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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 آشكار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400ه كشورهاي منطقه، در آبان ما

، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانبه دست
 ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس

  ت:اس
  

  دي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعو الف) موارد نقض حقوق
 

  عربستان سعودي*
آبان ماه  19، در روز چهارشنبه 2انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -1

برخي از  پشت درهاي بسته. 3، در خصوص برگزاري محاكمه عبدالرحمن الُدويش1400
  محورهاي اين گزارش عبارتند از:

هاي سعودي حقوق بشري القسط در زمينه قصد مقامهاي سازمان اشاره به يافته الف)
  ، واعظ ناپديدشده؛4جهت محاكمه نمودن عبدالرحمن الُدويش، فرزند سليمان الُدويش

و اهري قاشاره به اقدام حكومت سعودي به دستگيري سليمان الُدويش و ناپديدسازي  ب)
  ت؛در دست نيساز سرنوشت او اطالعي  تاكنونميالدي: گفتني است كه  2016در سال 

                                                            
المللي )؛ كارزار بينDoctors without Borders)؛ سازمان پزشكان بدون مرز (UN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

 International Campaign for Freedom in the United Arab Emiratesبراي آزادي در امارات متحده عربي (

(ICFUAE)ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (مؤسسه آمريكايي )؛Americans  for  Democracy  and 

Human Rights in Bahrain (ADHRB)) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM for Democracy 

and Human Rightsراسي و حقوق بشر ()؛ مركز اروپا براي دموكThe European Centre for Democracy and 

Human Rights (ECDHR) بشر (سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپاييEuropean‐Saudi Organization for 

Human Rights  (ESOHR)سازمان حقوق بشري القسط ( )؛ALQST for Human Rights تحليلي  –)؛ پايگاه خبري
پايگاه خبري و  )Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي شبكه خبري دويچه وله؛)؛ Middle East Eyeميدل ايست آي (

  ).Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –
٢ ALQST for Human Rights 
٣ Abdulrahman Al‐Dowaish 
٤ Sulaiman al‐Dowaish 
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ماس با تميالدي، به دليل  2021اكتبر سال  18اشاره به محبوس شدن عبدالرحمن از  ج)
  دفتر دادستان عمومي جهت آگاهي از وضعيت پدر خود؛

ميالدي، به دستگيري مجدد  2021هاي سعودي، در ماه اوت سال اشاره به اقدام مقام د)
و به دليل مشاجره با  2017خست در سال ، برادر عبدالرحمن، كه ن5عبدالوهاب الُدويش

 هاي وزارت كشور در مورد سرنوشت پدرش دستگير شده بود؛يكي از مقام

تن هاي سازمان حقوق بشري القسط مبني بر مورد محاكمه قرار گرفاشاره به يافته ه)
  ي؛وكيل عبدالرحمن الدُويش پشت درهاي بسته، بدون اطالع خانواده او و بدون حضور و

هاي سعودي و ناپديدسازي زندانيان، هاي غيرقانوني مقامشاره به محكوم كردن اقداما و)
همچنين درخواست اضطراري جهت رفع تمامي اتهامات عليه عبدالرحمن الُدويش و 

 ؛ 6درنگ اوآزادي بي

  
، در روز 7بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -2

المللي حقوق بشر از ، در خصوص درخواست كارشناسان بين1400ماه آبان  12چهارشنبه 
. برخي از 9و اسعد شَُبر 8عربستان سعودي جهت لغو احكام اعدام محمد الشخوري

  محورهاي اين گزارش عبارتند از:
غو لاشاره به درخواست گزارشگران ويژه سازمان ملل از عربستان سعودي جهت  الف)

ر ب تأكيدبرند، ضمن عد شَُبر كه هر دو در حبس به سر مياعدام محمد الشخوري و اس
ين و مواز هاي حقوقيناكارآمدي اين كشور در زمينه احترام گذاردن به تدابير فرآيند اينكه

اي منجر شده است كه حكومت مسئول آن به هاي خودسرانههاي عادالنه، به قتلمحاكمه
  آيد؛شمار مي

 2021ارشگران ويژه سازمان ملل، در ماه اوت سال اشاره به مشتمل شدن نامه گز ب)
هاي مزبور، ميالدي، بر اطالعات به دست آمده از منابع متعدد مبني بر تصريح مفاد پرونده

                                                            
٥ Abdulwahhab al‐Dowaish 

  حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان  6
 https://www.alqst.org/en/post/abdulrahman‐al‐dowaish‐on‐trial‐behind‐closed‐doors 
٧ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٨ Mohammed Al‐Shakhouri 
٩ Asaad Shubbar 
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اند، ها در اين روند متحمل شدهدستگيري الشخوري و شبر و موارد نقضي كه آن ازجمله
 رداري از محاكمه عادالنه؛قهري، شكنجه و محروميت از حق برخو همچون ناپديدشدگي

ه براي ر شداشاره به ابراز نگراني عميق گزارشگران ويژه در زمينه احكام اعدام صاد ج)
اخذ  س اعترافاتبا توجه به صدور اين احكام بر اسا ويژهبهمحمد الشخوري و اسعد شبر، 

  شده تحت شكنجه؛
 عنوانبههاي قضايي مقاماعترافات توسط  گونهازاينبر تناقض فاحش استفاده  تأكيد د)

هاي محاكمه هاي صحيح حقوقي و ضمانتمدارك و شواهد محكوميت متهمان، با فرآيند
  عادالنه؛

ر دو متهم ين دااشاره به همچنين ابراز نگراني گزارشگران در اين زمينه كه قرار گرفتن  ه)
ها ناست كه آ رفتار به اين دليل بودهمعرض موارد نقض حقوق بشر، آزار و اذيت و سوء

  آيند؛مي هاي مذهبي به شماردر اين كشور در زمره اقليت
رض ر معداشاره به ابراز نگراني گزارشگران در زمينه قرار گرفتن الشخوري و شبر  و)

رار ققهري و شكنجه كه به رغم آگاهي قاضي پرونده، مورد تحقيق و بررسي  ناپديدشدگي
 نگرفته است؛

امنيت  ادي ونجر شدن تأييد اين اتهامات به نقض حق بر حيات، آزاين نامه بر م تأكيد ز)
نه الملل در زميبر اساس بند سوم اعالميه جهاني حقوق بشر، نقض ممنوعيت حقوق بين

يون وانسناپديدسازي قهري و حق آزادي انديشه، وجدان، دين و عقيده و همچنين نقض كن
 ان سعودي امضا شده است؛ميالدي از سوي عربست 1997منع شكنجه كه در سال 

مايت هاي اين سازمان در زمينه حضمانت اينكهگزارشگران ويژه سازمان ملل بر  تأكيد ح)
تنها  ازاتاز حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام حاكي از اين امر است كه اين نوع مج

اي ي كه قصد فرد متهم برجرائم –ترين جرائم صادر شود يتواند به هنگام وقوع جدمي
  ها شود؛ها ثابت شده و منجر به از دست رفتن جان انسانانجام قتل در آن

ها در كنند كه حتي در اين شرايط نيز حكم اعدام تنمي تأكيداين گزارشگران همچنين  ط)
هاي الزم براي محاكمه فرآيندهاي حقوقي و فراهم آمدن تمامي ضمانت ياجراصورت 

هاي كمامي مراحل قضايي از كمفرد متهم در ت اينكه هازجملتواند صادر شود، عادالنه مي
 گردد؛ برخوردارحقوقي الزم 

  :ازجملههاي گزارشگران سازمان ملل از حكومت سعودي اشاره به درخواست ي)
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  احكام اعدام محمد الشخوري و اسعد شبر؛ ياجراحصول اطمينان از عدم  -
امات مربوط به ناپديدسازي قهري، هاي الزم در زمينه بررسي اتهبرداشتن تمامي گام -

اعمال شكنجه، حبس خودسرانه و نقض محاكمه عادالنه، كه متهمان ممكن است در 
  معرض آن قرار گرفته باشند؛

