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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 و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400، در مردادماه و شهريورماه كشورهاي منطقه

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماخبار آشكار به دست آمده از سازمان
صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

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

 

  عربستان سعودي*
شهريورماه  8، در روز دوشنبه 2انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -1

برخي از  هاي قهري در عربستان.، در خصوص تداوم روال معمول ناپديدشدگي1400
  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت

هاي سعودي عليه هاي قهري از سوي مقامره به تداوم روال معمول ناپديدشدگياشا الف)
  تر؛طوالني هاي اخير و برخي براي مدت زمانفعاالن و شهروندان اين كشور، برخي در ماه

نويس تنها در اشاره به دستگيري خودسرانه و ناپديدشدگي چندين فعال و وبالگ ب)
شان در زمينه آزادي بيان در فضاي ها از حقآميز آنصلحمندي هاي اخير، پس از بهرهماه

                                                            
 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 News تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East  Monitor 

(MEMO)المللي براي آزادي در امارات متحده عربي ()؛ كارزار بينInternational Campaign  for Freedom in 

the United Arab Emirates (ICFUAE)( مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديدسازمان  )؛Euro‐Mediterranean 

Human  Rights  Monitorها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛ مؤسسه آمريكاييAmericans  for 

Democracy  and  Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB)(حقوق و دموكراسي بحرين  همؤسس )؛Bahrain 

Institute for Rights and Democracy (BIRD) تحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Eye ؛(
  ).ALQST for Human Rightsسازمان حقوق بشري القسط () و Sanad Rights Foundationبنياد حقوق سند (

٢ ALQST for Human Rights 
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در ماه مه و عبدا...  5نويسو عبدا... گيالن، وبالگ 4، پزشك3مجازي، ازجمله لينا الشريف
  ، فعال مدني، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي؛6المباركي

اس با از امكان تم هاآن هاي نامعلوم و محروم كردناشاره به انتقال اين افراد به مكان ج)
ها در زمينه ناپديدسازي رو بروز نگرانيشان و ازاينهاي خود، پس از دستگيريخانواده

  ها؛قهري آن
از  7اشاره به عدم تصويب كنوانسيون حمايت از تمامي افراد در قبال ناپديدسازي قهري د)

مند از حق خود هرهرو تداوم اقدام آن به ناپديدسازي قهري افراد بسوي عربستان و ازاين
 22، واعظ سعودي، در روز 8در زمينه آزادي بيان، ازجمله دستگيري سليمان الدويش

                                                            
٣ Lina Alsharif 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 4
راس از ناپديدشدگي ه، در خصوص 1400 رماهيت 22شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط، در روز سه*

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  پزشك سعودي از زمان دستگيري وي در ماه مه سال جاري ميالدي.
 33 پزشك سعودي، اخبار معتبر از سوي سازمان حقوق بشري القسط، مبني بر دستگيري لينا الشريف،اشاره به دريافت  الف)

هاي كهآميز وي در شبهاي صلحگراييهاي گذشته و احتمال ناپديدشدگي قهري او احتماًال به دليل كنشساله، در هفته
  اجتماعي؛

مچنين محروميت خانواده او از ميالدي، ه 2021ماه مه سال هاي سعودي، در اشاره به دستگيري الشريف از سوي مقام ب)
برده است: هاي متوالي كه در اين مدت در وضعيت ناپديدشدگي قهري به سر ميتماس با وي براي هفته هرگونهبرقراري 

ين پزشك رايط اگفتني است كه اين سازمان حقوق بشري ضمن ابراز نگراني در اين زمينه اطالعات بيشتري در رابطه با ش
  زنداني و محل حبس وي ندارد؛

آميز از اي صلحهاي اجتماعي كه در آن وي به گونههاي او در شبكهاشاره به احتمال ارتباط دستگيري الشريف با فعاليت ج)
 مند شده است؛حق خود در زمينه آزادي بيان بهره

ري ظاهري دگي قهنگراني شديد در زمينه ناپديدش اشاره به اظهارات جاش كوپر، معاون سازمان القسط، مبني بر ابراز د)
داي خاموش كردن ص منظوربههاي سعودي به استفاده سيستماتيك و گسترده از اين شيوه با توجه به اقدام مقام ژهيوبهالشريف، 

 منتقدان خود؛

ه تر دستگيري خودسرانوي بزرگبخشي از الگ عنوانبهن به ناپديدسازي قهري شمار آمدن اقدام حكومت عربستااشاره به به ه)
هاي ناپديدشدگي طوالني يا ها از حق آزادي بيان و ديگر حقوق بنيادين، كه با دورهمندي آنشهروندان اين كشور به دليل بهره

واقع اين مست كه برخي متهم براي مواجهه با محاكمه خود از خفاء خارج شود: گفتني ا آنكههمراه است، پيش از  مدتكوتاه
  ؛ها دامن زده استگي آنو حتي زندها در زمينه ايمني قربانيان يها طوالني مدت بوده و به نگرانرهدو
درنگ سرنوشت لينا الشريف و هاي سعودي جهت آشكار ساختن بياشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از مقام و)

قايد اي ابراز عد خودسرانه دستگير شده تنها برامي افرادرنگ و بدون قيد و شرط تمديگر ناپديدشدگان قهري و آزاد كردن بي
  .ها و مسئول به شماراقدام گونهنياادن به هاي اين كشور جهت پايان دخود، همچنين تحت فشار قرار گرفتن مقام

٥ Abdullah Gilan 
٦ Abdullah al‐Mubaraki 
٧ Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) 
٨ Sulaiman al‐Dowaish 
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ميالدي، پس از اقدام او به انتشار توئيتي انتقادآميز از ملك سلمان و  2016آوريل سال 
  محمد بن سلمان، وليعهد سعودي؛

ز سوي اوي  جويي قرار گرفتناشاره به انتقال او به كاخي سلطنتي در رياض، مورد باز ه)
وي تا  پايه در مورد مطالب توييتري او و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن شديدمقامي بلند

  به آنجايي كه ديگران براي ممانعت از كشته شدن او ناگزير به مداخله شدند؛
ر در شدن او براي آخرين بااشاره به مورد شكنجه قرار گرفتن مكرر الدويش و ديده  و)
ز اگونه اطالعي ميالدي: گفتني است كه از آن زمان به بعد ديگر هيچ 2018اه ژوئيه سال م

 وي در دسترس نيست كه حاكي از ناپديدشدگي قهري او است؛

اشاره به همچنين ناپديدشدگي قهري اعضاء خانواده سلطنتي، ازجمله دستگيري سلمان  ز)
ال او به زندان الحائر و حبس او در مكاني ميالدي، انتق 2018، در ماه ژانويه سال 9آل سعود

  ماه بدون ارائه هرگونه خبر درباره سرنوشت وي؛ 7نامعلوم براي مدت 
، در اوايل سال 10اشاره به انتقال سلمان آل سعود به همراه پدرش، عبدالعزيز آل سعود ح)

 28ز هاي سعودي، همچنين انتقال سلمان، در روبه وياليي خصوصي متعلق به مقام 2019
دار از اين ويال به مكاني نامعلوم براي مدت ميالدي، توسط مرداني نقاب 2020مارس سال 

