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 درآمد

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

ها و اخبار آشكار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 همردادماكشورهاي منطقه، در 
، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانبه دست

 ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس
  ت:اس

  ي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعود الف) موارد نقض حقوق
  عربستان سعودي*
شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز سه –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  -1

فرزند شيخ سفر  3، در خصوص اقدام حكومت سعودي به محكوميت 1400 مردادماه 26
اين گزارش برخي از محورهاي اي سرشناس عربستان، به تحمل حبس. ، از علم2الحوالي
  از: اندعبارت
ز اپسر شيخ سفر الحوالي،  3اشاره به اقدام حكومت سعودي به محكوم كردن  الف)

 زندانيان توييتريسال حبس، به گفته حساب  4علماي سرشناس عربستان، به تحمل 
  سياسي؛ -عقيدتي 

 2018تن از پسران او از ماه ژوئيه سال  3اشاره به حبس الحوالي و برادرش و  ب)
ميالدي، در زندان در پي انتشار نسخه مجازي كتاب جديد وي مبني بر انتقاد از خانواده 

                                                            
 International Campaign for Freedom in the Unitedالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي (ار بينكارز 1

Arab  Emirates  (ICFUAE)(حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛Bahrain  Institute  for  Rights  and 

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

and Human Rights in Bahrain (ADHRB)پايگاه خبري بحرين ميرور ( )؛Bahrain Mirrorسازمان حقوق بشري  )؛
تحليلي ميدل ايست  –پايگاه خبري  )؛ReliefWebوب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفALQST for Human Rightsالقسط (
  )Associated Press (AP)خبرگزاري اسوشيتدپرس () و Middle East Monitor (MEMO)مانيتور (

٢ Sheikh Safar Al‐Hawali 
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هاي سعودي در اين رابطه سلطنتي: گفتني است كه هيچ اظهارنظر رسمي از سوي مقام
 صورت نگرفته است؛

سن دارد  كه اكنون بيش از هفتاد سال –روز از حبس الحوالي  1000اشاره به گذشتن  ج)
ي س سال گذشته ميالدي: اين در حالدر ماه مار–اي است هاي زمينهبه بيماري مبتالو 

  است كه وي به تازگي تفهيم اتهام شده است؛
ر ماه فوريه پسر الحوالي، د ترينوچككهاي سعودي به آزاد كردن اشاره به اقدام مقام د)

ر پس 3كه  ميالدي، پس از گذشت هفت ماه از حبس او: اين در حالي است 2019سال 
 برند؛او همچنان در حبس به سر مي تربزرگ

اشاره به اقدام اين روحاني به انتقاد از خانواده سلطنتي در كتاب خود، به دليل  ه)
 ازجملههاي فاسد عرب، استفاده از بودجه كشور با پرداخت ميلياردها دالر به رژيمسوء

جمهور سابق نلد ترامپ، رئيسمصر، سوريه و يمن و همچنين مبالغ پرداخت شده به دا
  ؛3، به هنگام مالقات از رياضمتحدهاياالت

  
 مردادماه 19شنبه ، در روز سه4انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -2

ها تن از شهروندان فلسطيني و اردني در ، در خصوص صدور احكام حبس براي ده1400
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش  برخي ازياسي. عربستان سعودي با انگيزه س

ه محكوم ب، 1400 مردادماه 17اقدام دادگاه كيفري ويژه در رياض، در روز يكشنبه  الف)
حبس از  ها تن از شهروندان فلسطيني و اردني وفادار به آرمان فلسطين، به تحملكردن ده

  لي عادالنه؛الملهاي محاكمه بينسال، در محاكمه گروهي ناقض ضمانت 22ماه تا  6
ساله، مقام عالي  84نفر بر محمد صالح الخضري  68اشاره به شامل شدن اين  ب)

و  –كه نيمي از آن به تعليق در آمده است  –سال حبس  15فلسطيني، محكوم به تحمل 
سال حبس: گفتني است كه تعداد كمي از  3هاني الخضري، فرزندش، محكوم به تحمل 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش شبكه خبري  3

https://www.middleeastmonitor.com/20210817‐saudi‐hands‐prison‐terms‐to‐3‐sons‐of‐
sheikh‐safar‐al‐hawali 
٤ ALQST for Human Rights 
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روز قابل  30مابقي احكام نيز بدوي بوده و براي مدت اند و اين افراد تبرئه شده
 تجديدنظرخواهي هستند؛

 طينياشاره به مشتمل شدن اتهامات عمدتاً بر عضويت در يا حمايت از گروه فلس ج)
  آوري كمك مالي براي فلسطين؛حماس يا اخوان المسلمين و يا جمع

ومي ستان عمداد ئم سايبري از سوياشاره به استفاده از قوانين مبارزه با تروريسم و جرا د)
ا ام تروريستي يارجاعي به اقد گونههيچدر برگه اتهامات  كهدرحاليدر اين پرونده، 

و آميز خاصي داده نشده بود: گفتني است كه حكومت عربستان غالباً از اين دخشونت
  گيرد؛هاي بنيادين در كشور بهره ميقانون مبهم در راستاي سركوب آزادي

م المللي عادالنه و عدهاي محاكمه بيناره به تناقض اين محاكمه با موازين و ضمانتاش ه)
ناظران  از بستگان متهمان يا يكهيچصدور مجوز از سوي حكومت عربستان براي حضور 

 وكالي مستقل در اين جلسه؛ هاي خارجي و ياالمللي از سفارتبين

 وراندارد متعدد نقض حقوق بشر در اشاره به قرار گرفتن اين افراد در معرض مو و)
ها ناپديدشدگي ماه ازجملهميالدي،  2019سال  اوايلحبس، پس از دستگيري گروهي در 

  دي و در برخي موارد شكنجه؛مدت حبس انفراهاي طوالنيقهري، دوره
د محم ازجملهها، اشاره به ابراز نگراني در زمينه وضعيت سالمتي بسياري از آن ز)

مراحل  گذراندنميالدي، در حال  2019ر زمان دستگيري در ماه آوريل سال الخضري كه د
 ريافتبه سرطان بود و در دوران حبس از د ابتالدرماني پس از عمل جراحي به دليل 

  هاي پزشكي مناسب محروم ماند؛مراقبت
ي هااعتنايياشاره به هراس خانواده الخضري از به مخاطره افتادن جان او به دليل بي ح)

برد در حبس به سر مي هاني الخضري نيز كه همچنان كهدرحاليهاي سعودي، شديد مقام
ه ب مبتالنيازمند عمل جراحي است: گفتني است كه بسياري از ديگر زندانيان نيز 

