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

ها در ساير بشر از سوي اين دولتقوق بحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض ح
ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 مردادماهو  تيرماهي منطقه در كشورها

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهآشكار به 
صورت خالصه به  مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به 1گروهي

  شرح زير است:
  

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

  *عربستان سعودي
  در زندان 2رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي دكتر سعود السرحان -1

بر ، از دريافت اطالعاتي معت1401 مردادماه 3در گزارشي در روز دوشنبه  3بنياد حقوق سند
ه وضعيت سالمتي و روحي دكتر سعود السرحان قابل مالحظمبني بر رو به وخامت نهادن 

                                                            
 ed Nationsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 High  Commissioner  for of  the Unit Office

Human Rights (OHCHR)) ؛ دفتر فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن(Office of the Special Envoy of the 

Secretary General for Yemen ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News ؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحد(– 
 Humanبان حقوق بشر (دهديسازمان  )؛UNICEFيونيسف ( Rights  Watchالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

Internationalالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي ()؛ كارزار بينInternational Campaign for Freedom 

in  the  United  Arab  Emirates  (ICFUAE)حرين قوق بشر در بها براي دموكراسي و حمؤسسه آمريكايي )؛
)Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) بان حقوق بشر اروپاهديدسازمان )؛  - 

 SALAM)؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر (Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor( مديترانه

for  Democracy  and  Human  Rightsوب (ي ريليف)؛ پايگاه اينترنتReliefWeb ؛ سازمان حقوق بشري الكرامه(
)Alkarama) ؛ بنياد حقوق سند(Sanad  Rights  Foundation تحليلي ميدل  –ايگاه خبري پ)؛ شبكه خبري العربيه؛

 Middle East Monitorايست مانيتور ( (MEMO) تحليلي ميدل ايست آي ( –پايگاه خبري )؛Middle East Eye ؛(
 Xinhuaخبرگزاري شينهوا ( ) وScienceDirectسايت ساينس دايركت ()؛ وبEuronewsرونيوز (شبكه خبري يو

News Agency.(  
٢ Saud Al‐Sarhan 
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قهري و ممانعت از تماس با  ناپديد سازيها تحمل تقال وي به زندان در پي ماهنا ازپس
  خانواده خود خبر داد. ياعضا

، در مكاني يميالد 2021بر اساس اين گزارش، دكتر السرحان از ماه اكتبر تا دسامبر سال 
هاي مقام دستگيري او توسط كهآنشده بود، پيش از  امنيتي محبوس و در واقع ناپديد

  .شده و به زندان انتقال يافت آشكارسرانجام سعودي بدون تفهيم اتهام 
ترين و شود كه دكتر السرحان يكي از برجستهاين گزارش در ادامه يادآور مي

 دبير كلهايي چون، ست كه در سمتاستان سعودي ترين اساتيد دانشگاه در عربسرشناس
اه مركز ملك فيصل براي پژوهش و مطالعات اسالمي، پژوهشگر ارشد افتخاري دانشگ

 و جهان عرب، متحدهاياالتالملل در شوراي ملي روابط اكسيتر بريتانيا، پژوهشگر امور بين
مور ل در وزارت اعضو هيأت مديره مؤسسه مطالعات ديپلماتيك شاهزاده سعود الفيص

 ت داشته است.خارجه عربستان و ... فعالي

 تي واين نهاد حقوق بشري در پايان ضمن ابراز نگراني عميق در زمينه وضعيت سالم
داني هاي سعودي درخواست نموده تا اين زنايمني جسمي و روحي دكتر السرحان، از مقام

ار ها را آشكنين شرايط حبس آنسياسي را آزاد نمايند، همچ –و ديگر زندانيان عقيدتي 
  فراهم آورند. برايشانبرقراري ارتباط با اعضاء خانواده را  كرده و امكان

هاي خود از رژيم سعودي جهت پايان بخشيدن بنياد حقوق سند، عالوه بر اين، بر درخواست
  .4به مجازات متداوم مردم اين كشور به دليل ابراز عقايد خود مجدداً تأكيد كرده است

  
  ن سعوديبستابهاي حقوق بشري سفر بايدن به عر -2

، ضمن يادآوري 1401 تيرماه 31بان حقوق بشر در گزارشي در روز جمعه سازمان ديده
، مبني بر تعهد وي به تبديل نمودن متحدهاياالتجمهوري اظهارات جو بايدن، رئيس

به اين كشور و مالقات  كند كه وي با سفر، تأكيد مي»مطرود و منزوي«عربستان به كشور 
تعهدات پيشين خود در اين زمينه را ترك گفته،  تنهانهوليعهد سعودي،  با محمد بن سلمان،

