
 

 

    
   
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  1400 آبان و آذرماه
820914000  

 

 
ي 

شر
ق ب

حقو
مه 

رنا
 كا

ي به
گاه

ن
ي(

عرب
ده 

متح
ت 

ارا
و ام

ين 
حر

ي، ب
ود

 سع
ان

بست
عر

17(  
 

زار
گ

دي
هبر

ش را
   

82/ 
14

00
  

  



  2                                                                                                                           82گزارش راهبردي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  3                  )             17( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

  درآمد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق 
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 آذرماهر آبان ماه و كشورهاي منطقه، د
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهآشكار به 

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به 1گروهي
  شرح زير است:

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

  
  *عربستان سعودي

، در 1400 آذرماه 6، در روز شنبه 2انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -1
تن از نمايندگان پارلمان اروپا در حمايت از  100اي توسط بيش از خصوص امضاء بيانيه

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش  زنان مدافع حقوق بشر سعودي. برخي از
هاي تن از نمايندگان پارلمان اروپا كه از اعضاء پارلمان 100اشاره به اقدام بيش از  الف)

المللي زنان اي به مناسبت روز بينآيند، به امضاء بيانيهملي و اتحاديه اروپا به شمار مي
ارتقاء آگاهي در زمينه  منظورهب)، آذرماه 8نوامبر (دوشنبه  29مدافع حقوق بشر در روز 

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (سازمان ديده 1 Rights  Watchالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي )؛ كارزار بين

)International Campaign  for  Freedom  in  the United Arab Emirates  (ICFUAE) ؛ مجمع حقوق بشر(
 SALAM for)؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر (Bahrain Forum for Human Rights (BFHR)بحرين (

Democracy and Human Rightsسازمان حقوق بشري القسط ( )؛ALQST for Human Rightsبشر  مركز حقوق )؛
 Gulf Centre(خليج (فارس)  for Human Rights  (GCHR)) ؛ سازمان حقوق بشري الكرامه(Alkarama ؛ سازمان(

 European‐Saudi Organizationبشر (سعودي براي حقوق  –اروپايي  for Human Rights  (ESOHR) ؛ پايگاه(
 Yemen Newsخبرگزاري يمن (سبا نت)  )؛Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –خبري 

Agency  (SABA Net) شبكه خبري دويچه وله؛ شبكه خبري بي.بي.سي (؛BBC.Comپايگاه خبري بحرين ميرور  ) و
)Bahrain Mirror.(  

٢ ALQST for Human Rights 
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هاي اين تداوم مورد آزار و اذيت قرار گرفتن زنان مدافع حقوق بشر سعودي از سوي مقام
  كشور؛ 

ل ر ساداشاره به آزادي تمامي فعاالن زن دستگير شده در سركوب به وقوع پيوسته  ب)
توان همچنان نمي اينكهها و تأكيد بر مشروط بودن آزادي آن حالدرعينميالدي و  2018

  ها را آزاد به شمار آورد؛آن
در  ازجملهگيرانه، هاي سختاشاره به ناگزير شدن اين زنان به پذيرش محدوديت ج)

ها در معرض خطر هاي اجتماعي و قرار داشتن متداوم آنزمينه سفر، شغل و رسانه
  دستگيري مجدد چنانچه از پايبندي به اين شرايط سرپيچي كنند؛

عليه  مال شدههاي ِاعره به انتقاد بيانيه نمايندگان پارلمان اروپا از تداوم محدوديتاشا د)
ذيت امدافعان حقوق بشر و درخواست از حكومت سعودي جهت پايان بخشيدن به آزار و 

 ها؛متداوم آن

و  4، سمر بداوي3اشاره به آزادي زنان مدافع حقوق بشر سرشناسي چون، لجين الهذلول ه)
آميز خود در هاي صلحگراييدر آغاز سال جاري ميالدي، كه به دليل كنش 5سادهنسيمه ال

راستاي دفاع از حقوق زنان محبوس شده، در معرض كارزارهايي قرار گرفتند كه از جانب 
ها توسط اتهامات بي اساسي چون، خيانت و هاي حكومتي در راستاي بدنام كردن آنرسانه

ر اساس قانون سركوبگر مبارزه با تروريسم مورد محاكمه قرار جاسوسي به راه افتاده بود، ب
ها در معرض رفتار و حتي برخي از آنگرفته و محكوم شدند و در مدت حبس مورد سوء

 هاي جنسي قرار گرفتند؛بار و آزار و اذيتهاي خشونتشكنجه

ست ه نخاشاره به آزادي مشروط بيشتر زنان مدافع حقوق بشر در اين كشور، در نيم و)
سياستمدار  160اي مشترك از سوي بيش از ميالدي، در پي صدور بيانيه 2021سال 

قرار گرفتن  حالدرعينمارس سال جاري و  8اروپايي در آستانه روز جهان زن، در روز 
  شان؛وق اساسيهاي شديد و تحديد حقديتها در معرض محدوآن

                                                            
٣ Loujain al‐Hathloul 
٤ Samar Badawi  
٥ Nassima al‐Sadah 
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سال  5ي مشروط و سال آزاد 3هذلول از مثال، برخورداري لجين ال عنوانبهاشاره به،  ز)
هايي امهعهدنممنوعيت از سفر: اين در حالي است كه برخي از اين زنان ناگزير به امضاء ت

ز رخي ابجزئيات شرايط حبس خود را آشكار نخواهند كرد، همچنين  اينكهشدند مبني بر 
مجازات  وعينبهرفتند كه هاي سفري قرار گشان نيز تحت ممنوعيتاعضاء خانواده

 آيد؛و آزار و اذيت كلي به شمار مي جمعيدسته

كومت ها از حاشاره به بيانيه جديد نمايندگان پارلمان اروپا مبني بر درخواست آن ح)
 از حبس ازاينكهپسسعودي جهت پايان بخشيدن به آزار و اذيت زنان مدافع حقوق بشر 

  آزاد شدند؛
د هاي سعودي جهت آزاق بشري القسط از مقاماشاره به درخواست مجدد سازمان حقو ط)

هاي خود در زمينه گراييدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي زناني كه به دليل كنشكردن بي
ئه ارا حقوق بشر مورد هدف قرار گرفتند، همچنين رفع تمامي اتهامات از اين زنان و

 ها؛غرامت مناسب به آن

ز س، ان مدافع حقوق بشر آزاد شده از حبتأكيد بر همچنين ضرورت برخورداري زنا ي)
هاي هاي سعودي به رفع ممنوعيت، لزوم اقدام مقامجاييجابهحق خود در زمينه آزادي 

ها راي آنشان و فراهم آمدن امكان الزم بسفري اِعمال شده بر اين زنان و اعضاء خانواده
  جويانه؛هاي تالفيامهاي حقوق بشري قانوني خود بدون هراس از اقدجهت انجام فعاليت

 49 ازجملهها، هاي اروپا از اين درخواستعضو پارلمان 100اشاره به حمايت بيش از  ك)
عضو پارلمان  13عضو پارلمان بريتانيا و  15عضو پارلمان آلمان،  43عضو پارلمان ايرلند، 

  ؛6اروپا

  

                                                            
  سط. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان حقوق بشري الق 6

 https://www.alqst.org/en/post/over‐100-european‐parliamentarians‐sign‐statement‐in‐

support‐of‐saudi‐women‐human‐rights‐defenders 
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شنبه در روز پنج، 7بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -2
، در خصوص حمايت از زنان در قبال خشونت در عربستان سعودي با 1400 آذرماه 4

  از: اندعبارتهاي تحقق نيافته. برخي از محورهاي اين گزارش توجه به وعده
 4مبر (نوا 25المللي رفع خشونت عليه زنان، در روز اشاره به گراميداشت روز بين الف)
 ي رسمي ونان عربستان در سكوت و در سايه ناكارآمدي فرآيندهاز كهدرحالي) آذرماه

  ؛اندمواجهده ها همچنان با اين پديفقدان جديت در عمل به تعهد
 ون سعودي ناپذيري دستيابي به آمار واقعي زنان قرباني خشونت در عربستااشاره به امكان ب)

آمد در وجه به فقدان تدابير كارين پديده با تاها از گستردگي حاكي بودن نشانه حالدرعين
  راستاي مقابله با آن؛

 المللي مبني بر افزايش تمامي اشكال خشونت عليه زنانهاي بيناشاره به تأييد گزارش ج)
در  ازجملهخشونت خانگي،  ويژهبه، 19 –گير كوويد در دوران شيوع بيماري همه

  عربستان سعودي؛
زنان به كمك  ميالدي، به ارتقاء جايگاه 2015سال اشاره به اقدام عربستان سعودي، از  د)
گرايانه اين ه حاكي از نگرش واپستغيير رويكرد جاري ك باهدفاندازي كارزاري عمده راه

آمد كه ر ميعربستان تنها كشور جهان به شما اينكهكشور در قبال زنان است، با توجه به 
  كرد؛زنان را از رانندگي منع مي

هاي متدولت سعودي در طول چند سال گذشته به انتصاب زنان در س اشاره به اقدام ه)
ندگي حق ران ازجملهها در زمينه برخي از حقوق آنان، مديريتي و سياسي و رفع محدوديت

 مندي از شغل و تحصيل و رهايي از قيوميت مردساالرانه؛و سفر و همچنين حق بهره

ها پس از ميالدي، سال 2020نوامبر سال  اشاره به اقدام دفتر دادستان عمومي، در ماه و)
 طوربهاستفاده، به تأييد اِعمال مجازات عليه افرادي كه تصويب قانون حمايت در قبال سوء

رسانند، كه بخشي از ها آسيب ميفيزيكي يا روحي حقوق زنان را نقض و يا به آن
كه بر اساس ماده  آيد: گفتني استممنوعيت تمامي اشكال خشونت عليه زنان به شمار مي

                                                            
٧ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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يك ماه تا يك سال  كمدستاين قانون، ناقضان اين قانون محكوم به تحمل حبس از  13
 شوند؛مي

غاز تغييرات، به آ با اِعمال اين زمانهماقدام حكومت سعودي،  حالدرعيناشاره به  ز)
وق قفع حكارزاري گسترده در راستاي دستگيري و هدف قرار دادن فعاالن زن و زنان مدا