 يكهيچباال و آرتروز هستند و  فشارخون، هاي مزمن، همچون، هپاتيت، ديابتبيماري
  كنند؛افت نميهاي پزشكي الزم را دريمراقبت
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ن هاي سعودي جهت آزاد كرداشاره به درخواست سازمان حقوق بشري القسط از مقام ط)
ارد نقض ها و انجام تحقيق در زمينه موزنداني، رفع اتهامات مبهم و ساختگي از آن 68اين 

  شان در دوران حبس؛رت گرفته عليهحقوق بشر صو
سعودي در قبال سالمتي و رفاه زندانياني كه هاي اشاره به مسئول به شمار آوردن مقام ي)

  ؛5هاي پزشكي اضطراري الزم برخوردار شوندبايد از مراقبت
 

شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
ر هزار كارگ 800، در خصوص قصد عربستان سعودي جهت استرداد 1400 مردادماه 14

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ته برخي از منابع خبري.يمني به گف
هاي سعودي از اشاره به سند محرمانه افشاء شده در زمينه درخواست مقام الف)

هت جهاي جنوبي جازان، عسير، الباحه و نجران، كارفرمايان محلي اين كشور در استان
دن ام درآورها و يا به استخدز اين استانانتقال كارگران يمني خود به شعبات ديگِر خارج ا

درنگ صدها هاي ديگر، كه موجب برانگيختن هراس در زمينه اخراج بيها در شركتآن
  هزار تن از اتباع يمني شده كه در اين مناطق سكونت دارند؛

قامتي ها جهت اخراج اين كارگران، فسخ مجوزهاي ااشاره به اختيار داشتن اين شركت ب)
تبار و يا از ماه، به اين شرط كه كاركنان سعودي 4شان در مدت زمان استردادها و آن

 ها را بگيرند؛هاي ديگر جاي آنمليت

ه دادن ب اياناشاره به مشتمل بودن اين سند افشاء شده از فرماني مبتني بر نه تنها پ ج)
هاي سكونت دهاي كارگران يمني، بلكه ممانعت به عمل آوردن از تجديد قرارداقرارداد

 ها در اين مناطق؛آن

هزار يمني در  800حدود  شدنمواجهاشاره به هشدار فعاالن حقوق بشري در خصوص  د)
تداوم جنگ در اين  رغمبههاي جنوبي عربستان با خطر استرداد به كشورشان، استان
  .6كشور

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://www.alqst.org/en/post/politically‐motivated‐jail‐sentences‐for‐dozens‐of‐
palestinians‐and‐jordanians‐in‐saudi‐arabia 
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  بحرين*

 21شنبه پنج، در روز 7انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1
استاد دانشگاه در سطح جهاني با دكتر  101، در خصوص اعالم همبستگي 1400 مردادماه

برخي از حرين دست به اعتصاب غذا زده است. كه در زندان ب 8عبدالجليل السينكيس
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

اي سرگشاده در هاستاد دانشگاه در سطح جهاني به امضاء نام 101اشاره به اقدام  الف)
نويس، الگراستاي همبستگي با دكتر عبدالجليل السينكيس، استاد دانشگاه در بحرين، وب

جاري  ژوئيه سال 8مدافع حقوق بشر و از اساتيد سابق دانشگاه منچستر، كه از روز 
آميز هاي زندان جهت پايان دادن به رفتارهاي تحقيردرخواست از مقام منظوربهميالدي، 

قيق و پژوهش سال به تح 4او و بازگرداندن كتابي كه وي در زندان نوشته و براي آن عليه 
دان هاي زنپرداخته، دست به اعتصاب غذا زده است: گفتني است كه اين كتاب توسط مقام

  جو مورد مصادره قرار گرفته است؛
ه شمار ب مناشاره به مورد خطاب قرار گرفتن پادشاه و وليعهد بحرين در اين نامه، ض ب)

چنين رحمانه و ناعادالنه، هممجازاتي بي عنوانبهآوردن مصادره پژوهش دكتر السينكيس 
 ، ناگزيرگيري اموال معنوي خوداو نبايد براي تأمين حقوق اساسي و بازپس اينكهتأكيد بر 

هاي ها و گويشمخاطره انداختن زندگي خود شود: گفتني است كه اين كتاب به لهجهبه به
هاي مكرر قول رغمبه حالباايندر بحرين پرداخته و فاقد مطالب سياسي است،  عربي
 او بازگردانده نشده است؛ هاي زندان، همچنان بهمقام

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

https://www.middleeastmonitor.com/20210805‐saudi‐arabia‐to‐deport‐800000‐yemen‐
workers‐say‐sources 
٧ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٨ Abduljalil AlSingace 
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ساله و محبوس در  59نويس اشاره به محكوميت دكتر السينكيس، استاد دانشگاه و وبالگ ج)
نقش در خيزش  يبه دليل ايفازندان بدنام جو، به تحمل حبس ابد از سوي دادگاهي نظامي 

  ميالدي در دوران وقوع بهار عربي در منطقه؛ 2011خواهانه بحرين در سال دموكراسي
اي در تن از كادر آموزشي دانشگاه منچستر به امضاء نامه 60اشاره به اقدام حدود  د)

 راستاي همبستگي با دكتر السينكيس؛

يماري مزمن و نياز وي به استفاده از صندلي دكتر السينكيس به چندين ب ابتالاشاره به  ه)
منجر شدن اين اعتصاب غذا به رو به وخامت نهادن وضعيت  روازاينچرخدار و عصا و 

پيشاپيش ناگوار سالمتي او: گفتني است كه وي از زمان امتناع ورزيدن از خوردن غذا 
در خارج از زندان  كيلو كاهش وزن داشته و براي مراقبت بيشتر به بيمارستاني 10 كمدست

  انتقال يافته است؛
هاي پزشكي صورت گرفته از سوي اعتنايياشاره به اقدام وي به شكايت مكرر از بي و)

هاي زندان در دوران حبس كه شكل معمولي از مجازات زندانيان سياسي در بحرين به مقام
 آيد؛شمار مي

ميالدي، در  2011ري در سال اشاره به قرار گرفتن دكتر السينكيس، از زمان دستگي ز)
ضرب و شتم مكرر، آزار جنسي، ناگزير شدن به  ازجملهبار، معرض شكنجه خشونت

هاي نگهبانان زندان و تهديد همسر و دخترش به تجاوز و ساير موارد نقض ليسيدن كفش
  حقوق بشر، بر اساس گزارش كميسيون مستقل تحقيق بحرين؛

الملل، بان حقوق بشر، عفو بينسازمان ديده ازجملهلي، الملاشاره به اقدام جامعه بين ح)
گذاران آمريكايي، بريتانيايي و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و شماري از قانون

درنگ و بدون قيد هاي مكرر از زمان حبس او، جهت آزادي بياروپايي، به ارائه درخواست
اي را مبني بر ق بشري بيانيهگروه حقو 16و شرط وي: گفتني است كه هفته گذشته نيز 

  درخواست جهت آزادي دكتر السينكيس صادر نمودند؛
اشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني  ط)

