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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، بيانيهمقاالت، گزارش، بر اساس 1401 ماهفرورديندر  كشورهاي منطقه،
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

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

  
  ات متحده عربيي، بحرين و امارعربستان سعود ردبشر  الف) موارد نقض حقوق

 

  *عربستان سعودي
، 1401 ماهفروردين 15الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1

بستان و ساله، با اخراج از عر 13يك دختر  ازجملهايغور،  شهروند 4در خصوص مواجهه 
  از: اندعبارتگزارش ن ايبرخي از محورهاي  اِعمال شكنجه در چين.

شهروند ايغور،  4درنگ هاي سعودي به آزاد كردن بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام الف)
هاي ساله و مادرش، كه در معرض خطر شديد استرداد به بازداشتگاه 13يك دختر  ازجمله

                                                            
 Amnestyالملل ()؛ سازمان عفو بينUN News( سازمان ملل پايگاه خبري 1 Internationalالمللي براي )؛ كارزار بين

 Internationalآزادي در امارات متحده عربي ( Campaign  for  Freedom  in  the United  Arab  Emirates 

(ICFUAE)براي دموكراسي و حقوق بشر ( )؛ سازمان سالمSALAM for Democracy and Human Rights ؛ پايگاه(
)؛ سازمان اروپايي ALQST for Human Rights)؛ سازمان حقوق بشري القسط (Bahrain Mirrorخبري بحرين ميرور (

 European‐Saudiبشر (سعودي براي حقوق  – Organization  for  Human  Rights  (ESOHR)؛ مؤسسه( 
 Americansها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (آمريكايي for  Democracy  and  Human  Rights  in 

Bahrain (ADHRB)) ؛ مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر(The European Centre for Democracy and 

Human Rights (ECDHR)) ؛ مجمع حقوق بشر بحرين(Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) ؛ سازمان(
 Thomsonگزاري رويترز ()؛ خبرReprieveحقوق بشري رپريو ( Reuters  Foundation تحليلي  –)؛ پايگاه خبري
 Middle Eastتحليلي ميدل ايست آي ( – پايگاه خبري )؛Middle East Monitor (MEMO)ميدل ايست مانيتور (

Eye( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu  Agency(ه اينترنتي ريليفپايگا ؛) وبReliefWebز شبكه خبري يورونيو ) و
)Euronews.(  



  4                                                                                                                               1گزارش راهبردي 

 

 ليبه اين كشور بازگردانده شوند: اين در حا كهدرصورتيسركوبگرانه چين قرار دارند، 
  ها از عربستان پيشاپيش آغاز شده باشد؛ه اخراج آنل دارد كه برنامست كه احتماا

 11شنبه و دختر نوجوان وي، در روز پنج 2اشاره به دستگير شدن بوهلقيمو ابوال ب)
ها به همراه دو مرد آن ،به گفته پليس عربستان كهدرحالي، در نزديكي مكه ماهفروردين

 ؛اندمواجهرداد به چين دند، با خطر استير شده بوستگش دايغور ديگر كه پيشاپي
الولي، ا... عبدابوال همسر سابق نورمحمد روزي است كه به همراه حمد كهنيااشاره به  ج)

  اند؛حبوس شدهميالدي، بدون تفهيم اتهام در عربستان دستگير و م 2020از ماه نوامبر سال 
و زمان عفسا رشمال آفريقا د ه خاورميانه وقطاشاره به اظهارات لين معلوف، معاونت من د)
ه در كبه چين  –يك كودك  ازجمله –دن استرداد اين چهار تن الملل، مبني بر منجر شبين

، جمعيدستههاي حبس بارهشتدهاي قومي با كارزار آن شهروندان ايغور و ديگر اقليت
 آيد؛يملل به شمار ملامانه حقوق بينشوند، نقض ظالآزار و اذيت و شكنجه مواجه مي

هت جهاي عربستان سعودي تأكيد بر ضرورت اقدام ساير كشورها به درخواست از مقام ه)
ظر ها: اين در حالي است كه به نپايبندي به تعهدات خود و متوقف ساختن اين اخراج

بار به چين باقي شهروند ايغور از استرداد فاجعه 4رسد زمان چنداني براي نجات اين مي
 ؛انده باشدمن

 انتقال ي براشاره به اظهارات اعضاء خانواده حمدا... عبدالولي و نورمحمد روزي مبن و)
مارس سال جاري  16ها به جده در ها از جده به رياض و مجدداً بازگرداندن آنآن

 الوقوع اين افراد به چين باشد؛تواند نشانه استرداد قريبها ميميالدي، كه به عقيده آن

قوق حرفولمان) در اساس اصل عدم بازگرداني (نانبستان سعودي بر ره به تعهد عراشا ز)
د داد افراالملل و عضويت آن در كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل، به امتناع از استربين

رحمانه، هاي بيبه كشوري كه در آن با خطر واقعي شكنجه يا ديگر رفتارها يا مجازات
 ند؛اجهدي نقض حقوق بشر مواو ساير موارد ج ، آزار و اذيتزيغيرانساني يا تحقيرآم

                                                            
٢ Buheliqiemu Abula 
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ين چبه  تأكيد بر ضرورت خودداري دولت سعودي از استرداد اين چهار شهروند ايغور ح)
هم به ارتكاب الملل متبر اساس حقوق بين كهآنها از حبس، مگر درنگ آنو آزاد كردن بي

 به جرمي شده باشند؛

و بريتانيا، نبايد تنها  متحدهاالتيابستان، همچون ان راهبردي عرمتحد نكهياتأكيد بر  ط)
هاي سعودي قانون حقوق بشر را عامدانه مورد مقام كهدرحاليگر اين رويداد باشند، نظاره
المللي نيز بايد از هر اقدامي جهت ممانعت از جامعه بين كهنيادهند و اعتنايي قرار ميبي

  ؛3ين بهره گيردايغور به چ نااسترداد غيرقانوني شهروند
اي هيانيباشاره به همچنين اقدام گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل به امضاء  ي)

ه ز مامبني بر ابراز نگراني در خصوص حبس دو شهروند ايغور توسط حكومت عربستان ا
 هاي اينتوجيه حقوقي و همچنين قصد مقام هرگونهبدون  ،ميالدي 2020نوامبر سال 

ر معرض خطر دبه دليل قرار گرفتن  2016چين كه در سال  ها بهرداد آنر جهت استشوك
  ؛گريخته بودند رانه و شكنجه از اين كشورحبس خودس

اشاره به درخواست گزارشگران ويژه سازمان ملل از عربستان سعودي جهت پايبندي  ك)
قرار گرفتن از  هراسبه  وجها تبه تعهدات خود و امتناع از استرداد اين افراد به كشورشان ب

  ؛4ها در معرض موارد جدي نقض حقوق بشرآن
 

 ماهفروردين 9شنبه ، در روز سه5انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -2
، در خصوص كارزاري جهت روشنگري در زمينه تنوع قربانيان حقوق بشري در 1401

  از: اندارتبع برخي از محورهاي اين گزارش عربستان سعودي.
ديد در راستاي اندازي كارزاري جاشاره به اقدام سازمان حقوق بشري القسط به راه الف)

حمايت از بسياري از فعاالن و شهروندان محبوس و به خاموشي واداشته شده در عربستان 
                                                            

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 3
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/saudi‐arabia‐uyghur‐girl‐13-among‐

four‐facing‐deportation‐and‐torture‐in‐china 
٤https://b2n.ir/u41373 
٥ ALQST for Human Rights 
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شان و درخواست جهت ها، روشنگري در زمينه تنوعهاي آنسعودي، از طريق ارائه پرونده
آزادسازي بدون قيد و  منظوربهالمللي ي جامعه بينو مجدد از سو فشار اضطراري اِعمال

  شان از آزادي تمام و كمال؛منديها و بهرهشرط آن
اشاره به تالش اين كارزار جهت جلب نمودن توجهات به ماهيت بنيادين و سيستميك  ب)

اد ين امر بر افرگذاري اموارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي و چگونگي تأثير
گرايي در زمينه حقوق خود، حمايت از اصالحات و يا تنها ه به دليل كنششماري كبي

ارائه نظرات مخالف سياسي و مذهبي محبوس شده و يا در صورت آزادي همچنان با 
 هايي مواجه هستند؛محدوديت

قه و فاقد لطعربستان سعودي براي حدود يكصد سال همواره سلطنتي م نكهيااشاره به  ج)
هاي ناچيز بوده و اين در حالي است كه با روي كار سياسي و آزادي يگركنش هرگونه

ميالدي اين  2017و وليعهدي محمد بن سلمان، در سال  2015آمدن ملك سلمان در سال 
  اي چشمگير رو به وخامت نهاده است؛وضعيت به گونه

دي بيان و ني مستقل، آزاجامعه مد ههرگونگفتني است كه عربستان در حال حاضر فاقد  د)
آميز و مشاركت سياسي است و مقامات آن تمامي قدرت آزادي تشكيل اجتماعات مسالمت

بار اي خشونتحاكميت را حول خود متمركز نموده و صداهاي انتقادآميز را به گونه
 اند؛سركوب كرده

 2018سال ودي در سع گارناشاره به منجر شدن قتل هولناك جمال خاشقچي، روزنامه ه)
ها و دي و بازداشت و شكنجه ظالمانه زنان مدافع حقوق بشر اين كشور، به اعتراضميال

 وتارتيرهالمللي عليه رهبران عربستان سعودي در راستاي بهبود سوابق فشارهاي شديد بين
  حقوق بشري خود؛

