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

ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهديو  آذرماه كشورهاي منطقه، در
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهآشكار به 

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به 1گروهي
  شرح زير است:

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

 

  *عربستان سعودي
، 1400 آذرماه 29بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

از  برخيوم كردن شهروندي يمني به ارتداد. در خصوص اقدام عربستان سعودي به محك
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN Newsبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman Rights 

Watchوب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفReliefWebتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Middle  East 

Monitor (MEMO) ژنو براي عدالت ( يالمللنيب)؛ مركزGeneva International Centre for Justice (GICJ) ؛(
 International Campaign for Freedom in the Unitedالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي (كارزار بين

Arab Emirates (ICFUAE)) ؛ مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر(The European Centre for Democracy 

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

Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM 

for Democracy and Human Rights) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for Human Rightsشبكه خبري  )؛
ن )؛ پايگاه خبري بحريAlkaramaسازمان حقوق بشري الكرامه ( ؛)Anadolu Agency( دويچه وله؛ خبرگزاري آناتولي

 Bahrain Forum)؛ مجمع حقوق بشر بحرين (Bahrain Mirrorميرور ( for Human Rights  (BFHR)شبكه  ) و
  ).Euronewsخبري يورونيوز (
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ميالدي، به محكوم  2021اكتبر سال  21ه به اقدام دادگاهي سعودي، در روز اشار الف)
سال حبس به اتهام ارتداد، بر اساس  15، شهروندي يمني، به تحمل 2كردن علي ابو لحوم

اظهارات انتشار يافته در دو حساب كاربري ناشناس در شبكه اجتماعي توئيتر و حكم 
  اند؛ايماني و خداناباوري بودهدهنده ارتداد، بياشاعهها اين توئيت كهايندادگاه مبني بر 

اوت  23 ساله، در روز 38هاي سعودي به دستگيري علي ابو لحوم، اشاره به اقدام مقام ب)
اين  ميالدي و حبس او در زندان نجران در جنوب عربستان: گفتني است كه 2021سال 

 ؛به تأييد ديوان عالي برسد م نهايي بايدخواهي قرار گرفته و حكحكم مورد فرجام
بان حقوق بشر، ، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده3اشاره به اظهارات مايكل پيج ج)

كشوري  عنوانبههاي سعودي جهت به تصوير كشيدن كشور خود مقام كهاينمبني بر 
اند، نهد، از هيچ تالشي فروگذار نكردهبرخوردار از رواداري كه در مسير اصالحات گام مي

اظهارات متناقض با اصول ديني حكومت، همچنان در اين كشور  هرگونهابراز  كهدرحالي
  منجر به محكوميت فرد به تحمل به يك و نيم دهه حبس خواهد شد؛

كت افرادي كه در رويدادهاي تحت حمايت دولت سعودي مشار كهايناشاره به  د)
ن بر با اقدام خود موجب سرپوش نهادعمق نمايند كه آيا كنند بايد در اين رابطه تمي
 شوند؟؛هاي اين كشور نمياستفادهسوء

 5ت و به مدات با ماه سپتامبر، جهت مالقا اوايلاشاره به اجازه يافتن خانواده لحوم، در  ه)
 آنكهجرنسپتامبر به زندان  23هاي امنيتي و انتقال وي، در روز دقيقه، در حضور نگهبان

  انست با بستگان خود در تماس باشد؛توغالباً مي پسازآن
حوم از لهاي سعودي به ممانعت به عمل آوردن از برخورداري ابو اشاره به اقدام مقام و)

تگيري ز دسوكيل در دوران ابتدايي بازداشت و بازجويي، كه البته پس از گذشت يك ماه ا
 او، خانواده وي سرانجام موفق به گزينش وكيل براي او شدند؛

اكتبر به برگزاري جلسه نخست محاكمه  10ه به اقدام دادگاه كيفري نجران، در روز اشار ز)
اكتبر، اقدام  19ابو لحوم كه در آن از اتهامات رسمي خود اطالع يافت. اين دادگاه، در روز 

                                                            
٢ Ali Abu Luhum 
٣ Michael Page 



  5                  )             19( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

هاي ادعايي به برگزاري جلسه دوم محاكمه كرد كه طي آن وكيل او تقاضاي بررسي توئيت
اكتبر، بدون شنيدن دفاعيات شاهدان،  26را نمود، اما قاضي، در روز  و فراخواندن شاهدان

 حكم محكوميت را صادر كرد؛

هاي كاربري توئيتري مورد هاي سعودي به پذيرش ايجاد حساباشاره به اقدام دادستان ح)
اي از اتهامات هاي مرتبط با ابو لحوم و متهم كردن او به مجموعهه تلفننظر از طريق شمار

داوند، خمسخر انكار وجود خداوند، تقليد، تشكيك و ت ازجملهارتباط با ارتداد و كفر،  در
ه كنچه اسالم، حضرت محمد (ص) و روز قيامت، اشاعه خداناباوري و انتشار و اشاعه آ

هاي هاي ديني و اخالقيات جامعه در شبكهموجب آسيب زدن به نظم عمومي، ارزش
 شود؛ اجتماعي مي

ده پرون تحت فشار قرار گرفتن ابو لحوم جهت امضاء اعترافاتي كه مبناياشاره به  ط)
ت عدم امضاء تهديد شده بود كه در صور كهاينه به ها عليه او قرار گرفت، با توجدادستان

  گيرد؛اين اعترافات همسر وي تحت پيگرد قانوني قرار مي
ر بدام براي ابو لحوم هت صدور حكم اعجها از دادگاه اشاره به درخواست دادستان ي)

 گاه نيزد، دادخود را در دادگاه تكذيب نمو اعترافاتكه او  ازآنجااساس جرائم حدود، اما 
تحمل  ر بهدرخواست حدود را مردود به شمار آورده و وي را بر اساس قانون اسالمي تعزي

 يگردسال حبس  5سال حبس و بر مبناي قانون مبارزه با جرائم سايبري به تحمل  10
ا راو  محكوم نمود: گفتني است كه دادگاه همچنين دستور بستن حساب كاربري توئيتري

 نيز صادر كرد؛

س هاي سعودي به متهم كردن متداوم مردم خود تنها بر اسااشاره به اقدام مقام ك)
المللي حقوق تعهدات بين در تناقض با Ĥنكهها از حق آزادي بيآميز آنمندي مسالمتبهره

  ؛بشري است
اشاره به عدم مداراي دولت با برگزاري مراسم عبادت عمومي پيروان اديان ديگر به جز  ل)

مال تبعيض سيستماتيك عليه موارد استثناء و اقدام آن به اع اسالم، مگر در برخي
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هاي در بخش ازجملهشيعيان دوازده امامي و اسماعيليه،  ويژهبههاي مذهبي مسلمان، اقليت
 م عدالت، آزادي ديني و اشتغال؛تحصيل عمومي، نظا

سازي كشور خود را دارد، چنانچه حكومت عربستان سعودي قصد مدرن كهاينتأكيد بر  م)
نخست بايد از كنترل و مهار اعتقادات شخصي مردم امتناع ورزيده، نظام عدالت كيفري خود را 

  ؛4دهد كفرگويي پايان ازجملهآميز، سازي از سخنان صلحمدرن نموده و به جرم
  
، 1400 آذرماه 23شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط، در روز سه -2

برخي از . 5خطر انداختن جان ابراهيم اليمانيهاي سعودي به بهدر خصوص اقدام مقام
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

اهيم گرفتن جان ابرهاي سازمان حقوق بشري القسط مبني بر قرار اشاره به يافته الف)
و به انتقال اعقيدتي در معرض خطر، با توجه به  –اليماني، يكي ديگر از زندانيان سياسي 
ه مرگ و را تهديد باچندين بار  تاكنونكه » تكفيري«سلولي به همراه چهار تن از زندانيان 

متهم به شود كه باور دارد كشتن هر مسلماني كه به فردي اطالق مي» تكفيري«اند: كرده
  ارتداد باشد، اقدامي قانوني است؛

 2017اشاره به دستگير شدن ابراهيم اليماني، محقق علوم اسالمي، در ماه سپتامبر سال  ب)
، روحاني 6ها كه منجر به بازداشت سلمان العودهميالدي، در خالل همان موج دستگيري

  يگر شد؛ها تن د، محقق علوم اسالمي و ده7سرشناس، حسن فرحان المالكي
رفته گهاي صورت اشاره به هشدار پيشاپيش اليماني به مديريت زندان در زمينه تهديد ج)

اي مهاعتنايي مديريت زندان به اين شكايت و همچنين نابي حالدرعيندر قبال جان او و 
  كه وي در اين رابطه نگاشته بود؛ 

شكي و رو به وخامت نهادن اشاره به قرار گرفتن پيشاپيش اليماني در معرض اهمال پز د)
ميالدي و در  2020هاي زندان، همچنين در سال وضعيت سالمت او: گفتني است كه مقام

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 4

 https://www.hrw.org/news/2021/12/20/saudi‐arabia‐yemeni‐man‐sentenced‐apostasy 
٥ Ibrahim al‐Yamani  
٦ Salman al‐Odah 
٧ Hassan Farhan al‐Maliki  
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بيشتر، از حضور وي در مراسم تشييع پيكر پدرش  جويانهانتقامهاي راستاي اتخاذ اقدام
 ممانعت به عمل آوردند؛

ينه شري القسط در زماشاره به ابراز نگراني و در حقيقت هراس سازمان حقوق ب ه)
 –طلب سياسي و زنداني سياسي اليماني با سرنوشت موسي القرني، اصالح شدنمواجه

 رغمهبگرايان تكفيري شده و عقيدتي، چرا كه او نيز ناگزير به تشريك سلولي با افراط
هاي زندان مواجه و در سلول خود اعتنايي مقامهاي متعدد به مديريت زندان، با بيشكايت

