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

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400ر تيرماه و مردادماه كشورهاي منطقه، د

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآشكار به دست آمده از سازمان
به صورت خالصه به  يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

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

 

  عربستان سعودي*
، در 1400 مردادماه 12شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1

ها پس از برگزاري اجالس هاي عربستان سعودي به افزايش سركوبخصوص اقدام مقام
  از: اندعبارتن گزارش . برخي از محورهاي اي20سران كشورهاي جي

سركوب آزادي بيان در عربستان سعودي پس از «انتشار گزارش تحت عنوان  الف)
هاي سعودي به تشديد جسورانه آزار و مبني بر اقدام مقام» 20اجالس سران كشورهاي جي

ماه گذشته،  6ها در مدت زمان اذيت مدافعان حقوق بشر و معارضان و افزايش ميزان اعدام

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين )؛uman Rights WatchHبان حقوق بشر (سازمان ديده 1 International ؛ پايگاه(

 Middle East Monitorتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –خبري  (MEMO)گزارش شوراي امنيت سازمان ملل  پايگاه )؛
)Security Council  Reportالمللي نجات ()؛ كميته بينInternational Rescue Committeeالمللي رزار بينكا )؛

 International Campaign for Freedom in the United Arab Emiratesبراي آزادي در امارات متحده عربي (

(ICFUAE)(مركز حقوق بشر خليج (فارس)  )؛Gulf  Centre  for Human Rights  (GCHR)پايگاه خبري بحرين  )؛
 Bahrain Institute for Rights and Democracy(ن حقوق و دموكراسي بحري مؤسسه)؛ Bahrain Mirrorميرور (

(BIRD)ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛ مؤسسه آمريكاييAmericans for Democracy and Human 

Rights  in  Bahrain  (ADHRB)  خبرگزاري اسوشيتدپرس ()؛Associated  Press  (AP) سازمان حقوق بشري  و)؛
  ).ALQST for Human Rightsالقسط (
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توقف پيگرد حقوقي فعاالن و كاهش شديد استفاده از مجازات اعدام در دوران در پي 
  ؛20رياست اين كشور بر اجالس سران كشورهاي جي

مورد  هاي عربستان بهاشاره به ارائه اسناد و مدارك در زمينه چگونگي اقدام مقام ب)
ن اين نداتن از شهرو 13 كمدستپيگرد قرار دادن، محكوم كردن يا تأييد محكوميت 

ز اتمام اهاي به شدت ناعادالنه در دادگاه كيفري ويژه، پس كشور، در پي برگزاري محاكمه
ها در درصدي ميزان اعدام 85: گفتني است كه پس از كاهش 20رياست آن بر اجالس جي

 2021هاي ژانويه تا ژوئيه سال هاي ماهنفر، در فاصله 40 كمدستميالدي،  2020سال 
 است؛ 2020ال سنفر) در  27( شدگاناعدامه اين ميزان بيش از كل تعداد اعدام شدند ك

، معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو 2اشاره به اظهارات لين معلوف ج)
هاي عربستان به از سرگيري پيگرد ظالمانه شهرونداني كه الملل، مبني بر اقدام مقامبين

را داشتند و يا حكومت را مورد انتقاد قرار دادند، به محض شهامت بيان آزادانه عقايد خود 
و خارج شدن اين كشور از كانون توجهات 20ن رسيدن اجالس سران كشورهاي جيبه پايا
  جهاني؛

سال ممنوعيت از سفر از 20سال حبس و20به صدور حكم بيدادگرانه تحمل اشاره د)
مدادرسان در زمينه امور ، ا3سوي دادگاه كيفري ويژه براي عبدالرحمان السدهان

هاي اقتصادي حكومت را مورد انتقاد قرار بشردوستانه كه با تنها با انتشار توئيتي، سياست
ها در عربستان گفت كه مدت زمان كوتاه كاهش سركوب توانمي روازاينداده بود: 

سعودي در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي، مصادف با برگزاري اجالس سران كشورهاي 
اصالحات در عربستان در  هرگونهدر اين كشور، حاكي از آن است كه انتظار وقوع  20يج

  اين زمينه خيالي باطل و براي جلب آراء جامعه جهاني بوده است؛
ميالدي، به  2021اشاره به اقدام محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، در ماه فوريه سال  ه)

جديد در راستاي تحكيم اصول عدالت، به  ي اصالحاتاجرامتعهد شدن به اتخاذ قوانين و 

                                                            
٢ Lynn Maalouf 
٣ Abdulrahman al‐Sadhan 
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درآوردن شفافيت و حمايت از حقوق بشر كه هنوز اطالعاتي در زمينه تأثير اين  اجرا
  هاي اين كشور انتشار نيافته است؛اصالحات از سوي مقام

با  مبارزه ان در زمينهدادگاه بدنام عربست –اقدام دادگاه كيفري ويژه  حالدرعيناشاره به  و)
هايي ها و صدور احكام حبس پس از برگزاري محاكمهبه از سرگيري محاكمه –ريسم ترو

  تدبير در زمينه پيشبرد حقوق بشر؛ هرگونهبه شدت ناعادالنه، به جاي اتخاذ 
فزايش اپرونده مبتني بر دستگيري يا صدور حكم مجدد و يا  3 كمدستاشاره به  ز)

شان، در صورتي كه اين آميزهاي صلحگراييكنشها، تنها به دليل هاي متهمان آنمحكوميت
اه ژوئن ممدت حبس خود را به پايان رسانده بودند: گفتني است كه در افراد دوران طوالني

ت در مد ميالدي، مرد جواني از جامعه اقليت شيعيان، در پي تأييد حكم خود 2021سال 
 نه، اعدام شد؛ادالاي به شدت ناعسال پيش و بر اساس برگزاري محاكمه 3زمان 

ا ويژه، ب هاي برگزار شده توسط دادگاه كيفرياشاره به اساسًا ناعادالنه بودن محاكمه ح)
خلي توجه به قرار گرفتن متهمان در معرض فرآيندهاي معيوب متناقض با قوانين دا

وم و مكاني نامعل در بسياري موارد حبس متهمان در ازجملهالملل، عربستان و حقوق بين
هاي متوالي و بدون دسترسي به وكيل، محكوميت معمول هاي انفرادي براي ماهلسلو

مدت و حتي مجازات اعدام، بر اساس اعترافات اخذ هاي طوالنيمتهمان به تحمل حبس
 شده تحت شكنجه؛

، فعال حقوق بشر، به 4اشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه به محكوم كردن اسراء الغمغام ط)
ميالدي، به اتهام  2021سال ممنوعيت از سفر در ماه فوريه سال  8حبس و سال  8تحمل 
  ي ضدحكومتي؛هااعتراضآميز و مشاركت وي در هاي صلحگراييكنش
ميالدي به دليل  2018كه در ماه مه سال  - 5اشاره به همچنين محكوميت محمد الرابعه ي)

، از 2021در ماه آوريل سال  – حمايت از كارزار حق زنان براي رانندگي دستگير شده بود
سال ممنوعيت از سفر به اتهام تالش  6سال حبس و  6سوي دادگاه كيفري ويژه به تحمل 

                                                            
٤ Israa al‐Ghomgham 
٥ Mohammad al‐Rabiah 
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براي ايجاد اخالل در انسجام اجتماعي و تضعيف وحدت ملي و همچنين نگارش و چاپ 
 برانگيز؛هاي شككتابي حاوي نگرش

در زمينه  آزاد شده از زندان با ممنوعيت اشاره به تداوم مواجهه حتي مدافعان حقوق بشر ك)
توان به مثال مي عنوانبه Ĥنكههاي اجتماعي از سوي قوه قضائيه عربستسفر و فعاليت در شبكه

قرار گرفتن مدافعان حقوق بشري همچون، لجين الهذلول، نسيمه آل سداح و سمر بداوي كه 
زاد شدند، در معرض شرايط ميالدي از زندان آ 2021پس از مدت زمان طوالني در سال 

سال ممنوعيت از سفر و مواجهه با خطر دستگيري مجدد  5 ازجملهكننده اشاره كرد، محدود
  ها؛در هر زمان با توجه به عدم لغو حكم آن

هاي اشاره به ناگزير شدن تمامي مدافعان حقوق بشر آزاد شده، پس از گذراندن حبس ل)
هاي عمومي، ي، غالباً مشتمل بر ممنوعيت ارائه سخنرانيهايتعهدنامه ي، به امضامدتطوالني

هاي اجتماعي كه متناقض با حقوق آزادي هاي حقوق بشري يا استفاده از شبكهانجام فعاليت
 آميز است؛بيان و تشكيل يا مشاركت در اجتماعات و تجمعات صلح

امعه اقليت اشاره به اقدام حكومت عربستان به اعدام مصطفي درويش، جواني از ج م)
ميالدي، در پي محكوميت او از سوي دادگاه كيفري ويژه  2021شيعه، در ماه ژوئن سال 

اي از جرائم تروريستي و به دنبال ميالدي به اتهام ارتكاب به مجموعه 2018در سال 
برگزاري دادگاهي به شدت ناعادالنه كه در آن وي به قاضي دادگاه اعالم نمود كه براي 

مورد تهديد، ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفته و او از ترس جانش ناگزير  ارائه اعتراف
 به اعتراف شده است؛

ي اصالحات محدود قانوني و اجراهاي عربستان در زمينه معني بودن طرحاشاره به بي ن)
امان مدافعان هاي ناعادالنه و مجازات بيها، محاكمهحقوق بشري با توجه به تداوم اعدام

نگاران، ضمن درخواست از شوراي حقوق بشر سازمان ملل فعاالن و روزنامه حقوق بشر،
در راستاي نظارت بر وضعيت حقوق بشر در اين كشور و تهيه  سازوكاريجهت ايجاد 