دو ماه و سپس بازگرداندن وي نزد پدرش، در اواخر ماه مه: گفتني است كه سلمان و 
ميالدي به مكاني نامعلوم انتقال يافته و ناپديدشده  2020نوامبر سال  28پدرش در روز 

 آيند؛قهري به شمار مي

ر ن، داشاره به قرار گرفتن بسمه بنت سعود آل سعود، دختر پادشاه سابق عربستا ط)
س معرض ناپديدشدگي قهري براي مدت بيش از يك ماه، پس از دستگيري در ماه مار

سال:  ميالدي و محروميت او از تماس با خانواده خود تا ماه آوريل همين 2019سال 
رغم وضعيت وخيم سالمتي خود از دريافت هگفتني است كه وي در اين مدت ب

  ت؛هاي درماني الزم محروم مانده اسمراقبت

                                                            
٩ Salman Al Saud 
١٠ Abdulaziz Al Saud 



  6                                                                                                                             50گزارش راهبردي 

 

و ابراز نگراني در زمينه رو به  11اشاره به ناپديدشدگي قهري بسمه و خواهرش سوهود ي)
هاي سعودي به محروم كردن وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي با توجه به اقدام مقام

 هاي پزشكي الزم؛اندرم عامدانه او از دريافت

 2018مارس سال  15نگار، در روز ، روزنامه12اشاره به دستگيري تركي الجاسر ك)
  ميالدي، در پي يورش مأموران امنيتي به منزل او و ناپديدشدگي وي از آن زمان؛

ناع امت اشاره به محروميت وي از انجام هرگونه مالقات يا برقراري تماس تلفني و ل)
  و سال؛ راي نزديك به دبگويي به هرگونه پرسشي در رابطه با اين زنداني ها از پاسخمقام
هاي سعودي در واكنش ميالدي، مقام 2020گفتني است كه سرانجام در ماه فوريه سال  م)

 هاي ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، اعالم نمودند كه اينبه درخواست فرآيند
بار  رويداد، الجاسر براي نخستينپس ازاين زنداني در زندان الحائر محبوس شده است.

گاه آها را از مكان حبس خود اجازه تماس تلفني با خانواده خود را دريافت كرد و آن
 نمود، اما از آن زمان تاكنون ديگر اطالعي از وي در دسترس نيست؛

ال ، فعال امور بشردوستانه، در ماه مارس س13اشاره به دستگيري عبدالرحمان السدحان ن)
ميالدي، از محل كار خود (مركز صليب سرخ جهاني در رياض) توسط مأموران  2018

ماه از ناپديدشدگي قهري او و عدم ارائه هرگونه اخبار  23مخفي پليس كه پس از گذشت 
 2020فوريه سال  12هاي كشور در رابطه با سرنوشت وي، سرانجام در روز از سوي مقام

زه برقراري تماس تلفني با خانواده خود را دريافت نمود و به ميالدي، براي نخستين بار اجا
  ها اطالع داد كه در زندان الحائر محبوس شده است؛آن

 22اشاره به محروميت او از برقراري هرگونه تماس ديگر با خانواده خود تا روز  س)
 فوريه سال جاري ميالدي، همچنين مورد محاكمه قرار گرفتن وي توسط دادگاه كيفري

هاي گراييسال حبس، تنها براي كنش 20آوريل و محكوميت او به تحمل  5ويژه در روز 
ازاين به او اطالع داده شده بودن كه اتهامي عليه وي رغم اينكه پيشآميز خود، بهصلح

                                                            
١١ Suhoud 
١٢ Turki al‐Jasser 
١٣ Abdulrahman al‐Sadhan  
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وجود ندارد و در ماه مارس آزاد خواهد شد: گفتني كه السدحان همچنان از برقراري 
 روم است؛تماس با خانواده خود مح

هاي سعودي جهت پايان دادن اشاره به درخواست سازمان حقوق بشري القسط از مقام ع)
درنگ سرنوشت تمامي ناپديدشدگان، هاي قهري و آشكار ساختن بيبه روند ناپديد سازي

همچنين تأكيد بر ضرورت تصويب كنوانسيون حمايت از تمامي افراد در قبال ناپديدسازي 
  ؛14ستان سعودي و پايبندي به آنقهري، از سوي عرب

  
شهريورماه  3انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط، در روز چهارشنبه  -2

، در خصوص اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي به افزودن دو سال ديگر به محكوميت 1400
  اند از:، زنداني سياسي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت15خالد العُمَير

 9سال به  7شاره به افزايش مدت زمان محكوميت خالد العمير، فعال حقوق بشر، از ا الف)
سال  9مردادماه، عالوه بر  25سال از سوي دادگاه تجديدنظرخواهي، در روز دوشنبه 
ارش هاي جديد در رابطه با نگممنوعيت از سفر و همچنين احتمال مواجهه او با اتهام

  هاي بيشتر وي بيانجامد؛محكوميتتواند به مطالبي در زندآنكه مي
اكي و ح اشاره به عدم ارائه ادله الزم از سوي دستگاه قضايي براي صدور اين حكم ب)

ن هاي سازمان القسط از درخواست دادستان عمومي جهت افزايش بيشتر زمابودن يافته
 محكوميت العمير؛

ه نگارش مطالبي مبني بر اشاره به اقدام العمير، به هنگام حبس در زندان الحائر، ب ج)
هاي سعودي و قوانين مبارزه با تروريسم و جرايم سايبري در اين كشور محكوميت دادگاه

ها دستگير شده و مورد محاكمه قرار گرفته است، ضمن تأكيد بر كه او بر اساس آن

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

 https://www.alqst.org/en/post/enforced‐disappearances‐still‐routine‐practice‐in‐saudi‐
arabia 
١٥ Khaled Al‐Omair 
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غيرقانوني بودن محاكمه و محكوميت خود: گفتني است كه العمير اين مطالب را به خارج 
 داده است؛زندان انتقال  از

هاي مقصدي عليه العمير در زندان براي كشتن او و اظهارات مقااشاره به وقوع سوء د)
يرفته جام نپذن انزندان مبني بر انجام تحقيق در اين زمينه كه تاكنون اقدامي در رابطه با آ

 است؛

كايت از شپس از ثبت  ميالدي، 2018اشاره به دستگيري خالد العمير، در ماه ژوئن سال  ه)
ر تمل بي حكم قبلي وي، كه مشاجراديوان سلطنتي عليه افراد مسئول شكنجه او در زمان 

  سال حبس بود؛ 8تحمل 
 دن او بههاي متوالي بدون تفهيم اتهام و مبادرت ورزياشاره به حبس العمير براي ماه و)

 2020ال سپتامبر س 8ز اعتصاب غذا در اعتراض به وضعيت خود، تا آنكه سرانجام در رو
 يافت؛ حضور –دادگاه جرائم تروريستي سعودي  –ميالدي در مقابل دادگاه كيفري ويژه 

وم كردن العمير ميالدي، به محك 2021آوريل سال  25ز) اشاره به اقدام اين دادگاه، در روز 
گرايي سال ممنوعيت از سفر تنها به دليل كنش 7سال حبس، به همراه  7به تحمل 

  آميز وي؛حصل
نون ان قامردم خواه«اشاره به برخي از اتهامات العمير، ازجمله ايجاد هشتگ عربي  ح)