 ه قتل رسيده بود؛ب

لمي و هيأت عاليماني داراي مدرك دكترا در رشته حقوق جزايي و عض كهايناشاره به  و)
پرداخته ه فعاليت ميمشاور حقوقي ب عنوانبه آنجادانشگاه طبيه در شهر مدينه بوده كه در 

 و همچنين پيش از اين عضو انجمن فقه سعودي بوده است؛

از  جوييانتقام منظوربهسعودي به استفاده از ابزار مختلف  هاياشاره به اقدام مقام ز)
  از طريق: ازجملهها، حاميان اصالحات و فعاالن حقوق بشر در زندان

، كه منجر به مرگ او در ماه 8هاي عامدانه پزشكي، همچون در مورد عبدا... الحامداهمال -
  ميالدي شد؛ 2020آوريل سال 

طلبان را مرتد به شمار گرايان تكفيري كه اصالحاي افراطهانتقال زندانيان به سلول -
  آورند، همچون در مورد موسي القرني و ابراهيم اليماني و يامي
رواني و زندانيان خشن، همچون در مورد  –هاي بيماران روحي انتقال زندانيان به سلول -

  ؛10و خالد الُعمير 9محمد القحطاني
د هاي سعودي جهت آزان حقوق بشري القسط از مقاماشاره به درخواست مجدد سازما ح)

م ع تماو رف سياسي –كردن بي قيد و شرط و فارغ از محدوديت تمامي زندانيان عقيدتي 
  ها؛اتهامات عليه آن

                                                            
٨ Abdullah al‐Hamid 
٩ Mohammed al‐Qahtani  
١٠ Khaled al‐Omair 
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هاي الزم هاي سعودي جهت فراهم آوردن حمايتاشاره به همچنين درخواست از مقام ط)
از آن و خاطر نشان كردن اين نكته كه ايمني و از اين زندانيان چه در زندان و چه خارج 

  ؛11آيدهاي كشور به شمار ميهاي مقامحفاظت از جان زندانيان از مسئوليت
  
 آذرماه 22، در روز دوشنبه 12انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -3

در زندان.  13هاي سعودي در قبال قتل موسي القرني، در خصوص سكوت مقام1400
  از: اندعبارتخي از محورهاي اين گزارش بر

ه در زمين نتيجه نرسيدن و يا عدم اقدام حكومت عربستان به ارائه گزارشاشاره به به الف)
هاي گسترده، در رابطه با هاي مربوط به تحقيقي كه قرار بود بر اساس درخواستيافته

  پذيرد؛ زندان انجام اكتبر سال جاري ميالدي، در 12كشته شدن موسي القرني، در روز 
لقرني افتن اشاره به اظهارات شاهدان در آن زمان، مبني بر مورد ضرب و شتم قرار گر ب)

هاي با جسمي تيز كه منجر به آسيب ديدن صورت و شكستگي سروصورتاز ناحيه 
  مرگبار در ناحيه جمجمه وي شده بود؛

جرم،  عت از زمان وقوعسا 9اشاره به همچنين حاكي بودن شواهد از گذشت بيش از  ج)
ا مطلع رمومي عمديريت زندان ذهبان به اتخاذ اقدامي پرداخته و يا دادستاني  آنكهپيش از 
 سازد؛

لف حكومت و ميالدي، استاد دانشگاه مخا 1954القرني، متولد سال  كهايناشاره به  د)
 به ومطرفدار اصالحات سياسي و اجتماعي بود. وي همچنين يكي از اعضاء گروهي موس

تهم به مميالدي دستگير و  2007آمد، كه در ماه فوريه سال به شمار مي» جده طلباناصالح«
هاي كتفاده از كمايجاد آشوب و كسب قدرت با اس منظوربهبنيان نهادن سازماني محرمانه 

  خارجي شدند؛

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.alqst.org/en/post/saudi‐authorities‐put‐life‐of‐ibrahim‐al‐yamani‐at‐risk 
١٢ ALQST for Human Rights 
١٣ Musa Al‐Qarni 
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 20 بس وحسال  20ميالدي، به تحمل  2011گفتني است كه القرني در ماه نوامبر سال  ه)
 سال ممنوعيت از سفر در پي آن، محكوم شد؛

ر ان و قراهاي مرگبار در زندو) اشاره به اظهارات پيشاپيش القرني مبني بر دريافت تهديد
  گرفتن او در معرض ضرب و شتم و شكنجه؛

كته نمود، مديريت ميالدي، س 2018القرني، در ماه مه سال  كههنگامي كهايناشاره به  ز)
ار او اعتب آسيب زدن به باهدفانتقال وي به يك بيمارستان روانپزشكي كه  زندان پيش از

 قدام بهم پذيرفت، اوي به بيماري روحي و رواني انجا ابتاليك روشنفكر و القاء  عنوانبه
  ارائه داروي اشتباه به او نموده بود؛

بن  هاي متعدد خطاب به ملك سلمان و محمداشاره به اقدام وي به نگارش نامه ح)
اسخي از عدم دريافت پ حالدرعينسلمان مبني بر شكايت از وضعيت خود در زندان و 

  ؛بشر سوي ديوان سلطنتي، دادستاني عمومي، نهاد امنيتي حكومت و يا كميسيون حقوق
اشاره به درخواست مجدد سازمان حقوق بشري القسط جهت انجام تحقيقات  ط)

  :ازجملهالقرني،  رايط قتلالمللي و مستقل در زمينه شاضطراري بين
  تأخير مديريت زندان ذهبان در مطلع ساختن دادستاني عمومي؛ -
ها در جدي تلقي كردن هاي زندان در اين جنايت و ناكارآمدي آناحتمال مشاركت مقام -

  هاي پيشين القرني؛شكايت
انيان و چه هاي امنيتي زندان و دريافت اظهارات شاهدان، چه زنددوربين بررسي سوابق -

  ؛كاركنان زندان در اين زمينه
 ول؛مسئ بررسي تمامي شكايات پيشين القرني خطاب به ديوان سلطنتي و ساير نهادهاي -

ناپذيري اشاره به اظهارات مدير اجرايي سازمان حقوق بشري القسط، مبني بر امكان ي)
هاي هي در زمينه يافتهدها به گزارشگرفتن قساوت اين جنايت، يا عدم تمايل مقام ناديده

  نتيجه؛ هرگونهخود و يا در حقيقت اتمام تحقيقات در اين زمينه بدون ارائه 
  هاي عربستان در اين جنايت و يا طراحي آن پشت پرده؛اشاره به مشاركت مقام ك)
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ه شايد اسي كسي –اشاره به ابراز نگراني عميق در زمينه ايمني ساير زندانيان عقيدتي  ل)
ان خطر با قصد ها در معرض همكشور پيشاپيش در صدد قرار دادن آنهاي مقام
  هستند؛ جوييانتقام

المللي به پافشاري بر انجام تحقيقات مستقل تأكيد بر ضرورت اقدام جامعه بين م)
 .14المللي در اين زمينهبين
  

  *بحرين
ز يكشنبه ، در رو15انتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -1
  ، در خصوص فرا رسيدن هفتمين سال حبس خودسرانه شيخ علي سلمان.1400 ماهدي 5

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
لف مخا اشاره به محكوميت شيخ علي سلمان، رهبر جمعيت الوفاق، بزرگترين جناح الف)

در راستاي درخواست آميز سياسي خود هاي صلحگراييبحرين، به حبس ابد به دليل كنش
 ر درجهت ايجاد نظام دموكراتيك در كشور كه در آن هر يك از شهروندان شريكي مؤث

  آيند؛مديريت امور مملكت به شمار مي
ارد دليل مو محاكمه شيخ علي سلمان به كهايناشاره به حاكي بودن شواهد متعدد از  ب)

 خود، يعي وي براي دفاع ازممانعت از حق طب ازجملهمتعدد نقض حقوقي و حقوق بشر، 
  دار شده است؛خدشه

س از پميالدي،  2014دسامبر سال  28اشاره به دستگيري شيخ علي سلمان، در روز  ج)
از منتقدان  جوييانتقام منظوربههاي عمومي اقدام دولت بحرين به تشديد سركوب آزادي

هاي دپاشيدن تمامي امي كننده و فروقوانين ناعادالنه و محدود ياجراجوي خود، مسالمت
  شهروندان بحريني در زمينه دستيابي به دموكراسي؛

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://www.alqst.org/en/post/saudi‐authorities‐silent‐on‐prison‐killing‐of‐reformer‐musa‐
al‐qarni 
١٥ SALAM for Democracy and Human Rights 
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مراه ساير ميالدي، به ه 2014دسامبر سال  28اشاره به حبس شيخ علي سلمان، از روز  د)
خودسرانه محكوم به تحمل حبس ابد  طوربههاي مخالف سرشناس بحرين كه شخصيت

  ها در دست نيست؛هستند و اطالعي از آن
 - ي در حقيقت محاكمه شيخ علي سلمان نيز همچون محاكمه ساير زندانيان عقيدت )ه

ر ني بسياسي و قهرمانان مخالف حكومت بر اساس اتهامات ساختگي برگزار شده كه مبت
 هاي كامالً سياسي هستند؛انگيزه

ت برداري از اتهاماهاي متمادي، به بهرههاي بحرين براي سالاشاره به اقدام مقام و)
 باهدفساختگي چون، توطئه براي براندازي رژيم و جاسوسي براي كشوري خارجي، 

ها از مندي آنجو و تنها به دليل بهرهمجرم به شمار آوردن فعاالن و مخالفان مسالمت
 آميز؛گرايي صلححقوق خود در زمينه آزادي تشكيل اجتماعات، آزادي بيان و كنش

 ر راستايو بريتانيا د متحدهاياالتحدان بحرين، همچون اشاره به ناكارآمدي گسترده مت ز)
لي بر حكومت اين كشور جهت آزاد كردن بدون قيد و شرط شيخ ع مؤثراِعمال فشار 

