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  درآمد
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 آشكار به ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400ماه كشورهاي منطقه، در بهمن
، مورد 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمده

  بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به شرح زير است:
  

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

  *عربستان سعودي
 18، در روز دوشنبه 2انتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان حقوق بشري القسط -1

، در خصوص منجر شدن كاهش فشارهاي جهاني بر رهبران سعودي به 1400 ماهبهمن
اي اين برخي از محوره ميالدي. 2021هاي جديد در اين كشور در سال وقوع سركوب

  از: اندعبارتگزارش 
 كهايناشاره به انتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان حقوق بشري القسط مبني بر  الف)

ميالدي، كه براي  2021سال  اوايلفشارهاي شديد جهاني بر رهبران عربستان سعودي در 
اوم اين كشور تد وتارتيرهمدت زماني كوتاه و در راستاي بهبود كارنامه حقوق بشري 

                                                            
الملل )؛ سازمان عفو بينHuman Rights Watchبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Amnesty  International اسوشيتدپرس ()؛ خبرگزاريAssociated  Press  (AP)المللي )؛ فدراسيون بين
 International Federation of Journalistsنگاران (روزنامه (IFJ)المللي براي آزادي در امارات متحده )؛ كارزار بين
 International Campaignعربي ( for Freedom  in  the United Arab Emirates  (ICFUAE)مركز حقوق  )؛

 Gulf Centre(بشر خليج (فارس)  for Human Rights  (GCHR)(حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛Bahrain 

Institute for Rights and Democracy (BIRD)) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for Human Rights ؛(
 European‐Saudi Organization for Human Rightsبشر (سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي  (ESOHR)؛( 

 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  East Monitor  (MEMO)( گزاري آناتوليخبر )؛Anadolu 

Agency(  و) شبكه خبري يورونيوزEuronews.(  
٢ ALQST for Human Rights 
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يافت، منجر به تحقق برخي اصالحات ظاهري و پذيرش برخي موارد از سوي حكومت 
  اين كشور شد؛

هاي سعودي به از سر گرفتن الگوي معمول ، اقدام مقامحالدرعيناشاره به  ب)
المللي بر هاي خود و همچنين تشديد آن، در پي كاهش فشارهاي جامعه بيناستفادهسوء

  اين كشور؛
دي و ميال 2021سال  اوايله اقدام محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، در اشاره ب ج)
با برگزاري  زمانهم ويژهبهالمللي بر اين كشور، با تشديد فشارهاي جامعه بين زمانهم

هم برخي اصالحات م ياجرادر رياض، به متعهد شدن به  20اجالس كشورهاي گروه جي
  اند؛نيامدهنيز در اجراو در نتيجه به  ار نيافتهنهادينه: اگر چه كه اين موارد هنوز انتش

از  قيدتيع –اشاره به آزاد شدن شماري از زنان مدافع حقوق بشر و زندانيان سياسي  د)
گيرانه كه به مثابه هاي سختها در معرض محدوديتقرار گرفتن آن حالدرعينحبس و 

  ها است؛عدم آزادي آن
رتكب به هاي سعودي در زمينه اعدام افراد ممثبت مقام الحدرعيناشاره به اقدام كوچك و  ه)

ر آميز، همچون جرائم مربوط به مواد مخدر: اين در حالي است كه سايجرائم غيرخشونت
 اصالحات ادعايي حكومت در زمينه مجازات اعدام در عمل مبهم باقي مانده است؛

به  مينهزكننده جديد در اشاره به همچنين اقدام حكومت سعودي به آغاز روند نگران و)
  سياسي؛ –مخاطره انداختن عامدانه زندگي زندانيان عقيدتي 

هاي سعودي به جويانه فزاينده از سوي مقاماشاره به منجر شدن اتخاذ اين رويكرد انتقام ز)
طلب سياسي، در سلول خود در زندان و ناكارآمدي ، اصالح3قتل رسيدن موسي القرنيبه

  تحقيق در اين رابطه؛ هرگونهر زمينه انجام حكومت اين كشور د
هاي امان آزادي بيان و مخالفتهاي سعودي به سركوب بياشاره به تداوم اقدام مقام ح)

  هاي طوالني مدت براي شماري از فعاالن و منتقدان؛آميز با صدور احكام حبسمسالمت

                                                            
٣ Musa al‐Qarni 
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وجه به با ت كهاينني بر اشاره به اظهارات مدير اجرايي سازمان حقوق بشري القسط، مب ط)
هاي اين كشور، المللي متداوم بر مقاموضعيت عربستان سعودي، تنها ِاعمال فشارهاي بين

  شود؛هاي معنادار در راستاي تحقق حقوق بشر در آن ميسرانجام منجر به بروز پيشرفت
المللي جهت تجديد فشارها و پافشاري بر اشاره به درخواست از جامعه بين ي)
 ستان سعودي به انجام اصالحاتناگزير كردن عرب منظوربههاي اضطراري خود واستدرخ

 ور؛هاي اوليه در كشحقوق و آزاديواقعي و احترام كامل به 

  :ازجملههاي گزارش ساالنه سازمان حقوق بشري القسط، يافته ترينمهماشاره به  ك)
ينه ميالدي، در زم 2021سال ، در ماه فوريه هاي حكومت عربستانتحقق نيافتن وعده -

  ايجاد اصالحات در نهادهاي قضايي اين پادشاهي؛
 منظوربههاي خودسرانه، هاي عربستان در زمينه دستگيرياشاره به تداوم كارزار مقام -

وبالگ تر و خاموش كردن صداي منتقدان و در راستاي هدف قرار دادن فعاالن جوان
ي است اند: اين در حالرادي كه پيشاپيش محبوس شدهو همچنين اعضاء خانواده اف نويسان

 برند؛هاي سرشناس اين كشور در زندان به سر ميكه بسياري از شخصيت

دي، ميال 2021سياسي در طول سال  – ها تن از زندانيان عقيدتيآزاد شدن مشروط ده -
ي هاممنوعيت ازجملهاند، گيرانه قرار گرفتههاي سختكه البته تحت محدوديت

 هاي اجتماعي؛هاي شغلي و استفاده از رسانهاي چون منع از سفر، فعاليتخودسرانه

هاي عامدانه و يا هاي عامدانه پزشكي و اداري كه به مرگكننده موارد اهمالافزايش نگران - 
د، هاي اين كشور در اغلب موارپذيري انجاميده، همچنين استفاده مقامناشي از فقدان مسئوليت

 سياسي است؛ –ن عقيدتي پذيري زندانياهاي قهري كه نمايانگر آسيبديدسازياز ناپ

جو در پي مدت براي فعاالن و منتقدان مسالمتصدور مجدد احكام حبس طوالني -
  هاي به شدت معيوب؛برگزاري محاكمه

ميالدي كه بيش از دو برابر سال  2021نفر در سال  67اقدام حكومت سعودي به اعدام  -
هاي اخير در اين پادشاهي اين حكم در ماه ياجراكمتر از نرخ متوسط  حالدرعينو  2020
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حكم اعدامي  گونههيچهاي متمادي، است: گفتني است كه براي نخستين بار در خالل سال
  در نيامده است؛ اجرابراي جرائم مربوط به مواد مخدر به 

 ياجرا منظوربههاي اين كشور مينهاي سعودي به مصادره غيرقانوني زتداوم اقدام مقام -
تخريب كل يك  ازجملههاي توسعه و تخليه قهري صدها تن از ساكنان اين مناطق، طرح

 ؛4منطقه در شهر جده

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 4

، در خصوص تخليه 1400 ماهبهمن 6بشر، در روز چهارشنبه سعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي *
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ر جده در عربستان سعودي.اجباري ساكنان شه

ان برخي از مناطق ميالدي، به تخليه گسترده ساكن 2022اشاره به اقدام حكومت عربستان سعودي، در ماه ژانويه سال  الف)
 هرگونهمناطق، فقدان  ته از سوي دولت سعودي در قبال مردم اينهاي انجام پذيرفافكنيشهر جده كه عالوه بر هراس

ه هاي انجام شدآزادي عقيده در اين زمينه، پيگير هرگونهها و ممانعت به عمل آمدن از بروز آفريني جامعه مدني در آننقش
  المللي است؛حاكي از تأييد تناقض اين موارد تخليه با شماري از قوانين داخلي و بين

وسط ارده شده تهاي ويدئويي به اشتراك گذند تخليه بر اساس تصاوير و فيلماشاره به موارد نقض انجام پذيرفته در فرآي ب)
  :ازجملهفعاالن، 

جا شدگي برخي از تواند منجر به بيساعت فراتر نرفته و مي 48كه در برخي مواقع از  مدتكوتاههاي ارائه مهلت - 
  هاي ساكن اين مناطق شود؛خانواده

هاي مزبور تخريب كهنيانمادهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي اين مناطق با توجه به  قصد اين عمليات جهت از ميان بردن -
  شوند؛ها مي، مدارس و بيمارستانشامل تخريب مساجد

ر دريافت أخير دمحروم ماندن شهروندان فاقد مدارك مالكيت رسمي از دريافت حق غرامت و مواجهه ساير شهروندان با ت -
 كند؛رات برخي منابع براي خريد محل سكونت مشابه كفايت نمياين مبالغ كه بنا بر اظها

