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  درآمد
در  بشرتحوالت مربوط به موارد نقض حقوق در اين گزارش دو عنوان كلي مشتمل بر 

 بشرموارد نقض حقوق و  كشورهاي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي
در هاي حقوق بشري در اين كشور استفادهها در يمن و ديگر سوءن دولتاز سوي اي

ها و اخبار آشكار به دست آمده از ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401ماه دي
هاي گروهي مورد بررسي قرار المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمسازمان

  گرفته است. 
  

  خالصه اجرايي

 محور موضوعي اشاره شده 2به  عربستان سعودي ارد نقض حقوق بشر درمودر بخش 
 دي اشاره كرده است.عربستان سعوهاي مخفيانه در به اعدام آنمحور نخست است كه 

و  سابقه مورددر  سازمان سعودي اروپايي براي حقوق بشر، اين سازمان طبق گزارش
هاي ر خصوص تأييد اعدامدآماري  يمنبع اطالعات نياز چند ها در عربستان،موضوع اعدام

ت وزار ياز سو ياهيانيب چيه در برخي موارد است. هكرد افتيدرها را مخفيانه در زندان
ه شان دهندناين امر كه  هنشد منتشر هادر مورد اعدام ياطالعات رسم ايو كشور عربستان 

تا  10بستان از عر، طبق گزارش .باشدمياعدام  اخبار معمول دولت در انتشار هيرو رييتغ
  ه است.اعدام كرد ،مواد مخدرمرتبط با  مئجرا اتهامنفر را به  20 ،2022 نوامبر 23

هاي دانشگاهي كه از به استفاده عربستان از مجازات اعدام براي شخصيت محور دومدر 
 مثال عواد . برايكندمياند، اشاره هاي اجتماعي براي بيان نظرات خود استفاده كردهشبكه

فضاي شده از  متهم يطرفدار اصالحات در عربستان سعودحقوق و استاد برجسته  القرني،
با  رونيازا ي استفاده كرده وپادشاه عليه »خصمانه«به اشتراك گذاشتن اخبار  يبرا مجازي

رسد يكه به نظر م يكشور افراد نيمقامات اگفتني است  است.شده مجازات اعدام روبرو 
 يپادشاهبين تالش  روكنند. ازاينرا به شدت سركوب مي ن هستندمنتقد دولت عربستا
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قرار دادن مجازات مرگ صرفًا و  يالمللنيبآل از خود در جامعه ايده يريارائه تصو براي
  هاي اجتماعي ناسازگاري وجود دارد.خاطر به اشتراك گذاشتن نظرات افراد در رسانهبه

محور موضوعي اشاره شده است كه  4ه ب بحرين موارد نقض حقوق بشر دردر بخش 
سازمان حقوق بشري براي آزادي عبدالجليل  22درخواست به  آنمحور نخست 

اي مشترك ها در نامهاين سازمان السنكيس، مدافع حقوق بشر بحريني اشاره كرده است.
 در حال گذراندن حبس ابد انيب يآزاد حقاستفاده از  ليبه دل صرفاًخواهان آزادي وي كه 

، پارلمان 2022دسامبر  14در اند. گذرد، شدهسال و نيم از اعتصاب غذايش ميو يك است
 يانيزندان ريساو  سنكيالس يكرد كه در آن آزاد بيتصو ياضطرار ياقطعنامه نيز اروپا

ه خواستار شد» اندبازداشت و محكوم شده انيب ياستفاده از حق آزاد ليبه دل صرفاً كه «
ي، تضمين نگهداري وي در شرايط مناسب با فورامضا كننده آزادي هاي است. سازمان

هاي پزشكي و همچنين بازگرداندن كتاب وي به المللي، دريافت مراقبتاستاندارهاي بين
   اند.اش را درخواست كردهخانواده

سازمان عفو  هاي حقوق بشر بحرين اشاره كرده است.به مشاركت بريتانيا در نقض محور دوم
هاي توسعه در لملل بريتانيا با انتقاد از عملكرد بنياد شاهزاده در راستاي مشاركت در طرحابين

مناسب  ي در اين كشور، خواستار تالش براي بررسيحقوق بشر هاينقض رغميعلبحرين و 
از  زيپره« تيشاهزاده مسئول اديكه بن ه استگفت المللنيعفو ب در اين زمينه شده است.

 يطراح هيريموسسه خ كيشاهزاده،  اديبن. گفتني است را دارد» قوق بشردر نقض ح يهمدست
 ياستخدام برا يآگه كي و اخيراًشده  سيكه توسط شاه چارلز تأسباشد مي يشهر يو معمار

 شياستفاده ب ليبه دلطبق اين گزارش  ده است.منتشر كر نيخود در بحر ديكمك به پروژه جد
 هيريموسسه خ نيا ي،دموكراس انبه اعتراضات طرفدار در پاسخ بحريناز حد از زور توسط 

  هاي زيادي را به دليل مشاركت و تنظيم قرارداد در اين كشور دريافت كرده است.انتقاد

در دادگاه دوم تجديد  بحريني،مدافع اوليه عبدالهادي الخواجه، حكم  تأييدبه  محور سوم
اضر شدن براي ارائه دفاعيات عبدالهادي در خصوص ح نظر اشاره كرده است. درخواست
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كه در دومين خود در دادگاه براي دومين بار رد شده است. بر اساس گزارش، پس از آن
دادگاه تجديدنظر بازهم مقامات بحريني الخواجه را براي بيان دفاعيات خود احضار 

 از روند محاكمهوي ، ردندرا قبل از جلسه دادگاه رد ك لشيحق مالقات با وكنكردند و 
اي به قاضي تحويل و سپس صحن دادگاه را ترك ش را در قالب نامهاتيدفاعاو . كنار رفت

از حق  تيدر اعتراض به محروم يكيپالست يصندل كيمتهم به شكستن كرد. الخواجه 
محكوم  دينار بحرين 60به پرداخت  باشد ومي ديفراخواندن دو دخترش در تبع يخود برا

   ه است.شد

 در گزارشي به درخواست موسسه حقوق و دموكراسي جهت رسيدگيو  محور چهارمدر 
اي در نامه اين فوري به وضعيت زندانيان سياسي در زندان جاو اشاره كرده است.

ار واستخ در لندن نيسفارت بحر و كشور ريدادستان كل، وز ،يدادگستر ريوزسرگشاده از 
 خيكه در تار ياحادثهوص رسيدگي به وضعيت زندانيان و انجام تحقيقات فوري در خص

مقامات  شودمي شده است. زنداني كه گفته، اتفاق افتاد جاوزندان  3بند در  2023 هيژانو 3
را  انيندانزود، به كار رفته ب ييكايآمر ديكه در قتل جورج فلو يبه روش هيشب يكيبا تكن آن

شود از گفته مي .تندگذاشيگردن آنها م پاهايشان را برو  دادنديمورد ضرب و شتم قرار م
  نفر زنداني خبري در دست نيست.  14يك از اين زمان حادثه تاكنون از هيچ

محور موضوعي اشاره  4به  امارات متحده عربي موارد نقض حقوق بشر دردر بخش 
آن به اقدام اين كشور در نقض حق تابعيت افراد اشاره كرده محور نخست شده است كه 

 دهياست كه اغلب در امارات متحده ناد يموضوع يتيتابعيببر اساس گزارش،  است.
تابعيت هيچ كشوري  ،نياست كه بر اساس قوان يفرد تيشود. شخص بدون تابعيگرفته م

از دست دادن  ليبه دلاين امر خواه  شود.را ندارد و تبعه هيچ كشوري محسوب نمي
 20000 نيبگزارش  طبق شد.با يمذهب اي و ينژاد ضيتبع ،ناشناخته پيشينهداشتن  ،تابعيت

وجود دارد كه با ناديده گرفتن تابعيت متولد شده در امارات  تيفرد بدون تابع 100000تا 
و دريافت خدمات با  يبرابر به حقوق شهروندان امارات يهمچنان از دسترس هاآن
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مشاغل  نيو همچن ي، مسكن و آموزش عاليبهداشت يهامانند مراقبتهاي دولتي هزينه
  محروم هستند.  كشور نيدر اعمومي  بخش

المللي براي آزادي از هاي مطرح شده توسط كمپين بيندرخواستبه برخي  محور دومدر 
اين گزارش اميدوار است كه  ، اشاره شده است.2023امارات براي حل مسائل در سال 

وزه حقوق بشر در ح دولت امارات تغييرات قابل دستيابي در مورد فهرست گسترده نقض
 ديناپدلغو ها عبارتنداز: و در حال حاضر را ايجاد كند. برخي از آن فارسخليجكشورهاي 
، استفاده از حق آزادي بيان، ياسيس انيزندانآزادي ، و بازداشت خودسرانه يشدن اجبار
، ممنوعيت شكنجه و بهبود شرايط سميمبارزه با ترور نيقوانروزرساني به ها،آزادي رسانه

  و ...... از كارگران مهاجر تيحما ها،زندان

داشتن زندانيان سياسي در امارت بعد از پايان دوران به موضوع نگه محور سوم
. در اين كندميهاي حقوق بشري از اين اقدام دولت اشاره شان و انتقاد سازمانمحكوميت

ان در همچن پس از اتمام دوران محكوميتش، روز 170بيش از گزارش آمده محمدالركن، 
 ياست كه زندگ يبرجسته حقوق بشر امارات ليوك كيكتر الركن برد. دمي به سرزندان 

روبرو  يكه با نقض حقوق بشر در امارات متحده عرب هكرد يخود را وقف دفاع از افراد
 محمد الركن سال زندان 10، حكم 2022 هيژوئ 17در بر اساس آمارها و اطالعات ، هستند.

