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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 اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهشهريوركشورهاي منطقه، در 

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

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

 

  عربستان سعودي*
، 1400 ماهشهريور 22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -1

كي ليه ينجه عاز اعمال شك متحدهاياالتدر خصوص ابراز نگراني رئيس مجلس نمايندگان 
  از: اندرتعبابرخي از محورهاي اين گزارش از زندانيان در عربستان. 

اشاره به ابراز نگراني عميق نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان كنگره آمريكا، در  الف)
كه در بازداشت  احمرهاللانتشار اخباري مبني بر شكنجه يك امدادگر جمعيت خصوص 

  ؛بردعربستان سعودي به سر مي
                                                            

 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 Newsبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman  Rights Watch ؛ پايگاه خبري(– 
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( East Monitor  (MEMO)وب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفReliefWeb ؛ كارزار(

 International Campaign for Freedom in the United Arabت متحده عربي (المللي براي آزادي در امارابين

Emirates  (ICFUAE)) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM  for  Democracy  and  Human 

Rights) ؛ مجمع حقوق بشر بحرين(Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) ؛ مؤسسه دموكراسي و حقوق(
بان حقوق بشر هديدسازمان  )؛Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR)(فارس) ( بشر خليج

شبكه  )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor( مديترانه -  اروپا
 Americansبحرين ( ها براي دموكراسي و حقوق بشر در)؛ مؤسسه آمريكاييEuronewsخبري يورونيوز ( for 

Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for Human 

Rightsبشر (سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي  )؛European‐Saudi Organization  for Human Rights 

(ESOHR)( خبرگزاري آناتولي ) وAnadolu Agency(.  
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وريل سال جاري آ 6اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت خارجه آمريكا، در روز  ب)
عربستان  احمرهاللعبدالرحمان السدحان، امدادگر جمعيت ميالدي، مبني بر بازداشت 

هاي امنيتي اين كشور در محل توسط مقامميالدي،  2018 سال مارسماه در  ،سعودي
  ؛كارش در رياض

  فر؛سسال ممنوعيت از  20سال حبس و  20اشاره به محكوم شدن السدحان به تحمل  ج)
اره به اظهارات نانسي پلوسي مبني بر مورد بررسي قرار گرفتن جلسه دادگاه اش د)

تجديدنظر اين امدادگر و همچنين تمامي موارد نقض حقوق بشر از سوي عربستان 
 عنوانبهسعودي در كنگره آمريكا، ضمن تأكيد بر به شمار آوردن مجازات اين امدادگر 

  حمله عربستان به آزادي بيان؛
ابراز نگراني اريج السدحان، خواهر آقاي السدحان، در زمينه رو به وخامت  اشاره به ه)

نهادن وضعيت سالمتي بردارش با توجه به قرار داشتن او در معرض شكنجه و همچنين 
سفارت  ارتباط با وي: اين در حالي است كه هرگونهمحروميت خانواده وي از برقراري 

اين رابطه وص مطالب منتشر شده در عربستان سعودي در واشنگتن تاكنون در خص
  ؛اظهارنظري نكرده است

 ياجرااشاره به تناقض اظهارات محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، در زمينه  و)
نهادن مخالفان و  فشارتحتاقدام او به  حالدرعيناصالحات اجتماعي و اقتصادي و 

خانواده سلطنتي،  ءاعضابرخي از هاي سعودي به بازداشت منتقدان، همچنين اقدام مقام
 ؛تاكنونكشور كنشگران مدني و سياسي، روشنفكران و روحانيون 

اشاره به گزارش يك گروه حقوق بشري مستقر در ژنو در اين زمينه مبني بر مورد  ز)
و  توييتردو حساب كاربري طنز در محاكمه قرار گرفتن السدحان به دليل برخورداري از 

و » حمايت يا همدردي با گروه تروريستي داعش«، »ي تروريسمتأمين مال«به متهم شدن او 
لطمه  كشور هاي دينيبه نظم عمومي و ارزش«كه  »هايي، ذخيره و ارسال پيامسازيآماده«

  ؛»دنكنوارد مي
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اند كه خانواده السدحان مطلع شده ه استاين گروه حقوق بشري همچنين اعالم كرد ح)
  ؛2است قرار گرفتههاي شديد جهبازداشت تحت شكن به هنگامكه او 

 

، در 1400 شهريورماه 18شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط، در روز پنج - 2
سوي  سال پس از سركوب انجام شده از 4خصوص تداوم حبس ناعادالنه بسياري از مخالفان 

  از: اندعبارت ميالدي. برخي از محورهاي اين گزارش 2017حكومت در ماه سپتامبر سال 
 ركوبساشاره به تداوم حبس اكثريت افراد دستگير شده پس از گذشت چهار سال از  الف)

بسياري از  كهدرحاليميالدي،  2017هاي سعودي در ماه سپتامبر سال مخالفان از سوي مقام
ر حال شان به پايان نرسيده است و يا دبرند، محاكمهها بدون تفهيم اتهام در حبس به سر ميآن

  هاي مربوط به آزادي بيان هستند؛گذراندن احكام حبس خود مبتني بر اتهام
ميالدي به آغاز موجي از  2017سپتامبر سال  9هاي سعودي از روز اشاره به اقدام مقام ب)

ا تن از روحانيون، دانشگاهيان، فعاالن، ههها در راستاي هدف قرار دادن ددستگيري
تشار ازآنپس، روحاني سرشناس، 3سلمان العوده ازجملهاران، نگنويسندگان و روزنامه

بست توئيتي مبني بر دعا براي بهبود روابط ميان قطر و عربستان سعودي پس از وقوع بن
  سياسي ميان دو كشور؛

يه حاكمان تحريك جامعه عل ازجملهاتهام ساختگي،  37اشاره به متهم شدن العوده به  ج)
فتاد و ارر به تعويق قابل دادگاه ويژه كيفري كه براي دفعات مكاي در مكشور، در محاكمه

لي ر حاددر آن دادستان عمومي درخواست صدور حكم اعدام براي اين روحاني نمود: اين 
ز ااست كه سالمت وي در حبس به شدت رو به خامت نهاده است و وي تقريباً نيمي 

  قدرت بينايي و شنوايي خود را از دست داده است؛

                                                            
  شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: گزارش 2

 https://per.euronews.com/2021/09/13/nancy‐pelosi‐u‐s‐house‐speaker‐pelosi‐voices‐
concern‐about‐alleged‐saudi‐torture 
٣ Salman al‐Odah 
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تشار توئيتي در زمينه ازآنپس، برادر سلمان العوده، 4اشاره به دستگير شدن خالد العوده د)
سال ممنوعيت از سفر،  5سال حبس و  5دستگيري بردارد خود و محكوميت او به تحمل 

ميالدي، به اتهام همدردي با برادر خود و در هم آميختن  2020نوامبر سال  17در روز 
 امور خصوصي و عمومي؛

، روحاني و 5هاي محاكمه در مورد پرونده علي الَعمرياشاره به تداوم فرآيند ه)
ها نيز دادستان ، محقق امور اسالمي، كه در اين پرونده6نگار و حسن فرحان المالكيروزنامه

  عمومي درخواست صدور حكم اعدام را داده است؛
وانان تا انجام كيل سازمان جاتهام ساختگي از تش 30اشاره به مواجهه العمري با بيش از  و)

 هاي تروريستي در عربستان سعودي و مشتمل شدن اتهامات المالكي كه مبهم واقدام
  ؛متناقض با حق وي در زمينه آزادي بيان است، بر فقدان تعهد به شهروندي خوب

 2017، فرزند المالكي، در ماه اكتبر سال 7اشاره به دستگيري العباس حسن المالكي ز)
به دليل انتشار توئيتي درباره دستگيري پدرش، همچنين قرار گرفتن او در برابر  ميالدي

 4ميالدي، به تحمل  2020سپتامبر سال  6دادگاه كيفري ويژه و متهم شدن وي در روز 
هايي در راستاي همدردي با پدرش و از بين بردن شواهد سال حبس به اتهام انتشار توئيت