 المللي؛برگزاري محاكمه مجدد براي الشخوري و شبر با رعايت معيارهاي حقوقي بين -

جهت حصول اطمينان از اين اي از نامه شكايت متهمان دسترسي ديوان عالي به نسخه -
اپديدشدگي قهري امر كه اين نهاد قضايي از قرار گرفتن متهمان در معرض شكنجه و ن

  آگاهي يافته است؛
قانون و  ياجراهاي صورت گرفته در رابطه با درنگ در زمينه اقدامارائه پاسخ بي -

اين كشور تعهدات حقوق بشري و مشخص نمودن چگونگي تطابق اتهامات تروريستي در 
با اصول قطعيت حقوقي و چهارچوب حقوقي تعريف شده از سوي سازمان ملل در زمينه 

 مبارزه با تروريسم؛

موارد نقض انجام پذيرفته در قبال اين دو متهم در حقيقت بخشي از  اينكهاشاره به  ك)
م هايي كه با مجازات اعداآن ويژهبهرويكرد حكومت عربستان در قبال زندانيان است، 

مواجه هستند، ضمن ابراز نگراني براي جان الشخوري و شبر با توجه به افزايش سرعت 
 در اين كشور؛ احكام اعدام ياجرا

المللي با ارائه اطالعات اشاره به اقدام اخير عربستان سعودي به گمراه كردن جامعه بين ل)
ل درويش، حكومت در مورد پرونده مصطفي آ اينكه ازجملهغيرواقعي در زمينه متهمان، 

 اجراسعودي نه تنها نامه سازمان ملل در اين زمينه را ناديده گرفت و حكم وي را به 
آل درويش به  اينكهدرآورد، بلكه حقايق مستند در اسناد رسمي را انكار نمود، مبني بر 

 هنگام ارتكاب جرم كودك بوده است؛

 41و اسعد شبر و دست كم  اشاره به در معرض خطر قرار داشتن جان محمد الشخوري م)
بشر پيگيري سعودي براي حقوق  –توسط سازمان اروپايي  هايشانپروندهزنداني ديگر كه 

  شود؛مي
 2021ماه نوامبر سال  اوايلاحكام اعدام در عربستان تا  ياجرااشاره به روند فزاينده  ن)

به اتهام جرائمي كه  اند، آن همكودكان اعدام شده ازجملهتن،  59ميالدي كه تا اين مدت 
  آيند؛مره جرائم جدي به شمار نميدر ز
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مؤثر در زمينه مسئول به شمار آوردن ناقضان  سازوكاراشاره به منجر شدن فقدان  س)
حقوق بشر به افزايش هراس و نگراني براي جان افرادي كه در معرض خطر اعدام قرار 

  ؛10در اين كشوربا توجه به عدم استقالل قوه قضائيه  ويژهبهدارند، 
  
دوشنبه  بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3

يدن حكم اعدام تعزيري جديد در عربستان و رس ياجرا، در خصوص 1400آبان ماه  10
برخي از محورهاي اري ميالدي. ي سال جابتداتن از  59ها در اين كشور به تعداد اعدام

  ارتند از:اين گزارش عب
 2021پنجاه و نهمين حكم اعدام از سوي عربستان از آغاز سال  ياجرااشاره به  الف)

، در روز 11گذاردن حكم اعدام تعزيري عليه مكي بن كاظم آل عُبيد اجراميالدي با به 
آبان ماه، در منطقه القطيف و در نتيجه افزايش تعداد احكام اعدام تعزيزي در  10دوشنبه 

  مورد؛ 8 سال جاري به
ليه عرده اشاره به صدور بيانيه از سوي خبرگزاري رسمي سعودي مبني بر اتهامات وا ب)

مصرف مواد آل عبيد كه شامل تيراندازي، قاچاق سالح، تخريب اموال عمومي و سوء
 شود، همچنين ارائه اين توضيح كه حكم مزبور از سوي دادگاهمخدر و اشاعه آن مي

 ديوان عالي آن را تأييد كرده است؛كيفري ويژه صادر شده و 

نه هاي اخير در عربستان به هشدار در زمياحكام اعدام ياجرااشاره به منجر شدن  ج)
ه با توجه بند، تعداد واقعي اين احكام و همچنين تعداد شهرونداني كه مورد تهديد قرار دار

ها به تيابي آنها كه موجب ممانعت از دساقدام حكومت عربستان به ارعاب خانواده
  شود؛اطالعات الزم در زمينه وضعيت زندانيان خود مي

اخل هاي حقوق بشري در داشاره به فقدان ايفاء نقش از سوي جامعه مدني و سازمان د)
هاي ديگر بررسي پرونده اينكهكشور، با توجه به اِعمال سانسور از سوي دولت سعودي و 

 شود؛هاي ناعادالنه ميحاكمهنيز منجر به افزايش هراس از برگزاري م

به صدور بيانيه در ماه  –نهادي رسمي  –اشاره به اقدام كميسيون حقوق بشر عربستان  ه)
هاي ميالدي، مبني بر استمهال احكام اعدام صادر شده در زمينه پرونده 2021ژانويه سال 

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

https://b2n.ir/g23172 
١١ Makki bin Kazim Al Obaid 
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ده به آل عبيد مربوط به مواد مخدر: اين در حالي است كه اين مورد در ميان اتهامات وار
هاي مواد مخدر را زير هاي خودسرانه در پروندهمشاهده شده كه جدي بودن استمهال قتل

  برد؛سؤال مي
ر و يا ق بشاشاره به عدم اقدام عربستان سعودي به قانوني كردن بيانيه كميسيون حقو و)

  است؛ خود اصالح قوانين در اين رابطه كه حاكي از فقدان پايبندي اين كشور به تعهدات
ميالدي، به اعالم استمهال در  2020اشاره به اقدام حكومت سعودي، در ماه آوريل سال  ز)

پس  12حكم اعدام مصطفي آل درويش ياجرامجرمان و در عين حال رابطه با اعدام كودك
  از گذشت يك سال؛

عبدا...  هازجملمجرمان، اشاره به تداوم اقدام حكومت عربستان به تهديد حيات ساير كودك ح)
  ؛17و حسن زكي الفرج 16، سجاد الياسين15، يوسف المناصف14، جالل اللباد13الحويطي

البته گفتني است كه بر اساس توئيتي كه از سوي مادر عبدا... الحويطي، در روز  ط)
نوامبر، منتشر شده، ديوان عالي سعودي حكم اعدام او را لغو كرده و اين  19چهارشنبه 

گيرد، اما خطر صدور حكم اعدام مجددًا مورد محاكمه قرار ميبدان معنا است كه وي 
  ؛18همچنان براي او وجود دارد، با توجه به اين پرونده وي همچنان باز و در جريان است

ضي تيار قااحكام تعزيري از سوي دولت سعودي كه به اخ ياجراتداوم  اينكهبر  تأكيد ي)
اهش هت كجود ندارد، با قصد اعالمي آن صادر شده و مبناي قانوني يا ديني براي آن وج

ن احكام ها متناقض بوده و منجر به افزايش احتمال استفاده خودسرانه از ايتعداد اعدام
 عنوانبهش آن را امري كه حاكي از عدم استقالل قوه قضائيه عربستان بوده و نق –شود مي

  كشد؛نهاد مجري اراده سياسي حكومت به تصوير مي
الدي كه در مي 2021احكام اعدام از آغاز سال  ياجراافزايش ميزان صدور و اشاره به  ك)

  هاي حكومت در اين رابطه است؛عدهتناقض با و
بشر سعودي براي حقوق  –اي كه سازمان اروپايي پرونده 43گفتني است كه عالوه بر  ل)

 اينكهبر  أكيدتها در اين زمينه همچنان نامعلوم است، ضمن كند، ميزان تهديددنبال مي

                                                            
١٢ Mustafa Al‐Darwish 
١٣ Abdullah Al‐Huweiti 
١٤ Jalal Al‐Labbad 
١٥ Yousef Al‐Mansaf 
١٦ Sajjad Al‐Yasin 
١٧ Hassan Zaki Al‐Faraj 
١٨https://b2n.ir/s62211 
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اصالحات انجام شده در زمينه صدور احكام اعدام بايد شامل ارائه ضمانت به  هرگونه
  .19تمامي افراد مورد تهديد شود و دولت از مداخله در اين زمينه اجتناب ورزد