د دالري در مساحت ميليار 75طرحي  ياجرااشاره به وقوع اين تحوالت در پي اقدام محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، به  ج)
گزين كردن اين مناطق با جاي منظوربهميالدي،  2020انداز سال از اين شهر در راستاي تحقق برنامه چشم مترمكعبميليون  5,7

  حي و گردشگري؛پروژه تفري 10 ياجرانمادهاي جهاني چون، سالن اپرا، موزه، استاديوم ورزشي، استخر و ... و همچنين 
 37 تن دست كمار گرفاشاره به جداول انتشار يافته توسط شهرداري جده مبتني بر منجر شدن اين عمليات به تحت تأثير قر د)

ها نفر در آن ونيليمكيهزار واحد مسكوني كه نزديك به  200، مشتمل بر مترمكعبميليون  31,2با مساحت  منطقه از اين شهر
 گيرند؛ها قرار مييك چهارم از جمعيت جده تحت تأثير اين تخليه گريدعبارتبه –كنند زندگي مي

از شهروندان منطقه  ردن قهري هزاران تنجا كميالدي، به بي 2017اشاره به اقدام حكومت عربستان، در ماه مه سال  ه)
تني ستاني: گفين منطقه باانتقاد سازمان ملل در اين رابطه و درخواست آن جهت حمايت از ا رغمبهالماسوره در شهر عواميه، 
قض بشر، حكومت سعودي در اين زمينه مرتكب ندي براي حقوق سعو –هاي سازمان اروپايي سازياست كه بر اساس مستند

 اري از قوانين شده است؛شم

جا كردن مردم منطقه خربت در شهر تبوك، در شمال ميالدي، به بي 2020هاي عربستان، در آغاز سال اشاره به اقدام مقام و)
ه مقصدي براي پروژه شهر جديد نئوم توسط محمد بن سلمان و تبديل اين منطقه ب ياجرا منظوربهغرب اين كشور، 

ت در د دريافت غرامشهروندي كه از امضاء قراردا –به كشته شدن عبدالرحيم الحويطي انجاميد  كه وكاركسبگردشگري و 
  قبال تخليه منزل خود امتناع ورزيده بود؛
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وميت ميالدي در عربستان بار ديگر تحت لواي نظام قي 2021به پايان رسيدن سال  -
حت تنان ست و زنان همچظالمانه مردساالرانه كه تا فروپاشي آن راه طوالني در پيش ا

ه بودند ك هاي سعودي ادعا كردهكنترل مردان اين كشور قرار دارند: اين در حالي است مقام
 بخشند؛قدرت مي جايگاه زنان در جامعه را تحكيم كرده و به آن

البته  ظام بدنام كفالت كهاصالحات محدود در زمينه ن ياجراهاي سعودي به اقدام مقام -
ها تن از ميليون كهاين ازجملهرند، هاي چشمگير برخوردامفرها و معافيت اين موارد از

 شوند؛كارگران خانگي شامل آن نمي

اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي، به رأي مثبت  -
المللي موجود كه به تحقيق در زمينه بين سازوكارعليه تجديد مأموريت تنها 

هاي گرياقدامي كه با البي –پردازد هاي حقوق بشري در جنگ يمن ميفادهاستسوء
گسترده عربستان و ساير شركاي اين كشور در ائتالف عربي انجام پذيرفت: اين در حالي 

به رهبري عربستان هاي غربي نيز همچنان به تأمين تسليحات براي ائتالف است كه دولت
  دهند؛ادامه مي

                                                                                                                                                            
اكن منطقه ميالدي، به تخريب منازل مسكوني شهروندان س 2021هاي عربستان، در ماه آوريل سال اشاره به اقدام مقام ز)

د: گفتني ا بودن، در ميانه خشم ساكنان اين منطقه كه در تالش براي متوقف ساختن بولدوزرهتندحه در استان خميس مشيط
و مدينه  مكه ازجملههاي عربستان همچنين منازل مسكوني در مناطق قديمي برخي از شهرهاي ديگر اين كشور، است كه مقام

 اند؛را نيز تخريب نموده

د ي منازل خوين كشور در معرض تخليه قهرادادن ساكنان شهر جده و ديگر مناطق هاي سعودي به قرار اشاره به اقدام مقام ح)
هاي تعيين شده توسط كميته حقوق اقتصادي و هاي حقوقي و ساير حمايتها به حمايتبدون فراهم آوردن دسترسي آن

 شده است؛ هاجا شدگي آناجتماعي در اين زمينه و همچنين نقض مقررات داخلي اين كشور كه منجر به بي

ر ق مسكوني دالمللي در زمينه تخليه و اخراج ساكنان مناطاشاره به همچنين اقدام حكومت عربستان به نقض قوانين بين ط)
ن به بخشيد جهت منافع توسعه كه توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه مسكن تصريح شده است، مبتني بر اولويت

ياسي خود هداف اقتصادي و سبه حداقل برساند: اين در حالي است كه دولت سعودي ا جا شدگي راراهبردهايي كه ميزان بي
 را بر منافع مردم كشور برتري داده است؛

ها و توسعه ريزيبرنامه ياندهيفرآ ريتأثبر اساس اصول تعيين شده در اين زمينه، افرادي كه به نحوي تحت  كهنيااشاره به  ي)
ض به فراد معترر نيامده و اد اجراروندي كه در عربستان به  –ند، بايد در آن مشاركت داده شوند گيرشهري يا روستايي قرار مي

 شان شده است؛بازداشت و كشته شدناين اقدام نيز مورد پيگرد قانوني قرار گرفته كه منجر به 

انوني ه زماني قان يك منطقتخليه ساكنعالوه بر ضرورت اتخاذ تدابير الزم به هنگام انجام عمليات تخريب،  كهنياتأكيد بر  ك)
هاي توسعه عربستان مواردي كه در طرح –جهت منافع عام و خاص انجام پذيرد  آيد كه به قصد توسعه و دربه شمار مي
  جايي ندارند.
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شوند به صحبت درباره سرشناس جهاني كه به عربستان دعوت مي هاياقدام شخصيت -
در ماه دسامبر سال گذشته  كهاينعدم رعايت حقوق دگرباشان جنسي در اين كشور و 

ميالدي، لوئيس هميلتون، قهرمان مسابقات فرمول وان، علناً اظهار داشت كه به همين دليل 
  ؛5كنداين كشور استقبال نميدر  رانياتومبيلهاي بزرگ از مشاركت در رقابت

  
شنبه سه بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -2

هاي ري، در خصوص اقدام عربستان سعودي به اتخاذ الگوي دستگي1400 ماهبهمن 12
ارش برخي از محورهاي اين گز خودسرانه گسترده، از نگاه كارشناسان سازمان ملل.

  از: اندعبارت
ه تفاداشاره به ابراز نگراني عميق كارشناسان مستقل سازمان ملل در خصوص اس الف)

ن در قبال مدافعا ازجملهده، هاي خودسرانه گسترعربستان سعودي از الگوي دستگيري
ها از حقوق مشروع خود در زمينه آزادي آميز آنمندي مسالمتحقوق بشر، به دليل بهره

  كت در اجتماعات و تجمعات؛بيان، عقيده و مشار
ن در عاالفاشاره به همچنين ابراز نگراني درباره قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و  ب)

  رفتار به هنگام حبس؛معرض سوء
ها يا آميز از سياستانتقاد غيرخشونت كهاينتأكيد گزارشگران ويژه سازمان ملل بر  ج)

 شته وي كه تحت حاكميت قانون قرار داقوه قضائيه، در جوامع ازجملهنهادهاي حكومت، 
 مار آيد؛تواند به مثابه جرائم كيفري به شمتعهد به اصول و تعهدات حقوق بشري هستند، نمي

، بشر اشاره به اقدام گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق د)
ه و قيدعق آزادي كارگروه حبس خودسرانه، گزارشگر ويژه در زمينه ارتقا و حمايت از ح
سال رحمانه، به اربيان و گزارشگر ويژه در زمينه شكنجه و ديگر اشكال رفتارهاي بي

 ميالدي؛ 2021نوامبر سال  30اي به دولت عربستان سعودي در روز نامه

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

 https://www.alqst.org/en/post/easing‐pressure‐on‐saudi‐leaders‐led‐to‐renewed‐
repression‐in‐2021 
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اشاره به مبتني بودن اين نامه بر اطالعات دريافتي از سوي گزارشگران ويژه در رابطه با  ه)
 و 6أسماء السبيعي ازجملهنه و حمله به منازل زنان مدافع حقوق بشر، دستگيري خودسرا

، 8و حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشري چون، دكتر محمد القحطاني 7مها الرفيدي
  ؛11خالد العميرو  10عيسى النخيفي، 9فوزان محسن عوض الحربي

هاي اشاره به ابراز نگراني گزارشگران ويژه سازمان ملل در خصوص دستگيري و)
اري سيستماتيك انجام شده توسط دولت سعودي، ضمن خاطرنشان كردن اين نكته كه شم

ن و با اي هاي سعودي ذكر شده بودهاز اين موارد در نامه پيشين سازمان ملل خطاب به مقام
ور ن كشحال اقدامي در راستاي اصالح وضعيت حقوقي جاري و حمايت از زندانيان در اي