گروه رهاي كشو سراناشاره به منجر شدن كارزارها و تبليغات حول برگزاري اجالس  و)
 اوايلدر  متحدهاياالتميالدي، همچنين تغيير دولت در  2020رياض در سال بيست در 

ميالدي، به افزايش اين فشارها و بروز برخي اصالحات ظاهري و پذيرش  2021سال 
 آزادسازي مشروط شماري از زندانيان مشهور؛ ازجملهبرخي موارد، 
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بايدن،  رآمدي تعهد جوو ناكا 20روه س گاجال گزارياين در حالي است كه پس از بر ز)
هاي و كشور، مقامد، جهت ايجاد تغييرات جدي در روابط متحدهاياالتجمهوري رئيس

 2021اي كه سال سعودي بار ديگر الگوهاي سركوب خود را از سر گرفتند، به گونه
ن امنتقدرانه گيهاي خودسرانه، محكوميت سختميالدي شاهد موج جديدي از دستگيري

 – انيان سياسيقدامات عامدانه در زمينه به مخاطره افكندن زندگي زندجو و امسالمت
  عقيدتي بوده است؛

 يان خشمرباناشاره به تمركز كارزار جديد سازمان القسط بر روشنگري در زمينه تنوع ق ح)
 اريان تجمدير نگاران، دانشگاهيان، انديشمندان مذهبي،هاي سعودي كه شامل روزنامهمقام

 شود؛خانواده سلطنتي مي يو حتي اعضا

 طوربهان بانياشاره به همچنين اقدام اين كارزار به بررسي موارد نقض سيستميكي كه قر ط)
 شان در زمينهحبس خودسرانه و نقض حقوق ازجملهگيرند، معمول در معرض آن قرار مي
  برخورداري از محاكمه عادالنه؛

فته و همچنان سال پيش مورد پيگرد قرار گر 10نيان حدود ز قربابرخي ا نكهيااشاره به  ي)
داران جنبش حقوق بشري در اين كشور، همچون طاليه ازجملهبرند، در حبس به سر مي

ه بكه  اعضاء كانون حقوق مدني و سياسي سعودي: اين در حالي است كه برخي ديگر نيز
رده يا حبس به سر ب هيم اتهام درون تفمچنان بده ،اندخودسرانه دستگير شده طوربهتازگي 

 ند؛امدت مواجههاي طوالنيبا محاكمه

 ازجمله رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز،اشاره به مواجهه زندانيان با رفتارهاي بي ك)
توجهي ها بر اثر بيكه منجر به مرگ برخي از آن –هاي عامدانه پزشكي و اداري اعتناييبي

  هاي قهري؛از ناپديدسازيها مقامهمچنين استفاده مكرر  –ست د شده ايا از روي عم
سياسي پس از اِعمال فشارهاي  –اشاره به آزاد شدن برخي از زندانيان عقيدتي  ل)
موقت و يا در ادامه تكميل دوران محكوميت خود كه اين آزادي  صورتبهالمللي، يا بين

بر سفر، اشتغال و  اي خودسرانههيتل ممنوعاي همچون، ِاعماگيرانهنيز با شرايط سخت
 ؛هاي اجتماعي همراه استفعاليت در شبكه
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كشد و الذكر واقعيت حقوق بشري عربستان را به تصوير ميگفتني است كه موارد فوق م)
المللي نبايد فريب گفتمان مقامات اين كشور در زمينه اِعمال اصالحات و جامعه بين

هي كه در تالش براي سرپوش نهادن دستگا -خورد را بمومي آن تبليغات دستگاه روابط ع
كانون پيشروي فناوري يا مقصد گردشگري تجمالتي  عنوانبهبر چهره كشور و معرفي آن 

بلكه در عوض بايد از كنشگران  -و جذب رويدادهاي عظيم ورزشي و تفريحي است 
تقدان من اصالحات ومدافعان حقوق بشر، حاميان  ازجملهاصالحات در اين كشور، 

  ؛6ها شوددرنگ و بدون قيد و شرط آنجو حمايت كرده و خواستار آزادي بيمسالمت
  
شنبه ، در روز سه7بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
، در خصوص درخواست گزارشگران ويژه سازمان ملل از عربستان 1401 ماهفروردين 9

ها در ند بحريني، ضمن تأكيد بر نگرانيدام دو شهرواع قف ساختنسعودي جهت متو
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  زمينه قانون مبارزه با تروريسم در اين كشور.

ميالدي،  2022ژانويه سال  22اشاره به اقدام گزارشگران ويژه سازمان ملل، در روز  الف)
ت از حكومت اين كشور ي بر درخواس، مبنسعودي اي به پادشاهي عربستانبه ارسال نامه

و اعالم اين نظر كه بر  9و صادق ثامر 8درنگ اعدام جعفر سلطانجهت متوقف ساختن بي
ها خودسرانه به شمار هاي به دست آمده در رابطه با اين پرونده، اعدام آناساس داده

  آيد؛مي
 2015ل ماه مه سار در و ثام اشاره به مفاد اين نامه مبني بر دستگير شدن سلطان ب)

اهرات مشاركت در تظ ازجملهتعدد، مها با اتهامات ميالدي، در پل ملك فهد و مواجهه آن
هاي خارجي در بحرين، مشاركت در ايجاد نهادي تروريستي، آموزش ديدن در اردوگاه

 سازي امنيت در عربستان و بحرين و قاچاق مواد منفجره؛ثباتبي باهدف

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://www.alqst.org/en/post/alqst‐announces‐new‐campaign‐highlighting‐the‐diversity‐
of‐saudi‐human‐rights‐victims 
٧ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٨ Jaafar Sultan 
٩ Sadiq Thamer 
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تن سلطان براي چندين ماه متوالي و آگاهي يافدگي ثامر و يدشبه ناپد اشاره ج)
  ؛هاي داخليها از طريق رسانهيري آناز دستگ هايشانخانواده

معرض  ي دراشاره به تأييد اطالعات به دست آمده مبني بر قرار گرفتن اين دو زندان د)
 ياضبه ام نشاندشزير و ناگهاي متمادي حبس در سلول انفرادي براي ماه ازجملهشكنجه، 

كيل شان از ارتباط با وها تا پس از آغاز محاكمهاعترافات اجباري: اين در حالي بود كه آن
 نيز محروم ماندند؛

الدي، توسط مي 2021اكتبر سال  7اشاره به محكوميت سلطان و ثامر به اعدام، در روز  ه)
ريسم و ترو يو تأمين ماله با جرائم دادگاه كيفري ويژه عربستان و بر اساس قانون مبارز

ميالدي  2022ژانويه سال  11قانون مبارزه با تروريسم: گفتني است كه اين احكام در روز 
است و  شده مورد تأييد دادگاه تجديدنظرخواهي قرار گرفته به و ديوان عالي ارجاع داده

 درآيد؛ اجرااحتمال دارد كه به زودي به 

ر بني بممينه اطالعات به دست آمده ويژه در ز نني گزارشگرااشاره به ابراز نگرا و)
كمه محكوميت سلطان و ثامر به اعدام بدون طي فرآيند صحيح حقوقي و برگزاري محا

 ها جهت تماس با وكيل در پيعادالنه، با توجه به عدم وجود امكان الزم براي آن
لحاظ  هبشان دن حبسدستگيري خود و يا توسل به راهكاري در راستاي به چالش كشي

  وني؛قان
رفتار و اعترافات اخذ شده ها در معرض شكنجه و سوءاشاره به همچنين قرار گرفتن آن ز)

هاي تحت شكنجه، در تغاير با كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات
به ا رميالدي آن  1997رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز كه عربستان سعودي در سال بي

 ده است؛ناتصويب رس

پيشين خود در رابطه با  هاي گزارشگران ويژه سازمان ملل در نامهاشاره به نگراني ح)
جموعه مامل اين قانون ش نكهياقانون مبارزه با تروريسم در عربستان سعودي، با توجه به 

  :ازجملهشود، گيرانه و غالباً ناسازگار با حقوق بشر مياي از تدابير سختگسترده
  روز؛ 90هاي زماني تا س متهمان در سلول انفرادي براي دورهحبان امك -
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  ؛امكان حبس پيش از محاكمه متهمان براي مدت زمان تا يك سال -
حاكمه هايي در زمينه حق برقراري تماس با وكيل و ساير موازين يك مِاعمال محدوديت -

 عادالنه؛

ستلزم كه م» قيعيت حقوقط اصل«ضرورت رعايت اشاره به تأكيد گزارشگران ويژه بر  ط)
ها، به فتارراين است كه قوانين كيفري به اندازه كافي دقيق بوده تا مشخص شود كه كدام 

 ها چه خواهد بود؛مثابه جرائم كيفري به شمار آمده و مجازات آن

انين وقدر  اشاره به همچنين تأكيد گزارشگران ويژه بر اهميت انطباق تعريف تروريسم ي)
ا جرم بلمللي و ضرورت تناسب محكوميت و مجازات تعيين شده ان بينازيمو داخلي با

 ؛صورت گرفته
رفتارها در زمينه تنظيم شكايت در رابطه با اشاره به حق قربانيان شكنجه و ديگر سوء ك)

اند و ضرورت مورد پيگيري قرار گرفتن رفتارهايي كه در دوران حبس با آن مواجه شده
طرفانه و جامع از سوي نهادي جام تحقيقات بيتوسط ان ماتتهاا گونهنيارنگ دبي

