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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، گزارش1400كشورهاي منطقه، در مهرماه 

مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستبه
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

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

  عربستان سعودي*
 27شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز سه –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

ناس ، به نقل از سازمان حقوق بشري القسط، در خصوص مرگ روحاني سرش1400مهرماه 
 زارشاين گدر زندان عربستان سعودي بر اثر ضرب و شتم و شكنجه. برخي از محورهاي 

  اند از:عبارت
ساله،  66، استاد دانشگاه، روحاني و معارض سعودي 2اشاره به مرگ موسي القرني الف)

مهرماه، بر اثر ضرب و شتم شديد و شكنجه در زمان حبس در زندان  20شنبه در روز سه
  ساله خود؛ 15و رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي به هنگام گذراندن محكوميت 

                                                            
 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International ؛ سازمان سالم براي(

ها براي دموكراسي و مؤسسه آمريكايي )؛SALAM for Democracy and Human Rightsدموكراسي و حقوق بشر (
 Americansحقوق بشر در بحرين ( for Democracy  and Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB) ؛ سازمان(

 European‐Saudiبشر (سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپايي ALQST for Human Rightsحقوق بشري القسط (

Organization  for  Human  Rights  (ESOHR)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Middle  East 

Monitor  (MEMO) ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu Agency(؛ ) شبكه خبري يورونيوزEuronewsشبكه خبري  )؛
 International Campaign for Freedom in theالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي (كارزار بين دويچه وله؛

United Arab Emirates (ICFUAE)تحليلي ميدل ايست آي ( –پايگاه خبري  )؛Middle East Eyeشبكه خبري  ) و
  ).BBC.Comبي.بي.سي (

٢ Musa al‐Qarni 
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شاره به مورد ضرب و شتم قرار گرفتن قرني از ناحيه سر و صورت با اشياء و ابزار ا ب)
تيز كه منجر به زخمي شدن، ايجاد شكستگي در جمجمه و نهايتًا مرگ او شد: گفتني است 

 اند؛كه برخي از زندانيان شاهد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن قرني به هنگام حبس بوده

 ان حقوق بشري القسط جهت انجام تحقيقات مستقل دراشاره به درخواست سازم ج)
م همنظور حصول اطمينان از به مجازات رسيدن عامالن آن و زمينه اين جنايت، هم به

 سياسي در قبال تكرار چنين فجايعي؛ –حمايت از ساير زندانيان عقيدتي 

از سوي  ميالدي و دريافت داروي اشتباه 2018اشاره به سكته قرني در ماه مه سال  د)
كاركنان زندان و همچنين انتقال وي به بيمارستان رواني در تالش براي به تصوير كشيدن 

  عنوان بيمار رواني؛او به
سال حبس  15ميالدي و محكوميت او به تحمل  2007اشاره به دستگيري قرني در سال  ه)

  ؛»طلبان جدهاصالح«اي عليه گروه موسوم به در محاكمه 2011در سال 
دادند كه گروهي از فعاالن حقوق بشر را تشكيل مي» طلبان جدهاصالح«فتني است كه گ و)

ميالدي، به اتهام ايجاد سازماني مخالف با حكومت سعودي،  2007در ماه فوريه سال 
با گذاردن وثيقه و يا عفو سلطنتي آزاد شدند. اين در  2012دستگير و در ماه ژانويه سال 

اي مبتني بر عذرخواهي شامل عفو سلطنتي شده بودند بايد نامهحالي بود كه افرادي كه 
 6كردند. گفتني است كه هاي خود و قدرداني از عفو اعطاء شده، امضاء ميبابت فعاليت

 تن از اين فعاالن از اين اقدام امتناع ورزيدند؛

هاي سعودي جهت صدور حكم اعدام براي چند تن از اشاره به درخواست دادستان ز)
  طلبان جده؛الحاص
عنوان يكي از بدترين ناقضان حقوق بشر در شمار آمدن عربستان سعودي بهاشاره به به ح)

جهان بر اساس شاخص سنجش حقوق بشر، با توجه به تداوم حكومت اين كشور به 
 ي مجازات اعدام؛اجراطلبانه و هاي صلحگراييحبس حاميان حقوق بشر، سركوب كنش
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در  ات اعدامر آمدن عربستان در ميان چندين كشور معدودي كه مجازشمااشاره به به ط)
ايي و گرپذيرد، ازجمله براي جرائمي چون، همجنسها همچنان با قطع سرانجام ميآن

 جرائم مربوط به مواد مخدر؛

المللي اين اشاره به تالش محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، جهت تغيير وجهه بين ي)
حال اقدام او به تشديد سركوب فعاالن حقوق بشر و كار و درعينافظهپادشاهِي به شدت مح

، 3طلبي چون، سلمان العودهمذهب اصالحتوان به محققان سنيمخالفان سياسي كه ازجمله مي
  ؛7، عموي وليعهد اشاره كرد6و شاهزاده احمد بن عبدالعزيز 5، عواد القرني4علي العماري

  
، در روز يكشنبه 8بشرسعودي براي حقوق  –ن اروپايي انتشار گزارش از سوي سازما -2

اكتبر) و پرده برداشتن از  10مهرماه، به مناسبت روز جهاني مبارزه با مجازات اعدام ( 18
ي اصالحات در اين زمينه در عربستان سعودي. برخي از محورهاي اين گزارش اجراتوهم 
  اند از:عبارت
احكام  ميالدي، به افزايش صدور 2021در سال  اشاره به اقدام عربستان سعودي، الف)

فرادي ها تن از اكه سال جاري هنوز پايان نيافته و در ميان دهاعدام تاكنون، با توجه به اين
ده ز مشاهسياسي ني –در معرض تهديد قرار دارد، كودكان و زندانيان عقيدتي  جانشانكه 
  نيامده است؛در اجراها به نشوند كه عدالت قضايي در مورد آمي
نون از ميالدي تاك 2011زن از سال  29اشاره به اقدام حكومت عربستان به اعدام  ب)

يل درصد از كل زنان اعدام شده را تشك 27زن سعودي (كه  8هاي مختلف، ازجمله مليت
ك زن از هر يمني و ي 2كنيايي،  3فيليپيني،  3اتيوپيايي،  6زن اندونزيايي،  3دهند) و مي

 اي؛يالنكايي، نپالي، سوري و نيجريههاي مصري، سريتيك از مل

                                                            
٣ Salman al‐Odah 
٤ Ali al‐Omari 
٥ Awad al‐Qarni 
٦ Prince Ahmed bin Abdulaziz 

  يابي در لينك:تحليلي ميدل ايست آي. قابل باز –گزارش پايگاه خبري  7
 https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐arabia‐musa‐qarni‐beaten‐tortured‐death 
٨ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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 10هاي مختلف در شده عليه زنان داراي مليت اجراهاي اشاره به حاكي بودن اعدام ج)
عنوان كارگر درصد از اين احكام عليه مهاجران زني كه به 72كه سال گذشته از اين

متعدد نقض سيستماتيك موارد  كنند، صادر شده كهخارجي در اين كشور فعاليت مي
ها انجام پذيرفته است و هاي قضايي، در مورد آنحقوق بشر، ازجمله در زمينه فرآيند

 ي حكم اعدام قرار دارند؛اجراها در معرض همچنان تعدادي از آن

حات هاي عربستان سعودي در زمينه ايجاد اصالاشاره به همچنين دعاوي دروغين مقام د)
ز سوي انيه تاي كاهش ميزان صدور احكام اعدام، ازجمله صدور بيادر اين زمينه و در راس

 85كه كاهش ميالدي، مبني بر اين 2021كميسيون حقوق بشر سعودي، در ماه ژانويه سال 
يل ، به دل2019در قياس با سال  2020ي مجازات اعدام در سال اجرادرصدي ميزان 

دام م اععيين استمهال براي احكااصالحاتي بوده كه در نظام عدالت كيفري و همچنين ت
  مربوط به جرائم مواد مخدر، به وقوع پيوسته است؛

فزايش يافته اي احكام اعدام اجراميالدي روند  2021اين در حالي است كه با آغاز سال  ه)
د آن بر اساس مور 7در آمده است كه  اجرامورد اعدام به  56و تا زمان انتشار اين گزارش 

  اند؛قي آن بر اساس احكام حدود و قصاص انجام پذيرفتهحكم تعزيري و ماب
ميالدي، به اعدام ناگهاني  2021اشاره به اقدام حكومت عربستان، در ماه ژوئن سال  و)

مجرم، بدون اطالع به خانواده او كه نمايانگر آن است كه ، كودك9مصطفي آل درويش
هايي كه در پرونده او صورت نقضمجرمان در عربستان تداوم يافته، عالوه بر اعدام كودك

هاي وي توان به اعمال شكنجه و ناديده گرفتن دهشتبار تالشپذيرفته است، كه ازجمله مي
 براي دفاع از خود اشاره كرد؛

اوت سال  3ي حكم اعدام تعزيري، در روز اجرااشاره به اقدام حكومت سعودي به  ز)
ر اساس بيانيه صادر شده از سوي وزارت كه ب 10ميالدي، عليه احمد بن سعيد الجنبي 2021

كشور در اين زمينه، الجنبي متهم به جرائمي چون قتل نشده بوده و اتهامات وي تنها 
  ها بوده است؛مربوط به مشاركت در اعتراض

                                                            
٩ Mustapha Al‐Darwish 
١٠ Ahmad Bin Said Al‐Janbi 
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، در 11اشاره به اقدام حكومت به اعدام جوان ديگري به نام عدنان بن مصطفي الشرفا ح)
  ؛12ديسپتامبر سال جاري ميال 6روز 

                                                            
١١ Adnan Bin Mustafa Al‐Shurfa 

  هاي پيشينسوابق در گزارش 12
 ، در خصوص1400شهريور ماه  16شنبه بشر، در روز سهسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي *

هاي برخي از محور ميالدي. 2020ها از سال اقدام عربستان سعودي به اعدام تعزيزي عدنان الشرفا و دو برابر شدن ميزان اعدام
  اين گزارش عبارتند از:

، با اعدام عدنان بن ميالدي 2021دام عربستان سعودي به اجراء پنجاهمين حكم اعدام خود، از ابتداء سال اشاره به اق الف)
اساس  ها در سال جاري: گفتني است كه برمصطفي الشرفا، يكي از جوانان اين كشور و در ادامة افزايش ميزان اعدام

ها در اين كشور در قياس با سال ميالدي ميزان اعدام اه از سال جاريم 9هاي اين سازمان حقوق بشري با گذشت بررسي
  گذشته دو برابر شده است؛ 

ري رسمي سعودي ميالدي از سوي اين نهاد حقوق بشري كه بر اساس خبرگزا 2020مورد اعدام در سال  25اشاره به ثبت  ب)
  ؛رد اعالم كرده استمو 27اعالم شده بود: اين در حالي است كه كميسيون حقوق بشر تعداد اين احكام را 