هاي جهاني با دكتر السينكيس، از احترام بر حاكي بودن ميزان چشمگير اعالم همبستگي
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بار مقام هدر دادن فاجعه مثابهبهار آوردن تداوم حبس وي جامعه دانشگاهي به او و به شم
  ها باشد وعلمي فردي كه بايد جزو اساتيد آموزش دهنده دانشجويان دانشگاه

هاي مكرر او، هاي زندان به پايان دادن به آزار و اذيتتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ي)
و بدون قيد و شرط اين درنگ بازگرداندن پژوهش وي و صدور دستور جهت آزادي بي

  10؛9استاد دانشگاه

                                                            
  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 9

 https://birdbh.org/2021/08/101‐global‐academics‐stand‐in‐solidarity‐with‐jailed‐academic‐
dr‐abduljalil‐alsingace‐on‐hunger‐strike‐in‐bahrain 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش 10

تر ك، در خصوص انتقال د1400تير ماه  31شنبه انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) ، در روز پنج*
 ورهاي ايني از محبرخهفته از اقدام وي به اعتصاب غذا. عبدالجليل السينكيس، مدافع حقوق بشر، به بيمارستان در دومين 

  گزارش عبارتند از:
منيتي ايمارستان بنويس به اشاره به انتقال دكتر عبدالجليل السينكيس، مدافع حقوق بشر زنداني، استاد دانشگاه و وبالگ الف)

ض رار گرفتن در معرقتير ماه، ده روز پس از اقدام وي به اعتصاب غذا در اعتراض به  27القلعه، در روز يكشنبه عمومي در 
افت شديد شد و  كيلو از وزن خود را از دست داد، قند خون او دچار 7رفتار و آزار و اذيت در زندان جو و پس از آن كه سوء

  ها پديد آمد؛به ويژه كليه هايي در زمينه عملكرد اعضاء بدن وي،نگراني
به  تير ماه سال جاري، در اعتراض 17شنبه اشاره به اقدام السينكيس به آغاز اعتصاب غذاي خود، در روز پنج ب)
گفتني است  سال براي نگارش آن وقت صرف كرده بود: 4رفتارهاي انجام پذيرفته در زندان، از جمله مصادره كتابي كه سوء

هاي زندان، هاي محلي است، در ماه آوريل سال جاري ميالدي مصادره شده و مقامها و گويشمورد لهجهكه اين كتاب كه در 
 اند؛اش را ناديده گرفتهن به خانوادههاي مكرر وي براي تحويل آدرخواست

ي به ارجاع عمومتير ماه، مبني بر اقدام دفتر دادستاني  28هاي دولتي بحرين، در روز دوشنبه اشاره به گزارش رسانه ج)
ي حاوي ي عمومدرخواست دكتر السينكيس در زمينه پژوهش وي به دادرسي وزارت كشور: اين در حالي است بيانيه دادستان

 اطالعات نادرست در زمينه اعتصاب غذاي اين مدافع حقوق بشر بوده است؛

ناديده  هاي زندان بهاميوسف فخرو، يكي از مق اشاره به اظهارات السينكيس در زمان آغاز اعتصاب غذا مبني بر اقدام محمد د)
ر مكرر هاي او و همچنين مصادره پژوهش وي: گفتني است كه اين مدافع حقوق بشر همچنين به طوگرفتن متداوم درخواست

 ه بود؛هاي درماني و پزشكي زندان اعتراض كردبه وضعيت مراقبت

يشاپيش ضعيت پ) در خصوص رو به وخامت نهادن غيرقابل جبران واشاره به ابراز نگراني مركز حقوق بشر خليج (فارس ه)
الملل و مؤسسه نهاد، از جمله سازمان عفو بينهاي مردمناگوار سالمتي السينكيس: گفتني است كه اين مركز و ساير سازمان

را  هاي متعددياً درخواستها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، كارشناسان سازمان ملل و اتحاديه اروپا اخيرآمريكايي
اند، با توجه به اين كه اين زنداني هاي پزشكي الزم به دكتر السينكيس و آزادي او نمودههاي بحرين جهت ارائه مراقبتاز مقام

 برد؛هاي متعدد مزمن رنج مياز بيماري

حقوق بشر، از  فعاالن و مدافعان(گروهي متشكل از » 13بحرين «اشاره به عضويت دكتر السينكيس در گروه موسوم به  و)
كت در اعتراضات ميالدي، به دليل مشار 2011ژوئن سال  22جمله عبدالهادي الخواجه) و محكوميت او به حبس ابد در روز 

 آميز صورت گرفته در بحرين در اين سال؛صلح
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 11ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -2
، در خصوص 1400 مردادماه 20و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، در روز چهارشنبه 

ا توجه طرفانه در زمينه مرگ يك زنداني در بحرين بدرخواست جهت انجام تحقيقات بي
برخي از كي به وقوع پيوسته در اين رابطه. هايي پزشاعتناييها در زمينه بيبه گزارش

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
درنگ دستور در زمينه انجام هاي بحريني به صدور بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام الف)

ي صورت گرفته از هاي پزشكاعتناييتحقيقات مستقل مبني بر منجر شدن احتمالي بي
اي كه ساله 35، زنداني 13به مرگ حسن عبدالنبي منصور 12هاي زندان دراي داكسوي مقام

) بر اثر مشكالت ناشي از بيماري مردادماه 3ژوئيه سال جاري ميالدي (يكشنبه  25در روز 
  باري از دست داد؛جان خود را به طرز فاجعه 14خوني در مجتمع پزشكي سلمانيه

 3ه كشنبي، در روز توييتراعالم شدن مرگ حسن عبدالنبي در شبكه اجتماعي  اشاره به ب)
 مينه كهين زو سپس تأييد آن از سوي وزارت كشور بحرين با انتشار توئيتي در ا مردادماه

هاي پزشكي منجر به اين مرگ و انجام تحقيقات اعتناييهاي مربوط به بيدر آن به گزارش
 نيامده بود؛در اين زمينه سخني به ميان 

شديد حسن عبدالنبي به بيماري كم خوني داسي شكل و عدم دريافت  ابتالاشاره به  ج)
 5هاي مورفين، به مدت قرص ازجملهداروهاي تجويز شده براي او در دوران حبس وي، 

ژوئيه،  19ژوئيه سال جاري تا زمان انتقال وي به بيمارستان در روز  14روز، از روز 
 رغمبههاي زندان به انتقال به موقع او به كلينيك اين بازداشتگاه، قامهمچنين امتناع م

                                                                                                                                                            
ه، از سوي نمايندگان پارلمان بريتانيا، طي تير ما 25اشاره به مورد مباحثه قرار گرفتن پرونده دكتر السينكيس، در روز جمعه  ز)