  ؛گزارش در اين زمينه
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درنگ و بدون قيد و شرط هاي سعودي به آزاد كردن بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام س)
آميز از حقوق خود زنداني مندي مسالمتبشري كه تنها به دليل بهرهتمامي مدافعان حقوق 

 مانده؛هاي باقيها و رفع مجازاتاند و حصول اطمينان از لغو محكوميتشده

 39 كمدستالملل، در حال حاضر گفتني است كه بر اساس تحقيقات سازمان عفو بين ع)
ري يا ابراز مخالفت خود با حكومت هاي حقوق بشها، فعاليتگراييتن تنها به دليل كنش
 ؛ 6برنددر حبس به سر مي

 

، 1400مردادماه  12شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -2
دليل  نشين شرق عربستان بهدر خصوص اعدام شهروند سعودي ساكن منطقه شيعه

  اند از:ارتبرخي از محورهاي اين گزارش عبمسلحانه.  اعتراضمشاركت در 
مردادماه، مبني بر  12شنبه صدور بيانيه از سوي وزارت كشور عربستان، در روز سه الف)

نشين قطيف، ، در شهر دمام در استان پرجمعيت شيعه7اعدام احمد بن سعيد بن علي الجَنبَي
  به دليل محكوم شدن او به مشاركت در شورش و اعتراض مسلحانه عليه حكومت؛

وران مشاركت الجنبي در تالش براي كشتن مأمعاي عربستان در خصوص اداشاره به  ب)
 هاي امنيتي مختلف در استان قطيف، همچنين كمك بهپليس با شليك به اماكن و گشت
عنوان ها كه بر اساس قانون عربستان بهها و اغتشاشپيماييقاچاق سالح و مشاركت در راه

 نيابرابنانسجام جامعه به شمار آمده و  اقدامي در راستاي تضعيف ساختار اجتماعي و
 بيانيه اقدامي تروريستي است؛

عدام هاي انجام شده به اتهامات مربوطه و صدور حكم ااشاره به منجر شدن بازجويي ج)
 عنوان مجازات اين جرم؛هاي مسئول بهاز سوي مقام

                                                            
 الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 6

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/saudi‐arabia‐authorities‐ramp‐up‐

repression‐after‐g20-������ 
٧ Ahmed bin Saeed bin Ali al‐Janabi 
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 حل وقوعا ميرد و اشاره به حاكي نبودن اين بيانيه از اطالعات بيشتر در زمينه اين ف د)
 ازاين نيز در شهر دمام در استانهايي كه پيشجرائم ادعايي: اين در حالي است كه اعدام

گي شدگان همشرقي اين كشور انجام شده، بر اساس اتهامات مشابه صورت گرفته و اعدام
  اند؛از اقليت شيعه بوده

حال يندرع وبودن الجنبي  اشاره به اظهارات فعاالن حقوق بشري، مبني بر تأييد شيعه ه)
ه باكنون به دليل اعتراض كه برادر وي نيز هموجود اطالعات اندك درباره پرونده او و اين

 برد؛حكومت در زندان به سر مي

آميز در استان قطيف در زمان وقوع بهار هاي خشونتيادآوري كردن بروز اعتراض و)
تار ز رفاين استان خواهان برخورداري عربي در كشورها منطقه كه در آن ساكنان شيعه ا

  ود بودند؛تر و حقوق بيشتر از حكومت خعادالنه
تن از  30ي سال جاري ميالدي تاكنون بيش از ابتداگفتني است كه اين پادشاهي از  ز)

  ؛8كم يك جوان شيعه را بر مبناي اتهامات مشابه اعدام كرده استشهروندان خود، ازجمله دست
  
 8وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –از سوي پايگاه خبري  انتشار گزارش -3

ل هاي سعودي به اِعما، در خصوص افشاء جزئيات آزاردهنده از اقدام مقام1400 مردادماه
رخي بآمريكا.  متحدهاياالتشكنجه عليه خانواده سعد الجبري در طرح شكايت اين فرد در 

  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 
هاي سعودي در اشاره به شرح جزئيات آزاردهنده ِاعمال شكنجه از سوي مقام الف)

 63ي، هاي اخير، مربوط به سعد الجبرپرونده مطرح شده در دادگاهي در كانادا در هفته
  ساله، مقام اطالعاتي ارشد سابق اين كشور؛

 ي بر سرعودبستان ساشاره به مرافعه حقوقي ناخوشايند اين مقام سابق اطالعاتي با عر ب)
ها را انكار هاي دولتي كه وي آنبودجه وميلحيفدعاوي مربوط به اتهام او به اختالس و 

  كند؛ مي
                                                            

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 8
 https://b2n.ir/y36770 
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م كردن بني بر متهمآمريكا  متحدهاياالتاشاره به اقدام او به همچنين طرح شكايتي در  ج)
و از گريز ابراي ترور وي پس از  چندبارهمحمد بن سلمان، وليعهد سعودي، به تالش 

  ايمني وي؛ هاي موجود در زمينهعربستان به دليل نگراني
پي  ميالدي، در 2017اشاره به آغاز خصومت حكومت عربستان با الجبري در سال  د)

 ه جاي محمدوليعهد، ب عنوانبهكودتاي نرم محمد بن سلمان جهت جايگزين نمودن خود 
  بن نايف؛

 محرمانه العاتي از تمامي اسراراين مقام سابق اط ها در زمينه آگاهياشاره به گزارش ه)
نادا: ه كابخانواده سلطنتي و اقدام او به ترك كشور و سكونت در تركيه پيش از مهاجرت 

ي ده واين در حالي است كه از زمان عزيمت الجبري از فرزندان و ديگر اعضاء خانوا
ر با ومتي آشكاقم خوردن خصدامي براي بازگرداندن او استفاده شده كه موجب ر عنوانبه

 شده است؛ به اين پرونده متحدهاياالتجمهور حكومت و جلب توجه حتي رئيس

، داماد الجبري، در معرض 9اشاره به آخرين موارد از شرح قرار گرفتن سالم الُمزيني و)
هاي سعودي، در اسناد دادگاه، كه هاي جسمي و رواني دهشتبار از سوي مقاماستفادهسوء
آور زندانيان سياسي در ايران، شيلي، آفريقاي ادعاي اين گزارش) يادآور خاطرات رنج (به

كشورهايي كه به اعمال شكنجه عليه زندانيان و  –جنوبي و اتحاد جماهير شوروي است 
  مخالفان خود مشهور هستند؛

أموران مدام اشاره به قرار گرفتن المزيني در معرض جلسات متعدد شكنجه و بازجويي و اق ز)
ينه پدر ت در زمالعابه ناگزير كردن او به اظهار و امضاء اعترافاتي كه حقيقت نداشته و ارائه اط

  همسر وي؛
اشاره به اظهارات دختر الجبري و همسر المزيني مبني بر عدم تمايل همسرش به  ح)

 هاي ناشي از اين خاطراتهاي وي به دليل آسيبها و بازجوييگفتگو در زمينه شكنجه
  ؛10دهشتبار

                                                            
٩ Salem Almuzaini 
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 7شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
استاد  100هاي عربستان به اخراج بيش از ، در خصوص اقدام دانشگاه1400 مردادماه

  از: اندعبارتيمني. برخي از محورهاي اين گزارش 
مني، استاد ي 106ه اخراج عربستان سعودي بهاي اصلي جنوب اشاره به اقدام دانشگاه الف)

  ان؛ ها بدون اطالع قبلي به ايشپس از اتخاذ تصميم جهت پايان دادن به قراردادهاي آن
ماهه  4ها مبني بر صدور دستور در زمينه دادن فرصت تنها هاي رسانهاشاره به گزارش ب)

 ير جهت پايان دادن به تماميجران و عصنهاي باحه، جيزان، ستانهاي واقع در ابه دانشگاه
 – ارنددقراردادهاي اتباع يمني شاغل در اين مناطق كه در نزديكي مرز با يمن قرار 

 رده است؛كميالدي جنگي ويرانگر را عليه آن آغاز  2015كشوري كه اين پادشاهي از سال 

كه به هاي يمني ساكن نقاط مرزي ها بر خانوادهاشاره به تأثير چشمگير اين اخراج ج)
 دريافت حمايت از اتباع يمني شاغل در اين كشور وابسته هستند؛

 يم دولتتصم اشاره به اظهارات اساتيد دانشگاه نجران مبني بر به شدت شوكه شدن از اين د)
  اند؛هاي متمادي در اين كشور كار كردهها براي دههبسياري از آن كهاين ويژهبهعربستان، 

س پد يمني ساتيمه القدس العربي در اين زمينه، مبني بر مواجهه ااشاره به گزارش روزنا ه)
ها دن آنين شاز به پايان رسيدن قراردادشان با اتمام قيموميت و اخراج از كشور و جايگز

 ها؛با شهروندان سعودي يا ديگر مليت

هاي خبري يمن مبني بر احتمال منجر شدن اين تحول به هاي رسانهاشاره به گزارش و)
م عربستان ميالدي و در پي اقدا 1934ها در زمينه پيمان طائف كه در سال زگشايي مباحثهبا

  ها به كشور پس از جنگ با يمن، به امضاء رسيد؛به ضميمه كردن اين استان
هاي سرزميني گفتني است كه بخشي از اين توافق مشتمل بر به رسميت شناختن پيروزي ز)

ا براي جنبش كارگري يمن و ورود خروج بي قيد و شرط به هعربستان در قبال لغو محدوديت
  ؛11و از اين مناطق بود

                                                                                                                                                            
 https://www.middleeastmonitor.com/20210730‐harrowing‐details‐of‐saudi‐torture‐filed‐in‐
us‐lawsuit 
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، 1400مردادماه  5شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5
ليل انتشار د اي سوداني بهدر خصوص اقدام عربستان به حبس يك شخصيت رسانه