عليه  اندازي كارزاري در راستاي تحريك مردمو متهم شدن او به راه» اساسي جديد هستند
 30اي حاكميت كشور: گفتني است كه دادگاه در آن زمان حكمي بدوي صادر نمود كه بر

صدور  م بهيدنظرخواهي بود و در پي آن دادگاه تجديدنظرخواهي اكنون اقداروز قابل تجد
  تر نموده است؛گيرانهحكمي سخت

اشاره به صدور اين حكم در ميانه تداوم سركوب مدافعان حقوق بشر و منتقدان  ط)
هاي اخير در اين كشور كه منجر به محاكمه، دريافت احكام حبس و جو در ماهمسالمت

ها در رابطه با شماري از اين افرا، ازجمله اسراء م يا افزايش ميزان محكوميتتأييد احكا
 شده است؛ 19و محمد العُتيبي 18، عبدالرحمان السدحان17، محمد الرابعه16الُغماغم

                                                            
١٦ Israa al‐Ghomgham 
١٧ Mohammed al‐Rabiah 
١٨ Abdulrahman al‐Sadhan 
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 مير  درالع اشاره به حاكي بودن افزايش محكوميت و احتمال اعالم اتهامات جديد عليه ي)
هاي سعودي عليه جويي مقامتقاميرانه عليه وي، از انگاي از تدابير سختقالب مجموعه
المللي به واكنش نشان دادن جو، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام جامعه بينفعاالن مسالمت

ها و درخواست از عربستان سعودي جهت آزادي العمير و ساير استفادهدر قبال اين سوء
 عقيدتي؛ –زندانيان سياسي 

هاي سعودي جهت محترم شمردن و ان القسط از مقاماشاره به درخواست سازم ك)
درنگ و ها جهت آزاد كردن بيحمايت از آزادي عقيده و بيان و همچنين درخواست از آن

عقيدتي و لغو اتهامات ساختگي عليه  –بدون قيد و شرط العمير و تمامي زندانيان سياسي 
  ؛20هاآن
  
شهريورماه  2شنبه بريتانيا، در روز سه، در 21انتشار گزارش از سوي بنياد حقوق سند -3

عنوان جرم متناقض با حقوق ، در خصوص به شمار آمدن اعدام عبدا... الحويتي به1400
  اند از:الملل. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتبين

ي، ي حكم اعدام صادر شده براي عبدا... الحويتاجرااشاره به تناقض كامل  الف)
  ينه؛در كشور در اين زم عربستان سعودي در زمينه وقوع اصالحات مجرم، با دعاويكودك

 –يالدي م 2017اشاره به دستگيري الحويتي از سوي نيروهاي امنيتي در ماه مه سال  ب)
  هاي كيفري ادعايي؛به دليل ارتكاب به اتهام –ساله بود  14كه در آن موقع 

ه رائه شداواهد اقدام دادگاه به رد شاشاره به گزارش روزنامه نيويورك تايمز در زمينه  ج)
رقت در آن مكان سال دارد، به هنگام وقوع س 19در اين زمينه كه عبدا... الحويتي كه اكنون 

او  داييحضور نداشته است. اين دادگاه همچنين دعاوي وي در زمينه اخذ اعترافات ابت
  تحت فشار را، ناديده گرفته است؛

                                                                                                                                                            
١٩ Mohammed al‐Otaibi 

  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 20
 https://www.alqst.org/en/post/appeal‐court‐adds‐two‐more‐years‐to‐prisoner‐of‐
conscience‐khaled‐al‐omair‐sentence 
٢١ Sanad Rights Foundation 
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در  مجرمانبان حقوق بشر در زمينه موضوع اعدام كودكاشاره به گزارش سازمان ديده د)
ك روز بر ميالدي، در ي 2019نفري كه در سال  37اين پادشاهي مبني بر اينكه از ميان 

 18ر م زياساس جرائم مرتبط با تروريسم اعدام شدند، دست كم دو نفر در زمان وقوع جر
 سال بودند؛

المللي با ن به نقض موازين و قوانين داخلي و بينهاي عربستااشاره به تداوم اقدام مقام ه)
هاي رغم تمامي اتهامات وارده مبني بر اخذ اعترافمجرمان بهتوجه به تداوم اعدام كودك
 .22هاي حكومت به نقض فاحش حقوق بشراجباري و متهم شدن مقام

  
  بحرين*
 2شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست آي، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

تن از فعاالن  9هاي ، در خصوص اقدام حكومت بحرين به هك تلفن1400 شهريورماه
. برخي از 23با بدافزار جاسوسي پگاسوس متعلق به شركت ان.اس.اُ  حقوق بشري

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
ك ت ههجاشاره به استفاده دولت بحرين از بدافزار جاسوسي ساخت رژيم اسرائيل  الف)

مورد  –خل و خارج از كشور بحريني در داحقوق بشري تن از فعاالن  9هاي كردن تلفن
 .اُ؛هدف قرار دادن فعاالن به كمك بدافزار جاسوسي پگاسوس متعلق به شركت ان.اس

 ندن، سهكن لاشاره به شامل شدن فعاالن مورد هدف قرار گرفته بر دو تن از فعاالن سا ب)
د، سه تن از اعضاي مركز حقوق بشر بحرين و يك عضو تن از اعضاء جمعيت وع

  جمعيت الوفاق؛

                                                            
  گزارش بنياد حقوق سند. قابل بازيابي در لينك: 22

 https://sanad.uk/2021/08/24/the‐execution‐of‐the‐minor‐abdullah‐al‐huwaiti‐is‐a‐crime‐
that‐violates‐international‐law 
٢٣ NSO 
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از «، مستقر در كانادا، تحت عنوان 24اشاره به آخرين گزارش محققان مركز سيتيزن لب ج)
نخستين باري كه  عنوانبهمبني بر تأييد اين اقدام و به شمار آوردن آن » مرواريد تا پگاسوس

  اي افرادي خارج از كشورهاي اروپايي نموده است؛هحكومت بحرين اقدام به هك تلفن
هاي به دست آمده از يك گروه تحقيقي تحت نظارت سازمان مردم نهاد اشاره به يافته د)

 50الملل مبني بر فهرست اسامي ، مستقر در پاريس و سازمان عفو بين25فوربيدن استوريز
ها هك شده ر گرفته و تلفن آنهزار نفر از افرادي كه مورد هدف اين بدافزار جاسوسي قرا

توان اسامي رهبران جهان، فعاالن حقوق بشر و است: از ميان اين فهرست مي
  نگاران اشاره كرد؛روزنامه

كه به نام موسي عبد  –خبرنگار و فعال مستقر در لندن ، عكاس26اشاره به نام موسي محمد ه)
  داده شده از سوي حكومت بحرين؛يكي از افراد هدف قرار  عنوانبه - شود نيز شناخته مي

 وبحرين  ت دراشاره به اظهارات او مبني بر اقدام وي به گريز از شكنجه و آزار و اذي و)
ظارت ندر معرض  تداوم قرار گرفتن او حالبااينپناه آوردن به لندن جهت يافتن ايمني و 

 )؛هاي حاشيه خليج (فارسو حمالت فيزيكي از سوي رژيم

به  جاوزوت اختيار كردن دولت بريتانيا در قبال اقدامات جاسوسي و تاشاره به سك ز)
رژيم  –متحد نزديك خود  3نگار و فعاالن ديگر از سوي حريم خصوصي اين روزنامه

