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  رآمدد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق 
 ها در سايرن دولتبشر از سوي ايبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار آشكار به ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401ماه خرداد در كشورهاي منطقه
مورد  1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمده

  بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به شرح زير است:
  

  ستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعرببشر در  حقوق الف) موارد نقض
 

  *عربستان سعودي
مان ملل از عربستان سعودي جهت آزاد كردن بستگان مقام درخواست ساز -1

  اطالعاتي سابق اين كشور
، 1401خرداد ماه  20تحليلي ميدل ايست مانيتور در روز جمعه  –به گزارش پايگاه خبري 
حكومت عربستان سعودي درخواست نموده است تا  انه سازمان ملل ازكارگروه حبس خودسر

  درنگ آزاد كند.، مقام اطالعاتي سابق اين كشور، را بي2فرزندان و داماد سعد الجبري
ميالدي، بر اساس  2020الزم به يادآوري است كه عمر و سارا، فرزندان الجبري در سال 

غيرقانوني از كشور به و توطئه جهت گريز حكم دادگاهي در عربستان و به جرم پولشويي 

                                                            
 Officeر سازمان ملل (دفتر كميسارياي عالي حقوق بش 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR)( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN  Newsالملل (و بين)؛ سازمان عفAmnesty 

Internationalبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman  Rights Watchالمللي براي آزادي در امارات )؛ كارزار بين
)؛ سازمان International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE)حده عربي (مت

 SALAMسالم براي دموكراسي و حقوق بشر ( for  Democracy  and  Human  Rights مركز حقوق بشر خليج )؛
ي و حقوق بشر در بحرين ها براي دموكراس)؛ مؤسسه آمريكاييGulf Centre for Human Rights (GCHR)((فارس) 

)Americans for Democracy and Human Rights  in Bahrain (ADHRB) سعودي براي  –)؛ سازمان اروپايي
 European‐Saudiبشر (حقوق  Organization  for  Human  Rights  (ESOHR) ؛ سازمان حقوق بشري الكرامه(

)Alkaramaسازمان صليب سرخ جهاني ( )؛International  Committee of  the Red Cross ؛ پايگاه خبري نيو(
 Alعرب / العربيه الجديد ( Arabiya Al‐Jadeed  /  The New Arab ت مانيتور تحليلي ميدل ايس –)؛ پايگاه خبري

)Middle  East Monitor  (MEMO)وب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفReliefWeb( خبرگزاري آناتولي ) وAnadolu 

Agency(.  
٢ Saad Al‐Jabri 
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سالم  زمانهمها رد شده است. از سوي ديگر، اتهاماتي كه از سوي آن –حبس درآمدند 
  ، داماد الجبري نيز در دبي دستگير و به عربستان انتقال يافته است.3الموزيني

بري را به لجميالدي، عمر ا 2020بر اساس اين گزارش، دادگاه سعودي در ماه نوامبر سال 
  محكوم كرده است. حبس سال و نيم 6سال و سارا الجبري را به تحمل  9تحمل 

درنگ و بي قيدوشرطبياز اين رو، سازمان ملل حكومت عربستان را ملزم به آزادي 
سارات ان خفرزندان و داماد الجبري و همچنين دولت امارات متحده عربي را ملزم به جبر

  ده است.الموزيني جهت حبس او نمو
ا رتباط بان ايانيه سازمان ملل، فرزندان الجبري به دليل عدم برخورداري از امكبنا بر ب

هاي روحي شديدي را متحمل شده و خانواده خود و حبس در مكاني نامعلوم، شكنجه
 داماد وي نيز تحت شكنجه جسمي و روحي ادعايي قرار گرفته است.

در  انادا است،كل حاضر ساكن الجبري كه در حا كند كهاين گزارش در ادامه يادآوري مي
ن مدعي شد كه محمد ب متحدهاياالتميالدي با ارائه شكايتي در دادگاهي در  2020سال 

، اما گروهي را براي كشتن وي اعزام كرده بود 2018سلمان، وليعهد سعودي، در سال 
  هاي كانادا با شكست مواجه شد.ها توسط مقاماقدامات آن

 كومتايي مزبور كمتر از دو هفته پس از اقدام عامالن حويداد ادعست كه رگفتني ا
گري عربستان در در كنسول ،نگار اين كشورروزنامه ،سعودي به قتل جمال خاشقچي

  استانبول به وقوع پيوست.
در پايان اين گزارش آمده است كه وكالي محمد بن سلمان اتهامات الجبري را مردود به 

رهبر يك كشور خارجي، در  عنوانبهوليعهد اين كشور  اند كههار داشتهشمار آورده و اظ
  .4از مصونيت حقوقي برخوردار است متحدهاياالت

  
  جر يمني در عربستان سعودينقض حقوق كارگران مها -2

در گزارشي در روز دوشنبه  5ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينمؤسسه آمريكايي
از سوي قرار گرفتن ناعادالنه مهاجران يمني  ز تشديد مورد هدف، ا1401خرداد ماه  16
ميالدي  2021از ماه ژوئيه سال  ويژهبهچند سال گذشته،  هاي عربستان سعودي طيمقام

                                                            
٣ Salem Almuzaini 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  4
 https://www.middleeastmonitor.com/20220610‐un‐calls‐on‐saudi‐arabia‐to‐free‐relatives‐
of‐former‐spy‐chief 
٥ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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، كارگران مهاجر يمني در اين كشور در معرض ديگرعبارتبهخبر داده است. 
توان به مواردي يم ازجملهاند كه هاي عربستان قرار گرفتهشمار مقامهاي بياستفادهسوء

آميز در زمينه اشتغال و به هاي تبعيضهاي خودسرانه، اِعمال محدوديتچون، حبس
  اشاره كرد. شانيقراردادهامخاطره افتادن معيشت كارگران به دليل فسخ ناعادالنه 

تان به هاي عربستوان در اقدام مقامها را مياستفادهبر اساس اين گزارش، شدت اين سوء
ت و نازعاكردن هزاران تن از متخصصان يمني به بازگشت به كشورشان در ميانه مناگزير 
  انساني مشاهده كرد. باردهشتبحران 

  از: اندتعباربرخي از موارد نقض حقوق كارگران مهاجر در عربستان  ،مطابق با اين گزارش
راي هر ل بريا 100خت ساالنه گزير نمودن كارگران به پرداهاي سعودي به نااقدام مقام -

  يابد.يميك از افراد خانواده و همراهان خود كه اين ميزان با گذشت هر سال افزايش 
 خود اشتغال اقدام حكومت عربستان به ناگزير نمودن كارگران مهاجر به پرداخت هزينه -