  ؛10مستقل
 

بشر و سازمان حقوق سعودي براي حقوق  –صدور بيانيه از سوي سازمان اروپايي  -4
، در شوراي حقوق بشر سازمان 1401 ماهفروردين 3، در روز چهارشنبه 11بشري رپريو

ن سعودي به مثابه ربستادر عشده  اجراهاي امملل، در خصوص به شمار آوردن اعد
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اعتنايي اين كشور به تعهدات خود.بي

تن از  81 جمعيدستهقدام عربستان سعودي به اعدام شمار آوردن ااشاره به به الف)
آشكاراي اين  اعتناييبي عنوانبهمارس سال جاري ميالدي،  12شهروندان خود در روز 

  دات و الزامات خود؛الملل و تمامي تعهبينبه حقوق  وركش
ها از فقدان شرايط هاي اين اعداماشاره به حاكي بودن مستندسازي برخي از پرونده ب)

شدگان در معرض شكنجه و محروميت از دفاع الزم از ها و قرار گرفتن اعدامعدالت در آن
                                                            

  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  10
https://b2n.ir/q49757 
١١ Reprieve 
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اتي كه جدي به شمار ليل اتهامد بهاز اين افراد خود: اين در حالي است كه بسياري 
  آمده اعدام شدند؛نمي
شر شدگان اخير كه گزارشگران ويژه حقوق باشاره به وجود مواردي در ميان اعدام ج)

هاي خود به دولت سعودي مورد خطاب قرار داده و موارد ها را در نامهسازمان ملل آن
در  رفتنقرار گ ازجملهند، ودب را متذكر شده نقضي كه اين زندانيان با آن مواجه شده

 رفتار و حبس خودسرانه؛معرض شكنجه، سوء

اخير و پيشين از  جمعيدستههاي چندين تن از قربانيان اعدام نكهيااشاره به  د)
  اند؛ودك بودهككنندگان در تظاهرات و يا مشاركت

 الفبر خ كشور اين نكهيااز اشاره به همچنين حاكي بودن اين اقدام عربستان سعودي  ه)
بخشد: اين در هاي خودسرانه تداوم مياعدام ياجراتعهدات رسمي خود، همچنان به 

 ازجملهها تن ديگر از شهروندان آن در معرض اعدام قرار دارند، حالي است كه ده
و شيخ  12سياسي، همچون شيخ حسن المالكي –كودك و زنداني عقيدتي  5كم دست

  ؛13سلمان العوده
آن  سازوكارهاياتخاذ موضعي قاطعانه از سوي شوراي حقوق بشر و ت ر ضرورتأكيد ب و)

كنوانسيون منع شكنجه و  ويژهبهاعتنايي عربستان در برابر تعهدات خود، در قبال بي
كنوانسيون حقوق كودك كه ناكارآمدي تبليغات رسمي حكومت اين كشور را به اثبات 

  ؛14هاي گذشته استدر سال ن شوراآن در ايهاي دروغين نيرسانده و نمايانگر سخنرا
  
، در روز دوشنبه 15انتشار گزارش از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر -5

، در خصوص ضرورت اقدام اتحاديه اروپا به مسئول به شمار 1401 ماهفرورديناول 

                                                            
١٢ Sheikh Hassan al‐Maliki 
١٣ Sheikh Salman al‐Awda 

  ابل بازيابي در لينك: و سازمان حقوق بشري رپريو. ق بشرسعودي براي حقوق  –بيانيه سازمان اروپايي  14
https://b2n.ir/e54280 
١٥ European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)  



  12                                                                                                                               1گزارش راهبردي 

 

زارش محورهاي اين گبرخي از  آوردن عربستان سعودي در قبال موارد نقض حقوق بشر.
  از: اندرتعبا

كشور از سوي عربستان سعودي در زمينه  100اشاره به كسب رتبه هفتم از ميان  الف)
آزادي بيان، بر اساس شاخص تعيين شده توسط خانه آزادي كه نمايانگر رو به خامت 

  نهادن شديد وضعيت آزادي بيان در اين كشور است؛
، اقدام حالدرعينتان و سسي عربون اساطبوعات در قاناشاره به تضمين آزادي بيان و م ب)

ميالدي، به تحديد شديد فضاي تعامل مدني و سركوب  2011اين كشور از سال 
ادعاي مبتني بر حمايت از حقوق بشر و دموكراسي كه از زمان  هرگونهبار خشونت

به وخامت وليعهد كشور، رو  عنوانبهميالدي  2017انتصاب محمد بن سلمان، در سال 
انتقادي را بر  گونههيچربستان تبديل به حكومتي پليسي شده كه اقع عه و در ونهاد
  تابد؛نمي
هاي سعودي در راستاي سركوب كارآمد صداهاي مخالف، اشاره به اقدامات مقام ج)

  :ازجمله
  هاي گروهي؛اِعمال نظارت شديد بر رسانه -
ديويي و نفوذ و رالويزيوني هاي تو كانالها تحت مالكيت قرار دادن اكثر روزنامه -

  هاي خصوصي؛گسترده در رسانه
خانواده سلطنتي و حكومت و  آميز ازدر رابطه با تمامي محتواهاي انتقاداِعمال ممنوعيت  -

ها و محتواهاي نگاريآميز براي ثبات اجتماعي، هرزهمحتواي تهديد هرگونههمچنين 
  ين اسالم؛ميز در قبال دآبار و يا توهينخشونت شدتبه
نهايتًا منجر به مورد هدف قرار  آنكهِاعمال نظارت شديد بر فضاي مجازي و نفوذ در  -

گرفتن و دستگيري كاربران شده و فعاالن فضاي مجازي را مورد آزار و اذيت و حمله 
  دهد؛حاميان حكومت قرار مي

يد حدميز، بلكه تآجرائم ابهامنگاران بر اساس مورد هدف قرار دادن نه تنها روزنامه -
ها جهت حصول اطمينان از پيروي ها از طريق نظارت بر كالسشديد آزادي در دانشگاه
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هاي آموزشي تعيين شده و اِعمال ممنوعيت در رابطه با تدريس فلسفه اساتيد از برنامه
 سكوالر و يا مباحث ديني به جز دين اسالم؛

ن و به نگاران و مخالفاهامطلبان، روزنق بشر، اصالحمورد هدف قرار دادن مدافعان حقو -
 شدتبهگيري از قانون مبهم و دشمن حكومت و كشور با بهره عنوانبهها شمار آوردن آن

ها د آنسركوب شدي منظوربه ،گسترده مبارزه با تروريسم و قانون مبارزه با جرائم سايبري
  آميزشان؛هاي صلحو متوقف ساختن فعاليت

وند حق برخورداري از ر ازجملهيندهاي كيفري، رآامكان نقض فاختيار داشتن در  -
ه كه ضائيقصحيح حقوقي، محاكمه عادالنه و مشاوره حقوقي با تكيه بر عدم استقالل قوه 

رفتار و اخذ فرسا، شكنجه و سوءهاي طاقتمخالفان سياسي را در معرض بازجويي
 دهد؛اعترافات اجباري قرار مي

دسرانه حبس خو ازجملهان مدافع حقوق بشر، نبار زخشونت هدف قرار دادنمورد  -
ندگي و ميالدي، به دليل حمايت از لغو ممنوعيت ران 2018فعاالن سرشناس زن از سال 

  نظام قيوميت مردساالرانه؛
هاي تها از طريق اِعمال ممنوعيتحديد آن حالدرعينآزاد كردن برخي از فعاالن زن و  -

ذلول ن الهلجي ازجملهئم ادعايي تروريستي، به جرا ارتكاب شان بهتداوم اتهاماتسفري و 
كه در معرض  ازآنپسميالدي آزاد شدند،  2021و نوف عبدالعزيز كه در ماه فوريه سال 

ها و راهكارهاي حقوقي الزم رفتار قرار گرفته و به ضمانتشكنجه، خشونت جنسي و سوء
 دسترسي نيافتند؛

ن سعودي به زات اعدام، پس از اقدام عربستامجااز رصدي استفاده د 85به كاهش  اشاره د)
 2021ر سال افزايش مجدد اين روند د حالدرعينميالدي و  2019تن در سال  185اعدام 

يالدي با م 2022تن از ماه ژانويه تا ژوئيه اين سال و مواجهه سال  40با اعدام حدود 
تن از  81كه  تاكنونسال غاز آ ازتن  92اعدام  ر، با توجه بهكننده روند مزبوتشديد نگران

اعدام شدند كه بزرگترين اعدام  جمعيدسته طوربهها در ماه مارس سال جاري آن
 آيد؛در تاريخ معاصر عربستان به شمار مي جمعيدسته
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ي به رحمانه از سوي دولت سعودهاي بيمجازات گونهايناشاره به ارجاع قانوني بودن  ه)
  ؛دستورات شريعتقواعد و 

هاي غيرانساني و غيرقانوني، اشاره به عدم مصونيت كودكان از چنين مجازات و)
ميالدي، به دليل  2021ژوئن سال  15اعدام مصطفي الدرويش در روز  مثالعنوانبه

كه » جرمي« –ميالدي  2012و  2011هاي مشاركت ادعايي در تظاهرات اعتراضي در سال
  ؛ه استكب شددكي به آن مرت در دوران كواحتماالً

اي ميالدي، به صدور قطعنامه 2021اشاره به اقدام پارلمان اروپا، در ماه ژوئيه سال  ز)
اضطراري مبني بر محكوميت اعدام مصطفي الدرويش و درخواست از پادشاهي عربستان 