فن او ه تلكاسرائيل، بحرين و امارات متحده عربي: تحليل موبايل محمد حاكي از آن است 
 ي بدافزار پگاسوس هك شده است؛ميالدي از سو 2020پيش از ماه سپتامبر سال 

تر محمد از سوي حكومت بحرين با استفاده از اشاره به مورد هدف قرار گرفتن پيش ح)
هك  منظوربهشركت نظارتي ديگري كه بدافزارهاي جاسوسي را  - 27فيشربدافزار فين

  ميالدي در اختيار منامه قرار داده بود؛ 2011رايانه او در سال 

                                                            
٢٤ Citizen Lab 
٢٥ Forbidden Stories 
٢٦ Moosa Mohammed 
٢٧ Finfisher 
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مبني بر  رات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين،اشاره به اظها ط)
انگيز لب مبني بر حجم هراسهاي گزارش مركز سيتيزنمحكوميت اين اقدام و اشاره به يافته

 متحدهتاياالهاي بريتانيا و عمليات نظارتي دولت بحرين، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت
بال رفتار به اتخاذ موضعي در ق –اند سكوت اختيار كرده كه در اين رابطه –آمريكا 

  جويانه متحدان خودكامه خود؛استفادهسوء
ود، ان خوي در ادامه افزود كه ديكتاتوري بحرين به تجاوز به حريم خصوصي شهروند ي)

 ها مواجه شود؛دهد تا زماني كه با عواقب اين اقداممجازات، ادامه مي هرگونهمصون از 

توان به جمال ديگر افراد سرشناسي كه مورد هدف اين بدافزار قرار گرفتند مياز  ك)
ميالدي در تركيه به قتل رسيد،  2018نگار سرشناس سعودي كه در سال خاشقچي، روزنامه

وزير عراق، ميشل عون، جمهور فرانسه، مصطفي الكاظمي، نخستامانوئل مكرون، رئيس
لغنوشي، رئيس پارلمان تونس كه تلفن وي از سوي جمهور لبنان و همچنين راشد ارئيس

  ؛28عربستان سعودي مورد هدف قرار گرفته است، اشاره كرد
  
 27، در روز چهارشنبه 29انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2

، در خصوص رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي زنداني سياسي 1400 مردادماه
انه ورود به روز چهل و دوم از اعتصاب غذاي خود. برخي از سرشناس بحريني در آست

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
، زنداني سياسي بحريني، به روز چهل و دوم 30اشاره به ورود دكتر عبدالجليل السينكيس الف)

كيلو از وزن خود، همچنين نارضايتي او از مورد  18از اعتصاب غذا، منجر به از دست دادن 
كه وي در حال حاضر در آنجا  31و اذيت قرار گرفتن از سوي نگهبانان مركز پزشكي كانوآزار 

  برد؛تحت مراقبت به سر مي

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  28

 https://www.middleeasteye.net/news/bahrain‐pegasus‐spyware‐targets‐dissident‐activists‐
home‐abroad 
٢٩ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٣٠ Abduljalil AlSingace 
٣١ Kanoo Medical Centre 
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و ني بر ر، مباشاره به اطالعات به دست آمده از يكي از اعضاء خانواده دكتر السينكيس ب)
وئيه ژ 8 به وخامت نهادن شرايط او از زمان مبادرت ورزيدن وي به اعتصاب غذا در روز

  سال جاري ميالدي؛
لي يا صند عصا اشاره به ابتال دكتر السينكيس به سندرم پس از فلج اطفال و نياز او به ج)

ه رو عدم بروز خطري از جانب وي براي گريز، با توجه ببراي حركت و ازاين دارچرخ
 ته برساع 24تضعيف وضعيت جسماني او: اين در حالي است كه نگهباناني براي نظارت 

ها به خارج از اتاق آناند و دكتر السينكيس درخواست نموده تا وي در اتاق او مستقر شده
 انتقال يابند؛

اي اشاره به همچنين شكايت خانواده دكتر السينكيس در خصوص عدم صدور مجوز بر د)
كه ساير هاي خانوادگي منظم: درحاليهاي زندان جهت انجام مالقاتها از سوي مقامآن
نكيس كتر السيتوانند هر هفته دو بار با خانواده خود ديدار كنند، اين امر براي دنيان ميزندا

  بار تقليل يافته است؛معموالً به دو هفته يك
جام نگام انهبه  اشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن دكتر السينكيس از سوي نگهبانان ه)

اقع هاي او و حتي در برخي مون تماسمنظور كوتاه كردتماس تلفني با خانواده خود به
 ها به هنگام مكالمه؛ها به قطع اين تماساقدام آن

 مقاومت داومتاشاره به اظهارات دكتر السينكيس به خانواده خود مبني بر قصد او براي  و)
رفتارها، تا زمان برآورده شدن رغم تمامي سوءو اعتراض خود در اين مسير، به

  هاي وي؛درخواست
شاره به اقدام دكتر السينكيس به آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط غيرانساني ا ز)

سال  4گرفتن كتابي كه وي در زندان نوشته و دست كم  باز پسزندان و درخواست جهت 
اش: الزم به يادآوري است كه براي آن تحقيق و پژوهش كرده است و ارائه آن به خانواده

هاي آميز خود در خيزشبه دليل نقش مسالمت دكتر السينكيس در حال حاضر
ميالدي در بحرين، در ميانه بهار عربي، به تحمل حبس ابد  2011خواهانه سال دموكراسي

 در زندان جو محكوم شده است؛
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، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني بر 32اشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي ح)
وخامت نهادن وضعيت جسماني دكتر السينكيس و آزار و اذيت ابراز نگراني در زمينه رو به 

بايست متحمل شده در اين مركز درماني، ضمن تأكيد بر اينكه استاد محترمي چون او نمي
ناگزير به گذراندن حتي يك لحظه در زندان شود و ناچار شدن او به گرسنگي دادن به خود 

  براي بازپس گيري تحقيقاتش بسيار ظالمانه است؛ 
هاي دكتر درنگ بايد به درخواستالوداعي همچنين تأكيد نمود كه دولت بحرين بي ط)

 السينكيس پاسخ گفته و او را بدون قيد و شرط آزاد نمايد؛

طه با راب اشاره به پاسخ وزارت خارجه آمريكا به خبرنگار خبرگزاري اسوشيتدپرس در ي)
رفتار وءسي شدن اتهامات مبتني بر وضعيت دكتر عبدالجليل السينكيس، مبني بر جدي تلق

ر ر اين امبمتحده و تعامل دولت اين كشور با بحرين ضمن تأكيد با زندانيان از سوي اياالت
آميز نبايد مبنايي براي پيگرد قانوني قرار هاي صلحگريها و كنشكه مشاركت در اعتراض

 گيرد؛

ين وي دولت بحرخاذ شده از سهاي اتاشاره به قدراني وزارت خارجه اياالت از گام ك)
ارتخانه هاي حقوق بشري، ضمن تأكيد بر تداوم اقدام اين وزدر راستاي پرداختن به دغدغه

هاي محاكمه به درخواست از اين كشور جهت حصول اطمينان از احترام به ضمانت
 عادالنه و رفتار انساني با زندانيان؛