                                                                                                                                                            
٣ Sanad Rights Foundation 

  گزارش بنياد حقوق سند. قابل بازيابي در لينك: 4
 https://sanad.uk/2022/07/25/dr‐saud‐al‐sarhans‐health‐is‐deteriorating‐in‐prison 
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، پيروزي چشمگيري را نصيب متحدهاياالتبلكه به بهاي از دست رفتن حاكميت اخالقي 
ل اي ويرانگر نيز به مخالفان و فعاالن مستقضربه كهنيابن سلمان نموده، مضاف بر 

  سعودي وارد آورده است.
 2017رش، از زمان حاكميت بن سلمان بر عربستان سعودي در سال بر اساس اين گزا

 رده،كربه ميالدي، شهروندان اين كشور بدترين دوران سركوب در تاريخ معاصر خود را تج
ادن هدف قرار د منظوربههاي دستگيري موج ياجراهاي اين كشور به مقام كهدرحالي

  اند.پرداخته ن و فعاالن حقوق بشرفان سياسي، روشنفكرامخال
ر بان حقوق بشر، برخي از اين اقدامات شامل حبس شهروندان اين كشور داز منظر ديده

هاي سمال حبعرفتار، اها در معرض شكنجه و سوءهاي غيررسمي و قرار دادن آنبازداشتگاه
ز فاده افرآيند قضايي، است هرگونهون طي بد مدت، مصادره اموال شهروندانخودسرانه طوالني

فرا هاي جو و سركوبفناوري نظارت ديجيتال جهت هدف قرار دادن مخالفان مسالمت
شود، مي –پست نگار روزنامه واشنگتنقتل جمال خاشقچي، روزنامه ويژهبه – سرزميني
 يرفته است.پذيري معناداري نيز در اين زمينه صورت نپذمسئوليت گونههيچ كهدرحالي

وده، آميز همراه بفضاي انتقاد هرگونهكميت بن سلمان با حذف گزارش، دوره حا بنابراين
ا ضا، تنهر اين فداين كشور پيشاپيش سابقه ضعيفي در زمينه آزادي بيان داشته و  كهدرحالي

  ستايش از حاكميت مجاز شمرده شده است. 
ا ب هابطراصالحات انجام پذيرفته در از سوي ديگر، تمامي اصالحات اجتماعي و همچنين 

 در فرآيند شده و از ايفاء نقش شهروندان وتارتيرهحقوق زنان در پس روند سركوب، 
  اصالحات ممانعت به عمل آمده است.

ميالدي، به آزاد كردن فعاالن  2020هاي سعودي در سال اين گزارش در ادامه به اقدام مقام
در راستاي  متحدهاياالتو برخي از شهروندان لهذلول لجين ا ازجملهزنداني حقوق زنان، 

تالش جهت بهبود روابط با بايدن اشاره كرده است. اين در حالي است كه تصميم بايدن به 
هاي سعودي به دليل ارتكاب به موارد نقض عدم تحريم بن سلمان و بسياري ديگر از مقام
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با بن سلمان نيز به بهبود  حقوق بشر موجب تضعيف اهرم فشار او شده و مالقات وي
 المللي حاكم سعودي كمك نموده است.ه بينوجه

هاي حقوق بشري در انتظار تشديد خوانيم كه فعاالن و سازماندر پايان اين گزارش مي
 .5هاي پيش رو هستندها در اين كشور در ماهمجدد سركوب

  
  *بحرين

  19 - بيماري كوويد چگونگي رفتار با زندانيان بحريني در دوران شيوع  -1
، به مناسبت تيرماه 31در روز جمعه  6براي دموكراسي و حقوق بشر سازمان سالم
) گزارشي تحت عنوان تيرماه 27 –ژوئيه  18المللي نلسون ماندال (روز بين گراميداشت

به زبان عربي منتشر » 19- گير كوويدبحرين: رفتار با زندانيان در دوران شيوع بيماري همه«
هاي بحريني عليه زندانيان زندان رفتارهاي مقامها و سوءاستفادهكه در آن به سوء نموده

  است. ران شيوع ويروس كرونا پرداختهمركزي جو در دو
 ويژهبهالمللي بحرين، كند كه اين اقدامات چگونه تعهدات بيناين گزارش خاطرنشان مي

رات مقر«ه بمشهور » با زندانيان حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار«در قبال 
  را نقض نموده است.» نلسون ماندال

سال  ه دركبر اين اساس، پس از امتناع وزارت كشور بحرين از انتشار اسامي زندانياني 
يي شناسا به اين ويروس شده بودند، اين نهاد حقوق بشري اقدام به مبتالميالدي  2021

ري ي دقيق شيوع بيماهابه مستندسازي تاريخ هكنياتمامي اين افراد نموده، مضاف بر 
استفاده از هاي اين زندان با سوءچگونه مقام كهنيادر زندان جو پرداخته و  19 –كوويد 

 –ي ن عقيدتزندانيا ويژهبهتدابير به اصطالح پيشگيرانه، اقدام به تحديد مزاياي زندانيان، 
  اند.سياسي كرده

