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  درآمد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا رد

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهارديبهشتو  ماهفروردين، در كشورهاي منطقه

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستبيانيه
 صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز
  

  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي د نقض حقوقالف) موار
 

  عربستان سعودي*
 2شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

ام ، در خصوص اقدام حكومت سعودي به حبس همسر و عروس مق1400 ماهارديبهشت
  از: اندعبارتز محورهاي اين گزارش برخي ا سابق حماس در اين كشور.

مبني بر اقدام نيروهاي  2مديترانه -بان حقوق بشر اروپا اشاره به گزارش سازمان ديده الف)
، زنداني فلسطيني، در جده، در 3امنيتي سعودي به يورش بردن به منزل محمد الخضري

ه و عروس او و سال 70و دستگير كردن وجدان، همسر  ماهارديبهشتروز چهارشنبه اول 
  به مركزي امنيتي؛ انتقالشان

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

Human Rights (OHCHR)(المللي براي عدالت و حقوق بشر مركز بين )؛International Centre for Justice and 

Human Rightsوب (پايگاه اينترنتي ريليف )؛ReliefWebروزنامه گاردين ( )؛The Guardianشبكه خبري پي. بي.  )؛
سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپايي Associated Press (AP))؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (PBS NewsHourاس (
المللي براي آزادي در امارات )؛ كارزار بينEuropean‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)بشر (

 International Campaignمتحده عربي ( for Freedom in the United Arab Emirates  (ICFUAE) ؛ پايگاه(
 رانهمديت - بان حقوق بشر اروپاهديدسازمان ) و Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –خبري 

)Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor.(  
٢ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
٣ Mohamed Al‐Khodari 
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ها، اشاره به محبوس شدن هر دو زن به مدت چندين ساعت و سپس آزاد شدن آن ب)
به امضاء تعهدنامه مبني بر ضرورت سكوت در  كردنشانها به ناگزير پس از اقدام مقام

سر خصوص شرايط سالمتي و حبس الخضري و پسرش، هاني كه او نيز در زندان به 
برد: شواهد گردآوري شده از سوي اين نهاد حقوق بشري حاكي از آن است كه مي

مأموران امنيتي از همسر الخضري بازجويي كرده، منزل او را مورد تفتيش و فليمبرداري 
 قرار داده و تلفن او را نيز مصادره نمودند؛

لخضري، به اخراج از هاي امنيتي سعودي به تهديد وجدان، همسر ااشاره به اقدام مقام ج)
هاي اش و اعالم نارضايتي خود از درخواستعربستان به همراه تمامي اعضاء خانواده

 خانواده وي جهت آزاد شدن همسر و پسرش؛

هاي مديترانه به محكوم كردن مقام –بان حقوق بشر اروپا اشاره به اقدام سازمان ديده د)
 عنوانبهو به شمار آوردن اين اقدام، امنيتي سعودي به دليل يورش به منزل الخضري 

تالشي جديد در راستاي ارعاب و به سكوت واداشتن خانواده وي كه غيراخالقي و 
تمامي نهادها بايد جهت متوقف ساختن اين موارد نقض فاحش  روازاينغيرقانوني بوده و 

  حقوق بشر عليه اين زنداني و خانواده او مداخله كنند؛
وي  كهدرحاليميالدي،  2019آوريل سال  4الخضري در روز  اشاره به دستگيري ه)

نزديك به سه دهه در جده زندگي كرده و به مدت دو دهه مسئوليت مديريت روابط 
  جنبش فلسطيني مقاومت حماس با اين پادشاهي را بر عهده داشته است؛

از  ميالدي، 2020مارس سال  8اشاره به متهم شدن الخضري و فرزند وي، در روز  و)
تن، متهم به عضويت در  68بخشي از محاكمه گروهي  عنوانبهسوي ديوان عالي كشور، 

جنبش حماس، به پيوستن به گروهي تروريستي و همچنين متهم شدن الخضري به بر 
  چندين مقام مديريتي در اين جنبش؛عهده داشتن 

رداري الملل در خصوص عدم برخوهاي مكرر سازمان عفو بيناشاره به گزارش ز)
، رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي او: روازاينهاي پزشكي الزم و الخضري از درمان
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به بيماري سرطان تحت درمان قرار  ابتالگفتني است كه وي پيش از دستگيري به دليل 
  ؛4داشت

  
 2شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

سعودي به  خانواده مقام اطالعاتي سابق شدنتبديل، در خصوص 1400 ماهتارديبهش
 هاي وي جهت بازگرداندن اين مقام به كشور.هايي براي وليعهد عربستان در تالشگروگان

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
كه در  –ي داشاره به اظهارات خانواده سعد الجبري، مقام اطالعاتي عالي سابق سعو الف)

المللي با محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، برد و در دام خصومتي بينتبعيد به سر مي
هاي اين پادشاهي هايي در ميانه تالشها به گروگانآن شدنتبديلمبني بر  –گرفتار آمده 

  جهت بازگرداندن اين مقام به كشور؛
د ل سعن از فرزندان بزرگسااشاره به اقدام دادگاهي سعودي به محكوم كردن دو ت ب)

و توطئه جهت  شوييپولالجبري در اواخر سال گذشته ميالدي، به تحمل حبس به جرم 
 كنند؛ها رد مياتهاماتي كه آن –خروج غيرقانوني از كشور 

 ر زمينهظر دناشاره به ناكام ماندن تالش خانواده الجبري براي ارائه درخواست تجديد  ج)
هاي سعودي كنند كه مقامدر حالي است كه خانواده الجبري ادعا ميها: اين اين محكوميت

 –اند هدر اين فرآيند حقوقي مداخله كرده و از روند تجديدنظر ممانعت به عمل آورد
ادعايي كه از سوي رياض رد شده است: اين در حالي است كه دولت جو بايدن، 

د سعودي، در خصوص حبس و هاي ارش، نيز خطاب به مقاممتحدهاياالتجمهوري رئيس
 محاكمه فرزندان الجبري ابراز نگراني كرده است؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  4

 https://www.middleeastmonitor.com/20210422‐saudi‐detains‐wife‐daughter‐in‐law‐of‐ex‐
hamas‐official 
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بق الي محمد بن نايف، وليعهد سامشاور ع عنوانبهشمار آمدن الجبري اشاره به به د)
 2017ال سكه محمد بن سلمان با انجام كودتايي در  –عربستان، براي مدت زمان طوالني 
  به خود اختصاص داد؛ميالدي، اين مقام را از وي سلب و 

، ن سلمانبحمد اشاره به اقدام الجبري، در تابستان سال گذشته ميالدي، به متهم كردن م ه)
ر سال ديعهد سعودي ، مبني بر اقدام ولمتحدهاياالتدر دادخواستي مدني در دادگاه فدرال 

 –ر اضحمحل زندگي الجبري در حال  –ميالدي، به فرستادن مأموراني به كانادا  2018
هاي نيجهت به قتل رساندن وي: اين در حالي است كه در ماه ژانويه، گروهي از كمپا

در  كههنگاميالجبري  كهايندولتي سعودي دادخواستي در كانادا ارائه دادند مبني بر 
 –ست اكرده، ميلياردها دالر از مبالغ دولتي را اختالس نموده وزارت كشور فعاليت مي

 كند؛ها را رد مياتهاماتي كه وي آن

ترين دستيار وي در نزديك عنوانبههاي متمادي، اشاره به فعاليت الجبري براي سال و)
 تيضد تروريسدر جريان كمك به بازآماد عمليات اطالعاتي و  ازجملهوزارت كشور، 

 كشور: گفتني است كه الجبري از اظهار نظر در اين زمينه امتناع كرده است؛

 و 23تيب ه ترات خانواده الجبري مبني بر اقدام عمر و سارا الجبري (باشاره به اظهار ز)
گاه ر دادساله) به ارائه درخواست تجديد نظر در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي، د 21

ر ان دتجديدنظر در رياض: گفتني است كه اين خواهر و برادر در حال حاضر در عربست
  برند؛حبس به سر مي

عاتي هاي سعودي براي بازگرداندن اين مقام سابق اطالي مكرر مقامهااشاره به تالش ح)
شتن اختيار دا مبني بر در متحدهاياالتبه كشور و ادعاي الجبري در دادخواست خود در 

هد به ليعيتي براي واطالعاتي حساس، تحقيرآميز و به شدت انتقادآميز كه تهديدي موجود
  آيد؛شمار مي

وي قصد  كهاينيعهد عربستان اظهارات الجبري را مبني بر گفتني است كه وكالي ول ط)
  ؛5اندادعايي غيرواقعي رد نموده عنوانبهساكت كردن اين مقام سابق سعودي را دارد، 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  5
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شنبه ، در روز سه6بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
اعتنايي، هاي سعودي در ميانه بيدان، در خصوص شيوع كرونا در زن1400 ماهفروردين 24

برخي از  القحطاني. ازجملهسياسي،  –كاري و هراس براي ايمني زندانيان عقيدتي پنهان
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

گير ههاي عربستان سعودي، از زمان شيوع بيماري هماشاره به اظهارات مكرر مقام الف)
ا قابله بتاي ماز سوي حكومت در راس اتخاذشدهدن تدابير كرونا در جهان، مبني بر مبتني بو

گيري و تحديد كاهش آن، بر رويكردي حقوق بشري و تطابق آن با تعهدات اين همه
  امل با واقعيت است؛كالمللي كشور كه در تضاد بين
هاي سعودي در توئيت در زندان 19 –اشاره به وضعيت واقعي شيوع بيماري كوويد  ب)