به طرح موضوعات حقوق بشري با  اشاره به اقدام متداوم وزارت خارجه آمريكا ل)
ها در زمينه رفتار با برخي از زندانيان و محكومان خاص، حكومت بحرين، ازجمله نگراني

ي اصالحات سياسي و احترام به حق آزادي بيان براي اجراهمچنين در رابطه با لزوم 
وق هاي حقتمامي افراد جامعه، ضمن انجام گفتگوهاي منظم در زمينه مسائل و دغدغه

  .33هاي اين كشوربشري با مقام
  

                                                            
٣٢ Sayed Ahmed Alwadaei 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 33
 https://birdbh.org/2021/08/jailed‐bahraini‐academic‐revealed‐to‐have‐lost‐18��-as‐he‐
enters‐42nd‐day‐of‐hunger‐strike 
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  امارات متحده عربي*
، 34ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -1

، در خصوص وضعيت مدافعان حقوق بشر در امارات 1400شهريورماه  5در روز جمعه 
  اند از:متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت 35اشاره به درخواست مري اللور الف)
ميالدي، جهت آزادي مدافعان حقوق بشرِ در  2021مدافعان حقوق بشر، در ماه فوريه سال 

  مدت حبس در امارات متحده عربي؛هاي طوالنيحال گذراندن محكوميت
بي و ده عرحقوق بشر در امارات متحاشاره به سيستماتيك بودن آزار و اذيت مدافعان  ب)

هاي يميالدي تاكنون، به افزايش سركوب آزاد 2011اقدام حكومت اين كشور، از سال 
  آميز؛بنيادين، ازجمله آزادي بيان و تشكيل و مشاركت در اجتماعات و تجمعات صلح

شان در معرض هاياشاره به قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و اعضاء خانواده ج)
جويانه، ازجمله ناپديدشدگي قهري، حبس خودسرانه، شكنجه، هاي تالفيرفتار و اقدامءسو

 هاي سفري و نظارت؛هاي ناعادالنه، ممنوعيتهاي قضايي، محاكمهآزار و اذيت

به شمار  هاي مبهم از قوانين كيفري در راستاي مجرماشاره به اتكاء حكومت بر برداشت د)
شدن  اين قانون مبتني بر قائل 176ازجمله بر اساس ماده  آوردن مدافعان حقوق بشر،

صورت علني به توهين به رؤساي حكومت، پرچم يا محكوميت حبس براي هر فردي كه به
اين قانون،  8پردازد: گفتني است كه بعدها اين ماده گسترش يافته و تحت ماده نماد ملي آن مي

  هاي حكومتي بيشتري را نيز شامل شد؛مقام
انون ميالدي، به صدور ق 2014اشاره به همچنين اقدام حكومت، در ماه اوت سال  ه)

جديدي تحت عنوان مبارزه با تروريسم، ضمن گسترش تعريف تروريسم به مجموعه 
آميز و مشروع كه امكان مورد پيگرد قرار دادن معترضان هاي صلحجامعي از فعاليت

 آورد؛عنوان تروريست فراهم مير را بهقوق بشجو، مخالفان سياسي و فعاالن حمسالمت

                                                            
٣٤ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٥ Mary Lawlor 
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 المللي و اصول حقوقهاي اماراتي به نقض بسياري از موازين بيناشاره به اقدام مقام و)
 رفتار با مدافعان حقوق بشر، ازجمله نقض حق آزادي بيان؛بشري در زمينه سوء

هاي معمول، با حبسطورويژه زندانيان امنيتي بهاشاره به همچنين مواجهه زندانيان، به ز)
حقوق  هاي ناعادالنه و شرايط غيرانساني حبس و قرار گرفتن مدافعانخودسرانه، محاكمه

قل، هاي غيرقانوني، ازجمله فقدان تحقيقات مستبشري در اغلب موارد، با ساير اقدام
عنوان مدرك در فرآيندهاي محاكمه، هاي اتخاذ شده تحت فشار بهاستفاده از اعتراف

هاي انفرادي هاي نامعلوم، حبست از دسترسي به وكيل، حبس در مكانمحرومي
هاي مدت، مراكز حبس انباشته از جمعيت و غيربهداشتي، محروميت از مراقبتطوالني

  رفتار؛درماني و پزشكي الزم و حتي شكنجه و سوء
اتمام  ز بهااشاره به اقدام دولت امارات به محبوس نگاه داشتن زندانيان همچنان پس  ح)

روريسم شان بدون ارائه توجيه حقوقي و بر اساس قانون مبارزه با ترسيدن زمان محكوميت
ت ملي ها تهديدي براي امنيدر مراكزي موسوم به مراكز مشاوره و تحت اين عنوان كه آن

  توان به اين موارد اشاره كرد:آيند، كه ازجمله ميكشور به شمار مي
به تالش براي » 9437 - يو.اِي.ايي «م در محاكمه موسوم به ، مته36عمران علي الحارثي -

  شده است؛ميالدي آزاد مي 2019براندازي نظام سياسي حكومت كه بايد در ماه ژوئيه سال 
ميالدي آزاد  2017عقيدتي كه بايد در ماه مه سال  –، زنداني سياسي38عبداهللا ابراهيم الهِلو - 
  شده است؛مي
م به ارتكاب به جرائم امنيتي كه زمان محكوميت وي در ماه ، محكو39احمد محمد المال -

  ميالدي به پايان رسيده است؛ 2017آوريل سال 
ميالدي خاتمه يافته  2018كه زمان محكوميت او در ماه ژوئيه سال  40خليفه الرابعه -

 است؛

                                                            
٣٦ Omran Ali al‐Harithi 
٣٧ UAE‐94 
٣٨ Abdullah Ebrahim al‐Helou 
٣٩ Ahmed Mohammed Al‐Mulla 
٤٠ Khalifa al‐Rabea 
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مينه ترين فعال در اين زاشاره به پرونده احمد منصور، مدافع حقوق بشر و سرشناس ط)
طه با هاي او در زمينه جلب توجه جامعه جهاني در رابدر امارات متحده عربي، كه تالش

رفتار و رفتارهاي ترذيلي، موضوعاتي چون، حبس خودسرانه، اعمال شكنجه، سوء
قوق هاي ناعادالنه، فقدان استقالل قوه قضاييه و قوانين داخلي متناقض با حمحاكمه

  د؛ميالدي ش 2017الملل، موجب حبس وي در سال بين
ام نشر ميالدي به اته 2017اشاره به دستگيري منصور در منزلش در ماه مارس سال  ي)

  وحدت ملي؛ پراكني و تخريبانگيزي، نفرتاكاذيب در راستاي فتنه
پس از  ميالدي، 2018سال سال حبس، در ماه مه  10اشاره به محكوميت او به تحمل  ك)

 ي بهگذراندن بيش از يك سال در حبس پيشامحاكمه در مكاني نامعلوم و بدون دسترس
وق بشر هاي اجتماعي در انتقاد از موارد نقض حقوكيل، به دليل انتشار مطالبي در شبكه

  مرتكب شده از سوي حكومت امارات متحده عربي؛
، نمادها بي وموقعيت و اعتبار امارات متحده عر اشاره به محكوميت منصور به توهين به ل)