  
 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 5

 https://www.hrw.org/news/2022/07/22/human‐rights‐price‐bidens‐visit‐jeddah 
٦ SALAM for Democracy and Human Rights 
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  از: اندعبارتجو  نداند نقض حقوق بشر در زگزارش برخي از موار بنابراين
 تمايز قائل شدن ميان زندانيان سياسي و ساير زندانيان؛ -

س اسا انباشتگي شديد جمعيت در اين زندان: فقدان حداقل فضا براي هر زنداني بر -
  المللي؛هاي بينمعيار

م ه فراهزمين عدم رعايت معيارهاي بهداشتي در داخل زندان، همچنين ناكارآمدي در -
 ورت و مواد ضدعفوني كننده براي زندانيان؛آوردن ماسك ص

 ها در برخي مواقع؛كيفيت پايين غذاي زندانيان و اِعمال تأخير در سرو آن -

ميالدي، همچنين  2021هاي پزشكي منجر به مرگ دو زنداني در سال اعتنايياِعمال بي -
ماري ه بيب مبتالني الزم براي زندانيان ناكارآمدي در زمينه فراهم آوردن خدمات درما

 .و ممانعت از قرار دادن بيماران تحت نظر پزشك 19 –كوويد 
مچنين تدبيري پيشگيرانه و ه عنوانبههاي خانوادگي ِاعمال ممنوعيت در زمينه مالقات -

شي از بخ ياجراتاي در برخي مواقع، در راس هايشانخانوادهممانعت از تماس زندانيان با 
  .در اين زمينهها حدوديتم

ها يابد كه از ميان مهمترين آنهايي به دولت بحرين پايان مياين گزارش با ارائه توصيه
هاي الزم به كاركنان و نگهبانان زندان در رابطه با توان به ضرورت ارائه آموزشمي

وين گير و همچنين لزوم تدچگونگي برخورد با زندانيان در دوران شيوع بيماري همه
اختن به موضوعات جاري در ارتباط با انباشتگي جمعيت در اين طرحي در راستاي پرد

  .7زندان اشاره كرد
  
  

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://salam‐dhr.org/a‐report‐by‐salam‐for‐democracy‐and‐human‐rights‐organisation‐on‐

nelson‐mandela‐international‐day‐bahrain‐the‐treatment‐of‐prisoners‐during‐the‐covid‐19-
pandemic 
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در هاي حقوق بشري استفادهابراز نگراني مجلس نمايندگان آمريكا در زمينه سوء -2
  بحرين

ه در گزارشي در روز دوشنب 8ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينمؤسسه آمريكايي
هاي عميق كميته تخصيص بودجه مجلس نمايندگان براز نگراني، از ا1401 تيرماه 27

كنگره آمريكا در خصوص تداوم موارد گسترده نقض حقوق بشر در بحرين و درخواست 
نگرانه در زمينه جهت تهيه گزارشي جزئي متحدهاياالتاين كميته از وزارت خارجه 

انتخابات پارلماني آزاد و  صول اطمينان از برگزارياقدامات اين وزارتخانه در راستاي ح
  عادالنه در بحرين در ماه نوامبر سال جاري ميالدي خبر داده است.

حرين، بها براي دموكراسي و حقوق بشر در بنا بر اظهارات مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي
ه توان بيم ازجملهدولت بحرين به سيطره ارعاب شهروندان خود تداوم بخشيده است كه 

حبس رهبران معارض، منع فعاليت احزاب سياسي مخالف، تعطيلي  مواردي چون،
وز هاي آزاد، تحديد آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و عدم صدور مجمطبوعات و رسانه

 اشاره كرد. المللي از اين كشورجهت بازديد ناظران بين

ر شوكز وزارت خارجه اين در بيانيه كميته تخصيص بودجه مجلس نمايندگان آمريكا ا
مندي هرهدرخواست شده تا همكاري با دولت بحرين در راستاي آزادي زندانيان سياسي، ب
بات نتخازندانيان از فرآيند صحيح قضايي و حصول اطمينان از آزاد و عادالنه بودن ا

ا رهاي مستقل، پارلماني در اين كشور، مشتمل بر مشاركت احزاب سياسي و حضور رسانه
  ر اولويت قرار دهد.د
ملزم به ارائه گزارش به اين كميته در زمينه  متحدهاياالتادامه بيانيه مزبور وزير خارجه  در

جزئيات اقدامات دولت آمريكا در راستاي حصول اطمينان از برگزاري انتخابات پارلماني 
گزارشي كه از  –المللي و اراده آزاد مردم اين كشور شده است بحرين مطابق با موازين بين

تواند تدبيري حائز اهميت در راستاي سنجش ميزان نهاد حقوق بشري مي نگاه اين

                                                            
٨ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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پذيري به شمار آمده و موجب ترغيب دولت بايدن جهت تحت فشار قرار دادن مسئوليت
  .9بحرين شده، همچنين رهنمودي براي كنگره در اين زمينه در مسير پيش رو باشد

  
  *امارات متحده عربي

هاي امارات ز زندانامريكا جهت آزادي وكيل خاشقچي گذاران آت قانونرخواسد -1
  متحده عربي

 29در روز چهارشنبه  10المللي براي آزادي در امارات متحده عربيبه گزارش كارزار بين
آمريكا از دولت اين كشور و امارات  متحدهاياالتگذاران ، شماري از قانون1401 تيرماه

، وكيل 11ستگيري و حبس اخير عاصم غفورست نمودند تا موضوع دمتحده عربي درخوا
 سابق جمال خاشقچي، توسط حكومت امارات را مورد توجه قرار دهند.