توجه  رار دارند، بادرنگ احكام تمام كودكاني كه در آستانه اعدام قسعودي جهت تغيير بي
  ر بر اساس كنوانسيون حقوق كودك؛ن كشوات ايبه تعهد

هاي تمامي زندانياني كه در تأكيد بر ضرورت اقدام عربستان به بررسي مجدد پرونده ح)
ها و يا برگزاري تخفيف مجازات آن باهدفحال حاضر در آستانه اعدام قرار دارند، 

  ان صادر نشود؛شاعدام براي محاكمه جديد و عادالنه كه در آن حكم
به اقدام پارلمان اروپا به محكوم كردن آشكاراي نظام سياسي غيردموكراتيك  ارهاش ط)

آميز اي خشونتو به گونه شدتبهنگاران و فعاالن سعودي كه در آن مخالفان، روزنامه
 شوند؛سركوب مي

و عربستان تحاديه اروپا اشاره به انجام نخستين دور از گفتگوهاي حقوق بشري ميان ا ي)
هاي خود در اين اتحاديه بر نگراني ،ميالدي كه در آن 2021پتامبر سال ماه س دي، درسعو

آور از استفاده شرم ازجملهزمينه موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر در اين كشور، 
هاي گراييشكنجه و حكم اعدام جهت مجازات مدافعان حقوق بشر به دليل كنش

  ؛ان تأكيد نمودآميزشصلح
درنگ و هاي سعودي جهت آزاد كردن بياز مقامت پارلمان اروپا اشاره به درخواس ك)

جو و بدون قيد و شرط تمامي مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، منتقدان مسالمت
  ؛هاي اين كشورفعاالن محبوس در زندان
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ا گامي آغازين و اتحاديه اروپگفتني است كه اگر چه گفتگوهاي حقوق بشري عربستان  ل)
آيد، اما پارلمان اروپا همچنان بايد با اولويت بخشيدن به حقوق بشر بر ار ميبه شم و مثبت

منافع ملي كشورهاي عضو اين نهاد، از مسئول به شمار آوردن عربستان در قبال جرائم 
 .16مرتكب شده توسط اين كشور حمايت نمايد

  
  *بحرين

 17نبه آي، در روز چهارش تحليلي ميدل ايست –ي سوي پايگاه خبرانتشار گزارش از  -1
استفاده ، در خصوص ابراز نگراني كارشناسان سازمان ملل در زمينه سوء1401 ماهفروردين

برخي از محورهاي اين گزارش  ، استاد دانشگاه زنداني در بحرين.17از عبدالجليل السنكيس
  از: نداعبارت
وضعيت  هادنه وخامت نرو بينه زمان ملل در زمي كارشناسان سااشاره به ابراز نگران الف)

  ست؛ده اسالمتي عبدالجليل السنكيس، استاد دانشگاه زنداني كه دست به اعتصاب غذا ز
 گفتني است كه عبدالجليل السنكيس مدير و سخنگوي دفتر حقوق بشر جنبش حق ب)

با محكوميتش  زمانهمالدي و مي 2011اسي بوده كه از سال هاي مدني و دموكربراي آزادي
  ؛ه استحبس ابد، به اتهام ارتكاب به جرائم تروريستي در زندان به سر بردمل تح به

دي پس از ميال 2021اشاره به مبادرت ورزيدن او به اعتصاب غذا از ماه ژوئيه سال  ج)
  مصادره كارهاي پژوهشي وي از سلولش در زندان جو در شرق بحرين؛

دلي ا صنيو نياز او به عصا  فالاط ندرم پس از فلجء السنكيس به ساشاره به ابتال د)
ر ويژه گزارشگ 3چرخدار براي حركت: گفتني است كه بر اساس نامه ارسال شده از سوي 

ذا غروز اعتصاب  270سازمان ملل به دولت بحرين وضعيت سالمتي وي پس از بيش از 
  رو به وخامت نهاده است؛ شدتبه

                                                            
  گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 16

 https://www.ecdhr.org/?p=1489 
١٧ Abduljalil al‐Singace 
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زمينه  هاي جدي خود درر نگرانيل بمل ان ويژه سازماند مجدد گزارشگراشاره به تأكي ه)
 ي دروضعيت سالمتي آقاي سنكيس و مصادره كارهاي پژوهشي او، همچنين ابراز نگران

 اش؛وي با خانواده ويدئوييهاي زمينه تعليق ادعايي تماس

ت ايل حما به دليآقاي سنكيس تنه نكهيااشاره به تأكيد كارشناسان سازمان ملل بر  و)
  احترام به حقوق بشر محبوس شده است؛يز و آممتمشروع و مسال

هاي مخالف و مذهب بحرين به سركوب گسترده گروهاشاره به اقدام پادشاهي سني ز)
ن از ميالدي كه هزاران ت 2011هاي بهار عربي در سال فعاالن حقوق بشر از آغاز خيزش

 دند؛ركت نموآن مشا خواه دركنندگان دموكراسيتظاهرات

ومت كه در معترض مخالف حك 13يكي از  عنوانبهسنكيس شمار آوردن اشاره به به ح)
هاي تروريستي در ها دستگير و محكوم به اتهاماتي چون، ايجاد گروهاين خيزشپي 

 راستاي براندازي نظام شد؛

و الف مخ ن احزاباشاره به اقدام حكومت بحرين از آن زمان به غيرقانوني اعالم كرد ط)
 ؛ستالمللي را به همراه داشته اكه انتقادهاي بين كشور االناز فعا تن هدستگيري ده

اشاره به پاسخ دولت بحرين به نامه گزارشگران ويژه سازمان ملل مبني بر عدم مصادره  ي)
كارهاي پژوهشي السنكيس بلكه نگاهداري آن به همراه ساير متعلقات وي در انباري در 

او قصد قاچاق اين پژوهش به خارج از زندان  نكهياه روري، با توجه بكز اصالح و بازپمر
  ؛18و انتشار آن را داشته كه متناقض با موازين كيفري است

  
، در 1401 ماهفروردين 12الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

ت وميريي به دليل محعرض خطر نابيناخصوص قرار داشتن مدافع حقوق بشر بحريني در م
  از: اندعبارتزارش گبرخي از محورهاي اين  هاي درماني و پزشكي.بتز مراقا

                                                            
  در لينك: تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي –ارش پايگاه خبري گز 18

 https://www.middleeasteye.net/news/bahrain‐singace‐imprisoned‐academic‐abuse‐
concerns‐un‐experts‐raise 
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الملل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در ، معاونت بين19اشاره به واكنش لين معلوف الف)
ز ا 20الملل، در قبال اخبار مربوط به محروميت عبدالهادي الخواجهسازمان عفو بين

سال گذشته در حبس  11به ناحق در  بشر بحريني كهمدافع حقوق  -رمانيهاي دمراقبت
  ؛تبه سر برده اس

المتي الملل در رابطه با ساشاره به ابراز نگراني شديد اين مقام سازمان عفو بين ب)
كه  اهيسآبي ابتالء به بيمار رغمبهعبدالهادي الخواجه كه بنا بر اظهارات دختر وي 

ني است است: گفت اي پزشكي الزم محروم ماندههاندرم بينايي شود، ازاند منجر به ناتومي
جه در هايي ناشي از اِعمال شكنكه بر اين اساس وي به دليل قرار گرفتن در معرض آسيب

 شده است؛ مبتالميالدي به اين بيماري  2011سال 

 رحمين نمود بيجديدتري عنوانبههاي بحريني دام مقامشمار آوردن اين اقاشاره به به ج)
هاي پزشكي در قبال زندانيان اعتنايياي در زمينه اِعمال بياز سابقه گستردها كه هآن

 برخوردارند؛

درنگ از برخورداري هاي بحرين جهت حصول اطمينان بياشاره به درخواست از مقام د)
ها كه آن دن اين نكته بههاي پزشكي الزم و خاطرنشان كرها و مراقبتالخواجه از درمان

 تواند مصداق نقض حق بر سالمت به شمار آيد؛كي ميي پزشعتنايابي

ر دبه ايستادن  ميالدي، 2022فوريه سال  16اشاره به اقدام عبدالهادي الخواجه، در روز  ه)
دار با دي زمانهمحياط زندان و سر دادن شعارهايي در راستاي همبستگي با فلسطينيان، 

دافع مان دختر اين گفتني است كه به گمين: بحر ژيم اسرائيل ازوزير رت، نخستنفتالي بن
  ست؛هاي پزشكي وي در راستاي تالفي اين رويداد انجام پذيرفته ادرمانقطع حقوق بشر، 

الن فعا الزم به يادآوري است كه عبدالهادي الخواجه در زمره گروهي از رهبران و و)
يل ا به دلتنه الديمي 2011ار سال آمده كه در بهمخالف حكومت بحرين به شمار مي

  ؛آميز دستگير شدمشاركت در اعتراضات صلح

                                                            
١٩ Lynn Maalouf 
٢٠ Abdulhadi Al‐Khawaja 
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آميز وي توسط نيروهاي امنيتي به شكسته شدن فك گفتني است كه دستگيري خشونت ز)
هاي جسمي، روحي و او انجاميد و وي در دوران حبس همچنين در معرض ديگر شكنجه

  ؛21جنسي قرار گرفت
  
 ماهردينفرو 10رور، در روز چهارشنبه ن ميبحريي پايگاه خبري ار گزارش از سوانتش -3

ها به ناپذيري ابراز نظر براي فعاالن بحريني و ناگزير شدن آن، در خصوص امكان1401
  از: اندعبارتزارش گبرخي از محورهاي اين  هاي متداوم.خودسانسوري به دليل سركوب