  انجام نپذيرفته است؛
درخواست گزارشگران ويژه سازمان ملل از دولت سعودي جهت حمايت از حقوق  ز)

  ناپذير؛آسيب جبران هرگونهافراد ذكر شده در اين نامه در قبال 
المللي اشاره به اقدام متداوم دولت سعودي به تالش جهت گمراه ساختن جامعه بين ح)

  رائه اطالعات كذب؛يات، از طريق اها و شكاها يا پاسخ به پيامدر نامه
كند تا بر واقعيات دولت سعودي با هدف قرار دادن فعاالن، تالش مي كهايناشاره به  ط)

هاي دستگيري ويژهبهدر حال وقوع در كشور و مصاديق نقض سيستماتيك حقوق افراد، 
 ؛12رفتار، سرپوش بگذاردخودسرانه در ابعاد گسترده و اِعمال شكنجه و سوء

 

، در روز دوشنبه 13بشرسعودي براي حقوق  –رش از سوي سازمان اروپايي انتشار گزا -3
، در خصوص درخواست دادستاني عمومي عربستان جهت صدور حكم 1400 ماهبهمن 11

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اعدام براي سعود الفرج.
                                                            

٦ Asma Al‐Subaie 
٧ Maha Al‐Rafidi 
٨ Dr. Muhammad Al‐Qahtani 
٩ Fawzan Mohsen Awad Al‐Harbi 
١٠ Issa Al‐Nukhaifi 
١١ Khaled Al‐Omair 

  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  12
https://b2n.ir/k43849 
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ميالدي،  2021ئن سال اشاره به اقدام دادستاني عمومي عربستان سعودي، در ماه ژو الف)
  ؛15عليه سعود محمد الفرج 14به درخواست جهت صدور حكم حرابه

شي نظامي ميالدي، در جريان يور 2019اشاره به دستگيري الفرج در ماه دسامبر سال  ب)
  كرد؛به منزل مسكوني او كه با همسر و فرزندش در آن زندگي مي

ازداشت حكم ب ا به زندان، بدون ارائههاشاره به اقدام حكومت عربستان به انتقال آن ج)
  قضايي و سپس جدا كردن الفرج از همسر و فرزندش؛

هاي مقام روز آزاد شدند، اما 18گفتني است كه اگر چه همسر و فرزند الفرج پس از  د)
ي ون وسيله رساني به او در اين زمينه عامدانه خودداري ورزيدند، تا بديعربستان از اطالع

لفرج به خواهي كنند: اين در حالي بود كه اآسيب قرار دهند و از او باج را بيشتر مورد
  ماه از سرنوشت خانواده خود اطالعي نداشت؛ 9مدت يك سال و 

وميت قهري پس از دستگيري و محر اشاره به قرار گرفتن الفرج در معرض ناپديدسازي ه)
دي سيستماتيكي كه رآينف - از وكيل  برخوردارياو از حقوق اساسي خود در زمينه 

  كند؛حكومت عربستان در دوران تحقيق و بازجويي در قبال زندانيان اتخاذ مي
ديد او به ماه و ته 9اشاره به محبوس ماندن الفرج در سلول انفرادي به مدت يك سال و  و)

  و؛يه امورد تجاوز قرار گرفتن همسرش در صورت عدم اعتراف وي به اتهامات مطرح شده عل
 هاي شديد جسمي و روحي كهبه همچنين قرار گرفتن الفرج در معرض شكنجه اشاره ز)

 در چندين مورد منجر به بيهوش شدن و انتقال او به بيمارستان شد؛

ازجوي ام باشاره به ناگزير شدن الفرج به انگشت زدن پاي اوراق سفيد و همچنين اقد ح)
ت ظهاراساختن او به نگارش ااو به پاره كردن دفترچه اظهارات وي و در عوض ناگزير 

  ديكته شده از سوي بازجو؛

                                                                                                                                                            
١٣ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
١٤ Hirabah 
١٥ Saud Muhammad Al‐Faraj 
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ر ر شهداشاره به فعاليت گسترده الفرج در تظاهرات بر پا شده در پي بهار عربي  ط)
شر، بميالدي و دستگيري حسين الفرج، برادر وي و مدافع حقوق  2011قطيف، در سال 

 ميالدي؛ 2017در ماه ژانويه سال 

ماه  ، درر امنيتي سعودي از نهاد تحقيقات عمومي عربستاناشاره به اقدام يك مأمو ي)
فع ستاي مناميالدي، به تماس با سعود الفرج جهت انجام مأموريتي در را 2017فوريه سال 

  المللي و دريافت مبالغ مالي در قبال آن؛اي و بينكشور، در سطوح داخلي، منطقه
ه سفر با ترغيب د گروهي از جوانان ربر اساس اين مأموريت الفرج باي كهايناشاره به  ك)

هاي كرده و هزينههاي نظامي ميبه ايران، لبنان و عراق جهت قرار گرفتن تحت آموزش
ين اشده است. الفرج سپس بايد اين سفرها تماماً توسط اين مأمور امنيتي پرداخت مي

و  سفر انجام شده ها باور كنند كه تداركات الزم جهت ايننموده تا آنجوانان را اغفال مي
  دهند، به عمل آمده است؛ها را مورد تعليم قرار ميهاي الزم با افرادي كه آنهماهنگي

او از  رفتناشاره به امتناع الفرج از پذيرش اين پيشنهاد و سپس مورد تهديد قرار گ ل)
 ؛در آينده با مشكل مواجه خواهد شد كهاينسوي اين مأمور امنيتي مبني بر 

كردن الفرج به  ميالدي به متهم 2021به اقدام دادستاني عمومي، در ماه ژوئن سال اشاره  م)
و  ها اعتراف كرده بودارتكاب به جرائم متعدد كه تحت فشارهاي جسمي و روحي به آن

ها، ناندازي تظاهرات و تحصمشاركت در و راه ازجملههمچنين اعترافات زندانيان ديگر، 
گرفتن  قرار هاي حقوق بشري، وابستگي به سازماني تروريستي وبرقراري ارتباط با سازمان

  ؛هاي نظامي به همراه ديگر افرادتحت آموزش
بر  لفرجااشاره به درخواست دادستاني عمومي از دادگاه جهت صدور حكم حرابه عليه  ن)

 اساس اتهامات مبتني بر موارد نقض حقوق اساسي متهم؛

ي هاي جسمي و روحي به مثابه سياستن از شكنجهاشاره به استفاده حكومت عربستا س)
المللي ترين موازين بينهاي ساختگي كه فاقد سادهسيستماتيك و برگزاري محاكمه

  هاي عادالنه است؛دادگاه
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اي خود جهت توجيه تسويه برداري عربستان از نفوذ منطقهاشاره به همچنين بهره ع)
شان با ها و مرتبط ساختنجلوه دادن اتهامات آنآميز فعاالن و انديشمندان از طريق اغراق

  .16هاي تروريستيآميز و گروهاقدامات خشونت
  *بحرين

 25، در روز دوشنبه 17انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1
با يازدهمين سالگرد  زمانهم، در خصوص تداوم سركوب در بحرين 1400 ماهبهمن

ميالدي (دوشنبه  2022فوريه سال  14هانه در اين كشور در روز خواهاي دموكراسيخيزش
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ).ماهبهمن 25

معه مدني و ميالدي، به سركوب جا 2021اشاره به تداوم اقدام رژيم بحرين، در سال  الف)
نه آزار و اذيت بار خود در زميهاي بنيادين و همچنين كارزار خشونتتحديد شديد آزادي

  مخالفان سياسي و تشديد هدف قرار دادن كودكان؛
حقوق  نقض اشاره به تداوم ِاعمال شكنجه و مواجهه زندانيان سياسي با موارد معمول ب)

  ها؛زندان باردهشتآميز و ترذيلي و شرايط بشر، رفتارهاي تبعيض
عتبار االمللي فاقد ه بينكه در جامع –اشاره به تداوم اقدام نهادهاي نظارتي بحرين  ج)

  هاي حقوق بشري در اين كشور؛استفادهبه سرپوش نهادن بر جرائم ناشي از سوء –هستند 
قل مست اشاره به تداوم مخالفت حكومت بحرين با فراهم آوردن امكان ورود ناظران د)

جه كنينه شگزارشگر ويژه اين سازمان در زم ازجملهحقوق بشر و كارشناسان سازمان ملل، 
  گروه حبس خودسرانه، به اين كشور؛و كار

  :هازجملميالدي،  2021اشاره به محورهاي موضوعي حقوق بشر در بحرين در سال  ه)
  جهاني يهايبندرتبه*جايگاه بحرين در 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  16

https://b2n.ir/m29310 
١٧ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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كشور  180از ميان  168ميالدي، در رتبه  2021اشاره به قرار گرفتن بحرين در سال  -
رز ممطبوعات كه از سوي سازمان گزارشگران بدون  جهان، در رابطه با شاخص آزادي

 برآورد شده است؛

كشور  167يان ماز  144اشاره به اقدام روزنامه اكونوميست به قرار دادن بحرين در رتبه  -
  ميالدي، در رابطه با شاخص دموكراسي جهاني؛ 2021جهان، در سال 