 آمدند؛ها به شمار ميترين افراد در اين حوزهبشر كه از سرشناس

ها لز ساااشاره به اقدام دولت سعودي به آزاد كردن شماري از اين فعاالن زن، پس  ح)
هايي عليه ها و اعالم دادخواستتأييد مورد شكنجه قرار گرفتن آن رغمبهتحمل حبس كه 

  ند؛يامدتحقيق قرار نگرفته و مسئول به شمار ن عامالن شكنجه، اين افراد هرگز مورد
دي، كه ميال 2030انداز سال اشاره به اظهارات دولت سعودي در رابطه با برنامه چشم ط)

الي ر بادر ماه آوريل سال جاري به چاپ رسيد، مبني بر دستاوردهاي آن در زمينه آما
 هاي خشونت خانگي؛پاسخگويي به گزارش

تبط با مي مرامر لزوماً به معناي افزايش ارجاع زنان به مجامع رسگفتني است كه اين  ي)
 عودي ازسولت خشونت نبوده، با توجه به اين اعتماد كافي به اين نهادها وجود نداشته و د

  هاي زنان امتناع ورزيده است؛هاي الزم در راستاي كاهش دغدغهبرداشتن گام
ر هاي اجتماعي مبني بنان در شبكهاشاره به اظهارات بسياري از فعاالن حوزه ز ك)

شان در زمينه خشونت، دهيها كه موجب ممانعت به عمل آمدن از گزارشهاي آندغدغه
 ازجملهشود، كه آزار و اذيت و يا ديگر موارد نقض حقوق بشر به نهادهاي رسمي مي

توان به هراس از دستگيري و طرد شدن و يا قرار گرفتن در معرض اقدامات مي
 ها و اقدامات رسمي اشاره كرد؛اعتمادي به برنامهجويانه، با توجه به بييتالف

د هاي اجتماعي روزانه در حال به نمايش گذاردن مواراين در حالي است كه شبكه ل)
  آميز عليه زنان هستند؛متعدد خشونت

ستان ها در زمينه تأييد تداوم قرار گرفتن كارگران خانگي زن در عرباشاره به گزارش م)
از  يكهيچ كهدرحاليخشونت،  ازجملهاستفاده، سعودي در معرض موارد متعدد سوء

تدابير دولت در اين زمينه حاكي از وجود مبنايي براي مورد پيگرد قرار گرفتن عامالن 
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ها وجود براي حمايت از آن سازوكارياستفاده وخشونت عليه زنان نبوده و همچنين سوء
 ندارد؛

ميالدي، مبني بر اقدام  2019هاي سعودي، در ماه نوامبر سال هارات مقاماشاره به اظ ن)
در حقيقت نقش زندان را  Ĥنكههاي پذيرش و مراقبت از زنها به تعطيل كردن خانهآن

خبري كه مورد استقبال بسياري از  –براي قربانيان خشونت  ويژهبهكرده، ايفا مي برايشان
 فعاالن حقوق زنان قرار گرفت؛

اين در حالي است كه با دو گذشت دو سال از اعالم اين خبر، دولت عربستان همچنان  س)
اطالعات تأييد شده در اين زمينه حاكي از قرار گرفتن  اينكه رغمبهاين مراكز را تعطيل نكرده، 
  خشونت و شكنجه در اين اماكن است؛ ازجملهها، استفادهزنان در معرض انواع سوء

هايي كه به ن تداوم اقدام قوه قضائيه عربستان به مجاز شمردن پروندهاشاره به همچني ع)
را،  هايشانخانوادهها از سوي زنان منجر شده و يا خشونت عليه آن جاييجابهتحديد 
 آورند؛در مواردي همچون غيبت از خانه، قانوني به شمار مي ازجمله

لت سعودي، در ماه ژوئيه سال هايي، از سوي دواشاره به منجر شدن اِعمال اصالحيه ف)
و سفر كه  جاييجابهمندي زنان از حق ميالدي، در زمينه قوانين مدني مبني بر بهره 2019

ها براي حمايت از زنان در قبال پيگردهاي قانوني كافي بعدها ثابت شد، اين اصالحيه
 اند؛نبوده

عاريف ارائه شده در با توجه به گستردگي و غيرسيستماتيك بودن ت اينكهاشاره به  ص)
زمينه جرائم در قوانين سعودي، حصول اطمينان از مورد پيگرد قرار نگرفتن زنان به دليل 

  ناپذير است؛غيبت امكان
اشاره به تداوم يافتن خشونت عليه زنان در عربستان سعودي و استفاده حكومت اين  ق)

بخشي از  عنوانبهخشونت، هاي اخير در راستاي كاهش كشور از تدابير اتخاذ شده در سال
حمايت از زنان  منظوربههاي عملي گام ياجراتبليغات سياسي آن، با توجه به فقدان 

 ها؛ديده و مسئول به شمار آوردن عامالن خشونت عليه آنآسيب
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خشونت عليه زنان در تمامي اشكال آن، اعم از داخلي، اجتماعي، رسمي  اينكهتأكيد بر  ر)
يد با توجه به اتخاذ سياست معافيت از مجازات عليه ناقضان حقوق زنان و موارد ديگر، نبا

  ؛8در اين كشور و فقدان اعتماد عمومي به نهادهاي رسمي آن ناديده انگاشته شود

 

 آذرماهدر روز دوشنبه اول  9انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) -3
وق مدني در عربستان سعودي و ، در خصوص تداوم نقض شديد حقوق بشر و حق1400

  از: اندعبارتتبديل اين كشور به حكومتي پليسي. برخي از محورهاي اين گزارش 
هاي اخير به نقض حقوق اعضاء هاي سعودي در سالاشاره به اقدام متداوم مقام الف)

ازي نگاران و فعاالن فضاي مجروزنامه ازجملهمدافعان حقوق بشر،  ويژهبهجامعه مدني، 
  ه اين كشور را از هر نظر تبديل به حكومتي پليسي كرده است؛ك

نگار يمني ساكن شهر ، روزنامه10اشاره به دستگيري علي محسن احمد ابو لحوم ب)
ميالدي، انتقال او به نهاد تحقيقات كيفري (المباحث)  2021اوت سال  23نجران، در روز 

وي در معرض بازجويي به دليل  ساعت ناپديدشدگي و قرار دادن 24در اين شهر، پس از 
  انتشار برخي مطالب؛

دور حكمي ميالدي، به ص 2021اكتبر سال  26اشاره به اقدام دادگاه كيفري، در روز  ج)
ي به وسال حبس پس از متهم كردن  10تنبيهي عليه ابو لحوم و محكوميت او به تحمل 

ر نشر مطالبي د سال حبس ديگر به دليل 5ارتداد و خداناباوري و همچنين تحمل 
ن هاي اجتماعي كه بر اساس حكم صادر شده از سوي اين دادگاه، موجب بر هم زدشبكه

  هاي ديني و اخالقي شده است؛نظم عمومي و آسيب رساندن به ارزش

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: بشرسعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  8

https://b2n.ir/g34456 
٩ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
١٠ Ali Mohsen Ahmed Abu Lahoum 
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كند مي ها را انكاركه او تمامي آن –اشاره به محكوميت ابو لحوم به اين اتهامات جدي  د)
ده و ه تعيين شوكيل وي نيز از سوي دادگا كهدرحاليسه استماع تنها با برگزاري دو جل –

 اي در اين ميان داشته است؛تنها نقشي حاشيه

ري ستگياشاره به عدم حضور وكيل در جلسات طوالني بازجويي از ابو لحوم پس از د ه)
  ته است؛اخذ اعتراف به شدت مورد تهديد قرار گرف منظوربهها او كه در آن

ي او مايشمحكوميت اين حكم از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) و دادگاه ن اشاره به و)
وده و المللي در زمينه محاكمه عادالنه و فرآيندهاي حقوقي بكه فاقد حداقل موازين بين

 درنگ وي و رفع تمامي اتهامات ساختگي عليه او؛همچنين درخواست جهت آزادي بي

ن حقوق دف قرار گرفتن مدافعاهر مبني بر تداوم مورد هاي دريافتي معتباشاره به گزارش ز)
ها را  آنحكومت سعودي عمالً اينكهبشر آزاد شده از حبس در خالل سال گذشته، با توجه به 

بشر از  تر منتقل كرده كه در آن تمامي حقوق مدني و حقوقاز زنداني كوچك به زنداني بزرگ
 ايشان سلب شده است؛

اري زنان سرشناس مدافع حقوق بشري، چون سمر بداوي، اشاره به عدم برخورد ح)
از آزادي بيان  11نسيمه الساده و لجين الهذلول و همچنين مدافع حقوق بشر، عصام كوَشك

ها: اين در حالي هاي اجتماعي و يا مصاحبه آزادانه با رسانهنظرات و عقايد خود در شبكه
ها به خارج از ده و از سفر آنها همچنين از كسب شغل مناسب نيز منع شاست كه آن

  آيد؛كشور ممانعت به عمل مي
هاي دريافتي معتبر در زمينه رو به وخامت نهادن وضعيت سالمت اشاره به گزارش ط)

 ، فعال فضاي مجازي، كه رو به ناپايداري نهاده است؛12نعيمه المطرود

ميالدي، به  2017سال  نوامبر 10اشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه در درياض، در روز  ي)
فر سال حبس و ممنوعيت او از س 6صدور حكمي مبني بر محكوميت المطرود به تحمل 

  سال ديگر پس از آزادي از زندان؛ 6به مدت 

                                                            
١١ Essam Koshak 
١٢ Naimah Al‐Matrod 
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آميز خود در هاي صلحاشاره به محكوم شدن المطرود به اتهاماتي در رابطه با فعاليت ك)
ي، در ميالد 2016آوريل سال  13در  فضاي مجازي: گفتني است كه وي از روز دستگيري

  زندان وابسته به مديريت كل تحقيقات در دمام محبوس است؛
، يكي از 13هاي دريافتي در زمينه تأييد مرگ دكتر موسي القرنياشاره به گزارش ل)