تكميل  بر وي تحميل شد بود، نقض حقوق بشر انيخود به قربان يقكمك حقو ليبه دلكه 
  و به پايان رسيده است.

اتهام استفاده از آزادي بيان احمد منصور به  تيسالگرد محكوم نيچهارمبه  محور چهارم
 31در  المللي براي آزادي در اماراتكمپين بين پردازد. بر اساس گزارشدر امارات مي

درهم  ونيليم كيسال زندان و  10امارات، حكم  يدولت تيه امن، دادگا2018دسامبر 
 ليمنصور به دل كرد. احمد تأييداحمد منصور  هيرا عل ينقد مهي) جروروي 236000(

در انتقاد از نقض حقوق بشر توسط دولت  ياجتماع يهارسانهمنتشر شده در  يهاپست
از  اامارات و نماده تيثيو ح تيبه وضع نيتوه«به  يامارات به زندان محكوم شد. و

 قيخود از طر گانيرساندن به روابط امارات با همسا بيتالش به آس«و » جمله رهبران آن
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منصور  ه است.محكوم شد ياجتماع يهاها و اطالعات نادرست در شبكهانتشار گزارش
از تحوالت حقوق بشر در  يمستقل و معتبر يابيارزفعاالني است كه از معدود  يكي

  دهد.يارائه م امارات

اره محور موضوعي اش 3به  ائتالف به رهبري عربستانموارد نقض حقوق بشر در بخش 
ده بس اشاره كرادامه تلفات غيرنظاميان يمني در زمان آتشآن به محور نخست  شده است.

لل در بس سازمان متوافقنامه آتش يزمان امضا گزارش، نيروهاي ائتالف از است. طبق اين
خمي كرده زغيرنظامي را كشته و  900ميالدي بيش از  2022تا انتهاي سال  ل،يآور لياوا

ل مل سازمان يبس بشردوستانه و نظامآتش ياز زمان امضا است. گزارش خاطرنشان كرده
ر آما در اين گزارش همچنين به نشده است. جاديا يسعود ميدر رفتار رژ يرييتغ چيه

هاي جديد نيز ها براي پذيرش زخميمارستانباالي مجروحين و عدم توانايي برخي بي
  اشاره شده است. 

 تيدر مورد وضعبرگزار شده  يكنفرانس مطبوعاتگزارشي در خصوص به  محور دومدر 
 شستدر ن حقوق بشر يبرا موازنه، اشاره كرده است. 2022در سال  منيحقوق بشر در 

مان سازه است اين گفت 2022سال  يبرا منيحقوق بشر در  تيساالنه خود درباره وضع
از  يكه برخ را ثبت كرده است يرنظاميغ اءيو اش انيرنظاميواقعه تجاوز به غ 1066حداقل 
ه زن كشت 19كودك و  134از جمله  يرنظاميغ 388است. حداقل  يجنگ اتيآنها جنا

  ند. اهمجروح شدنيز زن  70كودك و  383از جمله  يرنظاميغ 880 حدودند و اهشد

انه و بشردوست يالمللنيب نينقض قواناند سازمان، طرفين جنگ يمن نتوانسته به گفته اين
را  2022 ليآور لياالجرا شدن آتش بس در اوادر زمان الزمغيرنظاميان حقوق بشر ويژه به

آور حقوق سابقه شرم منيدر  يريدرگ يهاطرف. به اعتقاد اين سازمان رنديبگ يجد
  .اندشده كيستماتيگسترده و س دارند. آنها مرتكب تخلفات يبشر
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نقش تسليحات آمريكايي و بريتانيايي در اين گزارش به  محور نيو آخرسومين و در 
آكسفام،  ديجد ليس تحلبر اساادامه درگيري نيروهاي ائتالف در يمن اشاره كرده است. 

ائتالف به  ييدر حمالت هوا يرنظاميغ 87حداقل  ،2022 هيتا فور 2021 هيژانو نيب
 كايو آمر ايتانيارائه شده توسط بر حاتيبا استفاده از تسل منيدر  يعربستان سعود يهبرر

كه با » الگوي آسيب« كندميمتهم را  ايتانيدولت بر هيريموسسه خ نيا ند.اهكشته شد
موارد  نيكه ا كندميو استدالل گيرد شود، را ناديده ميرويه شناسايي ميهاي بيبارانبمب

 اضيسودآور خود با ر يحاتيبه تجارت تسلتا است  ايتانيبر يبرا يقانون ليبه منزله دال
 استيپس از ر يمدت كوتاه دنيجو باگزارش در ادامه خاطر نشان كرده  دهد. انيپا

به عربستان  يتهاجم حاتيمتحده فروش تسل االتيا ه استگفت 2021 هيدر فور ،يجمهور
از  شيفروش ب مجوزكرد، اما از آن زمان متوقف خواهد  مني تيوضع ليرا به دل يسعود

  را صادر كرده است.  يدفاع ستميدالر س ارديليم 4

  
  هاي مذكور را مالحظه نمود:توان متن گزارشدر ادامه مي

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

  هاي مخفيانهمعربستان سعودي در حال ارتكاب اعدا -1

، در گزارشي به از 2023ژانويه  5سازمان سعودي اروپايي براي حقوق بشر در تاريخ 
هاي مخفيانه و هاي مرتبط با مواد مخدر از يك طرف و از سوي ديگر اعدامسرگيري اعدام

  بدون اعالم رسمي توسط عربستان اشاره كرده است. 
بدون انتشار ها در عربستان وع اعدامموضسابقه و  مورددر  طبق گزارش، اين سازمان

ها را در زندان انهيمخف يهاكه اعدام هكرد افتيدر يمنبع اطالعات نياز چند يرسم ياهيانيب
   .كردنديم تأييد

مختلف  يهادر زندان انيكه زندان استاز آن  يحاكدريافتي اطالعات كند، گزارش بيان مي
مرتبط با مواد مخدر اعدام  مئمتهم به جراو هاي مختلف با مليتاز جمله زندان تبوك 
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كه در عربستان بازداشت شده بودند با  1دو تن از زندانيان، 2022دسامبر  29در  اند.شده
اعدام هستند و  جايگاهبه آنها اطالع دادند كه در  ه وتماس گرفت منيخود در  يهاخانواده

كار به  يبرا يسالگ 15در سن  وي ها،يكي از زنداني به گفته خانواده اعدام خواهند شد.
  اند. هنداشت ياطالع يو روند محاكمه و يريدستگ لياز دال هاآنسفر كرده بود و اين كشور 

عدام ا طيرااطالعات در مورد ش هرگونهاز دادن  يدولت سعود طبق تأييد اين دو خانواده،
 نفرزندا سادو سرنوشت اج يشخص لينامه، وساتيكرده و آنها در مورد وص يخوددار

ر د يرسم اطالعات ايو وزارت كشور عربستان  ياز سو ياهيانيب چيه .اطالعي ندارندخود 
 نتشارالت در معمول دو هيرو ريينشان دهنده تغاين امر كه  هنشد منتشردو اعدام  نيمورد ا
و پس از  قيعلماه ت 10پس از دو سال و  يسعود گفتني است دولت .باشدمياعدام  اخبار
 يد، اجرارا اعالم كر قيتعل نيا ياهيانيدر ب 2021 هيحقوق بشر در ژانو ونيسيه كمآنك

  ه است.از سر گرفت 2022نوامبر  10مواد مخدر را در  مئجرا ياحكام اعدام برا
مواد رتبط با م مئجرا اتهامنفر را به  20 ،2022 نوامبر 23تا  10عربستان از طبق گزارش، 

، 2022در سال ه است. باره منتشر شد نيدر انيز  يات رسمو اطالع هاعدام كرد ،مخدر
 ه اخبار. با توجه بدينفر رس 147اعالم شده توسط وزارت كشور به  يهاتعداد اعدام
 يراها با احتمال اجتعداد اعدام شيافزادر خصوص  هايمنبع، نگران نيچند جداگانه از

رد برخو دره است. گفتني است فتاي شيافزا يعربستان سعود يو بدون اعالم رسم انهيمخف
از تعداد  توانينم نياوجود دارد و بنابر تيها عدم شفافبا پرونده اعدام يدولت سعود

  داشت.دقيقي دام روبرو هستند اطالع ها با احكام اعكه در زندان يافراد
 ادوط به موها محكوم به اعدام به اتهامات مربده شده، تأييداطالعات طبق حال،  نيبا ا

  است. مواجهاعدام  يكه با حكم قطع ياردن ريابوالخ نيمخدر وجود دارد، از جمله حس
با  انيپرونده را كه در آنها زندان 62حداقل  سازمان سعودي اروپايي حقوق بشر، نيهمچن

 انيو زندان يدتيعق يهاخردسال، متهمان پرونده 8احكام اعدام روبرو هستند، از جمله 
معمول  كرديرو كندورد توجه قرار داده است. اين سازمان بيان ميو منظر  ريز را ياسيس

                                                            
١ Muhammad Moqbel al-Wasel and Shaja’a Salah Jamil 
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 جاديشده ا ديتهد انيزندان يرا در مورد زندگ يجد يهاينگران ريعربستان و اطالعات اخ
را به سطح  نيخون تخلفات ،تأييددر صورت  انهيمخف يهاو معتقد است كه اعدام كرده

 انهيمخف يهااعدام نكهيترس خود را از ا نيچنسازمان هم نيا .دهديم افزايش ياسابقهيب
  .2كرده استاست، ابراز  يالمللنيبه انتقادات ب يتوجهيب وتر نقض گسترده يبرا يامقدمه

 

هاي هاي اجتماعي در انتظار شخصيتمجازات اعدام به واسطه استفاده از شبكه -2
  دانشگاهي عربستان

هاي ، در گزارشي اعالم كرد شخصيت2023ژانويه  15سايت خبري گاردين در تاريخ 
  رو هستند. هاي اجتماعي با مجازات اعدام روبهبرجسته سعودي به دليل استفاده از شبكه

ق و حقواستاد برجسته  كي، كه توسط گاردين مشاهده شده استبراساس اسناد دادگاه 
ده از تفاو اس ترييتوحساب كاربري شده از  متهم يطرفدار اصالحات در عربستان سعود

 ه وفاده كردي استپادشاه عليه »خصمانه«به اشتراك گذاشتن اخبار  يبرا آپبرنامه واتس
  است.شده با مجازات اعدام روبرو رو ازاين

نشان دهنده آغاز  2017ساله، در سپتامبر  65 ،3يعواد القرن يريدستگبر اساس گزارش، 
دادستان باشد. عهدي خود مياز زمان شروع وليسركوب مخالفان توسط محمد بن سلمان 

 يپرونده شده است، اما دادگاه هنوز حكم رسم نيخواستار مجازات اعدام در ا يعموم
كند به اكنون در بريتانيا زندگي ميهمكه القرني  توسط پسر اتيجزئاين  صادر نكرده است.