اي شفاهي در خانه اعيان اين پارلمان در زمينه موارد نقض حقوق بشر در بحرين، كه پس از آن به وقوع پيوست كه جلسه
گفتگو  وزير بريتانيا و وليعهد بحرين در ماه ژوئن سال جاري با يكديگر ديدار كرده و در اين ديدار در زمينه حقوق بشرنخست

  ننموده بودند؛
الملل و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين به صدور گروه حقوق بشري، از جمله سازمان عفو بين 16اشاره به اقدام  ح)

تير ماه، به دليل قرار گرفتن در  17شنبه اي مبني بر درخواست جهت آزادي دكتر عبدالجليل السينكيس كه از روز پنجبيانيه
  به اعتصاب غذا زده است. رفتار دستمعرض سوء

١١ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٢ Dry Dock 
١٣ Hasan Abdulnabi Mansoor 
١٤ Salmaniya Medical Complex 
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تواند در رو به وخامت نهادن وضعيت او مؤثر بوده باشد: هاي مكرر وي كه ميدرخواست
هاي عبدالنبي نيز گواهي بر اين سلوليگفتني است كه اظهارات دو تن از شاهدان و هم

 موارد است؛

سي و ها براي دموكراسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايياشاره به اظهارات ح د)
رتي هاد نظال نحقوق بشر در بحرين، مبني بر حاكي بودن اين رويدادها بار ديگر از عدم استقال

ال سآوريل  ماه از اينكهفاسد دولت و اقدام آن به تنها سرپوش نهادن بر رويدادها با توجه به 
هاي پزشكي در زندان به وقوع اعتناييرگي است كه بر اثر بي، اين سومين متاكنونجاري 

 پيوسته و تحقيقاتي به سرپرستي سازمان ملل در خصوص آن انجام نپذيرفته است؛

بني بر ن، ماشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحري ه)
آور انجام پذيرفته از سوي كي بهتهاي پزشاعتنايياز بي آمدهدستبهحاكي بودن شواهد 

 رفتار سيستماتيك عليه زندانيانهاي بحريني، ضمن تأكيد بر رسيدن ميزان اعمال سوءمقام
ها در اي بحراني و تداوم اقدام دولت بحرين به سرپوش نهادن بر اين نوع مرگبه نقطه

 ل؛هاي سازمان ملصورت عدم انجام تحقيقات مستقل از سوي مقام

دي، به اداره ژوئيه سال جاري ميال 7ره به فرا خوانده شدن حسن عبدالنبي، در روز اشا و)
اه حبس به م 3پليس بدون ارائه دليل الزم به اين منظور و محكوميت غيابي او به تحمل 

  اتهام جرائم مرتبط به مواد مخدر؛
 دوران آغاز منظوربهاشاره به مناسب نبودن وضعيت جسمي او در زمان دستگيري و  ز)

ان دراي بستري شدن وي در بيمارستان و سپس انتقال او به زند روازاينمحكوميت و 
  ژوئيه سال جاري، پس از ترخيص از مجتمع پزشكي سلمانيه؛ 14داك، در روز 

ين، هاي بحرين به تبديل محكوميت او به محكوميت جايگزاشاره به عدم اقدام مقام ح)
ز مشكالت جدي رنج كشيدن ا -به اين منظور  برخورداري از شرايط الزم رغمبه

  جسماني؛
ژوئيه، پيش از انتقال به  19اشاره به انتقال او به كلينيك زندان دراي داك، در روز  ط)

  مان روز كه پس از مدتي جان باخت؛مجتمع پزشكي سلمانيه در ه
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منجر شده طرفانه و مؤثر در زمينه شرايط تأكيد بر درخواست جهت انجام تحقيقات بي ي)
هاي به مرگ حسن عبدالنبي كه لزوم حصول اطمينان از دريافت به موقع و كافي مراقبت

هاي زندان و مسئول به شمار آوردن افراد دخيل در زمينه پزشكي از سوي مقام
   ؛15سازدهاي پزشكي انجام شده در اين رابطه را ضروري مياعتناييبي
  
 مردادماه 18، در روز دوشنبه 16بحرين ميرور انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري -3

ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، مبني بر ، به نقل از مؤسسه آمريكايي1400
برخي از محورهاي اين گزارش  در زندان. 17مورد شكنجه قرار گرفتن مصطفي خاتم

  از: اندعبارت
رين و حقوق بشر در بح سيها براي دموكراانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي الف)

اسي، رفتار قرار گرفتن مصطفي عبدالكريم خاتم، زنداني سيمبني بر مورد شكنجه و سوء
  پس از دستگيري و با هدف ناگزير كردن او به اعتراف؛

 22ميالدي، در سن  2013اشاره به دستگيري خودسرانه مصطفي خاتم، در سال  ب)
 هاي پزشكير زندان جو كه در آن از درمانسالگي، همچنين حبس او، در حال حاضر، د

نجه و شرايط رو به وخامت وي، به دليل قرار گرفتن در معرض شك رغمبهاضطراري 
  رفتار، محروم بوده است؛سوء
اشاره به اقدام پليس ضد شورش، نيروهاي پليس امنيتي، مأموران اداره تحقيقات  ج)

، محل زندگي مصطفي و مسدود 18رزكانكيفري، به همراه بالگردها به محاصره روستاي ك
 هاي منتهي به اين روستا؛كردن تمامي جاده

                                                            
ر . قابل بازيابي دحقوق و دموكراسي بحرين و مؤسسه ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينمؤسسه آمريكاييگزارش  15

  لينك:
 https://www.adhrb.org/2021/08/rights‐groups‐call‐for‐impartial‐investigation‐into‐death‐
of‐inmate‐in‐bahrain‐amid‐reports‐of‐medical‐negligence 
١٦ Bahrain Mirror 
١٧ Mustafa Khatem 
١٨ Karzakan village 
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 كهاليدرح –اشاره به اقدام اين نيروها به دستگيري مصطفي به همراه دوستان وي  د)
ر كم بازداشت و توضيح دحبدون ارائه  -خارج از خانه و در ساحل دريا حضور داشتند 

رد كعالم احالي است كه تلويزيون بحرين پس از مدتي زمينه دليل اين دستگيري: اين در 
 اند؛ها به دليل در اختيار داشتن سالح دستگير شدهكه گروهي از تروريست

ورد روز مكرر، همچنين م 9اشاره به ناپديدشدگي قهري مصطفي و دوستانش براي  ه)
يفري بار وي، سپس انتقال او به اداره تحقيقات كضرب و شتم قرار گرفتن خشونت

 ي؛ده وهمچنان به همراه ضرب و شتم و مورد توهين قرار دادن مصطفي و مذهب و خانوا

هاي جسمي و سال بازجويي در معرض شكنجه 9اشاره به قرار گرفتن مصطفي در مدت  و)
هاي كالمي و جسمي و شالق زدن، آويزان كردن، ضرب و شتم، توهين ازجملهروحي، 