  اند از:اين گزارش عبارت برخي از محورهايهاي انتقادي. توئيت
ساله،  31، 12اشاره به اقدام دادگاهي سعودي به محكوم كردن احمد علي عبدالقادر الف)

ژوئن سال  8سال حبس، در روز  4نگار سوداني، به تحمل اي و روزنامهشخصيت رسانه
ميالدي، به اتهام توهين به نهادها و نمادهاي حكومت عربستان و انتقاد از  2021
  برانگيز؛هاي اين پادشاهي، در ميان ساير اتهامات ابهامتسياس
اني ها و همرساشاره به مرتبط بودن حكم عبدالقادر با اقدام وي به انتشار توئيت ب)

ها به مباحثه در زمينه هاي مطبوعاتي در شبكه اجتماعي توييتر، كه وي در آنمصاحبه
هاي حكومت ز آن و انتقاد از اقدامميالدي سودان و حمايت ا 2018 – 2019انقالب سال 

 عربستان در سودان و يمن پرداخته است؛ 

ق بشر، بان حقواشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه در سازمان ديده ج)
اي بر اساس اتهامات ساختگي، از ابعاد مبني بر حاكي بودن حبس يك شخصيت رسانه

هاي خود عبدالقادر در توئيت احمد علي آنچهاز  هاي عربستان سعودي بيشمنفي سياست
  به آن پرداخته است؛

هاي قامماشاره به حاكي بودن اين اقدام و ديگر پيگردهاي حقوقي مشابه از اراده  د)
هاي ها در شبكهترين انتقادها يا پرسشسعودي جهت خاموش كردن صداي كوچك

هاي ها به حبستهديد محكوميت آن اجتماعي و بازداشتن مخالفان از هرگونه فعاليت با
 مدت؛طوالني

هاي سعودي به دستگيري عبدالقادر به هنگام رسيدن او به فرودگاه اشاره به اقدام مقام ه)
آوريل سال جاري ميالدي و بازداشت وي  19المللي ملك عبدالعزيز در جده، در روز بين

                                                                                                                                                            
 https://www.middleeastmonitor.com/20210729‐saudi‐universities‐dismiss‐over‐100-
yemen‐academics 
١٢ Ahmad Ali Abdelkader 
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، در 13تقال او به زندان الشُميسيروز و سپس ان 20ابتدا در پاسگاه پليس اين شهر به مدت 
نزديكي مكه: گفتني است كه وي در اين مدت از دسترسي به وكيل، ازجمله نماينده 

 حقوقي در زمان محاكمه محروم بوده است؛

ها و ئيتاشاره به اقدام دادگاه كيفري جده به محكوم كردن عبدالقادر بر اساس تو و)
كه  –يالدي و پس از آن م 2018فوريه سال هاي گروهي در ماه اظهارات وي در رسانه

رسال و همچنين ا –ها در زماني انتشار يافته كه وي در عربستان مستقر بوده بيشتر آن
هاي او در المللي حقوق بشري مبني بر پرسشهاي بينهاي الكترونيكي به سازمانپست

  ؛هاها و دريافت آنهاي اين سازمانزمينه چگونگي عضويت در خبرنامه
ها و دو مصاحبه مورد از اين توئيت 9بان حقوق بشر به بررسي اشاره به اقدام ديده ز)

د آن د و تأكيويژه در حكم دادگاه وي مورد استفاده قرار گرفته بومطبوعاتي عبدالقادر كه به
هايي كه تنها مقوله –بر عدم برخورداري اين موارد از هرگونه خشونت، تنفر يا تبعيض 

 توان افراد را براساس آن مورد هدف قرار داد؛المللي حقوق بشر مينون بينبراساس قا

تني بر ت مباشاره به اقدام دادگاه كيفري به محكوم كردن عبدالقادر بر اساس اتهاما ح)
ري ف به رهبهايي شامل، اهانت به نهادها و نمادهاي عربستان و نيروهاي ائتالانتشار توئيت

ن آارتباط  وهاي اين پادشاهي نيروهاي انصارا...، انتقاد از سياست ها باعربستان و جنگ آن
شور از كبرداري اين با دولت سودان، متهم كردن عربستان به مداخله در امور سودان، بهره

 ت ازموسم حج جهت دستيابي به اهداف اقتصادي، متهم كردن مطبوعات سعودي به حماي
ات هاي متخاصم اين پادشاهي و بيان اظهاررفهاي وفادار به طداعش و حضور در رسانه

 ها؛مهزننده به اين كشور در اين برناآسيب

هاي سعودي از اتهامات خودسرانه اين چنيني بر اساس ماده برداري مقاماشاره به بهره ط)
آميز افراد جامعه از مندي قانوني و صلحشش قانون جرائم سايبري در راستاي تحديد بهره

المللي است: گفتني است كه ماده Ĥنكه در تناقض با تعهدات حقوق بشري بينحق آزادي بي
منشور حقوق بشر عرب، كه عربستان سعودي آن را به تصويب رسانده، ضامن حق  32

 آزادي بيان و عقيده است؛

                                                            
١٣ al‐Shumaisi 
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مندي از اشاره به محروميت عبدالقادر نه تنها از حقوق اساسي خود در زمينه بهره ي)
قي، بلكه برخورداري او از محاكمه منصفانه با توجه به استفاده حكومت فرآيند صحيح حقو

هاي سخت براي از اتهامات مبهم به منظور تحديد آزادي بيان و در نظر گرفتن مجازات
  ؛14آميزانتقادهاي صلح

  
، 1400مردادماه  3بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6

 م عربستان سعودي به مجازات دسته جمعي فرزندان مقام سابق ايندر خصوص اقدا
  اند از:كشور. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

 23، 15درنگ عمر الجبريهاي سعودي به آزاد كردن بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام الف)
ابق هاي س، يكي از مقام17ساله، فرزندان محبوس سعد الجبري 21، 16ساله و سارا الجبري

اي ناعادالنه به ظاهر در راستاي تالش براي وادار كردن سعودي، در پي برگزاري محاكمه
 2020او به بازگشت به عربستان: گفتني است كه اين خواهر و برادر در ماه مارس سال 

  ها در دست نيست؛ميالدي اطالعي از آن 2021ميالدي دستگير شده و از ماه ژانويه سال 
 2020هاي سعودي در ماه سپتامبر سال شدن اين دو نفر از سوي مقام اشاره به متهم ب)

ليعهد مان، ويك ماه پس از اقدام پدرشان به مورد پيگرد قرار دادن محمد بن سل –ميالدي 
جه، بر متحده و بر اساس قانون حمايت از قربانيان شكنسعودي، در دادگاه فدرال اياالت
  ميالدي؛ 2018ش براي ترور وي در كانادا در سال مبناي ادعاي اقدام بن سلمان به تال

هاي سعودي به حبس اين خواهر و برادر در مكاني نامعلوم پس از اشاره به اقدام مقام ج)
ها با وكيل و يا تماس شان و همچنين ممانعت از مالقات آندستگيري و در دوران محاكمه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:يدهگزارش سازمان د 14

 https://www.hrw.org/news/2021/07/27/saudi‐arabia‐sudanese‐media‐personality‐jailed‐
critical‐tweets 
١٥ Omar Al‐Jabri 
١٦ Sarah Al‐Jabri 
١٧ Saad Al‐Jabri 
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هاي عربستان ي منابع مطلع، مقامهااساس گزارشبرشان: گفتني است كه خانواده يبا اعضا
 اند؛تن از ساير اعضاء خانواده و بستگان الجبري كرده 40همچنين اقدام به حبس تا 

ر ب، مبني بان حقوق بشراشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده د)
ين ام در ااقد عربستان بهحاكي بودن نوع رفتار با عمر و سارا الجبري از ميزان تمايل حكومت 
  زنند؛يها سر باز مزمينه تنها به منظور تحت فشار قرار دادن افرادي كه از موافقت با آن

هاي سعودي به حبس دو جوان، اعمال ممنوعيت سفر شمار آوردن اقدام مقاماشاره به به ه)
برابر پدرشان، شان تنها به منظور ايجاد اهرم فشاري در زدهها و محاكمه شتابعليه آن

 خواهي است؛پذيري و عدالتمثابه مجازات دسته جمعي كه نيازمند مسئوليتبه

ميالدي، به محكوم كردن عمر  2020اشاره به اقدام دادگاهي سعودي، در ماه نوامبر سال  و)
اي سال و نيم حبس، در پي برگزاري محاكمه 6و  9و سارا الجبري، به ترتيب به تحمل 

  شويي و تالش براي گريز از كشور؛ه جرم پولناعادالنه و ب
ميالدي، به تأييد  2020اشاره به اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي، در ماه دسامبر سال  ز)

ها در استماعي محرمانه و بدون حضور متهمان: گفتني است كه در زمان حكم حبس آن
شان حضور انوادهها و يا فردي از اعضاء خاعالم حكم نهايي نيز متهمان يا وكيل آن

گيري دادگاه در زمينه دادگاهي كه در آن به ذكر داليل حكم بدوي و تصميم –نداشتند 
 درخواست تجديدنظر پرداخته شده بود؛

اشاره به اظهارات اعضاء خانواده متهمان مبني بر مورد هدف قرار گرفتن اين خواهر و  ح)
در  –است  ساله بوده 18ه و عمر سال 17زماني كه سارا  –ميالدي  2017برادر از سال 

راستاي ناگزير كردن پدرشان به بازگشت به عربستان سعودي: گفتني است كه سعد 
فردي  –هاي سابق اطالعاتي اين كشور و مشاور عالي محمد بن نايف الجبري يكي از مقام

ت كه بوده است. الزم به ذكر اس - عنوان وليعهد عربستان برگزيده شود كه قرار بود به
محمد بن سلمان، در اقدامي با در اختيار گرفتن دستگاه امنيتي عربستان، بن نايف را بركنار 