سياسي و استاد دانشگاه شهر جده، در روز  –طلبان، زنداني عقيدتي ترين اصالحسرشناس
ميالدي، در سلول خود در زندان ذهبان، پس از مورد ضرب و شتم  2021اكتبر سال  12

قرار گرفتن از سوي گروهي از زندانيان از ناحيه سر و صورت كه منجر به شكستگي 
 نگهبانان زندان تنها شاهد ماجرا بودند؛ كهدرحاليجمجمه وي شده، 

و در ار گرفتن ميالدي، قرا 2007فوريه سال  2اشاره به دستگيري القرني در روز  م)
  هاي طوالني؛هاي شديد و حبس او در سلول انفرادي براي مدت زمانمعرض شكنجه

مشاركت در  نافرماني از حاكميت، ازجملهاشاره به محكوم شدن او به اتهامات متعدد،  ن)
  ؛ايجاد آشوب و ناآرامي و تالش براي كسب قدرت باهدفايجاد سازماني محرمانه 
دي، كه ميال 2018ن سكته مغزي از سوي القرني، در ماه مه سال س) اشاره به متحمل شد

ي در روان –هاي پزشكي الزم به بيمارستان بيماران روحي به جاي برخورداري از مراقبت
 جده انتقال يافت؛

قيدتي عيان گفتني است كه اين نخستين بار نيست كه رويدادهاي اين چنيني براي زندان ع)
هاي اخير رخ داده پيوندد، بلكه موارد متعددي در سالقوع ميسياسي در عربستان به و –

عيار حداقل مقررات م ياجرانه هاي سعودي در زميكه آشكارا نمايانگر ناكارآمدي مقام
 سازمان ملل براي رفتار با زندانيان (مقررات نلسون ماندال) است؛

منيتي به دستگيري دو هاي مطبوعاتي مبني بر تأييد اقدام نيروهاي ااشاره به گزارش ف)
و ياسمين  2021مه سال  13ساله، در روز  20 14فعال فضاي مجازي، شامل رينا عبدالعزيز

                                                            
١٣ Dr. Musa Al‐Qarni 
١٤ Rina Abdulaziz 
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آميز در هاي صلحگراييميالدي، به دليل كنش 2021مه سال  17ساله، در روز  26 15الَغفيلي
 شهروندان اين كشور؛هاي فضاي مجازي و بيان نظرات خود در زمينه نگراني

و ينه دليل دستگيري اين داطالعاتي در زم گونههيچهاي عربستان ي است مقامگفتن ص)
  اند؛شان، ارائه ندادهها و يا اتهامات مطرح شده عليهآن فعال فضاي مجازي، محل نگهداري

  هاي سعودي جهت:اشاره به درخواست مركز حقوق بشر خليج (فارس) از مقام ق)
هاي قوق بشر محبوس در زندانط تمامي مدافعان حدرنگ و بدون قيد و شرآزادي بي -

ي كه نگاران، فعاالن فضاي مجازي و همچنين تمامي شهروندانروزنامه ازجملهاين كشور، 
  ها؛پردازند و رفع تمامي اتهامات عليه آنبه بيان آزادانه نظرات خود مي

لسون نرات ن (مقركامل حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زندانيا ياجرا -
  ؛سياسي –ماندال) تا زمان آزادي تمامي مدافعان حقوق بشر و زندانيان عقيدتي 

 ا؛جازي و ساير فضاهحق آزادي بيان در فضاي م ازجملههاي عمومي، حمايت از آزادي -

حصول اطمينان از فراهم آمدن امكان الزم براي تمامي مدافعان حقوق بشر و فعاالن  -
هاي حقوق بشري قانوني خود بدون هراس از مواجهه انجام فعاليت فضاي مجازي جهت

قرار گرفتن در معرض آزار و  ازجملهجويانه و بدون محدوديت، هاي تالفيبا اقدام
  ؛16هاي قضايياذيت

  
آبان ماه  30، در روز يكشنبه 17انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري الكرامه -4

حبس خودسرانه سازمان ملل به پذيرش پرونده سعود ، در خصوص اقدام كارگروه 1400
سال در حبس خودسرانه به سر برده است. برخي از محورهاي  15كه به مدت  18الهاشمي

  از: اندعبارتاين گزارش 

                                                            
١٥ Yasmine Al‐Ghafaili 

  در لينك:گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي  16
 https://www.gc4hr.org/news/view/2883 
١٧ Alkarama 
١٨ Saud  Al Hashimi 
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ميالدي، به  2021نوامبر سال  9اشاره به اقدام سازمان حقوق بشري الكرامه، در روز  الف)
ود خودسرانه سازمان ملل در زمينه وضعيت سع مورد خطاب قرار دادن كارگروه حبس

ريه سال فو 2الهاشمي كه از زمان دستگيري توسط نهادهاي اطالعاتي (مباحث)، در روز 
  ميالدي، در حبس خودسرانه به سر برده است؛ 2007

 8همراه  ميالدي توسط نهادهاي اطالعاتي به 2007اشاره به دستگيري الهاشمي در سال  ب)
  د؛شته شكموسي القرني كه به تازگي در همان زندان  ازجملهاكن شهر جده، شهروند ديگر س

ژه و در سال حبس از سوي دادگاه كيفري وي 30اشاره به محكوميت الهاشمي به تحمل  ج)
ي اي به شدت معيوب، به دليل اتهامات متفاوتي چون، تأمين مالپي برگزاري محاكمه

  تروريسم؛
 هاي خيريه ورشدگان پس از پذيرش ترك گفتن فعاليتاشاره به آزادي ساير دستگي د)

تن حبس الهاشمي در تداوم ياف حالدرعينهاي سعودي و سياسي خود تحت فشار مقام
  مأبانه؛توراين دستور ديكتا ياجراشرايط غيرانساني به دليل امتناع او از تن دادن به 

كنجه رفتار و شمعرض سوء اشاره به حبس الهاشمي در سلولي تاريك، قرار دادن او در ه)
  و ممانعت از تماس وي با جهان خارج؛

 بار موسي القرني،ها در زمينه وضعيت الهاشمي پس از مرگ خشونتاشاره به افزايش نگراني و)
ها بر مبناي يك پرونده اكتبر سال جاري ميالدي در حبس، چرا كه هر دوي آن 12در روز 

  دند؛حقوق مدني و سياسي خود امتناع ورزيده بومحكوم شده و هر دو از دست كشيدن از 
ژه ي وياشاره به محكوميت الهاشمي پس از طي فرآيندي معيوب از سوي دادگاه كيفر ز)
  ت؛ل اساستقال هرگونهدادگاهي كه تحت نظارت مستقيم وزارت كشور قرار دارد و فاقد  –

 م حبسنوني بودن حكقا آنكهاشاره به عدم برخورداري الهاشمي از فرصت الزم براي  ح)
، الملل را به چالش بكشدهاي حقوقي بنيادين ذيل حقوق بينخود و تطابق آن با تمامي پادمان

  ؛ه استحق او در زمينه دسترسي به وكيل و احضار به دادگاه نقض شد اينكهبا توجه به 
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د از قاانت اشاره به محكوميت الهاشمي بر اساس قانون مبارزه با تروريسم و به دليل ط)
فتني ر: گوضعيت حقوق بشر در عربستان و تأكيد او بر لزوم ايجاد اصالحات در اين كشو

آميز در عربستان و هاي صلحسازي از مخالفتاست كه قانون مبارزه با تروريسم به مجرم
هاي از تعارض وسيلهبديندستگيري و حبس صدها تن از مردم اين كشور منجر شده تا 

  عمل آيد؛ آميز ممانعت بهصلح
 و تشكيل مندي از حق خود در زمينه آزادي بياناشاره به محكوميت الهاشمي به دليل بهره ي)

  اعالميه جهاني حقوق بشر تضمين شده است؛ 20و  19اجتماعات كه توسط بندهاي 
اشاره به تأكيد سازمان حقوق بشري الكرامه بر درخواست خود جهت به رسميت  ك)

حبس الهاشمي و دعوت از كارگروه حبس خودسرانه به  شناختن ماهيت خودسرانه
هاي سعودي جهت آزاد كردن او و متوقف ساختن تمامي اقدامات درخواست از مقام

  ؛19سركوبگرانه عليه مدافعان حقوق بشر

  
، در روز شنبه 20بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -5

ايان نيافتن فاجعه مجازات اعدام براي كودكان در ، در خصوص پ1400آبان ماه  29
هاي حكومت در اين زمينه. برخي از عربستان سعودي با توجه به عدم تحقق وعده

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
كتبر سال ا 31تا  2016اشاره به اقدام دولت عربستان سعودي، از ماه ژانويه سال  الف)
ه آن زير محكوم شده به جرائمي كه به هنگام ارتكاب ب فرد 12ميالدي، به اعدام  2021

  اند؛سن قانوني بوده
هاي مختلف به ارائه تعهد در زمينه پايان اشاره به اقدام حكومت عربستان در موقعيت ب)

ميالدي و  2018دادن به اعدام كودكان، در آغاز با اعالم قانوني جديد در اين زمينه در سال 

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.alkarama.org/en/articles/saudi‐arabia‐working‐group‐arbitrary‐detention‐
again‐seized‐case‐saud‐al‐hashimi‐who‐has 
٢٠ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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ميالدي، در  2021ل مجازات اعدام براي كودكان در ماه فوريه سال همچنين اعالم لغو كام
  تداوم نقض اين تعهدات از سوي حكومت؛ حالدرعينشوراي حقوق بشر سازمان ملل و 

، در ماه ژوئن 21، اقدام دولت عربستان به اعدام مصطفي آل درويشازجملهاشاره به  ج)
ساله  17ادعايي در زماني كه وي  ميالدي، به دليل ارتكاب به جرائم سياسي 2021سال 

  بوده است؛
 22اشاره به همچنين اقدام اخير حكومت عربستان به تأييد حكم اعدام عبدا.... الحويتي د)

سال سن داشته است: گفتني است كه  14براي ارتكاب به جرمي ادعايي در زماني كه وي 
را لغو و اعالم نمود كه  ديوان عالي در ماه نوامبر سال جاري ميالدي حكم اعدام الحويتي