هاي خودسرانه بر لغو محدوديت منظوربهسياسي و  –سلمان و ديگر زندانيان عقيدتي 
 هاي شهروندان آن؛آزادي

ي او، به سال از دستگير 7گذشت  رغمبهلمان، اشاره به تداوم اقدام شيخ علي س ح)
هاي متمادي درخواست جهت برقراري آشتي ملي جامع كه دولت بحرين آن را براي سال

  رحمانه به تأخير انداخته است؛بي
رود اين آشتي رضايت خاطر تمامي مردم بحرين را جلب گفتني است كه انتظار مي ط)

هاي برابر را محقق نمايد، به طرد نمودن گسترده تكند، شهروندي برابر و حقوق و مسئولي
ها پايان دهد، امنيت و ثبات دائمي را براي كشور به ارمغان شهروندان به دليل مذهب آن

  ؛16آشوب سياسي در آينده مصون نگاه دارد هرگونهآورد و آن را از 

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 16

 https://salam‐dhr.org/?p=4814 
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، در 1400 همادي 3انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه  -2
خصوص ارسال نامه از سوي جمعيت الوفاق به دبيركل سازمان ملل مبني بر محروميت 

برخي از  ترين حقوق خود در ميانه فقدان قانون اساسي قراردادي.مردم بحرين از ابتدايي
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

و گوترش، دبيركل سازمان اي به آنتونياشاره به اقدام جمعيت الوفاق به ارسال نامه الف)
ترين حقوق خود مندرج در اعالميه جهاني ملل، مبني بر محروميت مردم بحرين از ابتدايي

  حقوق بشر؛
، مبني ماهدياشاره به بيانيه صادر شده از سوي جمعيت الوفاق، در روز چهارشنبه اول  ب)

بطه با واقعيت ها و موضوعات در نامه خود، عمدتًا در رابر ذكر شماري از پرونده
سياسي،  –هاي بحرين كه همچنان محل حبس هزاران تن از زندانيان عقيدتي زندان

 آيد؛به شمار مي نگاران و متخصصان رسانهمدافعان حقوق بشر، روزنامه

تأكيد بر محروميت مردم بحرين از مشاركت سياسي در سه قوه كشور، توزيع ثروت،  ج)
ها از و همچنين محروميت آن قضاقوانين و دستگاه  يجراا، گذاريقانونها، گيريتصميم

برخورداري از حقوق سياسي، آزادي عقيده و بيان، آزادي مذهب، آزادي تشكيل 
ها كه با ِاعمال ظلم و زور آميز و ساير آزادياجتماعات، آزادي مشاركت در تجمعات صلح

ودكامكي و نقض حقوق بشر هاي اين كشور مصادره شده و تماماً به منزله خاز سوي مقام
  است؛

هاي بحرين به از هم گسيختن و تعطيل كردن نهادهاي مخالف از اشاره به اقدام مقام د)
شان و برقراري انزواي سياسي در كشور بدون هاي فعاليتها، لغو مجوزطريق انحالل آن

 انگيزه يا دليل منطقي؛ هرگونه

كشوري مملو  عنوانبهالمللي، هاي بيناخصشمار آمدن بحرين، بر اساس شاشاره به به ه)
المللي در هاي بينكه گروه گونههماناز فساد عمومي، سياسي، مالي، قانوني و قضايي، 

  :ازجملهاند، ذكر كرده هايشانگزارش
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رحم و يكي از چندين رژيم بي عنوانبهالمللي كه بحرين را سازمان شفافيت بين -
  ورده؛سركوبگر در جهان به شمار آ

  حرين را كشوري استبدادي ناميده؛روزنامه اكونوميست ب -
و در ميان » غيرآزاد«اين كشور را در فهرست كشورهاي » خانه آزادي«نهاد  -

 سركوبگرترين كشورهاي خاورميانه قرار داده است؛

 ياجرا منظوربهدرخواست اين جمعيت جهت تحت فشار قرار دادن دولت بحرين  و)
هاي مشروطه و تبديل شدن بحرين به كشور همچون ساير پادشاهي اصول دموكراتيك

حل سياسي اهمبتني بر قانون و برخوردار از نهادهاي قانوني در راستاي دستيابي به يك ر
ك يش از بهبود زندگي شهروندان اين كشور و پايان دادن به بحراني كه بي باهدفجدي، 

 ول انجاميده است؛دهه به ط

د جمعيت الوفاق بر ضرورت توافق بر سر قانون اساسي، با توجه به فقدان اشاره به تأكي ز)
قانوني اساسي قراردادي در بحرين و همچنين لزوم اضطراري جداسازي قواي مجريه، 

آميز قدرت تحقق يابد، با توجه به مقننه و قضائيه از يكديگر تا زماني كه اصل انتقال صلح
  ؛17تبدادي از پا درآمده استاين كشور زير بار حاكميت اس كهاين
  
 ماهديول انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه ا -3

الملل (اينترپل) در برداري حكومت بحرين از سازمان پليس بين، در خصوص بهره1400
ن برخي از محورهاي اي ه.ها در معرض شكنجراستاي دستگيري فعاالن و قرار دادن آن

  از: اندعبارتارش گز
اشاره به مطالعه منتشر شده از سوي مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج  الف)

مبني بر يكي از » هاي فرامرزيتعقيب«تحت عنوان  –مستقر در استراليا  – 18(فارس)

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  17

http://www.bahrainmirror.com/en/news/60763.html 
١٨ Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR) 
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هاي بحرين جهت هدف قرار دادن معارضان در خارج از كشور و هاي مقامشيوه
مورد تهديد  ييجوپناهد را حتي پس از ارائه درخواست مستندسازي خطري كه اين افرا

  دهد؛قرار مي
سي لرئياشاره به رو به وخامت نهادن اين خطر در پي انتصاب سرلشگر احمد ناصر ا ب)
هاي تواند اختيارات منحصر به فردي را به حكومترئيس اينترپل كه مي عنوانبه

هاي سياست ي بهوانايي آن در زمينه پايبندديكتاتوري اعطاء كرده و اعتبار اين سازمان و ت
تهم به مطرفانه و احترام به حقوق بشر مورد تهديد قرار دهد: گفتني است كه الرئيسي بي

 نظارت بر دستگيري و شكنجه زندانيان اماراتي است؛

سامبر سال د 13، در روز ابتداپرونده علي هارون، فعال زنداني، كه  ازجملهاشاره به  ج)
در تالش براي  كههنگاميانكوك دستگير شد، بهاي تايلند در الدي، توسط مقاممي 2014

  پرواز به سوي عراق بود؛
ط هاي بحرين پس از مورد شكنجه قرار گرفتن او توساشاره به تحويل وي به مقام د)

  مأموران تايلندي؛
بار وي در بحرين و سپس محكوميت اشاره به مورد شكنجه قرار گرفتن خشونت ه)

ل ظالمانه او به تحمل حبس طوالني مدت كه مصداق حبس ابد است و همچنين سه سا
 حبس ديگر عالوه بر آن؛

ميالدي،  2018اكتبر سال  20، زنداني ديگر، كه در روز 19اشاره به پرونده علي الشويخ و)
هاي هلندي به اعضاء آژانس امنيت ملي بحرين كه در فرودگاه در انتظار او توسط مقام

  د، تحويل داده شد؛بودن
هاي كنجهاشاره به انتقال او به اداره تحقيقات كيفري، قرار گرفتن وي در معرض ش ز)

  م؛وريسادستاني جرائم مربوط به ترشديد و ناگزير شدن او به امضاء اعترافاتي در د
سال حبس كه در حال حاضر در زندان  30اشاره به محكوميت علي الشويخ به تحمل  ح)

  ؛20بردم جو به سر ميمركزي بدنا
                                                            

١٩ Ali Al‐Shwaikh 
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  20
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، 21ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -4
، سفير جديد 22، در خصوص ضرورت اقدام استيون باندي1400 آذرماه 30شنبه در روز سه

برخي از در دستور كار اين كشور. در بحرين، به قرار دادن حقوق بشر در ص متحدهاياالت
  از: اندعبارترهاي اين گزارش محو

قوق حاستفاده كننده فاحش و غيرنادم سوء عنوانبهاشاره به به شمار آمدن بحرين  الف)
ر هاي سرشناس ناظر بآمريكا و سازمان متحدهاياالتمردم خود از نگاه وزارت خارجه 

  حقوق بشر؛
راسي و ها براي دموكاشاره به اظهارات حسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي ب)

حقوق بشر در بحرين، در آستانه برگزاري اجالس دموكراسي توسط جو بايدن، 
ز به امتناع ا متحدهاياالتجمهور آمريكا، مبني بر فرا رسيدن زمان مناسب براي اقدام رئيس

 ايانپناديده گرفتن مسائل حقوق بشري در بحرين و درخواست از دولت اين كشور جهت 
  رنگ به موارد نقض حقوق بشر عليه مردم خود؛ددادن بي

حت تدر بحرين، به  متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام استيون باندي، سفير جديد  ج)
فشار قرار دادن حكومت بحرين از روز نخست كار خود، در راستاي رقم زدن 

 درنگ و گسترده در زمينه حقوق بشر در اين كشور، چرا كه وضعيتهاي بيپيشرفت
و احقوق بشر در بحرين در حقيقت شاخصي براي سنجش ميزان موفقيت يا ناكارآمدي 

 آيد؛سفير آمريكا به شمار مي عنوانبه

 2021، در ماه سپتامبر سال متحدهاياالتاشاره به اقدام گروهي دو حزبي از سناتورهاي  د)
كشور، مبني بر اي خطاب به آنتوني بلينكن، وزير خارجه اين ميالدي، به نگارش نامه