 عنوان وليعهد كشور معرفي كرد؛و خود را به
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لجبري اارا ساشاره به اقدام مأموران فرودگاه رياض به ممانعت به عمل آوردن از سفر  ط)
دي، اندكي پس از بركناري بن نايف از ميال 2017 ژوئن سال 21متحده، در روز به اياالت

: السفر هستندكه اين خواهر و برادر به دليل مسائل امنيتي ممنوعواليت عهدي و اعالم اين
 اشتند؛دها براي ادامه تحصيل خود در آمريكا قصد سفر به اين كشور را گفتني است كه آن

دي، به مسدود كردن ميال 2017واخر سال اهاي سعودي، در اشاره به اقدام مقام ي)
شان درباره محل قرار دادن جداگانه ها، مورد بازجوييهاي مالي آنها و ساير داراييحساب

ها كه پدر و ساير اعضاء هاي پدرشان و متقاعد كردن آناقامت و وضعيت و فعاليت
 شĤنكه در خارج از كشور سكونت دارند، بايد به عربستان بازگردند؛خانواده

هاي سعودي به لغو حكم حبس فرزندان درنگ مقامبر ضرورت اقدام بيتأكيد  ك)
ها براي سفر به خارج از كشور و ها و صدور مجوز به آنسعدالجبري، آزاد كردن آن

هاي به وقوع پيوسته در محاكمه و موارد نقض نظميشان، با توجه به بيپيوستن به خانواده
  اين پرونده؛ موجود در فرآيند حقوقي

هاي خودسرانه و درنگ حبسهاي سعودي به لغو بيتأكيد بر همچنين لزوم اقدام مقام ل)
 2017هاي سفري اعمال شده بر اعضاء خانواده و بستگان الجبري از سال ممنوعيت

  ؛18ميالدي تاكنون
 

 تيرماه 22شنبه ، در روز سه19انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -7
ي وي در ماه از ناپديدشدگي پزشك سعودي از زمان دستگير ، در خصوص هراس1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش مه سال جاري ميالدي. 
اشاره به دريافت اخبار معتبر از سوي سازمان حقوق بشري القسط، مبني بر  الف)

هاي گذشته و احتمال ساله، در هفته 33، پزشك سعودي، 20دستگيري لينا الشريف

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 18

 https://www.hrw.org/news/2021/07/25/saudi‐arabia‐collective‐punishment‐ex‐officials‐
children 
١٩ ALQST for Human Rights 
٢٠ Lina Alsharif 
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هاي آميز وي در شبكههاي صلحگراييپديدشدگي قهري او احتماًال به دليل كنشنا
  اجتماعي؛

دي، ميال 2021هاي سعودي، در ماه مه سال اشاره به دستگيري الشريف از سوي مقام ب)
كه  هاي متواليتماس با وي براي هفته هرگونههمچنين محروميت خانواده او از برقراري 

برده است: گفتني است كه اين ناپديدشدگي قهري به سر مي در اين مدت در وضعيت
شرايط  ه باسازمان حقوق بشري ضمن ابراز نگراني در اين زمينه اطالعات بيشتري در رابط

  اين پزشك زنداني و محل حبس وي ندارد؛
هاي اجتماعي كه هاي او در شبكهاشاره به احتمال ارتباط دستگيري الشريف با فعاليت ج)

 مند شده است؛آميز از حق خود در زمينه آزادي بيان بهرهاي صلحوي به گونهدر آن 

، معاون سازمان القسط، مبني بر ابراز نگراني شديد در 21اشاره به اظهارات جاش كوپر د)
هاي سعودي به با توجه به اقدام مقام ويژهبهزمينه ناپديدشدگي قهري ظاهري الشريف، 

 از اين شيوه به منظور خاموش كردن صداي منتقدان خود؛ استفاده سيستماتيك و گسترده

بخشي از  عنوانبهشمار آمدن اقدام حكومت عربستان به ناپديدسازي قهري اشاره به به ه)
ها از حق مندي آنتر دستگيري خودسرانه شهروندان اين كشور به دليل بهرهالگوي بزرگ

 همراه مدتكوتاه ي ناپديدشدگي طوالني ياهاآزادي بيان و ديگر حقوق بنيادين، كه با دوره
 فتني استگمتهم براي مواجهه با محاكمه خود از خفاء خارج شود:  كهآناست، پيش از 

نيان و ها در زمينه ايمني قربابوده و به نگراني مدتطوالنيها كه برخي مواقع اين دوره
  ها دامن زده است؛حتي زندگي آن

هاي سعودي جهت آشكار ساختن د حقوق بشري از مقاماشاره به درخواست اين نها و)
درنگ و بدون درنگ سرنوشت لينا الشريف و ديگر ناپديدشدگان قهري و آزاد كردن بيبي

قيد و شرط تمامي افراد خودسرانه دستگير شده تنها براي ابراز عقايد خود، همچنين تحت 
ها و مسئول به اقدام گونهنياهاي اين كشور جهت پايان دادن به فشار قرار گرفتن مقام

 .22شانشمار آمدن

                                                            
٢١ Josh Cooper 

  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 22
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  بحرين*
 مردادماه 6، در روز چهارشنبه 23انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور -1

پس از مورد شكنجه  25و احمد المالله 24، در خصوص سالگرد اعدام علي العرب1400
  از: اندعبارتها. برخي از محورهاي اين گزارش قرار دادن آن

، به مناسبت سالگرد 26اشاره به انتشار گزارش ساالنه از سوي مركز حقوق بشر بحرين الف)
اعدام علي العرب و احمد المالله و درخواست از دولت بحرين جهت پايان بخشيدن به 
استفاده غيرقانوني از شكنجه و انجام تحقيقات در زمينه اعترافات مورد استناد دادگاه كه تحت 

  ان اخذ شده است؛شكنجه از متهم
ن ت بحريكه همچنان به حمايت از حكوم –اشاره به درخواست اين مركز از بريتانيا  ب)

  تحت شكنجه؛ به محكوم كردن استفاده دادگاه از اعترافات گرفته شده –دهد ادامه مي
 ر بحرينبي داشاره به غيرمعمول بودن استفاده از مجازات اعدام پيش از وقوع بهار عر ج)

سابقه در تاريخ اين كشور، در اي بيحال افزايش استفاده از اين مجازات به گونهينو درع
  هاي اخير؛سال

و مؤسسه حقوق و  27اشاره به گزارش مشترك اخير سازمان حقوق بشري رپريو د)
از  –درصدي  600افزايش  –سابقه مجازات اعدام مبني بر افزايش بي 28دموكراسي بحرين

حكم اعدام در  7تني است كه در دهه پيش از بهار عربي در مجموع ميالدي: گف 2011سال 
مورد  51ميالدي به  2011اين كشور صادر شده بود، كه اين رقم در دهه پس از سال 

  ؛29رسيده است

                                                                                                                                                            
 https://www.alqst.org/en/post/fears‐for‐saudi‐doctor‐missing‐since‐arrest‐in‐may 
٢٣ Bahrain Mirror 
٢٤ Ali Al‐Arab 
٢٥ Ahmed Al‐Malali 
٢٦ Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) 
٢٧ Reprieve 
٢٨ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 29
ش چشمگير احكام مجازات ، در خصوص افزاي1400تير ماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز سه*

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: اعدام در بحرين از زمان وقوع بهار عربي در اين كشور.
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شدگان در معرض نوعي از َاشكال شكنجه و به احتمال اشاره به قرار گرفتن تمامي اعدام ه)
هاي اجباري: همچنين گفتني است كه اكثر اين افراد ه اعترافها به ارائزياد ناگزير شدن آن

آور كه از سوي دولت اي رعبواژه –اند متهم به ارتكاب به اتهامات تروريستي شده
 رود؛بحرين براي توصيف معارضان و فعاالن به كار مي

از  تن 11الوقوع كه تن در معرض اعدام قريب 26اشاره به در حال حاضر قرار داشتن  و)
خواهانه مشاركت داشتند، ازجمله محمد هاي دموكراسيها افرادي هستند كه در اعتراضآن

ميالدي، پس از حضور در  2014رمضان و حسين موسي كه هر دو در ماه فوريه سال 

                                                                                                                                                            
 - » رپريو«سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به اشاره به تهيه گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و  الف)

مبني بر افزايش قابل مالحظه صدور احكام مجازات اعدام در بحرين، از زمان وقوع بهار عربي در سال  –نيا مستقر در بريتا
  ؛ميالدي در اين كشور 2011

درصدي اين موارد در  600ميالدي كه حاكي از افزايش  2021تا  2011حكم اعدام از سال  51اشاره به صدور دست كم  ب)
 قياس با دهه پيشين است؛

هاي مرتبط با اتهامات تروريستي، با توجه به مستندسازي اين ره به جاري بودن استفاده از شكنجه، به ويژه در پروندهاشا ج)
درصد  100درصد از مردان اعدام شده در بحرين محكوم به ارتكاب به اتهامات تروريستي بوده و  83گزارش در اين زمينه كه 

 اند؛ن در معرض شكنجه به حكومت وارد آوردهاين افراد اتهاماتي را درباره قرار گرفت

اشاره به تناقض آشكار واقعيت استفاده از مجازات اعدام و شكنجه در بحرين با اصالحات حقوق بشري كه اين كشور پس  د)
 از تحوالت بهار عربي به ايجاد آن متعهد شده بود؛ 

خواهي بحرين به تأييد احكام اعدام ال از اقدام دادگاه فرجامها با گذشت دقيقًا يك ساشاره به همزماني انتشار اين يافته ه)
  المللي بحرين و حسين موسي، كارمند هتل در اين كشور؛محمد رمضان، نگهبان امنيتي فرودگاه بين

هاي سازمان حقوق بشري رپريو، مبني بر حبس اين دو شهروند بحريني تنها به دليل مشاركت در اشاره به اظهارات مقام و)
ها بر اساس اعترافات تحت شكنجه: اين در خواهانه و اقدام حكومت به محكوم كردن آنآميز و دموكراسيهاي صلحعتراضا