در اين  ام اصالحاتهاي سعودي در زمينه انجاشاره به حاكي بودن اجراء حكم اعدام الشرفا از رياكارانه بودن اظهارات مقام ج)
 نمايد؛زمينه در كشور، با توجه به اين كه تعزيزي بودن حكم اعدام، اجراء آن را منوط به اختيارات قاضي مي

هاي روندهپاير متهمان سبشر در خصوص قرار گرفتن الشرفا همچون سعودي براي حقوق  –اروپايي اني سازمان اشاره به ابراز نگر د)
  طرف؛رفتار و ناگزير شدن او به اعتراف تحت فشار و در غياب قوه قضائيه مستقل و بيمشابه در معرض شكنجه و سوء

رانگيختن بعودي مبني بر متهم شدن الشرفا به سگزاري رسمي هاي انتشار يافته از سوي خبراشاره به حاكي بودن گزارش ه)
هاي ديگر نيز آشوب و شورش، تيراندازي به قصد كشتار و قاچاق سالح: اين در حالي است كه حكومت عربستان در پرونده

ر الشرفا نيز دجو در تظاهرات و فعاالن ساكن منطقه قطيف كه كنندگان مسالمتاز اتهامات مشابه جهت محكوم كردن مشاركت
 آن سكونت داشته، استفاده كرده است؛

هاي اره پروندهافكني دولت سعودي به ممانعت به عمل آمدن از دسترسي به اطالعات الزم درباشاره به منجر شدن سياست ارعاب و)
فقدان شفافيت  ام به دليله احكگون افراد مواجه با مجازات اعدام و دشوار بودن يافتن حقيقت در زمينه تعداد واقعي افراد مواجه با اين

 رسمي در اين زمينه؛

يي صدور احكام پرونده كه در مراحل مختلف قضا 41اشاره به اقدام اين سازمان حقوق بشري در حال حاضر به پيگيري  ز)
  ها بسيار باالتر از اين ميزان است؛اعدام قرار دارند: گفتني است كه آمار واقعي اين پرونده

ي توسط دولت ميالدي بر اعدام احمد سعيد الجناب 2021نظارات اين نهاد حقوق بشري، در ماه مارس سال  اشاره به ح)
أييد حكم و از تسعودي تحت شرايطي مشابه، همچنين نظارت آن بر اعدام مصطفي آل درويش، روزها پس از آن كه خانواده ا

 وي از سوي ديوان عالي اطالع يافتند؛

تر در زمينه صدور احكام اعدام و نقض تمامي تعهدات گيرانههاي سختمت سعودي به اتخاذ روشاشاره به اقدام حكو ط)
  زمينه تالش براي كاهش اين احكام؛گذشته خود در 

ها و از رگزاري آنها با توجه به وجود فضاي محرمانگي در بتأكيد بر فقدان هر گونه ابزار الزم در راستاي پيگيري محاكمه ي)
 ض حقوق بشردرنگ بايد تعليق شده و تمامي مسئوالن ناقشمار آمدن اين احكام به عنوان احكام خودسرانه كه بياين رو به 

  در اين رابطه نيز مسئول شناخته شوند.
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 13اكتبر سال جاري ( 5، در روز 13اشاره به اقدام عربستان سعودي به اعدام مسلم المحسن ط)
رغم وقوع موارد متعدد نقض حقوق بشر در پرونده او، مهرماه)، بر اساس حكم تعزيري و به

  ازجمله فقدان شواهد و مدارك الزم، اخذ اعترافات تحت شكنجه و موارد ديگر؛
ه از هاي اعدام كوجود شفافيت در عربستان سعودي در رابطه با پروندهاشاره به عدم  ي)

اجه م موارائه اسناد و مدارك الزم براي وضعيت پرمخاطره افرادي كه با مجازات اعدا
هاي اين متهمان در آورد: اين در حالي است كه خانوادههستند، ممانعت به عمل مي

  ؛گيرنده مورد تهديد و ارعاب قرار ميصورت تالش براي ارائه اطالعات در اين زمين
پرونده كه متهمان آن در مراحل مختلف قانوني با مجازات  40اشاره به وجود حدود  ك)

اند، كه مجرم محكوم به اعدام شدهكودك 5كم ها دستاعدام مواجه هستند. در ميان آن
أييد حكم او از اشاره كرد كه در صورت ت 14توان به پرونده عبدا... الحويتيازجمله مي

گيرد: اين در حالي است كه ي حكم قرار مياجراسوي دادگاه تجديدنظرخواهي در آستانه 
سالگي در معرض موارد متعدد نقض حقوق بشر قرار  14وي از زمان دستگيري در سن 

  داشته است؛
اشاره به همچنين درخواست دادستان عمومي جهت صدور حكم اعدام براي جالل  ل)

 ؛18و ساجد الياسين 17، يوسف المناسف16سن زكي الفرج، ح15اللباد
هاي تروريستي) به صدور اشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه (دادگاه مربوط به پرونده م)

توان به احكام صادر شده عليه محمد ميالدي، كه ازجمله مي 2021احكامي در سال 
ها ه مشاركت در اعتراض، جواني كه متهم به ارتكاب به جرائم متعدد، ازجمل19الشكوري

  شده است، اشاره كرد؛

                                                            
١٣ Muslim Al‐Mohsen 
١٤ Abdallah Al‐Huwaiti 
١٥ Jalal Al‐Labbad 
١٦ Hasan Zaki Al‐Faraj 
١٧ Youssef Al‐Manassef 
١٨ Sajed Al‐Yassin 
١٩ Mohamad Al‐Shakhouri 
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ار ر قرگفتني است كه وي در خالل دوران محاكمه در معرض موارد متعدد نقض حقوق بش ن)
هاي شديد و محروميت او از حق دفاع توان به اِعمال شكنجهها ميگرفته است، كه از ميان آن

 از خود اشاره كرد؛

عقيدتي و  –حاكمه چندين زنداني سياسي اشاره به در جريان قرار داشتن م س)
ها، ازجمله شيخ درخواست دادستاني عمومي براي صدور حكم اعدام تعزيري براي آن

و شماري ديگر از متهمان كه در  22، علي العماري21، شيخ حسن المالكي20سلمان العوده
  شود؛ها موارد متعدد اهمال و فقدان عدالت مشاهده ميهاي آنخصوص پرونده

ه به المللي و تعهدات خود با توجاشاره به اقدام حكومت سعودي به نقض قوانين بين ع)
وق نسيون حقدر مورد كنوانسيون منع شكنجه و كنوا ژهيوبهي احكام اعدام، اجراصدور و 
رغم اتهامات مربوط به اِعمال شكنجه به صدور حكم اعدام عليه به چراكهكودك، 
 دهد؛مجرمان ادامه ميكودك

هاي اعدام و هاي مربوط به مجازاتها و محاكمهاشاره به حاكي بودن بررسي اقدام ف)
كه اداره بشر، از اينسعودي براي حقوق  –ي هاي سياسي از سوي سازمان اروپايپرونده

ا يم بتحقيقات كل كه تحت نظارت رياست امنيت حكومتي قرار دارد و در ارتباط مستق
ن تهماقدام به نقض و سركوب سيستماتيك تمامي حقوق مپادشاه و وليعهد كشور است، ا

 اند؛حقوقي كه از سوي مقررات و قوانين داخلي نيز تضمين شده –كند مي

تهم ها، ازجمله محروميت ماشاره به برخي از موارد نقض حقوق بشر در اين پرونده ص)
 زمانتمداز تماس با خانواده خود پس از دستگيري، حبس در سلول انفرادي براي 

هاي جسمي و روحي، طوالني در خالل دوران بازجويي، قرار گرفتن در معرض شكنجه
پذيري عامالن و محروميت از برخورداري از وكيل پيش از محاكمه، عدم مسئوليت

  ها حتي پس از صدور حكم و ...؛نهادهاي مسئول اين موارد و تداوم آن

                                                            
٢٠ Sheikh Salman Al‐Ouda 
٢١ Sheikh Hasan Al‐Maliki 
٢٢ Ali Al‐Oumari 
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دام تن از افراد اع 90كم ن پيكر دستاشاره به اقدام حكومت سعودي به نگاه داشت ق)
ها كه نقض فاحش قوانين هايشان جهت تحويل آنرغم درخواست خانوادهشده، به

  آيد؛ر ميالمللي و حقوق خانواده به شمابين
اشاره به تداوم استفاده عربستان سعودي از مجازات اعدام عليه تمامي اقشار جامعه،  ر)
كه به نظر ازجمله زنان، كارگران مهاجر و كودكان و اينها، پذيرترين آنويژه آسيببه

  ؛23رسد كه حكومت سعودي در تالش براي تغيير اين روند باشدنمي
 

، 24ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -3
مجازات رحمي و معافيت از ، در خصوص سركوب، بي1400مهرماه  15شنبه در روز پنج

در قبال مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودي. برخي از محورهاي اين گزارش 
  اند از:عبارت
هاي لي سااشاره به اقدام پادشاهي عربستان به تشديد سركوب مدافعان حقوق بشر برا الف)

يسم و ها بر اساس قانون مبارزه با ترورمتمادي و بازجويي، بازداشت و حبس خودسرانه آن
منظور خاموش شان، كه تنها بهآميز و حقوق بشريهاي صلحم سايبري، تنها براي فعاليتجرائ

  پذيرد؛كردن صداي مخالفان انجام مي
ات تماعاشاره به اقدام حكومت سعودي، در كشوري كه آزادي بيان، عقيده و تشكيل اج ب)

ذيت و امعرض آزار و شود، به قرار دادن سيستماتيك مدافعان حقوق بشر در در آن تحمل نمي
ق بشر مدافعان حقو ازآنجاكهجويانه چه در داخل و چه در خارج از كشور و هاي تالفياقدام

ها يا نميالدي، تمامي آ 2020آيند، تا پايان سال از نگاه حكومت، دشمن كشور به شمار مي
ن ل گذرانددر حااند و يا بدون تفهيم اتهام در حبس به سر برده، يا مورد محاكمه قرار گرفته

  دوران محكوميت خود در زندان هستند؛
اشاره به مورد سركوب قرار گرفتن گسترده مدافعان حقوق بشر از طريق بازداشت،  ج)

ها در تمامي مراحل فرآيندهاي قضايي، همچنين نگاه دستگيري و حبس و نقض حقوق آن
                                                            

  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  23
https://b2n.ir/f23261 
٢٤ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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شان در دوران بازجويي يا ها در مكاني نامعلوم و مورد شكنجه قرار گرفتنداشته شدن آن
  حبس؛

، فعال حقوق زنان، در مكاني 25هاي سعودي به حبس لجين الهذلولاشاره به اقدام مقام د)
هاي جسمي و روحي، همچنين ماه و قرار دادن او در معرض شكنجه 3نامعلوم براي مدت 