 دچنانچه تعدا ديگرعبارتبهبه نسبت تعداد شاغالن خارجي به شهروندان سعودي: 
 800ت رداخشهروندان سعودي بيشتر باشد، كارگران مهاجر ناگزير به پ ي ازكارگران خارج

  ماهانه هستند. طوربهريال  700ريال سعودي در ماه و در غير اين صورت پرداخت 
خي ر در براقدام حكومت سعودي به اِعمال ممنوعيت در زمينه استخدام كارگران مهاج -

  .هاي كشوراز مشاغل و بخش
ب مقررات ميالدي به تصوي 2021ع انساني سعودي در ماه ژوئيه سال اقدام وزارت مناب -

درصد از  25 ازجملهها، جديد مبني بر تحديد درصد استخدام كارگران برخي از مليت
شكي، ن كادر پزكاركنا ازجملهها، شهروندان يمني و فسخ قراردادهاي شغلي بسياري از آن

  ان سال.ن از ماه اوت همدانشگاهيان و ساير متخصصا
ليون تن از دولت يمن، بيش از دو مي 2020اين در حالي است كه بر اساس برآورد سال  -

يمن  اين افراد به كنند و مبالغي كه از سويزندگي ميشهروندان اين كشور در عربستان 
ايد. نمهاي حياتي اقتصاد فروپاشيده اين كشور را ترميم ميشود يكي از بخشفرستاده مي
وندان شهر ميالدي مبالغ ارسال شده از طرف 2017ورد بانك جهاني در سال بنا بر برآ

  ميليارد دالر بوده است. 2,3يمني ساكن عربستان به كشورشان ساالنه 
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آفريني براي آميز مزبور در راستاي شغلهاي تبعيضهاي سعودي به اتخاذ شيوهاقدام مقام -
مناطق و  يزان بيكاري در ايني كشور و كاهش مهاي جنوبشهروندان خود در بخش

  جويي در قبال مردم يمن با توجه به منازعه جاري در اين كشور.همچنين تالفي
ه بمار اقدام حكومت عربستان به حبس خودسرانه كارگران مهاجر يمني كه بر اساس آ -

از  ليون تنميالدي، حدود دو مي 2018المللي مهاجرت در سال دست آمده از سازمان بين
روندي كه  –اند هزار تن نيز از عربستان اخراج شده 500ندان اين كشور دستگير و شهرو

  هاي بعد افزايش يافته است.در سال
و  مملو از جمعيت يهابازداشتگاهاقدام حكومت عربستان به حبس كارگران مهاجر در  -

 از ست آمده از شماريدهاي معتبر به شرايط تحقيرآميز و نابسامان، بر اساس گزارش
اي جهاني در شوراي حقوق بشر و هاي حقوق بشري و كارگروه بررسي دورهسازمان
  و بريتانيا در قبال اين موارد. متحدهاياالت، سكوت حالدرعين

ستان عرب اين در حالي است كه بروز جنگ و منازعه در يمن و اقدامات ائتالف به رهبري
ي بحران بشر ترينبزرگي آن نهاده و هروندان غيرنظامدر اين كشور تأثيري مخرب بر ش

ت هاي سازمان ملل، حمالجهان را در اين كشور رقم زده است. همچنين بر اساس گزارش
شور كهزار تن از غيرنظاميان اين  20نيروهاي ائتالف به كشته و مجروح شدن حدود 

ها نيب آاي يمن و تخرهدرصد از حمالت به زيرساخت 67انجاميده و اين نيروها مسئول 
  اند.بوده

و بريتانيا در قبال تحوالت مزبور نمونه ديگري از  متحدهاياالتگفتني است كه سكوت 
پذيري در رابطه با موارد نقض حقوق بشر مرتكب مشاركت غرب در شكاف حاد مسئوليت

  .6شده از سوي عربستان سعودي در جنگ يمن است
  
  اي اجتماعيه، فعال رسانه7فضرورت آزادي دكتر لينا الشري -3

 ازجملهنهاد حقوق بشري ديگر،  19به همراه  8بشرسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در مؤسسه آمريكاييسازمان حقوق بشري القسط، 

بحرين، مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره و ... با 
                                                            

  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش مؤسسه آمريكايي 6
 https://www.adhrb.org/2022/06/human‐rights‐violations‐of‐yemeni‐migrant‐workers‐in‐
saudi‐arabia 
٧ Dr. Lina Alsharif 
٨ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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هاي سعودي درخواست ، از مقام1401خرداد ماه  13جمعه  اي در روزيانيهصدور ب
هاي اجتماعي هاي خود در شبكهگراييند تا دكتر لينا الشريف را كه در نتيجه كنشاهنمود

برد، به مدت بيش از يك سال است كه در زندان الحائر در رياض در حبس به سر مي
  .درنگ و بدون قيد و شرط آزاد كنندبي

ميالدي  2021يانيه، دكتر لينا الشريف، پزشك ساكن رياض، در ماه مه سال بر اساس اين ب
سرانجام در  كهنياهاي امنيتي سعودي دستگير و به مدت دو ماه ناپديد شد، تا توسط مقام

  زندان الحائر به حبس درآمد. 
كرده و ليت ميهاي اجتماعي فعاگفتني است كه دكتر الشريف پيش از دستگيري در رسانه

 هزجملاه مباحثه در زمينه سياست حكومت سعودي و دفاع از حقوق بشر در اين كشور، ب
  ست.اپرداخته سياسي مي –حقوق زنان، آزادي دين، آزادي بيان و آزادي زندانيان عقيدتي 

هاي قهري يا هاي سعودي در پاسخ به نامه كارگروه ناپديدشدگياز سوي ديگر، مقام
ا كشور ر اين اين رابطه اظهار داشتند كه دكتر الشريف قوانين سازمان ملل در غيراختياري

 ت.ه اسنقض نموده و بر اساس قانون مبارزه با جرائم تروريستي بازداشت و محبوس شد

هاي ازيديدسبيانيه مزبور در ادامه به اقدامات سيستماتيك حكومت عربستان در زمينه ناپ
 كارآمدياره و بر ناشان از حق آزادي بيان اشمنديليل بهرهقهري شهروندان اين كشور به د

 هاي سعودي در زمينه پايبندي به فرآيندهاي صحيح قضايي و تضمينسيستماتيك مقام
شر در نمادهايي از نقض حقوق ب –أكيد كرده است هاي آزاد و عادالنه تبرگزاري محاكمه

 كه پرونده دكتر الشريف نيز آشكار است.