الوقوع با جوخه اعدام مواجه هستند و اين امكان وجود دارد كه اعضاء حالي است كه هر دوي اين متهمان با خطر اعدام قريب
 ز اين اقدام اطالع نيابند؛المللي پيشاپيش اخانواده و ناظران بين

اشاره به انتقاد اين گزارش همچنين از دولت بريتانيا، جهت تداوم تأمين بودجه براي دولت بحرين و به منظور سرپوش  ز)
 گذاردن بر موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته در اين كشور، به رغم دعاوي آن در رابطه با مخالفت با استفاده از شكنجه؛

به اظهارات جيمز كلورلي، مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقاي وزارت خارجه بريتانيا، در ماه ژوئيه سال گذشته  اشاره ح)
ها و به هاي محمد رمضان و حسين موسي و تالش بريتانيا جهت طرح اين پروندهميالدي، در خصوص تداوم نظارت فعاالنه بر پرونده

هاي بحريني: اين در حالي است كه بر اساس اين گزارش، تا كنون تماسي از سوي ام با مقامطور كلي موضوع استفاده از مجازات اعد
 هاي بحريني انجام نپذيرفته است؛دولت انگليس در زمينه متوقف ساختن احكام اعدام رمضان و موسي با مقام

ر به شمار آوردن محكوميت قربانيان اشاره به اظهارات سيد احمد الودعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني ب ط)
شان با دولت، به عنوان اقدامي شنيع، ضمن تأكيد بر وظيفه اخالقي دولت بريتانيا جهت شكنجه به اعدام، تنها به دليل مخالفت

  عدالتي پيش از آن كه زمان بگذرد.گري در زمينه اين بيافشاء
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خواهانه دستگير و هر دو اندكي پس از دستگيري مورد آميز دموكراسيهاي صلحاعتراض
  شكنجه قرار گرفتند؛

اي مبني بر دست نامهاره به ناگزير شدن موسي از سوي بازجويان به امضاء اعترافاش ز)
نجا گذاري كه منجر به كشته شدن يك مأمور پليس شد: گفتني است كه ازآداشتن در بمب

 استفاده جسمي و روحيكه اين اعتراف تحت فشار و قرار دادن زنداني در معرض سوء
 ، غيرقانوني است؛المللاخذ شده بر اساس حقوق بين

 2017، محكوم به اعدام، كه در ماه نوامبر سال 30اشاره به همچنين پرونده زهير عبداهللا ح)
استفاده شديد جسمي قرار گرفت: گفتني ها در معرض سوءميالدي دستگير و از سوي مقام

ه است كه وي پس از مدت كوتاهي به آكادمي سلطنتي پليس انتقال يافته و مجدداً تهديد ب
  شكنجه شد؛

اي منفجره هماد اشاره به سرانجام ناگزير شدن عبداهللا به اعتراف به كارگذاري و انفجار ط)
ميالدي  2018كه به كشته شدن يك مأمور پليس انجاميد: گفتني است كه عبداهللا در سال 

ورد ميالدي م 2020به اعدام محكوم شد و درخواست تجديدنظرخواهي حكم وي در سال 
 الوقوع قرار دارد؛ار نگرفت. وي در حال حاضر در آستانه اعدام قريبپذيرش قر

اه ميالدي و به همر 2011هاي سال اشاره به پرونده ماهر عباس كه در پي اعتراض ي)
دستگير  هزاران تن ديگر كه در اين تظاهرات مشاركت داشته و مورد هدف قرار گرفتند،

هاي اجباري ميالدي، بر اساس اعتراف 2018شد: گفتني است كه وي در ماه ژانويه سال 
  وم شد؛رفتار اخذ شده بود، به اعدام محكديگر متهمان اين پرونده كه تحت شكنجه و سوء

ها و نحال ناديده گرفته شدن آاشاره به مطرح شدن اين اتهامات در دادگاه و درعين ك)
اضر در حكه ماهر در حال نهاد نظارتي به تحقيق در اين زمينه: گفتني است عدم اقدام يك

اين  الوقوع قرار دارد و حكم وي تنها در انتظار تأييد پادشاهمعرض خطر اعدام قريب
  كشور است؛

                                                            
30 Zuheir Abdullah 
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 با توجه هاي ارائه شده از سوي مركز حقوق بشر بحرين در اين زمينه واشاره به توصيه ل)
  به رو به وخامت نهادن وضعيت حقوق بشر در اين كشور، ازجمله:

كيد بر ضرورت مورد تحقيق و تفحص قرار گرفتن اتهامات مربوط به اِعمال شكنجه تأ -
از سوي نهادي مستقل: گفتني است كه اگر چه دولت اقدام به ايجاد نهادهايي در اين زمينه 

هاي مستقل كارشناسان حوزه نموده (نهاد دادرسي و واحد تحقيقات ويژه)، اما گزارش
ميالدي حاكي از آن است كه اين نهادها از قابليت الزم  2020و  2017هاي شكنجه در سال

  ؛31بدين منظور برخوردار نيستند
 ر زمينهدتأكيد بر لزوم پايان بخشيدن به استفاده غيرقانوني از شكنجه و تحقيق  -

  ست؛اهاي مورد استناد قرار گرفته در دادگاه كه تحت شرايط شكنجه اتخاذ شده اعتراف
يق تحق راهم آوردن آزادي و فرصت الزم براي نهادهاي مستقل جهتتأكيد بر ضرورت ف -

  ها وهاي حقوق بشري در زنداناستفادهدر زمينه اتهامات مربوط به ِاعمال شكنجه و سوء
دهد كه همچنان به حمايت از بحرين ادامه مي –تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا  -
  ؛32رافات اخذ شده تحت شكنجهبه محكوم كردن استفاده دادگاه از اعت –
  
 تيرماه 31شنبه ، در روز پنج33انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) -2

، در خصوص انتقال دكتر عبدالجليل السينكيس، مدافع حقوق بشر، به بيمارستان در 1400
  از: اندعبارتدومين هفته از اقدام وي به اعتصاب غذا. برخي از محورهاي اين گزارش 

، مدافع حقوق بشر زنداني، استاد دانشگاه 34اشاره به انتقال دكتر عبدالجليل السينكيس الف)
، ده روز تيرماه 27، در روز يكشنبه 35نويس به بيمارستان امنيتي عمومي در القلعهو وبالگ

                                                            
تر كرده اين است كه كشورهايي چون بريتانيا و اياالت متحده آمريكا، به رغم را پيچيده گفتني است كه آنچه كه اين موضوع 31

هر چيز  دهند و آنچه كه بيش ازموارد نقض آشكار حقوق بشر، همچنان به حمايت بي قيد و شرط خود از بحرين ادامه مي
ه آورد، اگرچه كنهادهايي مستقل به شمار مي ت كه دولت بريتانيا اين نهادهاي دولتي رابرانگيز است اين حقيقت اسپرسش
  اند؛ها خالف اين امر را به اثبات رساندهگزارش

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 32
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/60000.html 
٣٣ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٣٤ Abduljalil Al‐Singace 
٣٥ Al‐Qalaa 
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رفتار و آزار و پس از اقدام وي به اعتصاب غذا در اعتراض به قرار گرفتن در معرض سوء
كيلو از وزن خود را از دست داد، قند خون او دچار  7 آنكهو پس از  36در زندان جو اذيت

  ها پديد آمد؛كليه ويژهبههايي در زمينه عملكرد اعضاء بدن وي، افت شديد شد و نگراني
سال  ماهتير 17شنبه اشاره به اقدام السينكيس به آغاز اعتصاب غذاي خود، در روز پنج ب)

 4ي كه مصادره كتاب ازجملهم پذيرفته در زندان، رفتارهاي انجابه سوءجاري، در اعتراض 
ها هجهلسال براي نگارش آن وقت صرف كرده بود: گفتني است كه اين كتاب كه در مورد 

هاي هاي محلي است، در ماه آوريل سال جاري ميالدي مصادره شده و مقامو گويش
 اند؛اش را ناديده گرفتهه خانوادههاي مكرر وي براي تحويل آن بزندان، درخواست

قدام دفتر تيرماه، مبني بر ا 28هاي دولتي بحرين، در روز دوشنبه اشاره به گزارش رسانه ج)
سي ينكيس در زمينه پژوهش وي به دادردادستاني عمومي به ارجاع درخواست دكتر الس

ينه ر زموزارت كشور: اين در حالي است بيانيه دادستاني عمومي حاوي اطالعات نادرست د
 اعتصاب غذاي اين مدافع حقوق بشر بوده است؛

اشاره به اظهارات السينكيس در زمان آغاز اعتصاب غذا مبني بر اقدام محمد يوسف  د)
هاي او و همچنين دان به ناديده گرفتن متداوم درخواستهاي زن، يكي از مقام37فخرو

طور مكرر به مصادره پژوهش وي: گفتني است كه اين مدافع حقوق بشر همچنين به
 هاي درماني و پزشكي زندان اعتراض كرده بود؛وضعيت مراقبت

اشاره به ابراز نگراني مركز حقوق بشر خليج (فارس) در خصوص رو به وخامت نهادن  ه)
جبران وضعيت پيشاپيش ناگوار سالمتي السينكيس: گفتني است كه اين مركز و رقابلغي

ها براي و مؤسسه آمريكايي 38المللنهاد، ازجمله سازمان عفو بينهاي مردمساير سازمان
اخيرًا  41و اتحاديه اروپا 40، كارشناسان سازمان ملل39دموكراسي و حقوق بشر در بحرين