  گاردين داده شده است. 
واعظ  كي عنوانبه ين سعودتحت كنترل عربستا يهادر رسانه يالقرندر گزارش آمده 

است كه در روشنفكر دولت، او يك فرد مخالفان از نظر شده است، اما  يخطرناك معرف
حقوق بشر و  انيحامكننده دارد. به گفته ميليون دنبال 2هاي اجتماعي مانند توييتر رسانه

رسد ير مكه به نظ يكشور افراد نيكنند، مقامات ايم يزندگ ديكه در تبع يمخالفان سعود
سال گذشته، سلما  عنوان مثالبه .كنندرا به شدت سركوب مي منتقد دولت عربستان هستند

                                                            
٢ https://bit.ly/3vRdaok 
٣ Awad Al-Qarni 
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دنبال  ر،تيتوئ يكاربر بداشتن حسا ليو مادر دو فرزند، به دل يدكتر يالشهاب، دانشجو
نورا  همچنينسال زندان محكوم شد.  34و فعاالن، به  دولت مخالفان تيكردن و بازتوئ

  .ه استسال زندان محكوم شد 45به  تريياستفاده از تو ليدل به يالقحطان
ده ششته به اشتراك گذا ي كه توسط ناصر فرزند القرنياسناد دادستان بر اساس گزارش،

 وليعهد طنتسل يارتباطات از ابتدا ريو سا ياجتماع يهادهد كه استفاده از رسانهينشان م
  شده است.جرم محسوب  يدر داخل پادشاه

 از يالمللنيب يريبه دنبال ارائه تصو يكه پادشاهرش به اين نكته اشاره شده در گزا
اما ؛ بوده است يمدرن، ورزش و سرگرم يهارساختيز ،يدر فناور يگذارهيسرما

 دشانيعقااشتراك گذاشتن  بهبه خاطر صرفاً مردم  وجود دارد وكه  يبا موارد نيحال، ادرعين
  ازگار است. ، كامالً ناسشونداتي چون مرگ دچار ميبه مجاز هاتيتوئ ها ودر پست

با مجازات اعدام  تريياستفاده از تو ليبرجسته حقوق به دل به گفته گزارش، اينكه يك استاد
، فدرال آمريكا فرد تحت تعقيب پليس كيمثالً  كهدرحالي انزجارآميز است روبرو شود،

دولت عربستان  داديرو كيدر  كتشر يبرا كسينتفل تيتحت حما وي.آي.پينامه دعوت
  .4چيزي جز نقض حقوق بشر در اين پادشاهي نيست كه اين كندمي افتيدر
  

  *بحرين
فع مداعبدالجليل السنكيس، آزادي  سازمان حقوق بشري براي 22 درخواست -1

  حقوق بشر بحريني 

اي نامه سازمان حقوق بشري در 20الملل به همراه بان حقوق بشر و عفو بينسازمان ديده
شت خواهان آزادي عبدالجليل السنكيس پس از گذ 2023ژانويه  15مشترك در تاريخ 

  اند. دهسال و نيم از اعتصاب غذاي وي شيك

                                                            
٤ https://www.theguardian.com/world/2023/jan/15/saudi-arabian-academic-on-death-row-for-
using-twitter-and-whatsapp 
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 ليمورد پرونده دكتر عبدالجل به گريبار دهاي درخواست كننده در اين نامه، سازمان
 ليبه دل صرفاً  نيحركه در ب يسينوو وبالگ زيبرنده جوا ،ي، فعال دانشگاهالسنكيس

در حال گذراندن حبس ابد است،  زيآمصلح انيب يخود در آزاد ياستفاده از حقوق انسان
كرد كه  بيرا تصو ياضطرار يا، پارلمان اروپا قطعنامه2022دسامبر  14در اند. اشاره كرده
 انيب ياستفاده از حق آزاد ليبه دل صرفاً كه « يانيزندان ريساو  سنكيالس يدر آن آزاد

  ه است. خواستار شد» اندبازداشت و محكوم شده
اي با احترام از در نامه، 2022 اوت 13در اند ها به مقامات بحرين بيان كردهاين سازمان

و  ديكن نيرا تضم السنكيس و شرط ديو بدون ق يفور يكه آزاد درخواست كرديمشما 
برخوردار است، از  يكاف يداشتبه يهاكه او از مراقبت ديحاصل كن ناني، اطمحالدرعين

اش به خانواده يو (كتاب) يكار علم نكهيشود و ايها محافظت ميبدرفتار ريشكنجه و سا
 تينشده و وضع تأييد ايما برآورده  يهااز درخواست كيچيتا به امروز، ه منتقل شود.

  است. ندهيفزا يهاياز نگران يكيهمچنان  سنكيالس
 يسال نيو دوازدهم السنكيس سالگي كيشصت و تولد ، 2023 هيژانو 15طبق گزارش، 

از آغاز اعتصاب  زيانگرتيح ميسال و ن كي. اكنون كندمي ياست كه او در بازداشت سپر
در واكنش به مصادره كتابش توسط مقامات زندان  2021 هيژوئ 8در  السنكيس يغذا
ب به صورت اين كتاو نوشتن  قياو چهار سال صرف تحق. گفتني است گذرديم

 عيخود فقط با مكمل ما ياو در طول اعتصاب غذانوشته و در زندان كرده است. دست
او  يسالمت تي. وضعه استكرديم يو شكر، آب و نمك زندگ ريبا ش يچا ،ويتامينمولتي

كه توسط او  يفعل يپزشك تيوضعبان حقوق بشر از ديدهرو به وخامت گذاشته است. 
درد  ،ييناياز كاهش ب السنكيس. د عميقًا ابراز ناراحتي كرده استشواش منتشر ميخانواده

مسائل  نيا ر،ياخ يهابرد. در ماهيو التهاب در مفاصل، لرزش و مشكالت پروستات رنج م
، السنكيسبا توجه به وخامت حال اند ها بيان كردهاين سازمان .شده است نيز بدتر يپزشك

و ترس اين موضوع را دارند  هاي پزشكي وي هستند.مراقبتانكار مداوم  اي تأخيرنگران 
كه اين اقدام و تالشي تنبيهي براي تحت فشار قرار دادن وي جهت پايان اعتصاب غذاي 

 وي باشد. 
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 ها در خصوص نگهداري السنكيس در سلول انفرادي و عدم دسترسي به نوراين سازمان
جان  يبهداشت يهامراقبت يكار عمد. اناندكافي و خدمات فيزيوتراپي ابراز نگراني كرده

 آشكار در ارائه يقرار داده و به منزله كوتاه يرا در معرض خطر جد السنكيس
  ت.حقوق بشر اس يالمللنيب نيتحت قوان نيتعهدات بحر يدر راستا يبهداشت يهامراقبت
 اندمقامات بحرين درخواست كردهمجدداً از هاي امضا كننده اين نامه در پايان سازمان

كه او در  تضمين كنند حالدرعينو  دنرا آزاد كن نكيسو شرط الس ديو بدون ق يفور
خود را  ياست، داروها يالمللنيب يشود كه مطابق با استانداردهايم ينگهدار يطيشرا

 يدارد. اصول اخالق يدسترس يكاف يهداشتب يهاو به مراقبت كندمي افتيدر تأخيربدون 
  5اش اطمينان حاصل شود.برگرداندن كتاب وي به خانواده رعايت شود و از يپزشك

  هاي امضا كننده عبارتنداز:سازمان
 )BIRD( نيبحر يموسسه حقوق و دموكراس

 )ADHRB( نيو حقوق بشر در بحر يدموكراس يها براييكايآمرموسسه 
 المللنبيعفو  سازمان

 )CIHRSمطالعات حقوق بشر قاهره ( موسسه
  )CIVICUS(كوسيويس

 )DAWNجهان عرب اكنون ( يبرا يدموكراس
 يسيانگل قلم

 )ECDHRو حقوق بشر ( يدموكراس يياروپا مركز
  )FIDHالمللي براي حقوق بشر(فدراسيون بين

 )FLD(از مدافعان حقوق بشر  تيحما يالمللنيب اديبن
 )GCHRحقوق بشر ( يبرا فارسخليج مركز
 حقوق بشر اول