تأييد  يروس،همسرش به اين و يابتالته از سوي همسر محمد القحطاني، مبني بر انتشار ياف
اش و خانواده ، از حق برقراري ارتباط باماهفروردين 18محروميت او از روز چهارشنبه 

 ونههرگ مسئول به شمار آوردن مديريت زندان و نهادهاي امنيتي حكومت در زمينه وقوع
در اين  ها از پاسخگويي به خانواده وي نيزي است كه مقاماعتنايي پزشكي: اين در حالبي

 زنند؛رابطه سر باز مي

ميالدي دستگير و در  2012كه در ماه ژوئن سال  –القحطاني  يابتال زمانيهماشاره به  ج)
هاي حقوق بشري است ساله خود به اتهام انجام فعاليت 10حال گذراندن حكم محكوميت 

بار انتشار يافته در خصوص شيوع ويروس كرونا در تمامي بند به اين بيماري، با اخ -
  ؛7سياسي در زنداني الحائر –زندانيان عقيدتي 

اشاره به عدم اقدام دولت سعودي به برداشتن گامي جدي در راستاي بهبود شرايط  د)
تدابيري چون، رعايت فاصله اجتماعي و  ازجملهها و كاهش شيوع اين ويروس، زندان

                                                                                                                                                            
 https://www.middleeastmonitor.com/20210422‐family‐of‐ex‐saudi‐intelligence‐chief‐are‐
pawns‐in‐mbs‐efforts‐to‐bring‐him‐back‐they‐say 
٦ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٧ al‐Ha’er 
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ها انباشته از جمعيت بوده و فاصله فيزيكي صي: اين در حالي است كه زندانبهداشت شخ
 سياسي بسيار كم است؛ –زندانيان عقيدتي  ويژهبهميان زندانيان، 

اشاره به حاكي بودن واقعيت ضعف موازين بهداشتي در زندان الحائر، از رياكارانه بودن  ه)
ششم شوراي حقوق بشر سازمان ملل، هاي عربستان سعودي در جلسه چهل و دعاوي مقام

از سوي دولت اين كشور در راستاي مقابله با بيماري  اتخاذشدهمبني بر مطابقت تدابير 
 ، با حقوق بشر؛19 –كوويد 

در  ويژهبهاشاره به تداوم اقدام عربستان سعودي به ناديده انگاشتن حقوق زندانيان،  و)
اسبي براي انتقال و شيوع اين ويروس به شمار كه مكان من –هاي انباشته از جمعيت زندان
گيري، مبني بر ضرورت اتخاذ هشدارهاي سازمان ملل، از آغاز اين همه رغمبه –آيد مي

 تبعيض؛ هرگونهتدابير پيشگيرانه در راستاي موازين حقوق بشري و بدون اعمال 

ر خصوص وضعيت بشر دسعودي براي حقوق  –اشاره به ابراز نگراني سازمان اروپايي  ز)
ها در خصوص تداوم انباشتگي پس از تأييد گزارش ويژهبههاي عربستان، سالمتي در زندان

  هاي كافي براي زندانيان در بسياري از موارد؛اين اماكن از جمعيت و فقدان تخت
اشاره به حاكي بودن اسناد اين سازمان از تداوم قرار گرفتن زندانيان در معرض اشكال  ح)

هاي پزشكي: گفتني است كه محروميت از مراقبت ازجملهرفتار و شكنجه، سوءمختلف 
القحطاني و شماري ديگر از زندانيان، در ماه مارس سال جاري ميالدي، به دليل قرار 

اعتنايي و محروميت از ارتباط با اعضاء خانواده، استفاده، بيدر معرض سوء گرفتنشان
  دست به اعتصاب غذا زدند؛

هاي مربوط به بيان به ضرورت توجه به اين نكته كه افرادي كه بر مبناي اتهام اشاره ط)
گرفتند، چرا كه تهديدي نبايد مورد حبس قرار مي ابتداهاي خود دستگير شدند، از ديدگاه

درنگ و بدون قيد و شرط آزاد ، بايد بيروازاينآيند و براي جامعه سعودي به شمار نمي
ميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز در بيانيه خود، در آغاز شيوع كه ك گونههمانشوند، 
 گيري كرونا درخواست كرده بود؛همه
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ي، اشاره به مسئول به شمار آمدن دولت سعودي در قبال سالمت و ايمني قحطان ي)
ابطه ريت در سياسي و ساير زندانيان، ضمن تأكيد بر اهميت جايگاه شفاف –زنداني عقيدتي 

ها جهت برقراري ارتباط و ، در راستاي تضمين حق خانواده19 –بيماري كوويد با شيوع 
  سالمت اعضاء خانواده زنداني خود؛امكان آگاهي يافتن از  

تأكيد بر اهميت ِاعمال كارآمد تدابير پيشگيرانه و حصول اطمينان از برخورداري  ك)
در  ويژهبهتبعيض،  ههرگونهاي الزم بدون ها و درمانتمامي زندانيان از مراقبت

  ؛8هاي استثناييموقعيت
  
چهارشنبه  بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -4

رقابل ، در خصوص خودسرانه بودن دستگيري محمد الفرج و غي1400 ماهفروردين 18
ز برخي ا للي.المتوجيه بودن تهديد وي به اعدام، از نگاه يك نهاد حقوق بشري بين

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
 2021اشاره به اظهار نظر كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در ماه مارس سال  الف)

كه زير سن قانوني است  - 9توجيه بودن تهديد محمد عصام الفرجميالدي، مبني بر غيرقابل
درنگ او و انجام بيبه اعدام و درخواست از عربستان سعودي جهت آزاد كردن  –

اين  كهاينتحقيقات در زمينه موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته عليه وي، با توجه به 
 تواند مصداق جنايت عليه بشريت باشد؛موارد مي

ژوئن  29) در روز 2002اشاره به دستگيري محمد عصام الفرج (متولد ماه فوريه سال  ب)
سال داشت و به هنگان ترك يك محل بازي در شهر  15ميالدي زماني كه تنها  2017سال 

مدينه: گفتني است كه در اين دستگيري كه بدون ارائه حكم بازداشت صورت گرفت، 
ها دليلي براي مقام كهآنالفرج به همراه افراد ديگري در آن مكان دستگير شدند، بدون 

  ها ارائه دهند؛دستگيري آن
                                                            

  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  8
 https://www.esohr.org/en/?p=3887 
٩ Muhammad Essam al‐Faraj 
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او در زندان مباحث در شهر دمام كه زندان  اشاره به اظهارات وي مبني بر حبس ج)
 آيد و نه زنداني جداگانه براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني؛بزرگساالن به شمار مي

اشاره به محبوس شدن الفجر در سلول انفرادي و قرار گرفتن او در معرض شكنجه و  د)
مزمن در او شد: گفتني  ضرب و شتم كه منجر به انتقال او به بيمارستان و بروز بيماري

  است؛ مبتالاست كه وي در حال حاضر به فشار خون باال 
اشاره به ممانعت به عمل آمدن از برخورداري الفرج از وكيل مدافع به هنگام بازجويي  ه)

ها در دادگاه و قرار گرفتن او تحت شكنجه جهت امضا اعترافاتي كه بعدها از سوي مقام
عات به دست آمده از سوي اين كارگروه حاكي از آن است كه عليه وي استفاده شد: اطال

خانواده الفرج از حبس او اطالعي نيافتند و همچنين تا دو ماه پس از دستگيري وي قادر به 
 مالقات با او نبودند؛

اشاره به متهم شدن الفرج به تشكيل نهادي تروريستي، تحت پوشش قرار دادن افراد  و)
ظاهرات و مراسم تدفين و دادن شعارهاي ضدحكومتي: گفتني تحت تعقيب، مشاركت در ت

سال) نرسيده بوده و  18است كه اين اتهامات مربوط به زماني است كه او به سن قانوني (
دادستاني عمومي  حالبااينساله بوده و  9گردد كه وي ها نيز به زماني بازميبرخي از آن

 براي وي درخواست صدور حكم اعدام نموده است؛

ميالدي به تصويب قانوني جديد مبني بر  2018اشاره به اقدام عربستان سعودي در سال  ز)
تداوم اقدام دفتر  حالدرعينمجرمان در حال محاكمه و تحديد صدور حكم اعدام براي كودك

دادستاني عمومي به درخواست حكم اعدام عليه افراد زير سن قانوني، همچنين صدور فرماني 
شامل  2018ميالدي مبني بر اينكه قانون به تصويب رسيده در سال  2020سال  اوايلدر 

 شود؛هاي پيشين نيز ميپرونده

هاي خودسرانه به ارجاع اين اتهامات به دولت عربستان اشاره به اقدام كارگروه حبس ح)
اطالعات دريافتي از سوي  كهاينو پاسخگويي حكومت اين كشور به اين موارد مبني بر 

حكومت  ديگرعبارتبهرگروه ناصحيح و فاقد شواهد و مدارك الزم بوده است: اين كا
الفرج تحت شكنجه  كهاين ازجملهعربستان تمامي اتهامات فوق را مردود اعالم نموده، 
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ناگزير به اعترافات به جرائم خود شده است و تأكيد نموده كه جرائم وي در زمره جرائم 
  تروريستي است؛

ستاني هاي حكومت عربستان مبني بر متعلق بودن درخواست دادارات مقاماشاره به اظه ط)
ر دمجرمان عمومي براي صدور حكم اعدام به پيش از صدور قانون مربوط به اعدام كودك

ادستاني سال حبس جايگزين كرده است و د 10ميالدي كه مجازات اعدام را با  2018سال 
  ست؛اي اعدام اين مجرم را تغيير داده عمومي نيز بر همين اساس درخواست خود برا