                                                            
٣٦ Jau 
٣٧ Mohammed Yousif Fakhro 
٣٨ http://www.bahrainmirror.com/en/news/59933.html 
٣٩https://www.adhrb.org/2021/07/adhrb‐deeply‐condemns‐the‐mistreatment‐of‐dr‐al‐
singace‐and‐calls‐for‐his‐immediate‐release/ 
٤٠https://srdefenders.org/bahrain‐human‐rights‐defenders‐in‐bahrain‐sentenced‐to‐life‐or‐
long‐term‐imprisonment‐tortured‐joint‐communication/ 
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هاي پزشكي الزم به دكتر هاي بحرين جهت ارائه مراقبتمقام هاي متعددي را ازدرخواست
هاي متعدد مزمن كه اين زنداني از بيمارياند، با توجه به اينالسينكيس و آزادي او نموده

 برد؛رنج مي

(گروهي متشكل از » 1342بحرين «اشاره به عضويت دكتر السينكيس در گروه موسوم به  و)
) و محكوميت او به حبس ابد 43ازجمله عبدالهادي الخواجه فعاالن و مدافعان حقوق بشر،

آميز صورت ميالدي، به دليل مشاركت در اعتراضات صلح 2011ژوئن سال  22در روز 
 گرفته در بحرين در اين سال؛

تيرماه، از  25اشاره به مورد مباحثه قرار گرفتن پرونده دكتر السينكيس، در روز جمعه  ز)
نه ن در زمياي شفاهي در خانه اعيان اين پارلمابريتانيا، طي جلسه سوي نمايندگان پارلمان

يا و وزير بريتانموارد نقض حقوق بشر در بحرين، كه پس از آن به وقوع پيوست كه نخست
مينه زدر  وليعهد بحرين در ماه ژوئن سال جاري با يكديگر ديدار كرده و در اين ديدار

  حقوق بشر گفتگو ننموده بودند؛
الملل و مؤسسه حقوق گروه حقوق بشري، ازجمله سازمان عفو بين 16ره به اقدام اشا ح)

اي مبني بر درخواست جهت آزادي دكتر عبدالجليل به صدور بيانيه 44و دموكراسي بحرين
رفتار دست به تيرماه، به دليل قرار گرفتن در معرض سوء 17شنبه السينكيس كه از روز پنج
  ؛45اعتصاب غذا زده است

ل اشاره به درخواست مركز حقوق بشر خليج (فارس) از حاميان دكتر عبدالجلي ط)
هاي انگليسي و عربي مبني بر تقاضا از هايي به زبانالسينكيس جهت انتشار توئيت

  هاي بحرين به منظور:مقام
ر، درنگ و بدون قيد و شرط دكتر السينكيس و ديگر مدافعان حقوق بشآزاد كردن بي -

 لهادي الخواجه از زندان؛ازجمله عبدا

                                                                                                                                                            
٤١ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC‐9‐2021-0190_EN.html 
٤٢ Bahrain 13 
٤٣ Abdulhadi Al‐Khawaja 
٤٤ Bahrain Institute for Rights and Democracy 
٤٥https://birdbh.org/2021/07/rights‐groups‐urge‐bahrain‐to‐release‐dr‐abduljalil‐al‐singace‐
jailed‐academic‐on‐hunger‐strike/ 
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 رماني وهاي دفراهم آوردن دسترسي بالمانع دكتر السينكيس و ساير زندانيان به مراقبت -
رفتار و ها در معرض سوءتجهيزات پزشكي و حصول اطمينان از عدم قرار گرفتن آن

 استفاده؛سوء

  تحويل دادن پژوهش دكتر السينكيس به خانواده وي؛ -
ردن امكان الزم براي تمامي مدافعان حقوق بشر بحريني در تمامي تضمين فراهم آو -

هاي مشروع خود بدون هراس از قرار گرفتن در معرض شرايط، جهت انجام فعاليت
هاي ها، ازجمله آزار و اذيتها از تمامي محدوديتجويانه و آزاد كردن آنهاي تالفياقدام

  ؛46قضايي
 

، به 1400 تيرماه 27ي بحرين ميرور، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبر -3
ترين ، يكي از سرشناس47الملل، در زمينه مبارزه حسن ُمشيمعنقل از سازمان عفو بين

زندانيان جهان، براي دستيابي به حقوق خود حين برخورداري از شرايط نامساعد سالمتي. 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

اي ويژه به حسن مشميع و به الملل به اختصاص مقالهه اقدام سازمان عفو بيناشاره ب الف)
بدون  –روز  3730ه مدت ب كهترين زندانيان جهان شمار آوردن او به يكي از سرشناس

هاي حكومت بحرين در رنج و عذاب به سر برده و در زندان –هاي سابق احتساب دستگيري
  آيد؛كشور به شمار مي يز در جريان بهار عربي در اينآمهاي صلحيكي از رهبران اعتراض

راهم فالملل بر اضطراري بودن شرايط حسن مشيمع و اشاره به تأكيد سازمان عفو بين ب)
 المللي؛ها و حقوق او در مجامع بينآمدن فرصت مناسبي جهت تداوم دفاع از آزادي

اعتنا به موارد نقض هاي بيعنوان يكي از كشورشمار آوردن بحرين بهاشاره به به ج)
حقوق بشر و اين در حالي است كه وضعيت ناگوار و رو به وخامت حقوق بشر در اين 

هايي توجه فعاالن اين حوزه در داخل و خارج از آن، نگرانيهاي قابلكشور، به دليل اقدام
                                                            

  گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 46
 https://www.gc4hr.org/news/view/2789 
٤٧ Hassan Mushaima 
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سياسي، چون  هايي كه به آزادي زندانيان، ازجمله فعاليتالمللي پديد آوردهرا در سطح بين
 انجاميده است؛ 49و نجاح يوسف 48نبيل رجب

تحمل  ساله و محكوم به 73ها به آزادي حسن مشيمع، اشاره به منجر نشدن اين اقدام د)
ميالدي در بحرين:  2011خواهانه سال هاي دموكراسيحبس به دليل مشاركت در اعتراض

ا به دليل مشاركت ر، مشيمع ميالدي 1995در سال  ابتداهاي بحرين گفتني است كه مقام
هاي سياسي و حقوق بشري او به آميز دستگير كردند كه اين آغاز فعاليتدر اعتراضي صلح

 5رويداد نيز وي مجددًا دستگير و به مدت ازاين آمد. اين در حالي است كه پسشمار مي
 سال محبوس شد؛

ش الحق و جنب 2002در سال  معيت الوفاقعنوان دبيركل جاشاره به برگزيده شدن او به ه)
و  هاي آزاديميالدي و دستگيري مجدد وي پس از آغاز خيزش 2005در سال 
 بد؛اخواهانه و محكوميت او به حبس دموكراسي

ها و فشارها براي آزادي مشيمع، ازجمله اقدام مؤسسه اشاره به افزايش جنبش و)
ركز اروپا براي دموكراسي و و م 50ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينآمريكايي

رساني در زمينه پرونده اندازي پايگاه اينترنتي ديجيتالي در راستاي اطالعبه راه 51حقوق بشر
 اين زنداني سياسي و دفاع از اعاده آزادي او؛

الملل و نهاد، ازجمله سازمان عفو بينهاي حقوق بشري مردماشاره به اقدام سازمان ز)
اي خطاب به هاي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين به امضاء نامها برمؤسسه آمريكايي

دولت بحرين، به منظور درخواست جهت آزاد كردن حسن مشيمع و فراهم آوردن 
 كه وي مبتال به سرطان بوده و از ديابت وهاي پزشكي الزم از او با توجه به اينمراقبت

 برد؛فشارخون باال نيز رنج مي

                                                            
٤٨ Nabeel Rajab 
٤٩ Najah Youssef 
٥٠ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain 
٥١ European Center for Democracy and Human Rights 
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ونا ها در زمينه وضعيت سالمت مشيمع پس از شيوع ويروس كررانياشاره به افزايش نگ ح)
ي متعدد زنداني كه او در آن محبوس است: گفتني است كه زندانيان سياسي –در زندان جو 

  ت؛اند و زندان مزبور فاقد ايمني و شرايط بهداشتي الزم اسدر اين زندان محبوس شده
 مشيمع تنها از بيماري و فقداناشاره به ناشي نشدن وضعيت كنوني سالمتي  ط)

هاي پزشكي، بلكه منتج شدن آن از قرار گرفتن وي در معرض شكنجه و مراقبت
  هاي مذهبي؛رفتار، ازجمله تبعيضسوء
اي مبني بر هشدار در هاي اخير به تصويب قطعنامهاشاره به اقدام پارلمان اروپا در هفته ي)

رين، همچنين قرار گرفتن زندانيان در هاي بحزمينه وضعيت جدي سالمتي در زندان
هاي بحرين جهت رفتار، تبعيض و رفتارهاي ترذيلي و درخواست از مقاممعرض سوء

  ؛52اصالح اين وضعيت و آزاد كردن زندانيان
مردادماه، علي مشيمع، فرزند حسن  4به گزارش همين پايگاه خبري، در روز دوشنبه  ك)

وخامت نهادن جدي وضعيت سالمت پدرش بر اساس مشيمع، با انتشار توئيتي از رو به 
  .53هاي اوليه خبر داده استآزمايش

  
  امارات متحده عربي*
، 54بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس)انتشار گزارش از سوي سازمان ديده - 1

، در خصوص در مخاطره قرار داشتن جان فعال سرشناس 1400 تيرماه 28در روز دوشنبه 
  از: اندعبارتامارات متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش  زنداني در

هاي اشاره به احتمال مواجهه احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر، با اقدام الف)
رفتارهاي انجام جويانه پس از انتشار نامه خصوصي او مبني بر شرح جزئيات سوءتالفي

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 52

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/59959.html 
٥٣ http://www.bahrainmirror.com/en/news/59979.html 
٥٤ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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معرض محاكمه به شدت ناعادالنه، در  شده در قبال وي در زندان و قرار گرفتن او در
  اي؛هاي منطقهرسانه