                                                            
٥ https://www.hrw.org/news/2023/01/15/joint-letter-free-dr-abduljalil-al-singace-after-year-
and-half-hunger-strike 
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 )HRWبان حقوق بشر (دهيد
  )IFEX(حقوق بشر كي عنوانبه انيب يآزاد جيدفاع و ترو يبرا يه جهانشبك
 )ISHRحقوق بشر ( يالمللنيب سيسرو
  )MENA(حقوق منا گروه

 ) OMCTسازمان جهاني عليه شكنجه(

 كايآمر قلم

 يالمللنيب قلم
 )POMED( انهيخاورم يدموكراس پروژه
 جبران

  در معرض خطر پژوهاندانش
  
  هاي حقوق بشر بحريندر نقض مشاركت بريتانيا -2

، در گزارشي به درخواست سازمان عفو 2023ژانويه  9سايت خبري بحرين ميرور در تاريخ 
  در بحرين اشاره كرده است.  6الملل بريتانيا مبني بر بررسي مناسب اقدامات بنياد شاهزادهبين

ي ر راستاداد شاهزاده نيبا انتقاد از عملكرد ب ايتانيبر المللنيعفو بدر اين گزارش آمده، 
ي در اين كشور، حقوق بشر هاينقض رغميعلهاي توسعه در بحرين و مشاركت در طرح

  خواستار تالش براي بررسي مناسب در اين زمينه شده است.
ه در كه ديلي ميل در گزارشي به ادامه همكاري اين موسسه خيريپس از آن المللنيعفو ب

نقض  در ياز همدست زيپره« تيشاهزاده مسئول اديبن كه ه استگفتبحرين اشاره كرد، 
 يارو معم يطراح هيريموسسه خ كيشاهزاده،  اديبن. گفتني است را دارد» حقوق بشر

كمك  يبرا استخدام يآگه كي و اخيراًشده  سيكه توسط شاه چارلز تأسباشد مي يشهر
  ده است.منتشر كر نيخود در بحر ديبه پروژه جد

                                                            
٦ Prince's Foundation 
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راضات در پاسخ به اعت بحريناز حد از زور توسط  شياستفاده ب ليبه دلطبق گزارش، 
ظيم هاي زيادي را به دليل مشاركت و تنانتقاد هيريموسسه خ نيا ،يدموكراس انطرفدار

اده خانو هيحقوق بشر عل يهاگروهقرارداد در اين كشور دريافت كرده است. همچنين 
نع لس ما از شركت در انتخابات مجكه نوامبر گذشته احزاب مخالف ر نيبحر يحاكم فعل

  اند.هايي مطرح كردهه نيز صحبتكرد
 نيا يادامه كار بر رو يبرابنياد  ميدرباره تصم 7ايتانيبر المللنيعفو ب يامور اقتصاد ريمد

دارند از  تيمسئول -  8هاو تراست ادهاياز جمله بن -  يتجار يهمه نهادها«پروژه گفت: 
 اصلح نانياطم ديبا شاهزاده اديبن ،همچنينتناب كنند و در نقض حقوق بشر اج يهمدست

كار، از جمله در مورد  يالمللنيب ياز استانداردها نيكند كه پروژه مسكن خود در بحر
  .كندمي يرويپ ،تأمين رهيو زنج يفرع مانكارانيپ
ت، قامام راينگران كننده است، ز اريبس نيكارنامه حقوق بشر بحر ه است:كرد تأكيد يو
 رجستهرهبران ب و اعالم يرقانونيمستقل را غ يهامخالف و رسانه ياحزاب اصلعاليت ف

مچنين هدانند. يم يرقانونيرا غ يكنند و اكثر تجمعات عموميم يرا زندان و منتقد مخالف
تحت  وجدانيب انيكارفرما طاز سرقت دستمزد توس يحقوق كار و موارد متعددنقض 

  كند. همچنان ادامه داشته و كارگران را استثمار مي وجود و» كفاله«سيستم بدنام 
 ادي، بنادامه داشته باشدپروژه  نيا فعاليت كه اگركرده اظهار  نيهمچن الملل بريتانياعفو بين

 يحقوق بشر ينگران هرگونهالزم را انجام داده و  يهاينشان دهد كه بررس ديشاهزاده با
  .9كندمي يدگيد و رسنظر دار ريشود، ز جاديرا كه ممكن است ا

  
  
  
 

                                                            
٧ Peter Frankental 

كه  يگريافراد د ايشود تا به نفع شخص يم تيريو مد ينگهدار نيافراد ام ايشخص  كيها توسط ييتراست، دارا كيدر  ٨
  نفع هستند استفاده شود. ذي

٩ http://www.bahrainmirror.com/en/news/62216.html 
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  دادگاه دوم تجديد نظر در ،بحرينيمدافع  ،عبدالهادي الخواجهحكم  تأييد -3

، در گزارشي به رد 2023ژانويه  5مركز حقوق و دموكراسي در بحرين در تاريخ 
درخواست مدافع حقوق بشر بحريني، عبدالهادي الخواجه در خصوص حاضر شدن براي 

   دادگاه اشاره كرده است.ارائه دفاعيات خود در 
كه در دومين دادگاه تجديدنظر بازهم مقامات بحريني بر اساس گزارش، پس از آن

را  لشيحق مالقات با وكعبدالهاي الخواجه را براي بيان دفاعيات خود احضار نكردند و 
ش را در قالب اتيدفاعاو . كنار رفتاز روند محاكمه وي ، ردندقبل از جلسه دادگاه رد ك

   اي به قاضي تحويل و سپس صحن دادگاه را ترك كرد.امهن
حكم الخواجه در  دنظريتجد ين جلسهدومژانويه در  5در تاريخ  يفريك يدادگاه عال
 تيدر اعتراض به محروم يكيپالست يصندل كيكه متهم به شكستن  وي مهيجرخصوص 

به  2022نوامبر  28ر كرد و د تأييدبود،  ديفراخواندن دو دخترش در تبع ياز حق خود برا
 نيخانواده، ا يالخواجه و اعضا يمحكوم شد. به گفته وكال دينار بحرين 60پرداخت 

پس از رد حق  دنظريالخواجه توسط دادگاه تجد تياست كه محكوم باري نيدوم
به  ميدادگاه تصم ه است. بر اساس گزارش،شد تأييد ه،ياز حكم اول دنظريدرخواست تجد

  ه است.گرفت، اما موضوع آن را رد كرد را يبه شكل كل نظرديتجد تيشكا رشيپذ
 يموانع گريكنم بار ديم ينيبشياظهار داشت: پ يالخواجه در نامه خود به قاض يعبدالهاد

 نيآخر نيهمچن ومن  اتيارائه دفاع ياز انتقال من از زندان به دادگاه برا يريجلوگ يبرا
 امدرخواست كردهمدافع خود  ليوك از جهير نتد ايجاد شود. كار نيانجام ا يفرصت من برا

دوم دادگاه عدم حضور من از جلسه  ايكه در صورت عدم امكان مالقات قبل از جلسه 
  انصراف دهد.
پدرش به طرف از  يانامه ، دختر الهاديالخواجه مي، مردادگاه دوم تجديدنظرقبل از جلسه 

نقض حقوق و  ياز دادگاه، افشا يانصراف و ليارسال كرد كه در آن دل يدادگستر ريوز
داده  حيتوض نيروشن كردن تخلفات در بحرو دفاع از مواضع خود  ،يانكار روند قانون

  ه است.شد
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  در نامه الخواجه به نكات زير اشاره شده است:
 روندهپ نيامحتوي  يكرد: با بررس حيالخواجه در دفاع از اقدام خود تصر - 

 ياها و نهادههيرو ن،ياز قوان يادهيچيبكه پشود كه شيو موارد مشابه، مشخص م
 يابر ،حقوق نياز ا تيحما يجا بهبه صورت هماهنگ  ييو قضا يحقوق ،يتيامن
  كنند.يم تيهستند، فعال ميكه مخالف رژ ييآنها ژهيبه و ان،يحقوق زندان عييتض

 از آزار و يعنوان نوعكه الخواجه به رديگيمحاكمه پس از آن صورت م نيا - 
كار رفته و با انگقرار خود در زندان  يهاتيفعال جويانهدر اقدام تالفي ييقضا تياذ

  ست. اقرار گرفته  ديجد يياتهامات جنا يسر كيزودهنگام تحت  يبه آزاد يدسترس
ه يك قطعنامقاطع  بيدار به دنبال تصوادامه ييقضا تيآزار و اذ نيا - 

 انينزندا ريونده او و سااست كه پر 2022دسامبر  15پارلمان اروپا در فوري 
  شده است. وي يرا برجسته كرده و خواستار آزاد ياسيس
او از  هيلع نيكه دولت بحر ياپرونده 19كه  كندمينامه الخواجه استدالل  - 

 او بوده يحقوق بشر يهاتيمربوط به فعال يمطرح كرده است، همگ 2004سال 
 ه است. شد ديتشد 2022سال  انالز در نيحقوق بشر مارت زهيجا افتيو از زمان در

 گذرديمبر من  من اتفاق افتاده و يآنچه برا :كندمي انينامه خود بدر خاتمه الخواجه 
 ينايزندان هيعل هاپرونده نيدتريو شد نيبدتراز از صدها مورد  ييجز الگو ستين يزيچ

 يعمشرو هليوس محروم هستند. من همچنان از هرشان توانايي دفاع از خود و حقوقكه از 
من  يرابرد. كخواهم  استفاده انيزندان ريدفاع از حقوق خود و سا يدارم برا اريكه در اخت

 ياضق ايهر دادگاه  ايدادگاه شما  يكه از سو ي. هر حكمستين نهيگز كيشدن  ميتسل
 نيو ا كندميرا آشكار  نيبحر ييقضا ستميس يواقع تيصادر شود، تنها ماه يگريد