 الكترونيكي؛

اعضاء  ازجملهتگيري چندين تن از مدافعان حقوق بشر در اين سركوب، اشاره به دس ح)
كه  10و عبدالعزيز الشوبيلي 9، همچون عيسي الحميد8كانون حقوق سياسي و مدني سعودي

به اتهام مشاركت در ايجاد سازماني بدون مجوز و اهانت به قوه قضائيه در حال گذراندن 
  سال حبس هستند؛ 8و  11به ترتيب 

                                                            
٤ Khaled al‐Odah 
٥ Ali al‐Amri 
٦ Hassan Farhan al‐Maliki 
٧ Al‐Abbas Hassan al‐Maliki 
٨ Saudi Association for Political and Civil Rights (ACPRA) 
٩ Issa al‐Hamid 
١٠ Abdulaziz al‐Shubaily 
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 2020مارس سال  4ه به اقدام كارگروه سازمان ملل در زمينه حبس خودسرانه، در اشار ط)
درنگ الحميد و الشوبيلي و هاي سعودي جهت آزاد كردن بيميالدي، به درخواست از مقام

 ، ديگر مدافع حقوق بشر؛11عيسي النوخيفي

ها ي، با ماهدميال 2017اشاره به مواجهه بسياري از دستگيرشدگان در ماه سپتامبر سال  ي)
ها در معرض محاكمه و سرانجام برخي از آن حبس بدون تفهيم اتهام تا زمان قرار گرفتن

اي از فرآيندهاي ها، از آن زمان به تحمل حبس در قالب مجموعهها تن از آنمحكوميت ده
 ميالدي كه براي 2020ها در ماه اوت سال قضايي، پس از ازسرگيري فعاليت دادگاه

  ماه تعطيل شده بود؛ 4به مدت  19 – هاي مربوط به شيوع بيماري كوويدتمحدودي
، به صدور ميالدي 2020سپتامبر سال  3اشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه، در روز  ك)

 2017 سال احكام حبس عليه چندين تن از زندانيان خودسرانه محبوس شده از ماه سپتامبر
  ميالدي؛

هاي سال حبس به اتهام 7، نويسنده، به تحمل 12... المالكياشاره به محكوميت عبدا ل)
هاي ممنوعه و به اتهامات در اختيار داشتن كتاب ازجملههاي فرهنگي، مربوط به فعاليت

  ديگري چون دفاع از اعضاء كانون حقوق سياسي و مدني سعودي؛
، روحاني به 13رثياشاره به همچنين اقدام دادگاه در همان روز به محكوميت ابراهيم الحا م)

، استاد دانشگاه، 15سال، يوسف القاسم 3، نويسنده، به تحمل 14سال، احمد السويان 5تحمل 
ماه و فهد  8سال و  3، استاد دانشگاه به تحمل 16سال، خالد العُجيمي 5به تحمل 
سال و نيم حبس، همگي به دليل اتهامات مربوط به  3نگار به تحمل ، روزنامه17السونيدي
 ان؛آزادي بي

                                                            
١١ Essa al‐Nukheifi 
١٢ Abdullah al‐Maliki 
١٣ Ibrahim al‐Harthi 
١٤ Ahmed al‐Sawian 
١٥ Yousef al‐Qassim 
١٦ Khaled al‐Ojaimi 
١٧ Fahad al‐Sunaidi  
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زنداني ديگري  3ميالدي، براي  2020اكتبر سال  3اشاره به صدور حكم حبس، در روز  ن)
نايف  ازجملهميالدي خودسرانه محبوس شده بودند،  2017كه از ماه سپتامبر سال 

نگار محكوم به ، روزنامه19سال، مساعد الكثيري 10، واعظ، محكوم به تحمل 18الصحفي
  سال حبس؛ 6، استاد دانشگاه، محكوم به تحمل 20دحسال و نيم و علي بادح 3تحمل 

 2020اكتبر سال  6، تاجر و اقتصاددان، در روز 21اشاره به محكوميت عصام الزامل س)
 2017سال حبس: گفتني است كه الزامل در ماه سپتامبر سال   15ميالدي، به تحمل 

ن، وليعهد براي ميالدي پس از حمايت از حقوق بشر و انتقاد از برنامه محمد بن سلما
 ش كمپاني نفتي آرامكو دستگير شد؛فرو

 2017اشاره به مورد هدف قرار گرفتن افراد دستگير شده در سركوب ماه سپتامبر سال  ع)
مندي از حق بنيادين خود در زمينه آزادي بيان و درخواست سازمان ميالدي به دليل بهره

ين افراد و تمامي كساني كه به دليل درنگ اهاي سعودي جهت آزاد كردن بيالقسط از مقام
  ؛22هااند و رفع تمامي اتهامات از آنآميز اعتقادات خود محبوس شدهبيان صلح

 

شنبه ، در روز پنج23بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
اعدام  ، در خصوص اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي عربستان به تأييد1400 شهريورماه 18

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش . 24تعزيري اسد ُشبر علي
آوريل  28وز ميالدي) در ر 1984اشاره به دستگيري شُبر علي (متولد اول ژوئيه سال  الف)
 رش به، در منطقه عسير، بدون حكم بازداشت و زماني كه وي در حال رساندن همس2017
  كار است؛اي بود كه در آن مشغول به مدرسه

                                                            
١٨ Nayef al‐Sahafi 
١٩ Musa’id al‐Kathiri 
٢٠ Ali Badahdah 
٢١ Essam al‐Zamel 

  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 22
 https://www.alqst.org/en/post/four‐years‐since‐september‐2017-crackdown‐many‐are‐still‐

unjustly‐detained 
٢٣ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٢٤ Asaad Shuber Ali 
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ارتباط با  ماه بدون امكان 4اشاره به نگاه داشته شدن شُبر در سلول انفرادي براي  ب)
ي هاي جسمخانواده خود يا جهان خارج، همچنين قرار گرفتن او در معرض انواع شكنجه

ازجو نامه مكتوبي كه توسط بناگزير كردن وي به انگشت زدن بر اعتراف منظوربهو روحي 
  ود؛نوشته شده ب

ز ها به آسيب ديدن شديد پشت شُبر و امتناع بازجو ااشاره به منجر شدن شكنجه ج)
 گويي به درخواست او براي انتقال به بيمارستان براي درمان؛پاسخ

ه بوي  اشاره به محروميت او از دسترسي به وكيل در دوران بازجويي و وادار شدن د)
ي قرارزجو و همچنين محروميت او از برتأييد اظهارات مكتوب نگاشته شده از سوي با

رفتن در گهاي متمادي، عالوه بر حبس در سلول انفرادي و قرار تماس با خانواده براي ماه
 معرض شكنجه؛

ميالدي، تقريبًا دو سال پس از  2019اشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه، در ماه مه سال  ه)
ستماع خود براي او به همراه دو مرد دستگيري شُبر علي، به برگزاري نخستين جلسه ا

جمعي  كه اين محاكمه دسته 26و رائد الخير 25هاي حسين حبيب السعيدجوان ديگر به نام
 براي بيش از دو سال به طول انجاميد؛

ر دپيوستن به سازمان تروريستي مسلح، مشاركت  ازجملهاشاره به اتهامات وي  و)
ها، است براي برگزاري تظاهرات و تحصنتظاهرات و سر دادن شعارهاي سياسي، درخو
 2شر و آزادي كه در روز بمدافع حقوق  - در اختيار داشتن عكس شيخ نمر باقر النمر 

هاي جنگي و و در اختيار داشتن تصاوير سالح –ميالدي اعدام شد  2016ژانويه سال 
  مبارزان مسلح؛

سازمان حقوق بشري مبتني  اشاره به اسناد رسمي مورد بررسي قرار گرفته از سوي اين ز)
هاي ها تحت شكنجهها از سوي شُبر علي، ضمن تأكيد بر اخذ اعترافبر انكار اين اتهام

 ازجملهها، و اساس بودن برخي از اتهام پايهبيجسمي و روحي، همچنين اشاره وي به 

                                                            
٢٥ Hussein Habib al‐Said 
٢٦ Raed al‐Khair, 
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ات پيوستن به سازماني تروريستي: گفتني است كه شُبر همچنين درخواست نمود تا از جلس
  بازجويي فيلمبرداري شود؛