ت دكتر مدوق بشري همچنين در زمينه حبس پيشامحاكمه طوالنيي حقهاسازمان بيانيه اين
ينه برخورداري از نماينده حقوقي و نقض حقوق او در زم الشريف بدون تفهيم اتهام و

هاي او از مراقبت كهنياسالمت روحي و جسمي وي ابراز نگراني عميق كرده، با توجه به 
  .9پزشكي الزم محروم بوده است

  
  
  

                                                            
  بشر و ديگر نهادهاي حقوق بشري. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –بيانيه سازمان اروپايي  9

https://b2n.ir/g09962 
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نشان كردن تعهدات عربستان سعودي در ان سازمان ملل به خاطراقدام كارشناس -4
  زمينه منع شكنجه و حبس نامحدود زندانيان

ول ق، از 1401خرداد ماه  13سازمان حقوق بشري الكرامه در گزارشي در روز جمعه 
يقات هاي سعودي در رابطه با انجام تحقكارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تعهدات مقام

 هن نموداطرنشارفانه در زمينه موارد ادعايي ِاعمال شكنجه در اين كشور را خطسريع و بي
از  تمامي شواهد و مدارك اخذ شده تحت شكنجه و فشار كهنيابا تأكيد بر  است

  فرآيندهاي قضايي حذف شود.
 مدتيالنطوند كه حبس اهگزارش، كارشناسان سازمان ملل همچنين تأكيد نمود نيبنابرا

ر ها با جهان خارج، موجب تسهيل ارتكاب به شكنجه و ديگو قطع ارتباط آنزندانيان 
تواند رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز شده و به خودي خود ميهاي بيرفتارها يا مجازات

 شكلي از اين رفتار به شمار آيد.

 ز سوي شماري ازاي مطبوعاتي اگفتني است كه اين اظهارات در چهارچوب صدور بيانيه
كارشناسان سازمان ملل مبني بر درخواست از حكومت سعودي جهت آزاد كردن عبدا... 

. الزم به يادآوري است كه اين حكم 11ه استو لغو حكم اعدام او بيان شد 10الحويطي
                                                            

١٠ Abdullah al‐Howaiti 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 11

ز حكومت ، كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ا1401خرداد ماه  10شنبه به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل در روز سه*
مي حك –مايند درنگ آزاد و حكم اعدام صادره عليه وي را لغو نا... الحويطي را بيعربستان سعودي درخواست نمودند تا عبد

  كه در رابطه با ارتكاب او به جرائم ادعايي در دوران كودكي صادر شده بود.
و  اشت به اتهام سرقتدسال سن  14ميالدي و هنگامي كه تنها  2017الزم به يادآوري است كه عبدا... الحويطي در ماه مه سال 

كنجه شده تحت بر اساس اعترافات اخذ شقتل دستگير و به رغم برخوداري از عذر موجه مبني بر عدم حضور در محل جرم، 
  رفتارها محكوم به اعدام شد.و ساير سوء

ارغ از ي كه فبر اساس اين گزارش، كارشناسان سازمان ملل در خصوص تأييد حكم الحويطي در ماه مارس سال جاري ميالد
نگراني  ابراز ت فشار، به شدتنه تحقيق در زمينه اتهامات اِعمال شكنجه و يا تعيين صحت اعترافات اخذ شده تحهر گو

الوقوع يبنظرخواهي نيز اين حكم را تأييد نمايد، الحويطي در معرض خطر قركردند، چرا كه در صورتي كه دادگاه تجديد
  اعدام قرار خواهد گرفت.

يل عدم دلاي معيوب به ل، كارشناسان اين سازمان از حكم صادر شده پس از برگزاري محاكمهمطابق با گزارش سازمان مل
توان به مواردي چون، ناكارآمدي در توجه به اند، كه از جمله ميهاي صحيح قضايي ابراز ناخرسندي كردهپايبندي به فرآيند

متهم و  رفتار عليهاتهامات اِعمال شكنجه و سوء برخورداري متهم از عذر موجه مبني بر عدم حضور در محل جرم، انكار
  كنجه به عنوان مدرك مستدل بدون انجام تحقيق در اين زمينه اشاره كرد.پذيرش اعترفات اخذ شده تحت ش

نه طرفانه در زميهاي سعودي به انجام تحقيقات سريع و بيكارشناسان سازمان ملل در ادامه ضمن خاطرنشان كردن تعهد مقام
يي اين رفتار را از فرآيند قضاو سوء ودند تا تمامي مدارك مبتني بر اعترفات تحت شكنجهها درخواست نمشكنجه، از آن اِعمال

ه كا جرائمي رتباط بااز جمله در  –پرونده خارج و همچنين تدابير الزم جهت لغو مجازات اعدام براي كودكان را اتخاذ كنند 
 گيرند.ازات قرار ميبر اساس قوانين قصاص و حدود مورد مج
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هاي عربستان، الحويطي در دوران كودكي براي جرمي صدور يافته كه بنا بر ادعاي مقام
ند كه صدور حكم اهازمان ملل در ادامه خاطرنشان كردت. كارشناسان سمرتكب آن شده اس
 ها از حيات است.مجرمان مصداق محروميت خودسرانه آناعدام براي كودك

وط به از اتهامات مرب كيچيه تاكنونبر اساس مستندات سازمان حقوق بشري الكرامه 
ن ي عامالزاتي براه و يا مجارفتطرفانه قرار نگاِعمال شكنجه در عربستان، مورد تحقيق بي

  آن در پي نداشته است.
مطابق با اين گزارش، سازمان الكرامه در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي گزارشي مبني بر 
ابراز نگراني در زمينه موارد جدي نقض حقوق بشر در عربستان سعودي به كميته منع 

 2016شور در سال ي جهاني اين كامواردي كه از زمان بررسي دوره –شكنجه ارائه نمود 
توان به وضعيت مدافعان حقوق بشر در اين كشور كه مي ازجملهبه وقوع پيوسته است كه 
، محمد 12اند، همچون محمد عبدا... العتيبيهاي طوالني مدت شدهمحكوم به تحمل حبس

  و... اشاره كرد. 14و وليد ابوالخير 13القحطاني
 مينهزه اين كميته، لزوم تحقيق در گزارش خود ب اين سازمان حقوق بشري همچنين در

 طوربهها تمامي آن كهنياذكر شده، با توجه به هاي سرشناس را متسرنوشت اين شخصيت
 هاي كارگروه حبس خودسرانهدرخواست رغمبهخودسرانه از آزادي خود محروم مانده و 
  برند.سازمان ملل همچنان در زندان به سر مي