  نخواهد داد. رييلت اجرا نشده است، تغرا كه عدا تيواقع
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  موارد و اتهامات معلق ريسا
اتهام  را به يو دنظريدرخواست تجد نيبحر نافياست ي، دادگاه عال2022دسامبر  29در 
  ه است.است رد كرد يكارمند دولت كيبه  نيكه مربوط به توه يگريد

كه  مواجه است »ميرژ هيعل پراكنانهتحريكات نفرت« يبا اتهام احتمال نيالخواجه همچن
 يعموم ياتهام در حال حاضر در دادستان نيسال زندان داشته باشد. ا 10ممكن است تا 

  ود.ش تبديلدر هر زمان به محاكمه  تواندياست و م »يدر دست بررس«شده و  ليتشك
ن از مشت: الخواجه اظهار دا يالخواجه، مدافع برجسته حقوق بشر و دختر عبدالهاد ميمر
م صد انجادهد كه قيرا انجام م يهمان كار قاًيدادگاه دق رايم زاهدادگاه شوكه نشد ميصمت

ر تنها د م نهآن را دارد: نقض حقوق و مجازات مدافعان حقوق بشر مانند پدر من. نامه پدر
خالت ق بشر و دفعاالن حقو هيعل ييجوانتقام ستمياو، بلكه در مورد س يهادهمورد پرون
  .كندمي انيگفته شود، ب ديهر آنچه را كه با ا،يتانيدولت بر

 شيجود ببا و«اظهار داشت:  ن،يبحر يمؤسسه حقوق و دموكراس ريمد ،يياحمد الودا ديس
لهام االخواجه به  يوحشتناك، عبدالهاد يهاپس از شكنجه يرقانونيدهه حبس غ كياز 
وز ست. قضاوت امرا گرانيدهد و مصمم به دفاع از حقوق خود و ديادامه م دنيبخش
ن به كامل آ يتوجهيقرار دارد و ب نيبحر هييقوه قضا هستهاست كه در  يدهنده فسادنشان

  شود.محسوب مي يالمللنيب ياستانداردها
 يمدستكشور را مجبور كند كه به ه نيا ديتوسط الخواجه با سينقش دولت انگل يافشا

  دهد. انيپا نيخود در نقض حقوق بشر در بحر
صادر كرد  يميسازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه تصم ي، گروه كار2012 در سال

  .10ه استدانست يالمللنيب نيبا قوان ريرا خودسرانه و مغا الخواجهكه ادامه بازداشت 
  
  
  
 

                                                            
١٠ https://bit.ly/3iyuifK 
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  درخواست پيگيري حادثه سوم ژانويه در زندان جاو بحرين  -4
، در گزارشي به درخواست 2023 ژانويه 10موسسه حقوق و دموكراسي در بحرين در تاريخ 

  اشاره كرده است.  11جهت رسيدگي فوري به وضعيت زندانيان سياسي در زندان جاو
 ،يدادگستر ريوزاي سرگشاده از در گزارش آمده كه اين موسسه حقوق بشري در نامه

يان ندانخواستار رسيدگي به وضعيت ز در لندن نيسفارت بحر و كشور ريدادستان كل، وز
زندان  3بند در  2023 هيژانو 3 خيكه در تار ياحادثهم تحقيقات فوري در خصوص و انجا
 يشبه رو هيشب يكيبا تكن آنمقامات  شودشده است. زنداني كه گفته مي، اتفاق افتاد جاو

قرار  شتم را مورد ضرب و انيبه كار رفته بود، زندان ييكايآمر ديكه در قتل جورج فلو
  .گذاشتنديگردن آنها م برپاهايشان را و  دادنديم

 اند.ههدف حمله قرار گرفتدر دو سلول  ياسيس يزندان 14طبق گزارش در اين حادثه، 
 را يخشونت هولناك شدند و دهيكش رونيخود ب يهااز سلول و اجبار زور اب انيزندان

 و ندانيار گردن زنو قردادن پاهايشان ب لگد و با مشت نيز افسران زندان اند.تجربه كرده
شود از اند. گفته ميدادهو شتم قرار  ضربمورد آنان را  يالمللنيب نينقض آشكار قوان

  نفر زنداني خبري در دست نيست.  14يك از اين زمان حادثه تاكنون از هيچ
 يعمادز الهستند به ج يسور اصالتاً درگير اين حادثه سيهمه افسران پل بر اساس گزارش،

 سيرئ همچنين بر اساس اظهارات يكي از شاهدين اين حادثهاست.  ينيافسر بحر كيكه 
زندان  ان درهفته قبل از حادثه به همان ساختم كيجاسم  ميسرگرد هشام ابراه ،زندان جاو

ثه كه حاد عتقدندم انيزندان». دارند؟ ونيزيهنوز تخت و تلو انيچرا زندان«: بودو گفته  آمده
  بيفتد.اتفاق توانست نمي جاسم ميبدون دستور هشام ابراه هيژانو 3

 ساعته زندانيان در 24از حبس شدن  نيهمچنموسسه حقوق و دموكراسي در بحرين 
   ي كرده است.نگرانهاي خود ابراز سلول

                                                            
١١ Jau Prison 
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نيز ذكر شده است. در  12علي مهناگفتني است در گزارش نام يكي از زندانيان به نام حسين
 ، بازداشت ويمورد بازداشت خودسرانهسازمان ملل متحد در  يگروه كار، 2020سپتامپر 

  المللي و خودسرانه اعالم كرده بود. را مغاير با قوانين بين
  

  موارد درخواست شده توسط موسسه حقوق و دموكراسي از مقامات بحرين:
 ؛در مورد حادثه يو فور عيسر قاتيتحقآغاز  - 
 يفور يپزشك و ارائه خدمات انيجراحات زندان نهيمعا يبرا يدرخواست پزشك قانون - 

 ؛به آنها
 افسرتصاوير گرفته شده توسط مداربسته زندان و  يهانيدورب لميف افتيدر - 

 ني؛پاكستا

 رار گيرند)؛نفر زنداني بايد مورد مصاحبه ق 14مصاحبه با همه شاهدان و زندانيان (همه  - 

هايشان و صدور هاي تلفني معلق شده زندانيان با خانوادهبرقراري مجدد تماس - 
 زندانيان؛ القات با خانوادهمجوز م

 ؛13انيساعته زندان 24به حبس پايان دادن  - 
  
 

  *امارات متحده عربي

  كندميامارات همچنان حق تابعيت افراد را نقض  -1
ز ادامه ا، در گزارشي 2023ژانويه  13المللي براي آزادي در امارات در تاريخ كمپين بين

  انتقاد كرده است. رويه دولت امارات در نقض حق تابعيت افراد 
 و يقطب اقتصاد عنوانبه يكه شهرت امارات متحده عرب يياز آنجادر اين گزارش آمده، 

ق حاز  را تيافراد بدون تابع دولتاست،  شيهمچنان در حال افزا انهيخاورم يستيوررت
  . كندميمحروم  مؤثراز خدمات  يعيوس فيآنها به ط يو دسترس داشتن تابعيت

                                                            
١٢ Husain Ali Muhana 
١٣ https://birdbh.org/2023/01/letter-urgent-request-for-investigation-on-violent-assault-against-
political-prisoners-at-jau-prison-on-3-january-2023/ 
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فته گر هديناد ياست كه اغلب در امارات متحده عرب يموضوع يتيتابعيب بر اساس گزارش،
ا تابعيت هيچ كشوري ر ،نياست كه بر اساس قوان يفرد تيشود. شخص بدون تابعيم

 ،تابعيتادن داز دست  ليبه دلاين امر خواه  شود.ندارد و تبعه هيچ كشوري محسوب نمي
  باشد. يمذهب اي و ينژاد ضيتبع ،ناشناخته پيشينهداشتن 

امارات متحده  متولد شده در تيفرد بدون تابع 100000تا  20000 نيب كندميگزارش بيان 
قوق ر به حبراب يهمچنان از دسترس هاوجود دارد كه با ناديده گرفتن تابعيت آن يعرب

، يبهداشت يهاقبتمانند مراهاي دولتي و دريافت خدمات با هزينه يشهروندان امارات
  محروم هستند.  كشور نيدر ابخش عمومي مشاغل  نيو همچن يوزش عالمسكن و آم

 ريكب ياينتاياست كه از زمان استقالل امارات از بر يموضوع يتيتابعيبطبق اين گزارش، 
امارات  همچنان مردم كميو  ستيو تا قرن باين كشور تحميل شده بر مردم  1971در سال 
 كي عنوانبه ياندهير فزابه طوتابعيتي بي، 2011سال در  ياز زمان بهار عرب دهد.يرا آزار م
ستفاده ورد ابوده و هستند، م كيكه به دنبال اصالحات دموكرات يكسان هيعل يهياقدام تنب

   قرار گرفته است.
موارد قابل توان گفت سلب تابعيت از خانواده الصديق و الكعبي جزء هاي گزارش ميطبق يافته

زند كه تنها در سال يم نيعدالت و حقوق بشر تخم يالمللنيمركز ب .باشدمي در امارات توجه
در امارات  يتيجمع چيحال، مسلماً ه نيبا ا سلب شده است.آنان از  يامارات 60 تيتابع 2016

 محروم ياز حق رأباشد مي 15»بدون« يبه معنا يدر عربكه  ها14»دونيب«به اندازه  يمتحده عرب
 ،ينژاد ضيتبع نيو همچن يقانون يهايسردرگم ليدلقالل امارات به استدر فرايند نبوده است. 