يق ز طرازجمله رهبران آن و تالش براي تخريب روابط اين كشور با كشورهاي همسايه ا
 هاي اجتماعي؛كهها و اطالعات كذب در شبنشر گزارش

و در االمللي و قرار گرفتن اشاره به مواجهه منصور با موارد نقض جدي موازين بين م)
هاي زندان: اين در حالي است محاكمه و هاي متعدد از سوي مقامر و اذيتمعرض آزا

جلسات تجديدنظرخواهي وي حاكي از موارد نقض جدي فرآيند قضايي مناسب و 
  هاي محاكمه عادالنه بوده است؛ضمانت

بار حبس منصور، ازجمله حبس در سلول انفرادي و مجاز اشاره به شرايط دهشت ن)
ت ز ملزومااش، محروميت اري هرگونه ارتباط با ديگر زندانيان و خانوادهنبودن براي برقرا

ديگر محروميت او از عبارتاوليه، ازجمله تخت، مواد بهداشتي و مطالب خواندني و به
المللي حقوق بشر كه امارات عنوان يك زنداني، بر اساس قانون بينتمامي حقوق خود به

  متحده عربي نيز به آن پيوسته است؛
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ه سرانجام به ميالدي، ك 2019اشاره به مبادرت ورزيدن او به دو بار اعتصاب غذا در سال  س)
ي سه برا كسب اجازه جهت تماس با خانواده براي دو بار در ماه و دسترسي به نور خورشيد

  بار در هفته منجر شد؛
وردن ر آااشاره به اظهارات كارشناسان مختلف حقوق بشر سازمان ملل مبني بر به شم ع)

هاي مشروع مدافعان عنوان حمله مستقيم به فعاليتدستگيري و حبس احمد منصور، به
اسي حقوق بشر در امارات متحده عربي و تأييد تناقض شرايط حبس وي با موازين اس

  المللي حقوق بشر؛بين
ت، اذي وتأكيد بر ضرورت مسئول به شمار آوردن امارات متحده عربي به دليل آزار  ف)
ز ارفتار عليه مدافعان حقوق بشر: اين در حالي است كه بسياري نجه و اعمال سوءشك

ز امتحده آمريكا و فرانسه همچنان در حال كسب منافع كشورهاي غربي ازجمله اياالت
وارد هاي تجاري سودمند خود با اين كشور فارغ از وقوع ممبادالت تسليحاتي و مشاركت
 نقض حقوق بشر در آن هستند؛

ر دالمللي، ازجمله پارلمان اروپا، هاي ساير كنشگران بيناشاره به از سوي ديگر اقدام )ص
رخواست اي در اين زمينه از حكومت امارات متحده عربي داين رابطه كه با صدور قطعنامه

  نمود تا تمامي اشكال آزار و اذيت عليه مدافعان حقوق بشر را متوقف سازد؛
المللي به درخواست از اين كشور جهت احترام جامعه بينتأكيد بر ضرورت اقدام  ق)

  ؛41الملل و موازين حقوق بشريگذاردن به حقوق بين
  
، 42المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار نامه سرگشاده از سوي نهاد كارزار بين - 2

حده عربي ، در خصوص درخواست از پارلمان امارات مت1400شهريورماه  3در روز چهارشنبه 

                                                            
  لينك: ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي درگزارش مؤسسه آمريكايي 41

 https://www.adhrb.org/2021/08/the‐situation‐of‐human‐rights‐defenders‐in‐the‐united‐

arab‐emirates/ 
٤٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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، زنداني سياسي. برخي از 43جهت اتخاذ اقدام اضطراري در رابطه با دكتر ناصر بن غيث
  اند از:محورهاي اين نامه عبارت

ه داخلماشاره به درخواست از اعضاي شوراي فدرال ملي امارات متحده عربي جهت  الف)
  ست؛اده شمحبوس  اضطراري در پرونده دكتر ناصر بن غيث، استاد دانشگاه، كه ناعادالنه

رشناس سسال از دستگيري خودسرانه بن غيث، اقتصاددان و استاد  6اشاره به گذشت  ب)
  ميالدي؛ 2015شعبه دانشگاه سوربون پاريس در ابوظبي، در ماه اوت سال 

 8مدت  شدگي قهري او و نگاه داشته شدن وي در مكاني محرمانه براياشاره به ناپديد ج)
  رفتارها قرار گرفته است؛ر معرض شكنجه و ساير سوءماه كه در اين مدت د

به تحمل  ميالدي به محكوميت 2017اشاره به منجر شدن محاكمه او در ماه مارس سال  د)
 آميز و مشروع حقوق بشري؛هاي صلحسال حبس تنها به دليل انجام فعاليت 10

 10 و به تحملاشاره به عدم مشروعيت اتهامات وارده به بن غيث جهت محكوميت ا ه)
جويانه از سوي حكومت در قبال ها تنها از اتخاذ اقدامي تالفيسال حبس و حاكي بودن آن

هاي وي در زمينه جلب توجه جامعه ديگر تالشعبارتصراحت او در زمينه حقوق بشر: به
اي عنوان اقداماتي در راستجهاني به سابقه ضعيف حقوق بشري امارات متحده عربي به

  ندن به اعتبار و شأن حكومت و نهادهاي آن جلوه داده شده است؛آسيب رسا
ز ااشي ناشاره به همچنين وضعيت نامناسب سالمتي بن غيث كه با توجه به مخاطرات  و)

  يد قرار گرفته است؛گير كرونا مورد تهدشيوع ويروس همه
و  حبس اشاره به در مجموع سه بار مبادرت ورزيدن او به اعتصاب غذا در طول مدت ز)

  رفتار از سوي نگهبانان زندان؛قرار گرفتن مكرر وي در معرض شكنجه و سوء
هاي اشاره به محبوس شدن او در شرايط غيربهداشتي و محروميت متداوم وي از درمان ح)

رو ابراز نگراني در زمينه رو به وخامت نهادن ضروري پزشكي براي فشار خون باال و ازاين
سالمتي و مورد تهديد قرار گرفتن زندگي وي در صورت عدم وضعيت پيشاپيش ناگوار 

 آزادي او از حبس؛ 

                                                            
٤٣ Nasser bin Ghaith 
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 ضعيتوخاطرنشان كردن درخواست مري اللور، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه  ط)
درنگ و بدون قيد و ميالدي، جهت آزادي بي 2020مدافعان حقوق بشر، در ماه نوامبر سال 

 نياني محمد الُرِكن و احمد منصور، ديگر زنداشرط او، همچنين درخواست جهت آزاد
 عقيدتي؛ –سياسي 

درنگ اشاره به درخواست از پارلمان امارات متحده عربي جهت اقدام به آزاد كردن بي ي)
گرايي و بدون قيد و شرط دكتر ناصر بن غيث، كه سالمتي او در مخاطره قرار دارد و كنش

  ؛44سال حبس نيست 10تحمل  آميز وي توجيهي براي محكوميت او بهصلح
  
شنبه ، در روز سه45مديترانه -بان حقوق بشر اروپا انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3
، در خصوص ابراز نگراني در زمينه حبس شهروندان ايغور در زنداني 1400شهريورماه  2

  اند از:مخفيانه در امارات متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
ينه مديترانه در زم –اروپا  بان حقوق بشراشاره به صدور بيانيه از سوي ديده لف)ا