اشاره به اقدام قاضي بدون توجه به اتهامات شكنجه و عدم رعايت حقوق بنيادين شبر  ح)
 15و  12هاي ها، به صدور حكم اعدام در تناقض آشكار با بندعلي در خالل بازجويي
  كنوانسيون منع شكنجه؛

هاي بهار عربي، پس از وقوع خيزش ويژهبهاشاره به سوابق عربستان سعودي در اين زمينه،  ط)
ها و ها، گروهها تن از شهروندان خود به ارتباط با كشورها، سازمانمتهم كردن ده ازجمله

بندي شده بودند، همچنين اقدام حكومت اين كشور مقوله» تروريست«احزابي كه تحت عنوان 
به اتهام جاسوسي براي تن از شهروندان خود  11ميالدي به اعدام  2019در ماه آوريل سال 

 كودكان كشته شدند؛ ازجملهتن،  37جمعي كه در آن ايران در اعدامي دسته

اشاره به محروميت تمامي افراد متهم شده به برخورداري از ارتباط با كشورها،  ي)
ها بر اساس فضاي مندي از محاكمه عادالنه و متهم شدن آنها و احزاب، از بهرهسازمان

هاي جسمي و رواني و حبس در ها در معرض شكنجهگرفتن اكثريت آنسياسي و قرار 
  هاي متمادي؛سلول انفرادي براي ماه

اشاره به مواجه اسد شُبر علي با مرحله پاياني حكم اعدام خود با توجه به اقدام دادگاه  ك)
 تجديدنظر به تأييد اين حكم پس از صدور آن از سوي دادگاه كيفري ويژه در ماه ژانويه

ميالدي: گفتني است كه چنانچه ديوان عالي اين حكم را تأييد نمايد، حكم  2021سال 
  خواهد بود؛ اجرامزبور قابل 

ميالدي كه دو برابر  2021تن از آغاز سال  50اشاره به اقدام عربستان سعودي به اعدام  ل)
كه كاهش  هاي انجام شده در سال گذشته است: اين افزايش حاكي از آن استتعداد اعدام
هاي اين كشور ها در سال گذشته ميالدي نشان از وقوع تغيير جدي در سياستميزان اعدام

 در زمينه تحديد استفاده از مجازات اعدام خودسرانه نداشته است؛

اشاره به اقدام سازمان اروپايي سعودي براي حقوق بشر به تأييد در معرض تهديد قرار  م)
حكم وي در هر زمان، همچنين تأكيد  ياجرالي و امكان داشتن زندگي اسد مكي شُبر ع
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هاي عربستان سعودي به آن بر حاكي بودن تسريع صدور احكام اين چنيني از قصد مقام
هاي ها در سالهاي ارائه شده از سوي آنمجازات اعدام بر خالف تعهد ياجراتداوم 
  ؛27اخير

  
شنبه سه بشر، در روزراي حقوق سعودي ب –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -4

لشرفا و ا، در خصوص اقدام عربستان سعودي به اعدام تعزيزي عدنان 1400 شهريورماه 16
 ميالدي. برخي از محورهاي اين گزارش 2020ها از سال دو برابر شدن ميزان اعدام

  از: اندعبارت
سال  يابتدام خود، از پنجاهمين حكم اعدا ياجرااشاره به اقدام عربستان سعودي به  الف)
 ادامه، يكي از جوانان اين كشور و در 28ميالدي، با اعدام عدنان بن مصطفي الشرفا 2021

هاي اين سازمان ها در سال جاري: گفتني است كه بر اساس بررسيافزايش ميزان اعدام
ها در اين كشور در قياس ماه از سال جاري ميالدي ميزان اعدام 9حقوق بشري با گذشت 

  با سال گذشته دو برابر شده است؛ 
بشري كه  ميالدي از سوي اين نهاد حقوق 2020مورد اعدام در سال  25اشاره به ثبت  ب)

 بر اساس خبرگزاري رسمي سعودي اعالم شده بود: اين در حالي است كه كميسيون
  مورد اعالم كرده است؛ 27حقوق بشر تعداد اين احكام را 

هاي مت مقاحكم اعدام الشرفا از رياكارانه بودن اظهارا يرااجاشاره به حاكي بودن  ج)
بودن  زيزيتع اينكهسعودي در زمينه انجام اصالحات در اين زمينه در كشور، با توجه به 

 نمايد؛آن را منوط به اختيارات قاضي مي ياجراحكم اعدام، 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  27

https://b2n.ir/a70568 
٢٨ Adnan Bin Mustafa Al‐Sharfa 
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قرار  خصوص بشر درسعودي براي حقوق  –اشاره به ابراز نگراني سازمان اروپايي  د)
رفتار و هاي مشابه در معرض شكنجه و سوءگرفتن الشرفا همچون ساير متهمان پرونده

  طرف؛و در غياب قوه قضائيه مستقل و بي فشارتحتناگزير شدن او به اعتراف 
بني هاي انتشار يافته از سوي خبرگزاري رسمي سعودي ماشاره به حاكي بودن گزارش ه)

ق قاچا برانگيختن آشوب و شورش، تيراندازي به قصد كشتار وبر متهم شدن الشرفا به 
شابه مهاي ديگر نيز از اتهامات سالح: اين در حالي است كه حكومت عربستان در پرونده

جو در تظاهرات و فعاالن ساكن منطقه كنندگان مسالمتجهت محكوم كردن مشاركت
 ست؛قطيف كه الشرفا نيز در آن سكونت داشته، استفاده كرده ا

دن از دولت سعودي به ممانعت به عمل آم يافكن ارعاباشاره به منجر شدن سياست  و)
 وار بودنهاي افراد مواجه با مجازات اعدام و دشدسترسي به اطالعات الزم درباره پرونده

 شفافيت ليل فقدانداحكام به  گونهاينيافتن حقيقت در زمينه تعداد واقعي افراد مواجه با 
 زمينه؛ رسمي در اين

ه كه در پروند 41اشاره به اقدام اين سازمان حقوق بشري در حال حاضر به پيگيري  ز)
ن ي ايمراحل مختلف قضايي صدور احكام اعدام قرار دارند: گفتني است كه آمار واقع

  ست؛اها بسيار باالتر از اين ميزان پرونده
ميالدي بر اعدام  2021اين نهاد حقوق بشري، در ماه مارس سال  نظارتاشاره به  ح)

توسط دولت سعودي تحت شرايطي مشابه، همچنين نظارت آن بر  29احمد سعيد الجنابي
كه خانواده او از تأييد حكم وي از سوي  ازآنپس، روزها 30اعدام مصطفي آل درويش
 ديوان عالي اطالع يافتند؛

مينه صدور تر در زگيرانههاي سختاشاره به اقدام حكومت سعودي به اتخاذ روش ط)
  ؛حكامااحكام اعدام و نقض تمامي تعهدات گذشته خود در زمينه تالش براي كاهش اين 

ها با توجه به وجود ابزار الزم در راستاي پيگيري محاكمه هرگونهتأكيد بر فقدان  ي)
احكام  عنوانبهبه شمار آمدن اين احكام  روازاينها و فضاي محرمانگي در برگزاري آن

                                                            
٢٩ Ahmed Said al‐Janabi 
٣٠ Mustafa al‐Darwish 
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درنگ بايد تعليق شده و تمامي مسئوالن ناقض حقوق بشر در اين رابطه بي خودسرانه كه
 .31نيز مسئول شناخته شوند

  بحرين*
، در روز 32مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي سازمان  -1

، در خصوص غيرانساني بودن اقدام بحرين به محروم 1400 شهريورماه 17چهارشنبه 
والدين سلب تابعيت شده از كسب شهروندي اين كشور. برخي از  كردن كودكان

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
منجر  مديترانه مبني بر –روپا بان حقوق بشر اصدور بيانيه از سوي سازمان ديده الف)