بر  اشاره به اظهارات كارشناسان كارگروه حبس خودسرانه در اين زمينه، مبني ي)
در  مندي از حق آزادي بيان ومحروميت خودسرانه الفرج از آزادي خود، به دليل بهره
قابل غير ناز تبعيض، همچني فارغتناقض با حق او جهت برخورداري از محاكمه عادالنه و 

 ي بهوتوجيه بودن درخواست ابتدايي دادستاني جهت صدور حكم اعدام و تداوم تهديد 
 اين حكم؛ ياجرا

ي لطنتساشاره به ابراز نگراني عميق اين كارگروه در خصوص اختصاص داشتن فرمان  ك)
اص ميالدي به جرائم تعزيري و عدم شمول آن بر جرائمي چون حدود و قص 2020سال 

  دهد؛را در معرض خطر اعدام قرار ميكه الفرج 
حمايت  به، اشاره به ناكارآمدي دولت در عمل به تعهد خود در راستاي احترام گذاردن ل)

م ر حكاز و تأمين حق بر حيات، همچنين تحديد استفاده از مجازات اعدام و عدم صدو
نجر به م مسال، كاهش تعداد جرائ 18اعدام براي جرائم مرتكب شده از سوي افراد زير 

آميز و عيضحكم اعدام بر اساس قوانين تب كهاينصدور حكم اعدام و حصول اطمينان از 
  آميز يا خودسرانه قانون به اجرا در نيامده باشد؛يا در نتيجه ِاعمال تبعيض

هاي اين كارگروه مبني بر اقدام حكومت عربستان سعودي به نقض حدود اشاره به يافته م)
هاي گسترده يا المللي كه نمايانگر حبست خود در زمينه حقوق بشر بينمورد از تعهدا 60

آيند: الملل به شمار مياي است كه مصداق نقض جدي حقوق بينسيستميك خودسرانه
گفتني است كه بر اين اساس در برخي مواقع خاص، حبس گسترده يا سيستماتيك و ديگر 
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توانند مصداق الملل، ميت حقوق بينهاي شديد از آزادي در تناقض با مقررامحروميت
  جنايت عليه بشريت باشند؛

خودسرانه، مبني بر تناقض  اشاره به نتيجه به دست آمده از تحقيقات كارگروه حبس ن)
محروميت محمد عصام الفرج از آزادي، با اعالميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق 

 سه و پنج حبس خودسرانه؛هاي يك، دو، كودك و قرار گرفتن آن ذيل مقوله

هاي اشاره به درخواست اين كارگروه از دولت عربستان سعودي جهت برداشتن گام س)
  :ازجملهالزم در راستاي بهبود شرايط الفرج، 

درنگ الفرج و برخورداري وي از حق دريافت غرامت و جبران ضرورت آزاد كردن بي -
 ديگر خسارات؛

راستاي آزادي فوري الفرج با توجه به شيوع جهاني  ضرورت اتخاذ اقدامات الزم در -
 ؛19 –گير كوويد بيماري همه

ضرورت حصول اطمينان از انجام تحقيقات كامل و مستقل در زمينه شرايط محروميت  - 
 خودسرانه الفرج از آزادي و اتخاذ تدابير مناسب عليه افراد مسئول و عامالن نقض حقوق وي؛

قانون جرائم  ويژهبهان به تطابق دادن قوانين خود، ضرورت اقدام دولت عربست -
هاي ارائه داده ميالدي)، با توصيه 2013تروريستي و تأمين مالي تروريسم (مصوب سال 

 المللي حقوق بشر؛اساس قانون بينشده از سوي اين كارگروه و تعهدات اين كشور بر 

ي حقوق مدني و سياسي و المللتوصيه به دولت عربستان جهت تصويب كنوانسيون بين -
  هاي اختياري آن؛نامهالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تفاهمكنوانسيون بين

سعودي براي حقوق بشر از نظر كارگروه حبس  –اشاره به استقبال سازمان اروپايي  ع)
ينه خودسرانه در زمينه پرونده محمد عصام الفرج، ضمن تأكيد بر اظهارات اين گروه در زم

اهميت مسئول به شمار آوردن تمامي ناقضان حقوق بشر و توقف اِعمال سياست معافيت 
  پردازد؛هاي غيرقانوني مياز مجازات كه به حمايت از اقدام

مجرمان (مصوب اشاره به اقدام مكرر دولت سعودي به نقض قانون مربوط به كودك ف)
ي با توجه به فقدان شفافيت در انتشار قوانين و فرامين سلطنت كهاينميالدي) و  2018سال 
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در  اجراها به ها، نحوه اعمال اين قوانين از سوي دولت و موارد استثنايي كه ذيل آنآن
  اند؛راد زير سن قانوني نپرداختهآيند، به حمايت از افمي

تأكيد بر ضرورت حمايت از افراد زير سن قانوني از طريق انتشار قوانين و فرامين و  ص)
هاي مورد توجه ها، نه تنها براي پروندهها براي تمامي پروندهل اطمينان از ِاعمال آنحصو

  .10قرار گرفته از سوي سازمان ملل يا افكار عمومي
  
  بحرين*
ر روز دن ملل، انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازما -1

هاي هاي انجام شده در رابطه با تجمعوب، در خصوص سرك1400 ماهارديبهشت 10جمعه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين بيانيه  بحرين. اعتراضي در زندان

، سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، 11اشاره به اظهارات مارتا هورتادو الف)
ميزان مبني بر ابراز نگراني در خصوص استفاده نيروهاي ويژه پليس بحرين به استفاده از 

آميز در زندان جو، در غيرضروري و نامتناسب از زور جهت بر هم زدن تحصن مسالمت
  )؛ماهفروردين 28آوريل (شنبه  17بحرين در روز 

هاي صوتي باشاره به اظهارات شاهدان اين حادثه مبني بر استفاده نيروهاي ويژه از بم ب)
يد به ر زندانيان و آسيب رساندن شدها به ضربه زدن به سهاي نورزا) و اقدام آن(نارنجك

  ها؛بسياري از آن
ان به تن از معترض 33هاي زندان به انتقال هاي دريافتي مبني بر اقدام مقاماشاره به گزارش ج)

با  ارتباط راريساختماني ديگر كه در آنجا براي مدتي نامعلوم نگاه داشته شده و قادر به برق
حرين و لي باند، كه اين اقدام در تناقض با قوانين داخاعضاء خانواده و وكالي خود نبوده

 الملل است؛حقوق بين

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  10

 https://www.esohr.org/en/?p=3885 
١١ Marta Hurtado 
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هاي فقدان دسترسي به درمان ويژهبهاشاره به اقدام زندانيان به اعتراض به شرايط زندان،  د)
) و ماهفروردين 16آوريل (دوشنبه  5ها، در روز پزشكي: گفتني است كه اين اعتراض

ها عباس مالله، يكي از زندانيان سياسي، به دليل ابق با گزارشآغاز شد كه مط ازآنپس
  ؛12هاي درماني الزم جان باختمحروميت از دسترسي به موقع به مراقبت

هاي انباشته از جمعيت هاي درماني در زندانشمار آمدن فقدان مراقبتاشاره به به ه)
گير شيوع بيماري همههاي گذشته كه پس از معضلي متداوم در سال عنوانبهبحرين، 
 به مشكلي مزمن تبديل شده است؛ 19 –كوويد 

ها در هاي بحرين به بروز اعتراضگيري در زنداناشاره به منجر شدن شيوع اين همه و)
هاي ها تن را به دليل نقض محدوديتهاي كشور در واكنش به آن دهسراسر كشور كه مقام

  ؛13داعمال شده براي اين بيماري زنداني نمودن
                                                            

  :نيشيپ يهاسوابق در گزارش 12
بر مرگ  ي، مبن1400ماه  نيفرورد 18در روز چهارشنبه  تور،يمان ستيا دليم يلتحلي – يخبر گاهيپا يانتشار گزارش از سو*
  :برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از .»يپزشك يياعتنايب« ليبه دل ينيبحر ياسيس يزندان كي

وجه تبا  ،»يعيعوامل طب« ليدر زندان بدنام جو، به دل ،ياسيس يبر مرگ عباس مالله، زندان يمبن نيبحر يهامقام ي) ادعاالف
لف حكومت گروه مخا نيتريالوفاق، اصل تيجمع هيانياست كه بنا بر ب يدر حال نيمزمن: ا يهايمارياز ب يناش يحمله قلب

 يهايياعتنايو ب يرانسانيو غ زيآممخاطره طيشرا جهيدر نت يزندان نيصل شد، مرگ امنف يالديم 2016كه در سال  نيبحر
  است؛ وستهيدر زندان به وقوع پ يپزشك
در  يضدحكومت پس از متهم شدن به مشاركت در تظاهرات ،يالديم 2011مه سال  17مالله، در روز  يري) اشاره به دستگب

  ماه حبس؛ 6سال و  15او به تحمل  تيهمان سال و محكومدر  نيدر بحر وستهيبه وقوع پ زشيدوران خ
از  يناش يهابا ساچمه يو مملو بودن بدن و يالديم 2019او از سال  يسالمت تي) اشاره به رو به وخامت نهادن وضعج
 انيها در ممقاما و را بناگوار ا تيوضع يزندان نياست كه خانواده ا ي: گفتنيتيامن يروهاين يانجام شده از سو يهايراندازيت

  الزم برخوردار شود؛ يپزشك يهاراقبتاز م يگذاشته و درخواست نمودند تا و
در  ،يوتص ليفا كيبند مالله، در هم يزندان ،يسيبر اظهارات محمود ع يمبن وم،يال ني) اشاره به گزارش روزنامه بحرد