ميالدي، در  2020 بحرين، در سال به 40از  2اشاره به اقدام خانه آزادي، به ارائه رتبه  -
در رابطه با  100از  30هاي مدني، در زمينه آزادي 60از  10رابطه با حقوق سياسي، 

  هاي جهاني؛در زمينه آزادي 100ز ا 12هاي فضاي مجازي و آزادي
 ؛ب منطقهي عراشاره به برخورداري بحرين از باالترين ميزان نرخ سرانه حبس در ميان كشورها - 

 دانيان سياسي در زندان جو*زن

ن تقريبًا زنداني سياسي تنها در زندان جو، در ميا 1400اشاره به محبوس بودن حدود  -
حكوم به متن از اين زندانيان  500نفري كل زندانيان كه بيش از  3800تا  3200جمعيت 

 هميالدي در حبس ب 2011سال هستند و بسياري نيز از سال  20هاي بيش از تحمل حبس
 اند؛سر برده

هاي بحرين كه دو ميالدي، در زندان 2021زنداني، در سال  3بار اشاره به مرگ فاجعه -
اند، عالوه بر يك زنداني سياسي سابق كه مرگ هر چهار ها زنداني سياسي بودهتن از آن

شان به محروم كردن عامدانه هاي اين كشور مبني بر اقدامتن، اتهامات جدي عليه مقام
 راه داشته است؛هاي پزشكي را به همانيان از مراقبتزند

ميالدي عليه فعاالن مهم  2011تن از متهمان پرونده سال  10اشاره به تداوم حبس  -
خواهانه آن سال محكوم هاي دموكراسيسياسي كه به دليل ايفاء نقش خود در خيزش

، شيخ 20المقداد ، شيخ محمد حبيب19، عبدالوهاب حسين18حسن مشيمع ازجملهاند، شده

                                                            
١٨ Hasan Mushaima 
١٩ Abdulwahab Hussain 
٢٠ Sheikh Mohamed Habib al‐Miqdad 
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، شيخ سعيد 23، عبدالهادي الخواجه22، دكتر عبدالجليل السنكيس21عبدالجليل المقداد
: 27و محمد علي اسماعيل 26، شيخ عبدا... المحروس25، شيخ عبدالهادي المخضر24النوري

اند، همچنين گفتني است كه هفت تن نخست اين فهرست محكوم به تحمل حبس ابد شده
 برد؛اق نيز در حبس ابد به سر ميجمعيت الوفشيخ علي سلمان، رهبر 

 2021سال  ژوئيه 8اشاره به اقدام دكتر عبدالجليل السنكيس به اعتصاب غذا، از روز  -
گذرد، در اعتراض به مصادره پژوهش خود روز از آن مي 220ميالدي، كه تاكنون بيش از 

لي كه وضعيت كه وي در مدت حبس به نگارش درآورده بود. گفتني است كه در حا
هاي بحرين همچنان از تماس ويدئويي هفتگي او با نهد، مقامسالمت او رو به وخامت مي

 اند كه موجب تشديد اعتراض او با امتناع ازاش، خودسرانه ممانعت به عمل آوردهخانواده
  دريافت سرم شده است؛

  *مجازات اعدام
الوقوع حكم اعدام با قريب يجرااتن در حال حاضر در معرض  26اشاره به قرار داشتن  -

 12تني است كه در آمده: گف اجراها به مينه آنزهاي حقوقي در تمامي رويه كهاينتوجه به 
اند ها ادعا كردهتن از آن 11تن از اين افراد محكوم به ارتكاب به جرائم سياسي هستند كه 

دليل جرائم مربوط به مواد تن از اين افراد به  3اند. همچنين كه تحت شكنجه قرار گرفته
 آيد؛ دي به شمار نمياند كه از جرائم جمخدر محكوم شده

، در ماه 28اشاره به گزارش مشترك موسسه حقوق و دموكراسي بحرين و سازمان رپريو -
درصدي صدور احكام اعدام در دهه  600ميالدي، مبني بر افزايش  2021ژوئيه سال 

لوقوع حكم اعدام اقريب ياجراي كه در معرض درصدي افراد 2500گذشته و افزايش 
  خود قرار دارند؛

                                                            
٢١ Sheikh Abduljalil al‐Miqdad 
٢٢ Abduljalil al‐Singace 
٢٣ Abdulhadi al‐Khawaja 
٢٤ Sheikh Sa’eed al‐Nuri 
٢٥ Sheikh Abdulhadi al‐Mukhodher 
٢٦ Sheikh Abdulla al‐Mahroos 
٢٧ Mohamed Ali Ismail 
٢٨ Reprieve 
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 ميالدي، كه از ميان هر 2017ها از سال برابري ميزان اعدام 10اشاره به افزايش بيش از  -
انوني رانه يا فراقاقدام خودس عنوانبهمورد از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل  5مورد،  6

  مورد محكوميت قرار گرفته است؛
  ف قرار دادن كودكان*هد

دسامبر سال  27ها از روز تن از آن 5كودك در بحرين كه  6اشاره به حبس خودسرانه  -
ر ديسف) ميالدي و مغاير با دستورالعمل صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يون 2021

  اند؛، محبوس شده19 –زمينه حبس كودكان در دوران شيوع بيماري كوويد 
شان نا والديازجويي قرار گرفتن مكرر اين كودكان بدون حضور وكيل ياشاره به مورد ب -

دقيقه  10هاي خانوادگي به استثناء امكان برخورداري از ها از مالقاتو محروميت آن
كشنبه فوريه سال جاري (ي 20ها در روز تماس تلفني در هفته: گفتني است كه محاكمه آن

  شود؛اول اسفندماه) برگزار مي
 2021بار كودكان در سال به اقدام بحرين به افزايش هدف قرار دادن خشونت اشاره -

هاي اعتراضي در ماه فوريه، كه كودك به دليل فعاليت 13ميالدي، دستگيري و حبس 
كودك ديگر در  5ساله است، همچنين دستگيري و حبس خودسرانه  11ها ترين آنجوان

  ال؛ماه دسامبر اين س
ري از اين كودكان در معرض موارد جدي نقض حقوق بشر، گفتني است كه بسيا -

  اند؛هاي الكتريكي قرار گرفتهضرب و شتم، تهديد به تجاوز جنسي و شوك ازجمله

  *حمالت سايبري عليه فعاالن حقوق بشر
 يد فضا وهاي سايبري در راستاي تحداشاره به تداوم اقدام بحرين به استفاده از سركوب -

  هاي مدني؛آزادي
 ست كمداشاره به افشاء شدن اقدام دولت اين كشور به هك كردن وسائل الكترونيكي  -

افزار پگاسوس، متعلق به شركت فناوري تن از فعاالن بحريني به كمك جاسوس 10
  فعاالن مقيم بريتانيا؛ ازجمله، ان.اس.اُ
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ان اين ندتن از شهرو 58اشاره به حبس، دستگيري يا مورد پيگرد قرار گرفتن دست كم  -
  هاي خود در فضاي مجازي؛كشور به دليل فعاليت

  *حمايت بريتانيا از بحرين
يب مجوزهايي به ميالدي، به تصو 2020اشاره به اقدام دولت بريتانيا، از ماه ژانويه سال  -

يون ميل 5ميليون پوند جهت صادرات تجهيزات نظامي به بحرين كه بيش از  20ارزش 
  مورد تأييد قرار گرفته است؛ 2021پوند آن تنها در سال 

يون پوند به ميل 53ميالدي، به تزريق بيش از  2016اشاره به اقدام بريتانيا، از سال  -
هاي به شدت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس) از طريق صندوق

ئيه سال برانگيزي كه شماري از نمايندگان فراحزبي پارلمان اين كشور، در ماه ژومناقشه
ر و وق بشميالدي، به دليل پيامدهاي اين اقدام با توجه به موارد نقض قانون حق 2021

  ند؛احقوق بشردوستانه در بحرين و عربستان سعودي، خواهان تعليق آن شده
هاي فني به ميليون پوند از مبلغ مذكور در قالب كمك 6,5دست كم  كهايناشاره به  -

  بحرين اعطا شده است؛
 الملل (اينترپل)ي بر اساس اعالن قرمز سازمان پليس بين*استرداد غيرقانون

، مخالف بحريني و قرباني شكنجه، 29اشاره به استرداد غيرقانوني احمد جعفر محمد علي -
)، از صربستان به بحرين در ماهبهمن 4ژانويه سال جاري ميالدي (دوشنبه  24در روز 

توقف اين  تر مبني بر دستوره پيشتناقض آشكار با حكم موقت دادگاه حقوق بشر اروپا ك
  استرداد صادر شده بود؛

گفتني است كه استرداد احمد بر اساس اعالن قرمز اينترپل عليه اين شهروند بحريني  -
  31؛30هاي حقوق بشري مورد محكوميت قرار گرفته استانجام پذيرفته و از سوي گروه

                                                            
٢٩ Ahmed Jaafar Mohammed Ali 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 30
 https://birdbh.org/2022/02/bahrain‐marks‐11��-anniversary‐on‐14��-february‐2022-of‐pro‐
democracy‐uprising‐amid‐continued‐repression 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 31
استرداد  ، در خصوص اقدام دولت صربستان به1400بهمن ماه  5شنبه تشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سهان*