ابراز  ناپذيريامكان بري وعات بحرين مبنسوي انجمن مطب اشاره به انتشار گزارش از الف)
ي و مدن نظر و تعيين مواضع در زمينه امور داخلي كشور براي مخالفان، فعاالن جامعه

منع  هاي مدني و سياسيافرادي كه بر اساس قانون انزواي سياسي از مشاركت در فعاليت
  ستقيم؛غيرم صورتبهاند، مگر در قالب اظهارات مبهم و شده
رقراري بت از حرين به تكيه بر اتهاماتي، چون ممانعاني عمومي باقدام دادسته به اشار ب)

هانت به اپراكني عليه نظام پادشاهي، اهانت به يك فرقه، صلح و تهديد امنيت كشور، نفرت
ر راستاي ميالدي، د 2011وزارت كشور، اهانت به قوه قضائيه و اتهامات ديگر، از سال 

جر به ور كه مناران در اين كشنگن و روزنامهفاالجامعه مدني، مخر دادن فعاالن هدف قرا
 آزادي بيان و عقيده و آزادي مطبوعات در آن شده است؛ افول

هاي سركوب ابراز نظر ازجملهمينه، هاي بحريني در اين زاشاره به اقدامات مقام ج)
 ضايان، ايجاد فرار دادن منتقدفضاي مجازي، مورد پيگرد ق آميز انتشار يافته درصلح

هاي نگاران و سازمانو كاستن از صداهاي مخالف، همچنين ناگزير كردن روزنامه عابار
ورد ماجتناب از دستگيري،  منظوربه ويژهبهمدني فعال در داخل كشور به نظارت بر خود، 

 ر؛هاي ديگتحقيق قرار گرفتن، تعطيل شدن رسانه، لغو مجوز و اِعمال محدوديت

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 21

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/bahrain‐human-rights‐defender‐at‐risk‐
of‐blindness‐due‐to‐denial‐of‐medical‐care 



  19                     )          1( ستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

هاي منطقه خاورميانه و شمال ، مدير بخش پژوهش22ترفيليپ لواظهارات  اشاره به د)
اي از الملل، مبني بر استفاده حكومت بحرين از مجموعهآفريقا در سازمان عفو بين

هاي خودسرانه و شكنجه در راستاي آزار و اذيت، حبس ازجملهابزارهاي سركوب، 
همچنان  ي كهاهايزل آن به تك صداين كشور و تن سركوب جامعه مدنيِ سابقًا پوياي

  شهامت سخن گفتن دارند؛
د از جنگ سال حبس به دليل انتقا 5اشاره به محكوميت فعاالن جامعه مدني به تحمل  ه)

با  هاي در رابطهيمن و همچنين محكوميت سايرين به تحمل حبس به دليل انتشار توئيت
 ور؛هاي اين كشداناتهامات مربوط به اِعمال شكنجه در زن

ل مه مستقها روزنابحرين به تعطيل كردن روزنامه الَوَسط، تن هايدام مقاماشاره به اق و)
 5ر ميالدي و باقي گذاردن تنها صداي حاكميت از طريق انتشا 2017كشور، در سال 

ها در مالكيت اعضاء خانواده سلطنتي قرار دارد و راديو و اي كه بخشي از آنروزنامه
نگاراني مهي هستند: گفتني است كه روزناصدايتك هايهمگي رسانهيزيون رسمي كه تلو

خطوط  د پايبند بهحفظ شغل خود باي منظوربهكه در اين نهادها مشغول به كار هستند نيز 
 تعيين شده از سوي سردبيري سياسي باشند؛

ه المللي در فاصلهاي بيناشاره به لغو مجوزهاي شغلي اكثريت گزارشگران خبرگزاري ز)
اي جهت لغو يا ارائه مجوز به ميالدي و فقدان مبناي حرفه 2017و  2016هاي سال

وز الزم المللي: گفتني است كه خبرنگاراني كه همچنان از مجگزارشگران و خبرنگاران بين
ي ه خودسانسوربحفظ شغل خود ناگزير  منظوربهبراي فعاليت در اين كشور برخوردارند، 

 ؛شوندمي
خي نگاران خارجي كه بربحرين براي روزنامهرواديد  درخواست پيچيده شدناشاره به  ح)

هاي اين روند و كنترل مقامات كشور بر جزئيات ها و پيچيدگيمواقع به دليل دشواري
شان، از هايكنند و حتي رفت و آمدشان و يا افرادي كه مالقات ميهايموضوعات گزارش
 روند؛يديد و سفر به اين كشور طفره ماقدام به دريافت روا

                                                            
٢٢ Philip Luther 
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ر ج از كشونگاران و فعاالني كه به اجبار يا خودخواسته در خاراشاره به هراس روزنامه ط)
هاي ه با اقدامرين و مواجهدر بح هايشانوادهخانبرند، از مورد هدف قرار گرفتن به سر مي

 شانگريهاي بحريني يا افشاءمها از مقاورت انتقاد گزنده آنجويانه حكومت در صتالفي
  ؛آيدهاي كشور به شمار ميدر زمينه موضوعاتي كه خطر قرمز مقام

كشور نام برده شده در فهرست  180الذكر از ميان گفتني است كه بحرين به داليل فوق ي)
ميالدي كه توسط سازمان گزارشگران بدون مرز  2021ادي مطبوعات در سال شاخص آز

  ؛23كه شايسته آن است گونههماندارد، كشور انتهايي قرار  12در زمره انتشار يافته، 
 

ها براي دموكراسي و حقوق بشر در انتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -4
در خصوص درخواست كنگره آمريكا ، 1401 ماهفروردين 10، در روز چهارشنبه 24بحرين

وضعيت زندانيان سياسي در از وزارت خارجه اين كشور جهت ارائه گزارش در زمينه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ن.بحري
ر قانوني مبني ب ي، به امضامتحدهاياالتجمهوري اشاره به اقدام جو بايدن، رئيس الف)

در  ي وزارت خارجه اين كشور در زمينه اقدامات آندرخواست جهت ارائه گزارش از سو
ر همايت كنگره كه از ححرين به كميته تخصيص بودجه راستاي آزادي زندانيان سياسي در ب
  دو حزب اين كشور برخوردار است؛

 كا كهاز سوي كميته تخصيص مجلس سناي آمري ابتدااشاره به ارائه اين درخواست  ب)
ينه ر زمب به اولويت بخشيدن به همكاري با دولت بحرين ددر آن وزارت خارجه را ترغي

سئول به مك در اين كشور و راتير راستاي ايجاد نهادهاي دموكهاي معنادار دانجام پيشرفت
ه دشمار آوردن عامالن موارد نقض حقوق بشر در نيروهاي مسلح و وزارت كشور نمو

 ؛است
وامبر ر ماه نست داتخابات پارلماني كه قرار اشاره به انجام اين اقدام پيش از برگزاري ان ج)

  ميالدي در بحرين برگزار شود؛ 2022سال 
                                                            

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 23
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/61369.html 
٢٤ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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الدي مي 2018ابات پارلماني در اين كشور كه در سال گفتني است كه آخرين انتخ د)
ز حضور ارين برگزار شد، انتخاباتي غيردموكراتيك، غيرآزاد و غيرمنصفانه بود و دولت بح

 نظارت بر آن امتناع ورزيد؛المللي جهت ناظران بين

 سي وها براي دموكراآمريكاييمؤسسه اشاره به اظهارات حسين عبدا...، مدير اجرايي  ه)
ن در بحري ناپذيري برگزاري انتخاباتي آزاد و عادالنهحقوق بشر در بحرين، مبني بر امكان

رايط بودي در شدرنگ بهمادامي كه بي نكهيادر حال حاضر با توجه به شرايط اين كشور و 
ز سوي ااختگي ميالدي نيز مجددًا انتخاباتي س 2022بحرين حاصل نشود، انتخابات سال 

يان ور پانمود دموكراسي در اين كش هرگونهراي مردم آن خواهد بود و دولت اين كشور ب
 خواهد يافت؛

به  متحدهاياالتهاي مستقل ناظر بر حقوق بشر و وزارت خارجه اشاره به اقدام سازمان و)
ت حكوم كحقوق بشر و اقدامات غيردموكراتيفاحش تهيه فهرستي بلندباال از موارد نقض 

  :ازجملهبحرين، 
  رهبران سياسي مخالف؛حبس  -
  ممنوعيت فعاليت احزاب مخالف؛ -
  هاي آزاد؛انحالل رسانه -
 در فتهاظهارات انتشار يا ازجمله –سركوب شديد آزادي بيان و برگزاري اجتماعات  -

  شبكه اجتماعي توئيتر؛
  ؛ضرورت تأييد نامزدهاي انتخابات از سوي دولت -
 اِعمال شكنجه و حبس خودسرانه؛تداوم  -

ن ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحريمؤسسه آمريكايي هاياشاره به درخواست ز)
  :ازجملهاز دولت بحرين جهت برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور، 
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، رهبر حزب 25حسن مشيمع ازجملهبدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي، آزادي  -
عبدالجليل السنكيس، استاد  دي الخواجه، مدافع حقوق بشر و دكترمخالف، عبدالها

 دانشگاه؛

ع ند و رفاهعفو تمامي زندانيان سياسي كه بر اساس برنامه حبس جايگزين آزاد شد -
 قتصادي و اجتماعي؛حقوق مدني، سياسي، اهاي اِعمال شده بر تمامي محدوديت