  
  بحرين*
، 20ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -1

، در خصوص اقدام غيراخالقي، هدفمند و غيرقانوني 1400آبان ماه  17شنبه در روز دو
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:ن به حبس خودسرانه شهروندان خود. بحري
خواهانه جمعي مردم بحرين در واكنش به خودكامگي اشاره به خيزش دموكراسي الف)

ا باضات و اقدام حكومت به سركوب اعتررژيم آل خليفه كه ده سال پيش به وقوع پيوست 
وض دستگيري و متهم نمودن صدها تن از مدافعان حقوق بشر و شهروندان خود، در ع

ي مندي از حق آزادي بيان و حق آزادفراهم آوردن امكان الزم براي مردم جهت بهره
  تشكيل اجتماعات؛

هاي مورد استفاده مقامروش معمول  عنوانبهشمار آوردن حبس خودسرانه اشاره به به ب)
ن بحريني در راستاي ممانعت به عمل آوردن از حمايت از حقوق بشر و خاموش كرد

ن اقدام دولت بحري تاكنونميالدي  2011صداي مخالفان در كشور: گفتني است كه از سال 
 هاي مذهبي، پزشكان، وكال وبه دستگيري هزاران تن از مدافعان حقوق بشر، شخصيت

 ان خود نموده است؛ديگر شهروند

أموران ها در اكثريت موارد و حاكي بودن سوابق مبودن اين دستگيري ييقضا فرااشاره به  ج)
  تبر؛ت معپليس بحرين از روند قاطعانه و مستمر دستگيري مردم بدون ارائه احكام بازداش

 مينهزمردم اين كشور طي دوران بازداشت و حبس، از حق خود در  اينكهاشاره به  د)
نجه هاي بحرين در معرض شكبرخورداري از مشاوره حقوقي محروم بوده و در بازداشتگاه

  گيرند؛ها قرار ميو ديگر تهديد
االن د: يا فعزينه را انتخاب نماينگبسياري از زندانيان بايد يكي از اين دو  ديگرعبارتبه ه)

هاي و يا با اقدام اند، اعتراف كنندحقوق بشر را محكوم و به جرمي كه مرتكب نشده
 شان مواجه شوند؛اعضاء خانواده وجويانه عليه خود تالفي

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: راي حقوق سعودي ب –گزارش سازمان اروپايي  19

https://b2n.ir/a99450 
٢٠ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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هاي خودسرانه در بحرين، در ده سال گذشته و حبس توجهقابلاشاره به افزايش  و)
هاي اين كشور كه در تالش براي هاي بهار عربي، توسط مقامبا آغاز خيزش زمانهم

خالصه  طوربههاي ضدحكومتي هستند: فعاليت ها وو يا تمامي اقدام هرگونهتحديد 
  ين سركوب شده است؛كامل در بحر طوربهتوان گفت كه آزادي بيان مي
 ين واشاره به توجه سازمان ملل و شوراي حقوق بشر به وضعيت حقوق بشر در بحر ز)

  هاي خودسرانه؛در عين حال اقدام حكومت اين كشور به تداوم بخشيدن به روند حبس
المللي از بحرين جهت متوقف ساختن اين باره جامعه بيناره به درخواست چنديناش ح)

عمال فقت با اهاي اين كشور به انكار اتهامات وارده و يا مواروند و در عين حال اقدام مقام
 اند؛عملي نشده گاههيچينه كه هاي ارائه شده در اين زمتغييرات و توصيه

بوده نالمللي وضع از سوي بحرين تنها مختص نهادهاي بيناتخاذ اين م اينكهاشاره به  ط)
المللي تحقيق كميته بين«هاي و حكومت اين كشور حتي به رغم پذيرش اكثريت توصيه

المللي و اي كه از سوي دولت تشكيل شده و برخوردار از كارشناسان بينكميته –» بحرين
ها جامه عمل از آن يكهيچ هاي خودسرانه، بهدر زمينه حبس ويژهبه –داخلي است 
  نپوشانده است؛

هاي كه نمايانگر حمالت هدفمند مقام 21اشاره به پرونده دكتر عبدالجليل السينكيس ي)
يكي از  عنوانبهبحرين عليه فعاالن حقوق بشر است: گفتني است كه دكتر السينكيس 

دان آل خليفه اعضاء احزاب مخالف الوفاق و حق، يكي از منتقدان سرشناس حاكميت خان
به شمار آمده و پيش از چندين بار دستگيري و تحمل حبس، از جايگاه مهمي در دانشگاه 

 بحرين در رشته مهندسي مكانيك برخوردار بوده است؛

تانيا در زمينه ميالدي به سخنراني در بري 2010اشاره به اقدام دكتر السينكيس، در سال  ك)
 ر در بحرين كه منجر به دستگيري و حبسوضعيت هشداردهنده و فرسايشي حقوق بش

  بيش از شش ماه او به هنگام بازگشت به كشور شد؛
 يابتالآميز به رغم هاي خشونتاشاره به قرار گرفتن او در زمان حبس، در معرض شكنجه ل)

ت كه هاي بحرين از آن آگاهي داشتند: گفتني اساو به سندروم پس از فلج اطفال كه مقام
 آزاد شد؛ ميالدي با صدور فرمان عفو سلطنتي از زندان 2011اه فوريه سال السينكيس در م

                                                            
٢١ Dr. Abduljalil Al‐Singace 
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اشاره به دستگيري مجدد دكتر السينكيس، يك ماه پس از آزادي از حبس، به دليل  م)
گروهي از سيزده  -» 22بحرين سيزده«يكي از اعضاء گروه  عنوانبهشركت در تظاهرات، 

آميز در تظاهرات بهار عربي در بحرين شخصيت سياسي كه به دليل مشاركت مسالمت
 محكوم به تحمل حبس شدند؛

ن در ن مردابزرگترين زندا –اشاره به تداوم يافتن حبس دكتر السينكيس در زندان جو  ن)
اري عضالني و بيم –لتي اختالل اسك ازجملههاي متعدد، به بيماري ابتالبه رغم  –بحرين 

ي طنهادن سندروم پس از فلج اطفال وي  كم خوني داسي شكل، همچنين رو به وخامت
  اين مدت؛

اه مهاي پزشكي ضروري و از اين در حالي است كه او مكرراً از دسترسي به مراقبت س)
 ت كه درميالدي از ديدار با خانواده خود محروم بوده است: گفتني اس 2017مارس سال 

نساني و ه دليل شرايط غيراشده و اين زندان بنالملل رعايت زندان جو معيارهاي حقوق بين
 انباشتگي آن از جمعيت، بدنام است؛

گيري اي از اقدام حكومت بحرين به دستگفتني است كه پرونده دكتر السينكيس نمونه ع)
ن ل شدشهروندان خود، اعم از زنان، كودكان، فعاالن و مدافعان حقوق بشر بدون قائ

وي كم بازداشت دستگير شده و از سها است، كه بسياري بدون حتمايز ميان آن هرگونه
  گيرند؛مأموران امنيتي و پليس اين كشور تحت شكنجه و رفتارهاي غيرانساني قرار مي

 د بااشاره به تناقض آشكار تداوم اقدام بحرين به حبس خودسرانه شهروندان خو ف)
ي و دنالمللي حقوق من بيناصول پاريس و كنوانسيو ازجملهالمللي، معاهدات و اصول بين

  سياسي؛
اشاره به درخواست از حكومت بحرين جهت پايان دادن به اين روند و آزاد كردن  ص)

خودسرانه دستگير و  طوربهتمامي زندانيان سياسي، مدافعان حقوق بشر و ساير افرادي كه 
  ؛23اندحبس شده

 

                                                            
٢٢ Bahrain Thirteen 

  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه آمريكايي 23
https://www.adhrb.org/2021/11/arbitrary‐detention‐in‐bahrain/ 
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شنبه ، در روز پنج24انتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -2
باني دادرسي قر عنوانبه، در خصوص به شمار آوردن شيخ علي سلمان 1400آبان ماه  13