  وي مجددًا مورد محاكمه قرار خواهد گرفت؛
قدام ميالدي، مبني بر ا 2008بان حقوق بشر، در سال اشاره به گزارش سازمان ديده ه)

ر زماني كه تن به دليل ارتكاب به جرائم ادعايي د 3 كمدستحكومت عربستان به اعدام 
  زير سن قانوني قرار داشتند؛

المللي ينبميالدي با موجي از انتقادات  2013ه مواجهه دولت سعودي در سال اشاره ب و)
كشي: ودكعام پس از محكوم كردن او به ك مألدر پي اعدام يك زن جوان سريالنكايي در 

ر سن م زياين در حالي است كه دولت سريالنكا ادعا كرده بوده كه او در زمان وقوع جر
 تحت ده است، همچنين متهم نيز مدعي شده بود كهقانوني بوده و گذرنامه وي جعل ش
  فشار به اين جرم اعتراف كرده است؛

ن به اتهام مرد جوا 7اشاره به اقدام دولت عربستان، در اواخر همان سال، به اعدام  ز)
رم جها به هنگام وقوع دو تن از آن كمدسترسد ارتكاب به سرقت مسلحانه كه به نظر مي

  اند؛زير سن قانوني بوده
ن ر ايدگفتني است كه به دليل عدم شفافيت دولت سعودي در زمينه ارائه اطالعات  ح)

  مجرمان از اين موارد بيشتر باشد؛هاي كودكرود تعداد اعدامرابطه، گمان مي

                                                            
٢١ Moustafa al‐Darwish 
٢٢ Abdullah al‐Howaiti 
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ميالدي، حدودًا  2016اشاره به اقدام ملك سلمان به آغاز روند اعدام كودكان، در سال  ط)
  رسيدن خود؛ يك سال پس از به سلطنت

تن كه  47 جمعيدستهاشاره به اقدام دولت سعودي، در ماه ژانويه اين سال، به اعدام  ي)
ها به هنگام ارتكاب به جرائم ادعايي زير سن قانوني بودند: گفتني تن از آن 4 كمدست

  تن ديگر را نيز اعدام كرده است؛ 8 كمدستاست كه حكومت از آن زمان 
ها بر اساس ارتكاب به جرائم سياسي به وقوع كه اكثريت اين اعداماين در حالي است  ك)

پيوسته و دولت سعودي بر مبناي آن ادعا كرده است كه موفق به اخذ اعتراف از اين 
  شان به خشونت سياسي شده است؛كودكان مجرمان در زمينه ارتكاب

صويب قانوني جديد ميالدي، به اعالم ت 2018اشاره به اقدام دولت عربستان، در سال  ل)
مجرمان در صورت ارتكاب به برخي از جرائم مبني بر لغو مجازات اعدام براي كودك

 آميز؛غيرخشونت

اين در حالي است كه يك سال بعد حكومت اين كشور مجدداً اقدام به اعدام  م)
 23كودك، در روز  6تن، شامل  37اعدام  ازجملهبزرگساالن و كودكان نمود،  جمعيدسته
كودكاني كه متهم به ارتكاب به جرائم سياسي  –ميالدي  2019ريل سال آو

شان غيرقانوني به شمار آميز شده بودند و بر اساس قانون جديد عربستان اعدامغيرخشونت
  شان نيز تحت شكنجه اخذ شده بود؛اعترافات كهدرحاليآمده، مي
ميالدي، به  2020م در سال كمتر احكام اعدا ياجرااشاره به اقدام دولت سعودي به  ن)

كه منجر به  19 –مقابله با شيوع بيماري كوويد  منظوربهدليل برقراري مقررات قرنطينه 
حكومت اين كشور كمي  حالبااينتعطيلي كامل نظام عدالت كيفري سعودي شده بود: 

 مجرمِ متهم به قتل را اعدام نمود؛پيش از اعالم قرنطينه يك كودك

ميالدي، به اصالح قانون سال  2020ام دولت عربستان، در ماه مارس سال اشاره به اقد س)
هاي پيش از سال اين قانون شامل جرائم به وقوع پيوسته در سال وسيلهبدينتا  2018
 (عطف به ماسبق) شود؛ 2018
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الدي، مبني بر مي 2021و ماه فوريه سال  2020اشاره به ادعاي دولت، در ماه اكتبر سال  ع)
لي مجرمان در اين كشور: اين در حادن اين اصالحيه به لغو كامل اعدام كودكمنجر ش

ي، يك ميالد 2021اين دعاوي، حكومت عربستان، در ماه ژوئن سال  رغمبهاست كه 
  مجرم ديگر را نيز اعدام كرد؛كودك

حوزه  رائمجاشاره به مفاد اين قانون مبني بر مشتمل نشدن الزامات قانون مزبور به  ف)
قرآن ذكر  حكم اعدام براي اين جرائم در ياجرا كه نامجرمدود و قصاص براي كودكح

  بودن آن تنها براي احكام تعزيري؛ اجراشده است و قابل 
در نيامده و يك سال پس از اعالم آن در  اجرااين قانون به  حالبااينگفتني است كه  ص)
نمود كه زماني كه زير سن  23اتميالدي، دولت اقدام به اعدام مجتبي السويك 2018سال 

  قانوني بوده مرتكب جرائم سياسي شده بود؛
ام منوعيت اعدماقدام دولت سعودي به تصويب قانوني مبني بر  رغمبه اينكهاشاره به  ق)

ق سبسلطنتي مبني بر شرايط عطف به ما ور فرمانمجرمان براي جرائم تعزيري، صدكودك
حكوم مجرمان مكودك اينكهق بشر اين كشور مبني بر اين قانون و دو بيانيه كميسيون حقو

 د شد،اين حكم، محكوم به تحمل حداكثر ده سال حبس خواهن ياجرابه اعدام، به جاي 
اوم اند، تدحكومت سعودي همچنان به اعدام افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كودك بوده

  بخشيده است؛
بشر سعودي و وزارت خارجه اين  هايي خطاب به كميسيون حقوقاشاره به توصيه ر)

  كشور مبني بر:
پيوسته  ميالدي به آن 1996كامل كنوانسيون حقوق كودك كه عربستان در سال  ياجرا -

  مجرمان؛است و غيرقانوني اعالم كردن استفاده از مجازات اعدام براي كودك
ممنوعيت  اي كه مشتمل برميالدي به گونه 2018حصول اطمينان از اصالح قانون سال  -

  مجازات اعدام براي تمامي جرائم مرتكب شده از سوي كودكان شود؛ ياجراكامل 

                                                            
٢٣ Mujtaba al‐Sweikat 
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به آن پيوسته  1997كامل كنوانسيون منع شكنجه كه عربستان سعودي در سال  ياجرا -
ها غيرقانوني اعالم نه تنها استفاده از شكنجه در تحقيقات و بازجويي وسيلهبديناست، تا 

معتبر در زمينه اتهامات مربوط به ِاعمال شكنجه عليه مجرمان با شود، بلكه تحقيقات 
 تصويب قانوني در اين زمينه انجام پذيرد؛

 منظوربهاعالم آشكاراي قوانين و قابليت دسترسي آن براي تمامي شهروندان اين كشور  -
  حصول اطمينان از آگاهي تمامي افراد از حقوق خود؛

الحويتي و حصول اطمينان از برخورداري وي از محاكمه لغو دائمي حكم اعدام عبدا...  -
مربوط به اِعمال  جديد عادالنه، همچنين انجام تحقيقات معتبر در زمينه تمامي اتهامات

  شكنجه عليه وي؛
هاي تمامي هاي عمومي و فراهم آوردن غرامت براي خانوادهانجام عذرخواهي -

شدگان لمان و بازگرداندن پيكر اعداممجرمان اعدام شده در دوران سلطنت ملك سكودك
  ؛هايشانخانوادهبه 

  هايي خطاب به سازمان ملل مبني بر:اشاره به توصيه ش)
در  ازجملهاي در راستاي محكوميت اعدام كودكان در سراسر جهان، معرفي قطعنامه -

 عربستان سعودي، با توجه به تعهدات دولت اين كشور به شوراي حقوق بشر سازمان ملل
  مبتني بر لغو كامل مجازات اعدام براي كودكان؛

خاطرنشان كردن تعهدات دولت سعودي در رابطه با پايان دادن به مجازات اعدام عليه  -
حقوق بشر در اين  ياجرابخشي از حمايت فني جاري در راستاي  عنوانبهكودكان، 

  كشور؛
  :المللي مبني برهايي خطاب به جامعه بيناشاره به توصيه ت)

مسئول به شمار آوردن عربستان سعودي در قبال تعهدات خود در راستاي پايان دادن به  -
اعضاء  ازجملههاي هدفمند عليه عامالن اعدام كودكان، اعدام كودكان با اِعمال تحريم

  دولت ملك سلمان؛
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برداري از دور آتي گفتگوهاي حقوق بشري ميان عربستان سعودي و اتحاديه اروپا بهره -
  ؛24در راستاي حمايت از لغو كامل اعدام كودكان در اين كشور

  
شنبه هسبشر، در روز سعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -6

انه به ، در خصوص اقدام عربستان سعودي به اعطاء شهروندي دلخواه1400آبان ماه  25
از  حق. برخي د واجد شرايط از اينمحروم كردن افرا حالدرعينبرخي از افراد خارجي و 

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
آبان ماه، به  20شنبه اشاره به اقدام سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان، در روز پنج الف)

زم ط الصدور فرماني مبني بر اعطاء شهروندي سعودي به افرادي كه از صالحيت و شراي
هاي پزشكي، صنعت، شاغالن در بخش ازجملهدارند، براي زندگي در اين كشور برخور

 كهاينشناسي، هوانوردي، هوش مصنوعي و اينترنت، با توجه به انرژي، كشاورزي، زمين
  شوند؛هاي عربستان مييستگيها موجب ارتقاء شااين بخش

ري يگيچ مليت دهتداوم محروميت هزاران تن از مردم اين كشور كه از  حالدرعيناشاره به  ب)
  رابطه؛ اين برخوردار نيستند، از حق شهروندي، با توجه به فقدان قوانين و موازين الزم در