هاي بحريني در زمينه سلب حق شهروندي از مخالفان خود و اخراج شدن سياست مقام
ها نيز نه از حق آز كشور به معضل ديگري براي فرزندان اين افراد چرا كها اخودسرانه آن

  شود؛براي برخورداري از شهروندي بحرين ممانعت به عمل آورده مي
، با ه استسلب تابعيت شد پدرانشاناشاره به فاقد كشور بودن اكثر فرزنداني كه از  ب)

  يابد؛ مي نتقالافراد ذكور اين كشور طبق قوانين بحرين مليت تنها از طريق ا اينكهتوجه به 
 ري كه به آنبودن محروميت يك كودك از حق شهروندي كشو توجيهغيرقابلاشاره به  ج)

يت هاي سياسي ملهاي آن كشور عمدتاً به دليل انگيزهتعلق دارد، تنها به اين دليل كه مقام
  اند؛پدرش را از وي سلب كرده

نافع مبه  ب شهروندي از افراد متهم به آسيب رساندناشاره به فراهم آمدن امكان سل د)
 انونپادشاهي بحرين يا عمل نكردن بر اساس وظيفه وفاداري خود به آن، بر اساس ق

هيچ يك از اين  كهدرحاليميالدي،  2014هاي آن در سال مبارزه با تروريسم و اصالحيه
  اند؛كودكان اقدام به اين موارد نكرده

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –اروپايي  گزارش سازمان 31

https://b2n.ir/w21169 
٣٢ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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تن از مخالفان و  985هاي بحرين به سلب حق شهروندي از حدود مقاماشاره به اقدام  ه)
هاي قضايي و فرامين ميالدي بر اساس حكم 2019تا  2011هاي فعاالن در فاصله سال

ها هاي زماني مختلف به آنتن از اين افراد در دوره 551اجرايي: گفتني است كه تابعيت 
  مچنان فاقد كشور و تابعيت هستند؛ نفر ديگر ه 434 كهدرحاليبازگردانده شد، 

 15ها به تحمل از اشاره به محبوس بودن برخي از اين افراد با توجه به محكوميت آن و)
ها از كشور پس اقدام حكومت به اخراج قهري مابقي آن حالدرعينسال تا حبس ابد و 

 شان؛گذراندن دوران محكوميت

كارت شناسايي،  ازجملهدريافت اسناد رسمي،  اشاره به محروميت فرزندان اين افراد از ز)
ها را به حقوقي چون تحصيل، بهداشت و خدمات به استثناء شناسنامه، كه دسترسي آن

 سازد؛ديگر را با پيچيدگي مواجه مي

گفتني است كه اكثر تصميمات قضايي كه بر اساس آن از صدها تن سلب تابعيت  ح)
، حق دفاع از خود براي اين افراد را تضمين هاي تجديدنظرخواهيشود، در فرآيندمي
اين تصميمات تبديل به احكام نهايي شده كه تنها از طريق فرامين  روازاينكنند، نمي

 سلطنتي و يا دستور وزير كشور قابل لغو هستند؛

ناپذيري تحصيل در مدارس براي بسياري از كودكان باالي هفت سال به اشاره به امكان ط)
هاي به وجود آمده براي اين افراد در ها، همچنين پيچيدگيعيت شدن از آندليل سلب تاب

شان كه خود ناپذيري ثبت قانوني ازدواجها براي ازدواج با توجه به امكانصورت قصد آن
 آورد؛شان به وجود ميمجدداً مشكالتي را براي فرزندان

وندي براي فرزندان اشاره به موفق شدن برخي از والدين در زمينه كسب حق شهر ي)
هاي غيرقانوني، مانند با استفاده از روش پدرانشانرغم سلب شدن تابعيت از خود به

 پرداخت رشوه؛

اشاره به محروميت برخي از كودكان از برخورداري از حق شهروندي تنها به دليل  ك)
ر در هاي كشوها و همچنين اقدام مقاماخراج والدين از كشور و نه سلب تابعيت از آن

گيري از فعاالن اخراج شده از كشور، بر اين اساس كه در صورت برخي موارد به باج
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شان از حق شهروندي برخوردار شان به كشور و تسليم خود به دولت، فرزندانبازگشت
 شوند؛مي

 –پا بان حقوق بشر ارواشاره به اظهارات يوسف سالم، پژوهشگر حقوقي سازمان ديده ل)
 فقدان رغمبهبر تناقض آشكار محروم كردن كودكان از حق شهروندي،  مديترانه، مبني

(سال  شان، با قانون ملي بحرينتصميم قضايي يا حكمي مبتني بر سلب تابعيت از والدين
 ل اينميالدي) كه ماده چهارم آن بيانگر شرايط كسب مليت بحريني است كه شام 1963

  شود؛ كودكان نيز مي
ز يت اروم كردن كودكان از مليت خود تنها به دليل سلب تابعاشاره به تناقض مح م)

ازات، قانون اساسي بحرين كه حاكي از اين است كه اين نوع مج 20شان، با ماده والدين
  مجازاتي شخصي است؛

ابعيت از حكومت بحرين به سلب ت توجيهغيرقابلاشاره به تناقض آشكار اقدام  ن)
 15بند  ويژهبهالمللي حقوق بشر، ساس قانون بينشهروندان خود، با تعهدات آن بر ا

ردن كالمللي مربوط به ضرورت اجتناب از تبديل اعالميه جهاني حقوق بشر، موازين بين
شهروندان به افرادي فاقد كشور، ممنوعيت اعمال تبعيض و ممنوعيت محروميت 

  ات حقوق بشري؛ شان و ساير مالحظخودسرانه افراد از مليت
حروم هاي بحرين به بازنگري در سياست خود در زمينه مر ضرورت اقدام مقامتأكيد ب س)

دن كردن فرزندان افراد سلب تابعيت شده از كسب شهروندي اين كشور و فراهم آور
ها جهت كسب شهروندي و برخورداري از حقوق طبيعي مشابه با امكان الزم براي آن

 هموطنان خود؛

قانون ملي بحرين كه به  10اي بحرين به لغو بند شمار هتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ع)
دهد تا از شهروندان سلب تابعيت نمايد، همچنين لزوم احترام وزير كشور اين حق را مي
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المللي حقوق بشر و توقف روند اخراج خودسرانه گذاردن آن به معيارهاي قانون بين
  ؛33معارضان از كشور

  
، مجمع 34مان سالم براي دموكراسي و حقوق بشرانتشار گزارش مشترك از سوي ساز -2

، در روز جمعه 36و مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس) 35حقوق بشر بحرين
گير هاي بحرين از شيوع بيماري همهبرداري مقام، در خصوص بهره1400 شهريورماه 12

ت هاي مذهبي شهروندان شيعه اين كشور جهدر راستاي تحديد آزادي 19 –كوويد 
  از: اندعبارتبرگزاري مراسم عاشورا در سال جاري. برخي از محورهاي اين گزارش 

برداري دولت بحرين از هاي حقوق بشري در خصوص بهرهابراز نگراني اين سازمان الف)
هاي مذهبي شهروندان شيعه در راستاي تحديد آزادي 19 –گير كوويد شيوع بيماري همه

  ميالدي؛ 2021عاشورا در سال  اين كشور جهت برگزاري مراسم
ل جاري اوت سا 8اشاره به اقدام وزارت دادگستري و امور اسالمي و وقف، در روز  ب)

لي مه ويژه هاي گروميالدي، به برقراري تدابير پيشگيرانه براي ايام عاشورا بر اساس توصيه
  مبارزه با ويروس كرونا و ايجاد محدوديت براي نحوه برگزاري اين مراسم؛

م به در روزهاي نهم و دهم محر 19 –اشاره به افزايش خطر شيوع بيماري كوويد  ج)
  سطح نارنجي و سبز شدن بالفاصله آن پس از گذشت اين روزها؛

 هروندانشم و اشاره به اقدام وزارت كشور به فراخواندن واعظان، مداحان، مديران مراس د)
هاي مذهبي بر كه اقدام به نصب پرچممچنين افرادي هكننده در مراسم عاشورا و مشاركت