درخواست جهت ايجاد الگويي جديد در روابط ميان آمريكا و بحرين و ارتقاء معيارهاي 
بار و هاي خشونت، در زمينه منجر شدن سركوبويژهبهاين رابطه، ضمن ابراز نگراني 

سيستميك صورت گرفته از جانب دولت بحرين به بروز نفرت و ناپايداري و سرانجام 
                                                                                                                                                            
http://www.bahrainmirror.com/en/news/60754.html 
٢١ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢٢ Steven Bondy 
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گرفتن ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا و چندين هزار تن از شهروندان  مورد تهديد قرار
  ساكن و شاغل آن در اين كشور؛

الملل و هاي سرشناس حقوق بشري چون، سازمان عفو بيناشاره به اقدام سازمان ه)
هاي حقوق بشري استفادهبان حقوق بشر به مستندسازي فهرست طوالني از سوءديده

 است؛ متحدهاياالتحاكي از ضرورت بروز واكنشي جديد از سوي دولت بحرين كه 

بان حقوق بشر، در اشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده و)
ترين مخالفان حكومت ، مبني بر تداوم حبس سرشناس1400 آذرماه 22روز دوشنبه 

كشور در شرايطي تحقيرآميز كه هاي اين بحرين، پس از مدت بيش از يك دهه در زندان
و بريتانيا  متحدهاياالتبخشي از آن به اين دليل است كه متحدان قدرتمند بحرين، همچون 
 كنند؛به وقوع موارد جدي نقض حقوق بشر در اين كشور اعتراض نمي

الملل مبني بر تداوم ِاعمال شكنجه عليه اشاره به گزارش سازمان عفو بين ز)
هاي اين كشور امري معمول در بحرين كه به دليل ناكارآمدي مقام عنوانهبشدگان بازداشت

در زمينه مورد پيگرد قرار دادن عامالن آن، همواره به صورت معاف از مجازات انجام 
زندانيان در اغلب موارد نهاد عامل اين اقدامات و اسامي و ِسَمت  كهاين رغمبهپذيرفته، 
  اند؛كرده گران ادعايي را شناساييشكنجه

از قوانين تحريمي جهت مورد مجازات قرار دادن  متحدهاياالتاشاره به برخورداري  ح)
گران و ممانعت از وقوع شكنجه در آينده كه البته اين قوانين تا به امروز به اين شكنجه

 اند؛اجرا گذارده نشده

بحرين جهت  در متحدهاياالتاشاره به فراهم آمدن فرصت الزم براي سفير جديد  ط)
  بازبيني روابط دو كشور از طريق قرار دادن حقوق بشر در مركز دستور كار خود؛

چنانچه بحرين از پيوستن به كشورهاي متمدني كه به حقوق بشر  كهايناشاره به  ي)
را در  ياسالهپنجبايد طرح سيستماتيك  متحدهاياالتورزد، نهند، امتناع مياحترام مي

 درآورد؛ اجرامنافع اين كشور به منافع راهبردي خود از  راستاي جدا نمودن
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نه حرين در زميبه تعامل با دولت ب متحدهاياالتاشاره به درخواست از سفير جديد  ك)
  مسائل حقوق بشري در بدو ورود خود به اين كشور با تمركز بر موضوعاتي چون:

حسن  ازجملهدر بحرين، درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي آزادي بي -
، مدافع حقوق بشر و عبدالجليل 24، رهبر مخالفان دولت، عبدالهادي الخواجه23مشيمع

  ، استاد دانشگاه؛25السنكيس
كيم ا تحاقدام دولت بحرين به آغاز گفتگوي معنادار با مخالفان سياسي در رابطه ب -

 ميالدي؛ 2022اني سال خابات پارلمنهادهاي دموكراتيك در اين كشور پيش از برگزاري انت

هاي ارشد مقام ازجملهپذيري عامالن موارد نقض حقوق بشر در بحرين، مسئوليت -
  ؛26وزارت كشور و نيروهاي امنيتي

  
، در روز 27انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر -5

ان پارلمان اروپا به امضاء ، در خصوص اقدام برخي از نمايندگ1400 آذرماه 29دوشنبه 
وارد نقض جدي حقوق بشر در هاي عميق خود در رابطه با ماي مبني بر نگرانينامه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش بحرين. 
اي مشترك خطاب به به امضاء نامه 28تن از اعضاء پارلمان اروپا 12اشاره به اقدام  الف)

هاي جدي در ي اتحاديه اروپا، مبني بر ابراز نگراني، مسئول سياست خارج29جوزپ بورل
  زمينه نظام ظالمانه حاكم در بحرين؛

                                                            
٢٣ Hasan Mushaima 
٢٤ Abdulhadi Alkhawaja 
٢٥ Abduljalil Alsingace 

  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: مؤسسه آمريكاييگزارش  26
https://www.adhrb.org/2021/12/new‐us‐ambassador‐to‐bahrain/ 
٢٧ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٢٨Dietmar  Köster,  Ignazio  Corrao,  Chris  Macmanus,  Nikolaj  Villumsen, Martin 
Buschmann, Karen  Melchior,  Aliviina  Alametsa,  Helmut  Scholz,  Ernest  Urtasun,  Petras 
Auštrevičius, Irena Joveva, Erik Marquardt 
٢٩ Joseph Borell 
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هاي متعدد در زمينه تدابير اتخاذ شده از سوي نهاد اقدام خارجي اشاره به طرح پرسش ب)
در زمينه وضعيت حسن مشيمع، رهبر مخالف زنداني و دكتر  ويژهبه، 30اتحاديه اروپا

 رغمبه، فعال مخالف و مدافع حقوق بشر سرشناسِ محبوس، كه عبدالجليل السنكيس
هاي پزشكي، شكنجه و ديگر هاي مزمن، در معرض اهمالبه بيماري ابتالسالمندي و 
 اند؛رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گرفتهرفتارهاي بي

مدافع حقوق اشاره به همچنين پرونده دو شهروند اروپايي، شامل عبدالهادي الخواجه،  ج)
، رهبر مذهبي، محقق و فعال 31دانماركي و شيخ محمد حبيب المقداد –بشري بحريني 

خواهي در حبس به سر سوئدي كه تنها به دليل دموكراسي –اجتماعي سرشناس بحريني 
 برند؛مي

ن دسته آليه اشاره به همچنين درخواست نمايندگان پارلمان اروپا جهت ِاعمال تحريم ع د)
 ويژهبههاي دولت بحرين كه مسئول وقوع موارد نقض جدي حقوق بشر هستند، از مقام
 هاي وزارت كشور بحرين؛مقام

هاي اشاره به طرح پرسش در زمينه درخواست نهاد اقدام خارجي اتحاديه اروپا از مقام ه)
بر اساس كنوانسيون منع  ازجملهالمللي خود، بحريني جهت پايبندي كامل به تعهدات بين

رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، كنوانسيون هاي بينجه و ديگر رفتارها يا مجازاتشك
المللي رفع حقوق كودك، كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون بين

  ؛32تمامي اشكال تبعيض نژادي و قانون اساسي بحرين
  
 26جمعه  وق بشر، در روزانتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حق -6

اي برخي از محورهدر بحرين. ، در خصوص وضعيت سيال و متزلزل مليت 1400 آذرماه
  از: اندعبارتاين گزارش 

                                                            
٣٠ European External Action Service (EEAS) 
٣١ Shaikh Mohammad Habib Almiqdad 

  بيانيه مطبوعاتي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 32
 https://www.ecdhr.org/?p=1410 
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ي ز سوااشاره به منجر شدن وقوع بهار عربي در بحرين به بروز خشونت نهادينه  الف)
دي لغو شهروننيروهاي پليس در راستاي سركوب شديد شهروندان اين كشور و همچنين 

  ميالدي؛ 2012نوامبر سال  7از روز  –عمدتاً فعاالن سياسي شيعه  –ها تن از آن 990
ين اس قوانر اسب آنكهاشاره به متهم شدن اكثر اين افراد به تروريسم يا جرائم مرتبط با  ب)

  بحرين از تعريفي گسترده و مبهم برخوردار است؛
ها به كشورهاي ديگر زده آناد و اخراج شتاباشاره به محبوس شدن برخي از اين افر ج)

ايگزين از افراد فاقد شهروندي ج كهدرحاليجهت برخورداري از شهروندي جايگزين، 
شغل  ي ازسلب تابعيت شده، به اين معنا كه به هيچ كشوري تعلق نداشته و حق برخوردار

  يا حقوق بازنشستگي را هم ندارند؛
ت مسكن چون برخورداري از حساب بانكي، حق مالكيحقوق ديگري  كهايناشاره به  د)

اموال  واردو برخورداري از كارت شناسايي رسمي نيز از اين افراد سلب شده و در برخي م
  ها به مصادره حكومت بحرين در آمده است؛هاي آنو دارايي

يگر دهاي اشاره به ناگزير شدن اين افراد به يا ارائه درخواست پناهندگي به كشور ه)
مهاجران « عنوانبهفردي كه فاقد كشور است و يا پذيرش به شمار آمدن  عنوانبه

ها شده، جهت اعتراف ساختگي به در كشور خود كه منجر به دستگيري آن» غيرقانوني
، بنانلوضعيت غيرقانوني خود مورد شكنجه قرار گرفته و سرانجام به كشورهايي چون، 

  شوند؛اً ارتباطي با آن ندارند، فرستاده ميعراق يا ايران يا كشورهايي كه لزوم
 نماد حاكميت عنوانبهحكومت در صدد استفاده از وضعيت اين افراد  گريدعبارتبه و)

ي را المللي است، كه چنين اقداماتمطلقه خود حتي در مواجهه با قوانين داخلي و بين
 آورند؛ممنوع به شمار مي