  قرار دادن وي در معرض حمله جنسي و تهديد او به تجاوز؛
در مكاني نامعلوم  27و عبدا... الظاهر 26نگاه داشتن داوود المرهوناشاره به همچنين  ه)

ميالدي، بدون دريافت  2012بدون دسترسي به وكيل: گفتني است اين دو تن در سال 
زير سن قانوني بودند، به دليل مشاركت در  كهيدرحالها و حكم بازداشت از سوي مقام

نامه بدون آگاهي از مضمون آن رافتظاهرات اعتراضي دستگير شدند و براي امضاء اعت
  مورد شكنجه قرار گرفتند؛

توان به اخذ هاي نظام قضايي عربستان در برخورد با مدافعان حقوق بشر، مياز اقدام و)
ها رفتار و عدم رعايت و احترام به حقوق آنهاي اجباري عمدتاً تحت شكنجه، سوءاعتراف

 ارچوبكه در چه –فرآيندهاي صحيح حقوقي  در زمينه برخورداري از محاكمه عادالنه و
  رد؛اشاره ك –گيرند المللي قرار ميحقوق بشر بين

دافعان مليه عاشاره به صدور احكام افراطي و غيرعادالنه از سوي نظام قضايي عربستان  ز)
ز احقوق بشر، ازجمله مجازات اعدام، حبس ابد يا شالق، همچنين استفاده حكومت 

 وجهت مورد پيگرد قرار دادن و به سكوت واداشتن مخالفان  دادگاه كيفري ويژه
ها در ناستفاده از قوانين مبارزه با تروريسم و جرائم سايبري در راستاي محاكمه آسوء

  هاي غيرمنصفانه و غيرقانوني؛دادگاه
هاي سعودي به دستگيري، حبس و مورد پيگرد قانوني قرار دادن اشاره به اقدام مقام ح)

بر اساس قانون مبارزه با تروريسم و  30و محمد القحطاني 29، وليد ابوالخير28اويرائف بد

                                                            
٢٥ Loujain Al‐Hathloul 
٢٦ Dawood al‐Marhoon 
٢٧ Abdullah al‐Zaher 
٢٨ Raif Badawi 
٢٩ Waleed Abu Al‐Khair 
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حال اقدام حكومت به دستگيري، حبس و مورد پيگرد قرار دادن لجين الهذلول و درعين
 بر اساس قانون مبارزه با جرائم سايبري؛ 31سمر بداوي

نان، زجنبش حقوق  تن از حاميان 14اشاره به اقدام حكومت سعودي به متهم نمودن  ط)
س قانون بر اسا –دستگير شده بودند  2019كه از سال  –ميالدي  2020در ماه ژوئن سال 

  مبارزه با تروريسم يا جرائم سايبري؛
گذار كانون حقوق مدني و اشاره به همچنين مورد پيگرد قرار گرفتن اعضاء بنيان ي)

 2016) تا سال 35دا... الحامدو عب 34، عبدالرحمن الحامد33(عيسي الحامد 32سياسي سعودي
ميالدي، در زندان  2020آوريل سال  14ميالدي: گفتني است كه عبدا... الحامد، در روز 

هاي پزشكي و اعتناييها، فوت وي به دليل بيجان خود را از دست داد كه بنا بر گزارش
 تأخير در انجام عمل قلبش صورت پذيرفته است؛

هاي ها و درمانهاي سعودي و فقدان مراقبتشرايط زنداناشاره به غيربهداشتي بودن  ك)
زندگي  ويژه براي زندانيان مدافع حقوق بشر كه موجب به مخاطره افتادنالزم پزشكي، به

ها از سوي مأموران زندان در معرض شكنجه و شود، همچنين قرار گرفتن آنها ميآن
اوي ا، ازجمله از سوي رائف بدن به دست زدن به اعتصاب غذرفتار و ناگزير شدنشاسوء

ر و بازديد سپتامب 21ميالدي و تداوم اعتصاب او تا روز  2019سپتامبر  سال  17در روز 
 كميسيون حقوق بشر سعودي از زندان و شرايط وي؛

و  36اشاره به همچنين اقدام مدافعان حقوق بشري چون، محمد القحطاني، فوزان الحربي ل)
ميالدي، به  2021مارس سال  6زنداني ديگر، در روز  27، به همراه 37عيسي النوخيفي

رفتاري كه در زندان دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط تحقيرآميز و سوء
اند، ازجمله محبوس شدن در بند زندانيان مبتال به اختالالت و الحائر متحمل شده

                                                                                                                                                            
٣٠ Mohammad Al‐Qahtani 
٣١ Samar Badawi 
٣٢ Saudi Association for Civil and Political Rights (ACPRA) 
٣٣ Essa Al‐Hamid 
٣٤ Abdulrahman Al‐Hamid 
٣٥ Abdullah al‐Hamid 
٣٦ Fawzan Al‐Harbi 
٣٧ Issa Al‐Nukhaifi 
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ت كه اين زندانيان در روز آيد: گفتني اسهاي رواني كه نوعي شكنجه به شمار ميبيماري
هايشان، به هاي سعودي به برآورده ساختن درخواستمارس پس از متعهد شدن مقام 13

  اعتصاب خود پايان دادند؛
و ماه  2013القحطاني و الحربي، به ترتيب، در ماه مارس سال  كهاين در حالي است  م)

ز اوعيت از سفر پس سال ممن 10سال حبس و  10ميالدي به تحمل  2014نوامبر سال 
 6نوعيت سال حبس و مم 6ميالدي، به تحمل  2018آزادي و النوخيفي در ماه فوريه سال 

  ساله از سفر محكوم شدند؛
وم كردن به محر 19 –هاي زندان، از زمان آغاز شيوع بيماري كوويد اشاره به اقدام مقام ن)

هاي پروتكل ي فرآيندها واجرام و عد هاي پزشكي الزمبه اين بيماري از مراقبت مبتالزندانيان 
عدم  جملهالزم جهت ممانعت از انتشار آن و حتي نقض بخش اعظم حقوق اوليه زندانيان، از

  ها در انزوا؛هايشان و يا نگاه داشتن آنصدور مجوز براي مالقات با خانواده
و يا بستگان اشاره به اقدام حكومت عربستان، به مورد هدف قرار دادن اعضاء خانواده  س)

ها، جويانه در راستاي به سكوت واداشتن آنعنوان اقدامي تالفيمدافعان حقوق بشر به
ميالدي، به منزل برادر سعد  2020مه سال  12ازجمله يورش مأموران امنيتي، در روز 

اوت  24او، همچنين دستگيري داماد سعدالجبري، در روز  ليدليبو بازداشت  38الجبري
جويانه عليه او، بلكه هراساندن وي جهت عنوان اقدامي تالفيدي نه تنها بهميال 2020سال 

 منصرف نمودن او از شكايت از دولت سعودي؛

، برادرزاده شيخ نمر باقر 39اشاره به اقدام حكومت سعودي به دستگيري علي النمر ع)
ريه در ماه فو –ميالدي اعدام شد  2016كه در سال  - ، روحاني سرشناس شيعه 40النمر

آميز و ميالدي، بدون حكم بازداشت به دليل مشاركت در تظاهرات صلح 2012سال 
  جويانه عليه عموي خود، شيخ النمر؛عنوان اقدامي تالفيهمچنين به

                                                            
٣٨ Saad Al Jabri 
٣٩ Ali Al‐Nimr 
٤٠ Sheikh Nimr Baqir al‐Nimr 
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ه، مورد ماه در مكاني نامعلوم نگاه داشته شد 3گفتني است كه علي النمر به مدت  ف)
رار قفاده شد كه در محاكمه وي مورد استشكنجه قرار گرفت و ناگزير به امضاء اعترافي 

اي ناعادالنه و غيرقانوني محكوم به ميالدي، در محاكمه 2014مه سال  27گرفت و در روز 
 اعدام شد؛

عنوان شمار آمدن مدافعان حقوق بشر از سوي رژيم سعودي، همچنان بهاشاره به به ص)
ها، هاي آنت به تحديد آزاديدشمنان حكومت، حتي پس از آزادي از زندان و اقدام حكوم

ها و منظور ممانعت به عمل آوردن از ازسرگيري فعاليتازجمله آزادي حركت و بيان، به
هاي سفري ها در معرض ممنوعيتآن شان، همچنين قرار دادنهاي حقوق بشريگريكنش

ملل المللي، همچون سازمان شان با نهادهاي حقوق بشري بينبا اين هدف كه از تعامل
 ممانعت به عمل آورند؛

سال  15دت اشاره به اعمال ممنوعيت از سفر براي وليد ابوالخير، وكيل حقوقي، به م ق)
ي سال حبس از سوي دادگاه كيفري ويژه تنها برا 15پس از محكوميت او به تحمل 

  هاي اجتماعي؛آميز به موارد نقض حقوق بشر در شبكهاعتراض صلح
ز زندان، در سال پس از آزاد شدن ا 4ين الهذلول از سفر براي مدت اشاره به ممنوعيت لج ر)

 هاي اجتماعي؛ها و شبكهميالدي، عالوه بر ممنوعيت فعاليت در رسانه 2021ماه فوريه سال 

هاي مجازي جهت هاي سفري و نظارتاشاره به اقدام حكومت به اِعمال ممنوعيت ش)
ادانه ظر آزممانعت به عمل آوردن از ابراز نتحت كنترل قرار دادن مدافعان حقوق بشر و 

هاد ها از سوي رياست نهاي آنكه تمامي فعاليتها در فضاي مجازي با توجه به اينآن
 گيرد؛امنيتي مورد نظارت قرار مي

كه سركوب مدافعان حقوق بشر در حكومت سعودي گسترده و اشاره به اين ت)
المللي حقوق بشر ناكارآمد عمل ه قانون بينسيستماتيك بوده، اين حكومت در پايبندي ب

رفتار عليه مدافعان حقوق بشر پرداخته كرده و به حمايت و حتي به ترغيب شكنجه و سوء
  ؛41ها همچنان ادامه داردكه معافيت از مجازات براي عامالن اين اقداماست، درحالي

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه آمريكايي 41
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 مهرماه 14رشنبه ، در روز چها42انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -4
سال حبس براي  20، در خصوص اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي به تأييد حكم 1400

  از: اندعبارتطلب. برخي از محورهاي اين گزارش ، فعال صلح43عبدالرحمان السدحان
أييد حكم ت، به مهرماه 13شنبه اشاره به اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي رياض، در روز سه الف)

عبدالرحمان  آوريل سال جاري ميالدي، عليه 5از سوي دادگاه كيفري ويژه، در روز صادر شده 
 20همراه  سال حبس به 20السدحان، فعال امور بشردوستانه، مبني بر محكوميت وي به تحمل 