ين ااشاره به تداوم محروميت فرزندان زنان سعودي از حق برخورداري از مليت  ج)
هايي به نظام شهروندي افزوده شدن اصالحيه رغمبهكشور، به استثناء موارد خاص، 

  عربستان؛
اخل و دقانون اساسي عربستان هر كودكي كه در  7لي است بر اساس ماده اين در حا د)

ا فاقد گر يخارج از اين كشور، از پدري سعودي و يا از مادري سعودي و پدري با مليت دي
  آيد؛تابعيت به دنيا بيايد، سعودي به شمار مي

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  24

https://b2n.ir/q08701 
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از حق داري از برخور –نشينان باديه –اشاره به همچنين محروميت قبايل بدوي  ه)
ين اشهروندي سعودي، عالوه بر فرزندان زنان سعودي و بسياري ديگر از شهروندان 

 كشور؛

يبت ه دليل غهاي رسمي در زمينه تعداد اين افراد در عربستان سعودي باشاره به فقدان داده و)
هاي هاي حقوق بشري در اين مناطق و همچنين فقدان شفافيت مقامجامعه مدني و سازمان

  هزار نفر باشد؛ 250ها حدود شود كه تعداد آنبرآورد مي حالبااينر اين زمينه: رسمي د
 ند كه درنشينان به قبايلي كه ساكنان آن چادرنشيناني هستاشاره به تعلق اكثر باديه ز)

  اند؛سراسر عربستان سفر كرده و به داليل متعدد به تابعيت اين كشور در نيامده
شود كه از ت همچنين شامل هزاران تن از افرادي ميگفتني است كه اين وضعي ح)

ر باست كه  هاي مهاجر در اين كشور به دنيا آمده و مليت ديگري ندارند: اين در حاليخانواده
  وند؛مند شاساس بند پانزدهم اعالميه جهاني حقوق بشر همه افراد بايد از حق مليت بهره

ردم ر تن از من به محروم كردن صدها هزا، اقدام حكومت عربستاحالباايناشاره به،  ط)
، ها از حقوق ديگري، چون حق مالكيت اموالخود از اين حق كه منجر به محروميت آن

دواج ، حق تحصيل، برخورداري از خدمات پزشكي و ازجاييجابهكسب شغل، امكان 
يي يا اشود: گفتني است كه اين افراد همچنين به دليل عدم برخورداري از شماره شناسمي

 شوند؛گذرنامه از دسترسي به بسياري از خدمات اساسي منع مي

اندازي ، اقدام دولت سعودي، در ماه فوريه سال جاري ميالدي، به راهازجملهاشاره به  ي)
 منظوربهو اجباري كردن استفاده از آن در شهر رياض » 25توكلنا«اپليكيشني تحت عنوان 

ومي: اين در حالي است كه افراد فاقد شماره شناسايي هاي عمورود به اماكن دولتي و مكان
نام كنند و از اين رو اشخاص فاقد تابعيت از دريافت اين توانند در اين سامانه ثبتنمي

كه از سوي وزارت كشور و  26شوند. همين امر در مورد اپليكيشن أبشرخدمات محروم مي
  نيز صادق است؛ اندازي شدهديجيتالي كردن خدمات دولتي راه منظوربه

                                                            
٢٥ Tawakkalna 
٢٦ Absher 
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ين اهاي عربستان مبني بر تالش جهت پايان دادن به اشاره به اظهارات مكرر مقام ك)
اقد فج افراد همچنان هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نپذيرفته و رن كهدرحاليوضعيت، 

 شهروندي تداوم يافته است؛

ردن كمحروم  حالدرعينتأكيد بر به شمار آوردن اعطاء شهروندي به برخي از افراد و  ل)
 نقض حقوق بنيادين بشر؛ عنوانبههزاران تن ديگر از اين حق 

ها و فرآيندهاي موقت ارائه شده در اين زمينه تأثيري در حل حلراه اينكهاشاره به  م)
اي اين معضل نداشته، تنها به مثابه تبليغات بوده و اصالحات قابل اطميناني را در اين ريشه

  .27زنديرابطه رقم نم
  

  *بحرين
، 1400 آذرماه 3انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -1

توصيه كميسيون مستقل  26يكي از  ياجرادر خصوص اقدام حكومت بحرين به تنها 
سال پس از ارائه گزارش از سوي اين نهاد. برخي از محورهاي اين  10، 28تحقيقات بحرين

  از: اندعبارتگزارش 
به مناسبت دهمين سالگرد  29اشاره به گزارش تفصيلي مركز حقوق بشر بحرين الف)

 ياجراانتشار گزارش كميسيون مستقل تحقيقات، مبني بر ضرورت اقدام اين كشور به 
رقم زدن عصري جديد در بحرين كه به تحقق  منظوربهتوصيه اين كميسيون،  26صادقانه 

  برد؛نپيوسته و اين كشور همچنان در آشفتگي به سر مي
م شدن خواه بحرين در زندان، غيرقانوني اعالاشاره به تداوم حبس رهبران دموكراسي ب)

پس  آن، فعاليت احزاب سياسي مخالف عمده كشور و تعليق نامحدود تنها روزنامه مستقل
  سال؛از گذشت ده 

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

https://b2n.ir/m90861 
٢٨ Bahrain Independent Commission of Inquiry 
٢٩ Bahrain Center for Human Rights 
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ن مچنيهاشاره به تداوم اقدام دولت بحرين به سركوب تمام و كمال آزادي بيان و  ج)
 ها؛آنخاموش كردن  منظوربهارعاب منتقدان خود 

ها تن از معترضان و شكنجه هاي حكومتي عامل كشتار دهاين در حالي است كه مقام د)
ل تند، مسئورا بر عهده داشها صدها تن ديگر و همچنين افرادي كه مديريت اين سركوب

  اند؛هكرد به شمار نيامده و نهادهاي حقوق بشري دولت نيز در اين زمينه ناكارآمد عمل
ميالدي و در  2011سال  يهازشيخهاي منجر به ارضايتياعتنايي حكومت به ناشاره به بي ه)

 ياسي؛ها و بستن سيستماتيك و كامل فضاي مدني و سعوض اقدام آن به تشديد سركوب

تنها  هاي مركز حقوق بشر بحرين مبني بر اقدام حكومت اين كشور بهاشاره به يافته و)
ه ديگر توصي 25 ياجرا اينكهتوصيه كميسيون مستقل تحقيقات و  26كامل يكي از  ياجرا

 گونهيچهو در نتيجه  رفتهينپذكل انجام  طوربهيا به صورت ناقص انجام شده و يا 
 حقوق بشر در اين كشور به وقوع نپيوسته است؛اصالحاتي در زمينه 

تقل هاي ارائه شده از سوي كميسيون مسگفتني است كه تفسير دولت بحرين از توصيه ز)
 ويكرد ازبينانه و تدابير آن در اين زمينه سطحي و صوري بوده است. اين رتحقيقات، كوته

 برد؛سوي ديگر، هدف ايجاد اين كميسيون را از آغاز زير سؤال مي

ت انه از سوي دولاگر چه ايجاد كميسيون مستقل تحقيقات گامي جسور گريدعبارتبه ح)
 ياجرادر راستاي  اصالحات سطحي و عدم جديت آن ياجراآمده، اما بحرين به شمار مي

وق تغييرات اساسي حاكي از فقدان اراده سياسي دولت جهت اصالح واقعي وضعيت حق
  بشر در اين كشور است؛

مع ي جااره به عدم تمايل دولت بحرين به اصالح وضعيت كنوني و رقم زدن گفتگواش ط)
 گذر از يك دهه آشفتگي در اين كشور؛ منظوربهملي 

اقدام اخير دولت بحرين به هدف قرار دادن سه تن از اعضاء كميسيون  اينكهاشاره به  ي)
و عدم تغيير رفتار  افزار پگاسوس، حاكي از فقدان ارادهمستقل تحقيقات توسط جاسوس

  ؛30آن در قبال مخالفان و منتقدان است

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 30
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، 1400 آذرماه 2شنبه ، در روز سه31انتشار گزارش از سوي مجمع حقوق بشر بحرين -2
اي مبني بر به امضاء تعهدنامه 32هاي امنيتي به ناگزير نمودن علي مُهنامبني بر اقدام مقام

سياسي اين  –ارچگي با زندانيان عقيدتي عدم مشاركت در تظاهرات مربوط به اعالم يكپ
  از: اندعبارتكشور. برخي از محورهاي اين گزارش 

 وقوق بشر حهاي امنيتي بحرين به ناگزير نمودن علي مهنا، فعال اشاره به اقدام مقام الف)
 منظوربهآميز اي مبني بر عدم مشاركت در تظاهرات صلحآموزگار به امضاء تعهدنامه

  سياسي؛ –آزادي زندانيان عقيدتي درخواست جهت 
به وقوع پيوست كه نيروهاي امنيتي لباس شخصي  ازآنپسگفتني است كه اين تحول  ب)

خودسرانه  طوربه، 33آبان ماه، علي مهنا را در خياباني در الديه 30بحرين، در روز يكشنبه 
  دستگير كردند؛

رين به هاي بحمهنا از سوي مقاماشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن پيشاپيش علي  ج)
  آميز؛مندي از حق خود در زمينه آزادي مشاركت در تجمعات مسالمتدليل بهره

  مرتبه در سال جاري ميالدي: 7اشاره به فرا خوانده شدن او براي  د)
سياسي در جريان  –در ماه آوريل، به دليل درخواست جهت آزادي زندانيان عقيدتي  -

  ؛34بر پا شده در سنابس مشاركت در تظاهرات
  ؛35هايي در زمينه بازديد از زندان مركزي جوتشار توئيتازانپسدر ماه مه،  -
در ماه ژوئن، به دليل نشر ويدئويي از سخنراني خود در اعتراض به وقوع پيوسته بر سر  -

  هاي بحرين شد؛كه قرباني اهمال عامدانه پزشكي در زندان 36مزار حسين بركات
  تامبر، به دليل مشاركت در اعتراض بر پا شده در سنابس؛در ماه سپ -