 551هروندي شميالدي، به اعاده  2019اه آوريل سال اشاره به اقدام دولت بحرين، در م ز)
نان از المللي: اين در حالي است كه اين افراد همچتن از اين افراد، تحت فشارهاي بين

  شود، برخوردار نيستند؛معمول توسط حق شهروندي ضمانت مي طوربهحقوقي كه 
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ندي خود اعاده شهروتن از اين افراد موفق به  343در مجموع  ازآنجااز سوي ديگر،  ح)
ده و تبعيد ش اي نيز دال بر وقوع اين امر وجود ندارد، يا ناگزير به زندگي درنشده و نشانه

 برند؛زنداني سياسي در بحرين در حبس به سر مي عنوانبهيا 

عيت تاب برنامه سيستماتيك پذيرش ياشاره به همچنين، تداوم اقدام حكومت به اجرا ط)
معيت كنترل و مهار ج منظوربهنيروهاي امنيتي بحرين كه از آغاز  مذهب درمهاجران سني

  گرفتند؛شيعه كشور مورد استفاده قرار مي
ين اي از سوي پادشاه بحرهديه عنوانبهها گفتني است كه اعطاء حق شهروندي به آن ي)

سال  كه در گونههمانپذيرد كه البته ضمانتي براي دائمي بودن آن وجود ندارد، انجام مي
ن اكستانيروهاي امنيتي سلب تابعيت و به پ يميالدي، بخش قابل توجهي از اعضا 2013

 فرستاده شدند؛

ه شمار باگر چه اين تحوالت بخشي از روندي متداوم در بحرين  كهايناشاره به  ك)
دي ميال 2011س از سال پنمايانگر پارادايم جاري در اين كشور  حالدرعينآيد، اما مي

اي اي سيال و متناقض شده است، به گونهفزاينده طوربهدر آن مفهوم شهروندي است كه 
 با قانون خودسرانه و بر اساس تمايل پادشاه، حتي در تغاير طوربهكه حق شهروندي 

 سازد وشود و بنيان و اساس شهروندي را متزلزل مي، سلب و اعاده ميياساسي، اعطا

الملل به شمار توهيني به حقوق بشر و حقوق بين گفتني است كه اين روند نه تنها ل)
شمول ممانعت به عمل آورده و موجب گرايي و هويت ملي همهآيد، بلكه از ايجاد مليمي

 ؛33تر انجام پذيردها آسانشود تا سرانجام كنترل آنجدايي و هراس جوامع مي
، 1400 آذرماه 25به شنانتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -7

به ارسال نامه به دبيركل سازمان ملل مبني  34در خصوص اقدام مجمع حقوق بشر بحرين
برخي از محورهاي اين گزارش  بر مورد تعقيب قرار گرفتن مخالفان در خارج از كشور.

  از: اندعبارت

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 33

 https://salam‐dhr.org/?p=4804 
٣٤ Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
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 نزمااشاره به درخواست مجمع حقوق بشر بحرين از آنتونيو گوترش، دبيركل سا الف)
رار قهاي بحريني كه با مورد هدف ملل، جهت مداخله در زمينه اقدامات خودسرانه مقام

 واردمدادن مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر در خارج از كشور، اقدام به صدور 
  كنند؛نقض حقوق بشر مي

خراج هاي منامه به درخواست از نيروهاي امنيتي لبنان جهت ااشاره به اقدام مقام ب)
نه زمي جمعيت الوفاق پس از برگزاري كنفرانس مطبوعاتي از سوي اين جمعيت در يعضاا

كه به مستندسازي » اپيدمي نقض حقوق بشر«گزارش حقوق بشري خود، تحت عنوان 
 پردازد؛ميالدي، مي 2021تا اواسط سال  2019موارد نقض حقوق بشر در بحرين، از سال 

 منظوربههاي بحرين ملل جهت درخواست از مقام اشاره به تقاضا از دبيركل سازمان ج)
ايجاد وفاق ملي در كشور در راستاي دستيابي به اصالحات جامع، سياسي و حقوق بشري 

  ؛35هاي امنيتيبه جاي توسل به گزينه
وزير الملل در زمينه تصميم وزير كشور و نخستاشاره به ابراز نگراني سازمان عفو بين د)

جمعيت الوفاق نهادي قانوني و  كهاينبحريني ضمن خاطرنشان كردن لبنان عليه مخالفان 
اين  گذاريقانونهايي در شوراي هاي متمادي از كرسيداراي مجوز است كه براي سال

هاي بحرين در برخي از مسائل حقوق بشري نيز با كشور برخوردار بوده و حتي مقام
  ؛36اندآن گفتگو كرده ياعضا

به محكوميت تالش دولت بحرين جهت مورد  37اشاره به اقدام انجمن مطبوعات بحرين ه)
هدف قرار دادن مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر در خارج از كشور، پس از اقدام آن 

اي اعتراضي به لبنان در رابطه با ميزباني كنفرانس مطبوعاتي (دولت بحرين) به ارسال نامه
ثمر و بيهوده اين هاي بيعيت الوفاق كه نمايانگر تداوم سياستبرگزار شده از سوي جم

  كشور است؛

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  35

http://www.bahrainmirror.com/en/news/60729.html 
٣٦ http://www.bahrainmirror.com/en/news/60742.html 
٣٧ Bahrain Press Association (BPA) 
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برداري دولت بحرين از بحران اخير ايجاد شده ميان لبنان و كشورهاي اشاره به بهره و)
 ياجراتحت فشار قرار دادن طرف لبناني و در راستاي  منظوربهحاشيه خليج (فارس) 

مصادره نظرات مخالف سياسي و حقوق بشري  ظورمنبههاي سركوبگرانه حكومت سياست
و مورد حمله قرار دادن مخالفان حتي كساني كه جهت اجتناب از مواجهه با اقدامات 

  ؛38اندجويانه سياسي، كشور را ترك گفتهتالفي
از دولت اين كشور جهت احترام  39اشاره به درخواست مؤسسه ملي حقوق بشر لبنان ز)

احتمال دارد كه اعضاء  كهاينرفولمان) با توجه به  - داني (نان گذاردن به اصل عدم بازگر
  .40شان به خطر افتدجمعيت الوفاق در بازگشت به بحرين مورد شكنجه قرار گرفته و جان

  
  *امارات متحده عربي

، در روز 41المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -1
، در خصوص درخواست از دولت امارات متحده عربي جهت 1400 ماهديچهارشنبه اول 

برخي از محورهاي اين در آستانه سال جديد ميالدي.  42آزاد كردن دكتر محمد الُرِكن
  از: اندعبارتگزارش 

رخواست دالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي بر اشاره به تأكيد كارزار بين الف)
فعال حقوق  و بدون قيد و شرط دكتر محمد الُرِكن، وكيل ودرنگ خود جهت آزادي بي

هاي شغلي خود را تر فعاليتميالدي، كه بيش 2022بشر سرشناس اماراتي، در آستانه سال 
  هاي حقوقي به قربانيان حقوق بشر در اين كشور اختصاص داده است؛به ارائه كمك

تاد حقوق قانون اساسي و برنده جايزه اس عنوانبهشمار آوردن دكتر الُرِكن اشاره به به ب)
گروهي  -» 543يو.ِاي.ايي «در اين زمينه، همچنين معروف به عضويت در گروه موسوم به 

                                                            
٣٨ http://www.bahrainmirror.com/en/news/60735.html 
٣٩ Lebanese National Human Rights Institution 
٤٠ http://www.bahrainmirror.com/en/news/60734.html 
٤١ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٤٢ Mohammed Al Roken 
٤٣ UAE 5 
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به دليل مديريت وبگاهي انتقادي از دولت  ابتدااز متشكل از فعاالن حقوق بشري كه 
 امارات محكوم و سپس شامل عفو شدند؛

ميالدي، حبس او در  2012ژوئيه سال  17ن، در روز اشاره به دستگير شدن دكتر الُركِ  ج)
ژوئيه  2سلول انفرادي در مكاني نامعلوم و مخفيانه و محكوميت ناعادالنه وي، در روز 

بخشي از  عنوانبهسال حبس توسط ديوان فدرال عالي ابوظبي،  20، به تحمل 2013سال 
  ؛»9444يو.ِاي.ايي «محاكمه دسته جمعي غيرمنصفانه موسوم به 

االن اجتماعي تن ديگر از فع 93اشاره به اقدام حكومت امارات به محاكمه او به همراه  د)
بني طوماري را م آنكهها متهم به توطئه عليه دولت شدند، پس از تن از آن 64و سياسي كه 

 بر درخواست جهت ايجاد اصالحات دموكراتيك در اين كشور امضاء كرده بودند؛

معروف  ي كهركن، از زمان محكوميت او، در زندان الرزين ابوظباشاره به حبس دكتر ال ه)
  به گونتاناموي امارات متحده عربي است؛

ز ادانيان ا زنباشاره به تداوم عدم رعايت حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار  و)
ن رفتار قرار دادهاي اين زندان و بدنام بودن آن به دليل مورد شكنجه و سوءسوي مقام
 زندانيان؛

نه ميالدي، در زمي 2015الملل، در ماه نوامبر سال گري سازمان عفو بيناشاره به افشاء ز)
ر بلند هاي تبليغاتي با صداي بسياقرار گرفتن متداوم دكتر الركن در معرض پخش موسيقي

ه برو  در سلول خود كه منجر به از دست رفتن هوشياري وي به دليل فشار خون باال و
  ت نهادن عفونت گوش او شده است؛وخام
ميالدي، در  2021هاي صورت گرفته در سال اشاره به سوابق اقدامات و فعاليت ح)

 :ازجملهراستاي آزادي محمد الركن، 
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق بشر، در 45اقدام مري اللور -