  ند.اهماند يباق تابعيتبدون  دولت امارات سيها در زمان تأسدونيب
سازمان ملل در  يهامعاهده نيترمهمدو مورد از به  يامارات متحده عربافزايد گزارش مي

 يتيتابعيبكاهش ازمان ملل در مورد س 1961 ونيكنوانس . اولنپيوسته است يتيتابعيمورد ب

                                                            
١٤ Bidoon 

  كردند.يم يزندگ عربستان رهيجزشبهها قبل در دتشده كه از م ليسابق تشك نينشكوچ ليكه عمدتًا از افراد قبا يتيجمع
١٥ without 
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در بدو تولد است كه  يتيتابعياز ب يريجلوگ ونيكنوانس نيا ياز اهداف اصل يكي. باشدمي
  بدهد. تيشوند تابعيكه كودكان در آن متولد م يبه كشور كندميدولت را ملزم 
شد. اين بامي تيافراد بدون تابع تيسازمان ملل در مورد وضع 1954 ونيدوم، كنوانس
. كندمي فيتعر ستين يتيمل چيكه عضو ه يفرد عنوانبهرا  تيفرد بدون تابع كنوانسيون

باشد. در اين مي يتيتابعيب رغميبه مردم عل هيحقوق اول ياعطا منظوربه ونيكنوانس نيا
اعتقادات  واشتغال  ل،يبه مسكن، تحص يدسترس كنوانسيون برخي از اين حقوق مانند

  .16است شده ذكر يمذهب
 

   2023در سال  مارات براي حل مسائلاهاي مطرح شده از درخواست -2
ه ب، در گزارشي 2022دسامبر  30المللي براي آزادي در امارات در تاريخ كمپين بين
 هاي خود خطاب به دولت امارات متحده عربي در راستاي ايجاد تغييرات دردرخواست

  ست. نقض حقوق بشر در اين كشور اشاره كرده ا
ست اين گزارش اميدوار است كه دولت امارات تغييرات قابل دستيابي در مورد فهر

  و در حال حاضر را ايجاد كند.  فارسخليجحقوق بشر در حوزه كشورهاي  گسترده نقض
  

  عبارتنداز:2023اي سال ها از دولت امارات بردرخواست
 ن،ايب يحق آزاد ازكه  يو بازداشت خودسرانه كسان يشدن اجبار ديناپدلغو  - 4

 اند؛استفاده كردهتجمع و تشكل 

ز استفاده اتهام ابه  صرفاً كه  ياسيس انيزندان مؤثرآزادي فوري، بدون قيد و شرط و  -2
 ؛اندشده يزندان حق آزادي بيان

ن ز اتمام دوراپس اكه در حال حاضر  يانيهمه زندان يلغو بازداشت نامحدود و آزاد -3
 باشند؛حبس ميمحكوميتشان همچنان در 

در  زيآممسالمت دياز جمله حق ابراز عقاصدور مجوز براي استفاده از حق آزادي بيان  -4
 قانون اساسي امارات؛ 30بر اساس ماده  ياسيو س يمورد همه مسائل اجتماع

                                                            
١٦ https://www.icfuae.org.uk/news-research-and-publications-media-publications/uae-violates-
nationality-rights 
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 ها بدون سانسور و نگران از انجام اقداماتصدور مجوز براي فعاليت آزاد رسانه -5
 جويانه؛تالفي

جويانه ت تالفياقدامادر خصوص دور مجوز براي فعاليت آزادانه و فارغ از نگراني ص -6
 آزاد تشكل و هاي كارگري و احزاب سياسي با اجراي بدون محدوديت وبراي اتحاديه

  ها؛ييگردهما
ي و كسب المللنيب يستانداردهامطابق با ا سميمبارزه با ترور نيقوانروزرساني لزوم به -7

 ز عدم نگهداري زندانيان با بهانه تروريسم؛ا نانياطم

مقوله  كي عنوانبه تيجنس و قرار دادن ،2015سال  ضيقانون ضد تبع يبازنگر -8
 ي؛المللنيب يبا استانداردها براي مطابقت ضيتبع

 نيو تضم يالمللنيب ياستانداردهاجهت مطابقت با  2012 يبريسا جرائمقانون  تقويت -9
 ؛ جويانهعواقب انتقامي بيان در فضاي مجازي بدون ترس از استفاده از حق آزاد

ارد استاند نيقوان مشخص شده در يهااز دستورالعمل يرويبا پ هازندان طيبهبود شرا - 10
انند م ،يمنيو ا يالزامات بهداشت ياجرا قياز طر انيرفتار با زندان يسازمان ملل برا

 ،يعيبطور ن ه،ينات مناسب، كنترل دما، تهوبستر و امكا ،يبهداشت يهابه مراقبت يدسترس
  ي سالم؛و غذا يدنيآب آشام

 وبراي مشاهده  يالمللنيبه ناظران مستقل بصدور مجوز بازديد از مراكز بازداشت  -11
  موارد تخلف؛ گزارش

سلول  ،يوانرو  ياز جمله آزار جسم ان؛يبا زندان يشكنجه و بدرفتار تيممنوع - 12
و  ديشد ياز خواب، قرار گرفتن در معرض دما تيمحروم مدت، يطوالن يانفراد

 ؛زيرآميتحق هاي بدنيبازرسي
ينان از اجراي و كسب اطماز همه كارگران مهاجر  يقانون هايتيحمافراهم كردن  -13

  ي؛از استثمار كارگران خارج يريجلوگقوانين كار براي 
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و  يرنظاميغ ساتيتأسبه  هيروياز جمله حمالت ب ،يجنگ اتيارتكاب جناتوقف  - 14
  .17يبيو ل مني يهايرياز درگ يبخش عنوانبهاعمال شكنجه 

  
  ر امارات پس از اتمام دوران محكوميت دمحمدالركن روز بازداشت  170بيش از  -3

ه اقدام ، در گزارشي ب2023ژانويه  9المللي براي آزادي در امارات در تاريخ كمپين بين
 ز پايانپس ا داشتن محمد الركن، مدافع حقوق بشر اماراتيانتقاد برانگيز امارات در نگه

  محكوميتش در زندان اشاره كرده است. 
روز همچنان در  170از  شيب ،يپس از آزاد ،محمد الركنبر اساس اين گزارش، 

ست ا يبرجسته حقوق بشر امارات ليوك كيكتر الركن محبوس است. دامارات  يهازندان
 تحدهمكه با نقض حقوق بشر در امارات  هكرد ياز افراد خود را وقف دفاع يكه زندگ

  روبرو هستند. يعرب
به  كنمحمد الر سال زندان 10، حكم 2022 هيژوئ 17در بر اساس آمارها و اطالعات ، 

  ت.تكميل و به پايان رسيده اسنقض حقوق بشر  انيخود به قربان يكمك حقوق ليدل
 از فعاالن حقوق بشر يگروه ندهينما ژهيو به و يو استاد قانون اساس زهيبرنده جا وي

در انتقاد از  تيوب سا كياداره  ليبه دل ه است. اين افرادبود »518يو.اي.ايي « معروف به
 2011 ليآور ليفعاالن در اوا نيا دولت امارات محكوم و بعدًا مورد عفو قرار گرفتند.

  ند. اهارشد امارات محاكمه شدبه مقامات  »يعلن نيتوه«به اتهام  يشدند و در ابوظب ريدستگ
 ياساس يهاياز آزاد تيصحبت كردن و حما يدكتر الركن براشود گزارش يادآور مي

 يفدرال در ابوظب ي، دادگاه عال2013 هيژوئ 2. در ه استپرداخت يگزاف يبها گرانيد
» 1994يو.اي.ايي « كيطرفداران اصالحات دموكرات يجمعاز محاكمه دسته يبخش عنوانبه
  .20دكرسال زندان محكوم  10به ي را و
  
  

                                                            
١٧ https://www.icfuae.org.uk/press-releases/new-year%E2%80%99s-resolutions-uae 
١٨ the UAE 5 
١٩ the UAE 94 
٢٠ https://www.icfuae.org.uk/news/mohammed-al-roken-held-beyond-release-date-170-days 
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يان در باتهام استفاده از آزادي احمد منصور به  تيسالگرد محكوم نيچهارم -4
  امارات

، در 2023در تاريخ سوم ژانويه  21المللي براي آزادي در امارات متحده عربيكمپين بين
به اتهام استفاده گزارشي به مناسبت چهارمين سال محكوميت احمد منصور، فعال اماراتي 

  از آزادي بيان اشاره كرده است. 
ال زندان س 10امارات، حكم  يدولت تي، دادگاه امن2018دسامبر  31در بر اساس گزارش، 

به . وي كرد تأييداحمد منصور  هيرا عل ينقد مهي) جروروي 236000درهم ( ونيليم كيو 
 ي مجازيدر فضاعات نادرست كشور و انتشار اطالو اعتبار  وجههرساندن به  بياتهام آس

در  ياجتماع يهارسانهمنتشر شده در  يهاپست ليمنصور به دل محكوم شده است. احمد
 از شيبوي همچنين انتقاد از نقض حقوق بشر توسط دولت امارات به زندان محكوم شد. 