ست كه كميته منع شكنجه سازمان ملل اقدام به طرح پرونده مچنين آمده ادر اين گزارش ه
هاي خارجي نموده كه به دليل انتشار كتابي انتقادآميز از سياست 15صفر بن عبدالرحمن الحوالي

 خودسرانه محبوس شده است. طوربههايي در اين زمينه، محمد بن سلمان و ارائه توصيه

يش توجه كميته منع شكنجه را به اقدام لكرامه پيشاپاين در حالي است كه سازمان ا
ها با سيستماتيك حكومت سعودي به حبس خودسرانه شهروندان خود و قطع ارتباط آن

اين زندانيان به تالفي انتقادهاي علني خود از  كهنياجهان خارج جلب نموده، با تأكيد بر 
رفتار نجه و سوءبا اِعمال شكآميز شان در تظاهرات صلحخانواده سلطنتي و يا مشاركت

                                                                                                                                                            
نان از آمجرمان، محروميت خودسرانه كه اجراء مجازات اعدام عليه كودكاند المللي در پايان متذكر شدهكارشناسان اين نهاد بين
  آيد.حق حيات به شمار مي

١٢ Muhammad Abdullah al‐Otaibi 
١٣ Muhammad al‐Qahtani 
١٤ Waleed Abu al‐Khair 
١٥ Safar bin Abdul Rahman Al‐Hawali 
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كه از زمان  17است 16موارد، پرونده دكتر سلمان العوده نيترمهم ازجملهشوند كه مواجه مي
  .18هاي شديد جسمي و روحي قرار گرفته استدستگيري در معرض شكنجه

  
  *بحرين

  ه بيماري سلزندانيان ب ابتالهاي بحرين به موارد توجه ناكافي مقام -1
، واكنش ناكافي 1401خرداد ماه  19شنبه الملل در روز پنجينبازمان عفو به گزارش س

به بيماري سل در زندان جو متناقض با تعهدات  مبتالهاي بحرين در قبال زندانيان مقام
                                                            

١٦ Salman al‐Awda 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 17

ودسرانه خ، از اقدام خود به درخواست از كارگروه حبس 1401خرداد ماه  10شنبه بشري الكرامه در روز سهسازمان حقوق *
هاي مز مقااست اسازمان ملل جهت اعالم نظر رسمي در زمينه خودسرانه بودن حبس دكتر سلمان العوده و همچنين درخو

ي واقعي براي وجه به اين كه شرايط حبس وي تهديدت درنگ اين انديشمند خبر داده است، باسعودي جهت آزاد كردن بي
  آيد.حيات و سالمت روان او به شمار مي

ر مان ملل ديت سازگفتني است كه اين درخواست در پي شكايت سازمان الكرامه خطاب به كميته حقوق افراد مبتالء به معلول
 اين زمينه مطرح شده است.

گري ميان مايت از ميانجيحميالدي، به دليل انتشار توئيتي مبني بر  2017پتامبر سال بر اساس اين گزارش دكتر العوده در ماه س
بي وسرك -سابقه آزادي بيان در اين كشور دستگير شدحاكمان سعودي و قطري و در پي اقدام حكومت عربستان به سركوب بي

از حصر قطر از  هاي دولت و يا عدم حمايتستهاي سرشناس و فعاالن را تنها به دليل مخالفت با سياها تن از شخصيتكه ده
  سوي عربستان مورد هدف قرار داده بود.

اء ا اعضبرتباط امطابق با گزارش اين سازمان حقوق بشري، العوده پس از دستگيري و حبس در مكاني نامعلوم از هر گونه 
ه حبس در سلول انفرادي و جملهاي جسمي و روحي، از خانواده خود محروم شده و در معرض اشكال مختلف شكنجه

نايي و هاي پزشكي الزم قرار گرفته كه به آسيب واردن آمدن به قواي بيمحروميت از دريافت داروهاي ضروري و درمان
  شنوايي او انجاميده است.

السفر ز ممنوعيجويانه خالد، برادر وي را، دستگير و تمامي بستگان او را ندر اقدامي تالفي هاي سعوديگفتني است كه مقام
  نمودند.

اي خطاب به امهنميالدي  2017در ادامه اين گزارش آمده است كه كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر سال 
جمله  سيستماتيك خودسرانه و حبس شهروندان اين كشور، ازهاي گسترده و هاي سعودي ارسال و در آن از دستگيريمقام

آميزشان از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و عقيده و مشاركت در اجتماعات صلح منديا به دليل بهرهمدافعان حقوق بشر، تنه
  و تجمعات به شدت ابراز نگراني نموده بود.

ات اعدام براي ميالدي درخواست صدور مجاز 2018ار شده در سال گفتني است كه دادستان عمومي عربستان در محاكمه برگز
هاي سياسي وي ها با حمايت او از حقوق بشر و مشاركتآميز كرده است كه تمامي آنجرم ابهام 37رتكاب به العوده به دليل ا

 در ارتباط هستند.

مينه حبس زود در درخواست نموده تا نظر خ از اين رو سازمان حقوق بشري الكرامه از كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل
  آيديمالملل، خودسرانه به شمار با توجه به اين كه حبس وي بر اساس حقوق بيندرنگ ارائه كند، دكتر العوده را بي

  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 18
 https://www.alkarama.org/en/articles/saudi‐arabia‐un‐experts‐recall‐states‐obligation‐
prevent‐torture‐and‐indefinite‐detention 
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در رابطه با حق سالمت بوده و جان ساير زندانيان را در معرض  ويژهبهها، حقوق بشري آن
 دهد.خطر قرار مي

ري سل بيما اي زندان جو از اواخر ماه مه سال جاري ميالدي، عالئمهاس، مقامبر اين اس
ها را مورد دو زنداني را براي مدت بيش از يك هفته ناديده گرفته و آن كمدستدر 

ي كه از به اين بيمار مبتاللي است كه سومين زنداني اند. اين در حاآزمايش قرار نداده
به  قدام پزشك معالج به اطالعاو روز پس از ار شده، دهاي بيمارستاني برخوردمراقبت

  خانواده وي در اين رابطه، به زندان بازگردانده شده است.
ل به به بيماري س مبتالزمينه انتقال زنداني چهارم  هاي زندان دراز سوي ديگر، مقام

اري، يمين بپس از گذشت يك سال از تداوم اكه بيمارستان، ناكارآمد عمل كرده تا زماني 
  يمي از بدن وي فلج شده است.ن

مبني  ه اقداميكزندانيان ابراز نگراني و شكايت نموده  يهاخانوادهاين در حالي است كه 
 بر حفاظت از ساير زندانيان در قبال اين بيماري مسري انجام نپذيرفته است.