در مسير خود به  كهدرحالي ،تيرماه 23شنبه فور در روز پنجبر اساس اين گزارش، عاصم غ
 تگير و يك روزكرد دساستانبول جهت حضور در يك مراسم عروسي، از ابوظبي گذر مي

  بس شد.و فرار مالياتي محكوم به تحمل سه سال ح ييشوپولبه اتهام  ازآنپس
دالر جريمه نقدي  748هزار و  816دادگاه ابوظبي همچنين اعالم كرد كه غفور بايد مبلغ  

 .12بپردازد
 لبه دلي ياسياين در حالي است كه منابع حقوق بشري اين دستگيري را انتقامي با انگيزه س

 ميالدي در 2018اند كه در سال با جمال خاشقچي به شمار آوردهارتباط عاصم غفور 
 كنسولگري عربستان سعودي در استانبول به قتل رسيد.

سازمان عفو  ازجملههاي حقوق بشري، هاي مسلمان، سازماندر پي اين رويداد، گروه
 متحدهاياالتكنگره الملل و پروژه دموكراسي خاورميانه و چندين تن از اعضاء بين

                                                            
  وكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:ا براي دمهمؤسسه آمريكايي 9

 https://www.adhrb.org/2022/07/house‐raises‐concern‐bahrain 
١٠ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
١١ Asim Ghafoor 
١٢https://per.euronews.com/2022/07/17/uae‐sentences‐former‐khashoggi‐lawyer‐to‐3‐years‐
in‐prison 
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گويي ابوظبي در اين رابطه خواستار مداخله دولت آمريكا جهت آزادي غفور و پاسخ
  .13اندشده

 متحدهاياالتامارات بازداشت غفور را اقدامي هماهنگ با اين در حالي است كه دولت 
هاي دولتي رسانه هايه و بر اساس گزارشتوصيف كرد» مبارزه با جرايم فراملي« جهت

فرار مالياتي ادعايي و انتقال  زمينه تحقيق در جهتاز ابوظبي  اآمريك يهامقام اين كشور،
  .14بودند مشكوك به امارات درخواست كمك كرده هايپول

  
  15درنگ دكتر محمد الرُكِنضرورت آزادي بي -2

 اهيرمت 24ز جمعه در رو براي آزادي در امارات متحده عربي الملليبه گزارش كارزار بين
هاي حقوقي به ساله دكتر محمد الُرِكن كه به دليل ارائه كمك 10بس ، دوران ح1401

در روز  قربانيان نقض حقوق بشر در امارات متحده عربي، محكوم به تحمل آن شده بود،
  ) پايان يافته است.تيرماه 26ژوئيه سال جاري ميالدي ( 17

تگير و ميالدي دس 2012ژوئيه سال  17 وزرشود كه دكتر الُرِكن در اين گزارش يادآور مي
 ده خود،خانوا ماه در مكاني نامعلوم و بدون دسترسي به وكيل و ارتباط با اعضاء 8به مدت 

ارزار كميالدي كه ديوان عالي فدرال وي را به دليل امضاء  2013محبوس شد، تا سال 
سال  10مل تح به –تن ديگر  132به همراه  –خواهان ايجاد اصالحات سياسي در كشور 

 س محكوم نمود.حب

 شدتبه يجمعدستهگفتني است كه صدور حكم محكوميت الُركِن در پي برگزاري دادگاه 
تن از وكالي حقوق بشر، قضات و فعاالن دانشجويي (موسوم  94ناعادالنه، جهت محاكمه 

 صادر شد. 16)94به محاكمه يو.ِاي.ايي 

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 13

 https://www.icfuae.org.uk/news/us‐lawmakers‐call‐release‐khashoggis‐lawyer‐uae‐jails 
١٤https://per.euronews.com/2022/07/17/uae‐sentences‐former‐khashoggi‐lawyer‐to‐3-years‐
in‐prison 
١٥ Dr. Mohammed Al‐Roken 
١٦ UAE 94 
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ساله اين وكيل  10يت مام دوران محكوماين گزارش در پايان ضمن خاطرنشان كردن ات
ن كِ هاي امارات متحده عربي درخواست نموده است كه دكتر الرُ مدافع حقوق بشر، از مقام

  .17درنگ و بدون قيد و شرط آزاد كنندرا بي
محكوميت  زمانمدتدر تحولي ديگر در همين رابطه، اين سازمان حقوق بشري به اتمام 

و مصباح  19العجله فيس، دكتر 18السالم درويشاراتي، شامل عبدسه تن از ديگر زندانيان ام
اين در  ) اشاره كرده است.مردادماهژوئيه سال جاري ميالدي (دوم  24در روز  20الرُميثي

) مردادماه 3ژوئيه ( 25محكوميت چهار زنداني ديگر نيز در روز  زمانمدتحالي است كه 
  به پايان رسيده است.