 تيثيو ح تيبه وضع نيتوه«به  يو برده است. در بازداشت موقت به سررا سال  كي
ا ارات برساندن به روابط ام بيتالش به آس«و » از جمله رهبران آن او نماده امارات
 ياجتماع يهاها و اطالعات نادرست در شبكهانتشار گزارش قيخود از طر گانيهمسا

از  يرمستقل و معتب يابيارزفعاالني است كه از معدود  يكيمنصور  ه است.محكوم شد
  هد.ديارائه م اماراتتحوالت حقوق بشر در 

و  حقوق بشر نهيخود در زم هايتيادامه فعال لي، به دل2015در سال وي  به گفته گزارش،
مدافعان  يبرا »22انالز نيمارت«معتبر  زهيبرنده جا، سركوب مدافعان در امارات رغميعل

 يبدرفتار، . احمد منصور مرتباً در مورد بازداشت خودسرانه، شكنجهشده است حقوق بشر
محاكمه عادالنه، عدم  يبرا يالمللنيب ياردهااستاند تيعدم رعا ز،يآمريرفتار تحق اي

موارد نقض حقوق  ريو سا يالمللنيب نيناقض قوان يِ داخل نيقوان ه،يياستقالل قوه قضا
  . كرده است يابراز نگران يشهروند

                                                            
٢١ The International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٢ Martin Ennals Award 
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و  يبه سلول انفراد ، احمد منصور، در اعتراض2019سپتامبر  ليدر اواافزايد: گزارش مي
گفته  را آغاز كرد. انيپايب يدر زندان الصدر، اعتصاب غذاهاي متحمل شده شكنجه

  رفته است.مكرر زندانبانان قرار گ تيمدافع حقوق بشر مورد آزار و اذ نياشود مي
 يحقوق بشر و سازوكارها يهامكرر سازمان يهادرخواست رغميعل كندميگزارش يادآوري 

كارشناسان  ياجازه دسترس تا به امروز، مقامات امارات گذشته، يهاسال يط يالمللنيب
 .23اندصادر نكردهمنصور در زندان را  و ديدار با احمدناظران مستقل  اي يالمللنيب
 

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

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
  بس ت غيرنظاميان يمني در زمان آتشادامه تلفا -1

 ، در گزارشي به تلفات غيرنظاميان2022دسامبر  29مانيتور در تاريخ ايستخبرگزاري ميدل
  . بس در يمن توسط نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان اشاره كرده استبا وجود آتش

 لياوا در مان مللبس سازتوافقنامه آتش يزمان امضا طبق اين گزارش، نيروهاي ائتالف از
  رده است. غيرنظامي را كشته و زخمي ك 900ميالدي بيش از  2022تا انتهاي سال  ل،يآور
 مارستانيگزارش داد كه از آغاز آتش بس، ب 24سابا يرسم يبه نقل از خبرگزار نياديالم
 ذيرش كردهرا پ ييقاياز جمله مهاجران آفر يزخم 796كشته و  يرنظاميغ 111 25حيراض

سازمان ملل  يبس بشردوستانه و نظامآتش ياز زمان امضا ارش خاطرنشان كردهگز است.
  نشده است. جاديا يسعود ميدر رفتار رژ يرييتغ چيه

مستمر ائتالف هاي درگيري ديدر استان صعده شاهد تشد يمناطق مرز ن،ياديبه گزارش الم
ت. در اين اسبوده  يو خصوص يعربستان با بمباران منازل، مزارع و اموال عموم يبه رهبر

هاي ديگر در صنعا اشاره شده ها به بيمارستانگزارش همچنين به انتقال بسياري از زخمي

                                                            
٢٣ https://www.icfuae.org.uk/news-press-releases-issues/week-marks-4th-anniversary-ahmed-
mansoors-prison-sentence 
٢٤ agency SABA 
٢٥ Razih 
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هاي جديد تواند پاسخگوي تقاضا و پذيرش زخميكند بيمارستان راضيح نميو بيان مي
  باشد و در مواقع بحراني خدمات الزم و كافي را ارائه كند. 

وهاي نيرو  يعربستان سعود يائتالف به رهبر نيب ليآور 2آتش بس الزم به ذكر است 
به  2022اكتبر  2انصاراهللا دو بار و هر كدام به مدت دو ماه تمديد شد كه آخرين توافق در 

   پايان رسيده است.
سازمان ملل نتوانسته  و، جنگ از سر گرفته شده بسزمان پايان آتشاز بر اساس گزارش، 

  .26ابديبس دست جدد آتشم يبرقرار يبرا يبه توافق
 

 بسبا وجود آتش در يمن هاي حقوق بشريضقنادامه  -2

 يعاتكنفرانس مطبو، در گزارشي به 2023ژانويه  6پايگاه خبري ريليف وب در تاريخ 
   ، اشاره كرده است.2022در سال  منيحقوق بشر در  تيدر مورد وضعبرگزار شده 

 يبرا منيحقوق بشر در  تيود درباره وضعساالنه خ شستدر ن 27حقوق بشر يبرا مواتنه
 اءيو اش انيرنظاميواقعه تجاوز به غ 1066سازمان حداقل ه است اين گفت 2022سال 

 يرنظاميغ 388است. حداقل  يجنگ اتياز آنها جنا يرا ثبت كرده است كه برخ يرنظاميغ
كودك  383از جمله  يرنظاميغ 880 حدودند و اهزن كشته شد 19كودك و  134از جمله 

  ند. اهمجروح شدنيز زن  70و 
بشردوستانه و  يالمللنيب نينقض قواناند اين سازمان بيان كرده طرفين جنگ يمن نتوانسته

را  2022 ليآور لياالجرا شدن آتش بس در اوادر زمان الزمغيرنظاميان حقوق بشر ويژه به
آور حقوق ابقه شرمس منيدر  يريدرگ يهاطرف. به اعتقاد اين سازمان رنديبگ يجد
برخي از اين تخلفات اند، شده كيستماتيدارند. آنها مرتكب تخلفات گسترده و س يبشر

از جمله  ياتيح يهارساختيز بيتخر ،يرنظاميها هزار غكردن ده يكشتن و زخم شامل
شكنجه،  ،يشدن اجبار ديها و مدارس، اعمال بازداشت خودسرانه، ناپدمارستانيب

                                                            
٢٦ https://www.middleeastmonitor.com/20221229-yemen-despite-truce-saudi-led-coalition-
killed-injured-900-civilians-since-april/ 
٢٧ Mwatana for Human Rights 
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بشردوستانه، استخدام و استفاده از كودكان، اشغال  يهابه كمك يرساز دست تيمحروم
 يو بشردوستانه، استفاده از گرسنگ يها، حمله به كاركنان بهداشتمارستانيمدارس و ب

و متخصصان رسانه، و محدود كردن  نگارانروزنامهجنگ، سركوب  يبرا يروش عنوانبه
  باشد.مي يو شخص يعموم يهايحقوق و آزاد

كار سازو چيه سازمان ملل، گروه كارشناسان فعاليت انياز زمان پا منياساس گزارش،  بر
 يااز مجازات بر تيامر موجب مصون نيندارد كه ا يمستقلو  يالمللنيب ييپاسخگو

 يافتنيت نرا دس انيقربان يبه عدالت و جبران خسارت برا يابيمتخلفان شده و امكان دست
درخواست عضو سازمان ملل  ياز كشورها مواتنه شريسازمان حقوق ب دهد.يجلوه م

و  باهدف مني يبرا يالمللنيب كيفري قاتيمستقل تحق سميمكان كيبه سرعت  كندمي
 يهاشارائه گزار ر،يدرگ يهامرتكب شده توسط طرف يهانقض يمستندساز مأموريت

   كنند. جاديشواهد ا وتحليلتجزيهحفظ و  ،يآورجمع نيو همچن يعموم
بود.  منيدر  انيرنظاميغ يبرا يگريد ، سال سخت2022گويد: سال مي28يس اين سازمانرئ

در ادامه  ريدرگ يهااصرار طرف ياصل ليدل منيدر  ييپاسخگو و نبود مكانيسم شكاف
 يو شخص يعموم يهاينقض حقوق بشر و سركوب آزاد يخود برا تكارانهيرفتار جنا

كه از بحران  يها نفر از مردمونيليم ،يالمللنيب ياهآژانس يبر اساس برآوردهاه است. بود
 ديو تشد يعفون يهايماريب وعيش ،ييغذا ياند، از ناامندهيد بيآس منيدر  يانسان
  برند.يم جرن يروان يهازخم

شته، گذ سال ليسازمان ملل در امور پناهندگان در اوا يعال يايسارير اساس گزارش كمب
شود يزده م ني. تخماندبودهخط فقر  ريز 2022تا ژوئن  مني تيدرصد از جمع 80حدود 

 يه متكبشردوستان يهابه كمك ت،يدرصد از جمع 73 يعني ،يمني ونيليم 23,4از  شيكه ب
 مهاجر 192000پناهنده و  102000 ،يآوارگان داخلنفر از  ونيليم 4,3شامل  نيهستند. ا

 5000دود حاز  يميتنها ن ياشتبهد ستميس يبا توجه به كمبود آب و فروپاششود. مي
 و يپزشك زاتيبا كمبود قابل توجه تجهپرسنل حوزه بهداشت در مراكز درماني و 

  كنند. كار مي يبهداشت

                                                            
٢٨ Radhya Almutawakel 
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ئتالف به ا يروهاين ييتعداد حمالت هوا شيبا افزا 2022سال  ليدر اوابه گفته گزارش، 
ارات و خس دشدن يزخمكشته و  انيرنظاميغتعداد زيادي از عربستان و امارات  يرهبر

ه ردها وارد كو خانه يبهداشت يهامراقبت ساتيها از جمله تأسرساختيبه ز يقابل توجه
 ييمله هواسه ح به يمشترك هيانيبدر بان حقوق بشر دهيو د مواتنه، 2022 لي. در آوراست

شت ه كودك را كساز جمله  يرنظاميغ 80حدود  اند كهاشاره كرده 2022 هيدر اواخر ژانو
  ه است. كرد ياز جمله دو كودك را زخم يرنظاميغ 156و 