  سال ممنوعيت از سفر؛
 الملليهاي بيناشاره به معيوب بودن روند محاكمه السدحان به دليل موارد نقض ضمانت ب)

 و مورد ستماعاامكان فيلمبرداري از جلسات  ازجملهمربوط به برخورداري از محاكمه عادالنه، 
ربستان عبري محاكمه قرار گرفتن وي بر اساس قوانين معيوب مبارزه با تروريسم و جرائم ساي

  سعودي كه از اين قوانين مكرراً براي سركوب آزادي بيان استفاده شده است؛
زننده يبب آساو با اتهامات ساختگي چون، تهيه، ذخيره و ارسال مطال اشاره به مواجهه ج)

ي هاي مذهبي كشور، تنها به دليل اقدام وي به انتشار مطالببه نظم عمومي و ارزش
 ؛توييترهاي كاربري خود در آميز در حسابصلح

 2021هاي حكومتي خطاب به السدحان، در ماه فوريه سال اشاره به اظهارات مقام د)
ر : اين دوتاهميالدي، مبني بر عدم وجود اتهاماتي عليه او و آزاد شدن وي در مدت زمان ك

 مارس، ناگهان مورد محاكمه قرار گرفت؛ 3حالي است كه او در روز 

 2018مارس سال  12هاي سعودي به دستگيري السدحان در روز اشاره به اقدام مقام ه)
در  ئه اطالعاتدر رياض، بدون ارا احمرهالل ميالدي، در محل كار خود در دفتر سازمان

  زمينه داليل دستگيري وي و بدون در اختيار داشتن حكم بازداشت؛

                                                                                                                                                            
https://www.adhrb.org/2021/10/repression‐brutality‐impunity‐an‐overview‐of‐human‐
rights‐defenders‐in‐saudi‐arabia 
٤٢ ALQST for Human Rights 
٤٣ Abdulrahman al‐Sadhan 
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او  سالمتي ت يااشاره به انتقال او به مكاني نامعلوم و عدم اطالع خانواده وي از وضعي و)
 براي مدت نزديك به دو سال؛ 

س از ن بار پخستينتلفني با خانواده خود براي  اشاره به اجازه يافتن او براي برقراري تماس ز)
ر دمدت  ماه ناپديدشدگي قهري كه در آن تماس به خانواده خود اطالع داد كه در اين 23

ارائه  خود زندان الحائر محبوس بوده است، اما جزئياتي از وضعيت سالمتي يا شرايط عمومي
دداً از ميالدي، السدحان مج 2021فوريه سال  22نداد: گفتني است كه از آن پس تا روز 

 تماس با خانواده خود براي بيش از يك سال محروم شد؛ هرگونهبرقراري 

افكني و هاي سعودي به انجام نهايت تالش خود در راستاي هراساشاره به اقدام مقام ح)
  ها هستند؛با آن راستاهمايجاد ارعاب در ميان فعاالن، حتي آن دسته از فعاالني كه 

هاي سعودي ترديد مقاماره به حاكي بودن صدور احكام اين چنيني از خواست بياش ط)
ها و جهت خاموش كردن تمامي صداها و نظرات مخالف يا متفاوت با رويكردهاي آن

تواند مي شمار آمده و نظرها جرم به گونهاينبه شهروندان خود نشان دهند كه ابراز  كهاين
 شان شود؛ندگيسال از ز 20منجر به هدر رفتن 

هاي سعودي جهت رفع تمامي اتهامات عليه اشاره به درخواست سازمان القسط از مقام ي)
  ؛44درنگ و بدون قيد و شرط ويعبدالرحمان السدحان و آزاد كردن بي

  
شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5

. متحدهاياالتاقدام عربستان سعودي به سركوب شهروندان ، در خصوص 1400 مهرماه 13
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

، تحت عنوان 45هاي گزارش انتشار يافته از سوي نهاد ابتكار آزادياشاره به يافته الف)
، مبني بر اقدام عربستان سعودي، در سال گذشته ميالدي، به حبس، »دوست يا دشمن«

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 44

 https://www.alqst.org/en/post/appeal‐court‐upholds‐20-year‐sentence‐for‐peaceful‐
activist‐abdulrahman‐al‐sadhan 
٤٥ Freedom Initiative (FI) 
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يا  متحدهاياالتتن از شهروندان  89 كمدستيا اعمال ممنوعيت از سفر عليه  يناپديد ساز
  كساني كه از اقامت دائم اين كشور برخوردارند؛

ان هاي عربستاشاره به تحقيق انجام شده از سوي اين نهاد در زمينه تأثير سياست ب)
 هروندانسعودي در رابطه با دستگيري و حبس، آزار و اذيت و به دام انداختن ش

  ها؛و اعضاء خانواده آن متحدهاياالت
نگار سعودي، دكتر عبدا... گفتني است كه اين تحقيق به جمال خاشقچي، روزنامه ج)

كه  47كانون حقوق مدني و سياسي سعودي و صالح الشيحي گذارانبنيان، يكي از 46الحامد
به قتل رسيده و يا هاي سعودي قرار داشته همگي در زماني كه در بازداشت و حبس مقام

 اند، تقديم شده است؛فوت كرده

ندان تن از شهرو 3 كمدستي بر حبس به ناحق هاي اين گزارش مبناشاره به يافته د)
شود يكي از اين زندانيان سالمند هاي عربستان سعودي كه گفته ميدر زندان متحدهاياالت

هاي رياض از صدور مجوز ممقا كهدرحاليبوده و در شرايط خطير پزشكي قرار دارد، 
 ورزند؛مرخصي براي وي امتناع مي

ديگر  شهروند 4اشاره به اقدام عربستان سعودي به اعمال ممنوعيت از سفر براي  ه)
  ؛اندمواجهو با اتهامات تروريستي  كه از زندان آزاد شده متحدهاياالت

ستگير ه دحق در فرودگااشاره به همچنين پرونده يك گردشگر جوان آمريكايي كه به نا و)
ته و در هاي دريافتي پيش از آزادي از زندان الحائر، مورد شكنجه قرار گرفو طبق گزارش

 بيمارستان بستري شده بود؛

ساس ازن و كودك آمريكايي در عربستان سعودي بر  47دام افتادن حدود اشاره به به ز)
  دي؛ميال 2021و  2020هاي قوانين قيموميت مردساالرانه كفالت در سال

                                                            
٤٦ Dr. Abdullah Al‐Hamid 
٤٧ Salah Al‐Shehi 
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ه و ب اشاره به چگونگي فراتر رفتن كارزار سركوب عربستان سعودي از مرزهاي آن ح)
گيرد ار و اذيت قرار ميكشوري كه بيشتر مورد هدف آز عنوانبه متحدهاياالتشمار آوردن 

 كانادا و كشورهاي اروپايي؛  ازجملهدر قياس با ساير كشورها، 

افكني دولت سعودي و مشتمل شدن ها و هراسو اذيت اشاره به گسترش يافتن آزار ط)
يي و از طريق افترازني، زورگو ازجملهآن بر شهروندان غيرسعودي در سراسر جهان، 

  مينه حقوق بشر يا سياست؛زهاي فعال در تهديد افراد و سازمان
جهت تصويب قوانيني در راستاي  متحدهاياالت گذارانسياستاشاره به درخواست از  ي)

بازگرداندن شمار متعددي از شهروندان اين كشور كه به ناحق در عربستان سعودي به دام 
  .48اندافتاده

  
  بحرين*
در  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين،انتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي - 1

، در خصوص به شمار آوردن سركوب مخالفان در فضاي 1400مهرماه  19روز دوشنبه 
  از: اندعبارتعنوان نقض فاحش حق آزادي بيان. برخي از محورهاي اين گزارش ي بهمجاز
هاي خود در راستاي خاموش كردن اشاره به اقدام دولت بحرين به تشديد تالش الف)

ها و آميز و ارعاب فعاالن در فضاي مجازي، در واكنش به افزايش اعتراضانتقادهاي صلح
در خالل و پس از جنبش  ويژهبهر اين فضا، دكشور هاي شهروندان اين گراييكنش

  ميالدي؛ 2011خواهانه سال دموكراسي
 سيارباشاره به اقدام بحرين به سركوب مخالفان در فضاي مجازي از طريق قانون  ب)

ناوري ئم فقانون جرا ازجملهگسترده و مبهم مبارزه با تروريسم و قانون جرائم سايبري، 
ان در ميالدي، كه امكان مورد پيگرد قرار دادن آزادي بي 2014اطالعاتي مصوب سال 

 آورد؛فضاي مجازي را فراهم مي

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  48

 https://www.middleeastmonitor.com/20211005‐new‐report‐uncovers‐saudi‐repression‐of‐
us‐citizens 
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ادن درار قاشاره به اقدام نهاد مقررات مخابراتي به مورد نظارت و سانسور گسترده  ج)
ه از به استفاد اينترنتي دهندگان خدماتمحتواي فضاي مجازي و ملزم كردن تمامي ارائه

  آن؛ سامانه فيلترينگ
هاي اشاره به همچنين اقدام اين نهاد به قطع اينترنت در واكنش به اعتراض د)

هاي اجتماعي و همچنين مسدود كردن دلخواهانه برخي از شده در شبكهسازماندهي
  ها؛سايتوب
هاي در اختيار حكومت بحرين اين امكان را براي آن فراهم كه فناوريگفتني است  و)
، ايي كردهها در فضاي مجازي را رديابي و منتقدان را به سرعت شناساليتآورد كه تمامي فعمي

 شان نمايد؛ها را حذف و اقدام به اتخاذ تدابير تنبيهي در قبالهاي آنهمچنين اظهارنظر

تمامي  كهيناميالدي، مبني بر  2019اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت كشور، در سال  ز)
انگيزي پرداخته و پردازند كه به فتنههاي اجتماعي ميدن يا تعامل با شبكهافرادي كه به دنبال كر

  كنند، با پيامدهاي حقوقي مواجه خواهند شد؛صلح مدني را تهديد مي
به  جازيماشاره به هشدار اين وزارتخانه مبني بر ضرورت عدم اقدام كاربران فضاي  ح)

قرار  مردم آن را مورد اهانت بحرين وگرايانه يا كذب كه گذاردن محتواي افراط اشتراك
طلب دهد: گفتني است كه حكومت بحرين از اين اصطالحات مبهم عليه فعاالن صلحمي

  كند؛كه تنها خواستار احقاق حقوق خود در فضاي مجازي هستند، استفاده مي
 از سوي ديگر بر اساس قانون ضد تروريسم بحرين، سخنان بيان شده در فضاي ط)

و  به وحدت ملي كشور آسيب وارد نمايد، جرمي تروريستي به شمار آمدهمجازي كه 
اظهارات كذب كه  هرگونهكيفري بحرين  گيرد. همچنين قانونمورد مجازات قرار مي