كردن حبس سه تن از فعاالن اماراتي، ميالدي، به محكوم  2021فوريه سال  10روز 

                                                            
٤٤ UAE 94 
٤٥ Mary Lawlor 
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محمد الركن، درخواست وي از دولت امارات جهت آزاد كردن اين زندانيان  ازجمله
هاي حقوق بشري هدفمند و فراهم آمدن امكان الزم براي تداوم فعاليت منظوربه

و نحوه شان و همچنين ابراز نگراني در زمينه وضعيت سالمت، شرايط حبس ضروري
  ها در زندان؛ا آنرفتار ب

اي مبني عنامهميالدي، به تصويب قط 2021سپتامبر سال  16اقدام پارلمان اروپا، در روز  -
حمد حبس دكتر م ازجملهبر محكوميت نقض ادعايي حقوق بشر در امارات متحده عربي، 

درنگ و بدون قيد و شرط او به همراه احمد الركن، ضمن درخواست جهت آزادي بي
 صر بن غيث؛منصور و نا

ت افتن مدان ياشاره به حياتي بودن سال آتي ميالدي براي دكتر محمد الركن، به دليل پاي ط)
يد از سوي روز آزادي وي با كهاينژوئيه، ضمن تأكيد بر  17زمان محكوميت او، در روز 

اقدام  –هاي امارت محترم شمرده شده و وي در معرض حبس نامحدود قرار نگيرد مقام
وانين المللي حقوق بشر و نيز قحكومت امارات كه در تناقض فاحش با معيارهاي بينمتداول 

  هاي عادالنه و فرآيندهاي صحيح حقوقي است؛داخلي اين كشور در رابطه با دادرسي
هاي امارات جهت به رسميت اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از مقام ي)

ر با ق بشسي در زمينه رعايت و احترام به حقوشناختن مسئوليت خود بر اساس قانون اسا
  بدون قيد و شرط دكتر محمد الركن؛درنگ و آزاد كردن بي

اشاره به همچنين درخواست جهت بهبود اضطراري وضعيت رفتار با زندانيان در امارات  ك)
متحده عربي و تقاضا از دولت اين كشور جهت آزاد كردن زندانيان سياسي كه بيش از مدت 

  ؛46برندتوجيه عادالنه همچنان در حبس به سر مي هرگونهمحكوميت خود و بدون  زمان
  

                                                            
  ه عربي. قابل بازيابي در لينك:المللي براي آزادي در امارات متحدگزارش كارزار بين 46

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/urging‐uae‐government‐free‐dr‐mohammed‐al‐roken‐
we‐begin‐new‐year 



  25                  )             19( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ر روز د –مستقر در ژنو  –انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري الكرامه  -2
عربي در قبال  جويانه امارات متحده، در خصوص اقدامات تالفي1400 آذرماه 30شنبه سه

  از: اندعبارتي اين گزارش برخي از محورهاخانواده زندانيان. 
الن و هاي امارات متحده عربي به نه تنها سركوب و حبس فعااشاره به اقدام مقام الف)

ها پس از رحمانه عليه آنهاي بيهاي متمادي و تحميل مجازاتمخالفان سياسي براي سال
آسيب  ها واز خانواده جوييانتقامهت جهاي ناعادالنه، بلكه تالش برگزاري محاكمه

ش كردن ابزاري ديگر جهت سركوب و خامو عنوانبهرساندن به بستگان قربانيان، 
  صداهاي مخالف؛

، زنداني 47ِاعمال اين سياست عليه عبدالسالم درويش المرزوقي ازجملهاشاره به  ب)
سياسي اماراتي، كه سازمان الكرامه پرونده او را در قالب شكايت دسته جمعي  –عقيدتي 

يو.ِاي.ايي «سياسي، موسوم به گروه  –ر رابطه با گروهي از زندانيان عقيدتي ارائه شده د
  ، به كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل ارجاع داده است؛»94
ل ز ساااشاره به ناگزير شدن خانواده عبدالسالم درويش به ترك قهري كشور خود،  ج)

  ؛متحدهاياالتسفري پزشكي به  عنوانبهميالدي،  2016
ها ت از آنها از اقدام دولت امارات متحده عربي به سلب تابعياشاره به اطالع يافتن آن د)

تحويل گذرنامه و  منظوربهه دفتر گذرنامه اين كشور بها جهت مراجعه و درخواست از آن
  شان؛مدارك شناسايي

 د خانوادهكه تنها فر –هاي امارات از يكي از دختران المرزوقي اشاره به درخواست مقام ه)
ود نامه خبه تحويل گذر –است كه در اين كشور باقي مانده و حق خروج از آن را ندارد 

ميالدي، در  2018ساير مدارك شناسايي او به هنگام مالقات با پدرش، در سال  كهدرحالي
، باز زد د سرزندان الرزين از او گرفته شده بود: گفتني است كه وي از تحويل گذرنامه خو

راي ن نيز بديد آپس از مدتي تاريخ اعتبار گذرنامه به پايان رسيده و امكان تج هرحالدراما 
  او وجود نداشته است؛

                                                            
٤٧ Abd al‐Salam Darwish al‐Marzouqi 
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ز اشاره به تداوم حبس المرزوقي در زندان الرزين و ممانعت به عمل آمدن ا و)
 10ميالدي: گفتني است كه مدت زمان محكوميت  2020هاي او از ماه مارس سال مالقات

مندي از حق آزادي هرهبتنها به دليل  كهدرحاليرسد، زقي به زودي به پايان ميساله المرو
  بيان و عقيده زنداني شده است؛

در  وقي،اشاره به مرگ سلمان عبدالسالم المرزوقي، فرزند عبدالسالم درويش المرز ز)
  هاي اخير پس از رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي او در غياب پدرش؛هفته
ش، قرار سال پي 9هاي امارات متحده عربي به دستگيري المرزوقي به اقدام مقام اشاره ح)

امكان  حتي دادن او در معرض ناپديدشدگي قهري، ِاعمال شكنجه و امضاء اعترافاتي كه او
ادرسي دها را نيز نيافته بود و از اين رو محروم كردن وي از برخورداري از خواندن آن

  عادالنه؛
و از اهاي امارات، به در حقيقت، مجازات دسته جمعي خانواده دام مقاماشاره به اق ط)

ها از دسترسي به خدمات ضروري، طريق سلب شهروندي فرزندان وي و محروم كردن آن
امكان  آنكههاي پزشكي كه در نهايت منجر به مرگ پسر او شد، بدون چون مراقبت

 مالقات با پدرش را بيابد؛

حده دد نقض حقوق خانواده درويش از سوي حكومت امارات متاشاره به موارد متع ي)
ولت به كه از كاركنان سابق د –ن ها به درآمد پدرشاممانعت از دسترسي آن ازجملهعربي، 

ت هاي تحصيلي، ممانعمحروم كردن فرزندان او از برخورداري از بورسيه –آمد شمار مي
ود خقوق حواده وي در راستاي اعاده از تمامي فرآيندهاي حقوقي اتخاذ شده از سوي خان

شان به اتهام ارتكاب به جرائم سايبري به ها به محبوس كردنو همچنين تهديد متداوم آن
 هاي اجتماعي؛ن موارد در شبكهدهي در زمينه ايدليل گزارش

اشاره به اقدام مري اللور، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان  ك)
اي مبني بر درخواست از ميالدي، به صدور بيانيه 2021ر ماه ژوئن سال حقوق بشر، د

، حسن محمد 48درنگ محمد المنصوريهاي امارات متحده عربي جهت آزاد كردن بيمقام

                                                            
٤٨ Mohammed Al‐Mansoori 
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، 52و سالم حمدون الشحي 51، علي سعيد الكندي50، حذيف راشد عبدا... االويس49الحماد
در ماه ژوئيه  كهان ل از وكال و دانشگاهي، متشك»94يو.اِي.ايي «بخشي از گروه موسوم به 

سال حبس  10ميالدي، به اتهام توطئه براي براندازي حكومت به تحمل  2013سال 
 محكوم شدند؛

رحمانه و هاي بيمحكوميت عنوانبهها هاي آنشمار آمدن محكوميتاشاره به به ل)
  سازمان ملل؛ شان به مثابه حبس خودسرانه از نگاه كارگروه حبس خودسرانهحبس

هاي خود مندي مشروع از آزادياين افراد از آغاز نبايد به دليل بهره كهاينتأكيد بر  م)
  شدند؛دستگير مي

هاي امارزار مقكپيگرد حقوقي اين مدافعان حقوق بشر نمايانگر تشديد  كهايناشاره به  ن)
ات سياسي حاصال ياجراهاي خواهان امارات متحده عربي عليه افراد و سازمان

 آميز بوده است؛مسالمت

ها در زمينه برخورداري از هاي اين متهمان با حق آناشاره به تناقض ادعايي محاكمه س)
هاي امارات به محروم يا محدود كردن شديد دادرسي عادالنه، همچنين اقدام مقام

 در زمان انجام تحقيقات؛ ازجملهشان به وكيل، دسترسي

آزاد  هاي امارات متحده عربي جهتين مقام سازمان ملل از مقاماشاره به درخواست ا ع)
ها جهت تداوم كردن اين مدافعان حقوق بشر و فراهم آوردن امكان الزم براي آن

  شان؛هاي هدفمند و ضروري حقوق بشريفعاليت
كننده در زمينه قرار گرفتن اين افراد در معرض حبس انفرادي اشاره به اتهامات نگران ف)
هاي طوالني كه مصداق شكنجه است، همچنين اتهاماتي چون، اقدام ي مدت زمانبرا

دماي هوا به بيش از  كههنگاميهاي تهويه هوا، ها به خاموش كردن دستگاههاي زندانمقام

                                                            
٤٩ Hassan Mohammed Al‐Hammad 
٥٠ Hadif Rashid Abdullah Al‐Owais 
٥١ Ali Saeed Al‐Kindi 
٥٢ Salem Hamdoun Al‐Shehhi 
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 ها و ممانعت به عمل آوردن ازدرجه سانتيگراد رسيده بوده، همچنين پوشاندن پنجره 40
  نيان؛ديدن نور خورشيد براي زندا