كه  هاي بهداشتيو مراجعه به سرويس نمازخواندنا خوردن، ممانعت از نشستن، خوابيدن، غذ
  يافت؛ تقالچندين بار منجر به بيهوش شدن او شد و به همين دليل به بيمارستان القلعه ان

سالح:  اشتنداشاره به انتقال مصطفي به اداره دادستاني عمومي جهت تصديق در اختيار  ز)
ي و كرد، مجددًا مورد بازجويانكار مي گفتني است كه هر بار كه وي اين اتهامات را

 گرفت؛شكنجه قرار مي

 اشاره به عدم صدور مجوز براي وكيل مصطفي جهت حضور در جلسات بازجويي و ح)
به  وروز پس از دستگيري  13عدم اطالع خانواده او از وضعيت و محل نگاهداري وي 

  دنبال انتقال او به زندان دراي داك؛
و  منيتيامصطفي به در اختيار داشتن سالح، مقابله با نيروهاي اشاره به محكوميت  ط)

ه بكوميت او فقدان مدارك الزم در اين زمينه و سرانجام مح رغمبهدست زدن به شورش، 
كم حميالدي: گفتني است كه اين  2013سپتامبر سال  15سال حبس، در روز  10تحمل 

 2015 رسيد و سرانجام در سال سه ماه بعد از سوي دادگاه تجديدنظرخواهي به تأييد
 خواهي مورد تأييد نهايي قرار گرفت؛ميالدي توسط دادگاه فرجام
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اك رفتار هم در زندان دراي داشاره به قرار گرفتن مصطفي در معرض شكنجه و سوء ي)
ضاء ا اعبو هم زندان جو، همچنين محروم شدن او از برقراري تماس تلفني و يا مالقات 

 يالدي؛م 2015از رويدادهاي به وقوع پيوسته در زندان جو در سال  خانواده خود، پس

و مورد  مارس سال جاري ميالدي 26مصطفي به ويروس كرونا در روز  ابتالاشاره به  ك)
او از  ت كهقرنطينه قرار گرفتن او دو روز پس از آشكار شدن عالئم وي: اين در حالي اس

 ووي  از دادن غذاي كافي و به موقع به خدمات پزشكي محروم بوده و مأموران زندان
 آوردند؛امكان تماس با خانواده او ممانعت به عمل مي

پس از  ي اواشاره به نياز مصطفي به انجام جراحي به دليل مشكالت به وجود آمده برا ل)
هاي زندان به فراهم آوردن امكان و عدم اقدام مقام 19 –بهبود يافتن از بيماري كوويد 

در  نواده اوابراز نگراني خا روازاينن جراحي و به تأخير انداختن مكرر موعد آن و انجام اي
  زمينه وضعيت سالمت وي؛

 هاي بحرين عليه مصطفي، از دستگيري او تا بازجويي وهاي مقاماشاره به تناقض اقدام م)
جه، كننسيون منع شكنوا ازجملهالمللي، رفتار با وي در زندان، با حقوق و موازين بين

ل ن ملكنوانسيون حقوق مدني و سياسي و مقررات ماندال (حداقل مقررات معيار سازما
 براي رفتار با زندانيان)؛

شري باشاره به درخواست اين مركز از بحرين جهت متعهد ماندن به تعهدات حقوق  ن)
ول خود، از طريق لغو محكوميت مصطفي در غياب شواهد قابل استناد عليه او و حص

نه ر زميدهاي قانوني و حقوق فرد محاكمه مجدد مطابق با فرآيند هرگونهنان از انجام اطمي
  مندي از محاكمه عادالنه؛بهره
هاي بحرين جهت انجام تحقيق در اشاره به همچنين درخواست اين مركز از مقام س)

به هاي زندان، مسئول رفتار از سوي مقامزمينه دعاوي مربوط به ِاعمال شكنجه و سوء
هاي پزشكي به موقع و مناسب براي ها و فراهم آوردن درمانشمار آوردن اين مقام
  ؛19مصطفي و ديگر زندانيان

                                                            
  ينك: گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در ل 19

http://www.bahrainmirror.com/en/news/60070.html 
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، 1400 مردادماه 10انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز يكشنبه  -4
نگاران در بحرين تا اواسط سال در خصوص سرنوشت فعاالن فضاي مجازي و روزنامه

برخي از  مستقر در لندن. 20ميالدي، بر اساس گزارش كانون مطبوعات بحرين 1202
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

نگاران، كارشناسان مورد نقض حقوق بشر عليه روزنامه 15اشاره به مستندسازي  الف)
  ؛نخست سال جاري ميالدي ماههشش، در توييتر ويژهبههاي مجازي، مطبوعات و فعاالن شبكه

عقيده از  مورد نقض حقوق آزادي بيان و 1721پذيرفتن در مجموع  صورتبهاشاره  ب)
 ميالدي؛ 2021تا ماه ژوئن سال  2011سال  اوايلآغاز بحران سياسي و امنيتي در كشور در 

فاصله  ، دراشاره به موارد به ثبت رسيده و مستند شده از سوي كانون مطبوعات بحرين ج)
هاي اخوانده شدن به مقرمورد فر 6 ازجملهميالدي،  2021ژوئن سال هاي ژانويه تا ماه

د مور 4مورد دستگيري و  5هاي دادستاني عمومي براي پرسش و پاسخ، پليس يا اداره
 انجام فرآيند قضايي و تعيين مجازات؛

 ها و يادگاههاي مطرح شده عليه محكومان يا زندانيان از سوي دااشاره به مهمترين اتهام د)
ن سؤال برد زير«، »سازي روابط (با رژيم اسرائيل)انتقاد از عادي« ازجملهفرآيندهاي اداري، 

، »توهين به قوه قضائيه«، »و اقدامات نيروي ويژه ملي مبارزه با ويروس كرونا هاتالش
  ؛»نقض اصول اخالقي جامعه«و » از وزارت كشور انتقاد«

اري جات و آزادي بيان و عقيده در سال اشاره به كاهش موارد نقض آزادي مطبوع ه)
 مورد 78هاي گذشته: گفتني است كه كانون مطبوعات بحرين ميالدي در قياس با سال

 ست؛اميالدي، به ثبت رسانده  2020نقض حقوق بشر را براي همين مدت زمان در سال 

اي هها يا تسهيل محدوديتاشاره به منتج نشدن اين كاهش از افزايش سطح آزادي و)
هاي كشور بر موارد انتقاد از حكومت و نهادهاي آن، بلكه حاكي اعمال شده از سوي مقام

بودن آن از امتناع اكثر فعاالن و شهروندان اين كشور از تعامل در مباحثات عمومي با اسم 