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:ناعادالنه در بحرين. 
ي آميز مردم توسط نيرواشاره به اقدام حكومت بحرين به سركوب اعتراضات صلح الف)

مان آغاز ن در اين اعتراضات از زكنندگاقهري و مورد پيگرد قرار دادن مشاركت
  ميالدي؛ 2011ين كشور در ماه فوريه سال اهاي مردمي در خيزش

اشاره به اقدام حكومت بحرين به دستگيري و حبس هر شهروندي كه شجاعانه  ب)
فاق، شيخ علي سلمان، رهبر جمعيت الو ازجملهخواستار آزادي و احترام بوده است، 

  كشور؛ بزرگترين حزب مخالف در اين
يت او ميالدي و محكوم 2014دسامبر سال  28اشاره به دستگيري شيخ علي، در روز  ج)

  آميز از حق خود در زمينه آزادي بيان؛مندي صلحسال حبس به دليل بهره 4به تحمل 
ين ناپذير در راستاي رفع بحران سياسي متداوم بحرخستگي طوربهگفتني است كه او  د)

رده كتاي حفظ مشاركت مردم در مديريت امور كشور خود تالش مشاركت نموده، در راس
ض از اذيت و تبعي در راستاي متوقف ساختن اِعمال آزار و كارزارهايياندازي و به راه

  سوي حكومت پرداخته است؛
ئن ه ژواشاره به اقدام حكومت به متهم كردن شيخ علي به جاسوسي براي قطر در ما ه)

رس) و روز اختالفات ميان قطر و كشورهاي حوزه خليج (فاميالدي، در پي ب 2017سال 
  كمي پيش از پايان نخستين محكوميت خود؛

ر پي ميالدي، به حبس ابد د 2018نوامبر سال  4اشاره به محكوميت شيخ علي در  و)
 برگزاري محاكمه فاقد معيارهاي عادالنه؛

ر درخواست او د اشاره به حمايت هميشگي شيخ علي سلمان از اصالحات و صلح، ز)
گوهاي جدي، تالش براي و انجام گفت رواداريهاي خود جهت رعايت تمامي سخنراني

بات ثزدايي از شرايط كشور و برقراري رفع اختالفات و آغاز آشتي ملي در راستاي تنش
 در آن؛

اشاره به پافشاري حكومت بحرين بر منزوي نمودن كامل شيخ علي سلمان و ساير  ح)
برداري آن از اند و بهرهها نيز به حبس ابد محكوم شدهخالف كه آنهاي مشخصيت

                                                            
٢٤ SALAM for Democracy and Human Rights 
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اختالفات با قطر در راستاي دستگيري و محكوم كردن او، به اين اميد كه وي را همواره به 
 دور از مردم و در خاموشي نگاه دارد؛ 

ل اسدسامبر  28ساله شيخ علي سلمان در روز  7پايان رسيدن محكوميت اشاره به به ط)
  دي براي جرمي كه فاقد توجيه است؛ميال 2021

هاي متمادي و دشوار در گفتني است كه شيخ علي سلمان، به رغم گذراندن سال ي)
هاي مردم در آمال وسيلهبدينزندان، همچنان آماده پذيرش آشتي ملي با حكومت است تا 

به امنيت و ثبات  راستاي دستيابي به دموكراسي را برآورده ساخته و اين كشور سرانجام
  ؛25دست يابد

  
، 1400، در آبان ماه 26انتشار گزارش از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر -3

هاي آكادميك در راستاي پنهان برداري بحرين از مشاركتدر خصوص چگونگي بهره
برخي از محورهاي اين گزارش ين كشور. نمودن موارد فاحش نقض حقوق بشر در ا

  از:عبارتند 
هان، جبا نهادهاي آكادميك  اشاره به اقدام حكومت بحرين به استفاده از همكاري الف)

رو به  هادن بر كارنامهراهبردي عامدانه در راستاي سرپوش ن عنوانبهها، همچون دانشگاه
  وخامت حقوق بشري خود؛ 

سلطنتي حاكم كه يكي از اعضاء خانواده  متحدهاياالتاشاره به اقدام سفير بحرين در  ب)
و در  27هاي بوستون و سافوكآيد، به حفظ روابط خود با دانشگاهبر اين كشور به شمار مي

هاي حقوق بشري انجام پذيرفته توسط دولت بحرين استفادهعين حال ناديده گرفتن سوء
هايي اشاره كرد كه مدافعان حقوق بشر ها و بازداشتگاهتوان به شرايط زندانمي ازجملهكه 
  اند؛خودسرانه در آن محبوس شده طوربه

گذاري آكادميك، با هاي بوستون و سافوك در اين سرپوشاشاره به مشاركت دانشگاه ج)
سازد تا يمكه اين مقام را نيز قادر  متحدهاياالتها با سفير بحرين در توجه به همكاري آن

  ادامه دهد؛رحمانه اين كشور همچنان به ناديده گرفتن سابقه حقوق بشري بي

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://salam‐dhr.org/?p=4738 
٢٦ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٢٧ Suffolk 



  14                                                                                                                           77گزارش راهبردي 

 

كه به تدريس مقطع اختصاصي  28اشاره به رابطه مستقيم دانشگاه هادرزفيلد بريتانيا د)
 –پردازد، با آكادمي سلطنتي پليس بحرين كارشناسي ارشد در زمينه علوم امنيتي مي

  سازماني كه مكرراً متهم به اِعمال شكنجه شده است؛
ين عاوي اِعمال شكنجه از سوي اگفتني است كه به رغم شواهد موجود دال بر د ه)

ه نهاد جهت تعليق اين دوره آموزشي، دانشگاسازمان و درخواست چندين سازمان مردم
وقف ا متمزبور از آشكار نمودن منافع مالي حاصل از اين دوره امتناع ورزيده و آن ر

 نساخته است؛

ميالدي، به  2018امبر سال نو 5، در ايتاليا، در روز 29اشاره به اقدام دانشگاه ال ساپيينزا و)
كرسي شاه حمد «بنيان نهادن كرسي جديد استادي به افتخار پادشاه بحرين تحت عنوان 

اين در حالي است كه بحرين سابقه »: آميزاديان و همزيستي مسالمتبراي گفتگوي بين
 اي و عدم مداراي مذهبي دارد؛هاي فرقهطوالني در زمينه اِعمال تبعيض

 شمار آوردن بحرينبه به متحدهاياالتالمللي مذهبي بين اقدام كميسيون آزادياشاره به  ز)
دين و  كشوري كه مرتكب موارد نقض سيستماتيك، متداوم و فاحش آزادي عنوانبه

  مذهب شده است؛
دهند، قدرت درصد از جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مي 70نزديك به  كهدرحالي ح)

يان را شيع ار خاندان سني مذهب آل خليفه قرار داشته كه جامعهسياسي اين كشور در اختي
  دهند؛براي احقاق حقوق فرهنگي، مذهبي، سياسي و قانوني خود مورد هدف قرار مي

خله هاي شيعيان، مدااشاره به اقدام حكومت بحرين به تخريب بسياري از عبادتگاه ط)
شان، همچنين آميزمي صلحعمو ها و سركوب تظاهراتمتداوم در مراسم مذهبي سنتي آن

ها ز آناشان از طريق سلب تابعيت مورد آزار و اذيت قرار دادن روحانيون شيعه و مجازات
  شان از كشور؛و اخراج

ه بپليس،  تي واشاره به اقدام نهادهاي دفاعي بحرين، مشتمل بر نيروهاي نظامي، اطالعا ي)
ينه آميز در زمعمال راهكارهاي تبعيضحذف متداوم شيعيان از ساختار خود، از طريق اِ 

عيض د تباستخدام افراد: گفتني است كه جامعه شيعيان در بخش آموزش و تحصيل نيز مور
 شوند؛واقع مي

                                                            
٢٨ Huddersfield 
٢٩ La Sapienza 
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تجاري  ني واشاره به در عين حال تالش ايتاليا در راستاي تحكيم بيشتر روابط سازما ك)
ار ض قرين كشور به مورد تبعيبا بحرين، به رغم شواهد موجود دال بر اقدام حكومت ا