                                                                                                                                                            
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/60546.html 
٣١ Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
٣٢ Ali Muhanna 
٣٣ Al‐Daih 
٣٤ Sanabis 
٣٥ Jau Central Prison 
٣٦ Hussein Barakat 
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مخالفت با  منظوربهدر ماه اكتبر، به بهانه قصد مشاركت در راهپيمايي بر پا شده  -
  كه پس از مدتي آزاد شد؛ 37سازي روابط با رژيم اسرائيل در رأس الرمانعادي

هاي اضكت در اعترعدم مشار ناگزير كردن او به تعهد به منظوربهدر پايان ماه اكتبر،  -
  مجدد بر پا شده در سنابس؛

هاي اضشاركت در اعترناگزير كردن مجدد وي به تعهد به عدم م منظوربهدر ماه نوامبر،  -
  بر پا شده در سنابس؛

سياسي است كه بر اثر شليك  –گفتني است علي مهنا، پدر حسين مهنا، زنداني عقيدتي  ه)
  ؛38هاي ناشي از اين آسيب استهمچنان درگير پيچيدگيگلوله به پا مجروح شده و 

  
، 1400بان ماه آ 30انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز يكشنبه  -3

ه مورد نقض حقوق بشر علي 655به نقل از مجمع حقوق بشر بحرين، مبني بر وقوع 
  از: اندعبارتزارش سال گذشته. برخي از محورهاي اين گ 3كودكان بحريني در طول 

ن، به ودكااشاره به اقدام مجمع حقوق بشر بحرين به ارسال آمار در زمينه حقوق ك الف)
شي ه بخمناسبت روز جهاني كودك، به پايگاه خبري بحرين ميرور كه حاكي از آن است ك

 هاي اين كشور عليهاز موارد گسترده نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته از سوي مقام
  ته است؛ميالدي، داليل سياسي داش 2021تا ماه ژوئن سال  2018از آغاز سال كودكان، 

ودكان به كفراخوانده شدن  اينكهي بر هاي اين نهاد مبناشاره به اظهارات يكي از مقام ب)
ژوئن سال  30تا  2020از اول ژانويه سال  ويژهبهداليل امنيتي، در يك سال و نيم گذشته، 

  رد رسيده است؛مو 15ميالدي، به  2021
در  دكاناين در حالي است كه مجموع موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته عليه كو ج)

 مورد بوده است؛ 655سال گذشته  3مدت 

                                                            
٣٧ Ras Rumman 

  گزارش مجمع حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك: 38
 https://www.bfhr.org/english/article.php?id=1017&cid=148 
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رد مو 51مورد فرا خوانده شدن،  15اشاره به مشتمل شدن اين موارد نقض بر:  د)
مورد نقض  87حكم خودسرانه و  93مورد دستگيري، صدور  322ناپديدشدگي قهري، 
مورد محروميت از  7رفتار، مورد سوء 57مورد شكنجه،  8ها شامل، حقوق بشر در زندان

 مورد محروميت از تحصيل؛ 15مان و در

به دست زدن به اعتصاب غذا  39اشاره به اقدام زندانيان سياسي جوان زندان دراي داك ه)
رفتارهاي غيرانساني و اِعمال  ويژهبهدر اعتراض به وضعيت نامناسب اين زندان، 

  ؛40هاي پزشكي در قبال زندانيان بيماراهمال

  
آبان و  28هاي جمعه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز -4

كنندگان غذا در زندان دراي ، مبني بر وضعيت دهشتبار اعتصاب1400 آذرماه 3چهارشنبه 
  از: اندعبارتداك. برخي از محورهاي اين گزارش 

اقدام زندانيان سياسي جوان در زندان دراي داك به دست زدن به اعتصاب غذا كه به  الف)
  برند؛، فعال حقوق بشر بحريني، اين زندانيان در جهنم به سر مي41گفته ابتسام الصائغ

موران، ز مأااشاره به مورد تهديد قرار گرفتن زندانيانِ در حال اعتصاب از سوي يكي  ب)
  و همچنين تراشيدن سرشان؛ هاي همراهلفنبه مصادره ت

كه اكثريت  -كنندگان هاي اعتصاباشاره به اقدام اين مأمور به يورش به سلول ج)
ها پس از جدا نآو مصادره اموال  –دهند زندان دراي داك را تشكيل مي 17محكومان بند 

ن تراض زندانيان به ايشان پس از اعشان از ساير زندانيان و سپس مصادره ساير اموالكردن
  اقدام وي؛

الش و بكنندگان از لباس، اشاره به اظهارات الصائغ مبني بر عدم برخورداري اعتصاب د)
 شان؛ملحفه پس از مصادره اموال

                                                            
٣٩ Dry dock 

  گاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:پايگزارش  40
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/60515.html 
٤١ Ibtisam Al‐Saegh 
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ها و مشكالتي كه زندانيان گياعتنايي مأمور زندان در قبال پيچيدتفاوتي و بياشاره به بي ه)
ها بسيار افت قند خون آن نكهايشوند، با توجه به واجه ميبه دليل اعتصاب غذا با آن م

 كرده است؛

 18اشاره به ابراز نگراني ابتسام الصائغ در اين رابطه كه زندانيان زندان دراي داك زير  و)
 42سال و نيازمند دريافت امكانات و خدمات ويژه هستند؛

اي اظهار داشت كه يانيهاين در حالي است كه دفتر مستقل دادرسي بحرين با صدور ب ز)
پس از بازديد از زندان دراي داك در ماه جاري ميالدي، دريافته كه زندانيان از شرايط 

دست زدن به  اينكههاي بهداشتي برخوردارند، ضمن تأكيد بر مناسب زندگي و مراقبت
ت اي اختياري براي هر يك از زندانيان است و البته ترجيح بر اين اساعتصاب غذا گزينه

هاي هاي زندان درخواستكه به اين اقدام مبادرت نورزيده و در عوض با مراجعه به مقام
  ؛43خود را بيان نمايند

  
، 1400آبان ماه  27شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -5

استاي در خصوص اقدام شماري از نمايندگان مجلس عوام بريتانيا به امضاء طرحي در ر
  از: اندعبارت. برخي از محورهاي اين گزارش 44اعالم همبستگي با عبدالجليل السينكيس

عالم در راستاي ا تن از نمايندگان مجلس عوام بريتانيا به امضاء طرحي 29اشاره به اقدام  الف)
  برد؛يمسر  همبستگي با عبدالجليل السينكيس، استاد دانشگاه زنداني كه در اعتصاب غذا به

هاي سياسي و ِاعمال تحريم –اشاره به درخواست جهت آزاد كردن زندانيان عقيدتي  )ب
  عليه مسئوالن حبس غيرقانوني السينكيس؛ 45قانون مگنيتسكي

عتصاب ااوم اشاره به ابراز نگراني عميق نمايندگان مجلس عوام بريتانيا در خصوص تد ج)
  ر بحرين؛دساله  59استاد دانشگاه غذاي دكتر عبدالجليل السينكيس، مدافع حقوق بشر و 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 42
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 8از  و كهااشاره به همچنين ابراز نگراني در اين رابطه كه مدت زمان اعتصاب غذاي  د)
 18از روز  روز فراتر رفته و دكتر السينكيس 100ژوئيه سال جاري ميالدي آغاز شده، از 

 اده است؛ست دكيلو از وزن خود را از د 20 كمدستژوئيه در بيمارستان بستري شده و 

هاي زندان جو و مصادره پژوهش رفتار مقاماشاره به اعتراض السينكيس به سوء ه)
 غيرسياسي وي كه چهار سال براي آن وقت صرف كرده بود؛

 لسينكيستر ااشاره به اقدام نمايندگان مجلس عوام بريتانيا به محكوم كردن شكنجه دك و)
كه توسط كميسيون مستقل  گونهنآي، ميالد 2011هاي بحريني در سال توسط مقام

 تحقيقات بحرين مستندسازي شده است؛

 ز يكااشاره به همچنين محكوم كردن حبس ناعادالنه دكتر السينكيس به مدت بيش  ز)
رفتار و هاي كارشناسان سازمان ملل در اين مدت در معرض سوءدهه كه بنا بر گزارش

 هاي پزشكي قرار گرفته است؛اهمال

دن ها جهت آزاد كره به اقدام دولت بحرين به ناديده گرفتن تمامي درخواستاشار ح)
ز تن ا 101هاي كارشناسان سازمان ملل، پارلمان اروپا، درخواست ازجملهالسينكيس، 

هاي تجاري، ديهتن از نمايندگان پارلمان بريتانيا از تمامي احزاب، اتحا 77دانشگاهيان و 
 هاي حقوق بشري؛وكال و گروه

ن اشاره به درخواست نمايندگان پارلمان بريتانيا از دولت بحرين جهت تضمي ط)
ليه عهاي قانون مگنيتسكي اضطراري باز پس دادن تحقيق دكتر السينكيس، اِعمال تحريم

 درنگ و بدون قيد و شرط وي؛مسئوالن حبس غيرقانوني او و آزادي بي

آزاد  منظوربهاست از حكومت بحرين اشاره به فرا خواندن دولت بريتانيا جهت درخو ي)
، 47، شيخ علي سلمان46حسن مُشيمه ازجملهكردن تمامي زندانيان سياسي در اين كشور، 

  50؛49و علي الحاجي 48عبدالهادي الخواجه

                                                            
٤٦ Hassan Mushaima 
٤٧ Sheikh Ali Salman 
٤٨ Abdulhadi Al‐Khawaja 
٤٩ Ali Al‐Hajee 
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، در روز 51انتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -6
ام دولت بحرين به ممنوعيت برگزاري ، مبني بر تناقض اقد1400آبان ماه  26چهارشنبه 

هاي آن در زمينه ايجاد اصالحات در كشور. با پيام 52سمپوزيوم جمعيت دموكراتيك ملي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

آبان ماه، به ممنوع  19اشاره به اقدام وزارت دادگستري بحرين، در روز چهارشنبه  الف)
طرح احياء اقتصادي: «ي يك سمينار مجازي، تحت عنوان اعالم كردن خودسرانه برگزار