 به ابتالالملل، واكنش ناكافي حكومت بحرين در قبال موارد از نگاه سازمان عفو بين
 يان بودهكننده توجه به سالمت زندانبيماري سل در زندان اين كشور حاكي از فقدان نگران

  دهد.ها از سالمت را به شدت در معرض خطر قرار ميو حق بر برخورداري آن
هاي پزشكي درنگ مراقبتهاي بحرين را ملزم به فراهم آوردن بياين نهاد حقوق بشري، مقام

 ازجملهار و اتخاذ تدابيري در راستاي ممانعت از شيوع بيماري سل، نيان بيمالزم براي زندا
هاي داوطلبانه براي افراد برخوردار از عالئم اين بيماري، همچنين انجام دسترسي به آزمايش

هاي به وقوع پيوسته در زمينه دسترسي بيماران تحقيق در زمينه تمامي اتهامات مربوط به تأخير
  .19و مسئول به شمار آوردن عامالن آن نموده استدرماني هاي به مراقبت

خرداد ماه  13نيز در روز جمعه  20از سوي ديگر سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر
قانون فرآيند  344به بيماري سل بر اساس ماده  مبتالدرنگ زندانيان ، خواستار آزادي بي1401

  كيفري شده است. 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 19

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/bahrain‐prison‐officials‐inadequate‐
response‐to‐tuberculosis‐cases‐in‐jaw‐prison‐puts‐prisoners‐health‐at‐serious‐risk 
٢٠ SALAM for Democracy and Human Rights 
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يانگر ها و شكايات زندانيان زندان جو كه نماشهادت بطه بااين نهاد حقوق بشري در را
در  هاي پزشكي و ناكارآمدي متداوم عامدانه يا ناآگاهانه مديريت زندانضعف مراقبت

  زمينه فراهم آوردن خدمات درماني الزم است، ابراز نگراني كرده است.
ي از طريق ن سياسسازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر در ادامه مجازات زندانيا

هاي پزشكي، محيط سالم و غذاي كافي توسط مديريت ها از مراقبتمحروم نمودن آن
هاي زندان غالباً از مقام كهنيازندان را اقدامي انزجارآميز توصيف كرده، ضمن اشاره به 

  .21زنندهاي تخصصي سر باز ميانتقال زندانيان سياسي بيمار به بيمارستان
  
مدافع حقوق بشر  23از سوي عبدالهادي الخواجه 22ين انالزه مارتدريافت جايز -2

  بحريني
، 1401خرداد ماه  12شنبه در روز پنج 24به گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس)

عبدالهادي الخواجه، مدافع حقوق بشر سرشناس بحريني، طي مراسمي كه در شهر ژنو و با 
را غيابًا  25مارتين انالز 2022سال جايزه حضور اعضاء خانواده و همكاران وي برگزار شد، 

او در حال حاضر يازدهمين سال از حكم محكوميت به  كهنيادريافت نمود، با توجه به 
آميز و مشروع در زندان جو هاي حقوق بشري صلححبس ابد خود را تنها به دليل فعاليت

  گذراند.مي
ان مركز حقوق بشر خليج گذارنسال سن دارد، يكي از بنيا 61گفتني است كه الخواجه كه 

اي ميالدي، به شيوه 2011بوده كه در ماه آوريل سال  26(فارس) و مركز حقوق بشر بحرين
خواهانه آفريني در اعتراضات جنبش دموكراسيآميز در منزل خود و به دليل نقشخشونت

 »13ين بحر«عضوي از گروه مدافعان و فعاالن حقوق بشر موسوم به  عنوانبهآميز، صلح
  دستگير، شكنجه و محكوم به تحمل حبس ابد شده است. 

                                                            
٢١  https://salam‐dhr.org/salam‐dhr‐we‐demand‐the‐immediate‐release‐of‐prisoners‐who‐are‐
confirmed‐to‐have‐tb‐tuberculosis‐based‐on‐article‐344-of‐the‐code‐of‐criminal‐procedure/ 

٢٢ Martin Ennals 
٢٣ Abdulhadi Al‐Khawaja 
٢٤ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 

ترين به شاخصساالنه باالترين نشاني است كه  ،جايزه نوبل حقوق بشر معروف به جايزه مارتين اِنالز براي مدافعان حقوق بشر 25
بزرگداشت نظور ميالدي به م 1993 ر سالجايزه د. گفتني است كه اين شوددر سراسر جهان اهدا مي حقوق بشر مدافعان

  .گذاري شدپايه المللو بينعفبق سازمان دبيركل سا ،مارتين انالز
٢٦ Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) 
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 رغمبهبار دست به اعتصاب غذا زده و  6بر اساس اين گزارش، الخواجه در اين مدت 
گرايي خود براي حقوق زندانيان و ساير مباحث جويانه، به كنشمواجهه با اقدامات تالفي

  .27حقوق بشري ادامه داده است
  

  ي*امارات متحده عرب
، فعال اماراتي، نزديك به چهار سال پس از تكميل 28تداوم حبس محمود الُحساني -1

  مدت زمان محكوميت خود
 18در گزارشي در روز چهارشنبه  29المللي براي آزادي در امارات متحده عربيكارزار بين
 هاي امارات، از تداوم حبس محمود الحُساني، زنداني سياسي، در زندان1401خرداد ماه 

عربي به مدت سه سال و هشت ماه پس از تكميل مدت زمان محكوميت خود خبر  متحده
ميالدي و پس از  2019ژوئيه سال  16بايست در روز وي مي كهنياداده، با توجه به 

 شده است.سال حبس آزاد مي 7گذراندن 

ه ورمركز مشا«هاي امارات به حبس او در مركزي موسوم به اين در حالي است كه مقام
تي به دي تروريسبا اين ادعا كه وي تهدي ،انددر زندان الرزين تداوم بخشيده» ناصحه)(م

  آيد.شمار مي
ن گفتني است كه بسياري از زندانيان امارات متحده عربي پس از تكميل مدت زما

اين  مبناي حقوقي به هرگونهمحكوميت خود، در عوض برخورداري از آزادي، فارغ از 
 هاي اين كشور مستقر هستند.يابند كه در زندانانتقال مي» شاورهم«ح مراكز به اصطال

ني بر مبت بر اساس اين گزارش، اگر چه روايت رسمي حكومت امارات از كاربرد اين مراكز
از  اقعيتافراد محكوم به ارتكاب به جرائم تروريستي است، اما در و» ارشاد و اصالح«

 ن بهانهه اياستاي خاموش كردن صداي معارضان بدر ر مراكز مزبور به مثابه ابزاري سياسي
  آيند.ها تهديدي براي حكومت و جامعه به شمار ميشود كه آناستفاده مي

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 27

 https://www.gc4hr.org/news/view/3034 
٢٨ Mahmoud Al Hosani 
٢٩ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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مي هم به جرين مراكز، متكه زندانيان انتقال يافته به ا ازآنجاشود كه اين گزارش متذكر مي
ي ر قبال حكم قضايي دو، از امكان ارائه درخواست تجديدنظرخواهرشوند، از اين نمي

 برخوردار نيستند.