  :ارش عبارتند ازبرخي از محورهاي اين گز الملل).شهروند مخالف بحريني با همكاري اينترپل (سازمان پليس بين
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غم نترپل، به رهروند معارض بحريني، با همكاري ايد جعفر محمد علي، شهاي صربستان به استرداد احماشاره به اقدام مقام الف)

يالدي، به منظور فراهم فوريه سال جاري م 25دستور دادگاه حقوق بشر اروپا مبني بر ضرورت به تعويق انداختن اين اقدام تا روز 
  اد؛درخواست مركز حقوق بشر بلگرئه اطالعات بيشتر به دادگاه به هاي اين كشور جهت اراآمدن زمان الزم براي مقام

 قام امنيتيالملل تحت رياست سرلشگر احمد ناصر الرئيسي، مگفتني است كه اين اقدام نخستين آزمون سازمان پليس بين ب)
  آيد؛ارشد امارات متحده عربي، نيز به شمار مي

 ن پرونده ودارك بيشتر در رابطه با ايئه شواهد و مهاي صربستان جهت ارااشاره به همچنين درخواست دادگاه از مقام ج)
قوق بشر هاي اين كشور در تحقق اين درخواست، خطر نقض كنوانسيون حهشدار در اين زمينه كه هر گونه ناكارآمدي مقام

  اروپا را به همراه دارد؛
ختصاصي هواپيمايي رويال اپرواز بهمن ماه، با  4اشاره به استرداد اين شهروند بحريني به كشورش، در ساعات آغازين روز دوشنبه  د)

  خانواده سلطنتي اين كشور بر عهده دارد؛ يط هوايي خصوصي اماراتي كه رياست آن را يكي از اعضاخ - جت 
رك ميان ات مشتاشاره به استقبال وزارت كشور بحرين از اخراج احمد جعفر علي و به شمار آوردن آن به عنوان عملي ه)

  كشورهاي عضو اينترپل؛
 - ت هاي امارات را برعهده داشته اسزندان كه نظارت بر -اره به متهم شدن رئيس جديد اينترپل (احمد ناصر الرئيسي) اش و)

مت ي به اين سوها مبني بر منجر شدن انتخاب از سوي زندانيان سابق به مشاركت در اِعمال شكنجه، در ميانه افزايش نگراني
رج از استفاده از ساختارهاي اينترپل به منظور دستگيري معارضان در خاوءهاي خودكامه جهت سبه جسارت بيشتر رژيم

 شان؛كشورهاي

س از پفرانسه،  يسي دراشاره به طرح شكايتي، در اوائل ماه ژانويه سال جاري ميالدي، مشتمل بر اتهامات جديد عليه الرئ ز)
ر اين هاي مطرح شده دار: گفتني است كه هيچ از شكايتب الملل در شهر ليون براي نخستينبازديد او از مقر سازمان پليس بين

  زمينه منجر به آغاز فرآيندهاي رسمي عليه وي نشده است؛
است حكومت ميالدي، بر اساس درخو 2021اشاره به دستگيري احمد جعفر علي در شهر بلگراد، در ماه نوامبر سال  ح)

  ؛2015بحرين در سال 
، از كشورش ني به دليل هراس از قرار گرفتن در معرض شكنجه در صورت بازگشت بهگفتني است كه اين شهروند بحري ط)

دي، در ميال 2010بان حقوق بشر، در سال صربستان درخواست پناهندگي نموده و در گزارش منتشر شده توسط سازمان ديده
 زمينه اِعمال شكنجه در بحرين سخن گفته بود؛

اي غيابي، به اتهام ميالدي، به تحمل حبس ابد در محاكمه 2013ساله، در سال  48 اشاره به محكوم شدن احمد جعفر علي، ي)
  هاي تروريستي، از جمله ساخت بمب؛مشاركت در فعاليت

 هاي بحرين را متهم به استفاده از اتهامات مشابه عليه معترضان ضدهاي حقوق بشري، مقاماين در حالي است كه گروه ك)
 كنند؛، ميميالدي 2011الفان، در پي اعتراضات گسترده بر پا شده در اين كشور در سال دولتي به منظور سركوب مخ

اي ديگر مبني م پروندهمته 10ميالدي، به عنوان يكي از  2015اشاره به همچنين نام برده شدن از احمد جعفر علي، در سال  ل)
  پرونده، دو سال بعد اعدام شدند؛بر قتل يك افسر پليس اماراتي: گفتني است كه سه تن از متهمان اين 

ويژه اين  ر، گزارشگرهاي فراقانوني و نيلز ملتزاشاره به اقدام انيس كاالمار، گزارشگر وقت ويژه سازمان ملل در زمينه قتل م)
نجه ككه تحت ش هاي بحريني به اتكاء به اعترافات و شواهد كذب در اين پروندهسازمان در زمينه شكنجه، به متهم كردن مقام

 اخذ شده و همچنين ممانعت به عمل آوردن از دسترسي متهمان به مشاوره حقوقي؛

هاي فراقانوني و همچنين به شمار ها به عنوان قتلها از سوي كاالمار و به شمار آوردن آناشاره به محكوميت اين اعدام ن)
 دارك ناموجه؛مبتني بر شواهد و م اي ناعادالنه وآوردن اين محاكمه به مثابه محاكمه
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شنبه وز سهست مانيتور، در رتحليلي ميدل اي –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
عال حقوق ، در خصوص درخواست ايتاليا از بحرين جهت آزاد كردن ف1400 ماهبهمن 19

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  بشر محبوس در اين كشور.
اب به اي شديدالحن خطاشاره به اقدام وزارت امور خارجه ايتاليا به ارسال نامه الف)

 ندانيزمبني بر ضرورت آزاد كردن عبدالجليل السنكيس، فعال حقوق بشر حكومت بحرين 
  در اين كشور؛

ها براي دموكراسي و حقوق بشر اشاره به محتواي اين نامه كه براي مؤسسه آمريكايي ب)
موارد نقض حقوق بشر از مسائل كليدي و حائز  كهاينفرستاده شده، مبني بر  32در بحرين

 آيند؛ يتاليا بلكه براي تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به شمار مياهميت، نه تنها براي ا

حبس  ويژهبهاشاره به اقدام اتحاديه اروپا به طرح موارد نقض حقوق بشر در بحرين،  ج)
 رتبه با اين كشور در سال گذشته ميالدي؛السنكيس، در جريان نشست عالي

  د؛ري خوبه پايبندي به تعهدات حقوق بشتأكيد بر ضرورت تحت فشار قرار دادن بحرين  د)
از  ميالدي، پس 2011هاي بحرين به دستگيري السنكيس، در سال اشاره به اقدام مقام ه)

به  مشاركت او در اعتراضات مبتني بر درخواست جهت ايجاد تغيير در كشور و حبس وي
  جرم تالش براي براندازي نظام؛

تصاب غذاي ميالدي، به آغاز اع 2021وئيه سال ژ 8اشاره به اقدام السنكيس، در روز  و)
  يد وخود كه به كم شدن شديد وزن او و به مخاطره افتادن وضعيت سالمتي وي انجام

ژوئيه، به دليل رو به وخامت نهادن وضعيت  30گفتني است كه السنكيس، در روز  ز)
  ؛34انتقال يافت 33سالمتش به مركز پزشكي كانو

                                                                                                                                                            
 رار نداردرفتار قاشاره به اظهارات يكي از سخنگويان دولت بحرين مبني بر اين كه احمد جعفر علي در معرض خطر سوء س)

 ابطه با اوريح حقوقي در هاي حقوق قانوني خود برخوردار بوده و فرآيندهاي صحو همچون ساير زندانيان بحريني از ضمانت
  در خواهد آمد. به اجرا

٣٢ Americans for Human Rights and Democracy in Bahrain (AHRDB) 
٣٣ Kanoo 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  34
 https://www.middleeastmonitor.com/20220208‐italy‐calls‐on‐bahrain‐to‐release‐detained‐
rights‐activist 
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 ماهبهمن 18بان حقوق بشر، در روز دوشنبه سازمان ديدهانتشار گزارش از سوي  -3

كز ، در خصوص اقدام حكومت بحرين به حبس خودسرانه پسران نوجوان در يك مر1400
هاي اين كودكان از سرنوشت سرپرست و عدم اطالع خانوادهنگاهداري از كودكان بي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ها.آن
ر بان حقوق بشر مبني ببه گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و ديدهاشاره  الف)

كان ساله در يك مركز نگاهداري از كود 15و  14پسر  6هاي بحرين به حبس اقدام مقام
  سرپرست؛بي

وانان و توجيه كتبي به اين نوج ههرگونهاي بحرين به ارائه اشاره به عدم اقدام مقام ب)
گذرد و همچنين عدم پذيرش ها ميها از حبس آنهفته كهاين مرغبه، هايشانخانواده

  شان؛ها جهت حضور در جلسات بازجويي يا مالقات با فرزندانهاي والدين آندرخواست
طبق دستور دفتر  –هستند  35كه اهل منطقه سيترا –اشاره به حبس اين پسران نوجوان  ج)

كه يك وب  37واقع در منطقه سيف ،36دادستاني عمومي، در مركزي به نام بيت باتلكو
 15سرپرست و بدسرپرست تا سن سايت دولتي آن را نهادي براي نگاهداري از كودكان بي