  سال؛ كيمدت  او از تماس با خانواده خود به تيمدت دو سال و محروم يبرا يخصوص محبوس بودن مالله در سلول انفراد
 شب، پس مهين يالدر سلول خود حو يبر سقوط و يمبن ،يزندان نيا يلحظات زندگ ني) اشاره به اظهارات او در مورد واپسه

  در تنفس؛ يو دشوار نهياز احساس سوزش در قفسه س
و  ديبه طول انجام هقيدق 10 يبرا يسيبنا بر اظهارات عجهت هشدار دادن به نگهبانان كه  انيزندان ري) اشاره به تالش ساو

  به خارج از سلول خود؛ يدستور جهت انتقال زندان افتيبر عدم در ياز نگهبانان مبن يكياظهارات 
  ؛جانآدر  يباختن و زندان و جان يهابندان او بر مقامهم يبر اثر فشارها مارستاني) اشاره به سرانجام انتقال مالله به بز
 در يروحان نيترقاسم، سرشناس يسيع خيكه ش وستيروز پس از آن به وقوع پ كي يزندان نياست كه مرگ ا ي) گفتنح
و  كرونا روسيو وعيش نهايكشور، در م يهاسالمت در زندان تيوضع نهيدر زم يبر ابراز نگران يمبن ياهيانيب ن،يبحر ديتبع
  .صادر نمود ،ياسيس انيزندان درنگيب يبر درخواست جهت آزاد ديتأك

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 13
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حرين، حقوق و دموكراسي ب و مؤسسه قوق بشر در بحرينها براي دموكراسي و حانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي*

سي به دليل ، در خصوص دستور حكومت بحرين براي حبس خانواده زندانيان سيا1400فروردين ماه  18در روز چهارشنبه 
  .آميزهاي صلحركت در اعتراضمشا

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:
ادر از منطقه بر 3صدور بيانيه از سوي اين دو نهاد حقوق بشري مبني بر دستور دادستان عمومي بحرين جهت حبس  الف)

رشان درخواست براي آزادي براد آميز در راستايهاي صلحشان در اعتراضكرباباد، به اتهام تجمع غيرقانوني، به دليل مشاركت
ين ندان جو: اها در سراسر كشور به علت شيوع ويروس كرونا در زمحمد حميد عبدا... حسن الدقاق، همزمان با تداوم اعتراض

  ها تن براي بازجويي فراخوانده شدند؛ها دستگير و دهدر حالي است كه دو تن ديگر نيز در اين اعترض
نابس، كه در آن جا از ساله، به پاسگاه پليس در منطقه الس 46دن يونس حميد عبدا... حسن الدقاق، اشاره به فراخوانده ش ب)

ساله، تماس  44دقاق، ساله و انور حميد عبدا... حسن ال 35وي خواسته شد كه با بردارانش، ياسر حميد عبد... حسن الدقاق، 
 ملحق شوند؛درنگ به وي ها بخواهد كه براي بازجويي بيگرفته و از آن

جمع غيرقانوني كه تفروردين ماه، به اتهام  18اشاره به حضور يافتن ياسر در داستان عمومي بحرين، در روز چهارشنبه  ج)
نوني به نفر، غيرقا 5فاقد مجوز بيش از  روز ديگر شد: گفتني است كه بر اساس قوانين بحرين تجمع 7منجر به حبس او براي 

 المللي حقوق مدني و سياسي است؛كنوانسيون بين 22با بند  آيد كه در تناقضشمار مي

نظور به م –د كربابا –اشاره به مورد پرسش قرار گرفتن هر سه برادر به دليل مشاركت در تجمع كوچكي در روستاي خود  د)
ر زندان جو دخود ميالدي، در حال گذراندن محكوميت طوالني مدت  2015درخواست جهت آزاد شدن برادرشان محمد كه از سال 

 ؛هاي مختلفي چون كم خوني داسي شكل استاست: گفتني است كه محمد با يك كليه به دنيا آمده و مبتالء به بيماري
هاي او به هاي دريافتي در خصوص قرار گرفتن محمد، در دوران حبس خود، در معرض شكنجه و اعتراضاشاره به گزارش ه)
  ميالدي شد؛ 2018و  2016هاي نجر به بستري شدن طوالني مدت او در سالدر قبال وي كه م هاي پزشكي صورت گرفتهاعتناييبي
اين زندان و در معرض خطر قرار داشتن افرادي  21هاي اخير در ساختمان در هفته 19 –اشاره به شيوع سريع بيماري كوويد  و)

ويروس  هاي رسمي دولت تنها ابتالء سه تن از زندانيان بهزارشاي مبتالء هستند: در حالي كه گهاي زمينهچون، محمد كه به بيماري
حرين نيز به طور نفر است و مؤسسه حقوق و دموكراسي ب 70اند، گزارش فعاالن محلي حاكي از ابتالء بيش از كرونا را تأييد كرده

 ؛شودفزوده مينفر را تأييد كرده و اين در حالي است كه روزانه بر تعداد مبتاليان ا 28مستقل ابتالء 
هاي كشور جهت پنهان نمودن شدت آن، به هاي مقاماشاره به منجر شدن ناكارآمدي در تحديد شيوع اين بيماري و تالش ز)

  شهر و روستا در هفته گذشته؛ 18بروز اعتراضاتي در سراسر بحرين، دست كم در 
 ها تن ديگر براي بازجويي، درشدن ده اشاره به گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين در خصوص فراخوانده ح)

ها: اين در حالي است كه فعاالن محلي از فروردين ماه، در ارتباط با مشاركت در اعتراض 18و چهارشنبه  17شنبه روزهاي سه
به است كه پسرش  ها علي موحنااند، كه يكي از آناحظار دو فرد بازداشت شده به دادستان عمومي در روز آتي اطالع داده

ميالدي  2011اش، سيد هاشم در سال ساله 15عنوان زنداني سياسي در زندان جو محبوس است و ديگري سيد سعيد كه پسر 
  توسط پليس بحرين كشته شد؛

تحدان ورت اقدام مها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، بر ضراشار به تأكيد حسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي ط)
حرين در حق سازي مواضع خود در اين زمينه، مبني بر عدم تحمل مداخله حكومت بدر بريتانيا و اياالت متحده به شفاف بحرين

 درنگ و بدون قيد و شرط اين زندانيان سياسي؛  شهروندانش براي اعتراض، ضمن تأكيد بر ضرورت آزاد شدن بي

معات اره تجوق و دموكراسي بحرين، مبني بر منجر شدن همواشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حق ي)
هاي قضايي و ايجاد رعب و شان، به آزار و اذيتآميز مردم بحرين، در راستاي درخواست جهت آزادي اعضاء خانوادهصلح

  هاي كشور ووحشت از سوي مقام
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درنگ اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از دولت بحرين جهت انجام بي ز)
بار تحصن برپا شده در زندان جو و خشونت تحقيقات جامع و كارآمد در زمينه سركوب

اند هزنداني كه در مكاني نامعلوم محبوس شد 33ارائه اطالعات در خصوص وضعيت آن 
 توانند با وكال و خانواده خود تماس بگيرند؛مي هاآن كهاينو حصول اطمينان از 

هاي مؤثر در راستاي حصول اطمينان ها جهت برداشتن گاماشاره به درخواست از مقام ح)
  هاي پزشكي مورد نياز براي زندانيان؛از فراهم آمدن به موقع درمان

هاي فواء عاعطاشاره به اظهارات دادستاني كل مبني بر صدور چندين فرمان در راستاي  ط)
 تن از 1747گيري و گفتني است كه در كل زنداني از آغاز شيوع اين همه 1253ويژه به 

مند شدند، كه ممكن است هاي مصوب در اين رابطه بهرهزندانيان از ديگر اقدام
 ان اين دو گروه وجود داشته باشد؛هايي نيز ميهمپوشاني

ر داشتن آزادي زندانيان بيشتر در راستاي ها جهت در نظاشاره به درخواست از مقام ي)
كساني كه  ويژهبهها، در ميان آن 19 –كاهش انباشتگي زندان و خطر شيوع بيماري كوويد 

اند كه بر اساس قانون هاي منتقدانه و يا مخالف خود زنداني شدهتنها به دليل بيان ديدگاه
  ؛14درنگ بايد آزاد شوندالمللي حقوق بشر بيبين

 

، در خصوص 1400 ماهفروردينالملل، در تشار گزارش از سوي سازمان عفو بينان -2
 149ميالدي و وضعيت حقوق بشر در  2020روندهاي جهاني حقوق بشري در سال 

 وكنجه بحرين، با تكيه بر موضوعاتي چون، آزادي بيان، اعمال ش ازجملهكشور جهان، 
هاي ناعادالنه و حاكمه، حقوق مهاجران، مها، حقوق زناننرفتارها، شرايط زنداديگر سوء

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مجازات اعدام.