هاي امارات در سي در حالي همچنان در زندانزنداني سيا 35گفتني است كه در مجموع 
  .21شان خاتمه يافته استبرند كه دوره محكوميتحبس به سر مي

هاي امارات متحده عربي محبوس سال در زندان 10بر اين اساس، اين زندانيان سياسي به مدت 
  حكوم شدند. المللي مبينهاي ناعادالنه و مغاير با موازين كه در محاكمه ازآنپساند، بوده

 .22بخشندها تداوم ميهاي اماراتي همچنان به حبس آناين در حالي است كه مقام
  
ايان حديد و نه پبرخي مزايا به فرزندان زنان امارات متحده عربي منجر به ت ياعطا -3

  هايافتن تبعيض عليه آن
، 1401 تيرماه 91يكشنبه روز در  23مديترانه -  بان حقوق بشر اروپاهديدبه گزارش سازمان 

تصميم رئيس امارات متحده عربي به برابر به شمار آوردن فرزندان زنان اين كشور  اگرچه

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 17

 https://www.icfuae.org.uk/press‐releases/dr‐mohammed‐al‐roken‐should‐be‐released‐
without‐delay 
١٨ Abdul Salam Darwish 
١٩ Dr. Saif Al‐Ajla 
٢٠ Musabah Al‐Rumaithi 
٢١https://www.icfuae.org.uk/news/number‐prisoners‐conscience‐held‐beyond‐their‐release‐
dates‐jumps‐35 
٢٢https://www.icfuae.org.uk/press‐releases/three‐political‐detainees‐complete‐their‐prison‐
sentence‐uae‐jails 
٢٣ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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هاي سالمت و تحصيل، گامي در جهت كاهش ميزان تبعيض با فرزندان مردان در بخش
ين روند آيد، اما موجب پايان يافتن كامل اها به شمار ميها به حاشيه راندن آنپس از سال

هاي دولتي، تخصصي، اقتصادي و مزاياي ساير بخش ياعطا كهنياشود، با توجه به ينم
 دهد.اجتماعي را پوشش نمي

ها، خشبهاي متمادي در تمامي الزم به يادآوري است كه فرزندان زنان اماراتي براي سال
 فكال مختلشهاي شغلي و تحصيل، با ادسترسي به بيمه سالمت و درمان، فرصت ازجمله

ها ي آنتبعيض مواجه بوده كه اين رويكرد تأثيري منفي بر زندگي اجتماعي و خانوادگ
  دشوار نموده است. برايشاننهاده و روند ازدواج را 
تخاذ ت و ادولت امارات متحده عربي اقدام به ايجاد اصالحا اگرچهبر اساس اين گزارش، 

ها در قبال حمايت از آن ازجملهتدابيري جهت بهبود وضعيت زنان در اين كشور، 
مامي تر انجام پذيرفته و تخشونت خانگي نموده، اما اين اصالحات بايد در سطحي جامع

توان به قانون مليت امارات مي ازجملهه هاي جنسيتي را مرتفع سازد، كَاشكال تبعيض
ن در زنا پذير تبعيض و در ميان مردان وهاي آسيباشاره كرد كه در قبال زنان و گروه

  شود.ل ميشان تمايز قائشهروندي به فرزندان يرابطه با اعطا
شهروندي را براي  قانون امارات متحده عربي حق درخواست اگرچه، ديگرعبارتبه

دت اند، در صورت اقامت در اين كشور به مفرزندان زناني كه همسران خارجي برگزيده
ما اكثر زنان سالگي قائل شده، ا 18ه شان بشش سال و يا در صورت رسيدن سن فرزندان

 هاي متمادي با فرآيندهاي پيچيده حقوقي مواجه هستند.جهت كسب اين حق براي سال
، يتماراا ريغاين در حالي است فرزندان مردان اين كشور حتي در صورت ازدواج با زنان 

 شوند.در بدو تولد از حق شهروندي برخوردار مي

بايد اقدام به ايجاد اصالحات  ه رئيس امارات متحده عربيكند كاين گزارش تأكيد مي
المللي ها را با قوانين و منشورهاي حقوق بشري بينجامع در قوانين كشور نموده، تا آن

مندي تمامي آحاد جامعه از حقوق بشر را هاي واقعي جهت بهرهسازگار ساخته، ضمانت
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بودهاي انديشي را در قبال زنان متوقف ساخته و كمبعيض و جزمت هرگونهفراهم آورده، 
 .24ساختاري تأثيرگذار بر حقوق شهروندان را مرتفع نمايد

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

 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
  يمن دقيقه در 10مرگ يك كودك در هر  -1

 تيرماه 30شنبه به گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) در روز پنج
نرم كردن با مصيبت جهت حمايت  وپنجهدستهاي يمني روزانه در حال ، خانواده1401

هاي متمادي غرق در منازعه و فقر در كشوري كه براي سال ،شان هستنداز فرزندان
  گسترده شده است.