فراد به ها كه در پي آن، براي اين ابازجويي از آن باهدفكرده بودند،  هايشانخانهديوار 
دينار بحريني  1000تا  200هايي نقدي از ، جريمه19 –دليل نقض مقررات بيماري كوويد 

  دالر آمريكا) در نظر گرفته شد؛ 2500تا  500(
                                                            

  . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش سازمان  33
https://euromedmonitor.org/en/article/4612/Bahrain:‐Depriving‐children‐of‐those‐stripped‐
of‐nationality‐from‐obtaining‐citizenship‐is‐inhumane 
٣٤ SALAM for Democracy and Human Rights 
٣٥ Bahrain Forum for Human Rights 
٣٦ Gulf Institute for Democracy and Human Rights 
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ردن ين ضرب و شتم يك واعظ در پاسگاه پليس، مسئول به شمار آواشاره به همچن ه)
ام هاي عزاداري براي اقدام شهروندان به نقض تدابير پيشگيرانه، انجرؤساي سازمان

كنندگان در مراسم گرفتن از مشاركت عكسبههاي خودسرانه، اقدام پليس دستگيري
شان، همچنين عكس خودروي ت شماره پالكها پس از مراسم و ثبعزاداري، رديابي آن

هاي خود استفاده كرده هايي كه از نمادهاي سياه بر روي ديوارها يا سقفگرفتن از خانه
ها و تعيين ها بازرسيكنندگان در مراسم با بنا كردن ايستبودند و اقدام به ارعاب مشاركت

  هاي نقدي؛جريمه
ظيفه وريزي شهري براي انجام هاشاره به انتصاب وزارت كار، امور شهرداري و برنام و)

رپوش هاي سياه و مصادره پوسترهاي اين مراسم در تالش براي سكندن و پاره كردن پرچم
  نهادن بر نقش وزارت كشور؛

جو  زندان 5و  12هاي مطرح شده از سوي زندانيان بندهاي اشاره به همچنين شكايت ز)
 اشورا؛عهبي در ايام گزاري مراسم مذها به برمبني بر ممانعت به عمل آمدن از اقدام آن

مندي و بهره مورد ضمانت قرار گرفتن حق برگزاري مراسم مذهبي حالدرعيناشاره به  ح)
ون هاي ديني در قانون اساسي بحرين و همچنين عضويت اين كشور در كنوانسياز آزادي

  المللي حقوق سياسي و مدني؛بين
و  ذهبيز ويژگي خود براي برگزاري مراسم متأكيد بر برخورداري هر دين و مذهب ا ط)

به  ن آنمسئوليت حكومت در زمينه تضمين اين حق و عدم مداخله در آن و يا سامان داد
  هاي مختلف به نحوي كه با ماهيت سياسي و امنيتي خود سازگار باشد؛بهانه
ردم هاي مشمار آوردن سلب اين حق به مثابه حمله به هويت و آزادياشاره به به ي)

ميت هاي كشور به احترام گذاردن به اين حق و به رسضمن تأكيد بر ضرورت اقدام مقام
  شناختن و پذيرش حقوق و هويت مردم؛

  هاي حقوق بشري بحرين از دولت اين كشور جهت:اشاره به درخواست سازمان ك)
  ذهبي؛م هاي ديني و استقالل اموراحترام گذاردن به حق برگزاري مراسم مذهبي، آزادي -
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 اخله درتوقف هدف قرار دادن شهروندان شيعه، عدم تحديد مراسم عاشورا و عدم مد -
  و مراسم تدفين؛ هاحسينيهها، مسائل مربوط به عزاداري

 دفينتتوقف فراخواندن واعظان، مداحان و شهروندان و مسئوالن مراسم عزاداري و  -
  شان؛براي ايشان يا دستگيريهاي نقدي ها و تعيين جريمهبازجويي از آن باهدف

هاي مذهبي در رابطه با تمامي هاي مسئول در زمينه نقض آزاديپاسخگو نمودن مقام -
  شهروندان و ساكنان اين كشور؛

فراهم آوردن امكان مالقات گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادي دين يا عقيده از  -
  ؛37هادر اين زمينه و پايان بخشيدن به آنشناسايي موارد نقض حقوق بشر  منظوربهبحرين 

 

، 38ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -3
، در خصوص محكوميت تالش مؤسسه ملي حقوق 1400 شهريورماه 9شنبه در روز سه

قض حقوق بشر در بحرين. برخي از محورهاي اين بشر براي سرپوش نهادن بر موارد ن
  از: اندعبارتگزارش 

نهادي مستقل و  عنوانبه، 39تصوير كشيده شدن مؤسسه ملي حقوق بشراشاره به به الف)
اقدام متداوم آن در پنهان  حالدرعينموظف به ارتقاء و حمايت از حقوق بشر در بحرين و 

هاي بحريني و تحكيم هر چه سوي مقام كردن موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده از
  بيشتر فرهنگ معافيت از مجازات؛

 وق بشر،ن حقاشاره به مورد هدف قرار گرفتن سيستماتيك متداوم زندانيان سياسي، مدافعا ب)
مامي هاي اين كشور در راستاي خاموش كردن تفعاالن و مخالفان دولت بحرين از سوي مقام

  ها در آن؛مخالفت

                                                            
شر، مجمع حقوق بشر بحرين و مؤسسه دموكراسي و سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بگزارش مشترك از سوي  37

  حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 
https://salam‐dhr.org/?p=4608 
٣٨ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٩ National Institute for Human Rights (NIHR) 
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ه هايي از سوي مؤسسه ملي حقوق بشر در واكنش بصدور بيانيه حالدرعين اشاره به ج)
سي، اين موارد، مبني بر تبديل شده پادشاهي بحرين به الگويي براي اصالحات سيا

 هاي عمومي و همچنين پايبندي به حاكميتدموكراسي، احترام به حقوق بشر و آزادي
  قانون و نهادهاي قانون اساسي؛

 2020 چنين ادعاي اين نهاد حقوق بشري حكومتي، در ماه دسامبر سالاشاره به هم د)
 مايت ازء و حتمايل پادشاهي بحرين به حقوق بشر و تعهد به ارتقا اينكهميالدي، مبني بر 

بشر در  ها در تناقض با واقعيت وضعيت حقوقآن اصيل، ثابت و متداوم است كه اين بيانيه
  اين كشور است؛

رهبران  قوق بشر،ع پيوستن سيستماتيك آزار و اذيت فعاالن، مدافعان حوقواشاره به به ه)
نهاد داخلي و ديگر افراد در قوه قضائيه اين كشور كه در آن از حقوق هاي مردمسازمان

شوند و قضايي عادالنه در اغلب موارد محروم مي نديفرآ ازخود در زمينه برخورداري 
  نقض مشاركت دارد؛  مؤسسه ملي حقوق بشر نيز در اين موارد

ها از گان و محروميت آناشاره به حبس خودسرانه شمار متعددي از دستگيرشد و)
گيري رههاي مدني، اقدام نيروهاي امنيتي نقابدار به يورش به منازل مسكوني و بهآزادي

ها، عدم برخورداري اين ها از خشونت فيزيكي عليه مظنونان و اعضاي خانواده آنآن
 ها به مظنونان در زمينهرساني آندر غالب موارد از احكام بازداشت و عدم آگاهيمأموران 

  شان؛داليل دستگيري
هاي فيزيكي، روحي و ها به قرار دادن زندانيان در معرض شكنجهاشاره به اقدام مقام ز)

 زير كردنها به بازداشتگاه و در دوران بازجويي، در راستاي ناگجنسي در زمان انتقال آن
ارك قانوني شواهد و مد عنوانبههايي كه اعتراف –هاي اجباري زندانيان به ارائه اعتراف

  گيرد؛توسط دادگاه در خالل محاكمه مورد پذيرش قرار مي
اشاره به همچنين محروميت مظنونان در غالب موارد از دسترسي به مشاوره حقوقي  ح)