                                                                                                                                                            
شان، ضمن تأكيد هاي مشروعه درخواستاشاره به اقدام مجدد حكومت بحرين به سركوب معترضان به جاي پاسخگويي ب ك)

  اعات.ر اجتمبر ضرورت اجازه ندادن به بحرين جهت پايمال كردن حق شهروندان خود در زمينه تشكيل و مشاركت آزاد د
  بيانيه مطبوعاتي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  14

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27042&LangID=E 
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مي هاي مستقل با توجه به حمايت تمااشاره به عدم برخورداري بحرين از رسانه الف)
ه هاي داخلي از دولت و مالكيت و يا مديريت آن از سوي افراد نزديك بها و رسانهروزنامه
  ت؛حكوم

در راستاي  19 –بحرين از شيوع بيماري كوويد  برداري حكومتاشاره به بهره ب)
به مورد  ارس،سركوب بيشتر آزادي بيان، با توجه به اقدام دفتر دادستاني عمومي در ماه م

يعات ا شاتهديد قرار دادن افرادي كه به انتشار يا به گردش در آوردن اخبار كذب و ي
ز ارداري حكومت ، با اين توجيه كه شرايط كنوني مستلزم برخوپردازندجانبدارانه مي

  حمايت تمامي مراكز و نهادها است؛
 مديريت قدامااشاره به اعالم وزارت كشور، چند روز پس از صدور اين بيانيه، مبني بر  ج)

ف جرائم سايبري آن به منصوب كردن كاركناني جهت نظارت و رديابي محتواهاي خال
دهاي ها و پيگرهاي اجتماعي كه اين امر منجر به وقوع شماري از بازرسيقانون در شبكه

 آورد؛ار ميقانون كيفري شد، كه انتشار اكاذيب را جرم به شم 168قانوني بر اساس ماده 

در خصوص موارد نقض حقوق بشر و  افشاگريافرادي كه به  شدنمواجهاشاره به  د)
هاي بحرين به اقدام مقام ازجملهجويانه، الفيهاي تپردازند، با اقدامبستگان خود مي
ساله زنداني سابق، نجاح  17، پسر 15پرونده عليه كاميل جمعه حسن 20تشكيل بيش از 

هاي نهاد امنيتي خبرچين عنوانبهها از فعاليت ، پس از امتناع هر دوي آن16احمد يوسف
هاي و رسانه هاي حقوق بشرينجاح احمد يوسف به گروه كهاينحكومت و پس از 

ميالدي مورد حمله جنسي قرار  2017گروهي اظهار داشت كه در دوران بازجويي در سال 
 گرفته است؛

كه فعاليت آن  -  18، رئيس مركز حقوق بشر بحرين17اشاره به آزادي مشروط نبيل رجب ه)
سال حبس به دليل انتشار  4در ماه ژوئن، پس از گذراندن  -غيرقانوني اعالم شده 

  هايي در انتقاد از كارنامه حقوق بشري حكومت؛توئيت
                                                            

١٥ Kameel Juma Hasan 
١٦ Najah Ahmed Yusuf 
١٧ Nabeel Rajab 
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ان ترين رهبران مدني، مذهبي و سياسي شيعيتن از سرشناس 12اشاره به محبوس بودن  و)
پا  ميالدي و به دليل مشاركت در تظاهرات اعتراضي بر 2011ها از سال تن از آن 11 كه

علي سلمان، رهبر  ت كه شيخبرند: گفتني اسشده در آن سال، در زندان به سر مي
ان ميالدي، همچن 2011تا  2006هاي بزرگترين جمعيت سياسي قانوني در بحرين در سال

و  ميالدي 2018در حال گذراندن محكوميت خود به حبس ابد است، حكمي كه در سال 
  بر اساس اتهامات ساختگي چون، جاسوسي براي قطر صادر شده است؛

يد تبع اسم، رهبر سرشناس شيعيان، به ماندن دراشاره به ناگزير شدن شيخ عيسي ق ز)
هاي بحريني از او سلب مقام كهازآنپسميالدي و  2018وي در سال  ايران كهقهري در 

  عزيمت كرد؛  آنجاتابعيت كردند، به 
هاي مربوط به اِعمال ها در پرداختن مؤثر به شكايتاشاره به ناكارآمدي دادستان ح)

برخي  هاي متعدد در اين زمينه درگزارش رغمبهداده شده است،  ها ارجاعشكنجه كه به آن
ه ام و درجها و با توجه به اينكه زندانيان غالبًا نهاد عامل شكنجه و برخي مواقع نسايت

 4توان در در اين كشور نمي ديگرعبارتبهكردند: ادعايي را شناسايي مي شكنجه كنندگان
نجه آميز فردي براي اِعمال شكرار گرفتن موفقيتسال گذشته سوابقي از مورد پيگرد ق

  جهت كسب اعتراف اجباري به دست آورد؛
 13خواهي بحرين، باالترين نهاد قضايي اين كشور، در روز اشاره به اقدام دادگاه فرجام ط)

ميالدي، براي محمد  2014ماه ژوئيه، به تأييد مجدد احكام اعدام صادر شده در سال 
  20؛ين علي موسيو حس 19رمضان عيسي

ل ه ِاعماببوط اشاره به انجام پذيرفتن اقدام نادري مبني بر تحقيق در زمينه شكايت مر ي)
 ن بهشكنجه، از سوي واحد تحقيقات ويژه دادستاني و يافتن مدارك الزم در خصوص ظ

اه اقدام دادگ حالدرعينناگزير شدن حسين علي موسي به اعتراف تحت شكنجه و 
ن امر هاي اين فرد و تأكيد بر ايحكم خود بار ديگر بر اساس اعتراف استيناف به صدور

  اي را امضا كرده است؛نامهنادرست كه محمد رمضان عيسي نيز اعتراف
                                                                                                                                                            
١٨ Bahrain Centre for Human Rights 
١٩ Mohamed Ramadhan Isa 
٢٠ Husain Ali Moosa 
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 ج ازاشاره به اظهارات واحد دادرسي وزارت كشور، در ماه ژوئيه، مبني بر خار ك)
هاي كانمه در به زندانياني كمحدوده اختيارات اين نهاد قرار داشتن چندين پرونده مربوط 

تني بر ر قانوني اين نهاد مبدستور كا برخالفاند، كه اين امر نامعلوم نگاه داشته شده
 زارتوضرورت مورد تحقيق قرار دادن تمامي موارد نقض صورت گرفته از سوي كاركنان 

 كشور است؛

بر اقدام مأموران زندان  هاي معتبر انتشار يافته، در ماه سپتامبر، مبنياشاره به گزارش ل)
هاي او: اين و شكستن بسياري از استخوان 21جو به ضرب و شتم علي عبدالحسين الوزير

در حالي است كه نهاد دادرسي، واحد تحقيقات ويژه و مؤسسه ملي حقوق بشر، همگي در 
  آگاهي از آن، ناكارآمد عمل كردند؛ رغمبهپرداختن مؤثر به اين پرونده، 

ين ازندان جو، در جنوب شرقي  ويژهبهها در بحرين، وضعيت نامناسب زنداناشاره به  م)
رفتار با زندانيان در غالب ها و انجام پذيرفتن سوءكشور، همچنين فقدان بهداشت در آن

جويانه در صورت هاي تالفيشخصي، انجام اقدام وسايلمصادره خودسرانه  ازجملهموارد، 
 هاي پزشكي كافي؛دانيان از مراقبتاعتراض زندانيان و محروميت زن

، 22اشاره به اقدام مديريت زندان جو در ماه آوريل به حبس محمود عبدالرضا الجزيري ن)
نگار زنداني براي چندين روز در سلول انفرادي، پس از اقدام او به ارسال پيامي روزنامه

تلويزيوني در ضبط شده در اعتراض به سرپوش نهادن مؤسسه ملي حقوق بشر در برنامه 
: اين در 19 –ها در برابر بيماري كوويد رابطه با انجام تحقيقات در زمينه ايمني زندان

 حالي است كه مؤسسه ملي حقوق بشر به تحقيق يا محكوم كردن اين مجازات نپرداخت؛

ال ري گاشاره به اقدام مؤسسه ملي حقوق بشر، در ماه ژانويه و در پي شيوع بيما س)
ن از هاي زندادان جو به مدت چندين ماه، به تنها تأكيد بر درخواست مقام(جرب) در زن

است هاي بهداشتي، در عوض درخوبه پايبندي به دستورالعمل» آلرژي«زندانيان مبتال به 
  جهت بهبود شرايط براي زندانيان؛

                                                            
٢١ Ali AbdulHusain al‐Wazeer 
٢٢ Mahmood AbdulRedha al‐Jazeeri 
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 ها در ميان كاركنان زندان جو وو ديگر بيماري 19 –اشاره به شيوع بيماري كوويد  ع)
و  ت، دستكشعدم اقدام مديريت زندان به مجهز كردن زندانيان به ماسك صور حالدرعين

 هاي الزم؛ها در معرض آزمايشها و يا قرار دادن آنكننده دستمواد ضدعفوني

، در ماه اوت و 23اشاره به اقدام نگهبانان مركز اصالح و بازپروري نوجوانان دراي داك ف)
مقدس براي شيعيان) به مصادره اموال شخصي مذهبي از پس از ايام عاشورا (ايام 

ساله: گفتني است  17از سلول كاميل جمعه حسن  ازجملههاي برخي از نوجوانان، سلول
 درددندانكه خانواده او در ماه سپتامبر به مؤسسه ملي حقوق بشر از رنج اين زنداني بر اثر 

ن قرار نگرفت. همچنين نوجوان شكايت كردند كه مثمر ثمر واقع نشد و وي تحت درما
 هرگونهديگري نيز در همان بند كه دچار درد و خونريزي در كانال گوشش شده بود، از 

  درمان محروم ماند؛
 هزجملااشاره به مواجه بودن زنان بحريني با تبعيض بر اساس قوانين اين كشور،  ص)

ريني ز مادر بحنتقال مليت ااز قانوني ملي به ممانعت به عمل آوردن از ا 4منجر شدن ماده 
ف از قانون كيفري براي متجاوز به عن 353به فرزند خود و معافيت قائل شدن ماده 

 مجازات، در صورت اقدام وي به ازدواج با قرباني خود؛

تصميم  تخاذااشاره به گام مثبت وزارت كار و توسعه اجتماعي بحرين، در ماه اوت، به  ق)
زير وحفظ اختيار  حالدرعينمحدوديت براي اشتغال زنان و  در زمينه لغو مقررات اعمال
قانون كار بخش خصوصي و دولتي،  31ها بر اساس ماده براي تحميل اين محدوديت