ست. اموجب مورد تهديد قرار گرفتن امنيت و منافع عمومي شود، ممنوع اعالم كرده 
به تصويب رسيده است  ميالدي 2002 ها كه در سالگفتني است كه قانون ساماندهي رسانه

 ز ازو همچنين مديريت جرائم سايبري نيز به مجازات اخبار كذب، سخنان انتقادآمي
 پردازند؛هاي حكومتي و انتقاد از كشورهاي خارجي دوست ميشخصيت
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ز سوي اامان آزادي بيان در نتيجه مباني مبهم اين قوانين و سركوب بي كهايناشاره به  ي)
هاي اجتماعي دستگير و هاي خود در شبكهتوجهي از فعاالن به دليل فعاليتشمار قابلدولت، 

ه دليل تن از شهروندان اين كشور ب 4ميالدي،  2012اند: گفتني است كه در سال محبوس شده
دند، وم شمورد اهانت قرار دادن پادشاه در فضاي مجازي به چندين ماه حبس در زندان محك

 انتقاد از شاه كشور را ممنوع اعالم كرده است؛ هرگونهه بر اساس قانوني ك

 7، مدافع سرشناس حقوق بشر به در مجموع تحمل 49اشاره به محكوميت نبيل رجب ك)
گرايي مذهبي در سال حبس به دليل مطالب انتشار يافته از سوي وي در زمينه افراط

يمني توسط ائتالف به وزارت كشور، اِعمال شكنجه در زندان جو و كشتار غيرنظاميان 
ميالدي بر اساس برنامه  2020رهبري عربستان: گفتني است كه اگرچه رجب در سال 

هاي اقدام او به انتقاد از حكومت در شبكه هرگونهمحكوميت جايگزين آزاد شده است، اما 
 شود؛اجتماعي منجر به حبس مجدد وي مي

، ديگر مدافع 50يل السينكيساشاره به اقدام حكومت به دستگيري دكتر عبدالجل ل)
هاي كشور ميالدي، پس از متهم شدن از سوي مقام 2009سرشناس حقوق بشر، در سال 

  در قبال حكومت در وبالگ خود؛ نفرت پراكنيبه ارتكاب به جرائم تروريستي و 
گ وي وبال اشاره به سرانجام آزاد شدن او پس از اقدام حكومت به مسدود كردن دائمي م)
ميالدي، به دليل مشاركت در  2011دستگيري مجدد وي در سال  الحدرعينو 

خواهانه و محكوميت او به حبس ابد به اتهام ادعايي توطئه براي هاي دموكراسياعتراض
 براندازي نظام؛

نويس، فعال در ، وبالگ51اشاره به مورد هدف و آزار و اذيت قرار گرفتن علي عبداالمام ن)
هاي ، از سوي حكومت براي فعاليت52گذار سايت بحرين آناليننزمينه آزادي بيان و بنيا

سال حبس پس از ناگزير شدن وي به  15مجازي خود و محكوميت غيابي او به تحمل 
  اختفاء و سرانجام گريز از كشور؛

                                                            
٤٩ Nabeel Rajab 
٥٠ Dr. Abduljalil al‐Singace 
٥١ Ali Abdulemam 
٥٢ Bahrain Online 
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ور ت خودسرانه و اِعمال سانساشاره به حاكي بودن موارد فوق، مشتمل بر اتهاما س)
 رخوردارياين كشور قصدي براي فراهم آوردن امكان ب كهاينشديد از سوي حكومت، از 

آميز در فضاي مجازي را ندارد؛ ضمن هاي صلحمردم خود از آزادي بيان يا ابراز اعتراض
وانين قلي آن و سركوب آزادي بيان در فضاي مجازي متناقض با قوانين داخ كهاينتأكيد بر 

 المللي است؛بين

دام هاي مجازي براي اقفضاي امن در بحرين، حتي در عرصه ونههرگتأكيد بر عدم وجود  ع)
  ومت؛جويانه نظرات خود، حمايت از حقوق بشر يا انتقاد از حكمردم آن به ابراز مسالمت

هاي اشاره به اقدام حكومت به مورد نظارت و سانسور قرار دادن متداوم شبكه ف)
ن ضد اي و قوانيقررات مبهم رسانهاجتماعي و محكوم كردن احتمالي افرادي كه به نقض م

  پردازند به تحمل حبس در زندان؛تروريسم مي
ر بهاي شديدي در قبال آزادي بيان، عالوه ِاعمال چنين محدوديت كهايناشاره به  ص)

آن  ساير موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده از سوي دولت بحرين، در تضاد با دعاوي
هاي نوانسيونقصدي براي پايبندي به ك گونههيچر بوده و حاكي از آن است كه اين كشو

  المللي حقوق بشري ندارد؛بين
آميز در فضاي مجازي از سوي هاي صلحاشاره به منجر شدن حذف تمامي مخالفت ق)

اين كشور همواره كنترل مطلق  كهاينحكومت خودكامه بحرين به حصول اطمينان از 
پذيري در قبال موارد نقض مسئوليت هرگونهز فرآيندهاي سياسي را در اختيار دارد و ا

  ؛53گريزدحقوق بشر مي
  
سازمان و نهاد  20، به همراه 54درخواست سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -2

، به مناسبت روز جهاني مبارزه با 1400مهرماه  18حقوق بشري ديگر، در روز يكشنبه 

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه آمريكايي 53

https://www.adhrb.org/2021/10/bahrains‐repression‐of‐online‐dissent‐an‐egregious‐
violation‐of‐freedom‐of‐expression 
٥٤ SALAM for Democracy and Human Rights 
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ل خليفه، پادشاه بحرين، جهت برداشتن اكتبر)، از حمد بن عيسي آ 10مجازات اعدام (
هايي در راستاي كاهش و سرانجام پايان دادن به مجازات اعدام در اين كشور. برخي از گام

  اند از:محورهاي اين درخواست عبارت
ها كه تعداد آن –هاي جهان اشاره به اعتقاد اين سازمان و بخش اعظمي از مردم و دولت الف)

رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز بودن مجازات اعدام با توجه به به بي -  نيز رو به افزايش است
 ميالدي؛ 1948نهاده شده در بيانيه جهاني حقوق بشر در سال  هاي بنيانها و آرمانارزش

ميالدي به ارائه چهار رأي ممتنع  2020تا  2007هاي اشاره به اقدام بحرين در فاصله سال ب)
ع عمومي سازمان ملل در زمينه در نظر گرفتن مهلت قانوني گيري مجمبه هنگام رأي

(استمهال) براي مجازات اعدام و حتي اقدام دولت اين كشور به تعيين استمهال براي مدت 
 ي اين نوع مجازات؛اجراساله جهت  7زمان 

كننده اين درخواست با مجازات اعدام در ها و نهادهاي ارائهاشاره به مخالفت سازمان ج)
كه متهم كيست، ماهيت و مي موارد بدون قائل شدن هرگونه استثناء و فارغ از اينتما

شود؛ چراكه شرايط و ماهيت جرم چگونه است و يا چه روشي براي اعدام به كار برده مي
ويژه حق بر حيات و حق ها مجازات اعدام متناقض با حقوق بشر و بهبه اعتقاد اين سازمان

رحمانه، غيرانساني هاي بيد از شكنجه يا ديگر رفتارها يا مجازاتبرخورداري از زندگي آزا
 و ترذيلي است؛

كشور از ميان  19اشاره به درخواست از پادشاه بحرين و دولت اين كشور به پيوستن به  د)
كشور عضو سازمان همكاري اسالمي كه مجازات اعدام را در كشور خود لغو  57

 اند؛نموده

اپذيري و غيرقابل جبران بودن مجازات اعدام و حاكي بودن مطالعات ناشاره به بازگشت ه)
  انجام شده در سراسر جهان بر عدم تأثير اين نوع مجازات بر كاهش ميزان جرائم؛

ي عدالت اجرااشاره به مورد استفاده قرار گرفتن مجازات اعدام در مواردي كه روند  و)
اي مجازات، دانسته يا ندانسته، به شيوه خود معيوب بوده، ازجمله در مورد بحرين كه اين

 آميز، ازجمله در رابطه با مجادالت سياسي به كار برده شده است؛تبعيض
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  هاي حقوق بشري از پادشاه بحرين جهت:هاي اين سازماناشاره به درخواست ز)
خواهي به تأييد حكم اي كه دادگاه فرجامدرنگ تخفيف براي هر پروندهقائل شدن بي -
الملل تا نعنوان گام نخست، كه بر اساس برآورد سازمان عفو بيدام براي آن پرداخته، بهاع

  پرونده اين چنيني در بحرين وجود داشته است؛ 27ميالدي،  2020پايان سال 
ني بر ل مبپايان دادن به مخالفت بحرين با قطعنامه دوساالنه مجمع عمومي سازمان مل -

ر دعدام براي احكام اعدام به اميد لغو كامل مجازات ادرخواست براي تعيين استمهال 
گيري سال كم ارائه رأي ممتنع در رأيآينده، ازجمله از طريق دادن رأي موافق و يا دست

 ميالدي؛ 2022

  ي مجازات اعدام در بحرين؛اجرااعالم استمهال براي  -
هاي هاي حقوق بشري جهت مالقات با هيأتاشاره به ابراز تمايل اين سازمان ح)

  نمايندگي بحرين در پي انتشار اين درخواست؛
دولت  ها و نهادهاي مزبور به متقاعد نمودن پادشاه بحرين واشاره به تالش سازمان ط)

آن  تن كاملايان يافكه توقف استفاده از مجازات اعدام در اين كشور با اميد به پوي به اين
هاي حقوق بشري اين راستا با اهداف و آرماناز طريق لغو اين مجازات از قانون، هم

  پادشاهي است؛
ام اقد اشاره به اقدام اين نهادهاي حقوق بشري به فراهم آوردن امكان الزم جهت ي)

سي سياالمللي حقوق مدني و بحرين به امضاء و تصويب پروتكل اختياري دوم ميثاق بين
زات با هدف لغو مجا –ميالدي به عضويت آن درآمده است  2006كه بحرين در سال  –

  اعدام در اين كشور؛
هاي بحرين در زمينه اين ها جهت تعامل با مقاماشاره به ابراز تمايل اين سازمان ك)

  ؛55موضوع بسيار حائز اهميت و اضطراري

                                                            
  سازمان و نهاد حقوق بشري ديگر. قابل بازيابي در لينك: 20درخواست سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، به همراه  55

 https://salam‐dhr.org/?p=4660 
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ي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، ها براانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -3
. 56، در خصوص ضرورت آزاد كردن عبدالجليل السينكيس1400مهرماه  6شنبه در روز سه

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين و اشاره به درخواست مؤسسه آمريكايي الف)