رين به ترين شريك تجاري بحدادن سيستماتيك جامعه شيعيان: گفتني است كه ايتاليا اصلي
هاي دولت اين كشور يا اعضاء آيد و سفارت ايتاليا همواره به ديدار با مقامشمار مي

  پردازد؛خانواده سلطنتي مي
هاي حقوق ا دغدغهآميز با بحرين در رابطه بتقاداشاره به ناكامي ايتاليا در زمينه تعامل ان ل)

ود با هاي مذهبي، به دليل منافع اقتصادي حاصل از روابط خبشري، همچون اِعمال تبعيض
ز هاي نمايندگان پارلمان اين كشور كه به تازگي ااين پادشاهي و به رغم درخواست
 ازد؛ سيم بحرين را متوقف ود از رژخاند تا حمايت دانشگاه ال ساپيينزا درخواست نموده

ومت انكاري چون، ِاعمال تبعيض متداوم حك اشاره به مستندسازي واقعيات غيرقابل م)
ط مذهب اين كشور و نقض متداوم حقوق بشر از سوي آن، توسبحرين عليه ساكنان شيعه

 نهاد؛هاي مردمها، سازمان ملل و سازماندولت

هاي مختلفي حرين از بخشباي همچون حكومت هبرداري ديكتاتورياشاره به بهره ن)
ن تصويري ، گردشگري و ديپلماسي در راستاي نشان دادوكاركسبچون، ورزش، فرهنگ، 

هاي شگاهتالش براي برقراري روابط نزديك با دان ازجملهمثبت از خود در جهان خارج، 
  ش؛پژوه به نمايش گذاردن تعهد خود به تحصيل، علم، دانش و باهدفكشورهاي ديگر 

شگاه دان اين در حالي است كه دكتر عبدالجليل السينكيس، كه داراي مدرك دكترا از س)
در سال  منچستر بوده و رياست بخش مهندسي مكانيك دانشگاه بحرين را بر عهده داشته،

شر خواهي و افشاي حقيقت در زمينه موارد نقض حقوق بميالدي به دليل دموكراسي 2009
  ني شده است؛در اين كشور زندا

ايط ه شراشاره به اقدام دكتر السينكيس به آغاز اعتصاب غذايي ديگر در اعتراض ب ع)
هاي پزشكي و همچنين مورد مصادره از مراقبت سيستماتيكمحروميت  ازجملهزندان، 

 كرده است؛ ش آن وقت صرفها براي نگارقرار گرفتن كتاب پژوهشي خود كه سال

ها و نهادهاي آكادميكي كه به همكاري با حكومت بحرين اشاره به اقدام دانشگاه ف)
پردازند، به در حقيقت خاموش كردن صداي كساني كه همواره براي احقاق دموكراسي و مي

بحريني در داخل و خارج از كشور، صداي  مشهوركنند، صداي فعاالن حقوق بشر مبارزه مي
در اين زمينه را ارتقاء بخشند و صداي ها تا آگاهي اندتالشنهاد كه در هاي مردمسازمان
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اند و همچنين هاي خود در اين رابطه را ابراز داشتهسازمان ملل و پارلمان اروپا كه دغدغه
  .30مندي از حقوق بشرمحروم كردن مردم بحرين از حق برخورداري از دموكراسي و بهره

  
  امارات متحده عربي*
 24شنبه حليلي ميدل ايست آي، در روز دوت –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

الملل در صورت گزينش مقام ، در خصوص تضعيف اعتبار پليس بين1400آبان ماه 
هاي اين برخي از محوراروپايي.  گذارانقانوناز نگاه  رياست اين سازمان، عنوانبهاماراتي 

  گزارش عبارتند از:
ار ف قراشاره به هشدار چندين عضو برجسته پارلمان اروپا در زمينه مورد تضعي الف)

س پليس الملل (اينترپل) در صورت انتصاب رئيگرفتن مأموريت و اعتبار سازمان پليس بين
  رياست آن؛ عنوانبهامارات متحده عربي 

يسيون س كمرئياشاره به نامه ارسال شده از سوي سه نماينده پارلمان اروپا خطاب به  ب)
ثبيت ري تاروپا و درخواست جهت انتخاب رئيس اينترپل از كشوري كه از نظام عدالت كيف

 شده و احترام دراز مدت به حقوق بشر برخوردار باشد؛

الملل جهت بررسي اتهامات مربوط به اشاره به درخواست از اعضاء سازمان پليس بين ج)
، رئيس پليس امارات متحده 31صر الرئيسيهاي حقوق بشري عليه احمد نااستفادهسوء

  عربي، كه در انتخابات آتي اين سازمان پيشتاز است؛
ز بر ضرورت اقدام نهادهاي اروپايي جهت حصول اطمينان از استفاده ا تأكيد د)

به  اينكهتحكيم حقوق بشر شود، نه  كه منجر به ايگونهبههاي اقتصادي خود مشاركت
 تضعيف آن بيانجامد؛

 ويژهبه، هايي كه اتحاديه اروپا مدافع آن استشاره به تعارض انتخاب رئيسي با ارزشا ه)
ر د ازجملهپذيري در قبال موارد جدي نقض اين حقوق، در زمينه حقوق بشر و مسئوليت

 رابطه با اِعمال شكنجه؛

اشاره به اظهارات رئيسي كه در حال حاضر از اعضاء كميته اجرايي اين سازمان به  و)
رئيس آن برگزيده شود، نقش امارات متحده  عنوانبهچنانچه  اينكهآيد، مبني بر مار ميش

                                                            
  گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 30

 https://www.ecdhr.org/?p=1378 
٣١ Ahmed Naser al‐Raisi 
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دار اقدامات پليسي مبتني بر فناوري مدرن و عامل برقراري ارتباط طاليه عنوانبهعربي را 
  نمايد؛المللي تثبيت ميدر جامعه بين

سئوليت ت كشور، مبازرس كل وزار عنوانبهگفتني است كه رئيسي در حال حاضر  ز)
 نظارت بر نيروهاي امنيتي و پليس امارات متحده عربي را بر عهده دارد؛

حده ميالدي رياست پليس امارات مت 2015اشاره به متهم شدن رئيسي كه از سال  ح)
نجه ال شكنظارت بر ِاعم ازجملهعربي را بر عهده دارد، به موارد جدي نقض حقوق بشر، 

  يي؛عليه دو شهروند بريتانيا
سال جاري  اوايلاشاره به همچنين شكايت مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در  ط)

عمال ل اِميالدي، از اين مقام امارات متحده عربي، بر اساس اين ادعا كه رئيسي مسئو
  هاي ظالمانه عليه احمد منصور، معارض اماراتي، بوده است؛شكنجه و اقدام

اي مبني بر ه سپتامبر سال جاري ميالدي، قطعنامهگفتني است كه پارلمان اروپا، در ما ي)
ها مواجه درخواست از اعضاء اينترپل جهت انجام تحقيق در زمينه اتهاماتي كه رئيسي با آن

   32؛است، به تصويب رساند
كاي شامل سه تن از نمايندگان مجلس آلمان، بوندستاگ، اين در حالي است كه  ك)

از هاي آزاد) و فرانك شوابه (دموكراتاز حزب (حزب سبزها)، پيتر هايت از گرينگ (
ها)، سه حزب احتمالي تشكيل دهنده دولت آينده آلمان، در روز سوسيال دموكراتحزب 

مشترك به نامزدي احمد ناصر الرئيسي براي تصدي  ايدر بيانيه ماه، آبان 26چهارشنبه 
فعاالن  ازاينپيشكه گفتني است الملل اعتراض كردند. مقام رياست سازمان پليس بين

  ؛33هاي مشابهي را منتشر كرده بودندهاي مدني نيز نامهحقوق بشر و سازمان
  
 آبان 14معه جتحليلي ميدل ايست آي، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

 والدين ، در خصوص مرگ فرزند يكي از مخالفان اماراتي در تبعيد بدون حضور1400ماه 
  عبارتند از: برخي از محورهاي اين گزارشوي از سفر.  ل ممنوعيتد به دليخو