 احزابي كه ازجملهشرط، پيش هرگونه فراهم آوردن امكان فعاليت احزاب مخالف بدون -
 اند؛فعاليت منع شده هرگونهدر حال حاضر از 

  ؛ر بحريندتيك آغاز گفتگوي معنادار با مخالفان سياسي در زمينه ارتقاء نهادهاي دموكرا -
راحل شرط براي نامزدهاي انتخابات پارلماني و عدم مداخله دولت در مشعدم تعيين پي -

  امزدها؛گزينش و تأييد ن
در  لهازجمز آزادي بيان، رفع محدوديت ا هاي آزاد وسانهردن امكان فعاليت رفراهم آو -

  آميز؛هاي اجتماعي و صدور مجوز براي برگزاري تجمعات مسالمتشبكه
 ؛المللي مستقل بر انتخاباتت ناظران بينفراهم آوردن امكان نظار -

ود دولت بحرين هيچ تمايلي به تغيير مسير خ سال گذشته، 15در ده يا  نكهيااشاره به  ح)
از حاكميت خودكامه به سوي دموكراسي نشان نداده و با توجه به فرا رسيدن زمان 

  ؛26انتخابات فرصت الزم براي اين امر فراهم آمده است
  
مستقر در  - 27مركز بازپروري خيام براي قربانيان شكنجهيه كتبي از سوي صدور بيان -5

، در 1401 ماهفروردين 4شنبه مجمع حقوق بشر بحرين، در روز پنج و –وين، اتريش 
هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص موارد نقض حقوق بشر و دستگيري

                                                            
٢٥ Hasan Mushaima 

  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:ريكاييگزارش مؤسسه آم 26
 https://www.adhrb.org/2022/03/us‐congress‐calls‐for‐report‐from‐state‐department‐on‐
political‐prisoners‐in‐bahrain 
٢٧ Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture 
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رخي از محورهاي اين بيانيه ب ميالدي. 2021تا  2011خودسرانه در بحرين از سال 
  از: اندعبارت
 تا 2011رد دستگيري از سال مو 20068ام هاي بحريني به انجاشاره به اقدام مقام الف)
  ؛2011هاي مردمي بر پا شده در ماه فوريه سال ميالدي، در رابطه با اعتراض 2021

اساس هاي گزارش شده بر اشاره به خودسرانه به شمار آمدن اكثر دستگيري ب)
 ومحروميت از آزادي بيان  ازجملهسازمان ملل،  بندي كارگروه حبس خودسرانهمقوله

هاي اهالمللي در رابطه با برگزاري دادگن بينمشاركت در اجتماعات و عدم رعايت موازي
و يا بر اساس  هايشانخانوادهشهادت قربانيان يا  هايي كه بر مبنايدستگيري –عادالنه 

  اند؛به دست آمده به ثبت رسيده اسناد و مدارك
به  جملهازنيان را به داليل مختلف، ين زندااهاي بحرين بسياري از گفتني است كه مقام ج)
  ند؛اهشان آزاد كردن رسيدن زمان محكوميتپايا
ه هاي خودسرانه در فاصلاشاره به نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه دستگيري د)

  ها است:يالدي، كه متمركز بر اين استانم 2021تا  2011هاي سال
  ودك؛ك 758زن و  121مرد،  6396بر مورد در استان پايتخت بحرين، مشتمل  7275 -
  كودك؛ 606زن و  72مرد،  5550مورد در استان شمالي، مشتمل بر  6228 -
  ؛كودك 137زن و  25مرد،  1008، مشتمل بر 28مورد در استان محرق 1170 -
هاي حقوق بشري قادر به تعيين مكان اقامت زندانيان كه اين سازمانموردي  4912 -

  كودك؛ 187مرد و زن و  4725نبودند، مشتمل بر 
مورد  204 ميالدي: 2018تا  2013رد دستگيري كودكان به ترتيب از سال اشاره به موا ه)

 السمورد در  218، 2015مورد در سال  414، 2014مورد در سال  318، 2013در سال 
  ميالدي؛ 2018مورد در سال  141و  2017مورد در سال  144، 2016

                                                            
٢٨ Muharraq Governorate 
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اجه دسرانه موكودك با دستگيري خو 189ميالدي نيز  2011 گفتني است كه در سال و)
  شدند؛

ن ر، فعاالهاي بحرين به دستگيري رهبران مخالف، مدافعان حقوق بشاشاره به اقدام مقام ز)
  هاي اجتماعي؛بكهشكومت حتي در نگاران و تمامي منتقدان حو روزنامه

ظام، نهري ش براي براندازي قاشاره به متهم كردن اين افراد به اتهاماتي چون، تال ح)
رچم يا ه پادشاه، پبعليه حكومت، ترغيب مردم به نافرماني از قانون، اهانت  پراكنينفرت

 دولتي، به مقامي المللي و اهانتنماد ملي كشور، اهانت به كشوري خارجي يا سازماني بين
  خاموش كردن صداي مخالفان؛ منظوربه

الزم جهت هاي آميز حداقل ضمانتيني به نقض مخاطرههاي بحراشاره به اقدام مقام ط)
اري از بسي برخورداري قربانيان از محاكمه عادالنه و اقدام قوه قضائيه به محكوم كردن

  شده تحت فشار و شكنجه؛قربانيان به اتهامات كيفري بر اساس اعترافات اخذ 
گرفته، نقيق قرار ازجويي و تحجدي مورد ب طوربه نكهيااشاره به دعاوي قربانيان مبني بر  ي)

 خود ان ارائه درخواست تجديدنظر نيافته، از فرصت كافي براي دفاع ازامك وكاليشان
ر تواند به تغييها را ناديده گرفته است كه ميهاي آنبرخوردار نشده و يا دادگاه درخواست

 روند محاكمه منجر شده باشد؛

يتي موارد سياسي و امن در بحرين بر مبنايهاي خودسرانه اشاره به تداوم دستگيري ك)
هاي سياسي و حقوق بشري در اين كشور، به داليلي چون مشاركت در بوط به جنبشمر

 هايي مشتمل برانيههاي سياسي يا مذهبي، انتشار بيتظاهرات و اعتراضات، ايراد سخنراني
ها و هاي رسانهامههاي اجتماعي، مشاركت در برنانتقاد از دولت و نهادهاي آن در شبكه

 آيد و درمي ه مثابه مداخله در حق آزادي عقيده و بيان به شماركه ب ،ساير موارد مشابه
 ؛زمره حقوق سياسي و مدني افراد جامعه است
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المللي مبتني بر ضرورت با قوانين داخلي و بين هااشاره به تناقض اين دستگيري ل)
ر نگرفتن در معرض دي و امنيت و قرابرخورداري افراد جامعه از حق حيات، آزا

  .29ا تبعيد خودسرانه، حبس يدستگيري
  
  

  *امارات متحده عربي
، در روز 30المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -1

، در خصوص حقايق مهم حقوق بشري در رابطه با امارات 1401 ماهفروردين 6 شنبه
  از: اندعبارترخي از محورهاي اين گزارش ب متحده عربي.

نيا ريتااشاره به ظهور امارات متحده عربي پس از رهايي از حاكميت استعماري ب ف)ال
 بردي و تعهد آغازيناههاي اقتصادي رهاي جهاني با تكيه بر طرحيكي از قدرت عنوانبه
ست كه ين در حالي االمللي: ابه قوانين حقوق بشري و به رسميت شناختن اقدامات بين آن

  موارد متداوم نقض حقوق بشر زير سؤال رفته است؛ در واقعيت اين تعهد با
بررسي  منظوربهاشاره به برخورداري امارات متحده عربي از دادگاهي سه جانبه  ب)

ر تكاء آن باخودمختار بودن كامل قوه قضائيه اين كشور و  حالدرعينشكايات افراد و 
  هد به حاكميت قانون و وجدان خود هستند؛قضاتي كه تنها متع

م به هاي امارتي اقداگفتني است كه از سوي ديگر، از زمان وقوع بهار عربي، مقام ج)
حق فعاالن،  انگاري در قبالهاي سركوبگرانه فزاينده و جرماِعمال محدوديت

 اند؛آموزان در زمينه آزادي بيان نمودهنگاران، وكال و دانشروزنامه

مبتني بر  31»5يو.ِاي.ايي «الدي، موسوم به مي 2011شاره به محاكمه برگزار شده در سال ا د)
ها ها از آزادي سياسي، كه از ميان آنآميز آنمحكوميت فعاالن امارتي پس از حمايت صلح

                                                            
  و مجمع حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك:  مركز بازپروري خيام براي قربانيان شكنجهبيانيه كتبي از سوي  29

https://www.bfhr.org/english/article.php?id=1022&cid=148 
٣٠ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٣١ UAE 5 
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 2012در سال  نكهيااشاره كرد كه به رغم  32مد منصور و دكتر ناصر بن غيثتوان به احمي
سال حبس  10م به تحمل فو قرار گرفته بودند، مجدداً دستگير و محكوميالدي مورد ع

  شدند؛
ميالدي، مبتني بر  2013، در سال 33»94يو.اِي.ايي «اشاره به همچنين پرونده موسوم به  ه)

ها آن نكهيامبني بر  ،ان و وكال بر اساس دعاوي اثبات نشدهتن از دانشگاهي 94دستگيري 
ي در رابطه با اقدام به امضاء طومار چراكهاند، ت را داشتهقصد براندازي حكومت امارا