  سال، توصيف كرده است؛
يا ماه  2020وقوع پيوستن جرائم ادعايي اين كودكان در ماه دسامبر سال اشاره به به د)

بيانيه دفتر  كهاينله بودند و سا 14و  13ميالدي، كه در آن زمان  2021ژانويه سال 
ولوتف مكتل دادستاني عمومي حاكي از اين ادعا است كه اين نوجوانان اقدام به پرتاب كو

 اند؛و تخريب خودرويي در نزديكي يك پاسگاه پليس نموده

بان ، معاون بخش حقوق كودكان در سازمان ديده38اشاره به اظهارات بيل ون اسولد ه)
اقدام حكومت بحرين به تبليغ در زمينه اصالحات انجام شده در رابطه حقوق بشر، مبني بر 

                                                            
٣٥ Sitra 
٣٦ Beit Batelco 
٣٧ Seef 
٣٨ Bill Van Esveld 
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خانه به با حقوق كودكان در سال گذشته: اين در حالي است كه حبس كودكان در يك يتيم
توان پيشرفتي در اين زمينه به شمار آورد، در شرايطي كه حبس جاي زندان را چندان نمي

  ها از آغاز خودسرانه بوده است؛آن
گفتني است كه نحوه رفتار با اين نوجوانان آزموني براي ميزان احترام بحرين به حقوق  و)

 اند؛در آن مردود شده تاكنونآيد كه مقامات اين كشور كودكان به شمار مي

بر اساس قانون احياء عدالت براي كودكان، حداقل سن مسئوليت كيفري  كهايناشاره به  ز)
دهد تا كودك را اين اختيار را به مقامات بحرين مي مربوطن سال تعيين شده، اما قانو 15

هاي هفتگي قابل تمديد در نهادهاي بهزيستي اجتماعي نگاه دارند، چنانچه براي دوره
  ايجاب كند؛ گونهاينشرايط 

اشاره به اظهارات والدين دو تن از اين نوجوانان مبني بر فراخوانده شدن نخست،  ح)
ز سوي دادستاني عمومي براي پرسش و پاسخ، در ماه ژوئن سال فرزندان سه خانواده ا

بار مورد پرسش قرار گرفته و در برخي مواقع  8ها دست كم ميالدي كه برخي از آن 2021
  در پاسگاه پليس بازداشت شدند؛ شبيكشان، براي نيز پيش از دستگيري

دسامبر كه  27نوجوانان، در روز تن از اين  5اشاره به اقدام دادستاني عمومي به فراخواندن  ط)
  ژانويه دستگير شد؛ 9ها انجاميد، در حالي كه نوجوان ششم در روز به دستگيري آن

به دارالكرامه كه بنا به توصيف يك  ابتدااشاره به انتقال اين كودكان از پاسگاه پليس  ي)
ها، در قال آنخانمان است و سپس انتسايت دولتي، محل نگاهداري متكديان و افراد بيوب

هفتگي از  طوربهها خانه بيت باتلكو: گفتني است كه دستور حبس آنژانويه به يتيم 5روز 
) ماهبهمن 13فوريه (چهارشنبه  2شود كه آخرين بار آن در روز سوي دادستان تمديد مي

  انجام پذيرفته است؛
ين نوجوانان در زمينه هاي بحرين به در جريان نهادن وكيل ااشاره به عدم اقدام مقام ك)

 اند؛خانه بيت باتلكو محبوس شدهچرا در يتيم كهاينها و مبناي حقوقي حبس آن

اي در اين رابطه، در روز اشاره به سرانجام اقدام دفتر دادستاني عمومي به صدور بيانيه ل)
به  ها جهت حبس اين كودكان)، مبني بر دستور دادستانماهبهمن 12شنبه اول فوريه (سه
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پاسگاه پليس سيترا كه منجر به تخريب يك  يسوبهدليل ادعايي پرتاب كوكتل مولوتف 
شان به دادگاه تأديبي كودكان ها تا زمان ارجاعحبس آن كهاينخودروي شخصي شده و 

  تداوم يافته است؛
ن و ودكاتأكيد بر ضرورت اقدام حكومت بحرين به اصالح قانون احياء عدالت براي ك م)

و  برخورداري كودكان از حق حضور والدين منظوربهرفتار ها در قبال سوءآن حمايت
  ها از آزادي؛ ها و به چالش كشيدن محروميت آنشان به هنگام بازجوييوكالي

 والملل، مگر در مواقع لزوم اشاره به ممنوعيت حبس كودكان بر اساس حقوق بين ن)
ر گرفتن ترين زمان ممكن به دليل احتمال قرااهآخرين راهكار، همچنين براي كوت عنوانبه
  استفاده؛اطرات ناشي از سوءها در معرض آسيب و مخآن

تحد ماشاره به تناقض حبس كودكان با دستورالعمل صندوق حمايت از كودكان ملل  س)
ها جهت تعيين استمهال براي كودكان محبوس، در دوران شيوع (يونيسف) براي دولت

  ؛19 –بيماري كوويد 
، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين مبني 39اشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي ع)

بر ضرورت اقدام متحدان بحرين به درخواست از حكومت اين كشور جهت آزاد كردن 
پسر نوجوان، حتي در شرايطي كه اين كشورها تمايلي به طرح مسائل حقوق بشري  6اين 

  .40شودن به كودكان موجب تضعيف ثبات بحرين ميآسيب وارد آورد چراكهندارند، 
  *امارات متحده عربي

 ماهبهمن 22) در روز جمعه 41انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس -1
برخي از محورهاي  ، در خصوص الگوهاي ِاعمال شكنجه در امارات متحده عربي.1400

  از: اندعبارتاين گزارش 

                                                            
٣٩ Sayed Ahmed Alwadaei 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 40
 https://www.hrw.org/news/2022/02/08/bahrain‐boys‐arbitrarily‐detained‐orphanage# 
٤١ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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) با دهمين سالگرد دستگيري و 2022ن سال جديد ميالدي (اشاره به مصادف شد الف)
حبس گروهي از مدافعان حقوق بشر، وكال، قضات، آموزگاران، اساتيد دانشگاه و 

آميز به حمايت از اصالحات اي صلحكه به شيوه 9442دانشجويان، موسوم به يو.ِاي.ايي 
  سياسي پرداخته بودند؛

وق بشر و سال از اين نقطه عطف براي حق 10ت اين گزارش با گذش كهايناشاره به  ب)
دهد كه در خالل اين دهه، هاي مدني در امارات متحده عربي، آشكارا نشان ميآزادي

 آميز مخالفان به شدت به اِعمالخاموش كردن صداهاي صلح منظوربهحكومت اين كشور 
  شكنجه متكي بوده است؛

  :ازجملهارات متحده عربي، اشاره به الگوهاي مهم ِاعمال شكنجه در ام ج)
اِعمال شكنجه  منظوربههاي قهري استفاده از بازداشت خودسرانه، حبس و ناپديدسازي -

  بدون مواجهه با مجازات؛
ود يط حبس خي در زمينه شراافشاگرمجازات و اِعمال بيشتر شكنجه عليه افرادي كه دست به  - 
  زنند؛مي
  عربي؛ يستماتيك شكنجه در امارات متحدهسي در اِعمال المللها و جامعه بينمشاركت كمپاني - 

بني بر س) ماشاره به اظهارات خالد ابراهيم، مدير اجرايي مركز حقوق بشر خليج (فار د)
د اي بوده و تأيياين گزارش حاوي حقايق مستند و مطالعات موردي موشكافانه كهاين
ترين سيستماتيك و طبق دستور عالي طوربهي كند كه شكنجه در امارات متحده عربمي
 اصر الرئيسي، بازرس كل وزارتسرلشگر احمد ن ازجملههاي اين كشور خودكامه، مقام

الملل (اينترپل)، ميالدي و رياست كنوني سازمان پليس بين 2015كشور امارات از سال 
  اِعمال شده است؛

ري كيف گار نمودن قانوناشاره به ضرورت اقدام حكومت امارات متحده عربي به ساز ه)
وازين گذاري در زمينه شكنجه، مبارزه با تروريسم و جرائم سايبري، با مكشور و قانون

 عامالن شكنجه از مجازات؛ گسستن چرخه معافيت منظوربهالمللي حقوق بشر، بين

                                                            
٤٢ UAE94 
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درنگ تمامي اشاره به درخواست مركز حقوق بشر خليج (فارس) جهت آزاد كردن بي و)
نين قوق بشر و زندانيان عقيدتي و سياسي در امارات متحده عربي و همچمدافعان ح

 المللي جهت ارسال اين پيام آشكار به حكومت اين كشور كهدرخواست از جامعه بين
  است؛ رشيپذرقابليغاِعمال شكنجه 

المللي به پايبندي به تعهد خود در زمينه صالحيت تأكيد بر ضرورت اقدام جامعه بين ز)
هاي كشورهاي مورد پيگرد قرار دادن عامالن ادعايي شكنجه در دادگاه منظوربهجهاني 

هاي بايسته در زمينه تحقق الزامات حقوق بشري در روابط تجاري و خود و انجام تالش
  ؛43هاي اقتصادي، نظامي و فني با امارات متحده عربيهمكاري

