ساله و يك زن  12حجه، به كشته شدن يك دختر 

  ؛ن بارداريك ز ازجملهدادند، كودكان تشكيل مي غيرنظاميان اين شهر كه اكثرشان را زنان و
                                                            

٤١https://reliefweb.int/report/yemen/unicef‐ma‐rib‐response‐humanitarian‐action‐update‐
january‐2022‐issue‐number‐2 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  42
 https://www.middleeastmonitor.com/20220223‐20000-�emenis‐displaced‐since‐beginning‐

of‐2022‐iom‐says 
٤٣ Abs 
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ان است اشاره به افزايش چشمگير تلفات غيرنظاميان در پي شدت يافتن منازعات در ب)
هاي اخير كه موجب بروز ها و ماهمناطق شمالي شهر عبس در هفته ازجملهحجه، 
ها جنگ و مردمي كه سال –ردم اين منطقه شده است هاي جدي براي ايمني منگراني

 اند؛جا شدگي را تجربه كردهبي

 ازجملههدف، اشاره به ابراز نگراني عميق در زمينه پيامدهاي دهشتبار حمالت بي ج)
هاي اين جنگ، ضمن درخواست از باران غيرنظاميان در هر دو سوي جبههبمباران و گلوله

بشردوستانه و اتخاذ  الملليهاي درگير اين منازعه جهت پايبندي به حقوق بينتمامي طرف
  ؛44تمامي تدابير الزم در راستاي حمايت از جان غيرنظاميان

  
، به 1400 اسفندماه 2وب، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -5

ران ا بحبنقل از كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، در خصوص تداوم مواجهه يمن 
رهاي برخي از محو سال جنگ در اين كشور. 7ي با گذشت بيش از امان انسانمخرب و بي
  از: اندعبارتاين گزارش 

هاي بشردوستانه ميليوني يمن به كمك 30درصد از جمعيت  66اشاره به نياز حدود  الف)
 2021 سال براي بقاء روزانه خود، بر اساس برآورد نهاد بررسي نيازهاي بشردوستانه در

هزار پناهجو و  102جا شده داخلي و ميليون بي 4,2شامل بيش از  ميالدي، كه اين آمار
  شود؛پناهنده مي

صادي به ها و فروپاشي اقتاشاره به منجر شدن تشديد منازعات، ناامني متداوم، تحريم ب)
درصد از كل جمعيت يمن به زير خط فقر و خطر جدي قحطي:  80سوق دادن حدود 
ي اي در معرض خطر ناامني غذايقابل مالحظه طوربهجا شدگان داخلي گفتني است كه بي

  بيشتر در قياس با ساير شهروندان اين كشور قرار دارند؛

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 44

 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐bombing‐abs 
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هاي خود، به هزار تن از مردم يمن به گريز از خانه 157اشاره به ناگزير شدن بيش از  ج)
ر سال هاي مأرب، تعز، حديده و البيضاء، تنها ددر استان ژهيوبهدليل تداوم منازعات، 

  ميالدي؛ 2021
حلي سياسي جهت امان و فقدان راهبا توجه به منازعات متداوم و بي كهنيااشاره به  د)

جا شدگي در رود كه روند متمادي بيپايان دادن به اين جنگ از طريق مذاكره، انتظار مي
  ميالدي نيز همچنان ادامه يابد؛ 2022سال 

ي در جا شدگان داخلت بازگشت ايمن و آبرومند بيهايي جهاشاره به احتمال بروز فرصت ه)
و  ي و امنيتياقتصاد –ابراز نگراني در خصوص شرايط اجتماعي  حالنيدرعمناطق با ثبات و 

جا شدگان تواند بازگشت خودخواسته و پايدار بيفقدان خدمات عمومي در اين مناطق كه مي
  را با مشكل مواجه سازد؛

نقض  ستردهشدن غيرنظاميان به پرداخت بهاي سنگين مصاديق گاشاره به تداوم ناگزير  و)
  ن؛هاي جنگ در يمالمللي بشردوستانه از سوي تمامي طرفقانون بين

هاي به روهير گاشاره به مواجهه زنان، كودكان، سالمندان، افراد مبتالء به معلوليت و سا ز)
انون قعيف ضمنازعه، حاكميت  حاشيه رانده شده با مخاطرات گسترده ناشي از آثار چندجانبه

 جا شدگي نيز به گونهبي كهيدرحالاقتصادي،  –و رو به وخامت نهادن شرايط اجتماعي 
  اي در اين كشور تداوم يافته است؛فزاينده

 از هزار پناهجو و پناهنده در سراسر يمن كه عمدتاً 102اشاره به وجود حدود  ح)
 –ماعي آمده، بيشترين بهاي وضعيت وخيم اجتكشورهاي سومالي و اتيوپي به اين كشور 

مبود هاي بشردوستانه بوده و با توجه به كاقتصادي را پرداخته، همچنان متكي به كمك
  شود؛ها نگريسته ميخدمات عمومي در اغلب موارد به عنوان سربار به آن

برقراري اشاره به تداوم چالش از سرگيري استرداد پناهجويان به سومالي با توجه به  ط)
و همچنين تأثير منفي وخامت وضعيت امنيتي  19 –هاي مربوط به بيماري كوويد پروتكل

هاي استرداد ايمن و خودخواسته پناهجويان به اين كشور: گفتني است در اتيوپي بر فرصت
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از  ازجملههاي اخير حاكي از افزايش آمار پناهجوياني است كه از اين كشور، كه داده
 آيند؛به يمن مي منطقه تيگراي،

هاي اين كشور هاي مقامبا توجه به موانع اداري جاري در يمن، تالش كهنيااشاره به  ي)
هاي از دسترسي كهآنهاي بشردوستانه و موانع امنيتي موجود در جهت مداخله در فعاليت

دهد، الزم ممانعت به عمل آورده و فضاي الزم براي اقدامات بشردوستانه را كاهش مي
رود كه يمن در آينده نيز همچنان يكي از كشورهاي برخوردار از بيشترين محيط انتظار مي

 .45عملياتي ناپذيرا به شمار آيد

  

                                                            
  اهندگان سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: وب، به نقل از كميسارياي عالي پنگزارش پايگاه اينترنتي ريليف 45

https://reliefweb.int/report/yemen/unhcr‐yemen‐2022-��������-and‐action‐plan 