  درخواست جهت ايجاد اصالحات دموكراتيك در كشور كرده بودند؛
  د؛حكوم شدنسال حبس م 15تا  7نفر به تحمل  69تن،  94گفتني است كه از اين  و)
الن مدني، هاي فعاهاي اماراتي به تحديد حقوق و آزادياشاره به تداوم اقدام مقام ز)

 مار آمدهعه مدني االصالح كه سازماني غيرقانوني به شنهاد و سازمان جامهاي مردمسازمان
  ده است؛شها سلب تابعيت و برخي از اعضاء آن محبوس و از آن

زنداني سياسي در امارات متحده عربي تنها به دليل  200از اشاره به تداوم حبس بيش  ح)
عادالنه، كه هاي ناآميز و غالبًا در پي برگزاري محاكمهتارائه اظهارات سياسي غيرخشون

اشاره كرد كه هر دو  35و محمد المنصوري 34توان به حبس دكتر محمد الُرِكنمي ازجمله
  محكوم شدند؛» 94يو.ِاي.ايي «در پي محاكمه 

قض نعدد اشاره به قرار گرفتن دكتر محمد الركن در دوران حبس، در معرض موارد مت )ط
ه وكيل، از دسترسي ب رواني و محروميت –هاي روحي ارعاب ازجملهبشر، حقوق 

 ازجملههاي متعدد، استفادههمچنين ناگزير شدن محمد المنصوري به تحمل سوء
  جه؛تگيري و قرار گرفتن در معرض شكنروز پس از دس 231ناپديدشدگي قهري به مدت 

كه هر دو در سال  37مريم البلوشي و 36هاي امينه العبدُلياشاره به همچنين پرونده ي)
  تگير و حبس شدند؛ميالدي، دس 2015

                                                            
٣٢ Nasser bin Ghaith 
٣٣ UAE 94 
٣٤ Mohamed Al‐Roken 
٣٥ Mohammed al‐Mansoori 
٣٦ Amina Al‐Abdouli 
٣٧ Maryam Al‐Balushi 
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شته پس از ك وتشار توئيتي در حمايت از بهار عربي نا از پساشاره به دستگيري امينه  ك)
ي م به دليل حمايت مالي از يك خانواده سورشدن پدرش در سوريه و دستگيري مري

 نيازمند؛

شان از دسترسي حروميتامعلوم پس از دستگيري و مها در مكاني ناشاره به حبس آن ل)
ها در معرض ضرب و شتم و حبس در سلول به جهان خارج، همچنين قرار گرفتن آن

ي، هر ميالد 2019ال ها در سانفرادي: گفتني است كه به رغم فرا رسيدن زمان آزادي آن
  اند؛ن شدهشادو زن همچنان در حبس به سر برده و متحمل موارد متعدد نقض حقوق

بوظبي، ادر  رشته اقتصاد در شعبه دانشگاه سوربون اشاره به حبس ناصر بن غيث، استاد م)
شر، در ميالدي و همچنين قرار گرفتن احمد منصور، فعال سرشناس حقوق ب 2015از سال 

  مدت تحقير و انزوا؛هاي طوالنيرهمعرض دو
ين وجود در قوانين مهم امبهامات الذكر به دليل اموارد فوقوقوع اشاره به تسهيل  ن)

ري از كه امكان به شمار آوردن شما تروريسموانين جرائم سايبري و ق ازجملهكشور، 
جرائم  عنوانبهرا ها آميز آنرا فراهم آورده و اعتراضات صلح» دشمن نظام«فعاالن به مثابه 

  است؛گرايانه يا تروريستي تعبير كرده هاي افراطحقوقي مبتني بر انديشه
شان، غالباً در پس از اتمام دوره محكوميت اشاره به تداوم حبس بسياري از زندانيان س)

 ازجمله –فرسا است كه معروف به برخورداري از شرايط طاقت –ابوظبي  38زندان الرزين
كه بايد در ماه ژوئيه سال » 94يو.ِاي.ايي «، يكي از متهمان محاكمه 39لحارثيعمران علي ا

به دليل  2016اه ژوئن سال كه در م 40شده و عبدا... ابراهيم الهلوي آزاد ميميالد 2019
ميالدي آزاد  2017ارتباط با خيريه وابسته به حزب اصالح محكوم و بايد در ماه مه سال 

  ؛شده استمي
همچنين تداوم روندهاي تبعيض عليه زنان و دختران در قوانين امارات متحده  اشاره به ع)

ازه براي زنان جهت ترك ها در رابطه با صدور اجاختيار همسران و دادگاه ازجملهعربي، 
                                                            

٣٨ al‐Razeen 
٣٩ Omran Ali al‐Harithi 
٤٠ Abdullah Ebrahim al‐Helu 
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رفتن سر كار و يا اختيار دولت فدرال اين كشور جهت صدور مجوز در  منظوربهخانه 
  ؛41اين كشور ادران اماراتي از شهرونديزمينه برخورداري كودكان داراي م

  
، در 1401 ماهفروردين 5ر روز جمعه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، د -2

ن پليس ازماانسه به انجام تحقيق در زمينه اتهامات وارد آمده به رئيس سخصوص اقدام فر
و » شكنجه«اِعمال  تحده عربي، در زمينههاي امارات مالملل (اينترپل) و از مقامبين

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .»وحشيانه اقدامات به ارتكاب«
حقيقات ام تينه مبارزه با تروريسم به انجاشاره به اقدام دادستاني فرانسه در زم الف)

 ان پليسازمسرئيس جديد  احمد ناصر الرئيسي، مقدماتي در رابطه با اتهامات وارد آمده به
و » شكنجه«هاي امارات متحده عربي، در زمينه اِعمال (اينترپل) و از مقام المللبين

  نهاد؛، در پي شكايت يك سازمان مردم»وحشيانه اقدامات به ارتكاب«
 2021ل الزم به يادآوري است كه مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در ماه نوامبر سا ب)

 ود. طبقرده بقضايي فرانسه تسليم ك شكايتي را از احمد ناصر الرئيسي به مقاماتميالدي، 
متحده عربي، ور امارات بازرس كل وزارت كش سمتاين شكايت وي در زمان تصدي 

اشته درا بر عهده  ،ين كشوريكي از مخالفان سرشناس ا، راحمد منصوشكنجه  تمسئولي
 ؛است
رزه با دايره مركزي مباهاي دريافتي مبني بر ارجاع اين پرونده به اشاره به گزارش ج)

  ؛كشي و جنايات جنگي در دادستاني فرانسهجنايات عليه بشريت، نسل
ار ان و قرازمست رياست اين يانيه سازمان اينترپل مبني بر تشريفاتي بودن سماشاره به ب د)

تني : گفداشتن مسئوليت عمده آن بر عهده يورگن اسكات، دبيركل آلماني سازمان مزبور
اي را از سوي رئيسي به اين منصب انتقادات گستردهانتخاب ال حالنيباااست كه 

  ؛وپايي در پي داشته استيندگان ارهاي حقوق بشري و برخي از نماسازمان

                                                            
  ي. قابل بازيابي در لينك:المللي براي آزادي در امارات متحده عربرش كارزار بينگزا 41

 https://www.icfuae.org.uk/news‐research‐and‐publications‐media‐publications/important‐
facts‐you‐have‐know‐about‐uae 
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دي، به اورزوال ميال 2021نوامبر سال  11مه سه عضو پارلمان اروپا، در روز اشاره به نا ه)
رت سن شهحُ سي جايگاه و رئيالانتخاب  نكهيامبني بر  ،فن در الين، رئيس كميسيون اروپا

 شدتبههاي خود موريتأمنجام اسازمان براي اين كند و بر توانايي اينترپل را تضعيف مي
  و گذاردثير منفي ميأت

 روز در ،كميته اجرايي پليس اينترپل كه مركز آن در ليون فرانسه استگفتني است كه  ز)
 سمتالرئيسي را به  ،استانبول در نشست سه روزه خود در ميالدي، نوامبر سال گذشته 25

گرفت كه منگ هانگوي  صورت ازآنپسانتخاب او  .انتخاب كرد اين سازمان رياست
پس از سفر به اين كشور از سوي ميالدي،  2018سال  در رئيس سابق و چيني اينترپل

  ؛42سال زندان محكوم شد 13پليس پكن دستگير و به جرم دريافت رشوه به بيش از 
 

ر روز المللي براي آزادي در امارات متحده عربي، دگزارش از سوي كارزار بينانتشار  -3
رات از استرداد م اما، در خصوص هراس فعاالن سوري مقي1401 ماهفروردين 4شنبه پنج

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  قهري به كشورشان.
 بي درامارات متحده عر اشاره به ابراز نگراني فعاالن حقوق بشري سوري مقيم الف)

د شكنجه و ديگر موارض خطر در معر آنجاشان به سوريه كه در خصوص استرداد احتمالي
  گيرند؛نقض حقوق بشر قرار مي

ها چند روز پس از ديدار تاريخي اخير بشار اسد، اشاره به بروز اين نگراني ب)
  ربي؛جمهور سوريه، از امارات متحده عرئيس

اگر چه در وب سايت رسمي مجلس خلق سوريه تنها از كشورهاي گفتني است كه  ج)
يمان كشورهايي نام برده شده كه با سوريه پ عنوانبهصر يمن، مراكش، تونس، ليبي و م

هاي موجود نامهاند، اما در سايت وزارت خارجه امارات، در ميان توافقاسترداد امضاء كرده
در  2003نام برده شده كه در سال » و استردادهمكاري قضايي «ميان اين كشور و سوريه از 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 42
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ي قضايي و حقوقي ميان دو كشور در هاابوظبي به امضاء رسيده و شامل همكاري
 شود؛تجاري و كيفري و همچنين استرداد ميهاي مدني، عرصه

ني بر ، مباشاره به اظهارات يك معارض اماراتي و مشاور امور قضايي مستقر در لندن د)
و يا  انونت متحده عربي به استرداد افراد مورد نظر خود بدون ارجاع به قاقدام امارا

شور و ن ك، وليعهد ايپل و تنها بر اساس فرامين و دستورات محمد بن زايدمقررات اينتر
 ؛معمار عمليات ضدانقالبي در منطقه

ي اشاره به محكوميت استقبال امارات متحده عربي از بشار اسد، از سوي ائتالف مل ه)
آميز و ناديده گرفتن تصميمات اتحاديه اي مخاطرهزمينهسوريه كه اين مالقات را پيش

راي اسد و جرائم وي به شمار المللي و پاداشي بهاي بينعرب، همچنين نقض تحريم
  .43آورده است

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

 كشورهاي منطقه

 

  ائتالف به رهبري عربستان *
، در 1401 ماهفروردين 12انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -1

ه سازمان ميليون نفر از مردم يمن زير خط فقر، به گفت 25,5خصوص قرار داشتن بيش از 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ملل.