عمدتًا  ساله، 51هاي امارات متحده عربي، به حبس احمد منصور، اشاره به اقدام مقام ب)
ز اوي  در مكاني نامعلوم و در انزواي كامل از ساير زندانيان، همچنين محروم كردن

  ؛ونتاكنميالدي  2017مارس سال برخورداري از تخت و تشك از زمان حبس او در ماه 
نصور و اي متأكيد بر ضرورت اقدام حكومت امارات متحده عربي به پايان دادن به انزو ج)

ن ان يافتطمينافراهم آوردن امكان دسترسي اعضاء خانواده و ناظران مستقل به او به منظور 
  از سالمت وي؛

ل ر حادر ابوظبي كه اكنون اشاره به محبوس بودن منصور در زندان بدنام الصدر د د)
ميالدي، از سوي نهاد  2018مه سال  29اي است كه در روز ساله 10گذراندن محكوميت 

دت شامنيتي حكومتي دادگاه تجديدنظرخواهي ابوظبي و در پي برگزاري دادگاهي به 
  ناعادالنه و بر اساس اتهامات ساختگي صادر شد؛

سال جاري، از سوي شبكه  تيرماه 25روز جمعه  اشاره به انتشار نامه احمد منصور، در ه)
مبتني بر جزئيات موارد جدي نقض حقوق  –مستقر در لندن  - » 12155عرب«خبري عربي 

بشر مرتكب شده از سوي نهاد امنيتي حكومتي امارات در قبال اين مدافع حقوق بشر از 
نامحدود و حبس در سلول انفرادي براي مدت زمان  ازجملهزمان دستگيري و حبس وي، 
 تماس با ديگر زندانيان يا جهان خارج؛ هرگونهمحروميت از نيازهاي اوليه و 

بان حقوق بشر، ، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده56اشاره به اظهارات مايكل پيج و)
تالش در راستاي به سكوت  هرگونههاي امارات متحده عربي از مبني بر عدم دريغ مقام
هاي متمادي: اين در منزوي كردن او در حبس براي سال ازجملهواداشتن احمد منصور، 

مانعي را  هرگونههاي حكومت استفادهحالي است كه اراده وي براي آشكار ساختن سوء
  پشت سر نهاده است؛

                                                            
٥٥ Arab121 
٥٦ Michael Page 
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حقوق  ومدت تحقير و ناديده گرفتن حاكميت قانون اشاره به حاكي بودن سابقه طوالني ز)
هاي مور با اقدامارات متحده عربي، از احتمال مواجهه منصهاي ازندانيان از سوي مقام

هاي اين كشور به فراهم جويانه در زندان، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام مقامشديد تالفي
 ني وآوردن امكان دسترسي ناظران مستقل به اين زنداني جهت حصول اطمينان از ايم

  سالمت وي؛
سال  10از  كشور به نقض حقوق منصور به مدت بيشاشاره به اقدام نهاد قدرتمند امنيتي  ح)

 و درابا توجه به دستگيري و حبس خودسرانه او، تهديد مكرر وي به مرگ و قرار دادن 
هاي حكومتي و رفتارهاي غيرانساني در زمان بازداشت: معرض حمالت فيزيكي، نظارت

المللي حقوق بشر، شامل نقانون بي يك زنداني، بر اساس عنوانبهاحمد منصور  ديگرعبارتبه
 حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان، از حقوق خود محروم بوده است؛

بان حقوق بشر و اي مشترك انتشار يافته از سوي سازمان ديدهصفحه 30اشاره به گزارش  ط)
ت آزار و اذي«مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در ماه ژانويه سال جاري ميالدي، تحت عنوان 

ترين فعال حقوق بشر خود را احمد منصور: امارات متحده عربي چگونه صداي سرشناس
  ؛»57خاموش كرد

ه هاي اماراتي به حبس منصور در انزوا براي مدت نزديك بمقام اشاره به منجر شدن اقدام ي)
و  سال كه مصداق شكنجه است، به نقض تعهدات خود بر اساس كنوانسيون منع شكنجه 4

 2012رحمانه، غيرانساني و ترذيلي كه اين كشور در سال هاي بيارها يا مجازاتديگر رفت
  ميالدي به تصويب رسانده است؛

 ويژهبهتأكيد بر ضرورت اقدام كشورهاي برخوردار از نفوذ در امارات متحده عربي،  ك)
 فراهم آوردنهاي اين كشور جهت درنگ از مقامآمريكا و بريتانيا، به درخواست بي متحدهاياالت

هاي مالقات المللي به احمد منصور و تالش براي انجامامكان دسترسي ناظران مستقل و بين
 دان به منظور نظارت بر ايمني وي؛خصوصي و منظم با اين مدافع حقوق بشر در زن

                                                            
٥٧ https://www.hrw.org/node/377645 
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اشاره به اظهارات خالد ابراهيم، مدير اجرايي مركز حقوق بشر خليج (فارس)، مبني بر  ل)
شمار آوردن دستگاه امنيتي كشور در قبال ايمني جسمي و سالمت و امنيت احمد  مسئول به
درنگ و درخواست از حكومت امارات متحده عربي جهت آزاد كردن بي زمانهممنصور و 

   آميز و مشروع هاي صلحوي تنها به دليل فعاليت كهاينبدون قيد و شرط او با توجه به 
  ؛58گرفته است حقوق بشري خود مورد هدف قرار

  
، در روز 59المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -2

، در خصوص نهمين سالگرد حبس محمد الُرِكن. برخي از 1400تيرماه  25جمعه 
  اند از: محورهاي اين گزارش عبارت

نهمين سال  عنوانبه) تيرماه 26ميالدي (شنبه  2021ژوئيه سال  17شمار آمدن اشاره به به الف)
ر ين دحبس محمد الرُكِن، وكيل سرشناس و مدافع حقوق بشر اماراتي كه در زندان الرز

  ست؛ابوظبي محبوس بوده و حال در گذراندن مابقي مدت زمان محكوميت ده ساله خود ا
اي ههاي محمد الُرِكن پيش از دستگيري، شامل ارائه متداوم كمكاشاره به فعاليت ب)

ها آن ترينمهمهاي بنيادين، كه حقوقي به فعاالن زنداني مدافع حقوق بشر و آزادي
ميالدي، به رغم قرار گرفتن در  2011در سال » 560يو.اِي.ايي «پذيرفتن وكالت پرونده 

تهديد به  ازجملهمعرض ارعاب و آزار و اذيت از سوي حكومت امارات متحده عربي بود، 
ها يا ممانعت به عمل آوردن از مصاحبه او با رسانه زينعدها لغو مجوز حقوقي وي و ب
  هاي داخلي؛نگارش مطلب در روزنامه

ژوئيه سال  17هاي امارات متحده عربي به دستگيري الُرِكن، در روز اشاره به اقدام مقام ج)
دگي ميالدي، به هنگام مراجعه وي به پاسگاه پليس جهت گزارش دادن ناپديدش 2012

 كانيماد خود و در پي آن قرار گرفتن او در معرض ناپديدشدگي قهري در مپسر و دا
 ماه؛ 3نامعلوم براي مدت 

                                                            
  بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان ديده 58

https://www.hrw.org/news/2021/07/19/uae‐prominent‐jailed‐activist‐danger 
٥٩ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٦٠ ‘UAE 5’ 
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اشاره به سرانجام متهم شدن الُرِكن به توطئه براي براندازي حكومت به همراه ديگر  د)
ميالدي  2013كه از ماه مارس سال » 9461يو.اِي.ايي «معارضان سياسي در محاكمه معروف 

گفتني است كه اين اتهام بر اساس طوماري صادر شد كه در ماه مارس سال  آغاز شد:
ميالدي به امضاء رسيد و در آن از خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده  2011

ي اصالحات سياسي و ارتقاء دموكراسي در كشور اجراعربي، خواسته شد تا اقدام به 
گذاري جديد در حكومت، برخوردار نهاد قانون نمايد. اين طومار همچنين خواستار ايجاد

  از اختيارات نظارتي بود؛
حاكمه و م اشاره به نقض حقوق الُرِكن در زمينه برخورداري از فرآيند قضايي مناسب ه)

سناد ابه  عادالنه، با توجه به محروميت او از برخورداري از نماينده حقوقي و دسترسي
  اع دوم خود؛دادگاه تا زمان برگزاري جلسه استم

سال حبس  10ميالدي، به تحمل  2013اشاره به محكوميت الرُكِن، در روز دوم ژوئيه سال  و)
به و الوث به زندان ابتداسال حبس مشروط: گفتني است كه وي، پس از برگزاري محاكمه،  3و 

  ؛سپس از به زندان الرزين انتقال يافت كه تا به امروز در آن محبوس مانده است
 ل مختلفشكاه به شكايات الُرِكن به وكالي خود، مبني بر قرار گرفتن در معرض اَ اشار ز)

شتن اقدام نگهبانان به روشن نگاه دا ازجملهشكنجه جسمي و روحي به هنگام حبس، 
هاي طوالني كه مداوم چراغ سلول او و محروم كردن وي از خواب براي مدت زمان

 مصداق شكنجه است؛

 2013بر سال ها و گزارشگران ويژه سازمان ملل، در ماه نوامكارگروه اشاره به ابراز نظر ح)
اشاره به محمد  ويژهبه، »94يو.ِاي.ايي «ميالدي، مبني بر محكوميت محاكمه موسوم به 

  هاي حقوق بشري او و محكوميت دستگيري وي؛الُرِكن به دليل موفقيت
شر، وق به وضعيت مدافعان حقاشاره به درخواست گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمين ط)

 مدتنيطوالميالدي، جهت آزاد كردن الُرِكن و محكوميت حبس  2021در ماه فوريه سال 
  و ناعادالنه وي؛