هاي بحرين جهت آزاد كردن اضطراري عبدالجليل ماز مقا 57سازمان گزارشگران بدون مرز
سال و نيم گذشته كه در اعتراض به نوع رفتار  10نويس محبوس براي السينكيس، وبالگ

  با وي در زندان، براي نزديك سه ماه است كه دست به اعتصاب غذا زده است؛
است از سال سن دارد و محكوم به تحمل حبس ابد  59گفتني است كه السينكيس كه  ب)

كيلو از  20ژوئيه سال جاري ميالدي دست به اعتصاب غذا زده و تاكنون بيش از  8روز 
وزن خود را از دست داده است و سالمتي وي به شدت در معرض خطر قرار دارد: او در 

 انتقال يافته است؛ 58ژوئيه به مركز پزشكي كانو 30روز 

ي ز سواعرض آزار و اذيت متداوم اشاره به اعتراض السينكيس به قرار گرفتن در م ج)
هاي تلفني هاي تلفني او با خانواده خود، قطع تماسنگهبانان زندان، ازجمله شنود تماس

ل ه عمبدون هشدار قبلي، تحت نظارت متداوم قرار داشتن تلفن همراه وي و ممانعت ب
  آمدن از خوابيدن او؛

توجيه:  داده بدون هرگونهجام مياشاره به همچنين مصادره پژوهشي كه او در زندان ان د)
رفتارهاي صورت گرفته ميالدي نيز در اعتراض به سوء 2015گفتني است كه وي در سال 

 روز دست اعتصاب غذا زده بود؛ 300در قبال خود، به مدت بيش از 

اشاره به اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز، در ماه مارس سال جاري ميالدي، به  ه)
هاي بحرين جهت آزاد سالگرد دستگيري السينكيس، به درخواست از مقاممناسبت دهمين 

كردن او به دليل رو به وخامت نهادن متداوم وضعيت سالمتي وي: گفتني است كه او 
اي ناشي از فلج اطفال، از دريافت رغم برخورداري از مشكالت حركتي و ماهيچهبه

 هاي پزشكي مناسب محروم است؛مراقبت

                                                            
٥٦ Abduljalil Al‐Singace 
٥٧ Reporters Without Borders (RSF) 
٥٨ Kanoo 
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رز ون مالي است كه دولت بحرين در پاسخي كتبي به سازمان گزارشگران بداين در ح و)
ين اهاي الزم پزشكي برخوردار بوده و ادعا نموده است كه السينكيس از تمامي درمان

 كند؛ كشور به سابقه حقوق بشري خود افتخار مي

ن بدون ، رئيس بخش خاورميانه سازمان گزارشگرا59اشاره به درخواست سابرينا بنوئي ز)
هاي بحرين جهت آزاد كردن اضطراري عبدالجليل السينكيس به دليل موازين مرز، از مقام

  حقوق بشري كه اين پادشاهي داعيه حمايت از آن را دارد؛
نويس كه ناگزير شدن اين وبالگاشاره به محكوم كردن شرايط حبس السينكيس و اين ح)

شديد سالمتي خود، اسفبار و به توسل به اعتصاب غذا و به مخاطره افكندن 
 پذيرش است؛غيرقابل

راسي ها براي دموكاشاره به درخواست حسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي ط)
ويژه متحدان بحرين، همچون فرانسه و المللي، بهو حقوق بشر در بحرين از جامعه بين

 ن بدوننظور آزاد كردمبريتانيا جهت تحت فشار قرار دادن جدي حكومت اين كشور به
مق سال نمايانگر ع 10قيد و شرط دكتر السينكيس، چراكه حبس او به مدت بيش از 

  بيدادگري اين كشور است؛
گفتني است كه بحرين بر اساس شاخص آزادي مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز  ي)

  ؛60اص داده استرا به خود اختص 169كشور جهان، رتبه  180ميالدي، از ميان  2021در سال 
مهرماه  10تحليلي ميدل ايست آي، در روز شنبه  –همچنين به گزارش پايگاه خبري  ك)

نهاد و وكالي هاي مردمهاي تجاري، سازمان، شماري از نمايندگان پارلمان، اتحاديه1400
اي مشترك خطاب به ليز تراس، وزير خارجه اين كشور، ضمن محكوم كردن بريتانيايي در نامه

اند پوشي از پرونده عبدالجليل السينكيس از دولت اين كشور درخواست نمودهيتانيا به چشمبر

                                                            
٥٩ Sabrina Bennoui 

  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:ه آمريكاييگزارش مؤسس 60
 https://www.adhrb.org/2021/09/what‐are‐the‐bahraini‐authorities‐waiting‐for‐to‐release‐
abduljalil‐al‐singace 
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رفتار در زندان در ها در اعتراض به سوءتا حكومت بحرين را جهت آزاد كردن او كه ماه
  .61برد، تحت فشار قرار دهداعتصاب غذا به سر مي

  
  امارات متحده عربي*
سازمان  75به همراه  62براي آزادي در امارات متحده عربي الملليدرخواست كارزار بين -

، از شيخ خليفه بن زايد آل 1400مهرماه  8شنبه و نهاد حقوق بشري ديگر، در روز پنج
نهيان، رئيس امارات متحده عربي، جهت آزاد كردن فعاالن حقوق بشر محبوس در اين 

برخي از محورهاي اين . المللي اكسپوي دبينمايشگاه بينكشور در خالل برگزاري 
  اند از:درخواست عبارت

هاي امارات متحده عربي سازمان و نهاد حقوق بشري از مقام 75اشاره به درخواست  الف)
ن هاي شعاري كه نمايشگاه اكسپوي دبي بر اساس آجهت نشان دادن تعهد خود به ارزش

با  -  »ري، تحرك و فرصتارتباط اذهان و خلق آينده به كمك پايدا« - بنا نهاده شده است 
ا حق قض بآزاد كردن تمامي مدافعان و فعاالن حقوق بشر محبوس در اين كشور كه در تنا

 اند؛خود در زمينه آزادي بيان زنداني شده

هاي امارات متحده عربي جهت پايبندي به موازين اشاره به درخواست از مقام ب)
هايشان، ها با خانوادهم آوردن امكان مالقات آنان، ازجمله فراهالمللي در رابطه با زندانيبين

شان، همچنين پايان هاي بهداشتي و درماني و مشاوره متداوم با وكاليدسترسي به مراقبت
 هاي انفرادي؛ها در سلولبخشيدن به محبوس نگاه داشتن آن

.ايي يو.اِي«اشاره به تداوم حبس ناعادالنه گروهي از طرفداران دموكراسي موسوم به  ج)
سال تنها براي امضاء طوماري مجازي مبني بر درخواست از  10به مدت نزديك به » 9463
  ميالدي؛ 2011ي اصالحات سياسي در سال اجراهاي كشورشان جهت مقام

                                                            
  ر لينك: ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي دگزارش مؤسسه آمريكايي 61

https://www.middleeasteye.net/news/bahrain‐uk‐lawmakers‐demand‐release‐prominent‐
prisoner‐hunger‐strike 
٦٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٦٣ “UAE 94” 
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ل حبس در سا 15تا  7تن از متهمان اين پرونده به تحمل بين  69اشاره به محكوميت  د)
ن از ت 8د محاكمه قرار گرفتن ناعادالنه و موردسته جمعي به شدت  پي برگزاري محاكمه

دت امنيتي در زنداني به ش -شان در زندان الرزين صورت غيابي، همچنين حبسها بهآن
ن آصحراي ابوظبي، كه فعاالن، منتقدان حكومت و مدافعان حقوق بشر معموالً در 

  شوند؛ نگاهداري مي
، انفرادي ضباطي غيرقانوني، همچون حبسو انها با تدابير خودسرانه اشاره به مواجهه آن ه)

 هاي بدني؛محروميت از مالقات با خانواده و بازرسي

محكوم  سال حبس 7تن از اين زندانيان سياسي كه به تحمل  4اشاره به آزاد نشدن  و)
هاي رغم به پايان رساندن مدت زمان محكوميتشان: گفتني است كه مقامشده بودند، به

مركز «ه بها را به مركزي موسوم بي به جاي آزاد كردن اين زندانيان، آنامارات متحده عر
  كنند؛منتقل مي –اي در زندان الرزين ركز مشاورهم -» مناصحه

سال حبس،  10به تحمل » 94يو.اِي.ايي «تن از متهمان پرونده  3اشاره به محكوميت  ز)
كه  66بدالزراق الصديقو محمد ع 65، دكتر محمد المنصوري64شامل دكتر محمد الُرِكن

همگي از وكالي حقوق بشر هستند: گفتني است كه دكتر الركن و دكتر المنصوري پيش از 
هاي اين كشور به انحالل خودسرانه كانون حقوقدانان امارات متحده عربي، در اقدام مقام

 آمدند؛ميالدي، از رؤساي آن به شمار مي 2011سال 

ومار طميالدي، به دليل امضاء  2012ها، در سال اشاره به دستگيري خودسرانه آن ح)
عنوان وقفه خود بهو تالش بي 2011ي اصالحات در كشور در سال اجرادرخواست 

  پرداختند؛وكالي حقوق بشري كه به دفاع از قربانيان سركوب مي
ي هاي منتشر شده از سواشاره به حبس اين وكال در زندان الرزين كه طبق گزارش ط)

يت از حرومماراتي مورد شكنجه و در معرض تدابير انضباطي خودسرانه، ازجمله مفعاالن ا
  اند؛هايشان قرار گرفتهمالقات با خانواده

                                                            
٦٤ Dr. Mohammed Al‐Roken 
٦٥ Dr. Mohammed Al‐Mansoori 
٦٦ Mohammed Abdul Razzaq Al‐Siddiq 
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فعال حقوق  5ميالدي، به دفاع شجاعانه از  2011اشاره به اقدام دكتر الركن، در سال  ي)
، 68ان به احمد منصورتوها ميكه از ميان آن» 567يو.ِاي.ايي«اي موسوم به بشر در پرونده

  ، استاد دانشگاه اشاره كرد؛69فعال سرشناس حقوق بشر و شاعر و دكتر ناصر بن غيث
حال نجمهوري قرار گرفتن اين متهمان در آن زمان و درعياشاره به مورد عفو رياست ك)

هاي هاي ديگر، مبتني بر محاكمهسال حبس به دليل پرونده 10محكوم شدنشان به تحمل 
 ناعادالنه و بر اساس اتهامات ساختگي؛به شدت 

اشاره به عضويت احمد منصور در هيأت مشاوران مركز حقوق بشر خليج (فارس) و  ل)
ميالدي موفق به كسب  2015بان حقوق بشر كه در سال بخش خاورميانه سازمان ديده

ن براي مدافعان حقوق بشر شد: گفتني است كه وي از زمان دومي 70جايزه مارتين انالز
در زندان الصدر در ابوظبي، در سلول انفرادي به سر برده و  2017بازداشت خود در سال 