هاي امارات اشاره به ابراز نگراني شديد كارشناس سازمان ملل در تماس با مقام ص)
درنگ اين متحده عربي در اين رابطه و درخواست از دولت اين كشور جهت آزاد كردن بي

  ؛53زندانيان
  
ه روز جمع المللي براي آزادي در امارات متحده عربي، درانتشار گزارش از سوي كارزار بين - 3

حمد ا، در خصوص درخواست از دولت امارات متحده عربي جهت آزاد كردن 1400 آذرماه 26
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش نصور در آستانه سال جديد ميالدي. م

جديد تالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي به اشاره به اقدام كارزار بين الف)
 درنگ و بدون قيد و شرطجديد ميالدي، جهت آزادي بي درخواست خود در آستانه سال

ق جانبه از حقواحمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر اماراتي، معروف به حامي همه
  بشر در داخل كشور و در منطقه خاورميانه؛ 

ي تگيراشاره به حبس منصور در مكاني نامعلوم به مدت بيش از يك سال، پس از دس ب)
  ميالدي؛ 2017سال  مارس 20وي در روز 

سال  10ميالدي، به تحمل  2018اشاره به محكوميت ناعادالنه او، در ماه مه سال  ج)
هاي دولت و آميز وي از سياستحبس، به دليل اتهامات منتج از انتقاد مسالمت

  ت حقوق بشر در كشور؛هاي او جهت اصالح وضعيدرخواست
متهم كردن منصور به سلب اعتبار از امارات اشاره به اقدام دادستاني امنيتي كشور به  د)

ميالدي و  2012هاي اجتماعي، ذيل قانون جرائم سايبري سال متحده عربي از طريق شبكه
اقدام وي به محكوم كردن نقض حقوق بشر در مصر و يمن، همچنين مورد پيگرد  ويژهبه

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 53

 https://www.alkarama.org/en/articles/united‐arab‐emirates‐relatives‐detainees‐targeted‐
reprisals 
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خنراني در امارات جرائم مربوط به برگزاري س ازجملههاي ديگر او، قرار گرفتن فعاليت
 متحده عربي؛

پس از  اشاره به حبس منصور در سلول انفرادي در زندان بدنام و سركوبگر الصدر، ه)
ز مورد نيا ليوساسلولي دو در دو متري، بدون تخت، تشك يا ديگر  –محكوميت وي 
  براي گذر زمان؛

 2019سال  اشاره به در نتيجه، اقدام منصور به دست زدن به دو اعتصاب غذا در و)
هاي اماراتي آميزي مقامموفقيت طوربهميالدي، در اعتراض به شرايط اسفبار حبس خود كه 

 اندنرا ناگزير نمود تا امكان تماس موقت او با اعضاء نزديك خانواده خود و گذر
 ا فراهم آورند؛هايي محدود در هواي آزاد رزمان

هاي جسمي و روحي در اين كنجهاشاره به همچنين قرار گرفتن منصور در معرض ش ز)
مصداق شكنجه، بر  عنوانبهسال حبس او در زندان انفرادي  4دوران و به شمار آمدن 

 ورحمانه، غيرانساني بي يهامجازاتاساس كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا 
  ميالدي آن را تصويب نمود؛ 2012تحقيرآميز كه امارات متحده عربي در سال 

ميالدي، در  2021هاي صورت گرفته در سال ه به سوابق اقدامات و فعاليتاشار ح)
  :ازجملهراستاي آزادي احمد منصور، 

يه، به بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در ماه ژانواقدام سازمان ديده -
ي اي مبني بر افشاء قرار گرفتن احمد منصور در معرض رفتارهاصفحه 30انتشار گزارشي 

 ؛ي و ساير اشكال شكنجهحبس نامحدود در سلول انفراد ازجملهآميز در زندان، خشونت
ر، در ق بشاقدام مري اللور، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقو -

ن ماه فوريه، به محكوم كردن حبس طوالني مدت سه فعال اماراتي توسط حكومت اي
 كهاينها تا خواست وي از دولت جهت آزاد كردن آناحمد منصور و در ازجملهكشور، 

 شان فراهم آيد؛يهاي حقوق بشرامكان الزم براي تداوم فعاليت
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، وكيل حقوق بشر فرانسوي، در ماه ژوئن، به طرح 54اشاره به اقدام ويليام بوردون -
شكايت رسمي از جانب مركز حقوق بشر خليج (فارس) در دفتر دادستاني در پاريس، 

الملل كه در حال حاضر رياست سازمان پليس بين –ه سرلشگر احمد ناصر الرئيسي علي
به دليل دستگيري غيرقانوني و شكنجه احمد منصور: گفتني  –(اينترپل) را بر عهده دارد 

كشور امارات متحده عربي  وزارتاست كه الرئيسي كه سمت رياست نيروهاي امنيتي در 
 ال شكنجه و رفتارهاي ظالمانه شده است؛را بر عهده داشته، متهم به اعم

تن او رار گرفات قاشاره به انتشار نامه افشاء شده احمد منصور، در ماه ژوئيه، مبني بر جزئي - 
هاي رفتار در زندان و همچنين محاكمه ناعادالنه فاحش وي، كه در رسانهدر معرض سوء

  و شده بود؛مينه ايمني اهاي جدي در زوجب بروز نگرانيماي انتشار يافته و منطقه
قض نحكوميت ماي مبني بر اشاره به اقدام پارلمان اروپا، در ماه سپتامبر، به تصويب قطعنامه - 

حبس احمد منصور و  ازجملهادعايي حقوق بشر در كشورهاي حاشيه خليج (فارس)، 
  د الرُكِن و ناصر بن غيث؛وي و محم درنگ و بدون قيد و شرطدرخواست جهت آزادي بي

، كميسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، در ماه اكتبر، به 55اشاره به اقدام مري رابينسون -
درخواست از امارات متحده عربي جهت آزاد كردن احمد منصور، در خالل سخنراني خود 

  دوبي؛ يپو اكسدر نمايشگاه جهاني 
ان ك مخالفاتيحبس منصور انعكاسي مستقيم از سركوب متداوم و سيستم كهايناشاره به  ط)

آميز حقوق هاي قانوني و صلحفعاليت كهاينسياسي توسط دولت امارات متحده عربي است و 
  شده است؛بايست منجر به دستگيري و محكوميت وي ميبشري او هرگز نمي

اساس  شناختن مسئوليت خود بر تيرسم بهتأكيد بر ضرورت اقدام دولت امارات به  ي)
 ورط شن بي قيد و احترام به حقوق بشر از طريق آزاد كرد قانون اساسي جهت رعايت و

  درنگ منصور؛بي
فرا رسيدن سال نو ميالدي عاملي براي ايجاد تغيير  كهايناشاره به ابراز اميدواري از  ك)

  ؛56در امارات متحده عربي به شمار آيد

                                                            
٥٤ William Bourdon 
٥٥ Mary Robinson 
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ر روز ربي، دالمللي براي آزادي در امارات متحده عانتشار گزارش از سوي كارزار بين -4
  معلوم.، در خصوص حبس زنداني سياسي اماراتي در مكاني نا1400 آذرماه 24چهارشنبه 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
سياسي اماراتي، در مكاني  –، زنداني عقيدتي 57الجبري خيموناشاره به حبس حسن  الف)

  روز؛ 487نامعلوم براي مدت 
او، از  هاي خانواده الجبري باافتي مبني بر قطع تمامي تماسهاي درياشاره به گزارش ب)

ل هاي امارات متحده عربي به اِعمابا اقدام مقام زمانهمميالدي،  2020اوت سال  15روز 
  هاي تلفني براي وي؛ممنوعيت در زمينه برقراري تماس

الدي، پس از مي 2019اشاره به عدم مالقات خانواده الجبري با او، از ماه دسامبر سال  ج)
و  19 –گير كوويد ها به دليل شيوع بيماري همههاي امارات به تعليق مالقاتاقدام مقام

بس و حها در زمينه سالمت و ايمني وي كه در حال حاضر در مورد مكان ابراز نگراني آن
 وضعيت او اطالعي در دست نيست؛

فعال  93ميالدي، به همراه  2012آوريل سال  9اشاره به دستگيري الجبري، در روز  د)
ر بري مبني ها به انتقاد آشكارا از دولت امارات و امضاء طوماسياسي ديگر پس از اقدام آن

  درخواست جهت ايجاد اصالحات دموكراتيك در كشور؛
الدي، در مي 2013ژوئيه سال  2سال حبس، در روز  10اشاره به محكوميت او به تحمل  ه)

س از قرار ، پ»94يو.ِاي.ايي «به شدت ناعادالنه موسوم به  چهارچوب محاكمه دسته جمعي
 ماه؛ 7گرفتن در معرض ناپديدشدگي قهري به مدت بيش از 

اشاره به اقدام امارات متحده عربي، در آستانه وقوع بهار عربي در سراسر منطقه  و)
آزادي ميالدي، به سركوب گسترده و سيستماتيك  2011خاورميانه و شمال آفريقا، در سال 

                                                                                                                                                            
  براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: الملليگزارش كارزار بين 56

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/2021‐comes‐end‐we‐urge‐uae‐government‐free‐ahmed‐
mansoor 
٥٧ Hassan Munif al‐Jabri 



  32                                                                                                                        88گزارش راهبردي

ني بيان و تشكيل اجتماعات و تجمعات تا جايي كه امروز ديگر اثري از جامعه و فضاي مد
  خورد؛در اين كشور به چشم نمي

هاي حقوق بشري و گفتني است كه تشكيل و فعاليت احزاب سياسي و سازمان ز)
 .58آيدبرگزاري تظاهرات در امارات متحده عربي ممنوع به شمار مي

  
ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساحقوق ب) موارد نقض 
 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
، در 1400 ماهديانتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز چهارشنبه اول  - 1

هاي ميههميليون تن از مردم يمن با كاهش س 8خصوص هشدار سازمان ملل در زمينه مواجهه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  غذايي با توجه به كمبود منابع مالي.