انجمن سياسي قانوني  –كه توسط انجمن جمعيت دموكراتيك ملي » بينش تحليلي
رهبر جنبش وعد  53سازماندهي شده و قرار بوده كه ابراهيم شريف –برخوردار از مجوز 

حكومت ميالدي از سوي  2017در آن شركت نمايد: گفتني است جنبش وعد در سال 
  منحل شد؛

آبان ماه، به توسل به وزارت  6شنبه اشاره به همچنين اقدام دولت بحرين، در روز پنج ب)
ي ويدئوي كهازآنپسدادگستري جهت لغو مشاركت ابراهيم شريف در رويدادي ديگر، يك روز 
  د؛شر شمنت از وي مبني بر انتقاد از فقدان اختيارات قانوني و نظارتي در پارلمان بحرين

 ست بهاممانعت از مشاركت ابراهيم شريف در اين رويدادها ممكن  اينكهاشاره به  ج)
ميالدي  2018سال  25ار جاد شده در قانون شم گيرانه اصالحات ايسخت ياجرادليل 

امل در اند، از تعباشد كه بر اساس آن افرادي كه محكوم به ارتكاب به جرائم سياسي شده
  شوند؛ابات منع ميسياست و مشاركت در انتخ

دن نابه انزوا كش عملي اين قانوِن مبتني بر انگيزه سياسي، ياجراهدف از  اينكهاشاره به  د)
ها در زمينه نابراز نظر آ هرگونهگستره وسيعي از شهروندان و ممانعت به عمل آوردن از 

  ؛  دني استهاي مديره نهادهاي جامعه مبه هيأت يابيراهشان براي امور سياسي يا تالش
اشاره به اقدام اين قانون به انتقام گرفتن از شهرونداني كه برچسب مخالف سياسي  ه)

برداري از آن جهت خاموش كردن ها خورده و همچنين اقدام دولت به بهرهحكومت بر آن
                                                                                                                                                            

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 50
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المللي حقوق بشر و متناقض با منشور بين كهان هاي شهروندانتقادات و سركوب آزادي
  حرين است؛قانون اساسي ب

ر از وردااشاره به همچنين حاكميت اين قانون بر جامعه مدني و نهادهاي سياسي برخ و)
تيك ها در زمينه آزادي بيان، كه در مورد جمعيت دموكراسركوب حقوق آن منظوربهمجوز 

  ملي بحرين و جمعيت دموكراتيك جوانان بحرين به وقوع پيوسته است؛
يالدي، به م 2020و توسعه اجتماعي بحرين، در ماه مه سال اشاره به اقدام وزارت كار  ز)

سازي روابط با دشمن عادي«ممنوع اعالم كردن برگزاري سميناري مجازي تحت عنوان 
دهي كه توسط جمعيت دموكراتيك جوانان بحرين سازمان» صهيونيستي در خليج (فارس)

دائمي  به تعطيل كردنميالدي  2017در سال  وزارتخانهشده بود و همچنين اقدام اين 
 روزنامه الوسط، آخرين روزنامه مستقل در اين كشور؛

جويي باز واشاره به اقدام مديريت جرائم سايبري وزارت كشور بحرين به فرا خواندن  ح)
  هاي اجتماعي؛ها در شبكهنويسان و فعاالن به دليل انتشار مطالبي از سوي آناز وبالگ

پيامي  ميالدي، به انتشار 2019مه سال  30، در روز اشاره به اقدام وزارت كشور ط)
ردن دنبال ك اينكه، مبني بر توييترهشدارآميز خطاب به شهروندان بحرين از طريق 

  آيد؛هاي اجتماعي جرم به شمار ميهاي كاربري مخالفان حكومت در شبكهحساب
ا ين امكان ررساني بحرين اگفتني است كه قانون كنوني مطبوعات به وزارت اطالع ي)
 كهدرحاليهاي مورد نظر خود را مسدود كند، سايتدهد تا بنا بر تصميمات اداري وبمي

  ها را در اختيار دارد؛ها و روزنامهدولت اين كشور انحصار تمامي رسانه
ست اشاره به اقدام سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر به محكوميت سيا ك)

زي مجا اموش كردن صداي مردم و ممنوعيت استفاده از فضايمتداوم بحرين در راستاي خ
  به دليل برخورداري از محتواي انتقادآميز از حكومت اين كشور؛

تأكيد بر ضرورت لغو تمامي مفاد قانوني و قوانين داخلي كه به منجر به محروميت  ل)
ن اساسي اين شود، چرا كه اين قوانين متناقض با قانوشان ميمردم بحرين از حقوق سياسي
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سيون اي هستند كه در اعالميه جهاني حقوق بشر و دو كنوانكشور و حقوق انساني اوليه
  المللي آن درج شده است؛بين
اشاره به همچنين درخواست از دولت بحرين جهت ايجاد محيط قانوني و نظارتي كه  م)

آزاد كردن تمامي  هاي مستقل و آزادي بيان را فراهم آورده وامكان برخورداري از رسانه
مندي از حق آزادي بيان در راستاي برخورداري سياسي كه به دليل بهره –زندانيان عقيدتي 

  .54انداز حقوق خود و مشاركت سياسي در اين كشور محبوس شده
  

  *امارات متحده عربي
ر ، د1400 آذرماه 4شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -1

الملل ينرئيس پليس ب عنوانبهانتخاب يك ژنرال اماراتي متهم به شكنجه،  خصوص
  از: اندعبارت(اينترپل). برخي از محورهاي اين گزارش 

تحده مرات اشاره به انتخاب ژنرال احمد ناصر الرئيسي، رئيس نيروهاي امنيتي اما الف)
 اي يك دورهنترپل بررئيس اي عنوانبهعربي و متهم به ِاعمال شكنجه در اين كشور، 

س امارت ميالدي به نيروي پلي 1980: گفتني است احمد ناصر الرئيسي در سال چهارساله
  پيوست و به مدت چند دهه در اين سمت مشغول به فعاليت بود؛

بان حقوق بشر، به هسازمان ديد ازجملهالمللي، سازمان بين 20اشاره به اقدام حدود  ب)
سئول ها وي ملفت با گزينش الرئيسي كه به گفته اين سازمانرايزني با اينترپل در مخا

دف هجو را مورد بخشي از دستگاه امنيتي امارات متحده عربي بوده كه منتقدان مسالمت
  داده است: گفتني است كه آقاي رئيسي اين اتهامات را رد كرده است؛قرار مي

رأي  از %68,9ب مبني بر كس الملل،اشاره به صدور بيانيه از سوي سازمان پليس بين ج)
 عنوانبهگيري و انتخاب وي دور رأي 3كشورهاي عضو، از سوي آقاي رئيسي پس از 

  رياست اين سازمان؛

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 54

 https://salam‐dhr.org/?p=4766 
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 ن را برازماساشاره به استقبال يورگن استوك، دبيركل اينترپل كه مديريت روزانه اين  د)
تخاب شده ين سمت انبه ا سالهپنجميالدي براي يك دوره  2019عهده دارد و از سال 

  ا وي؛بديك است، از گزينش آقاي رئيسي براي اين مقام و همچنين تأكيد او بر همكاري نز
ر كووا، افسر باسابقه ارتش جمهوري چك، كه بگفتني است كه تنها ساركا هاوران ه)

كند، با انتخاب آقاي المللي اين كشور در امور مربوط به پليس نظارت ميهاي بينهمكاري
  ئيسي براي اين سمت مخالفت كرده است؛ر

ون درالين، عضو پارلمان اروپا به نگارش نامه خطاب به اورزوال ف 3اشاره به اقدام  و)
ياست ر عنوانبهرئيس كميسيون اروپا، مبني بر هشدار در زمينه پيامدهاي انتخاب رئيسي 

كرده  اعتبار و بدناميباد را انتخاب ژنرال رئيسي اين نه«نامه نوشتند:  در اينها اينترپل: آن
  ؛»و توانايي اين نهاد را در انجام مأموريت خود به شدت متأثر خواهد نمود.

ئيسي به ردانان مركز حقوق بشر خليج (فارس) به متهم كردن آقاي اشاره به اقدام حقوق ز)
 بي واعمال شكنجه و خشونت عليه احمد منصور، منتقد سرشناس دولت امارت متحده عر

ي، ميالدي در يك سلول چهارمتر 2017دافع حقوق بشر: گفتني است كه وي از سال م
شتي بدون تشك يا وسايل محافظت از سرما و بدون دسترسي به پزشك و امكانات بهدا

  محبوس بوده است؛
نون ه اكاين در حالي است كه انور قرقاش، وزير خارجه پيشين امارت متحده عربي ك ح)

واهي بر گ«ر اين كشور را بر عهده دارد، انتخاب رئيسي را جمهوسمت مشاور رئيس
 ليه او رادانسته و اتهامات ع» هاي ِاعمال قانون و امنيتدستاوردها و كارآمدي در زمينه

  يف كرده است؛عليه وي توص» كارزار سازماندهي شده تهمت و افتراء گسترده« عنوانبه
يون ميل 54ميالدي،  2017عربي در سال  ات متحدهگزارش خبرگزاري فرانسه، اماربه  ط)

بوده كه در  كشور عضو 195دالر به اينترپل اهدا كرده كه اين مبلغ معادل مشاركت تمامي 
  ميليون دالر شده است؛ 68ميالدي بالغ بر  2020سال 
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اند كه ، كارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهازاينپيشاين در حالي است كه  ي)
ميالدي  2013ي از زندانيان سياسي در امارات متحده عربي كه از سال شرايط حبس گروه

  ؛55اند، مصداق شكنجه استمحبوس شده

  
وز يكشنبه رتحليلي ميدل ايست مانيتور، در  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

ه بان حقوق بشر، در خصوص اقدام امارات متحد، به نقل از سازمان ديده1400آبان ماه  30
اين گزارش  برخي از محورهاي ».تروريست« عنوانبهعربي به برچسب زدن به مخالفان 

  از: اندعبارت
به  بان حقوق بشر،اشاره به متهم شدن امارات متحده عربي از سوي سازمان ديده الف)

  بيان تحت لواي مبارزه با تروريسم؛ گرايي و آزاديسركوب كنش
شمار آوردن چهار هاي اماراتي به بهز اقدام مقاماشاره به انتشار اين گزارش پس ا ب)