                                                            
٢٠ Bahrain Press Association (BPA) 
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ها به كاربرد اظهارات محتاطانه جهت اجتناب از آشكار و ترجيح آن صورتبهخودشان و 
  هدف قرار گرفتن از سوي نهادهاي امنيتي؛ مورد نظارت و

ازات ن مجاشاره به پيشرفت انجام شده از سوي دولت بحرين در زمينه استفاده از قانو ز)
مستثناء شدن  حالدرعينجايگزين، منجر به آزادي صدها تن از محكومان از زندان و 

لف و سياسي مخا رهبران ويژهبهو عقيده،  هاي مربوط به آزادي بيانمحكومان پرونده
  ها؛ز آنارو به خامت نهادن شرايط سالمتي برخي  رغمبهنگاران از اين آزادي مشروط، روزنامه

رت و نظا اشاره به نقش گسترده نهاد جرائم سايبري وزارت كشور بحرين در زمينه مورد ح)
 مي؛مجازي عمو در شبكه اينترنت و فضاي ويژهبهپيگرد حقوقي قرار دادن منتقدان حكومت، 

 ميمياشاره به درخواست كانون مطبوعات بحرين از دولت اين كشور جهت اتخاذ تص ط)
سال  هاي مطبوعاتي آغاز شده ازجسورانه در راستاي پايان دادن به وضعيت وخيم آزادي

رائم سايبري، هاي نهاد جها و اصالح مسئوليتميالدي، از طريق مجاز شمردن آزادي 2011
 تحت رياست سلمان بن حمد آل خليفه، وليعهد بحرين؛ ويژهبه

ن اشاره به درخواست از ديگر نهادهاي حكومتي مرتبط جهت مشتمل كردن رهبرا ي)
هاي مربوط به آزادي بيان و عقيده نگاران محكوم شده در پروندهاحزاب مخالف و روزنامه

است از دولت جهت تغيير سريع وضعيت در قانون مجازات جايگزين، همچنين درخو
  ها سلب تابعيت شده است؛نگاراني كه بر خالف قانون اساسي و قانون كشور از آنروزنامه

ميالدي، به فراخواندن  2021ژانويه سال  4اشاره به اقدام نهاد جرائم سايبري، در روز  ك)
د توئيتي مبني بر انتقاد نگار، جهت بازجويي در زمينه انتشار مجد، روزنامه21جعفر الجمري

 سازي روابط بحرين با رژيم اسرائيل؛از عادي

اندن مجدد ميالدي، به فراخو 2021فوريه سال  11اشاره به اقدام اين نهاد، در روز  ل)
الجمري جهت بازجويي در زمينه شكايت مطرح شده عليه وي از سوي وزارت 

 ت مدارس؛در زمينه توئيت او در رابطه با وضعي وپرورشآموزش

                                                            
٢١ Jaafar Al‐Jamri 
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ميالدي، به فراخواندن  2021ژانويه سال  27اشاره به اقدام دادستان عمومي، در روز  م)
، متخصص تغذيه و متهم كردن او به تالش عليه اقدامات نيروي ويژه ملي 22عاليه المؤيد

هاي مورد استفاده مقابله با ويروس كرونا پس از اقدام وي به انتشار پستي در زمينه واكسن
 گرفته؛قرار 

ميالدي، به فراخواندن  2021مارس سال  24اشاره به اقدام نهاد جرائم سايبري، در روز  ن)
، وكيل، جهت بازجويي در زمينه شكايت مطرح شده عليه او از سوي 23عبدا... هاشم

 خبرنگار شبكه العربيه پس از انتشار توئيتي در انتقاد از وي؛

ميالدي، به فراخواندن  2021مه سال  11روز اشاره به اقدام دادستاني عمومي، در  س)
، جهت بازجويي از او پس از 25، نماينده سابق پارلمان و عضو انجمن المنبر24محمد خالد

، نويسنده كويتي و منتقد آن دسته از 26انتشار مجدد توئيتي از سوي دكتر جاسم الجزاعه
 اند؛رائيل پرداختهسازي روابط با رژيم اسهاي منطقه خليج (فارس) كه به عاديرژيم

ميالدي،  2021ل مه سا 24اشاره به اقدام مديريت نهاد مبارزه با جرائم سايبري، در روز  ع)
هاي كشور فرقه ساله پس از انتشار توئيتي مبتني بر توهين به يكي از 52به فراخواندن زني 

  پراكني در اين زمينه؛و نفرت
 44ري زني ميالدي، به دستگي 2021نويه سال ژا 7اشاره به اقدام وزارت كشور، در روز  ف)

ير مراه ساهبه  ساله به دليل انتشار مطلبي در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام
 ه است؛توصيف شد» تحريك به فساد« عنوانبه وزارتخانهكاربران، كه از سوي اين 

ي، به دستگيري مرتضي ميالد 2021مه سال  13اشاره به اقدام وزارت كشور، در روز  ص)
هاي اين وزارتخانه در پاسخ به شبكه خبري قطري ، پس از انتقاد او از يكي از بيانيه27الليث

 الجزيره مبتني بر ادعاي عدم وجود زنداني سياسي در بحرين؛ 

                                                            
٢٢ Alia'a Al‐Muayyad 
٢٣ Abdullah Hachem 
٢٤ Mohammed Khaled 
٢٥ Al‐Menbar Society 
٢٦ Jassim Al‐Jaza'a 
٢٧ Mortada Al‐Laith 
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ميالدي، به دستگيري محمد  2021ژوئن سال  23اشاره به اقدام وزارت كشور، در روز  ق)
بق نيروي دريايي، به دليل انتشار ويدئويي در حساب كاربري خود در ، افسر سا28الزياني

غيرمستقيم فساد جاري در قوه قضائيه را مورد  طوربهشبكه اجتماعي اينستاگرام، كه در آن 
 خطاب قرار داده بود و

وكال به ممانعت به عمل آوردن از ادامه فعاليت عبدا...  انضباطياشاره به تصميم شوراي  ر)
وكيل به مدت يك سال، به دليل انتشار توئيتي در زمينه مباحثه در  عنوانبه، 29ويالشمال

خصوص يك موضوع مذهبي در رابطه با روزه گرفتن در ايام عاشورا، بر اساس 
دادخواست تنظيم شده از سوي خالد بن علي آل خليفه، وزير عدالت، امور اسالمي و 

  .30موقوفات
  
  امارات متحده عربي*
، در روز 31المللي براي آزادي در امارات متحده عربيگزارش از سوي كارزار بينانتشار  -

، در خصوص درخواست دختر زنداني سياسي اماراتي جهت 1400 مردادماه 11دوشنبه 
برخي از محورهاي اين مربوط به ِاعمال شكنجه در زندان. هاي تحقيق در زمينه گزارش

  از: اندعبارتگزارش 
عقيدتي اماراتي، به  –، زنداني سياسي 32دام دختر عبدالسالم درويشاشاره به اق الف)