خوانيم كه اين اقدام، امكان حبس نامحدود زندانيان بدون طي در پايان اين گزارش مي
فرآيندهاي صحيح سياسي را براي حكومت امارات متحده عربي فراهم آورده تا 

 .30حق آزادي بيان فعاالن حقوق بشر در اين كشور را سركوب نمايد لهيوسنيبد
  
  ها در امارات متحده عربيالحات قانوني گسترده، عاملي جهت تعميق سركوبصا -2

 ، اقدام1401خرداد ماه  15بان حقوق بشر در گزارشي در روز يكشنبه سازمان ديده
 2021حكومت امارات متحده عربي به معرفي تغييرات قانوني گسترده در اواخر سال 

 رداختن بهپاين تغييرات در  كهنيابر يد ميالدي را مورد بررسي قرار داده، ضمن تأك
 وهاي ديرپا و سيستماتيك ِاعمال شده عليه حقوق مدني و سياسي شهروندان محدوديت

  ساكنان اين كشور ناكارآمد عمل كرده است.
دي را فاد پيشين، مباني جديمگزارش، قوانين جديد عالوه بر حفظ  نيبنابرا ديگرعبارتبه

  آيند.ي جدي در قبال حقوق بنيادين بشر به شمار ميتهديد هاند كدر خود جاي داده
هاي جرائم در زمينه ازجملهقانون،  40بر اين اساس، تغييرات مزبور شامل اصالح بيش از 

هاي اقتصادي، ها، جرائم سايبري و مواد مخدر با هدف اعالمي تحكيم فرصتو مجازات
روندان اجتماعي، امنيت و تضمين حقوق شهتقاء ثبات گذاري و تجاري، عالوه بر ارسرمايه

هاي فردي در آن ناچيز بوده و گسترش آزادي كهيدرحالو نهادهاي اين كشور شده، 
هاي شديدي را بر حقوق آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و تجمعات اِعمال محدوديت
 كرده است.

هاي تحت تسلط هنارس ودولت امارات متحده عربي  ،بان حقوق بشراز نگاه سازمان ديده
قق استاي تحدر زمينه اين تغييرات پرداخته و آن را گامي عظيم در ر آن به تبليغات گسترده

بور موجب اصالحات مز آنكهحالاند، ه شمار آوردهبهاي اقتصادي و اجتماعي آزادي
 شوند.هاي حكومتي ميتحكيم و افزايش سركوب

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 30

 https://www.icfuae.org.uk/news/nearly‐four‐years‐after‐completing‐his‐sentence‐emirati‐
activist‐mahmoud‐al‐hosani‐remains 
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ات وانين، مشتمل بر قانون مجازاين ق ازد بان حقوق بشر از دو مورتحليل جامع ديده
 يت عليهمنوعكيفري و قانون جرائم سايبري حاكي از آن است كه قوانين مزبور به ِاعمال م

هاي اجتماعي شود، هاي انتقادي كه منجر به ترغيب ناآراميانتقاد از حاكمان و گفتمان
  ت.وضع نموده اسز ميآبراي اتهامات ابهام هاي سنگيني راتداوم بخشيده و مجازات
هاي ي، آزادتاكنونميالدي  2011هاي امارات متحده عربي از سال اين در حالي است كه مقام

پيگرد  ويري بيان و تشكيل و مشاركت در اجتماعات را مورد حمله متداوم قرار داده، به دستگ
م دهاي مههان وته قانوني شماري از وكال، قضات، آموزگاران، دانشجويان و فعاالن مستقل پرداخ

 امكان هرگونه ديگرعبارتبه –ل نموده است هاي خارجي را تعطيجامعه مدني و دفاتر سازمان
  مخالفت را سركوب كرده است.

امي تم تاكنونميالدي  2015هاي امارات متحده عربي دست كم از سال از سوي ديگر مقام
دانشگاهيان و  ازمان ملل، پژوهشگران حقوق بشر وهاي كارشناسان سدرخواست

  .اندنموده رفته و يا با آن مخالفتگ دهينادكشور را  نگاران منتقد جهت بازديد ازروزنامه
هاي اين كشور همچنين با استفاده از ست كه مقامدر ادامه اين گزارش آمده ا

هاي اطالعاتي افزارهاي ساخت رژيم اسرائيل و اتحاديه اروپا و يا به كمك مقامجاسوس
المللي و فعاالن و نگاران بينهاي روزنامهبه جاسوسي در زمينه فعاليت ،متحدهاياالتسابق 

ز به دستگيري و حبس برخي احتي رهبران جهان پرداخته كه در برخي موارد منجر 
 احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، شده است. ازجملهشهروندان اين كشور، 

جويانه مندرج در قوانين استفادهبشر مفاد سوء بان حقوقمطابق با گزارش سازمان ديده
وده و المللي بكيفري و جرائم سايبري، متناقض با موازين قانون اساسي و معيارهاي بين

ون قان خودسرانه ياجرايامدهايي چون، تداوم بروز اضطراب در جامعه، خودسانسوري و پ
  در اين كشور را به همراه دارد.
هاي امارات متحده عربي را ملزم به برداشتن ق بشري، مقاماز اين رو اين سازمان حقو

رهاي هاي عاجل در راستاي انطباق قوانين مجازات كيفري و جرائم سايبري با معياگام
  .31هاي فردي نموده استاي در رابطه با آزادي بيان و آزاديالمللي و منطقهبين
  
  

                                                            
  ينك:بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لگزارش سازمان ديده 31

 https://www.hrw.org/news/2022/06/05/uae‐sweeping‐legal‐reforms‐deepen‐repression 
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  دانيان سياسيدرنگ زنق بشري جهت آزادي بينهاد حقو 14درخواست  -3
 9نبه المللي براي آزادي در امارات متحده عربي در گزارشي كه در روز دوشكارزار بين
ي به گروهي از نهادهاي سرشناس حقوق بشرم منتشر نموده، به اقدا 1401خرداد ماه 