  اي چون تخت يا تشك محروم بوده است؛از امكانات اوليه
اكنون تسال حبس كه وي در اعتراض به اين حكم  10اشاره به محكوميت او به تحمل  م)

از اين  وي، دست به اعتصاب غذا زده ميالد 2019ل هاي مارس و سپتامبر سادو بار، در ماه
هاي پزشكي كه مراقبترو وضعيت سالمتي وي رو به وخامت نهاده است، مضاف بر اين

  آيد؛كافي نيز از وي به عمل نمي
ندان كه زرفتارهاي مشابه در اشاره به مواجهه دكتر ناصر بن غيث، اقتصاددان، با سوء ن)

جه وسيله تواعتصاب غذاي جداگانه شده تا بدينمنجر به مبادرت ورزيدن او به سه بار 
 يد؛جامعه جهاني را به محكوميت ناعادالنه و شرايط غيرانساني حبس خود جلب نما

اشاره به محكوميت دكتر ناصر بن غيث، مدرس شعبه دانشگاه سوربون پاريس در  س) 
هاي قامسال حبس به دليل انتقادهاي خود در فضاي مجازي از م 10ابوظبي، به تحمل 

هاي زندان رغم دست زدن او به اعتصاب غذا، مقاماماراتي و مصري: گفتني است كه به

                                                            
٦٧ “UAE5” 
٦٨ Ahmed Mansoor 
٦٩ Dr. Nasser bin Ghaith 
٧٠ Martin Ennals 
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هاي پزشكي مناسب از وي ممانعت به عمل آورده و ازجمله همچنان از ارائه مراقبت
  دهند؛داروي فشارخون او را در اختيارش قرار نمي

اي هقطعنام صويبجاري ميالدي، به ت اشاره به اقدام پارلمان اروپا، در ماه سپتامبر سال ع)
درنگ و بدون قيد و شرط هاي امارات جهت آزاد كردن بيمبني بر درخواست از مقام

فعاالن  احمد منصور، محمد الركن و ناصر بن غيث، عالوه بر ساير مدافعان حقوق بشر،
  طلب؛سياسي و معارضان صلح

دن ه داولت امارات متحده عربي باشاره به تأكيد اين قطعنامه بر ضرورت اقدام د ف)
از  توانند تحت هر شرايطي، بدون هراسضمانت در اين رابطه كه مدافعان حقوق بشر مي

هاي جويانه و آزاد از هرگونه محدوديتي، ازجمله آزار و اذيتهاي تالفيمواجهه با اقدام
جام هاي مشروع حقوق بشري خود در داخل و خارج از كشور به انقضايي، فعاليت
  ور از واقعيت است؛داندازي كه بسيار به برسانند: چشم

هاي اخير اقدام به سركوب صداهاي مخالف هاي امارات در سالگفتني است كه مقام ص)
توان گفت كه در حال حاضر هيچ مدافع حقوق بشري در كشور اي كه ميگونهاند، بهنموده

 اثري نيست؛ باقي نمانده و از آزادي بيان و فضاي مدني در آن

شگاه هاي امارات متحده عربي با توجه به برگزاري نماياشاره به درخواست از مقام ق)
المللي اكسپوي دبي و نامزدي اين كشور براي كسب كرسي در شوراي حقوق بشر بين

مايش ميالدي، جهت استفاده از اين فرصت در راستاي به ن 2022سازمان ملل در سال 
ان دافعد به حقوق بشر با آزاد كردن بدون قيد و شرط تمامي مگذاردن تعهد واقعي خو

  حقوق بشر محبوس در اين كشور؛
هاي اين كشور جهت آزاد كردن زندانياني كه دوره ويژه، درخواست از مقاماشاره به، به ر)

 مثابه نقض ظالمانه قوانيناند، چرا كه تداوم حبس آن بهمحكوميت خود را به پايان رسانده
 المللي است؛و بين داخلي

اشاره به درخواست از رئيس امارات متحده عربي جهت حصول اطمينان از  ش)
هاي خود، همچون شان، از امكانات اوليه در سلولبرخورداري زندانيان، تا زمان آزادي
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كننده هوا براي تابستان، امكان هاي خنكتختخواب و پتو و روانداز براي زمستان و دستگاه
ي منظم با خانواده و امكان هواخوري در فضاي آزاد و تماس با ساير زندانيان، بر هامالقات

  اساس حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زندانيان؛
اشاره به فراهم آمدن فرصت منحصر به فرد براي امارات متحده عربي در مدت زمان  ت)

جهت به نمايش گذاردن حسن نيت  )2022تا مارس  2021برگزاري اين نمايشگاه (اكتبر 
الملل با پرداختن به موارد نقض حقوق بشر ذكر شده، ازجمله و تعهد خود به حقوق بين
 .71آزاد كردن زندانيان از حبس

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

  كشورهاي منطقه
 

  ائتالف به رهبري عربستان *
، 1400مهرماه  27شنبه شار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز سهانت -1

ور هزار كودك يمني از زمان آغاز جنگ در اين كش 10در خصوص كشته و مجروح شدن 
لل مميالدي، بر اساس برآوردهاي صندوق حمايت از كودكان  2015در ماه مارس سال 

  اند از:ش عبارتمتحد (يونيسف). برخي از محورهاي اين گزار
، سخنگوي يونيسف، مبني بر كشته و مجروح شدن 72اشاره به اظهارات جيمز الدر الف)

كودك در هر  4ديگر، عبارتبه –هزار كودك يمني از زمان آغاز جنگ در اين كشور  10
  هاي درگير جهت پايان بخشيدن به اين منازعه؛ضمن درخواست از تمامي طرف –روز 
تهديد  4عنوان بدترين بحران بشري جهان كه مار آمدن يمن همچنان بهاشاره به به ش ب)

بار و متداوم، دوم، اي خشونتبار را با خود به همراه داشته است: نخست، منازعهفاجعه

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:  سازمان و نهاد حقوق بشري. 75به همراه  المللي براي آزادي در امارات متحده عربينامه كارزار بين 71

http://icfuae.org.uk/press‐releases/appeal‐uae‐release‐detained‐human‐rights‐activists‐
during‐dubai‐expo 
٧٢ James Elder 
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فروپاشي اقتصادي، سوم، سقوط خدمات اجتماعي، ازجمله بهداشت، تغذيه، آب سالم، 
  في سازمان ملل؛تحصيل و حمايت و چهارم بودجه به شدت ناكا

) به كودك 5كودك از ميان هر  4ميليون كودك يمني ( 11اشاره به نياز بيش از  ج)
تغذيه حاد شديد، بازماندن ك به سوءهزار كود 400ي ابتالهاي بشردوستانه، همچنين كمك

 4ز ابيش از دو ميليون كودك از تحصيل و عدم دريافت حقوق متداوم براي مدت بيش 
  هزار تن)؛ 170سوم از آموزگاران (بيش از  سال از سوي دو

 ميليون كودك در حال حاضر و عدم دسترسي 1,7جاشدگي داخلي حدود اشاره به بي د)
الم، ها كودك هستند) به آب سميليون تن از مردم اين كشور (كه بيش از نيمي از آن 15

  بهداشت و نظافت؛
ضطراري از اان بودجه اين سازمان و نيهشدار سخنگوي يونيسف در زمينه ناكافي بودن ميز ه)

ه بميالدي، جهت تداوم بخشيدن  2022ميليون دالر تا نيمه سال  235آن به دريافت 
دگي كه چنانچه اين جنگ پايان نيابد، اين نهاد سازمان ملل از عهده رسيهاي خود و اينفعاليت

 –دهند يمد را از دست به تمامي اين كودكان برنيامده و در نتيجه كودكان بيشتري جان خو
 كودكاني كه هيچ مسئوليتي در اين منازعه ندارند؛

بسامان ع نااشاره به تأكيد الدر بر وخامت وضعيت بشردوستانه در يمن و همچنين اوضا و)
ي ميالد 2015درصدي توليد ناخالص داخلي از سال  40اقتصادي با توجه به سقوط 

داخت مشاغل و فقدان بودجه الزم براي پرتاكنون، همچنين از دست رفتن بسياري از 
 دستمزد افراد شاغل؛

اشاره به گرسنگي كشيدن كودكان يمني نه به دليل فقدان مواد غذايي بلكه به علت  ز) 
ها در تهيه غذا براي فرزندان خود و تداوم جنگ و منازعه در اين عدم توانايي خانواده

  ؛73كشور
  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 73

 https://news.un.org/en/story/2021/10/1103432 
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 روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –ي انتشار گزارش از سوي پايگاه خبر -2
اامني ميليون تن از مردم يمن در معرض ن 16، در خصوص قرار داشتن 1400مهرماه  26

  اند از:غذايي به گفته سازمان ملل. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
منيت غذايي از ميليون تن از مردم يمن در معرض عدم ا 16,2اشاره به اعالم قرار داشتن  الف)

ه دليل تداوم مهرماه، ب 25سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در روز يكشنبه 
واد ممنازعات و همچنين منجر شدن سقوط ارزش پول اين كشور به عدم دسترسي مردم به 

  سنه؛غذايي و در نتيجه رو به وخامت نهادن ناامني غذايي و افزايش تعداد افراد گر
 ه ژوئيهر ماره به هشدار سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد و برنامه جهاني غذا، داشا ب)

 13ر دسال گذشته ميالدي، در گزارشي مشترك، در زمينه افزايش مخاطره گسترش قحطي 
 منطقه درگير در سراسر جهان و بيش از همه در يمن؛

 3,85ه اختصاص كننده كمك باشاره به درخواست سازمان ملل از كشورهاي اهداء ج)
ميالدي، با توجه به  2021هاي بشردوستانه در يمن در سال ميليارد دالر بودجه به كمك

  ؛74كه دو سوم از جمعيت اين كشور نياز به كمك دارنداين
  
، 1400مهرماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -3

حل پيش روي بحران يمن. عنوان تنها راهآشتي بهدر خصوص به شمار آوردن گفتگو و 
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

، فرستاده ويژه سازمان ملل در زمينه يمن، 75اشاره به اظهارات هانس گروندبرگ الف)
خطاب به اعضاء شوراي امنيت، مبني بر به شمار آوردن يك توافق سياسي جامع مبتني بر 

  حل پايان دادن به خشونت در اين كشور، يك بار براي هميشه؛ها راهعنوان تنگفتگو به
م هاي درگير براي تداوتأكيد بر ضرورت عدم تعيين هرگونه پيش شرط از سوي طرف ب)

  عنوان اهرم سياسي؛هاي بشردوستانه بهگفتگوهاي سياسي اضطراري و عدم استفاده از اقدام

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  74

 https://www.middleeastmonitor.com/20211018‐un‐16��-��-yemen‐are‐food‐insecure 
٧٥ Hans Grundberg 
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هاي تعز و مأرب و ها در استانشايش جادهتأكيد بر ضرورت پرداخت دستمزدها و گ ج)
ها جهت فراهم آمدن امكان تأمين سوخت و ديگر مناطق يمن و همچنين رفع محدوديت