هاي اين كشور جهت آغاز تحقيقات در هايي مبني بر درخواست از مقامانتشار رشته توئيت
  در رابطه با ِاعمال شكنجه در زندان الرزين در ابوظبي؛ آمدهدستبههاي زمينه گزارش

 اشتگاهِ بازد در زمينه وضعيت بهداشتي و ايمني ايناشاره به همچنين ابراز نگراني وي  ب)
و  به شدت امنيتي بدنام، ضمن درخواست جهت انجام تحقيقات در زمينه شرايط حبس

  وضعيت جسمي و روحي پدر خود و ديگران زندانيان؛

                                                            
٢٨ Mohammad Al‐Zayani 
٢٩ Abdullah Al‐Shamlawi 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  30
http://www.bahrainmirror.com/en/news/60012.html 
٣١ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٣٢ Abdul Salam Darwish 
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 درنگ در زمينه موارد نقض حقوق بشراشاره به درخواست جهت انجام تحقيقات بي ج)
واست ها، همچنين درخدانيان در زندان الرزين و وضعيت سالمتي آناِعمال شده عليه زن

 شان؛جهت ارائه حقوق پايمال شده

 24 روز اشاره به دستگيري درويش و قرار گرفتن او در معرض ناپديدشدگي قهري، در د)
، 2011ميالدي، به دليل امضاء طومار اصالحات تدوين شده در سال  2012ژوئيه سال 

 امارات متحده عربي جهت فراهم آوردن امكان برگزاري ست از رئيسمبتني بر درخوا
  انتخابات مستقيم در كشور و اعطاء قدرت قانونگذاري به پارلمان آن؛

ها در معرض اشاره به قرار گرفتن درويش در دوران حبس پيش از محاكمه و بازجويي ه)
يو.اِي.ايي «ونده بدنام بخشي از پر عنوانبهشكنجه، سپس مورد محاكمه قرار گرفتن او 

سال حبس: گفتني است كه از اين زنداني  10و سرانجام محكوميت وي به تحمل » 9433
خودسرانه سلب تابعيت شده و او در حال حاضر فردي بدون كشور به  طوربهسياسي 
 آيد؛شمار مي

سلب  هبربي اشاره به حاكي بودن پرونده عبدالسالم درويش، از اقدام امارات متحده ع و)
ها و آن تابعيت خودسرانه از شهروندان خود در صورت مورد انتقاد قرار گرفتن از سوي

 فاقد كشور و درآمد مالي؛شان به فردي تبديل

المللي در زمينه وضعيت هاي حقوق بشري بيناشاره به تداوم ابراز نگراني جدي گروه ز)
 .34سياسي در اين كشور –زندانيان عقيدتي 

  
  
  
  

                                                            
٣٣ “UAE 94” 

   در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:المللي براي آزادي گزارش كارزار بين 34
http://icfuae.org.uk/news/political‐prisoners‐daughter‐calls‐investigation‐torture‐reports 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در سانقض حقوق ب) موارد 
  كشورهاي منطقه

 

  ائتالف به رهبري عربستان *
، 1400 مردادماه 22، در روز جمعه 35وبانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -1

شري به نقل از صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) در زمينه وضعيت حقوق ب
برخي از محورهاي اين گزارش ميالدي.  2021ژوئن سال  30ويه تا يمن از اول ژان

  از: اندعبارت
 19 – يماري كوويداز سوي ب هايشانخانوادهاشاره به تداوم تهديد زندگي كودكان و  الف)

بيماري و  به اين ابتالمورد تأييد شده از  6931در سال جاري ميالدي، با توجه به ثبت 
  درصد رسانده است؛ 19,7را به  وميرمرگنرخ  آنكهنفر بر اثر  1363مرگ 

تغذيه حاد شديد سال يمني بر اثر سوء 5هزار كودك زير  400اشاره به رنج نزديك به  ب)
تغذيه حاد، همچنين نياز ميليون كودك در آستانه خطر وقوع سوء 2,25و قرار داشتن 

ب و هاي يونيسف در ارتباط با تأمين آه برنامهميليون تن از مردم ب 15,4اضطراري بيش از 
  بهداشت و تغذيه؛

مينه زسال در  5كودك زير  2378616اشاره به مورد بررسي قرار گرفتن در مجموع  ج)
هاي درماني، با ها در برنامهتن از آن 109700ميالدي و پذيرش  2021تغذيه در سال سوء
تغذيه حاد شديد به سوء مبتالكودك  8488درصد ميزان درمان، همچنين پذيرش  88نرخ 

  درماني؛ تغذيهدر مراكز 
 2021جاشدگي در يمن در نيمه نخست سال اشاره به رو به وخامت نهادن ميزان بي د)

زار نفر) ه 140هزار خانواده ( 20جاشدگي جديد و يا اقدام بيش از ميالدي، با توجه به بي
  تر؛يمنهت عزيمت به مقصدي اجاشدگي جبي باريكبه ترك محل خود پس از 

هاي ناشي از منازعات به وقوع ها به تنشجاشدگياشاره به ارتباط باالترين ميزان بي ه)
  هاي مأرب، حجه، الحديده، الجوف، لحج و الضالع؛پيوسته در استان

                                                            
٣٥ ReliefWeb 
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كودك  ميليون 1,58ميليون نفر از مردم يمن، شامل  3جاشدگي در مجموع اشاره به بي و)
گر به هزار تن دي 138ميالدي، همچنين اقدام بيش از  2021ن ماه ژوئن سال تا پايا

  هزار تن جهت دريافت پناهجويي از كشورهاي خارجي؛ 137مهاجرت و تالش 
ميليون تن از  20,7هاي بشردوستانه، نياز ميليون كودك به كمك 11,3اشاره به نياز  ز)

جاشدگي هاي بشردوستانه و بيو كمكها درصد از كل جمعيت) به برنامه 71مردم يمن (
  ميليون كودك در اين كشور؛ 1,58داخلي 

هاي حوزه خدمات سالمت، ميليون تن از مردم به كمك 20,1اشاره به نياز نزديك به  ح)
  ي؛ميالد 2021ميليون كودك، در اين مدت از سال  10,2ميليون زن و  4,8 ازجمله

بشر  مورد نقض شديد حقوق 284مستندسازي اشاره به گزارش سازمان ملل مبني بر  ط)
ها به تأييد رسيده درصد از آن 97ميالدي، كه  2021عليه كودكان، از ژانويه تا ژوئن سال 

 82دن شاست، همچنين تداوم تلفات قابل توجه كودكان در اين دوره زماني شامل كشته 
 24كودك (كه  268دهند) و مجروح شدن درصد آن را دختران تشكيل مي 17كودك (كه 