هاي جدي در خصوص اتهامات مربوط به حبس شهروندان چيني در مكاني نگراني
ست غيررسمي در دبي و درخواست جهت انجام تحقيقات در اين رابطه، همچنين درخوا

  ريح تمامي جزئيات اين رويداد؛نه تصهاي امارات متحده عربي در زمياز مقام
اشاره به گزارش انتشار يافته از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس مبني بر اتهام مربوط به  ب)

كه از شهروندان  -  46ساله چيني به نام وو هوان 26مورد بازجويي قرار گرفتن يك زن 
مه  27ز هاي چين در هتل محل اقامت او در رواز سوي مقام –آيد ايغوري به شمار نمي

  سال جاري ميالدي، پيش از انتقال وي از سوي پليس دبي به پاسگاه پليس؛
روز و سپس انتقال او با دستبند به  3اشاره به حبس هوان در پاسگاه پليس به مدت  ج)

هايي با درهاي آهني كه در آنجا هاي مجزا و تغيير كاربري داده شده به سلولوياليي با اتاق
  هاي مجاور خود شنيده است؛ايغور را از سلولوي صداي دو زنداني 

                                                            
  رات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:المللي براي آزادي در امانامه سرگشاده نهاد كارزار بين 44

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/open‐letter‐calling‐uae‐parliament‐take‐urgent‐action‐
emirati‐prisoner‐conscience‐dr 
٤٥ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
٤٦ Wu Huan 
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 زجويي ون بااشاره به اظهارات اين زن چيني مبني بر مورد تهديد قرار گرفتن در دورا د)
ت او، اذي وناگزير شدن وي به امضاء مدارك حقوقي مبني بر متهم نمودن نامزدش به آزار 

تعقيب  كه نامزد وي تحت ژوئن سال جاري ميالدي: گفتني است 8پيش از آزادي در روز 
  هاي چيني قرار دارد؛مقام

ين ربي در اهاي امارات متحده عاشاره به حاكي بودن اين رويداد بار ديگر از مشاركت مقام ه)
ها به نآهاي مخفيانه در كشور و همچنين اقدام رابطه، با توجه به در اختيار داشتن زندان

  استرداد افراد تحت تعقيب؛
ميالدي، به استرداد احمد  2018قدام امارات متحده عربي، در ماه فوريه سال اشاره به ا و)

رغم امكان قرار گرفتن او در معرض موارد جدي ، شهروند ايغوري به چين، به47طالب
  هاي غيرقانوني پكن در قبال مسلمانان ايغور اين كشور؛نقض حقوق بشر، با توجه به اقدام

داد رد استرموا نم وو هوان از ارتباط اين رويداد با سايراشاره به حاكي بودن شهادت خا ز)
هاي ها در اختيار مقامافراد تحت تعقيب از سوي كشورهاي عرب منطقه و قرار دادن آن

 هاي اخير؛چيني در سال

كشور از  20 تن از شهروندان ايغور اخراج شده از 1327اشاره به رديابي موارد اخراج  ح)
  ؛»پروژه حقوق بشر ايغور«ن از سوي ميالدي تاكنو 2014سال 
سلمان م 5هاي مستند مبني بر اقدام عربستان سعودي به اخراج قهري اشاره به گزارش ط)

هاش مستند ديگر در ميالدي و همچنين گزارش 2018تا  2017هاي ايغور به چين در سال
يري و ها دانشجوي ايغور در حال تحصيل در مصر پس از دستگزمينه ناپديدشدگي ده
رود به ميالدي، كه گمان مي 2017هاي اين كشور در ماه ژوئيه سال حبس از سوي مقام

  اجبار به چين مسترد شده باشند؛
هاي مراكش، در اواخر ماه ژوئيه سال گذشته ميالدي، به دستگيري اشاره به اقدام مقام ي)

اساس حكم  ، فعال ايغوري، پس از عزيمت به اين كشور از تركيه، بر48ادريس حسن
  الملل؛بازداشت صادر شده از سوي حكومت چين و انتشار يافته توسط پليس بين

                                                            
٤٧ Ahmed Talib 
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كشور  34اشاره به اقدام عربستان سعودي، مصر و امارات متحده عربي، به همراه  ك)
ميالدي، به ارسال نامه به سازمان ملل مبني بر حمايت از  2019ديگر، در ماه ژوئيه سال 
  كيانگ در اين كشور؛هاي ساكن استان شمالي سينليتسياست چين در قابل اق

هاي امارات متحده عربي، سعودي و مصري به اخراج قهري اشاره به تناقض اقدام مقام ل)
مسلمانان ايغور به چين، با تعهدات اين كشورها بر اساس كنوانسيون منع شكنجه كه بر 

زگرداندن يا استرداد فردي به اساس ماده سوم آن هيچ كشوري نبايد اقدام به اخراج، با
كشوري كه بر اساس داليل قابل استناد امكان قرار گرفتن او در  –كشوري ديگر نمايد 

  معرض خطر شكنجه در آن وجود داشته باشد؛
هاي اشاره به سابقه امارات متحده عربي در زمينه حبس شهروندان خود يا اعضاء مليت م)

ها به ثبت رسيده است و از آخرين ها مورد از آنههاي مخفي كه سوابق دديگر در زندان
 2018توان به حبس شاهزاده لطيفه دختر حاكم دبي اشاره كرد: او در سال موارد آن مي

ميالدي در وياليي، بدون امكان ارتباط با جهان خارج محبوس شده بود، پيش از آنكه 
  را دريافت نمود؛ميالدي اجازه خروج از كشور  2021سرانجام در ماه ژوئن سال 

هاي امارات متحده عربي به در اختيار داشتن آور بودن تداوم اقدام مقاماشاره به شرم ن)
هاي مخفي در كشور خود و يا مشاركت در مديريت اين اماكن در كشورهاي ديگر، زندان

هاي اين كشور به در اولويت قرار دادن تعهدات حقوقي ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام مقام
اخالقي خود در قبال مالحظات سياسي و پايان بخشيدن به تمامي موارد حبس و 

  غيرقانوني افراد در اماكن غير رسمي؛
هاي مخفيانه هاي امارات متحده عربي به ايجاد زنداناشاره به ظالمانه بودن اقدام مقام س)

اذيت و اخراج ها در معرض آزار و براي افراد گريزان از ستم و بيدادگري و قرار دادن آن
  ها؛هاي الزم از آنقهري به جاي فراهم آوردن حمايت

تأكيد بر ضرورت اقدام كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل به محكوم كردن نقض  ع)
هاي اين كشور جهت هاي اماراتي، برقراري ارتباط با مقامحقوق اساسي افراد از سوي مقام

                                                                                                                                                            
٤٨ Idris Hassan 
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ي اجراروندان خود و كشورهاي ديگر و ها به حقوق شهحصول اطمينان از احترام آن
موازين حقوق بشري به هنگام حبس و بازجويي و استرداد افراد تحت تعقيب به 

 .49مبدأشانكشورهاي 
  

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

 

  ائتالف به رهبري عربستان *
 5ر روز جمعه دتحليلي ميدل ايست مانيتور،  –وي پايگاه خبري انتشار گزارش از س -1

اي ، در خصوص اقدام دادگاهي در يمن به محكوم كردن رهبر نيروه1400 شهريورماه
ين گزارش تن ديگر از افراد اين گروه به اعدام. برخي از محورهاي ا 173انصارا... و 