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  32

https://www.middleeasteye.net/news/eu‐lawmakers‐say‐uae‐police‐chief‐would‐
undermine‐interpols‐reputation 
٣٣https://b2n.ir/p60945 



  18                                                                                                                           77گزارش راهبردي 

 

، استاد دانشگاه و مخالف 35، فرزند احمد النُعيمي34اشاره به مرگ محمد النُعيمي الف)
سياسي اماراتي در تبعيد، بدون حضور والدين خود، در بيمارستان القاسمي شارجه، كه به 

هاي پدرش تحت گراييبوده و به دليل كنش مبتالو فلج مغري  چهار اندامبيماري فلج 
  ممنوعيت سفري قرار داشته است؛

كنند، مي خواهر و برادر وي كه در لندن در تبعيد زندگي 5گفتني است كه والدين و  ب)
  به هنگام مرگ در كنار او حضور نداشتند؛

جازي ري ماندازي كارزاسال جاري ميالدي، به راه اوايلاشاره به اقدام پدر وي، در  ج)
هاي امارات متحده عربي جهت لغو ممنوعيت سفري تحميل مبني بر درخواست از مقام

 شده بر فرزند بيمارش تا سرانجام همه خانواده بتوانند به هم بپيوندند؛

زمند كند، نيافرزندش كه با مادربزرگش زندگي مي اينكهمكرر النعيمي مبني بر  تأكيد د)
 كي است؛هاي ويژه پزشدريافت مراقبت

ر خود، د وكاركسباشاره به اظهارات النعيمي مبني بر حضور وي در بريتانيا براي انجام  ه)
اصالحات  ياجراهاي گسترده افرادي كه خواهان دستگيري كههنگاميميالدي،  2012سال 

  در امارات متحده عربي بودند، به وقوع پيوست؛
ه دليل يا بدخواسته و زندگي در بريتاناشاره به ناگزير شدن او به انتخاب تبعيد خو و)

 تنپنجش، از شش فرزند كهدرحاليهراس از مورد آزار و اذيت قرار گرفتن در كشورش، 
 ه انجامبادر قبه او پيوستند: اين در حالي بود كه محمد در آن زمان به دليل بيماري خود 

  اين سفر نبود؛
 ه ازمنوعيت سفري براي محمد كاشاره به سپس اقدام حكومت امارات به ِاعمال م ز)

  ا ممانعت به عمل آورد؛اش در بريتانيپيوستن او به خانواده
ري ق بشاشاره به اقدام گروه حقوق بشري خاورميانه و شمال آفريقا و سازمان حقو ح)

 اي به گزارشگر ويژه سازماننامهالقسط، در ماه مارس سال جاري ميالدي، به ارائه اتهام
المت بر س آزادي عقيده و بيان و گزارشگر ويژه اين سازمان در زمينه حقملل در زمينه 

ري جسمي و روحي، مبني بر درخواست جهت مداخله در اين رابطه و لغو ممنوعيت سف
  اعمال شده بر محمد؛

                                                            
٣٤ Muhammad al‐Nuaimi 
٣٥ Ahmed al‐Nuaimi 
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 برازااشاره به اقدام گسترده فعاالن و مدافعان حقوق بشري در فضاي مجازي به  ط)
  ربي؛هاي امارات متحده عرابطه و محكوم كردن اقدام مقام نارضايتي شديد خود در اين

ادر ، براشاره به گزارش مركز حقوق بشر امارت متحده عربي مبني بر دستگيري خالد ي)
ميالدي،  2012ژوئيه سال  16النعيمي، توسط گروهي از مأموران امنيتي حكومتي، در روز 

ر دوضيح تحكم بازداشت قضايي و يا پس از مورد يورش قرار دادن منزل او، بدون ارائه 
  زمينه دليل دستگيري وي؛

ر ا نوياشاره به محروميت خالد النعيمي از برخورداري از تختخواب، قلم و كاغذ  ك)
ديد خورشيد در زماني كه در بازداشت و تحت بازجويي قرار داشت، همچنين مورد ته

ها به امضاء اوراقي ن آنر شدهاي وي و ناگزيقرار گرفتن خانواده او در زمان بازجويي
  اهند كرد؛هاي اجتماعي سكوت خودر شبكه اينكهمبني بر 

 هاي فعاالن و مدافعان حقوقگفتني است كه حكومت امارات متحده عربي خانواده ل)
م بعيت و محرواز طريق لغو تا ازجملهدهد، بشري را از طرق مختلف مورد هدف قرار مي

 ؛هايشانخانوادهبه  ها از سفر و پيوستنكردن آن
 هاي امارات بهبان حقوق بشر مبني بر تداوم اقدام مقاماشاره به گزارش سازمان ديده م)

 عنوانهبگذاري در زمينه راهبرد قدرت نرم و به تصوير كشيدن نمايي از كشور خود سرمايه
ن و عاالفنه همچنان به حبس ناعادال كهدرحالياز سعه صدر  برخورداركشوري پيشرو و 

 پردازند؛معارضان مي

هاي صدها تن از فعاالن، دانشگاهيان و وكال در حال گذراندن محكوميت اينكهاشاره به  ن)
هاي امارات متحده عربي هستند كه در بسياري موارد، اين مدت خود در زندان طوالني

صادر  هاي ناعادالنه و بر اساس اتهامات مبهم و گستردهاحكام در پي برگزاري محاكمه
  ؛36ها در زمينه آزادي بيان و تشكيل اجتماعات استشده و ناقض حقوق آن

  
، در روز 37المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -3

، در خصوص محكوميت نقض سيستماتيك حقوق زنان 1400آبان ماه  12چهارشنبه 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  36

https://www.middleeasteye.net/news/uae‐travel‐ban‐exiled‐dissident‐son‐dies‐without‐
parents 
٣٧ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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برخي از  اساس گزارش جديد هيأتي فراحزبي. بريتانيايي در امارات متحده عربي بر
  محورهاي اين گزارش عبارتند از:

ريتانيا بياب متشكل از نمايندگان پارلمان اشاره به اقدام يك هيأت فراحزبي حقيقت الف)
ن هاي وكالي حقوق بشري، به انتشار گزارشي در زمينه حقوق زناو برخوردار از كمك

بطه، ن رابي بر اساس جلسه استماع اخير شاهدان در ايبريتانيايي در امارات متحده عر
ه هاي اين كشورها نيز ارسال شدشهادت اين نهاد حقوق بشري، كه براي دولت ازجمله
ري وق بشگزارش، امارات متحده عربي در رابطه با زنان از كارنامه حق بنابرايناست: 

  ضعيفي برخوردار بوده و بايد به فوريت به آن پرداخته شود؛
گفتني است كه اين گزارش همچنين به انتقاد از نمايندگان وزارت خارجه بريتانيا در  ب)

هاي ابتدايي را در اختيار زنان بريتانيايي قرار امارات متحده عربي پرداخته كه تنها توصيه
، زن بريتانيايي كه 38نامارادهند كه در اين كشور نياز به كمك دارند؛ همچون كيتلين مكمي

ميالدي، از سوي وزير رواداري اين كشور مورد حمله جنسي قرار  2020فوريه سال  در ماه
گرفته و تنها لينكي از يك وب سايت در مورد چگونگي مواجهه با حمالت جنسي براي 

 او فرستاده شد؛

قوق حهاد اشاره به مشتمل شدن شاهدان اين استماع از نمايندگان سه سازمان مردم ن ج)
 والملل، گروه حقوق بشري خاورميانه و شمال آفريقا مان عفو بينساز ازجملهبشري، 

هايي از سازمان المللي براي آزادي در امارات متحده عربي، همچنين گزارشكارزار بين
ي بان حقوق بشر، سازمان ملل و ديگر نهادهاي حقوق بشري كه به توصيف الگوهاديده

اد افر قدرت حكومت در قياس با حقوق سركوب، عدم تحمل مخالفان و فقدان توازن ميان
  در اين كشور پرداختند؛