  ميالدي؛ 2012مصوب سال 
فع تمامي ركنوانسيون  2اشاره به اقدام بحرين به حفظ شروط خود در رابطه با ماده  ر)

مطابق  هپيمان كهايي از اين اين كشور به بخش كهاينبر  اشكال تبعيض عليه زنان با تأكيد
  با شريعت اسالم نباشد، پايبند نخواهد بود؛

اشاره به منجر شدن نظام كفالت (قيموميت) به قرار گرفتن كارگران مهاجر در  ش)
در دوران  19 –به بيماري كوويد  ابتالپذيرتر و در معرض خطر موقعيتي بسيار آسيب

                                                            
٢٣ Dry Dock 
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گيري، با توجه به شرايط غيربهداشتي زندگي اين كارگران در شيوع اين همه
هاي حقوقي و ها از حمايتهاي انباشته از جمعيت، عدم برخورداري آنگاهسكونت

  هاي پزشكي پيشگيرانه؛ها و درمانها به مراقبتمحدوديت دسترسي آن
 هاي گروهي معيوب،خواهي به تأييد نتايج محاكمهاشاره به تداوم اقدام دادگاه فرجام ت)

حاكمه ممورد درخواست تجديدنظر از  49از  48اقدام آن در ماه ژوئن، به رد  ازجمله
  فرد متهم به پيوستن به سازماني تروريستي؛ 169گروهي مربوط به 

كه - كودك  14مذهب، شامل متهم شيعه 39اشاره به منجر شدن يك محاكمه گروهي از  ث)
ها به برخي از آن كه نابه صدور حكم براي تمامي متهم –رسيد سپتامبر به پايان  13در روز 

 3وز ردر  هنگام اعالم حكم حتي از حضور در دادگاه منع شده بودند: اين در حالي است كه
تي به صدور متهم ادعايي به عضويت در نهادي تروريس 52نيز برگزاري محاكمه گروهي  نوامبر

  ها منجر شد؛تن از آن 51حكم براي 
ي پارد، در هاي بحرين به صدور احكام اعدام و در برخي مواشاره به تداوم اقدام دادگاه غ)

  ؛ناعادالنههاي به شدت برگزاري محاكمه
و  24خواهي به تأييد احكام اعدام عليه زهير ابراهيم عبدا...اشاره به اقدام دادگاه فرجام ذ)

ژوئن و عليه محمد رمضان عيسي و حسين علي موسي  15، در روز 25حسين عبدا... خليل
اين احكام  ياجراگزارشي مبني بر  تاكنونژوئيه: اين در حالي است كه  12در روز 

 .26دريافت نشده است
  

  
  

                                                            
٢٤ Zuhair Ebrahim Abdulla 
٢٥ Husain Abdulla Khalil 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 26
 https://www.amnesty.org/en/countries/middle‐east‐and‐north‐africa/bahrain/report‐
bahrain 
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  امارات متحده عربي*
ه ر روز چهارشنبدتحليلي ميدل ايست مانيتور،  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

ر رد قانوني قرا، در خصوص اقدام دانشجوي بريتانيايي به مورد پيگ1400 ماهيبهشتارد 15
تن در هاي امارات متحده عربي به دليل دعاوي مربوط به مورد حمله قرار گرفدادن مقام

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اين كشور.
ال پيش به اتهام جاسوسي در كه دو س –، دانشجوي بريتانيايي 27اقدام متيو ِهجِز الف)

هاي ارشد اين به آغاز اقامه دعوا عليه شماري از مقام –امارات متحده عربي محبوس بود 
ها به اينكه وي را مورد حمله قرار داده، شكنجه كرده و بر اساس كشور با متهم كردن آن

  دعاوي كذب زنداني نمودند؛
، پس از ميالدي 2018ماه نوامبر سال اشاره به بازگشت متيو هجز به بريتانيا در  ب)

اي د برگذراندن بيش از شش ماه در حبس و مورد عفو قرار گرفتن از تحمل حكم حبس اب
تحده عربي آزاد شد كه دولت امارات م ازآنپساقدام به جاسوسي: گفتني است كه وي 

 ياويدئويي از وي مبتني بر اعتراف به عضويت در سازمان اطالعات خارجي بريتان
 (ام.آي.سيكس) منتشر نمود؛

 4 دن عليهي لناشاره به اقدام وكالي هجز، در هفته جاري، به اقامه دعوا در ديوان عال ج)
وظبي و ر ابمقام امنيتي اماراتي، شامل رئيس وقت دادستاني عمومي نهاد امنيتي حكومت د

ه قرار ورد حملهاي وارد آمده به وي بر اثر مفرماندهي پليس وقت ابوظبي، به دليل آسيب
 گرفتن، حبس بر اساس دعاوي كذب و تحميل عامدانه صدمات روحي؛

امور  زارتاشاره به عدم اقدام اداره روابط عمومي دولت امارات متحده عربي و يا و د)
ها در خصوص اظهارنظر در زمينه درنگ به درخواستبي دهيپاسخخارجه اين كشور به 

ه اين هاي اين كشور پيشتر اظهار داشته بودند كمقاماين پرونده: اين در حالي است كه 
رفتار فيزيكي يا رواني گونه سوءشهروند بريتانيايي در دوران حبس خود، در معرض هيچ

 قرار نگرفته است؛

                                                            
٢٧ Matthew Hedges 
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ميالدي،  2018مه سال  5اي مبني بر حبس او، در روز اشاره به اظهارات هجز در بيانيه ه)
ي پس ار وكنجه قرار گرفتن در اين كشور، همچنين انتظدر امارات متحده عربي و مورد ش

 عدالت؛ يسال همچنان براي بر مال شدن حقيقت و اجرا 3از 

ده از شهاي امارات متحده عربي به پاسخگويي به شكايت ارائه اشاره به امتناع مقام و)
كند مي ممته طريق وزارت خارجه بريتانيا: اين در حالي است كه وي اين وزارتخانه را نيز

 كه اقدامات كافي براي مبرا كردن نام وي انجام نداده است؛

س از پبي، اشاره به دستگيري هجز، دانشجوي دكتراي دانشگاه دورهام، در فرودگاه دو ز)
  نامه خود؛اي به اين كشور براي انجام تحقيقات براي پايانسفر دو هفته

ل پرونده در سلول انفرادي به دليماه  5اشاره به محبوس شدن او براي مدت بيش از  ح)
نامه انهاي او در زمينه انجام پژوهش براي پايتشكيل يافته عليه وي، بر اساس يادداشت

، نيتيدكترا، مبتني بر موضوعاتي حساسي در امارات متحده عربي، چون ساختارهاي ام
  ي و تحكيم قدرت سياسي در ابوظبي؛گرايقبيله
تا  278هزار پوند ( 350تا  200دارد كه در پايان بتواند بين گفتني است كه هجز انتظار  ط)

  ؛28هزار دالر) بابت اين پرونده، غرامت دريافت كند 487
  
، 29المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار نامه سرگشاده از سوي كارزار بين -2

مامي ، در خصوص درخواست جهت آزادي ت1400 ماهارديبهشت 8در روز چهارشنبه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين نامه  زندانيان سياسي در آستانه فرا رسيدن عيد فطر.

المللي براي آزادي در امارات اشاره به انتشار نامه سرگشاده از سوي كارزار بين الف)
متحده عربي خطاب به شيخ خليفه بن زايد آل نهيان و شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

معاون رياست جمهوري امارات متحده عربي، در رابطه با رسم ساالنه عفو جمهور و رئيس

                                                            
  يابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل باز –گزارش پايگاه خبري  28

 https://www.middleeastmonitor.com/20210505‐british‐academic‐sues‐uae‐officials‐over‐
assault‐claims 
٢٩ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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ها جهت صدور زندانيان در آستانه فرا رسيدن عيد فطر، ضمن تأكيد بر قدرت اين مقام
  فرمان به منظور مشخص كردن زندانيان براي آزادي بر مبناي اين دستور عفو؛

زاد عيد فطر و درخواست جهت آ خاطرنشان كردن اهميت خانواده در برگزاري جشن ب)
مان عفو در بخشي از فر عنوانبهرط تمامي زندانيان سياسي شدرنگ و بدون قيد و كردن بي

  هاي اين عيد؛آستانه فرا رسيدن جشن
هاي امارات سياسي در زندان –شمار زندانيان عقيدتي اشاره به محبوس بودن تعداد بي ج)

، وكيل و مدافع حقوق بشر اماراتي كه 30حمد الُرِكنم ازجملهمتحده عربي در حال حاضر، 
  ساله خود در زندان الرزين است؛ 10در حال گذراندن دوران محكوميت 

مبتني بر  31»94يو.اِي.ايي «اشاره به متهم شدن او به دليل عضويت در پرونده موسوم به  د)
متحده  آميز جهت ايجاد اصالحات تدريجي دموكراتيك در اماراتدرخواست مسالمت

عربي، همچنين اشاره به قرار گرفتن او در معرض شكنجه و حبس انفرادي از زمان 
دستگيري خودسرانه وي كه به همين دليل نامزد مناسبي براي آزادي بر اساس برنامه عفو 

 آيد؛عيد فطر سال جاري ميالدي به شمار مي

 لولوق بشر، در ساشاره به همچنين محبوس ماندن احمد منصور، مدافع سرشناس حق ه)
يالدي به م 2017انفرادي در زندان الصدر، با توجه به متهم شدن ناعادالنه وي در سال 

د از موار هاي اجتماعي، به دليل انتقاد اوبدنام كردن حكومت امارات متحده عربي در شبكه
ت رار امان دنقض حقوق بشر در مصر و يمن و انتقاد از مورد پيگرد قرار گرفتن ساير فعاال