  از: اندعبارت
تن از  173و  50ن به محكوم كردن عبدالمالك الحوثياشاره به اقدام دادگاه نظامي يم الف)

  ديگر افراد انصارا... به اعدام با جوخه آتش؛
به  تكاباشاره به متهم شدن محكومان به سازماندهي كودتاي نظامي عليه رژيم و ار ب)

  حمالت نظامي و جنايات جنگي؛
سازماني « عنوانبه شمار آمدن گروه انصارا... از سوي اين دادگاه رسماًاشاره به به ج)

ها، همچنين مورد مصادره قرار گرفتن هاي آنضمن تأكيد بر ممنوعيت اقدام» تروريستي
شان به وزارت ها و خلع سالح اعضاي آن و تحويل تمامي تجهيزات نظامياموال و دارايي

 دفاع يمن؛

                                                            
  مديترانه. قابل بازيابي در لينك:  –بان حقوق بشر اروپا ديدهگزارش سازمان  49

https://euromedmonitor.org/en/article/4579/UAE:‐Reports‐of‐Uyghurs%E2%80%99-
detention‐in‐a‐secret‐prison‐raise‐concerns 
٥٠ Abdulmalik Al‐Houthi 
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 ار دادند قرالمللي جهت مورد پيگراشاره به درخواست اين دادگاه از ديوان كيفري بين د)
 ايران به دليل مشاركت در جنايات نظامي در يمن؛

گفتني است كه دادگاهي در شهر مأرب، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، جلسه بدوي  ه)
ها را متهم به سازماندهي كودتا عليه دولت عبد ربه محاكمه رهبران انصارا... را برگزار و آن

  ؛51نمود 2015منصور هادي در سال 
  
، 1400 شهريورماه 2شنبه نتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز سها -2

ب. جاشدگان يمني در منطقه مأردر خصوص افزايش قابل توجه نياز به سرپناه براي بي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

 يازهايهشدار كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در زمينه افزايش ن الف)
 ازعات درجاشده يمني، با توجه به تداوم منسرپناه در ميان جوامع بي ازجملهبشردوستانه، 
  استان مأرب؛

فيت از ز ظراشاره به اظهارات سخنگوي اين نهاد سازمان ملل مبني بر استفاده خارج ا ب)
 هزار تن از مردم يمن را در خود جاي 190هايي كه در حال حاضر نزديك به سرپناه
ها و هاند، ضمن تأكيد بر اسفناك بودن شرايط با توجه به عدم كفايت تعداد سرپناداده

سوزي به دليل هاي اخير و حوادث آتشها بر اثر وقوع سيل در ماهتخريب بسياري از آن
  ناگزير بودن مردم به آشپزي با آتش؛

ت مسلحانه، هزار تن از مردم بر اثر منازعا 24جاشدگي نزديك به اشاره به بي ج)
حالي  ي سال جاري ميالدي: اين درابتداان مأرب از باران و حمالت هوايي در استگلوله

جاشده اين كشور ميليون مردم بي 4است كه اين منطقه پيشاپيش ميزبان يك چهارم از 
  اند؛گاه غيررسمي بودهسكونت 150است كه در جستجوي ايمني در مراكز شهري و 

                                                            
  ازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل ب –گزارش پايگاه خبري  51

 https://www.middleeastmonitor.com/20210827‐yemen‐court‐sentences‐houthi‐leader‐

173-������-��-�eath 
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ه جاشده به ساخت سرپناه با استفادهاي بيشدن شمار زيادي از خانوادهاشاره به ناگزير  د)
همچنين  هاي پالستيكي با توجه به كمبود منابع بشردوستانه،از رواندازهاي كهنه و روكش

ي است هاي بهداشتي، برق و مراكز درماني: اين در حالاشاره به كمبود آب تميز، سرويس
دهند كه با توجه به كمبود ن و كودكان تشكيل ميجاشدگان را زنادرصد از بي 80كه 

 سرپناه به دليل افزايش جمعيت، فقدان فضاي خصوصي و دسترسي محدود به خدمات
 برند؛هاي بهداشتي يا آب در رنج و عذاب به سر مياوليه، همچون سرويس

 9 هاينكجاشدگان از ناگزير شدن به تخليه، با توجه به اشاره به همچنين هراس بي ه)
هاي شخصي بنا شده و براي آن توافقي نيز صورت سرپناه بر زمين 10سرپناه از ميان هر 

 نپذيرفته است؛

ز موج اپس  بهااجارهاشاره به افزايش معضل تخليه در مناطق شهري با توجه به افزايش  و)
جاشده به دليل هاي بيدرصد از خانواده 85ها: گفتني است كه حدود جاشدگياخير بي

ين در ناتوان هستند؛ ا بهااجارهرداخت منظم پهاي تأمين معيشت خود از مبود فرصتك
  ندارند؛ منبع درآمدي گونههيچرب نيز جاشدگان در استان مأحالي است كه يك چهارم بي

هاي درصد از ساكنان اين منطقه از سوي سازمان 21اشاره به قابل دسترس بودن تنها  ز)
هاي دم امنيت جاري در آن، ضمن درخواست از تمامي طرفامدادرسان با توجه به ع

ها در جاشدگان به سرپناهدرگير در اين منازعه به حصول اطمينان از دسترسي بالمانع بي
  ؛ 52هاي بشردوستانهراستاي تضمين تحويل ايمن كمك

  
 30روز شنبه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ميليون كودك يمني به تحصيل به  3ناپذيري دستيابي ، در خصوص امكان1400مردادماه 
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت گفته سازمان صليب سرخ جهاني.

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 52

 https://news.un.org/en/story/2021/08/1098302 
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، رئيس بخش يمن در سازمان صليب سرخ جهاني، 53اشاره به اظهارات كاتارينا ريتز الف)
ميليون كودك يمني در مدارس  3 نامثبتناپذيري مكانمردادماه، مبني بر ا 29در روز جمعه 

  در سال جاري با توجه به تداوم منازعات در اين كشور؛
 اشاره به منجر شدن اين منازعات به تخريب صدها مدرسه در يمن و محروميت ب)

ينكه اميليون كودك از حضور در مدارس در سال تحصيلي جديد، ضمن تأكيد بر  3حدود 
  تند؛يل هسنيز مانند تمامي كودكان جهان نيازمند بازگشت به مدارس و تحصكودكان يمني 

 17نبه اشاره به گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، در روز يكش ج)
هاي تحصيلي اضطراري: اين در ميليون كودك يمني به كمك 8,1مردادماه، مبني بر نياز 

ه بمت گذشته و در ميانه شرايط زندگي و سال حالي است كه سال تحصيلي جديد از هفته
  شدت دشوار در اين كشور آغاز شده است؛

سال كه بنا به گفته سازمان ملل،  7اشاره به تداوم جنگ در يمن به مدت نزديك به  د)
درصد از   80كه هزار تن از مردم اين كشور شده، درحالي 233منجر به كشته شدن 
هاي بشردوستانه در ) براي بقاء خود نيازمند كمكميليون نفر 30جمعيت آن (حدود 

 .54بدترين بحران بشري جهان هستند
 

                                                            
٥٣ Katharina Ritz 
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