  
، در روز 44ي در امارات متحده عربيالمللي براي آزادانتشار گزارش از سوي كارزار بين -2

، در خصوص موافقت دستگاه قضايي بريتانيا با درخواست يكي 1400 ماهبهمن 22جمعه 
الملل (اينترپل) از شهروندان خود جهت مورد پيگرد قرار دادن رئيس سازمان پليس بين

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  براي اِعمال شكنجه.
، از طرفداران 45ه موافقت ديوان عالي لندن با درخواست علي عيسي احمداشاره ب الف)

گذاردن شكايت حقوقي خود از سرلشگر احمد ناصر  اجرافوتبال بريتانيا، جهت به 
  الرئيسي، مبتني بر ادعاي مشاركت وي در ِاعمال شكنجه و حبس ساختگي؛ 

از  بي ومارات متحده عرالزم به يادآوري است كه الرئيسي بازرس كل وزارت كشور ا ب)
  الملل (اينترپل) بوده است؛ميالدي رئيس سازمان پليس بين 2021ماه نوامبر سال 

هاي حقوق وهاشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن شديد انتصاب او به اين مقام از سوي گر ج)
ض قنهاي جاري عليه وي، بر اساس دعاوي مبتني بر موارد بشري به دليل شماري از شكايت

  ر؛حقوق بشر، ازجمله اِعمال شكنجه و ظلم و ستم عليه احمد منصور، فعال حقوق بش
                                                            

  ق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حقو 43
 https://www.gc4hr.org/news/view/2948 
٤٤ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٤٥ Ali Issa Ahmad 
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تبار، به مورد پيگرد قرار اشاره به اقدام علي عيسي احمد، شهروند بريتانيايي سوداني د)
دادن الرئيسي، به همراه پنج مقام ارشد ديگر امارات متحده عربي بر اساس مباني چون، 

تماشاي مسابقات جام  منظوربهوي  كهيهنگامساختگي كه  اِعمال شكنجه و حبس
  ميالدي به امارات سفر كرد، به وقوع پيوست؛ 2019هاي آسيا در سال ملت

هاي امارات متحده عربي به دليل به تن داشتن پيراهن تيم اشاره به مواجهه احمد با مقام ه)
ر در استاديوم النهيان ابوظبي، اي ميان عراق و قطفوتبال قطر، به هنگام حضور در مسابقه

 ميالدي؛ 2019ژانويه سال  22در روز 

هاي امارات جهت از تن درآوردن اين پيراهن و قرار دادن او در اشاره به دستور مقام و)
دانست كه پوشيدن اين پيراهن وي نمي كهاين رغمبههاي نژادپرستانه، استفادهمعرض سوء

  آيد؛جرم به شمار مي
ها به قرار دادن هاي اماراتي، در روز بعد و اقدام آنبه مواجهه مجدد احمد با مقاماشاره  ز)

هاي عامدانه جسمي و روحي، بازداشت و حبس ساختگي به او در معرض حمله، آسيب
 ميالدي؛ 2019مدت سه هفته، از ماه ژانويه تا فوريه سال 

 كهاينن دعاوي در آغاز با بيان هاي امارات متحده عربي به رد اياشاره به اقدام مقام ح)
  ها را به خود وارد آورده و وقت پليس را نيز هدر داده است؛احمد خود اين آسيب

ميالدي، به  2021اشاره به همچنين اقدام وزارت خارجه اين كشور، در ماه ژوئن سال  ط)
رت ها صوشش مقامي كه شكايت از آن كهايناي به وكالي احمد مبني بر ارسال نامه

دادگاه انگليس صالحيت الزم براي  كهاينبوده و  برخوردارگرفته از مصونيت ديپلماتيك 
  قضاوت در اين زمينه را ندارد؛

عدالت به دليل قرار گرفتن در معرض  ياجرااشاره به اميدواري علي به تضمين  ي)
ه ضرب و شتم و موارد ديگري چون، محروميت از آب و غذا ب ازجملههاي جسمي، رنج

هنگام حبس و همچنين تحمل سه سال تنش روحي در پي آن، با توجه به دريافت مجوز 
 جهت اثبات ادعاي خود بر اساس صالحيت دادگاه بريتانيا؛
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دي به صاب افرادعاوي احمد بار ديگر نمايانگر مخاطرات ناشي از انت كهايناشاره به  ك)
ق هاي حقواستفادهه اِعمال سوءمناصب برخوردار از قدرت اجرايي گسترده است كه سابق

 بشري را در كارنامه خود دارند؛

عدالت  ياجرااشاره به ابراز اميدواري در خصوص منجر شدن اين پيروزي حقوقي به  ل)
  ؛46براي اين شهروند بريتانيايي

  
ر روز دالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي، انتشار گزارش از سوي كارزار بين -3

استفاده از كارگران مهاجر در نمايشگاه ، در خصوص سوء1400 ماهبهمن 18دوشنبه 
  از: اندعبارتن گزارش برخي از محورهاي اي .2020المللي اكسپوي دبي بين

، در 2020المللي اكسپوي دبي اشاره به قرار گرفتن كارگران مهاجر در نمايشگاه بين الف)
از نگاه سازمان حمايت از حقوق كارگران جويانه كه استفادهمعرض شرايط به شدت سوء

  مصداق كار اجباري است؛ –مستقر در بريتانيا  - » 47اكوييدم«موسوم به 
 ا بزرگترينكه امارات متحده عربي آن ر –برگزاري اين نمايشگاه  كهايناشاره به  ب)

هاي الزم براي اين كشور جهت عرضه برترين فرصت - نامدنمايشگاه جهان مي
كننده را فراهم ميليون بازديد 25هاي توسعه پايدار براي بيش از جهان و پروژه هايفناوري

المللي و كشوري آزاد، بين عنوانبههت نشان دادن خود جآورد و قصد حكومت امارات مي
  بخشد؛گذاري را تحقق ميقابل سرمايه

 نجامابر اين در حالي است كه گزارش موشكافانه گروه حقوق بشري اكوييدم مبتني  ج)
هاي خانگي، ميزباني و امنيتي اين هاي مفصل با كارگران مهاجر شاغل در بخشمصاحبه

  برد؛رويداد، قصد اعالمي حكومت را زير سؤال مي

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 46

 http://icfuae.org.uk/news/briton‐receives‐green‐light‐sue‐uae‐interpol‐general‐torture 
٤٧ Equidem 
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ها اند كه همچون برده با آنبر اساس اين گزارش كارگران اظهار داشته كهايناشاره به  د)
ناگزير به پرداخت مبالغ غيرقانوني جهت ها چگونه بسياري از آن كهاينرفتار شده و 

ها گرفته شان از آنهاياستخدام شده، از دريافت دستمزدهاي خود محروم مانده و گذرنامه
  شده است؛

شوندگان در زمينه مواجهه با تبعيض نژادي كه در اشاره به همچنين اظهارات مصاحبه ه)
  آيد؛امارات متحده به شمار مي هاي كاري درحال حاضر يكي از ابعاد ديرپاي نابرابري

ميالدي، به تصويب طرحي مبني  2021اشاره به اقدام پارلمان اروپا، در ماه سپتامبر سال  و)
المللي و كشورهاي عضو جهت عدم مشاركت در اكسپوي بر درخواست از شركاي بين

تماعي ، با توجه به وقوع موارد متعدد نقض حقوق كارگران مهاجر و فعاالن اج2020دبي 
 حبس غيرقانوني احمد منصور، فعال حقوق بشر؛ ازجملهدر امارات متحده عربي، 

هاي گروه اكوييدم مبني بر ناگزير شدن بيش از نيمي از يافته حالدرعيناشاره به  ز)
اگر چه اين  –به پرداخت وجوهي جهت استخدام و كسب شغل  شوندهمصاحبهكارگران 

و محروم ماندن دو سوم  –آيد ري غيرقانوني به شمار مياقدام در امارات متحده عربي ام
ها را در زمينه از كارگران از دريافت تمامي يا بخشي از دستمزد خود كه بسياري از آن

شان با مشكل مواجه كرده و معضالتي چون عدم دسترسي به مواد غذايي و پرداخت ديون
  شته است؛را به همراه دا هايشانخانوادهناتواني در حمايت از 

شان از هايشوندگان مبني بر مصادره گذرنامهاشاره به اظهارات تقريبًا تمامي مصاحبه ح)
سوي كارفرماها كه اين مورد نيز خالف قانون بوده و به منزله تحت كنترل درآوردن 

  كارگران است؛
 حالدرعيندرنگ اين دعاوي و اشاره به اقدام پارلمان كشورهاي عرب به تكذيب بي ط)

حاكي بودن گزارش اكوييدم از موارد نقض فاحش قوانين كار در امارات متحده عربي و 
ن اين نمايشگاه حمايت از حقوق كاركنا منظوربههمچنين معيارهاي بهزيستي كارگران كه 

 ارائه شده بودند؛
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 ازجملهنهاد، هاي مردمهايي از سوي ديگر سازماناشاره به همچنين صدور بيانيه ي)
و حقوق بشر بريتانيا مبني بر  وكاركسببان حقوق بشر و مركز منابع ديده سازمان

ها، مخاطرات چشمگير فعاليت در اين نمايشگاه براي سالمتي كارگران و نقض حقوق آن
المللي امارات متحده عربي به نه تنها عدم مشاركت ضمن تأكيد بر لزوم اقدام شركاي بين

پنهان  منظوربهيدن حكومت آن براي استفاده از اكسپو در اين رويداد، بلكه به چالش كش
  .48كردن موارد نقض حقوق بشر در اين كشور

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

 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
، در 1400 ماهبهمن 25ه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز دوشنب -1

ي المللي در يمن به دليل حمله اخير ائتالف عربي به رهبرخصوص قطع ارتباطات بين
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  عربستان به شهر صنعا.