  هاي درگير در اين جنگ؛دهند) از سوي تمامي طرفدرصد آن را دختران تشكيل مي
ي نيروها و كودك يمني (تمامي از پسران) از سو 19اشاره به تأييد به خدمت گرفته شدن  ي)

ن پسران مورد به تأييد رسيده از ربوده شد 16هاي مسلح، از سوي سازمان ملل، همچنين گروه
 درصد از 33كودك در معرض خشونت جنسي يا تجاوز (كه  6ها و قرار گرفتن آن يا حبس

  دهند) در اين دوره زماني از سال جاري ميالدي؛ها را دختران تشكيل ميآن
ها در يمن، با توجه به اشاره به تداوم مورد حمله قرار گرفتن مدارس و بيمارستان ك)

مورد استفاده  10ها، همچنين ه به بيمارستانمورد حمل 9مورد حمله به مدارس و  7وقوع 
هاي تعز، الحديده و مأرب: گفتني است كه اين نظامي از اماكن آموزشي، عمدتاً در استان

آمار و ارقام، آمار تأييد شده از سوي سازمان ملل است و آمار واقعي احتماالً بسيار باالتر 
  ؛36از اين ميزان است
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به روز چهارشن تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –اه خبري انتشار گزارش از سوي پايگ -2
دگاه هزار بيمار به دليل تعطيلي فرو 95، در خصوص مرگ بيش از 1400 مردادماه 20

  هاي انصارا...صنعا، به گفته يكي از مقام
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

هواپيمايي كشوري و هواشناسي، ، معاونت اداره كل 37اشاره به اظهارات رائد طالب الف)
هزار بيمار نيازمند  95المللي صنعا به مرگ بيش از مبني بر منجر شدن تعطيلي فرودگاه بين

هاي اضطراري پزشكي در خارج از كشور: گفتني است كه تحميل دريافت درمان
اه ترين فرودگها از سوي ائتالف عربي به رهبري عربستان منجر به تعطيلي اصليمحدوديت

  اين كشور شده است؛
فر به خارج سهزار بيمار نيازمند  480اشاره به تحت تأثير قرار گرفتن وضعيت بيش از  ب)

  ها؛ها در روز، به دليل اين محدوديتتن از آن 30از كشور جهت درمان و مرگ بيش از 
 ياريبس قداناشاره به در مخاطره قرار داشتن جان بيش از يك ميليون بيمار به دليل ف ج)

دگاه هاي مزمن كه تحت شرايط ويژه ترابري از طريق فرواز داروهاي الزم براي بيماري
 شدند؛المللي صنعا وارد ميبين

المللي صنعا، مبني بر منجر شدن ، مدير فرودگاه بين38اشاره به اظهارات خالد الشايف د)
هاي متمادي به سال تداوم تعطيلي فرودگاه صنعا و عدم انجام پروازهاي غيرنظامي در طول

 عنوانبهرو به وخامت نهادن وضعيت بشري در يمن، كه پيشاپيش از سوي سازمان ملل 
  بدترين بحران بشري جهان معرفي شده بود؛

المللي جهت گشايش فرودگاه صنعا به دليل عواقب هاي بيناشاره به درخواست ه)
ين ف به بسته نگاه داشتن ااقدام كشورهاي عضو ائتال حالدرعينبار بشري آن و فاجعه

 فرودگاه به دليل مسائل نظامي و سياسي؛

                                                                                                                                                            
 https://reliefweb.int/report/yemen/unicef‐yemen‐humanitarian‐situation‐report‐1-january‐
30-����-2021 
٣٧ Raed Taleb 
٣٨ Khaled Al‐Shayef 
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، مبني بر منجر شدن 40و سازمان ِكر 39اشاره به گزارش اخير شواري پناهندگان نروژ و)
تعطيلي اين فرودگاه به آوارگي هزاران بيمار يمني در اين كشور جنگ زده، همچنين 

شرايط  مثابهبهكه اين وضعيت ميلياردها دالر خسارات اقتصادي: گفتني است 
  سال به طول انجاميده است؛ 5گيري تفسير شده كه براي گروگان

تين و آخرين هزار بيمار در فهرست انتظار از زمان نخس 32اشاره به باقي ماندن حدود  ز)
 28ط آن توس پرواز پزشكي انجام شده از اين فرودگاه در ماه فوريه سال گذشته ميالدي كه

 خارج از كشور انتقال يافتند؛به  بيمار

اشاره به تعطيلي فرودگاه به دليل كمبود سوخت كه ناشي از حصر اعمال شده از سوي  ح)
  ؛41نيروهاي ائتالف بر بندر حياتي حديده است

  
 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

هاي ميليون كودك يمني به كمك 8,1اضطراري  ، در خصوص نياز1400 مردادماه 18
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش تحصيلي به گفته سازمان ملل. 

در  سف)،اشاره به انتشار توئيتي از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يوني الف)
هاي ه كمكي بميليون كودك يمن 8,1، مبني بر نياز اضطراري حدود مردادماه 17روز يكشنبه 

ر يت دتحصيلي و آموزشي به دليل تداوم منازعات در اين كشور: گفتني است كه اين توئ
  شود، انتشار يافته است؛مرداد) آغاز مي 24اوت ( 15آستانه سال تحصيلي جديد كه از 

 شور:كاشاره به تفاوت فاحش اين رقم با ميزان آن در پيش از وقوع جنگ در اين  ب)
هاي ميليون كودك به كمك 1,1پيش از آغاز منازعات در يمن حدود گفتني است كه 

 تحصيلي نياز داشتند؛

                                                            
٣٩ Norwegian Refugee Council (NRC) 
٤٠ CARE 
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ن براي براي كودكا فراهم آمدن امكان الزم منظوربهتأكيد بر ضرورت پايان يافتن جنگ  ج)
 ي؛مندي از زندگي خود در دوران كودكبهره

ت حروميمدي، مبني بر ماه ژوئيه سال جاري ميال اوايلاشاره به گزارش يونيسف در  د)
 من؛يآموز از حضور در مدارس ميليون دانش 2بيش از 

ز ا –هزار آموزگار  170بيش از  –اشاره به محروميت دو سوم كاركنان آموزشي  ه)
از جنگ سال: اين در حالي است كه از آغ 4منظم به مدت  طوربهدريافت حقوق خود 

سرباز، به خدمت گرفته ككود عنوانهبكودك نيز جهت مشاركت در جنگ،  3600بيش از 
 اند؛شده

ارائه داده شده از سوي سازمان ملل، مبني بر منجر شدن اين جنگ به  آماراشاره به  و)
 –درصد از جمعيت آن  80هزار تن از مردم اين كشور و نيازمندي  233مرگ بيش از 

 .42هاي بشردوستانه براي بقابه كمك –ميليون نفر  30حدود 
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https://www.middleeastmonitor.com/20210809‐8-1�-yemen‐children‐need‐emergency‐

educational‐aid‐unicef‐says 