آميز منصور هيچ تهديدي براي جامعه گرايي صلحمتحده عربي: اين در حالي است كه كنش
 ؛اين كشور به شمار نيامده و بايد در عيد فطر سال جاري مورد عفو قرار گيرد

فرد واجد شرايط  عنوانبه، ديگر زنداني سياسي، 32به شمار آوردن دكتر ناصر بن غيث و)
، با توجه به محكوم شدن او، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به براي مورد عفو قرار گرفتن

آميز و مشروع حقوق بشري و قرار گرفتن هاي صلحسال حبس تنها براي اقدام 10تحمل 

                                                            
٣٠ Mohammed Al‐Roken 
٣١ UAE 94 
٣٢ Nasser bin Ghaith 
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هاي الصدر و الرزين از زمان دستگيري رفتار در زندانوي در معرض اِعمال شكنجه و سوء
  ميالدي؛ 2017در سال 

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان 33لوراشاره به اقدام مري ال ز)
حقوق بشر، در ماه فوريه سال جاري ميالدي، به درخواست جهت آزاد شدن بن غيث، به 

كارزار   -درخواست اين نهاد حقوق بشري  روازاينهمراه احمد منصور و محمد الُركِن و 
ت آزادي هر سه اين زندانيان سياسي جه –المللي براي آزادي در امارات متحده عربي بين

 به مناسبت عيد فطر؛

داني، زن 9اشاره به اقدام حكومت امارات متحده عربي همچنين به حبس در مجموع  ح)
مان ر از زنگاه داشتن ناعادالنه زندانيان فرات –شامل دو زن براي مدت زمان نامحدود 

ناصحه (مشاوره): اين در راكز ممدر  –ها و بدون مبناي مشخص حقوقي محكوميت آن
، نگاه اندگذراندهشان را حالي است كه اين دو زن همچنان در زنداني كه دوران محكوميت

 داشته شدند؛

ر سال هاي ويژه سازمان ملل، در ماه نوامبداران رويهاشاره به اقدام ائتالفي از مأموريت ط)
ميه ا اعالجه به تناقض آن بميالدي، به محكوم كردن حبس نامحدود زندانيان با تو 2020

  ر و منشور حقوق بشر كشورهاي عرب؛جهاني حقوق بش
آميز خود هاي مشروع و مسالمتزنداني به دليل فعاليت 9اشاره به محبوس شدن اين  ي)
، همانند احمد منصور، ناصر بن غيث و محمد الُرِكن هيچ تهديدي براي امارات روازاينكه 

  ؛34و نبايد در حبس باقي بمانند متحده عربي به شمار نيامده
  
 27، در روز جمعه 35المللي براي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -3

فعال زنداني در امارات متحده عربي  4، در خصوص استقبال از آزادي 1400 ماهفروردين
                                                            

٣٣ Mary Lawlor 
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:ه سرگشاده كارزار بيننام 34

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/open‐letter‐calling‐release‐all‐political‐prisoners‐ahead‐
eid‐al‐fitr 
٣٥ International Center for Justice and Human Rights (ICJHR) 
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وران سياسي كه د –گامي مثبت در راستاي آزادي ساير زندانيان عقيدتي  عنوانبه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اند.محكوميت خود را به پايان رسانده

فعال سياسي محبوس در  4هاي امارات متحده عربي به آزاد كردن اشاره به اقدام مقام الف)
رغم به پايان رساندن دوران محكوميت خود پيش از ماه، بهفروردين 23زندان، در روز دوشنبه 

  ؛39و منصور االحمدي 38، سعيد البُريمي37، احمد المالء36ن، شامل رمضان فيصل الشهيماه رمضا
 من تأكيدالمللي براي عدالت و حقوق بشر از اين اقدام، ضاشاره به استقبال مركز بين ب)

 ها فعال ديگر دربر ديرهنگام بودن اقدام مزبور و خاطرنشان كردن تداوم حبس ده
ان زنداني كه دور 8 ازجملههاي بشردوستانه خود، عاليتهاي امارات به دليل فزندان
 اند؛جمهوري نشدهشان به پايان رسيده، اما شامل عفو رياستحبس

هاي حقوق بشري و اشاره به دستگير شدن زندانيان آزاد شده به دليل فعاليت ج)
 وبري اصالحات در كشور، بر اساس قانون فدرال جرائم ساي ياجرااز لزوم  حمايتشان

  ؛ضد تروريسمقانون 
 لهازجماشاره به قرار گرفتن اين زندانيان در معرض موارد جدي نقض حقوق بشر،  د)

شان از حق ضمانت زدايي و همچنين محروم شدنناپديدشدگي قهري، شكنجه، انسانيت
 برخورداري از دادگاه عادالنه؛

ر س ماندن او دميالدي و محبو 2012اشاره به دستگيري منصور االحمدي در سال  ه)
پايان رسيدن دوران محكوميت وي در ماه اكتبر سال و اشاره به به 7هاي امارات به مدت زندان
  و نيم؛ باقي ماندن او در حبس اداري به مدت يك سال حالدرعينميالدي و  2019سال 

ميالدي و محكوم  2014اشاره به دستگيري فيصل الشهي و احمد المالء در سال  و)
 حالدرعينميالدي به پايان رسيد و  2017به تحمل سه سال حبس كه در سال شان شدن

ي سال، همچنين دستگيري سعيد البُريم 3شان در حبس خودسرانه براي بيش از باقي ماندن
 2018سال حبس كه در ماه مارس سال  5ميالدي و محكوميت او به  2013در سال 

                                                            
٣٦ Ramadan.Faisal al‐Shehhi 
٣٧ Ahmad al‐Mulla 
٣٨ Saeed al‐Buraimi 
٣٩ Mansoor al‐Ahmadi 
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سال ديگر تداوم  3ور به حبس او براي هاي اين كشميالدي به پايان رسيد، اما مقام
 بخشيدند؛ 

يگر، به دعقيدتي  –زنداني سياسي  9هاي امارات متحده عربي به حبس اشاره به اقدام مقام ز)
رغم (مشاوره) كه به» مناصحه«اي موسوم به ها، در قالب بخشي از برنامهبهانه بازپروري آن

بشري جهت آزاد كردن زندانيان، حبس هاي حقوق هاي متعدد از سوي سازماندرخواست
حق  بخشد: گفتني است كه اين زندانيان ازها، خارج از ساختار قانون را تداوم ميخودسرانه آن

 هاي كشور نيز محروم هستند؛ارائه درخواست تجديدنظر عليه اين اقدام مقام

فعال زنداني و  4المللي براي عدالت و حقوق بشر از آزادي اشاره به استقبال مركز بين ح)
المللي به وضعيت ساير زندانيان سياسي و تالش جهت جلب توجه جامعه بين حالدرعين

شان و درخواست از دولت امارات متحده عربي عقيدتي محبوس بيش از زمان محكوميت
 ويژهبهعقيدتي،  –درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي جهت آزاد كردن بي

شان به پايان رسيده، همچنين پايان دادن به اقدام حبس اداري ران محكوميتهايي كه دوآن
ها و مسئول به طرفانه در زمينه موارد نقض حقوق آنزندانيان، انجام تحقيقات فوري و بي

  40؛شمار آوردن عامالن آن و اعطاء حق بهبود، غرامت و بازپروري به قربانيان

  
، در خصوص 1400 ماهفروردينالملل، در بينانتشار گزارش از سوي سازمان عفو  -4

 149ميالدي و وضعيت حقوق بشر در  2020روندهاي جهاني حقوق بشري در سال 
، سرانهامارات متحده عربي، با تكيه بر موضوعاتي چون، حبس خود ازجملهكشور جهان، 

وق هاي ناعادالنه، محروميت خودسرانه از مليت، حقوق زنان، حقآزادي بيان، محاكمه
  جنسي و باروري، حقوق مهاجران و مجازات اعدام.

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 40

 http://icjhr.org/four‐activists‐released‐in‐the‐uae‐a‐positive‐step‐towards‐releasing‐the‐
other‐prisoners‐of‐conscience‐who‐served‐their‐full‐sentences‐but‐are‐still‐detained 
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حده عربي تن از شهروندان امارات مت 10 كمدستاشاره به تداوم حبس خودسرانه  الف)
 48و  40پس از به اتمام رساندن دوران محكوميت خود: گفتني است كه بر اساس بندهاي 

فراد ميالدي) ا 2014، مصوب سال 7تروريسم (قانون فدرال شماره قانون مبارزه با 
 امعلوم درافراطي يا تروريستي ممكن است براي مدت زمان ن هايانديشهبرخوردار از 

ن در الرزي نگاه داشته شوند. بيشتر اين زندانيان در زندان» مشاوره«مراكزي موسوم به 
  جنوب شرقي شهر ابوظبي محبوس هستند؛

، يكي از 41عمران علي الحارثي ازجملهبه اسامي برخي از اين زندانيان،  اشاره ب)
ميالدي آزاد  2019كه بايد در ماه ژوئيه سال  »94 - يو.ِاي.ايي «محكومان پرونده موسوم به 

ميالدي به دليل عضويت در  2016، كه در ماه ژوئن سال 42شد و عبدا... ابراهيم الحلومي
المسلمين در امارات متحده ه حزب االصالح (شاخه اخوانيكي از شعبات خيريه مربوط ب

  ؛ 43شدآزاد مي 2017آمد) كه بايد در ماه مه سال عربي كه پيشتر قانوني به شمار مي
كم خود حومي اشاره به اقدام ديوان عالي عدالت بريتانيا، در ماه مارس، به اعالن عم ج)