قطع  ي براشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت ارتباطات نيروهاي انصارا... مبن الف)
ن به هبري عربستادر سراسر يمن در پي حمله نيروهاي ائتالف به ر الملليارتباطات بين

  ساختمان وزارت ارتباطات در شهر صنعا؛
خانه و زارتوبر اساس اين بيانيه اين حمله هوايي منجر به تخريب تمامي ساختمان اين  ب)

 تجهيزات فني داخل آن شده است؛

ط ت تسلمناطق تح ازجملهيمن، گفتني است كه خدمات اينترنتي و ارتباطي در سراسر  ج)
رل كنت ودولت اين كشور (دولت عبد ربه منصور هادي) توسط نيروهاي انصارا... اداره 

 شود؛مي

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 48
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 دام اينر اقاشاره به صدور بيانيه از سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان مبني ب د)
 ز آن ازااده به استفنيروها به هدف قرار دادن ساختمان وزارت ارتباطات در صنعا با توجه 

  صارا... در راستاي اهداف خصمانه؛سوي نيروهاي ان
هاي پهپادي اشاره به همچنين حمله هوايي نيروهاي ائتالف به مقر استقرار سامانه ه)

  ؛49نيروهاي انصارا...

  
 روز يكشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

فتادن مردم ، در خصوص منجر شدن افزايش بهاي مواد غذايي به فرو ا1400 ماهبهمن 24
ي اين ورهابرخي از مح يمن در ورطه فقر شديد، به گفته برنامه جهاني غذاي سازمان ملل.

  از: اندعبارتگزارش 
 24نبه يكش اشاره به صدور بيانيه از سوي برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، در روز الف)
 نه تداومهاي يمني در مياني بر هشدار در خصوص افزايش فقر در ميان خانواده، مبماهبهمن

  زده؛منازعات در سراسر اين كشور جنگ
تادن و افاشاره به منجر شدن كاهش ارزش پول يمن و افزايش بهاي مواد غذايي به فر ب)

ي را رسيامردم اين كشور در ورطه فقر شديد كه در نتيجه آن گرسنگي افزايش يافته و ب
 هاي غذايي نموده است؛متكي به دريافت كمك

اين  پول اشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت انساني در يمن، با توجه به كاهش ارزش ج)
  ده است؛ريال در مقابل دالر آمريكا رسي 1200ميالدي به بيش از  2022كشور كه در سال 

ش دالر در ميالدي، ارز 2014ل اين در حالي است كه پيش از آغاز منازعه يمن، در سا د)
 ريال بود؛ 215اين كشور برابر با داخلي  بازار

                                                            
  ازيابي در لينك: گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل ب 49
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اشاره به هشدار اخير دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در خصوص قرار  ه)
 منظوربهميليون تن از مردم يمن در معرض گرسنگي به دليل كمبود بودجه  11گرفتن 

  ؛50كشوربخش در اين هاي نجاتانجام فعاليت

  
 22وز جمعه رتحليلي ميدل ايست مانيتور، در  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ويه سال تن از شهروندان يمني در ماه ژان 234، در خصوص كشته شده 1400 ماهبهمن
اين  برخي از محورهاي جاري ميالدي بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ملل.

  از: اندعبارتگزارش 
 21شنبه نجاشاره به گزارش دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در روز پ لف)ا

من در تن از شهروندان غيرنظامي ي 234، در خصوص كشته شدن حدود 1400 ماهبهمن
  ماه ژانويه سال جاري ميالدي؛

در ماهانه  تن ديگر در همين ماه كه باالترين آمار 431اشاره به همچنين مجروح شدن  ب)
  آيد؛طول سه سال گذشته به شمار مي

تن از شهروندان  1739تن و مجروح شدن  769اشاره به كشته شدن در مجموع  ج)
 قرباني در روز است؛ 7غيرنظامي يمن در سال گذشته، كه نمايانگر نرخ 

 ن كشور؛ر اياشاره به منجر شدن تداوم منازعات در يمن به تلفات سنگين غيرنظاميان د د)

ين كشور به اميليارد دالر خسارت براي اقتصاد  126اين جنگ حدود  كهاينره به اشا ه)
هاي بشردوستانه ميليون تن از جمعيت آن به كمك 30همراه داشته و با وابستگي بيش از 

 هاي انساني جهان تبديل شده است؛به يكي از بدترين بحران

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  50
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اه نوامبر سال گذشته ميالدي مبني بر اشاره به آمار ارائه شده از سوي سازمان ملل، در م و)
ميالدي، به دليل تداوم منازعات  2021هزار تن از مردم يمن تا پايان سال  377كشته شدن 
  ؛51در اين كشور

  
 15وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

 رطاني در يمنسخصوص مبارزه بيماران ، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در 1400 ماهبهمن
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  جهت رهايي از اين بيماري.

 هاي درمان و سالمت در يمن،اشاره به تحت تأثير قرار گرفتن جدي اكثر بخش الف)
زم بر هاي درماني البيماران سرطاني با توجه به فقدان داروهاي ضروري و مراقبت ويژهبه
 جا شدگي، فقرثر وقوع جنگ هفت ساله در اين كشور كه همچنين پيامدهايي چون، بيا

  شديد و گرسنگي را براي مردم آن به همراه داشته است؛
 4(ني سرطان با روز جها زمانهماشاره به اقدام بنياد ملي كنترل سرطان در يمن،  ب)

بيماران  ش رفاه اجتماعي برايهماي«عنوان  هاي دو روزه تحتفوريه) به سازماندهي برنامه
 بيماران و با هدف حمايت از اهميت تأمين غذا و سرپناه براي اين» 2022صنعا  –سرطاني 
 ؛هايشانخانواده

هاي گزاف رساني اين بنياد مبني بر عواقب هزينهاشاره به اظهارات مدير اطالع ج)
ها از نيازهاي ن آناي بيماران سرطاني كه موجب محروم ماندهاي درماني برمراقبت

 شان شده است؛اجتماعي

ه ست مبارزكه بيماران سرطاني در يمن در حال مبارزه در دو جبهه هستند: نخاشاره به اين د)
ي هايشان در ميانه جنگ طوالنخود و دوم تالش جهت تأمين نيازهاي اوليه خانواده با بيماري

  ؛ا تحت تأثير قرار داده استمدت در اين كشور كه تمامي ابعاد زندگي مردم آن ر

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور –گزارش پايگاه خبري  51
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هزار  35دود ح يابتالاشاره به آمار ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني، مبني بر  ه)
 4300ها را زنان و تن از آن 200هزار و  16تن از شهروندان يمني به بيماري سرطان كه 

به  تالابجديد  هزار مورد 11دهند: اين در حالي است كه ساالنه تن را كودكان تشكيل مي
 شود؛اين بيماري تشخيص داده مي

دليل  هاي سرطان، بهاشاره به منجر شدن منازعات متداوم در يمن به تعطيلي كلينيك و)
هاي سفر فقدان كادر درمان، دارو و تجهيزات پزشكي كه به ناگزير شدن مردم به انجام

  انجامد؛اجهه با مرگ ميسرانجام مو هاي ضروري و ياطوالني جهت برخورداري از درمان
 رطاني بهسوكار كه از حاميان مالي اصلي بيماران اشاره به اقدام بسياري از صاحبان كسب ز)

مر به اآمدند به ترك كشور به دليل وقوع جنگ و شرايط ناامن آن و منجر شدن اين شمار مي
 مل به آن؛هاي خود و يا خاتمه دادن كااقدام حاميان خصوصي به يا كاهش ميزان كمك

 طان، ازه سرب مبتالاشاره به خدمات خيريه بنياد ملي كنترل سرطان در يمن به بيماران  ح)
 وميالدي و گشايش شعبي در شهرهاي تعز، عدن، إب  2003زمان تأسيس آن در سال 

ز، اد در تعپردازد: اين در حالي است كه شعبه اين بنيحديده كه به درمان هزاران بيمار مي
هاي درگير در ميالدي، بر اثر منازعات در ميان طرف 2019تا  2016هاي سال در فاصله

  اي را متحمل شده است؛هاي گستردهجنگ، آسيب
 20ش از ز بياشاره به گزارش دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل مبني بر نيا ط)

اين در حالي است هاي درماني: ميالدي، به كمك 2021ميليون نفر از مردم يمن، در سال 
  ر همچنان مشغول به فعاليت هستند؛كه تنها نيمي از مراكز درمان در اين كشو

هاي محلي در المللي جهت همكاري با سازمانهاي بيناشاره به درخواست از سازمان ي)
ها در ارائه خدمات بهتر به بيشترين هاي الزم و افزايش توانايي آنراستاي تأمين حمايت

 .52يماران سرطاني در يمنتعداد از ب
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