ب از سوي وكال با توجه به محدوديت ناپذيري تهيه دفاعيه مناسپيش از محاكمه، امكان
دسترسي به اسناد و مدارك، غيرعلني برگزار شدن جلسات محاكمه و تالش براي محاكمه 
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ها: گفتني است كه صدها تن جمعي براي آنهاي دستهغيابي مظنونان يا برگزاري محاكمه
تي با اند، در جلساسال حبس شده 10از مخالفان حكومت كه محكوم به تحمل بيش از 

  اند؛مظنون و يا به صورت غيابي مورد محاكمه قرار گرفته 50بيش از 
المللي محاكمه عادالنه مبتني بر ها با موازين بيناشاره به تناقض آشكار اين محاكمه ط)

المللي حقوق مدني و سياسي: اين در حالي است كه مؤسسه ملي حقوق كنوانسيون بين
معتبري براي بررسي تصميمات قضايي يا اظهارنظر در بشر مدعي است كه اين نهاد مرجع 

آيد، با توجه به ها نيست، كه توجيه مناسبي براي انفعال اين نهاد به شمار نميزمينه محاكمه
 در عمل، از اختيار كامل براي نظارت بر اين مراحل برخوردار است؛ اينكه

حقوق بشر در زندان در اشاره به همچنين قرار گرفتن زندانيان سياسي و مدافعان  ي)
هاي معرض اِعمال سيستماتيك شكنجه و ديگر رفتارهاي ترذيلي، همچنين اقدام مقام

هاي محدوديت دسترسي به مراقبت ازجملههاي ظالمانه، زندان به استفاده از ساير روش
  درماني كافي، محروميت از وسائل بهداشتي و فقدان خدمات اوليه ديگر؛

 ازجملهها در زمينه موارد نقض حقوق بشر، دن تداوم افزايش اتهاماشاره به حاكي بو ك)
از ناتواني حكومت در زمينه پاسخگو نمودن عامالن  ييقضا فراهاي اِعمال شكنجه و اعدام

اقدام حكومت به مشاركت در ارتقاء فرهنگ  حالدرعينها و ها و مجازات آناين اقدام
ي مربوط به اِعمال شكنجه و حتي ترغيب معافيت از مجازات با مردود شمردن دعاو

ها كه حاكي از مشاركت مؤسسه ملي حقوق آن ها از طريق ارتقاء مقامعامالن اين اقدام
  بشر در اين جرائم است؛

استفاده سيستماتيك از ساختار حقوقي موجود هاي حكومت به سوءاشاره به اقدام مقام ل)
ان حقوق بشر بر اساس شواهد و مدارك در راستاي دستگيري فعاالن سياسي و مدافع

هاي تروريستي (مصوب برداري از قانون حمايت از جامعه از اقدامساختگي، همچنين بهره
آزادي  ازجملهها، ميالدي) در راستاي جرم به شمار آوردن بسياري از آزادي 2006سال 

تحميل هاي بازداشت، بيان و تشكيل تجمعات و اجتماعات و همچنين افزايش دوره
  حكم اعدام؛ ازجملهتر، گيرانهتر و صدور احكام سختهاي طوالنيحبس
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 هاي جديداشاره به همچنين منجر شدن اصالح قوانين مطبوعات به اعمال محدوديت م)
ز اهاي اينترنتي كه بر اين اساس استفاده نادرست هاي اجتماعي و سايتبر استفاده از شبكه

ار ها در راستاي مورد تهديد قرين شبكهقدام به استفاده از اهاي اجتماعي به مثابه اشبكه
  آيد؛دادن صلح جامعه، ايجاد تفرقه و تضعيف وحدت ملي به شمار مي

ها، ايعهشوهين، نشر بر جرائمي چون افتراء، ت ويژهبهاشاره به متمركز بودن اين قانون  ن)
ق صدور ا قابل مجازات از طريههاي حكومتي كه همگي آنها و دستگاهتخريب افراد، نهاد

  احكام حبس هستند؛
گامي مثبت  عنوانبهشمار آمدن ايجاد مؤسسه ملي حقوق بشر به لحاظ نظري اشاره به به س)

تاي مل در راسعناكارآمدي اين نهاد در  حالدرعيندر راستاي رعايت حقوق بشر در بحرين و 
 متداوم ود گسترده سرپوش نهادن بر موار اقدام آن به حالدرعينپايبندي به اين دستور كار و 
  نقض حقوق بشر در كشور؛

اشاره به عدم برخورداري اين نهاد از استقالل مالي، فني و لجستيك الزم به اين منظور  ع)
هاي و اقدام آن به سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده از سوي مقام

  .40شودمِ معافيت از مجازات ميكشور كه منجر به گسترش فرهنگ پيشاپيش حاك
  
  امارات متحده عربي*
، در روز 41المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -1

، در خصوص زندانيان سياسي در امارات متحده عربي. برخي 1400 شهريورماه 22دوشنبه 
  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 

هاي اخير به تالش براي به تصوير اقدام امارات متحده عربي در سال اشاره به الف)
دار اين روند گرايي و تبديل دوبي به طاليهمركز ثروت و تجمل عنوانبهكشيدن خود 

                                                            
  دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:ها براي گزارش مؤسسه آمريكايي 40

 https://www.adhrb.org/2021/08/adhrb‐condemn‐the‐nihrs‐whitewashing‐of‐human‐rights‐
abuses‐in‐bahrain 
٤١ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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هاي پر گريمركز جديد تجارت جهاني: اين در حالي است كه در زير اين جلوه عنوانبه
تري نهفته است كه در آن آزادي بيان و آزادي كزرق و برق و با شكوه، واقعيت بسيار تاري

  گيرد؛مطبوعات مورد سركوب قرار مي
الدي) مي 1971اشاره به مشتمل شدن قانون اساسي امارات متحده عربي (مصوب سال  ب)

ز اهاي پيش رو برخورداري دهه حالدرعينبر اعطاء آزادي عقيده به تمامي شهروندان و 
  انتقاد از حكومت؛ هرگونهاي كنترل و حذف معرفي تدابير جديد در راست

ال سدر  اشاره به اقدام حكومت امارات متحده عربي به معرفي قانون جرائم سايبري ج)
 2011هاي دموكراتيك به وقوع پيوسته در بهار عربي در سال ميالدي، پس از خيزش 2012

راي بكه به حكومت  هاسازگاري خود با ابزار رو به رشد بيان مخالفت منظوربهميالدي، 
  دهد؛ يمدستگيري افراد حامي اصالحات و يا منتقد حكومت در فضاي مجازي اختيار تام 

سرانه، هاي خوداشاره به منجر شدن اين روند به موارد گسترده ايجاد ارعاب، دستگيري د)
  هاي ناعادالنه، ِاعمال شكنجه و اخراج از كشور؛ها قهري، محاكمهناپديدشدگي

 2014ال ه به همراه شدن اين قانون با تصويب قانون مبارزه با تروريسم در ساشار ه)
هاي كشور جهت دستگيري و متهم ميالدي جهت فراهم آوردن امكان الزم براي مقام

 حتي نمودن هر فرد مخالف و معارض با حكومت و تداوم محبوس نگاه داشتن زندانيان
  راي مدت زمان نامحدود؛پس از به اتمام رساندن زمان محكوميت خود ب

ربي به عحده اشاره به برآورد انجام شده در اين زمينه مبني بر اقدام حكومت امارات مت و)
  تواند بيشتر باشد؛ ها مياگرچه كه تعداد آن –زنداني سياسي  200محبوس نگاه داشتن بيش از 

يل و مورد اشاره به متحمل شدن شكنجه، حبس انفرادي، محروميت از دسترسي به وك ز)
يو.ِاي.ايي «هاي زندانيان محكوم شده در محاكمه موسوم به تهديد قرار گرفتن رفاه خانواده

  ؛43ميالدي، همچنين دستگيري احمد منصور و دكتر ناصر بن غيث 2013در سال » 9442

                                                            
٤٢ UAE 94 
٤٣ Nasser Bin Ghaith 
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اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از حكومت امارات متحده عربي جهت  ح)
هاي خود در زمينه آزادي بيان و مطبوعات و پايبندي به حقوق درنگ سياستاصالح بي