 –د سال گذشته ميالدي صادر شده بوسامبر كه در ماه د - يابي در زمينه پرونده حقيقت
 ه ازمبني بر اقدام رئيس حكومت امارات متحده عربي به انتقال اجباري دخترش شمس

ر دميالدي و به اسارت گرفتن و حبس دختر ديگرش لطيفه،  2000بريتانيا در سال 
ميالدي، قصد داشت به  2018اي كه به كشتي صورت پذيرفت، كه وي در سال حمله

  ز خانواده خود بگريزد؛كمك آن ا
سياسي به دليل انتقادهاي سياسي  –زنداني عقيدتي  25اشاره به محبوس ماندن بيش از  د)

، رؤساي سابق 45و محمد المنصوري 44وكاليي، چون محمد الُرِكن ازجملهآميز خود، صلح
ميالدي درخواست  2011در سال  كهازآنپسكانون قضات امارات متحده عربي (كه 

انتخابات آزاد ملي را مطرح نمود، در اختيار دولت قرار گرفت)، محكوم شده در  برگزاري

                                                            
٤١ Omran Ali al‐Harithi 
٤٢ Abdullah Ebrahim al‐Helu 

هاي اجتماعي حكومتي هايي كه توسط شبكههاي امارات برخي از اين زندانيان را پس از حضور در ويدئوگفتني است كه مقام 43
  تروريستي بودن حزب االصالح و انكار ارتباط خود با آن، آزاد كردند. انتشار يافته بود و اعتراف به

٤٤ Mohamed al‐Roken 
٤٥ Mohammed al‐Mansoori 
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، استاد اقتصاد در شعبه دانشگاه 46، ناصر بن غيث»94 –يو.ِاي.ايي «محاكمه موسوم به 
 سوربون در ابوظبي و احمد منصور مدافع حقوق بشر؛

رد وص مورد پيگاشاره به هشدار نهادهاي دولتي در شهرهاي دبي و عجمان در خص ه)
مينه زهاي اين كشور، در كننده از نگاه مقامقرار گرفتن افرادي كه به انتشار اطالعات گمراه

پردازند و پس از مدتي اعالم شده كه برخي در معرض اين مي 19 –بيماري كوويد 
  اند؛پيگردها قرار گرفته

هاي حبس در پي شهروندان اماراتي و خارجي با حكم شدنمواجهاشاره به تداوم  و)
 17ر روز ددادگاه عالي فدرال،  اقدام نهاد امنيتي ازجملههاي ناعادالنه، برگزاري محاكمه

دامات مرد لبناني به اتهام طراحي براي انجام اق 5فوريه، به تأييد حكم محكوميت 
  بار در امارات متحده عربي؛خشونت

ي حبس در مكان ازجملهادالنه، حاكمه ناعها بافرآيندهاي مآن شدنمواجهاشاره به  ز)
ها از هاي متمادي، محروميت از دسترسي به وكيل و استفاده مقامنامعلوم براي ماه

  ها؛نمدرك عليه آ عنوانبههاي اجباري اعتراف
امارات  هزار شهروند فاقد تابعيتي كه در 100تا  20اشاره به تداوم محروميت حدود  ح)

 داري ازحق برخور از دسترسي برابر به حقوق شهروندي، همچون اند،متحده عربي به دنيا آمده
  هاي درماني، مسكن و تحصيالت عالي و يا برخورداري از مشاغل دولتي؛بيمه
به  ن متأهلزنا اشاره به نابرابري زنان با مردان بر اساس قانون امارات و ناگزير بودن ط)

شخصي، براي  قانون وضعيت 56,1حقي كه بر اساس بند  عنوانبهرسيدگي به امور منزل 
يالدي، با م 2019شوهران در نظر گرفته شده است: گفتني است كه اين بند، در اواخر سال 

 حذف بخشي كه مربوط به حق شوهر در زمينه برخورداري از اطاعت و تمكين همسر
راي اين قانون همچنان ب 72شد، مورد اصالح قرار گرفت؛ اين در حالي است كه بند مي
 كردن را آورد كه به زنان متأهل اجازه خروج از منزل و كارضات اين امكان را فراهم ميق

  بدهند يا خير؛
                                                            

٤٦ Nasser bin Ghaith 
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ن ، به ايهاي جنسيتياشاره به تداوم انتقال تابعيت به فرزندان همچنان بر اساس برتري ي)
ب شور را كسخودكار مليت اين ك طوربهمعنا كه كودكان زاده شده از مادران اماراتي 

  د؛اين اجازه از سوي كابينه فدرال صادر شو كهآنكنند، مگر مين
رفين يت طك) اشاره به تداوم مورد پيگرد قرار گرفتن رفتارهاي جنسي برخوردار از رضا

يك سال حبس  كمدستقانون كيفري، مبتني بر صدور حكم تحمل  356بر اساس بند 
  رج از ازدواج؛براي روابط جنسي رضايتمندانه همجنسگراها و روابط خا

وردن آدر  اشاره به منجر شدن تداوم برقراري نظام كفالت (قيوميت) جهت به استخدام ل)
 ها دركارگران مهاجر در امارات متحده عربي، همچنين شرايط غيربهداشتي زندگي آن

هاي حقوقي و دسترسي هاي انباشته از جمعيت، دسترسي ناچيز به حمايتگاهسكونت
ه مراتب بهاي پزشكي، به قرار دادن اين كارگران در موقعيتي ها و درمانمحدود به مراقبت

  ي؛در زمان شيوع اين بيمار 19 –به بيماري كوويد  ابتالپذيرتر و در معرض خطر آسيب
ها به صدور احكام جديد اعدام، عمدتاً براي شهروندان اشاره به تداوم اقدام دادگاه م)

هيچ حكم  ياجرااند: اين در حالي است كه بار شدهخارجي كه مرتكب به جرائم خشونت
  .47اعدامي گزارش نشده است

 

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

  
  ائتالف به رهبري عربستان *
 ماهينفرورد 29وب، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -

 مرگ افزايش، در خصوص قرار گرفتن مجدد يمن در آستانه قحطي با توجه به 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  تغذيه.كودكان بر اثر سوء

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 47

 https://www.amnesty.org/en/countries/middle‐east‐and‐north‐africa/united‐arab‐
emirates/report‐united‐arab‐emirates 
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ري جهان و بدترين بحران بش عنوانبهن شمار آمدن وضعيت يمن همچنااشاره به به الف)
ترين عوامل در تعيين تعداد شهروندان اصلي نوانعبهتغذيه امنيت و سوء برشمردن عدم

  نيازمند به كمك؛
، مبني بر 48بندي يكپارچه مراحل امنيت غذايياشاره به آمارهاي به دست آمده از نهاد طبقه ب)

 5كه ميليون تن از مردم يمن با گرسنگي در سال جاري ميالدي، درحالي 16,2 شدنمواجه
هزار تن  50با فروافتادن در ورطه قحطي فاصله دارند و حدود  ها تنها يك گامميليون تن از آن

  اند؛ميالدي، پيشاپيش در اين وضعيت قرار گرفته 2021نيز در نيمه نخست سال 
گزير تغذيه و اسهال و نايك كودك در هر ده دقيقه بر اثر سوء كمدستاشاره به مرگ  ج)

 تغذيه حاد در سال جاريسال به تحمل سوء 5ميليون كودك زير  2,25شدن حدود 
شور كتوان گفت كه بيش از يك ميليون زن باردار و شيرده در اين ميالدي و همچنين مي

  شوند؛تغذيه حاد ميميالدي دچار سوء 2021در سال 
بني بر ف، ماشاره به اظهارات محمد ذوالقرنين، مدير بخش يمن در سازمان اسالميك ريلي د)

ينكه و ا نه قحطي، با توجه به گرسنه بودن دوسوم مردم آنقرار داشتن اين كشور در آستا
 كنند؛دانند كه وعده غذايي بعدي خود را چه زماني دريافت ميها نمينزديك به نيمي از آن

استان خي داشاره به تعميق بحران ساخته دست بشر در يمن به معناي واقعي كلمه و تل ه)
انه دريافت كمك بشردوست عنوانهبروهايي كه اي ناگزير به فروش دااست كه خانواده آنجا
 توان گفت كهبراي كودكان خود غذا فراهم كند: بنابراين مي كهاينشود تنها براي ، ميكرده

 سال شده كه 5تحول گرسنگي شديد تبديل به واقعيت روزمره زندگي كودكان زير 
  شوند؛رگ مواجه ميانداز مزندگي خود با چشم ابتدانخستين قربانياني هستند كه در 

تر كودكان يمني و ثباتي در كشور به غرق شدن هر چه عميقاشاره به منجر شدن بي و)
 ويژهبهاقدامي سريع و الزامي،  كهآنتغذيه، مگر در ورطه گرسنگي و سوء هايشانخانواده

 هاي بشردوستانه، در راستايهاي بشردوستانه و دسترسيدر زمينه اقتصاد، تخصيص بودجه
 ممانعت از وقوع خطر قحطي در اين كشور انجام پذيرد؛

                                                            
٤٨ Integrated Food Security Phase Classification (IPC) 
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 وميالدي  2016ميليون تن از جمعيت اين كشور در سال  2,7جاشدگي اشاره به بي ز)
  يليون تن به دليل تداوم منازعات؛م 4جاشدگان داخلي به بيش از افزايش تعداد بي

غير مدرسه براي اهداف  2507اشاره به نابودي، تخريب يا مورد استفاده قرار گرفتن  ح)
 .49ميليون كودك از تحصيل شده است 2كه منجر به محروميت  آموزشي

  

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 49

 https://reliefweb.int/report/yemen/famine‐looming‐yemen‐again‐growing‐number‐young‐
children‐die‐malnutrition 