ك ي –كودك زير پنج سال در اين كشور  1000است كه روزانه بيش از  لياين در حا
هاي تغذيه و بيماريه سبب عواملي چون، سوءبجان خود را  - دقيقه  10كودك در هر 

هاي پزشكي مبرم رماندنيازمند دريافت غذا و  روازايندهند و قابل پيشگيري از دست مي
  جهت بقاء هستند.

تغذيه بوده، از نيمي از كودكان اين كشور همچنان گرفتار سوءيش بر اساس اين گزارش، ب
جاشدگان در هاي بياي مستمند و در حال زندگي در اردوگاهههبسياري از خانواد چراكه

  .25هاي پزشكي نياز دارندشان به غذا، آب و درمانسراسر يمن، جهت حفظ جان فرزندان
  
  

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش سازمان  24

https://euromedmonitor.org/en/article/5236/UAE:‐Granting‐health,‐education‐benefits‐to‐
children‐of‐female‐citizens‐limits‐but‐does‐not‐end‐discrimination 

  گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف). قابل بازيابي در لينك: 25
 https://help.unicef.org/yemen‐hunger‐arabic?language=en 
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  نيبحران جاري سالمت روحي كودكان يم -2
مستقر در  27، ناشر مطالب علمي و پزشكي انتشارات ِالِزوير26سايت ساينسس دايركتبو

، ضمن اشاره به مواجهه كودكان يمني با 1401 تيرماه 24هلند، در گزارشي در روز جمعه 
گير جهاني، سقوط اقتصادي و وحشت و هراس ناشي از جنگ، شيوع بيماري همه

كودكان نزديك به نيمي  كهنيااشي و يادآوري وپزيرساخت درماني و بهداشتي در حال فر
هاي ها در قبال بيماريپذيري بيشتر آندهند، بر آسيباز جمعيت اين كشور را تشكيل مي

  روحي تأكيد كرده است.
يان كودكان يمني مرواني در  –هاي شايع روحي بر اساس اين گزارش علمي، بيماري

شود و اين در حالي است سكيزوفرني ميا هاي روحي وشامل اضطراب، افسردگي، آسيب
سالمت  چراكهواجهند، مشناسانه با مشكل هاي روانها در زمينه دريافت حمايتكه آن

نفي مردي روحي، در نظام مراقبت درماني اين كشور اولويت نداشته و در جوامع آن رويك
  خورد.در قبال بيماري روحي به چشم مي
هاي يمن، مردم اين كشور را در معرض بمبارانلي مطابق با اين گزارش، جنگ داخ

هاي بشردوستانه، هدف، حمله به اماكن درماني و پزشكي، ممانعت از انجام امدادبي
اده و در نهايت آثار عمال شكنجه قرار دسرباز و اكودك عنوانبهاستخدام كودكان 

  المت روحي و جسمي كودكان يمني نهاده است.باري را بر سفاجعه
ت درصد از جمعي 19,5هاي سازمان بهداشت جهاني حاكي از آن است كه حدود افتهي

ز برند. از سوي ديگر، عواقب ناشي اكودكان از اختالالت روحي رنج مي ويژهبهيمن، 
ا توجه بميليون تن از كودكان اين كشور از تحصيل شده،  2جنگ داخلي موجب بازماندن 

 170يش از دم دريافت دستمزد ماهانه از سوي بو ع 19 –شيوع بيماري كوويد كهنيابه 
  تر ساخته است.هاي ايجاد شده در نظام آموزشي آن را عميقهزار آموزگار نيز شكاف

                                                            
٢٦ ScienceDirect 
٢٧ Elsevier 
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ه المللي در راستاي كمك باين در حالي است كه اقدامات چنداني از سوي جامعه بين
 لعملكل يا دستوراپروت گونههيچكاهش بحران سالمت روحي در يمن انجام نشده و تقريبًا 

  در نيامده است. اجرامعتبري جهت تشخيص سالمت روان در اين كشور به 
ها، در پايان اين گزارش آمده است كه قرار داشتن يمن در آستانه سقوط زيرساخت

ور به ثباتي اقتصادي و فروپاشي نظام بهداشت و درمان، نمايانگر نياز مبرم اين كشبي
  سالمت روح و روان كودكان آن است. هت حفظهاي جهاني جحمايت

اين در حالي است كه سالمت روان در اين كشور ناديده گرفته شده و بودجه ناچيزي از 
دولت يمن بايد  روازاينسوي دولت و نهادهاي بشردوستانه به آن اختصاص يافته است. 