اشاره به شهادت زنان قرباني موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربي در اين  د)
، كه به همراه شاهزاده لطيفه، دختر حاكم دوبي، ربوده و 39تينا جوهاينن ازجملههيأت، 

شاهد يك منازعه بوده  اينكهه به دليل ك 40خودسرانه حبس شده بود، آسا هاچينسون طوربه
نامارا كه از سوي وزير رواداري امارات متحده عربي دستگير و زنداني شد، كيتلين مك

 طوربهمورد حمله جنسي قرار گرفت و نماينده يك زن بريتانيايي كه در حال حاضر 
 خودسرانه در اين كشور محبوس شده است؛

                                                            
٣٨ Caitlin McNamara 
٣٩ Tiina Jauhiainen 
٤٠ Asa Hutchinson 
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 ازجملههاي اين قربانيان، شكار شده در شهادتاشاره به موارد نقض حقوق بشر آ ه)
دن ش، وادار هايشانگذرنامهمحروميت از برخورداري از وكيل، مورد مصادره قرار گرفتن 

ها منجر شود، محبوس شدن بدون تفهيم توانست به متهم شدن آنبه امضاء اسنادي كه مي
 وفصلحلع در راستاي شروكار حقوقي مراه هرگونهاتهام، يا محروميت از برخورداري از 

 مصونيت عامالن نقض حقوق بشر از مجازات؛ شان و همچنينپرونده

مورد حبس  1350اشاره به شواهدي دال بر اقدام وزارت خارجه بريتانيا به ثبت بيش از  و)
ني است كه ميالدي: گفت 2016تا  2011زنان بريتانيايي در امارات متحده عربي، از سال 

 ر تأييدببني ده در ماه مه سال جاري ميالدي از وزارت خارجه بريتانيا مدرخواست انجام ش
ربي به عتحده از موارد نقض حقوق شهروندان بريتانيايي در امارات م وزارتخانهآگاهي اين 
  ت؛رار نگرفهايي كه براي اين كشور به همراه دارد، مورد بررسي و اقدام الزم قدليل هزينه

 ه رغم تالشودن وضعيت حقوق بشر در امارات متحده عربي، بب وتارتيرهاشاره به  ز)
 ازجملهه ككشوري مدرن و آزاد  عنوانبهحكومت آن جهت به تصوير كشيدن اين كشور 

م دين، عد توان به اين موارد اشاره كرد: تحديد گسترده آزادي بيان، تشكيل اجتماعات ومي
ها، ، اِعمال شكنجه در زندانتساوي حقوق زنان و مردان، حبس خودسرانه شهروندان

دم ين كشور نيستند، عادر قبال افرادي كه شهروند  ازجملههاي جنسيتي، اِعمال تبعيض
هاي شونتدر مورد كارگران خانگي، گستردگي خ ويژهبهرعايت حقوق زنان در مشاغل 

 ايياعتمادي به نظام قضخانگي و عدم حمايت الزم از قربانيان خشونت و منجر شدن بي
  به عدم اقدام شهروندان به گزارش دادن بسياري از جرائم به وقوع پيوسته؛

  :ازجملههاي اين هيأت پس از بررسي تمامي مدارك و شواهد، اشاره به درخواست ح)
تن ر گرفدرخواست از دولت بريتانيا جهت حصول اطمينان از مورد تحقيق و تفحص قرا -

ريتانيايي در زمان جانب شهروندان بهاي صورت گرفته از مناسب تمامي شكايت
  ها در اين رابطه؛هاي الزم به آنشان در امارات متحده عربي و ارائه تمامي كمكاقامت

ز ها، نه تنها اها و  فراگرفتن از آنبريتانيايي به جدي گرفتن اين پرونده وزراترغيب  -
بعيض و تاماراتي كه رنج هاي معروف شهروندان بريتانيايي، بلكه از معضالت زنان پرونده

  اند؛هاي اين كشور متحمل شدهقاممعدالتي را از سوي بي
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وند هاي بيشتر در زمينه ربر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به انجام موشكافي تأكيد -
 المللي عدالت و احترام بههاي اماراتي در راستاي پيروي از معيارهاي بيناقدامات مقام

 شوند؛مهماناني كه به كشورشان وارد ميحقوق شهروندان خود و 

 ايت ازاصالحات الزم در امارات متحده عربي در راستاي حم ياجرابر ضرورت  تأكيد -
 هيچ مبناي اينكههايي در راستاي حصول اطمينان از برداشتن گام ويژهبهحقوق بشر، 

 جود ندارد؛قانوني براي اِعمال تبعيض جنسيتي و

هاي الزم در ر بريتانيا و امارات متحده عربي به برداشتن گامدرخواست از هر دو كشو -
استفاده ءوراستاي حصول اطمينان از رعايت حقوق زنان در اين كشور، با توجه به وجود س

 هاي كنسولي الزم از سويدر نظام عدالت كيفري امارات و عدم ارائه خدمات و كمك
 ت؛شور نقض شده اسشان در اين كوقدولت بريتانيا به زناني كه حق

و تجارت و سفر در جهان  وكاركسباگرچه امارات متحده عربي مركز  اينكهاشاره به  ط)
توجهي كنند، اما بيهزار شهروند بريتانيايي در آن زندگي مي 100آيد و بيش از به شمار مي

آميز و آشكار اين كشور به حق آزادي بيان، تشكيل اجتماعات و تجمعات مسالمت
هاي آن آميز كه تحت تسلط كامل مقامن برخورداري از نظام عدالت كيفري تبعيضهمچني

هاي شديد حقوق بشري استفادهپذيري گسترده زنان در قبال سوءقرار دارد، موجب آسيب
  .41شده است

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

  كشورهاي منطقه
 

  به رهبري عربستان ائتالف *
 روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

تغذيه حاد بر درصد از كودكان يمني به سوء 75 يابتال، در خصوص 1400آبان ماه  24
  از: برخي از محورهاي اين گزارش عبارتندبرآوردهاي سازمان بهداشت جهاني.  اساس
شيدن نج كرمبني بر  ترييتوبه انتشار خبر از سوي سازمان بهداشت جهاني در  اشاره الف)

  تغذيه حاد؛درصد از كودكان يمني از سوء 75
                                                            

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 41
 http://icfuae.org.uk/press‐releases/new‐cross‐party‐panel‐report‐condemns‐systematic‐
rights‐violations‐against‐british 
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كشور كه  ميليون تن از جمعيت اين 16,2اشاره به همچنين وجود ناامني غذايي براي  ب)
  ميليوني آن است؛ 30برابر با بيش از نيمي از جمعيت 

نگراني شديد شوراي امنيت سازمان ملل، در ماه گذشته ميالدي، در اشاره به ابراز  ج)
هاي طوالني رنج مردم آن از گرسنگي ازجملهخصوص وضعيت ناگوار انساني در يمن، 

مدت و خطر فزاينده وقوع قحطي در سطوح گسترده در اين كشور كه با وضعيت نابسامان 
  ؛42اقتصادي همراه است

  
، 1400 آبان ماه 20شنبه يگاه خبري سازمان ملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي پا -2

هاي برخي از محورها در استان مأرب. تداوم درگيري در خصوص ابراز نگراني در زمينه
  اين گزارش عبارتند از:

، دستيار موقت دبيركل سازمان ملل در زمينه 43اشاره به اظهارات رامش راجاسينگام الف)
هاي اضطراري، خطاب به شوراي امنيت، مبني ن هماهنگي كمكامور بشردوستانه و معاو

جبهه در استان مأرب به ناگزير شدن  50ها در نزديك به بر منجر شدن تداوم درگيري
هزار تن از مردم اين كشور به گريز از محل سكونت خود، از ماه سپتامبر  35دست كم 

  سال جاري ميالدي؛
 هاي خود و در عينه در راستاي افزايش كمكاشاره به تالش نهادهاي بشردوستان ب)

ناپذيري تأمين تمامي نيازهاي مردم يمن با توجه به افزايش نيازهاي حال امكان
 بشردوستانه؛