مبني بر  ارسال نامه به شيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جديد امارات متحده عربي،
هاي اين كشور سياسي از زندان –ي جهت آزاد كردن زندانيان عقيدتي درخواست از و

  اشاره كرده است.
 –سي تا موضوع زندانيان سيا در اين نامه از رئيس امارات متحده عربي درخواست شده

اي به ستانهشردوبعقيدتي اين كشور را در اولويت قرار داده و آن را به مثابه موقعيت اضطراري 
 درنگ وي است.ستلزم برخورداري از مداخله مستقيم و بيشمار آورد كه م

ري، بش هاي مبتني بر موازين حقوقدر ادامه نامه مزبور تأكيد شده است كه فقدان سياست
تني المللي كشور گذارده و با تصويري كه دولت امارات از اين كشور مباي بر اعتبار بينلكه

  د، در تضاد است.دههاي رواداري و شفافيت ارائه ميبر ارزش
خشيدن بهاي حقوق بشري نگارنده اين نامه پايبندي به اصول قانون اساسي با پايان گروه

ربي به عمسئوليت رياست امارات متحده  نيترمهمبه تمامي موارد نقض حقوق بشر را 
هت شمار آورده و همچنين خواستار رعايت كامل تعهدات اخالقي و حقوقي و تالش ج

 ند.اهبه حقوق بشر شد احترام گذاردن

نهادهاي حقوق بشري مزبور در پايان اين نامه از رياست امارات متحده عربي درخواست 
هاي اين كشور را سياسي محبوس در زندان –دانيان عقيدتي ند كه نه تنها تمامي زناهنمود

  . 32آزاد كند، بلكه از عدم تكرار موارد نقض حقوق بشر نيز اطمينان حاصل نمايد
  
  
  
  
  
  

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 32

 https://www.icfuae.org.uk/news/14‐rights‐groups‐call‐immediate‐release‐political‐prisoners 
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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 
  ر استان مأربس براي مهاجران سرگردان دزندگي در هرا -1

ازمان س، ضمن نقل قول از 1401خرداد ماه  19شنبه پايگاه خبري سازمان ملل در روز پنج
يايي از استان مهاجر اتيوپ 150مللي مهاجرت در زمينه فراهم آوردن امكان بازگشت البين

بازگشت «وم به زده مأرب در يمن به آديس آبابا، به كمك نخستين پرواز موسجنگ
ان در است ، از سرگرداني مهاجراني خبر داده كه همچنان در اين»داوطلبانه بشردوستانه

  برند.به سر ميهراس 
هاي آتي المللي مهاجرت قرار است در ماهريزي سازمان بينكه طبق برنامهگفتني است 

  د.شهروند اتيوپيايي ديگر نيز به كمك اين پروازها، يمن را ترك گوين 900
سلط تبر اساس اين گزارش، بسياري از مهاجران سرگردان در كشور يمن تحت كنترل و 

 ها قرار دارند.از سوي آنخشونت ِاعمال شده  هاي قاچاقچي و استثمار وگروه

فرسا تهاي مأرب و عدن در شرايط طاقاز سوي ديگر هزاران تن از اين مهاجران در استان
 منظوربهها ه آنلي مهاجرت جهت ارائه فرصت بشردوستانه بالملبه سر برده و سازمان بين

  ميليون دالري است. 7,5شان نيازمند تأمين بودجه بازگشت به موطن
ه به ترين مناطق جنگي در اين منازعه هفت سالت كه استان مأرب يكي از اصليگفتني اس

از آغاز جنگ  كهنياجا شدگي مواجه است، با توجه به شمار آمده و با باالترين سطوح بي
  اند.جا شدهتن از مردم يمن در اين استان بي ونيليمكينزديك به  تاكنون

ن رسيد هاي اخير محل گذر موقت مهاجران جهتاين در حالي است كه اين استان در سال
  به عربستان سعودي نيز بوده است.

ن گذر از مهاجر سرگردان در استان مأرب امكا 4500مطابق با اين گزارش حدود 
اي هاي خطرناك جهت رسيدن به مقصد خود را نداشته و يا بر خالف ميل خود و برجبهه

  شوند. داشته مي هاي طوالني توسط قاچاقچيان نگاهمدت زمان
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قوق حپذيرتر بوده و غالباً در معرض موارد نقض آسيب ويژهبهدر اين ميان زنان مهاجر 
هاي از دسترسي به مراقبت كهيدرحالگيرند، هاي جنسي قرار ميخشونت ازجملهبشر، 

  محروم هستند.نيز بهداشتي الزم، مواد غذايي و ساير نيازهاي اوليه 
پاسخگويي به نيازهاي  منظوربهالمللي مهاجرت خوانيم كه سازمان بينيدر پايان اين گزارش م

با طرح واكنش به هاي بشردوستانه و خدمات حمايتي خود مهاجران، اقدام به هماهنگي كمك
هاي اي براي شاخ آفريقا و يمن كرده و همچنان نيازمند دريافت كمكمهاجران منطقه

  .33اندن مهاجران از مخاطرات استاضطراري از سوي كشورهاي حامي جهت ره
  
حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) در زمينه وضعيت انساني  گزارش صندوق -2

  ميالدي 2022ال ماه مارس س 31در يمن: اول تا 
، گزارش سازمان يونيسف 1401خرداد ماه  17شنبه در روز سه 34وبپايگاه اينترنتي ريليف

ارس سال جاري ميالدي را منتشر نموده كه بر اساس از وضعيت انساني در يمن در ماه م
هاي بشردوستانه در اين آن تشديد منازعات، تداوم معضالت اقتصادي و كاهش كمك

ها ها شده و تعداد آنزايش تعداد شهروندان نيازمند به دريافت اين كمككشور موجب اف
  دهند.تشكيل ميها را كودكان درصد از آن 55ميليون نفر رسيده است كه  23,4به 

ن نفر ميليو 17,4هاي غذايي به بر اين اساس، تعداد شهروندان نيازمند به دريافت كمك
داد ي اين تعسال جاري ميالد اصله ماه ژوئن تا پايانرود كه در فافزايش يافته و انتظار مي

ح طوه با سميليون نفر برسد. همچنين بايد انتظار داشت كه تعداد شهروندان مواج 19به 
هزار نفر  161 هزار نفر در ماه مارس به 31برابر شده و از  5بسيار باالي گرسنگي بيش از 

  در ماه ژوئن سال جاري افزايش يابد.
دك دچار هزار كو 538 ازجملهسال،  5ميليون كودك زير  2,2است كه حدود  اين در حالي

ر طول دتغذيه حاد را ميليون زن باردار و شيرده، رنج سوء 1,3تعذيه شديد و حدود سوء
  شوند.ميالدي متحمل مي 2022سال 

، موجب افزايش صرفهبهبر اساس گزارش سازمان يونيسف كمبود سوخت مقرون 
، مواد غذايي و ساير كاالها شده، دسترسي به خدمات پزشكي، برق و ونقلحملهاي هزينه

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 33

 https://news.un.org/en/story/2022/06/1120062 
٣٤ ReliefWeb 
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اين كشور دامن زده آب تميز را به مخاطره افكنده و به وضعيت پيشاپيش انساني دشوار 
  است.