ت در اين ئه خدمااقدام به اتخاذ سياست ملي سالمت روان نموده و بودجه الزم جهت ارا
  .28زمينه را فراهم آورد

  
  ها تن از مردم گرسنه يمنتأثير افزايش بحران ناامني جهاني غذايي بر ميليون -3

به نقل از فدراسيون 1401 تيرماه17در روز جمعه  29وببه گزارش پايگاه اينترنتي ريليف
جهان بر گرسنگي در سابقه ، بحران بي30هاي صليب سرخ و هالل احمرالمللي جمعيتبين

هاي متمادي در ميليون تن از مردم يمن كه براي مدت 16,2ها در خصوص افزايش نگراني
  اند، دامن زده است.ناامني غذايي به سر برده

ها، ناشي از تداوم منازعات، ترين بحراناين در حالي است اين كشور يكي از وخيم
ها و همچنين بيماري و ساير 19 –خشكسالي، جاري شدن سيل، شيوع بيماري كوويد 

  كند.جربه ميهاي مالي مكفي را تناتواني در جذب حمايت
المللي فدراسيون بيناين گزارش به بازديد اخير مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي 

هاي صليب سرخ و هالل احمر از برخي از شهرهاي يمن و مواجهه دردناك وي جمعيت

                                                            
  سايت ساينسس دايركت. قابل بازيابي در لينك: گزارش وب 28

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876201822002076 
٢٩ ReliefWeb 
٣٠ International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies 
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تغذيه شديد كودكان و زنان و ديگر شهروندان نگي و سوءبا سطوح ويرانگري از گرس
جنگ اوكراين موجب افزايش بهاي غذا، كود و  كهدرحاليگناه اين كشور اشاره كرده، بي

افزون نيازهاي بشردوستانه در سراسر جهان، ميزان سوخت در يمن شده و افزايش روز
  است. منابع انساني براي كمك به اين كشور را نيز كاهش داده

ني يت انساوضع امه اين گزارش به آمارهاي ارائه شده در زمينه نيازهاي بشردوستانه ودر اد
  از: اندعبارتدر يمن اشاره شده است كه 

 2022هاي بشردوستانه در سال ميليون تن از مردم يمن به كمك 23,4نياز حدود  -
  از دارند؛ها نياين كمك ها به شدت بهميليون تن از آن 12,9ميالدي كه 

  ميليون تن از مردم اين كشور؛ 19ناامني غذايي  -
 ميليون تن به آب سالم و خدمات بهداشتي مكفي؛ 17,8فقدان دسترسي  -

  هاي درماني اوليه؛ميليون تن به مراقبت 21,9فقدان دسترسي حدود  -
 3,3ميليون نفر از آغاز جنگ در اين كشور، مشتمل بر حدود  4,3جاشدگي حدود بي -

  .31اندهاي خود بازگشتهجا هستند و يك ميليون تن كه به خانهفر كه همچنان بيميليون ن
 22در روز چهارشنبه در تحولي ديگر، ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، 

به كشته و مجروح  ،در هفتاد و چهارمين مجمع جهاني در زمينه حقوق كودك 1401 تيرماه
دك يمني، از آغاز جنگ در اين كشور و همچنين به كو 200ر و هزا 10شدن بيش از 

  .32ه استسرباز اشاره نمودكودك عنوانبهاستخدام درآمدن هزاران تن از آنان 
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 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐global‐food‐insecurity‐crisis‐escalates‐hope‐
shrinks‐millions‐already‐suffering‐extreme‐hunger‐enar 
٣٢https://www.ohchr.org/en/statements/2022/07/74th‐world‐assembly‐and‐omep‐
international‐conference‐childrens‐rights 
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  ج) نقش سازمان ملل در يمن
  سازمان ملل در يمن» به شدت ضعيف«ه عملكرد بشردوستان -

، 1401 تيرماه 29ه چهارشنبتحليلي ميدل ايست آي در روز  –به گزارش پايگاه خبري 
امور  وابسته به دفتر هماهنگي يسازمان نيباي نهاد ارزيابي بشردوستانه صفحه 155گزارش 

ري ن جابشردوستانه سازمان ملل حاكي از آن است كه واكنش اين سازمان در قبال بحرا
  بوده است.» به شدت ضعيف«يمن 

دامات نتقدانه اين نهاد از اقرانه و مگهاي ارزيابي نكوهشبر اساس اين گزارش، يافته
زات مناسب ، نمايانگر فقدان شديد تجهيتاكنونميالدي  2015سازمان ملل در يمن از سال 

جاشدگان اين كشور بوده، كه هاي الزم براي بيو ناكامي در فراهم آوردن زيرساخت
ات ده و تجهيزساخته شهاي نيمههاي بهداشتي، جادهتوان به فقدان سرويسمي لهازجم

 معيوب كشاورزي اشاره كرد.