  ؛44الملل و آزاد كردن زندانيان سياسيبين

شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
شر ، در خصوص اقدام امارات متحده عربي به حبس فعال حقوق ب1400 شهريورماه 18

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ».اهانت به اعتبار حكومت«ليل سوري به د
، به محكوم كردن شهريورماه 17اقدام امارات متحده عربي، در روز چهارشنبه  الف)

سال حبس به اتهام جرائم  10، فعال حقوق بشر سوري، به تحمل 45عبدالرحمان النحاس
  تروريستي و اهانت به اعتبار حكومت؛

بان سازمان ديده گذاربنياناره به محكوميت عبدالرحمان النحاس، فعال سوري اش ب)
پردازد، از كه به مستندسازي موارد نقض حقوق بشر توسط حكومت سوريه مي 46انسان

سوي دادگاه فدرال امارات متحده عربي، وابسته به وزارت امنيت اين كشور، تقريبًا دو سال 
 ميالدي؛ 2019ر سال دسامب 23پس از دستگيري او در 

اشاره به متهم شدن النحاس از سوي دادستان عمومي به عضويت ادعايي در سازماني  ج)
، مستقر در سوئيس و 47تروريستي به دليل ارتباط او با سازمان حقوق بشري الكرامه

همچنين اهانت به اعتبار حكومت با ارسال پست الكترونيكي به سفارت فرانسه و ارائه 
 يافت پناهندگي سياسي از اين كشور؛درخواست در

در  هاي اماراتي در پي دستگيري وياشاره به ناپديدسازي قهري النحاس توسط مقام د)
كه به زندان  ميالدي 2021ميالدي تا آغاز محاكمه او در ماه ژانويه سال  2019پايان سال 

  الوثبه فرستاده شد؛ 
                                                            

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش كارزار بين 44
http://icfuae.org.uk/research‐and‐publications‐briefings/political‐prisoners‐united‐arab‐
emirates 
٤٥ Abdul Rahman Al‐Nahhas 
٤٦ Insan Watch Organisation 
٤٧ Al‐Karama Organisation for Human Rights 
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ه ي مكالمقرارز زمان ناپديدشدگي براي براشاره به اجازه يافتن او براي نخستين بار ا ه)
وي سا خانواده، از اِعمال مجدد ممنوعيت تماس وي ب حالدرعيناش و تلفني با خانواده

خود  جه قرار گرفتن در زمان حبساو از مورد تهديد و شكن ازاينكهپسهاي اماراتي مقام
  پرده برداشت؛

، مبني بر قطع شدن كامل 48نيان اماراتاشاره به اظهارات مسئوالن مركز حمايت از زندا و)
ميالدي و حتي ممنوعيت ارتباط  2021ژانويه سال  7ارتباط النحاس با جهان خارج از روز 

  او با نماينده حقوقي خود؛
فتار رحوه اشاره به ابراز نگراني مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در رابطه با ن ز)

  ت؛تهاماتي كه منجر به محكوميت او شده اسهاي اماراتي با النحاس و همچنين امقام
، گزارشگر ويژه سازمان ملل به همراه ساير كارشناسان اين 49اشاره به اقدام مري الولور ح)

اي مشترك به امارات )، به ارسال نامهشهريورماه 3اوت (چهارشنبه  25سازمان، در روز 
 متحده عربي و ابراز نگراني در اين زمينه؛

اندازي كارزاري در هاي متمادي به راهام امارات متحده عربي در سالاشاره به اقد ط)
ها آن راستاي سركوب فعاالن حقوق بشر و امدادرسانان، دستگيري و ناپديدسازي قهري

  مدت و شكنجه در حبس؛هاي طوالنيدر معرض محكوميت دادنشانپيش از قرار 
ان ادرسه حبس و شكنجه يك امداشاره به آشكار شدن اقدام ابوظبي در سال گذشته ب ي)

 وريستي؛كرده و متهم كردن او به جرائم ترترك كه براي انجام مأموريت به سوريه سفر مي

اشاره به اِعمال موارد نقض حقوق بشر از سوي امارات متحده عربي در رابطه با  ك)
ر در با جاري بودن روابط گرم و همكاري روزافزون ميان دو كشو زمانهممنازعه سوريه 

انتقاد از  هرگونههاي اماراتي به سركوب خالل چند سال گذشته كه منجر به اقدام مقام
  ؛50جنايات بشار اسد عليه بشريت شده است

                                                            
٤٨ Emirates' Detainees Advocacy Centre (EDAC) 
٤٩ Mary Lawlor 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  50
 https://www.middleeastmonitor.com/20210909‐uae‐jails‐syria‐rights‐activist‐for‐insulting‐
the‐prestige‐of‐the‐state 
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ر روز دالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي، انتشار گزارش از سوي كارزار بين -3
كيل نهادي عربي به تش، در خصوص اقدام امارات متحده 1400 شهريورماه 9شنبه سه

اين  سوابق ضعيف اين كشور در اين رابطه. برخي از محورهاي رغمبهحقوق بشري 
  از: اندعبارتگزارش 

اشاره به اقدام شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي، در روز  الف)
حقوق بشر در ، به صدور قانوني فدرال در زمينه ايجاد مؤسسه ملي شهريورماه 8دوشنبه 

  ؛51اين كشور
 هاي بنياديناشاره به اهداف اين مركز مبني بر ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادي ب)

هاي بر اساس مباني قانون اساسي، قوانين و مقررات جاري در كشور و كنوانسيون
  المللي مربوطه؛بين
اي حمايت سي تنها برزنداني سيا 200اشاره به اعالم اين خبر در شرايطي كه بيش از  ج)

  برند؛هاي اين كشور به سر ميآميز و مشروع خود از حقوق بشر همچنان در زندانصلح
عاالن فن و اشاره به موارد متعدد اقدام حكومت امارات متحده عربي به شكنجه مدافعا د)

از  ها از حقوق شهروندي خود در زمينه برخورداريحقوق بشر در بند و محروم كردن آن
 هاي رسمي؛كمه سريع و دسترسي به مشاوره حقوقي در خالل بازجوييمحا

 وگيرانه آزادي بيان و مطبوعات اشاره به اقدام دولت اين كشور به تحديد سخت ه)
ي حكومتي هاهاي داخلي جهت اجتناب از انتقاد از حكومت، مقامهمچنين سانسور رسانه

  هاي سلطنتي؛يا خانواده
آزادي اجتماعات و آزادي دين نيز در اين كشور مورد  اين در حالي است كه و)

  .52گيرندمحدوديت قرار مي

                                                            
٥١ National Human Rights Institution (NHRI) 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 52
 http://icfuae.org.uk/news/despite‐poor‐human‐rights‐record‐uae‐announces‐national‐
human‐rights‐institution 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

 

  ائتالف به رهبري عربستان *
، در 1400 هماشهريور 24انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشنبه  -1

ان به هاي انصارا... در زمينه اقدام ائتالف عربي به رهبري عربستخصوص اظهارات مقام
  از: اندعبارتشهر يمن. برخي از محورهاي اين گزارش  3انجام حمالت هوايي به 

ر اقدام بهاي انصارا... در شبكه تلويزيوني المسيره، مبني اشاره به اظهارات مقام الف)
  بار حمله به شهر مأرب؛ 23به رهبري عربستان به ائتالف عربي 

عده در مرز صباره  6اشاره به همچنين اقدام اين ائتالف به مورد بمباران قرار دادن  ب)
 المللي تعز در جنوب غرب يمن؛باره فرودگاه بين 6عربستان سعودي و همچنين بمباران 

مالي اين حمالت گزارش اين در حالي است كه هيچ اطالعاتي در مورد تلفات احت ج)
  ؛53اي در مورد اين اظهارات صادر نكرده استنشده و ائتالف عربي نيز بيانيه

  
، 1400 ورماهشهري 19انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -2

سال از جنگ مسلحانه متداوم در اين  6در خصوص وضعيت اسفبار يمن با گذشت 
  از: اندعبارترهاي اين گزارش كشور. برخي از محو