                                                            
٦١ ‘UAE94’ 
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انت عدم وجود ضم حالدرعيناشاره به فرا رسيدن زمان آزادي الُرِكن در سال آتي و  ي)
تيك ه سيستماعربي به استفاد هاي امارات متحدهالزم براي آزادي او، با توجه به اقدام مقام

ها عدالتياز حبس نامحدود زندانيان به منظور سركوب صداهايي كه شجاعانه به افشاء بي
ها از اعضاء تن از آن 4زنداني، كه  9كم پردازند: گفتني است كه در حال حاضر دستمي

ر حبس به شان همچنان دهستند، پس از فرا رسيدن زمان آزادي» 94يو.ِاي.ايي «محاكمه 
 برند؛سر مي

ميالدي  2022ل اشاره به در نتيجه امكان عدم آزاد نشدن محمد الُرِكن در ماه ژوئيه سا ك)
مام ز اتاو احتمال محبوس شدن نامحدود او در مركز مناصحه (مشاوره) كه زندانيان پس 

  يابند؛دوران حبس خود به آن انتقال مي
كند كه اين زندانيان تهديدي توجيه مي گونهاين گفتني است دولت امارات اين اقدام را ل)

گونه تهديدي ها زندانيان سياسي هستند كه هيچآن كهدرحاليآيند، تروريستي به شمار مي
  .62نيست مستثنابراي امنيت حكومت ندارند و الُرِكن نيز از اين قاعده 

  
ر ي در سايبشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربب) موارد نقض حقوق 

  كشورهاي منطقه
 

  ائتالف به رهبري عربستان *
 5شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

جاشدگان يمني به كودكان. درصد از بي 53، در خصوص اختصاص يافتن 1400 مردادماه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  

ه به انتشار توئيتي از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، در روز اشار الف)
جاشدگان يمني به كودكان: درصد از بي 53، مبني بر اختصاص يافتن مردادماه 4دوشنبه 

  كنند؛ها راهي براي خوشحال بودن پيدا مياين در حالي است كه حتي در اين شرايط آن
                                                            

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 62
 http://icfuae.org.uk/press‐releases/ninth‐anniversary‐mohammed‐al‐roken%E2%80%99s‐
imprisonment%C2%A0 
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ها به شدن آن يمني به معضالت بيشتر پس از ناگزير ويانجپناهاشاره به گرفتار آمدن  ب)
 خود؛ ترك خانه و كاشانه

 10ز هر كودك ا 9اشاره به گزارش اخير سازمان نجات كودكان مبني بر عدم دسترسي  ج)
  به غذا، آب و تحصيل؛ جوييپناههاي كودك ساكن اردوگاه

از  ميالدي، به گريز 2020هزار كودك در سال  115اشاره به ناگزير شدن حدود  د)
هزار  25هاي مأرب، حديده، حجه و تعز و ناگزير شدن هاي خود، عمدتاً در استانخانه

 ي؛ميالد 2021ي سال ابتدااز  شانيهاخانهبه ترك  شانيهاخانوادهكودك و 

مع المللي جهت بهبود و افزايش دسترسي به جوااشاره به درخواست از حاميان بين ه)
مدن از مايت به عمل آصول اطمينان از برخورداري آن از نيازهاي اوليه و حجاشده و حبي

  شان؛كودكان
 2015هاي سازمان ملل، از آغاز اين جنگ در سال گفتني است كه بر اساس داده و)

  ؛63اندجا شدهميليون تن از مردم يمن بي 4، نزديك به تاكنونميالدي 
  
، در 1400 ماهتير 30المللي، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي كميته نجات بين -2

سابقه ارزش پول يمن و منجر شدن آن به وخامت وضعيت گرسنگي خصوص كاهش بي
  از: اندعبارتدر اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش 

 نيازهاي المللي در زمينه رشد فزاينده سطحاشاره به ابراز نگراني كميته نجات بين الف)
يمني با يك دالر  ريال 1000با كاهش نرخ ريال و برابري هر  زمانهمدر يمن،  بشردوستانه

زهاي ناپذيري تأمين نيابراي نخستين بار در جنوب اين كشور، كه اين امر موجب امكان
  مواد غذايي، براي اين شهروندان اين كشور شده است؛ ازجملهاوليه و اساسي، 

به افزايش سريع بهاي مواد غذايي در كشوري  اشاره به منجر شدن كمبود ارز خارجي ب)
كند: گفتني است كه تحليل انجام شده در درصد از نيازهاي غذايي خود را وارد مي 90كه 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  63

 https://www.middleeastmonitor.com/20210727‐un‐53-�f‐displaced‐yemenis‐are‐children 
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درصد  20ترين سبد غذايي ماه مه سال جاري ميالدي حاكي از آن است كه هزينه حداقل
  ه است؛از سطوح باالي متوسط آن در آغاز ماه ژانويه اين سال بيشتر بود

با راكد ماندن  زمانهمقدرت خريد خانوارهاي متوسط  ماهبهماهاشاره به تداوم كاهش  ج)
 ميزان دستمزدها؛

بار جاري در قرباني منازعه خشونت عنوانبهشمار آوردن اقتصاد يمن نه تنها اشاره به به د)
درگير در تحت  هاينتيجه و حاصل آن، با توجه به رقابت طرف عنوانبهاين كشور، بلكه 

تسلط درآوردن منابع و نهادهاي كشور به بهاي حيات و معيشت شهروندان آن: گفتني 
تنيده است، آما تأثير آن بر مردم است كه اگرچه علل بحران اقتصادي يمن پيچيده و درهم 

  برند، آشكار است؛ها جنگ و منازعه در رنج به سر مياين كشور كه پيشاپيش بر اثر سال
كننده كاهش ارزش پول يمن بر معيشت مردم اين كشور، ره به تأثير به شدت نگراناشا ه)

سوم ارزش آن در قبال دالر آمريكا در يك سال گذشته كه با توجه به از دست رفتن يك
موجب شده تا حتي افراد برخوردار از مشاغل با ثبات براي تهيه مواد غذايي با مشكل 

هاي توانند بخشي از آنچه را كه در ماهوني خود تنها ميبا درآمد كن چراكهمواجه شوند، 
  پيش خريداري كرده بودند، ابتياع كنند؛

هاي جنوبي كشور، اما كمبود اشاره به در دسترس قرار داشتن مواد غذايي در بخش و)
توان مالي الزم براي خريد آن، با توجه به ناگزير شدن بسياري از مردم يمن پس از 

اندازها و فروش تمامي و بحران اقتصادي به استفاده از تمامي پس سال جنگ 6گذشت 
اي نبايد ناچار به اتخاذ هايي كه هيچ خانوادهاموال و امالك ارزشمند خود و اتخاذ تصميم

هاي غذايي يا تقليل ارزش مواد غذايي ها شود، همچون انتخاب ميان كاهش وعدهآن
  اكتفا كردن به تنها نان؛ ازجمله

هاي دريافتي در خصوص ناگزير شدن زنان و دختران به قرض گرفتن غذا ره به گزارشاشا ز)
دهد: استفاده و آزار و اذيت قرار ميءها را در معرض سودارها كه آنبه صورت قسطي از مغازه

هاي اجباري و ازدواج كودكان از زمان آغاز جنگ بيش از دو گفتني است كه ميزان ازدواج
 كنند؛دختران يمني در دوران كودكي ازدواج مي دوسوم كهاينتوجه به برابر شده، با 
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كشوري  ه دراشاره به ابراز نگراني عميق در زمينه سطوح فزاينده نيازهاي بشردوستان ح)
هاي بشردوستانه هستند، با توجه به از جمعيت آن پيشاپيش نيازمند كمك دوسومكه 

اي تغذيه به ثبت رسيده بررين ميزان سوءگرسنگي بيش از نيمي از مردم يمن و باالت
  سال؛ 5كودكان زير 

بي ر سواحل جنودافزايش بهاي مواد غذايي با آغاز فصل وزش باد  زمانيهماشاره به  ط)
ها در اين دوران ناپذير شدن ماهيگيري براي شهروندان اين كشور كه معيشت آنو امكان

و نه  دارندبراي تهيه مواد غذايي برخور نه از درآمد الزم چراكهوابسته به دريا است، 
 وات دهند توانند ماهيگيري كنند، تا با اين ماده غذايي خانواده خود را از گرسنگي نجمي

اند گري در بازارهاي عمومي و يا خواستار دريافت پسمبه همين دليل ناگزير به تكدي
  شوند؛هاي نظامي ميغذاهاي اردوگاه

ت از المللي به عمل به تعهد خود در زمينه حمايجامعه بين اشاره به ضرورت اقدام ي) 
 ها تأمين بودجه شده است؛درصد از آن 44هاي بشردوستانه كه تنها براي طرح

نياز  توجهقابلهاي بشردوستانه، با توجه به ميزان اشاره به ناكافي بودن تأمين كمك ك)
ردن ناپذيري جايگزين كامكان مردم اين كشور به غذا، سوخت و ديگر كاالهاي اساسي و

المللي بين هاي نهادهاي بشردوستانه با اقتصادي پويا و در نتيجه ضرورت اقدام جامعهاقدام
ها در زمينه هاي يمني به منظور تسهيل محدوديتجهت تحت فشار قرار دادن مقام

 بازگشايي بندر حديده و فرودگاه صنعا براي انجام پروازهاي تجاري؛

بس سراسري، هاي درگير به منظور برقراري آتشبر ضرورت همكاري طرفتأكيد  ل)
هاي ضروري متوقف ساختن جنگ در راستاي حمايت از غيرنظاميان، تسهيل انتقال كمك

و كمك به ايجاد اعتماد الزم جهت اتخاذ فرآيند سياسي هدفمند و به شدت مورد نياز در 
 .64اين كشور

 

                                                            
  المللي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كميته نجات بين 64

 https://www.rescue.org/press‐release/yemen‐currency‐devalues‐historic‐lows‐
exacerbating‐hunger‐needs‐warns‐irc 