هاي معمول دوران اين گزارش حاكي از آن است كه كودكان يمني همچنان از بيماري
ون زن ميلي 5حدود  كهيدرحالبرند، فلج اطفال رنج ميالريه، اسهال و كودكي، همچون ذات

ا يداشته و ميليون زن باردار و شيرده دسترسي به خدمات سالمت بارداري ن 1,7و دختر و 
  خدمات برخوردارند. گونهنيااز دسترسي محدود به 

قض ندهي سازمان ملل در زمينه يمن كه موارد از سوي ديگر گروه ويژه نظارت و گزارش
 7دهد، در ماه مارس سال جاري ميالدي يد حقوق كودكان را مورد بررسي قرار ميشد

  ده است. مورد آن به تأييد رسي 6رويداد اين چنيني را مستند نموده كه 
گر كودك دي 4پسر) و مجروح شدن  5دختر و  2كودك ( 7اين موارد شامل كشته شدن 

من، حمله به يك مدرسه و نگ يهاي مختلف درگير در جپسر) توسط طرف 2دختر و  2(
هاي حديده و البيضاء به وقوع شود كه عمدتاً در استاندو حمله به يك بيمارستان مي

اقعي وزمان ملل رسيده و آمار است كه اين موارد به تأييد سااند. الزم به ذكر پيوسته
  حوادث احتماًال باالتر از ميزان ذكر شده است. گونهنيا

ز آغاز شيوع ا 19 –مان ملل همچنين به موارد ابتالء به بيماري كوويد گزارش اين نهاد ساز
د ابتالء مور 812هزار  11مارس سال جاري ميالدي پرداخته و  31اين بيماري در يمن تا 

ه تقريبًا مورد مرگ ناشي از آن را تأييد نموده است ك 144هزار و  2به اين بيماري و 
سقطرا و  ، المهره، تعز،وت، عدن، ابيان، الضالع، شبوههاي حضرمموارد در استاناين تمامي 

 اند.مأرب مشاهده شده

ه بافراد مظنون از سوي ديگر وزارت بهداشت عمومي و جمعيت يمن از كاهش تعداد 
ميالدي خبر داده  2020و  2021هاي در قياس با سال 2022ابتالء به بيماري وبا در سال 

حديده  د الروس، صنعا وسلو، تعز، المخادر، إب، بالهاي حجه، الكه بر اين اساس استان
 اند.بيشترين موارد ابتالء به اين بيماري را تجربه كرده

ن به موارد شيوع بيماري سرخك در جنوب يمن اشاره گزارش سازمان يونيسف در پايا
بيماري گزارش شده كه از اين مورد مشكوك به  1379كرده كه بر اين اساس در مجموع 

 .35مورد منجر به مرگ شده است 15مورد تأييد و  89ها نميان آ
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  سابقه غذايي در يمنناامني بي -3
امني ، سطح كنوني نا1401ماه  خرداد 15در روز  جهاني به گزارش سازمان صليب سرخ

ها تن از مردم اين اي را براي ميليونهاي گستردهسابقه بوده و دشواريغذايي در يمن بي
 16هاي بشردوستانه، بيش از تداوم كمك رغمبه، ديگرعبارتبهت. كشور رقم زده اس

  كنند.ميليون تن از شهروندان يمني عدم امنيت غذايي را تجربه مي
قحطي براي ي برنامه جهاني غذاي سازمان ملل حاكي از آن است كه شرايط شبههاگزارش

 يانهگوبه ف بازگشته است،نخستين بار در طول دو سال گذشته به مناطق حجه، عمران و الجو
  كنند.قحطي زندگي ميهزار تن از شهروندان اين مناطق در شرايط شبه 50كه نزديك به 

ي قرار ميليون تن از مردم يمن در آستانه قحط 5يش از گفتني است كه در حال حاضر ب
 نرم كردن وپنجهدستدارند، در شرايطي كه تداوم منازعات و افول اقتصادي منجر به 

  است. راي گذران روز شدهبتن غذاي كافي هاي اين كشور با معضل يافخانواده
تغذيه كودكان در سوءهاي از سوي ديگر، مطابق با اين گزارش، يمن يكي از باالترين نرخ

جهان را تجربه كرده و وضعيت غذايي در اين كشور همچنان رو به وخامت است. 
سوم يك زمينه نمايانگر آن است كه تقريباً همچنين، پيمايش جديد انجام شده در اين

هاي كامل غذايي ناتوان بوده و به مواد غذايي چون، هاي يمني از تأمين وعدهخانواده
 ا گوشت دسترسي ندارند.جات، لبنيات ييجات، ميوهحبوبات، سبز

مچنان تغذيه در ميان زنان و كودكان يمني هدر ادامه اين گزارش آمده است كه نرخ سوء
ن از زنان تميليون  1,2 كهنياباالترين ميزان در جهان را به خود اختصاص داده، با توجه به 

هاي درماني قبتسال نيازمند دريافت مرا 5ميليون تن از كودكان زير  2,3باردار و شيرده و 
 تغذيه حاد هستند.جهت ابتالء به سوء

ميالدي، اقدام به فراهم  2021در سال  جهاني اين در حالي است كه سازمان صليب سرخ
هايي چون، تأمين مواد غذايي، اعطاء بدون قيد و شرط پول نقد، تأمين آوردن حمايت

ايش محصوالت كشاورزي و دامداري براي بيش از وسايل اوليه خانگي و كمك به افز
  .36هزار نفر از مردم اين كشور نموده است 600و  ونيليمكي

                                                                                                                                                            
 https://reliefweb.int/report/yemen/unicef‐yemen‐humanitarian‐situation‐report‐1-31-
march‐2022 
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