، فرستاده جديد سازمان ملل در امور يمن، 54اشاره به اظهارات هانس گروندبرگ الف)
، مبني بر ارائه تصويري شهريورماه 19خطاب به اعضاء شوراي امنيت، در روز جمعه 

جاشدن و سال منازعه مسلحانه متداوم در يمن به كشته و بي 6اسفبار از منجر شدن 

                                                            
  آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  گزارش خبرگزاري 53

https://b2n.ir/g33494 
 
٥٤ Hans Grundberg 
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نين به ورطه فقر كشانده شدن هزاران غيرنظامي در اين كشور و همچنين افزايش همچ
  هاي جنسيتي در آن؛چشمگير خشونت

امان گرفته هاي بياشاره به وابسته بودن تمامي عوامل و پيامدهاي اين جنگ، از خشونت ب)
ه در وزمرتا كمبود سوخت و برق و افزايش شديد بهاي مواد غذايي و ديگر جزئيات زندگي ر

  هاي سياسي دشواري كه نيازمند توافقي جامع است؛اين كشور، به نوعي به پرسش
زير ناگ اشاره به منجر شدن فروپاشي نهادهاي دولتي به ممانعت از رشد اقتصادي و ج)

قض ب موارد متنابه فعاليت در شرايط نابسامان و در اغل وكارهاكسبكردن شهروندان و 
  مدت؛ن جنگ اقتصادي به بروز عواقب مخرب طوالني، همچنين انجاميديادار
يه اشاره به ناگزير شدن مردم يمن در تمامي نقاط اين كشور به زندگي در سا د)

كاالهاي  وانتقالنقلو حركت و همچنين  ييجاجابههاي شديد در زمينه آزادي محدوديت
ها، ادهري در جهاي جاها و محدوديتضروري به دليل منازعات متداوم، ايست بازرسي

 ها؛بنادر و فرودگاه

هاي جنوبي به همراه بروز خشونت در نهاي نظامي به استااشاره به انتقال مركز تقابل ه)
  ها، همچنين رو به وخامت نهادن اقتصاد و خدمات محلي در اين مناطق؛ اين استان

 منيتاگرفتن اشاره به تسري يافتن منازعات به مرزهاي كشور و مورد تهديد قرار  و)
رار گرفتن غيرنظاميان و مورد هدف ق ازجملهالمللي، هاي بينراهاي و آبمنطقه

  هاي عربستان سعودي؛زيرساخت
، معاون دبير كل سازمان ملل در امور 55اشاره به اظهارات غاده الطاهر مضوي ز)

بشردوستانه، مبني بر ناديده گرفته شدن حقوق زنان و دختران يمني و گستردگي 
  هاي جنسيتي در سراسر كشور؛خشونت

ي توجهقابلهاي زودهنگام و بر جاي ماندن تعداد ها و باردارياشاره به تداوم ازدواج ح)
از مادران خردسال: اين در حالي است كه زنان و دختران در اغلب موارد آخرين نفري 

مقاومت  رغمبهو روند كنند و به مدرسه ميخورند، به پزشك مراجعه ميهستند كه غذا مي
                                                            

٥٥ Ghada Eltahir Mudawi 
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ورطه ها ناگزير به فرو افتادن در ها تن از آندهند، ميليوناي كه از خود بروز ميالعادهخارق
  شوند؛ناكامي و سرخوردگي مي

، نماينده جامعه مدني و مدير اجرايي بنياد توسعه 56اشاره به درخواست انتصار القاضي ط)
امور يمن، جهت حصول اطمينان از مشتمل  از فرستاده ويژه سازمان ملل در 57دختران مأرب

  ؛58شدن فرآيند صلح بر مشاركت كامل و برابر تمامي زنان يمني از تمامي نقاط اين كشور

  
 شهريورماه 16شنبه وب، در روز سهانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -3

هاي بيشتر ت، در خصوص نياز هزاران تن از مهاجران سرگردان در يمن به حماي1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش جهت بازگشت به خانه. 

شت ايمن به هزار شهروند اتيوپيايي سرگردان در يمن براي بازگ 5انتظار نزديك به  الف)
و  وم منازعاتبا تشديد مخاطرات براي اين مهاجران با توجه به تدا زمانهمكشور خود 

  در اين كشور؛  19 –بحران شيوع بيماري كوويد 
المللي مهاجرت براي عزيمت ريزي انجام شده از سوي سازمان بيناشاره به برنامه ب)

بانه بازگشت داوطل«آبابا به كمك دو پرواز موسوم به  مهاجر از عدن به آديس 300حدود 
ا هفته ت ز در، ضمن ابراز اميدواري در خصوص تداوم اين روند، انجام دو پروا»بشردوستانه

هاي ريزي براي گسترش اين طرح به استانپايان سال جاري ميالدي و همچنين برنامه
 ريان است؛ها همچنان در جديگري چون مأرب كه منازعات در آن

ن ديگر از ت 79پرواز از عدن و  5مهاجر با انجام  597اشاره به بازگشت داوطلبانه  ج)
 ؛تاكنونصنعا در سال جاري ميالدي 

ميليون دالري از جامعه  3المللي مهاجرت به دريافت كمك از سازمان بيناشاره به ني د)
تداوم بخشيدن به  منظوربهپيايي هاي يمني و اتيوالمللي و همچنين تداوم حمايت مقامبين

 اين برنامه؛

                                                            
٥٦ Entesar Al‐Qadhi 
٥٧ Marib Girls Foundation for Development 

  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 58
 https://news.un.org/en/story/2021/09/1099622 
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مدتًا در ع –هزار مهاجر در وضعيت ناگوار در اين كشور  32اشاره به سرگرداني حدود  ه)
هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا كه از سفر به دليل محدوديت –ي مراكز موقت شهر

 انعت به عمل آورده است؛ها به عربستان سعودي ممآن

 هاي قاچاق انسان در اين مسير با توجه بهاشاره به كاهش ميزان فعاليت شبكه و)
استثمار  منظوربههاي جايگزين ها به اتخاذ راهاقدام آن حالدرعينهاي جاري و محدوديت

  مهاجران و كسب منافع مادي؛
ت اشاره به ناگزير شدن برخي از مهاجران به كار كردن در مزارع جهت پرداخ ز)

ربايي هاي جنسيتي و آدمهاي خود و قرار گرفتن برخي ديگر در معرض خشونتبدهي
ها به آب، غذا، بهداشت و آن توجهقابلبراي اخاذي: اين در حالي است كه اكثريت 

 هاي درماني دسترسي ندارند؛قبتمرا

قدام و ا اشاره به سرخوردگي فزاينده بسياري از مهاجران براي بازگشت به كشورشان ح)
هاي بازگشت ميالدي، به گزينش راه 2020ها، از ماه مه سال تن از آن 18200حدود 

ني كه ياهاي دريايي به جيبوتي يا سومالي به كمك همان شبكه قاچاقچاز مسير -پرمخاطره 
ها به نآها به شبه جزيره عرب را داشتند كه منجر به غرق شدن بسياري از قصد انتقال آن

 ها از جمعيت شده است؛دليل انباشتگي قايق

ه كمك برنامه بتن از مهاجران بازگردانده شده به كشورشان  20سال بودن  18اشاره به زير  ط)
دن سرپرست بوال جاري ميالدي، همچنين بيپروازهاي بازگشت داوطلبانه بشردوستانه در س

 2021وارد به يمن: گفتني است كه اين برنامه در سال درصد از مهاجران تازه 10بيش از 
 و دولت آلمان حمايت شده است؛ متحدهاياالتميالدي از سوي دولت 

 حاليندرعميالدي و  2019هزار مهاجر به يمن در سال  138اشاره به ورود بيش از  ي)
جاشدگي ميالدي بر اساس شاخص رديابي بي 2020مهاجر در سال  37500رود بيش از و

  المللي مهاجرت؛سازمان بين
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المللي مهاجر به اين كشور از سوي سازمان بين 12600اشاره به ثبت ورود بيش از  ك)
درصدي ميزان مهاجران  60ميالدي كه نمايانگر كاهش  2021مهاجرت تا پايان اوت سال 

 .59ميالدي است 2019اس با سال در قي
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