 يالمللنيجامعه بهاي پايين كه مسئله يمن در رده اولويتاين رغميعل كندميگزارش عنوان 
 يرنظاميان غمردان، زنان و كودك يبرا ينظام ديبس و كاهش تشدتوافقنامه آتش ،قرار دارد
 كا،يرر آمدر برابر دال مني الير ينرخ برابر يثبات نسب با وجودكرده است.  جاديوقفه ا

ر كشور د نيحال، ا نيا اب؛ شده است ليتسه زين مني يها و شهرهااستان يحركت در برخ
ان بحر و چالش نياست كه بزرگتر ييغذا يبا ناامن ياقتصاد ديبحران شد كيحال تجربه 

 ليبه دل ييواد غذام يباال يهامتيبا ق شود. اين بحرانمحسوب مي منيدر  يانسان
به  كامالً منياين در حالي است كه است. تشديد شده  نيو اوكرا هيعواقب جنگ روس
 توجه جامعه شدنمنحرف اعث ب ني. جنگ در اوكراتوابسته اس ييواردات مواد غذا

 منيدر  يبحران انسان كهدرحالياست،  شده منيدر  يجار يهايرياز درگ يالمللنيب
  باشد. ي ميترگسترده ياو منطقه يلمللانيب تيمستحق حما

 يايبقا ريو سا يانفجار اءيها، اشنيبس، مدر طول دوره آتش، كندميدر پايان گزارش بيان 
مردم  راياز جمله زنان و كودكان شده است ز يشماريشدن ب يجنگ باعث كشته و زخم

از . اند، بازگشتههشد اعالمبس آتشدر آن كه  يبه مناطقاي غيرنظامي به طور حساب نشده
به  اند.هنداشت انيدر پرونده تبادل زندان يريچشمگ شرفتيپ يريدرگ يهاطرف سوي ديگر

از  يكي منيحقوق بشر در  تيبدتر شدن وضعاعتقاد سازمان حقوق بشري مواتنه، 
شود. يم جيترو يالمللنياز مجازات است كه توسط جامعه ب تيمعاف استيس يامدهايپ
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 يدر ارتقا ينقش مثبت ديو كشورها با ابدي انيپا ديبا منيدر  انينظامريغ يتراژد
  .29باشندداشته  يالمللنيب كيفري يريپذتيمسئول

  
 تالف در يمننقش تسليحات آمريكايي و بريتانيايي در ادامه درگيري نيروهاي ائ -3  

ات و ح، در گزارشي به ادامه فروش تسلي2023ژانويه  11خبرگزاري گاردين در تاريخ 
فات تجارت اسلحه كشورهاي غربي با نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان و آمار تل

  غيرنظاميان در جنگ يمن اشاره كرده است. 
 يرنظاميغ 87حداقل  ،2022 هيتا فور 2021 هيژانو ني، ب30آكسفام ديجد ليبر اساس تحل

ارائه  حاتياز تسل با استفاده منيدر  يعربستان سعود يائتالف به رهبر ييدر حمالت هوا
  ند.اهكشته شد كايو آمر ايتانيشده توسط بر

هاي بارانبكه با بم» الگوي آسيب« كندميمتهم را  ايتانيدولت بر هيريموسسه خ نيا
 ليبه منزله دالموارد  نيكه ا كندميو استدالل گيرد شود، را ناديده ميرويه شناسايي ميبي

  دهد. انيپا اضيسودآور خود با ر يحاتيجارت تسلبه تتا است  ايتانيبر يبرا يقانون
اتفاق  نظارت شده،تعيين و در دوره  ييحمله هوا 431كه  ه است، گفت31آكسفام يكي از مقامات

 تأمينبدون كه  كندميبيان حمالت  نيحمله در روز، انجام شده است و ا كي باً يتقر افتاده كه
 يرنظاميغ 87، زياد افزود كه تعداد حمالتي باشد. و ريپذامكانتوانست نميآماده  حاتيتسل

 ر،يدرگ يهااست كه همه طرف »انيرنظاميغ هيخشونت عل يالگو«نمايانگر  ،يزخم 136كشته و 
  كنند. يرياند از آن جلوگنتوانسته حات،يكنندگان تسل تأميناز جمله 

 اي ايتانيساخت بر يهاتوسط جت گريد ييحمله هوا 13كه  كندميآكسفام اضافه  قاتيتحق
د مول مورها به طور معها انجام شده و مزارع و خانهكينيها و كلمارستانيب يبر رو كايآمر

و  اند خانهشده مجبور ييحمله هوا 293پس از مجموع  انيرنظاميهدف قرار گرفته است. غ
   گرفتند را ترك كنند.يمهايي كه در آنجا پناه مكان

                                                            
٢٩ https://reliefweb.int/report/yemen/dark-year-despite-truce-press-briefing-human-rights-
situation-yemen-2022-january-2023-enar 

 9421است كه در سال  جهاني فقرش مستقل با تمركز بر كاه هيريسازمان خ 21متشكل از  ييايتانيبر ونيكنفدراس كيآكسفام  ٣٠
  ه است.شد سيتأس

٣١ Martin Butcher 
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از در جنگ يمن  يالمللنيائتالف ب يعضو اصل و يسعود ييهوا يروينطبق اين گزارش، 
هاي جنگندهو  شونديم يفروخته و نگهدار ايتانيو تورنادو كه توسط بر فونيتا يماهايهواپ
مورد  يهااز بمب يبرخهمچنين  .كندميمتحده استفاده  االتيامتعلق به  15- اف

كه ارزش كل  زنديم نيتخم 33تجارت اسلحه ضد نيكمپ .هستند ايتاني، ساخت بر32استفاده
 23تا  2015در سال  منيدر به عربستان از زمان شروع جنگ  ايتانيبر حاتيفروش تسل

  شود.برآورد ميپوند  ارديليم
ميته ك دنظريبه درخواست تجد ي، دادگاه عال2023ژانويه  انيدر پابه گفته گزارش، 

به عربستان  تحايفروش تسل يرياز سرگ يبرا ايتانيبر ميتصم در خصوص ضدشكنجه
 دهيبا ناد سيكه انگل كندمياستدالل احتماًال دادگاه  نيخواهد كرد. ا يدگي، رسيسعود

  . كندمي عمل يرقانونيغ، جنگجنايات احتمالي گرفتن 
، در 2014در سال  منياز زمان آغاز جنگ در  ،34مني آمارپروژه مستقل اعالم بر اساس 
 يهاسال نيتمركز بر حوادث ب اآكسفام ب اند، اماكشته شده يرنظاميغ 8983مجموع 

در حمالت و بيشتر  راً ياخ انيرنظاميتا نشان دهد كه غ درصدد آن است 2021-2022
  اند.كشته شده ييهوا

 يهارانبح نياز بدتر يكي عنوانبه ياقدرت منطقه نيچندبا مشاركت  جنگ در يمن
 ،2022س شش ماهه در اكتبر بآتشپس از پايان شده است.  فيبشردوستانه در جهان توص

 ياا براض رياست كه واشنگتن ر نيبر ا يعموم و باوراز سر گرفته نشده  ييحمالت هوا
  تحت فشار قرار داده است. ييتوقف حمالت هوا

ر د ،يجمهور استيپس از ر يمدت كوتاه دنيجو باگزارش در ادامه خاطر نشان كرده 
ا به ر يبه عربستان سعود يتهاجم حاتيلمتحده فروش تس االتيا ه استگفت 2021 هيفور
دالر  ارديليم 4از  شيفروش ب مجوزمتوقف خواهد كرد، اما از آن زمان  مني تيوضع ليدل
  را صادر كرده است.  يدفاع ستميس

                                                            
٣٢ Paveway IV 
٣٣ Campaign Against Arms Trade (CAAT) 
٣٤ Independent Yemen Data Project 
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امسال پس از توافق  زييدر پا آمريكا و عربستان دو كشور نيروابط ببر اساس گزارش، 
سرد شد،  ينفت به طور قابل توجه ديتولكاهش  ياوپك برا ياعضا ريو سا اضير

جنگ خود در  يمال تأمين يبرا هيو در واقع به روس افتي شينفت افزا متيق نيبنابرا
كه  نديوگيم ييايتانيو مقامات بر وزرا اگرچهه است. در طرف ديگر كمك كرد نياوكرا

متحده،  االتيبرخالف ا ؛ امارديگيم يخود را جد يصادرات يهاتيمسئول اين كشور
 نكهيمگر ا انجام نداده است، تسليحات خود محدود كردن فروش يبرا ياقدام چيه ايتانيبر

به  يحاتيشخصاً مجوز صادرات تسل ديبا رانيوز كند.مجبور به انجام آن آن را دادگاه 
 المللنيتجارت ب ريصادر كنند و وز رد،يمورد استفاده قرار گ منيدر  توانديرا كه م اضير

 ه استگفت يوزارت بازرگان .رديامور خارجه مشاوره بگ رياز وز يينها مياتخاذ تصمقبل از 
وزارت  ي. سخنگورديگيم يخود را جد حاتيصدور مجوز تسل يهاتيمسئول ايتانيكه بر

 دربه طور كامل  بريتانيا يصادرات يهاتمام برنامه كند:الملل در ادامه بيان ميتجارت بين
و  قيدق يهمه مجوزها تحت بررسشود و گرفته ميدر نظر  قيدق يابيارزو چارچوب 

 .35گيرديقرار م استانداردها مستمر

                                                            
٣٥ https://www.theguardian.com/world/2023/jan/11/yemen-87-civilians-killed-by-uk-and-us-
weapons-in-just-over-a-year 