ق ا از طريوانتقال كاالهكاالهاي ضروري از طريق بندر حياتي حديده كه بيشترين ميزان نقل
  پذيرد؛آن انجام مي

 هآنكناطق اطراف در استان مأرب و م هاي نظامياشاره به تشديد فزاينده درگيري د)
ننده ميدكموجب قرار گرفتن هزاران تن از مردم اين كشور در شرايط بسيار دشوار و ناا

  شده است؛
 حكامااشاره به وقوع موارد گسترده نقض حقوق بشر در اين كشور، ازجمله انجام  ه)

مات جنگي عليه هاي اجباري، قتل و استفاده از مهعام، ناپديدشدگي مألاعدام در 
  معترضان؛

نازعه هاي درگير در اين متأكيد بر اقدام سازمان ملل به تحت فشار قرار دادن طرف و)
رغم تداوم معافيت از مجازات و ناكارآمدي شوراي حقوق بشر در پذيري، بهبراي مسئوليت

 رتبه سازمان ملل در زمينه يمن؛تجديد مأموريت گروه كارشناسان عالي

ن ا و تأميوانتقال كاالهر اهميت بهبود وضعيت اقتصادي و حصول اطمينان از نقلتأكيد ب ز)
ين احال خاطرنشان ساختن خدمات، در پي ديدار اين مقام سازمان ملل از عدن و درعين

اندازي متوان چشامر كه تا زماني كه كنشگران سياسي اختالفات خود را كنار نگذارند، نمي
 يدار در اين كشور متصور شد؛هاي پابراي بروز پيشرفت

ه ناپذيري وقوع حوادث جدي امنيتي در مناطق جنوبي يمن، ازجملاشاره به توجيه ح)
هاي دولت يمن (دولت عبد ربه منصور هادي)، قصد اخير انجام شده به جان مقامسوء

هاي داخلي ميان منظور پايان دادن به جنگي توافق رياض بهاجراضمن تأكيد بر اهميت 
 طلبان جنوب كشور؛ولت و جداييد
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هاي اضطراري سازمان ، معاون هماهنگي كمك76اشاره به اظهارات رامش راجاسينگام ط)
ثباتي، ها در يمن، ضمن ارائه تصويري تيره و تار از وجود بيملل، مبني بر افزايش خشونت

  هاي بشردوستانه؛سقوط اقتصادي و نياز مبرم اين كشور به كمك
منجر شدن تداوم منازعات در يمن به نابودي و ويراني زندگي غيرنظاميان اين اشاره به  ي)

هاي بشردوستانه نيز تأمين نشده و به زودي كه بودجه كافي براي كمككشور درحالي
  ؛77مانندها محروم ميها تن از مردم از دريافت اين كمكميليون

  
به روز چهارشن يست مانيتور، درتحليلي ميدل ا –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

 2021هزار تن از مردم يمن در سال  74جاشدگي ، در خصوص بي1400مهرماه  21
  اند از:ميالدي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

 20شنبه المللي مهاجرت، در روز سهاشاره به انتشار گزارش از سوي سازمان بين الف)
 از آغاز سال هزار تن از مردم يمن، 74يش از جاشدگي ب، در خصوص بي1400مهرماه 
  ميالدي، بر اثر تداوم جنگ و درگيري در اين كشور؛ 2021

جاشدگان اين سازمان، مبني بر اشاره به برآورد حاصل از ماتريس رديابي بي ب)
 9يه تا تن از مردم اين كشور، از روز اول ژانو 74478خانوار يمني يا  12413جاشدگي بي

 كم براي يك بار؛جاري ميالدي، دست اكتبر سال

تنها  –نفر از مردم يمن  3024ع در مجمو –خانوار  504جاشدگي حدود اشاره به بي ج)
  مهرماه)؛ 17تا  11ميالدي ( 2021در فاصله روزهاي سوم تا نهم اكتبر سال 

  ؛78ها مأرب، شبوه و البيضاءها در استانجاشدگياشاره به وقوع بيشترين ميزان بي د)

                                                            
٧٦ Ramesh Rajasingham 

  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 77
 https://news.un.org/en/story/2021/10/1103072 

  بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل  –گزارش پايگاه خبري  78
 https://www.middleeastmonitor.com/20211013‐iom‐74000-�������-displaced‐in‐2021 
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، در 1400 مهرماه 19انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه  -5
مان خصوص مورد تهديد گرسنگي قرار داشتن جان صدها هزار كودك يمني به گفته ساز

  اند از:ملل. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
هاي كمك افتم يمن به درياشاره به برآورد سازمان ملل مبني بر نياز دو سوم از مرد الف)

منه سال از جنگ داخلي در اين كشور، همچنين گسترش دا 7بشردوستانه پس از گذشت 
ها تن از مردم اين منطقه ها به جنوب يمن كه وضعيت را براي ميليوندرگيري
  تحمل كرده است؛غيرقابل

، منان ملل در يكننده امور بشردوستانه سازمهماهنگاشاره به اظهارات ديويد گرسلي،  ب)
كشور را  ميليون نفر از مردم يمن كه دو سوم جمعيت اين 20مبني بر وضعيت بحراني حدود 

  سنگي؛هزار كودك يمني بر اثر گر 400دهند و مورد تهديد قرار داشتن جان حدود تشكيل مي
ادن هاي نظامي در اين كشور به رو به وخامت نهاشاره به منجر شدن گسترش درگيري ج)

بارترين بحران شماري از مردم آن و سوق دادن يمن به سوي فاجعهيت تعداد بيوضع
  انساني جهان؛

سه از  ليون دالرمي 100دو ميليارد و اشاره به ابراز تأسف ديويد گرسلي از تنها دريافت  د)
به  المللي براي كمكشده از سوي جامعه بين وعده داده بودجه ميليون دالر 800ميليارد و 

  حران يمن؛ رفع ب
أكيد ي حل بحران يمن، ضمن تي سياسي براحلراهها براي يافتن اشاره به تداوم تالش ه)
  پذير نيست؛بس امكانآغاز روند بازسازي در اين كشور پيش از برقراري آتش كهاينبر 
به جامعه جهاني در  ه سازمان مللهاي بشردوستانكننده فعاليتهماهنگاشاره به هشدار  و)

  اند؛اي جز جنگ و بحران و مصيبت نداشتهنسلي از شهروندان يمني كه هيچ تجربه خصوص
 ازجملهها، ترين كمكاشاره به نياز اضطراري شهروندان يمني به دسترسي به ابتدايي ز)

هاي عظيم گذاريبا ضرورت آغاز سرمايه زمانهممواد غذايي، دارو و خدمات بهداشتي، 
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اقتصادي و اجتماعي يمن جهت بازسازي اين كشور هاي ها و بخشدر زيرساخت
  سال جنگ و درگيري كامًال رو به ويراني نهاده است؛ 7زده كه طي بحران

مبني بر  اشاره به اظهارات پيشين ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، ح)
از  ن نفرميليو 12ترين بحران انساني جهان و وضعيت وخيم تداوم مواجهه يمن با شديد

 هاي بشردوستانه هستند؛ميليون نفري كه نيازمند كمك 20بيش از 

سال جنگ  7ميليون نفر از خانه و كاشانه خود طي  4جاشدگي حدود اشاره به بي ط)
  ؛79دهندها را زنان و كودكان تشكيل ميدرصد از آن 80داخلي در اين كشور كه بيش از 

  
، در 1400مهرماه  15شنبه الملل، در روز پنجينانتشار گزارش از سوي سازمان عفو ب -6

سئول مالمللي خصوص اقدام عربستان سعودي به پايان دادن به مأموريت تنها سازوكار بين
تحقيق در زمينه موارد نقض حقوق بشر در يمن. برخي از محورهاي اين گزارش 

  اند از:عبارت
 ملل شوراي حقوق بشر سازمان اشاره به عدم كسب رأي كافي از سوي كشورهاي عضو الف)

ن، با رتبه اين سازمان در زمينه يمجهت تداوم بخشيدن به مأموريت گروه كارشناسان عالي
ي توجه به تحت فشار قرار گرفتن اعضاي شورا از سوي عربستان سعودي و ديگر شركا

  ائتالف نظامي به رهبري اين كشور؛
و زمان عفر ساخاورميانه و شمال آفريقا د اشاره به اظهارات هباء مورايف، مدير منطقه ب)
د ه حال خوالملل، در اين رابطه، مبني بر حاكي بودن اين رأي از رها كردن مردم يمن ببين
  برند؛يممردمي كه در حال حاضر از بدترين بحران بشري جهان در رنج و عذاب به سر  –

 تالف بهء ائي و ديگر اعضااشاره به اقدام عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عرب ج)
 شرمانه توان خود در راستاي مغلوب كردن تنها سازوكاررهبري عربستان به صرف بي

  پردازد؛يق و تفحص در زمينه يمن ميالمللي كه به تحقبين

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 79

 https://b2n.ir/k10231 
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د از ادند بايكه كشورهايي كه عليه و يا رأي ممتنع به تداوم اين سازوكار دتأكيد بر اين د)
 ند؛قيقت رها كردن مردم يمن به هنگام نياز است، شرمنده باشاقدام خود كه در ح

هاي طرف اشاره به حاكي بودن اين رأي از در حقيقت نشان دادن چراغ سبز به تمامي ه)
 درگير در جنگ يمن جهت تداوم بخشيدن به موارد نقض فاحش حقوق بشر كه زندگي

  ه است؛ر و رو كردهاي گذشته زيكشور را در سال ها تن از مردم اينميليون
ديد ل به ناپرتبه سازمان ملاشاره به منجر نشدن ممانعت از انجام وظيفه كارشناسان عالي و)

ان روندشدن موارد نقض حقوق بشر و يا پايان يافتن نيازهاي بشردوستانه اضطراري شه
 هاي حقوق بشري در اين كشور و يا ضرورت حمايتيمني، مسئوليت مدافعان و سازمان

  ها؛هاي شجاعانه آنعاليتاز ف
ها و اقدامات خود در راستاي الملل بر افزايش تالشتأكيد بر عزم سازمان عفو بين ز)

تضمين عدالت و جبران خسارات قربانيان موارد نقض حقوق بشر در يمن، ازجمله از 
هاي كليدي كارشناسان سازمان ملل در زمينه مسئول به درآوردن توصيه اجراطريق به 

اقدامي كه كشورهاي جهان و نهادهاي سازمان ملل نيز  –ر آوردن عامالن اين موارد شما
 .80بايد به آن عمل كنند

  

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 80

 https://www.amnesty.org/en/latest/press‐release/2021/10/�����-saudi‐arabia‐forces‐an‐
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