در  ملل گفتني است كه اگر چه اين گزارش اذعان نموده كه عملكرد بشردوستانه سازمان
أكيد تتغذيه و افزايش امنيت غذايي شده، اما در ادامه يمن منجر به مديريت كاهش سوء

 طورهب زمان مللميليارد دالري تأمين شده از سوي نهادهاي سا 16كه بودجه است كرده 
 ست.ته اكارآمد در راستاي كاهش بدترين فاجعه انساني جهان مورد استفاده قرار نگرف

گذراند و اين منازعه اين در حالي است كه يمن كه هشتمين سال جنگ را از سر مي
ها تن جاشدگي ميليونهزار تن از مردم اين كشور و بي 230موجب كشته شدن بيش از 

ستا آميز براي امدادگران به شمار آمده و در اين رااطرهاي مخنطقهديگر شده است، م
از  انعتنيروهاي ائتالف به رهبري عربستان و همچنين نيروهاي انصارا... به دليل مم

 اند.سهولت دسترسي امدادگران مورد انتقاد قرار گرفته

موضع  اتخاذاي كه در اين ارزيابي به آن اشاره شده چگونگي يكي از معضالت عمده
كارانه از جانب سازمان ملل بوده كه سرانجام به استقرار كاركنان اين سازمان منيتي محافظها
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كه موظف به همكاري با آن  33اي انجاميدهدر دفاتر حفاظت شده و تحديد تعامل با جامعه
  اند.بوده

به «ود خان مطابق با گزارش مزبور، سازمان ملل تمامي مناطق يمن را براي فعاليت كاركن
سپاري نظارت به شمار آورده كه در نهايت منجر به تكيه بر روند برون» آميزت مخاطرهشد

ضعيت در وواقعيت حاكي از اين است كه اين  كهدرحاليو ارزيابي در اين كشور شده، 
 .مناطق مختلف آن متفاوت بوده است

 يروه ارزياببنا بر اظهارات يكي از پژوهشگران مؤسسه مطالعات توسعه و عضو گ
بخش هاي حياتسال گذشته به حمايت 6سازماني يمن، اگر چه سازمان ملل در خالل بين

 اماتخود در اين كشور تداوم بخشيده، اما بودجه در نظر گرفته شده جهت تحقق اقد
هايي هاي پايدار در عرصهو ايجاد پيشرفت ينيچننيامدت بشردوستانه براي بحران طوالني

  نبوده است. صيل و معيشت مكفيسالمت، تح غذيه،چون، ت
هاي غذايي ميليون تن از مردم يمن نيازمند دريافت كمك 13حدود  نكهيباااز سوي ديگر، 

 سياري ازآمده است، اما ببوده و تأمين غذا براي اين كشور باالترين اولويت به شمار مي
 تدوين شدهفهرست  وشته ها آگاهي نداشهروندان يمني از چگونگي دسترسي به اين كمك

 دوستانه نيزنهادهاي بشر كهنيا روزآمد نبوده، عالوه بر هاي غذايي غالباً جهت ارائه كمك
  اند.پرداختهنمي نيازهايشانبه مشاوره سيستماتيك با مردم در خصوص 

ژوئن) ي (گذشته ميالد اين در حالي است كه برنامه جهاني غذاي سازمان ملل نيز در ماه
 هاي غذايي خود به يمن به دليل كاهش بودجه،ر به كاهش كمككه ناگزي نمود اعالم

  بهاي كاالها و تأثير جنگ اوكراين بر وضعيت غذايي جهان است. افزايش
 سياربدر بخش ديگر اين گزارش آمده است كه اقدامات زيرساختي سازمان ملل در يمن 

كاره د، نيمهاسب مدارس جديتوان در ساخت نامنهاي آن را ميضعيف بوده كه نشانه
آالت كشاورزي، ارائه تجهيزات ها، از كار افتادگي ماشينگذاردن ساخت و ترميم جاده

هاي بهداشتي جستجو كرد، سرويسد ايجاهاي صورت گرفته در زمينه منسوخ و ناكارآمدي
 با اين توضيح كه موارد ذكر شده تنها مختص به چند مورد خاص نبوده است.

                                                            
٣٣ "bunkerisation" 
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ده است كه پيامدهاي ناشي از اين معضالت بيشترين درد و رنج را اين گزارش آم در پايان
به  –زنان، كودكان، سالمندان و معلوالن  – ي اين كشورهاپذيرترين گروهبراي آسيب

 .34ها را برآورده ننموده استهمراه داشته و نيازهاي اوليه آن
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 https://www.middleeasteye.net/news/yemen‐un‐response‐unacceptably‐poor‐warns‐
review 