ز ن بيش ار شدلي پناهندگان سازمان ملل مبني بر ناگزياشاره به توئيت كميسارياي عا الف)
ال به دنب يون نفر جمعيت يمن، به زندگي زير خط فقرميل 30ميليون نفر از مجموع  25,5

 وقوع جنگ در اين كشور؛

ميليون تن از  4جا شدگي ساله يمن و تداوم آن به بي 7اشاره به منجر شدن جنگ  ب)
 ميليون تن از كودكان آن از تحصيل؛ 2مردم اين كشور و محروميت 

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 43
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 اضر، بيش از هر زمانحدر حال هاي بشردوستانه تأكيد بر نياز مردم يمن به كمك ج)
  ؛ديگر

 2021 سال در اواخر ماه نوامبر ،بر اساس آخرين گزارش سازمان مللت كه گفتني اس د)
  ؛44اندكشته شده در جنگاز مردم اين كشور هزار نفر  377ميالدي، 

  
، در 1401 ماهفروردين 6انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز شنبه  -2

ه گفته بشردوستانه، ب هايهزار مهاجر در يمن به كمك 190از شديد حدود خصوص ني
  از: اندتعباربرخي از محورهاي اين گزارش  المللي مهاجرت.سازمان بين

ياز نشدار در زمينه جرت، مبني بر هالمللي مهاصدور بيانيه از سوي سازمان بين الف)
  كمك؛زده يمن به هزار مهاجر در كشور جنگ 190شديد حدود 

هاي خود در جستجوي يافتن ايمني و نياز ز خانهميليون نفر ا 4اشاره به گريز بيش از  ب)
 هاي بشردوستانه؛هزار مهاجر از مبدأ شاخ آفريقا به كمك 190شديد حدود 

ا نيز تحت ساله يمن نه تنها مردم اين كشور بلكه مهاجران ر 8گ جن نكهيااشاره به  ج)
 تأثير قرار داده است؛

ين ااء خود: هاي بشردوستانه براي بقه كمكاشاره به نياز دو نفر از هر سه نفر در يمن ب )د
كنند و در ميان درصد از جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي 80در حالي است كه 

 اند؛يش از سايرين تحت تأثير قرار گرفتهها مهاجران بآن

ن در يمن، بودجه الزم جهت تأميگفتني است كه به رغم تعميق بحران انساني  ه)
 اي داشته است؛كنندهانه سير نزولي نگرانهاي بشردوستكمك

و  المللي مهاجرت بر ضرورت به فراموشي سپرده نشدن مردم يمنتأكيد سازمان بين و)
 ؛پذيرجهت حمايت از مهاجران و جوامع ميزبان يمني آسيب درخواست از مردم

                                                            
  يابي در لينك: گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل باز 44
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مسير  عنوانبهاز اتيوپي و سومالي، از يمن  ويژهبهقايي، گفتني است كه مهاجران آفري ز)
ترانزيت در راه رسيدن به كشورهاي حاشيه خليج (فارس) جهت يافتن شغل استفاده 

  ؛45كنندمي
 4شنبه پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

هادن بدترين نناتولي، در خصوص رو به وخامت ، به نقل از خبرگزاري آ1401 ماهفروردين
 اندرتعبابرخي از محورهاي اين گزارش  ان بشري جهان به دليل بحران آب در يمن.بحر
  از:

 عنوانبه) از سوي سازمان ملل ماهفروردين 3شنبه ماه مارس (سه 23اشاره به تعيين  الف)
ر آبي ب منطقه از ذخاييمن و برخي ديگر از كشورهاي عر كهدرحاليروز جهاني آب 

ني، هاي زيرزميو اين بحران به دليل ازدياد مصرف، آلودگي آبچنداني برخوردار نبوده 
نهاده هاي آبياري ناكارآمد رو به وخامت هاي آرتزين و روشريزي چاهحفر بدون برنامه

  است؛
انه وزر اشاره به ناگزير شدن مردم يمن، اكثراً زنان و كودكان، به تحمل سفرهاي ب)

  ؛فرسا به منظور يافتن آبطاقت
بحران آب منجر به رو به وخامت نهادن معضالت مردم يمن شده  نكهيابه  اشاره ج)

  ؛46كننده ميبدترين بحران انساني ناشي از تداوم جنگ در كشور را تجرب كهدرحالي
  
 ماهفروردين 3وب، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -4

 ساله شدن جنگ يمن. 8المللي با امعه بين، در خصوص زير سؤال رفتن اعتبار ج1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 45
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سالگي  8نه گان نروژ، در آستااشاره به صدور بيانيه از سوي دبيركل شوراي پناهند الف)
ه قرار دادن و تخريب رد حملهاي درگير به موتداوم اقدام طرفجنگ يمن، مبني بر 

، مجازات هرگونهور و همچنان برخوردار از مصونيت از زندگي غيرنظاميان اين كش
 گر اين جنگ بوده و حتي به تشديد آن دامن زده است،المللي نظارهجامعه بين كهدرحالي
  به مردم اين كشور امان داده شود؛ آنكهبدون 

 نهادكيل از زمان انحال به غيرنظاميان يمنياشاره به تقريباً دو برابر شدن حمله  ب)
هاي حمالت انجام شده عليه زيرساخت وناظر بر تلفات غيرنظاميان  نهاد - ان ملل سازم

  غيرنظامي، در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي؛
ري ل جاشته يا مجروح شدن يك غيرنظامي در هر ساعت در ماه ژانويه سااشاره به ك ج)

 آيد؛شمار ميها به ميزان تلفات غيرنظاميان در خالل اين سال ميالدي، كه باالترين

 آنكهشوند، بدون سالگي جنگ يمن كه در آن غيرنظاميان بيشتري كشته مي 8اشاره به  د)
ين نظارتي در ا يسازوكار آنكهگر مقرار گيرند، هاي درگير مورد مجازات هر يك از طرف
  رابطه ايجاد شود؛

ن همچنا ها كودكيدن سالي ديگر براي جنگ يمن كه در آن ميليوناشاره به فرا رس ه)
برند، كنند و از گرسنگي شديد رنج مينرم مي وپنجهدستبراي برخورداري از خوابي آرام 

 درنگ افزايش يابند؛هاي بشردوستانه بيبودجه آنكهمگر 

وستانه بودجه بشرد المللي جهت نه تنها فراهم آوردناشاره به درخواست از جامعه بين و)
هاي درگير در جنگ به دادن اضطراري طرف ضروري براي يمن، بلكه تحت فشار قرار

ه و منظور متوقف ساختن اين ديوانگي، چرا كه غيرنظاميان بهاي سنگين اين منازع
  پردازند والمللي را ميامعه بينتفاوتي جبي
  :ازجملهگي، اشاره به آمار و ارقام جنگ يمن در آستانه هشت سال ز)
  خوردن ندارند؛ دو سوم مردم يمن تقريبًا هيچ چيزي براي -
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ز يش اببر اساس آمارهاي سازمان ملل به منظور پاسخگويي به نيازهاي بشردوستانه  -
ري نياز است كه د دالر بودجه در سال جارميليا 4,2ور، به ميليون نفر از مردم اين كش 23,4
 شده است؛ درصد آن تأمين 30تنها  تاكنون

دي جاري ميال و تا ماه ژوئن سال اندهمواجهزار تن از مردم يمن با شرايط قحطي  31 -
 هزار نفر نيز در معرض خطر گرسنگي قرار خواهند گرفت؛ 161

ز اه كشته و مجروح شدن بيش هاي مسلحانه منجر بهاي دريافتي خشونتبنا بر گزارش -
متوسط نزديك به  طوربه –يالدي شده است م 2021تن از مردم اين كشور در سال  2500

 ؛روز غيرنظامي در 7
دهنده ميالدي به ميزان هشدار 2022رود كه عدم امنيت غذايي حاد در سال انتظار مي -

شوند كه ميليون نفر با ناامني غذايي حاد مواجه  19 ،جديدي برسد و تا نيمه دوم اين سال
 .47درصدي خواهد داشت 20افزايش تقريبًا ميالدي  2021در قياس با نيمه نخست سال 

	 	

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 47

 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐international‐community‐s‐credibility‐stake 