ود با كمب زماناشاره به هشدار برنامه جهاني غذاي سازمان ملل در زمينه مواجهه اين سا الف)
  من؛يميليون تن از مردم  13هاي غذايي به منابع مالي جهت تداوم بخشيدن به تأمين كمك

يليون م 8تر به به ناگزير شدن برنامه جهاني غذا به اختصاص سهميه غذايي كم اشاره ب)
كنند: اين يمتن از شهروندان يمني كه از ماه ژانويه سال آتي ميالدي، گرسنگي را تجربه 

الوقوع ميليون تن ديگر از مردم اين كشور كه در معرض خطر قريب 5در حالي است كه 
  شوند؛سهميه كامل برخوردار مي قحطي قرار دارند، همچنان از

، مدير منطقه خاورميانه و شمال آفريقاي برنامه 59اشاره به اظهارات كورين فاليشر ج)
كننده با توجه به جهاني غذا، مبني بر ناگزير شدن اين سازمان به اتخاذ تدابير مأيوس

ترين در بحراني بندي در اين زمينه با تمركز بر افرادي كهمحدوديت منابع و انجام اولويت
  شرايط قرار دارند؛

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 58

 http://icfuae.org.uk/news/emirati‐political‐prisoner‐held‐unknown‐location‐uae 
٥٩ Corinne Fleischer 
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قوع وهاي يمني به اين تدابير در بدترين زمان ممكن براي خانواده كهايناشاره به  د)
 كهاينهاي برنامه جهاني غذا براي بقاء هستند، با توجه به پيوندد كه وابسته به كمكمي

 آستانه در ن اقتصاد آنكاهش ارزش پول رايج اين كشور و افزايش تورم منجر به قرار گرفت
جب سقوط شده و دسترسي مردم يمن به مواد غذايي كافي به شدت كاهش يافته كه مو

  ؛ هاي اين كشور در سه ماه گذشته شده استتحت تأثير قرار گرفتن نيمي از خانواده
در  تر مناطق يمناشاره به همچنين بيش از دو برابر شدن بهاي مواد غذايي در بيش ه)

  گذشته؛طول سال 
ي از سياراين در حالي است كه تداوم تشديد منازعات در چندين جبهه از كشور نيز ب و)

 ست؛اهاي خود كرده هاي يمني را ناگزير به گريز از خانهخانواده

ل از پذيرترين شرايط، مستأصاشاره به قرار داشتن مردم يمن در حال حاضر در آسيب ز)
ا به رها تن از شهروندان اين كشور صادي كه ميليونامان و بحران عميق اقتمنازعات بي

 ورطه فقر و مستمندي كشانده است؛

 تر از نيمي ازهاي يمني كمگفتني است كه با آغاز سال جديد ميالدي بسياري از خانواده ح)
  كنند؛ها اختصاص داده بود را دريافت مياي كه برنامه جهاني غذا به آنحداقل سهميه روزانه

هاي در حالي است كه در صورت عدم تأمين منابع مالي جديد، ِاعمال كاهشاين  ط)
هاي غذايي به ناپذير بوده و حتي شايد موجب حذف كامل برنامه كمكشديدتر نيز اجتناب

 مردم اين كشور شود؛

 هاي غذايي مدارس؛تغذيه و وعدههاي مربوط به سوءاشاره به همچنين كاهش درمان ي)

ا ب –ميليون نفر  16,2حدود  –جهه بيش از نيمي از جمعيت يمن اشاره به موا ك)
  تغذيه در حال حاضر؛ل با خطر سوءميليون كودك زير پنج سا 2,3گرسنگي شديد و 

ميليون دالر جهت تداوم بخشيدن به برنامه  813اشاره به نياز برنامه جهاني غذا به  ل)
ي ميالدي و نياز اين سازمان در سال پذيرترين اقشار يمن تا ماه مه سال آتكمك به آسيب
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هايي كه در هاي حياتي به خانوادهميليارد دالر جهت ادامه ارائه كمك 1,97، به 2022
  ؛60آستانه فرو افتادن در ورطه قحطي قرار دارند

  
 25شنبه ، در روز پنج61وباشاره به انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -2

برخي از تغذيه. به سوء مبتالودكان يمني كننده كص آمار نگران، در خصو1400 آذرماه
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

منجر  حالدرعينتغذيه در يمن از پيش از آغاز جنگ و اشاره به وجود معضل سوء الف)
ه و شدن تداوم منازعات هفت ساله به رو به وخامت نهادن اين وضعيت در استان حج

  در شمال غرب اين كشور؛ مناطق اطراف آن،
تغذيه در ميان كودكان زير پنج سال در يمن و حاكي بودن ويژه مشاهده سوءاشاره به به ب)

  دي؛كننده اين معضل در سال جاري ميالآمار سازمان پزشكان بدون مرز از افزايش نگران
 ور شواشاره به منجر شدن منازعه حدودًا هفت ساله يمن به تضعيف اقتصاد اين ك ج)

ز نظام سالمت پيشاپيش شكننده آن، كه با گذشت هر روز بر وخامت اين وضعيت ني
 شود؛افزوده مي

وابسته به سازمان پزشكان بدون مرز  -اشاره به ناگزير شدن مركز تغذيه درماني بيماران  د)
ر بيمار، از ماه ژانويه تا نوامب 3377، در استان حجه، به پذيرش 62در بيمارستان شهر عبس -

تغذيه شديد به به سوء مبتالدرصدي پذيرش كودكان  76و همچنين افزايش  2021سال 
ها، در سال جاري در قياس با سال گذشته ميالدي، از سوي سازمان همراه ساير بيماري

 ريليف؛

تغذيه، با ه سوءب مبتالكودكان  چندبارهاشاره به ناگزير شدن اين مراكز به درمان مكرر و  ه)
رار د توجه قعلل اصلي و بنيادين منجر به بروز اين بحران همچنان مور كهيناتوجه به 

 نگرفته و رفع نشده است؛

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 60

 https://news.un.org/en/story/2021/12/1108612 
٦١ ReliefWeb 
٦٢ Abs 
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ه وقوع بتغذيه كودكان تنها به دليل فقدان يا كمبود مواد غذايي سوء كهايناشاره به  و)
ت ز دساتوجه به  وجود مواد غذايي، شهروندان يمني با رغمبهنپيوسته و در بسياري موارد 

 وهاي متمادي، كاهش ارزش پول رايج كشور رفتن مشاغل، عدم دريافت حقوق براي ماه
آن  افزايش بهاي مواد غذايي، سوخت و ساير كاالهاي ضروري، از عهده مخارج تهيه

  آيند؛برنمي
جا شده به خانوار بي 55650اشاره به ميزباني شهر عبس و مناطق اطراف آن از حدود  ز)

هاي ها نيز براي بقاء خود به دريافت كمكها در اين كشور كه اكثر آنريدليل تداوم درگي
اي ها جهت تهيه مواد غذايي بربشردوستانه متكي هستند و از اين روز بسياري از آن

 فرزندان خود با چالش مواجهند؛

ز كل ادرصد  33حدود  كهايناشاره به آمار به دست آمده از بيمارستان عبس مبني بر  ح)
اند، تغذيه كه در سال جاري ميالدي در اين بيمارستان پذيرش شدهبه سوء مبتالكان كود

  اند؛بين يك تا شش ماه سن داشته
نان ناپذيري دسترسي به خدمات درماني براي بسياري از زاشاره به دشواري يا امكان ط)

سوي  شور: ازكين ر اباردار، مادران و نوزادان با توجه به تقريباً فقدان نظام درماني عمومي د
 ؛آورند كه از وزن الزم برخوردار نيستندتغذيه، كودكاني به دنيا ميديگر مادران دچار سوء

ناطق مهاي بيماران سرپايي در بسياري از اشاره به همچنين منجر شدن فقدان كلينيك ي)
زمان  مدت تغذيه برايبه سوء مبتالمناطق دورافتاده، به عدم درمان كودكان  ويژهبهيمن، 

 ها و نيازشان به بستري شدن درطوالني و در نتيجه رو به وخامت نهادن وضعيت آن
 ها؛بيمارستان

ران و هاي بشردوستانه به اولويت بخشيدن به سالمت مادتأكيد بر ضرورت اقدام گروه ك)
 ومي؛ تحقق كارآمدي بيشتر خدمات درماني عم باهدفكودكان و حمايت از نظام سالمت 

گسترش توزيع  ازجملهتأكيد بر ضرورت تأمين تمامي نيازهاي اوليه مردم اين كشور،  ل)
كنند و ارتقاء آگاهي نرم مي وپنجهدستتغذيه غذا در مناطقي كه به شدت با معضل سوء

 تغذيه؛جامعه در زمينه بهداشت و سالمت و شناسايي نخستين عالئم سوء
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دي و قتصاردم يمن از طريق ايجاد تغييرات اتأكيد بر ضرورت توجه به وضعيت مالي م م)
  ها؛زيربنايي و حمايت از معيشت آن

ترين ناتوان كهايننگ از هاي درگير در جتأكيد بر ضرورت حصول اطمينان طرف ن)
  را نپردازند؛ هاي جامعه هزينه اين منازعهبخش
تغذيه در سوء گفتني است كه بدون ايجاد اين تغييرات احتماالً تعداد و شدت موارد س)

 .63ميان كودكان زير پنج سال همچنان ادامه خواهد يافت
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