 در اين رايطاشاره به ابراز نگراني عميق سازمان ملل در زمينه رو به وخامت نهادن ش ج)
مأرب  ه شهرانچه منازعات جاري بچن اينكهمنطقه و برآورد نهادهاي سازمان ملل مبني بر 

 هزار تن ديگر از مردم اين كشور خواهد شد؛ 450جا شدگي برسد، منجر به بي

ها در درنگ به درگيرياشاره به درخواست مجدد سازمان ملل جهت پايان دادن بي د)
بر لزوم اقدام جامعه جهاني به  تأكيدبس سراسري، ضمن استان مأرب و برقراري آتش

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  42

https://www.middleeastmonitor.com/20211115‐75-��-yemeni‐children‐suffer‐from‐acute‐

malnutrition‐who 
٤٣ Ramesh Rajasingham 
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هاي مالي در راستاي تأمين بودجه نهادهاي امدادرسان جهت خشيدن به ارائه كمكتداوم ب
 مقابله با قحطي و ديگر معضالت بشردوستانه در اين كشور؛

، فرستاده ويژه سازمان ملل در زمينه يمن، پس 44اشاره به ابراز نگراني هانس گروندبرگ ه)
ر گرفتن غيرنظاميان در مناطق از سفر سه روزه خود به استان تعز، در زمينه هدف قرا

ايمن و آزادانه مردم و كاالها با  جاييجابههاي شديد ِاعمال شده بر مسكوني و محدوديت
ها، همچنين رو به وخامت نهادن سريع وضعيت توجه به تداوم مسدود بودن جاده

  اقتصادي و ارائه خدمات اوليه در اين كشور؛
 شمول، همچنينهاي جامع و گفتگوهاي سياسي همهحلبر لزوم دستيابي به راه تأكيد و)

ه ها جهت گفتگو در زمينه مسائل سياسي، نظامي و اقتصادي كدرخواست از تمامي طرف
 موجب نگراني تمامي مردم يمن شده است؛ 

، 45اشاره به اقدام فرستاده ويژه سازمان ملل به محكوم نمودن ترور راشا عبدا... الحرازي ز)
باردار بود: گفتني است كه  كهدرحاليي، در شهر عدن، در هفته گذشته نگار يمنروزنامه

  همسر وي نيز در اين حادثه به شدت مجروح شده است؛
 يااجربر ضرورت  دتأكينگار ضمن اشاره به ابراز همدردي با خانواده اين روزنامه ح)

  عدالت و مسئول به شمار آوردن عامالن اين اقدام؛
 نگاران در تماميهم آمدن شرايط الزم براي تمامي روزنامهبر ضرورت فرا تأكيد ط)

هاي هاي خود بدون هراس از اقدامكشورهاي جهان جهت انجام شغل و فعاليت
  جويانه؛تالفي

 مسرشهگفتني است كه خانم حرازي بر اثر انفجار بمبي كه در خودروي حامل وي و  ي)
نگاران هها از روزنامت كه هر دوي آنكار گذاشته شده بود به قتل رسيد: الزم به ذكر اس

 هاي تلويزيوني مستقر در منطقه خليج (فارس) بودند؛يكي از كانال

، دبيركل سازمان يونسكو، مبني بر محكوم كردن اين 46اشاره به اظهارات اودري آزولي ك)
ن اين ميالدي از كارآموزا 2019خانم حرازي در سال  اينكهحمله فجيع ضمن اشاره به 

  سازمان ملل بوده است؛ نهاد
نگاران به تضعيف حق آزادي بيان و توانايي اشاره به منجر شدن حمله به روزنامه ل)

  ؛47رساني به مردم كه در زمان منازعات بسيار ضروري استها در اطالعرسانه
                                                            

٤٤ Hans Grundberg 
٤٥ Rasha Abdullah Al Harazi 
٤٦ Audrey Azoulay 
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بان ماه آ 19انتشار گزارش از سوي سازمان پزشكان بدون مرز، در روز چهارشنبه  -3

هاي شديد روحي در يمن با توجه به تداوم منازعات وص افزايش بيماري، در خص1400
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: در اين كشور.

سر  يگر دردبحراني كه  –در يمن براي هفتمين سال متوالي  منازعاتاشاره به تداوم  الف)
ر، ردم اين كشومفاه و تأثير ويرانگر آن بر سالمت و ر –گيرد خط خبرهاي روز قرار نمي

  گيرد؛ها كه در غالب موارد مورد توجه قرار نميسالمت روحي و رواني آن ويژهبه
ها و اختالالت روحي و اي از بيمارياشاره به رنج كشيدن مردم يمن از مجموعه ب)

پريشي، افسردگي، اختالل دوقطبي، اختالل خوابي، روان، اضطراب، بيازجملهرواني، 
  ز سانحه و اقدام به خودكشي؛اضطراب پس ا

سالمت  رفتنگاشاره به منجر شدن منازعه مسلحانه در يمن به نه تنها تحت تأثير قرار  ج)
هاي درماني، تحصيل و غذا، ها به مراقبتجسمي مردم اين كشور، بلكه كاهش دسترسي آن

ابراز  شان از آزاديها و عدم برخورداريآن جاييجابههمچنين تحديد آزادي حركت و 
  تواند به اختالالت جدي روحي و رواني بيانجامد؛احساسات و روحيات خود كه مي

ق اشاره به منجر شدن تداوم جنگ و فقدان خدمات سالمت روح و روان در مناط د)
 عاليتفاستان حجه كه سازمان پزشكان بدون مرز در آن مشغول به  ازجملهمختلف يمن، 

اطق اين قه و ساير منالالت روحي در ميان مردم اين منطها و اختاست، به افزايش بيماري
  كشور؛

ي از هاي مارس، ژوئن و ژوئيه سال جاري ميالدي، بيش از نيمگفتني است كه در ماه ه)
المت سكننده به كلينيك پزشكان بدون مرز با اختالالت شديد در زمينه بيماران مراجعه

  روان مواجه بودند؛
زني، تبعيض و آگاهي مردم در اين زمينه به برچسب اشاره به منجر شدن عدم و)

جداسازي افراد بيمار و در نتيجه اقدام بيماران به پنهان كردن شرايط خود و افزايش ميزان 
هاي در مورد زنان كه از تشريك احساسات و ابراز چالش ويژهبهها، رنج و انزواي آن

                                                                                                                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 47

 https://news.un.org/en/story/2021/11/1105632 
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ها شديد به افسردگي ابتالرد به شوند كه در بسياري از مواشناختي خود منع ميروان
  انجامد؛مي
هاي متمادي اشاره به تداوم معضالت پيش روي سالمت روان مردم يمن براي سال ز)

  كه اين جنگ به زودي پايان يابد؛ حتي در صورتي
بر نياز يمن به برخورداري از يك رويكرد جامع بلند مدت مشتمل بر ارائه  تأكيد ح)

پرداختن به بحران فزاينده سالمت روان در اين كشور كه چنانچه  خدمات بيشتر در راستاي
تر و در نتيجه انزواي تواند به معضالت مزمن در سطحي گستردهناديده گرفته شود، مي

  ؛48به اين اختالالت بيانجامد مبتالافراد 
  
ر د، 1400آبان ماه  18شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز سه -4
از  برخي ميليون تن از مردم يمن به سرپناه به گفته سازمان ملل. 7,3صوص نياز خ

  محورهاي اين گزارش عبارتند از:
حد در ل متاشاره به خبر اعالم شده از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان مل الف)

به سرپناه، يمن  هزار تن از مردم 300ميليون و  7شبكه اجتماعي توئيتر، مبني بر نياز حدود 
ط هاي بشردوستانه و غذا، به دليل تداوم جنگ داخلي، رو به وخامت نهادن شرايكمك

  زندگي و مشكالت اقتصادي فزاينده در اين كشور؛
 از اين افراد بر زنان و كودكان؛ درصد 75اشاره به مشتمل شدن  ب)

ا، پايتخت يمن، اشاره به اقدام اين نهاد سازمان ملل به برگزاري نمايشگاهي در صنع ج)
 .49اين كشورروزافزون مردم  هايبراي برطرف كردن نياز يحلراهيافتن  منظوربه
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