دي، ال جاري ميالسدر ماه سپتامبر » حاميان تروريسم« عنوانبهمخالف سرشناس در تبعيد، 
يكي از شركاي  عنوانبهبان حقوق بشر از ايفاء نقش اين كشور كه به اعتقاد سازمان ديده

  آورد؛مي جهاني در زمينه مبارزه با تروريسم ممانعت به عمل
هاد به ن 15فرد و  38اشاره به اقدام حكومت امارات متحده عربي به افزودن نام  ج)

ين عهد ات«فهرست تروريسم خود، كه بنا بر گزارش خبرگزاري رسمي امارات، در راستاي 
هاي هاي تأمين مالي تروريسم و فعاليتكشور به هدف قرار دادن و از هم گسيختن شبكه

 ده است؛بو» مرتبط با آن

كه براي مدت بيش  تنيكبر  كمدست، مشتمل شدن اين فهرست حالدرعيناشاره به  د)
ه كاز يك سال، بدون انجام محاكمه يا برخورداري از نماينده حقوقي محبوس شده 

 اعتنايي آشكاراي امارات متحده عربي به حاكميت قانون است؛همچنان نمايانگر بي

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 55

 https://per.euronews.com/2021/11/25/interpol‐reacts‐to‐controversy‐over‐election‐of‐
emirati‐president 
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بان حقوق ، معاونت بخش خاورميانه در سازمان ديده56يجاشاره به اظهارات مايكل پ ه)
برداري از مبارزه با هاي شرورانه امارات متحده عربي در راستاي بهرهبشر، مبني بر شيوه

 ها و انتقادهاي مشروع؛تروريسم به مثابه پوششي جهت سركوب مخالفت

راي ات متحده عربي ببان حقوق بشر، امارطبق اظهارات اين مقام ديده ديگرعبارتبه و)
ت مبني هاي متمادي پيام آشكاري را به شهروندان و ساكنان اين كشور منتقل كرده اسسال
  ؛»آييد.تروريست به شمار مي اينكهشما يا با حكومت هستيد و يا «: اينكهبر 
معارض اماراتي كه در حال حاضر در تبعيد خودخواسته به سر برده  4اشاره به اسامي  ز)

، 58، محمد ساغر الزعبي57ان در اين فهرست آمده است و شامل حمد الشامسيشو نام
 شود؛مي 60و سعيد التونيجي 59احمد الشيبه النعيمي

» 94ي.ايييو.اِ«، موسوم به 94گفتني است كه اين مخالفان جزء گروه فعاالن سياسي  ح)
  شود؛ي ميهستند كه مشتمل بر وكالي حقوق بشر، قضات، آموزگاران و رهبران دانشجوي

 2013براي اين گروه در سال  مناقشه برانگيزاشاره به برگزاري محاكمه گروهي  ط)
تن از متهمان شده،  69مدت براي هاي حبس طوالنيميالدي كه منجر به صدور حكم

ها ز در ميان آنمعارض ني 4غيابي مورد محاكمه قرار گرفتند و اين  طوربهتن كه  8شامل 
 قرار داشتند؛

 ن بهتاره به منجر شدن اقدام حكومت امارات در زمينه افزودن نام اين چهار اش ي)
ن ها، مصادره اموال و حتي جرم به شمار آمدفهرست تروريسم، به مسدود شدن دارايي

توانند مي» هاتروريست«ها با بستگان خود در اين كشور كه به دليل ارتباط با تماس آن
 مورد پيگرد قانوني قرار گيرند؛

درنگ مقررات تأكيد بر ضرورت اقدام امارات متحده عربي به متوقف ساختن بي ك)
جويانه خود در زمينه مبارزه با تروريسم در راستاي آزار و اذيت مخالفان استفادهسوء

                                                            
٥٦ Michael Page 
٥٧ Hamad Al‐Shamsi 
٥٨ Mohammed Saqr Al‐Zaabi 
٥٩ Ahmed Al‐Shaiba Al‐Nuaimi 
٦٠ Saeed Al‐Tenaiji 
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مندي تمامي شهروندان اين جو و مدافعان حقوق بشر، حصول اطمينان از بهرهمسالمت
گناهي متهمان و خارج كردن مفروض داشتن بي هازجملكشور از محاكمه عادالنه، 

 درنگ نام اين چهار معارض سرشناس از فهرست تروريسم؛بي

اعتنايي گستاخانه و كامل امارات متحده عربي به حاكميت قانون بايد بي اينكهاشاره به  ل)
ور ، بريتانيا و ساير كشورهايي به شمار آيد كه اين كشمتحدهاياالتهشداري آشكار براي 

  ؛61پندارندرا شريكي قابل اعتماد در زمينه مبارزه با تروريسم در منطقه مي
  
، در روز 62المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -3

و  63سال از زمان دستگيري مريم البلوشي 6، در خصوص گذشت 1400آبان ماه  28جمعه 
  از: اندعبارتحورهاي اين گزارش . برخي از م64امينه العبدُلي

ه مارات متحدسال از دستگيري مريم البلوشي و امينه العبدلي در ا 6اشاره به گذشت  الف)
المللي در زمينه حبس و محاكمه عادالنه، ها در تناقض با موازين بينآن ازاينكهپسعربي 

  مورد محاكمه قرار گرفته و متهم شناخته شدند؛
 ثبه، درن الوباقي ماندن اين دو زنداني در شرايط غيرانساني در زندااشاره به محبوس  ب)

  شان؛ساله 5به پايان رسيدن مدت زمان محكوميت  رغمبهابوظبي، 
مي هاي به دست آمده مبني بر رو به وخامت نهادن شديد سالمت جساشاره به گزارش ج)

وي ائه شده از سي ارهاي ناكافو روحي اين دو زن در دوران حبس، با توجه به حمايت
 هاي اماراتي؛مقام

منزل خود  ميالدي، در 2015فوريه سال  19اشاره به دستگيري مريم البلوشي، در روز  د)
وري سيك خانواده  وي به ازاينكهپسدر ابوظبي، و متهم شدن او به تأمين مالي تروريسم 

 كمك مالي كرده بود؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  61

 https://www.middleeastmonitor.com/20211121‐hrw‐uae‐brands‐dissidents‐as‐terrorists 
٦٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٦٣ Maryam al‐Balushi 
٦٤ Amina al‐Abdouli 
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 2015 نوامبر سال 19اه بعد، در روز اشاره به محبوس شدن امينه العبدلي، شش م ه)
 تشار توئيتي در حمايت از بهار عربي؛ازانپسميالدي، 

و با  س شدهاين دو زن، در پي دستگيري خود، در اماكن مخفيانه محبو اينكهاشاره به  و)
ادي ضرب و شتم، حبس انفر ازجملهها، توجه به قرار گرفتن تحت انواع شكنجه

صر به ي شدند كه منجر به مقجاوز، ناگزير به امضاء اعترافاتمدت و تهديد به تطوالني
 ها شد؛شمار آمدن آن

هان دسترسي به ج هرگونهدون بهاي نامعلوم، اشاره به حبس اين دو زنداني در مكان ز)
  شد؛ها ميرفتار عليه آنخارج كه موجب تسهيل ِاعمال شكنجه و سوء

سال حبس، پس از برگزاري  5تحمل  اشاره به سرانجام محكوميت اين دو زن به ح)
  .65هاي به شدت ناعادالنه كه در حال حاضر زمان آن به پايان رسيده استمحاكمه

  
  

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

  
 *ائتالف به رهبري عربستان 

در  ،1400 آذرماه 9شنبه سبأ نت)، در روز سهانتشار گزارش از سوي خبرگزاري يمن ( -1
هر خصوص كشته و مجروح شدن غيرنظاميان يمني بر اثر حمالت نيروهاي سعودي به ش

  از: اندعبارتصعده. برخي از محورهاي اين گزارش 
اشاره به كشته شدن شماري از شهروندان غيرنظامي و مجروح شدن سه تن ديگر بر  الف)

ائتالف به رهبري عربستان به مناطق مرزي استان صعده، بنا بر  اياثر حمالت توپخانه
  66اظهارات يكي از نيروهاي امنيتي؛

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:كارزار بينگزارش  65

 http://icfuae.org.uk/news/uae‐6‐years‐arrest‐maryam‐al‐balushi‐and‐amina‐al‐abdouli 
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گفتني است كه بنا بر گزارش شبكه خبري العربيه، نيروهاي ائتالف سعودي، در روز  ب)
، نيز اعالم نمودند كه يك سايت آموزشي نيروهاي انصارا... در استان آذرماه 10چهارشنبه 
  ؛67تن از اين نيروها كشته شدند 60مورد هدف قرار دادند كه بر اثر آن  مأرب را

  
ر ، د1400 آذرماه 2شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز سه -2

بي انجام هزار نفر بر اساس ارزيا 377خصوص رسيدن تعداد قربانيان جنگ داخلي يمن به 
  از: اندعبارتهاي اين گزارش برخي از محور شده توسط سازمان ملل.

دم اين هزار تن از مر 377ساله يمن به قرباني شدن  7اشاره به منجر شدن جنگ  الف)
ار آوردن ، بر اساس ارزيابي سازمان ملل و به شمغيرمستقيممستقيم و  طوربهكشور 

  بزرگترين قربانيان اين جنگ؛ عنوانبهكودكان 
 60دود مان ملل متحد مبني بر ناشي شدن مرگ حاشاره به گزارش برنامه توسعه ساز ب)

بي سال جنگ داخلي در اين كشور، از عوارض جان 7درصد از شهروندان يمن در طول 
 ها و كشته شدنكمبود آب آشاميدني و مواد غذايي و شيوع بيماري ازجملهاين جنگ، 

 مستقيم بر اثر منازعات نظامي؛ طوربههزار تن  150بيش از 

اند به ختهاختصاص يافتن اكثر افرادي كه بر اثر عوارض جانبي جنگ جان بااشاره به  ج)
  اند؛تغذيه قرار گرفتهكودكاني كه در معرض گرسنگي و سوء

ر سال دقيقه، د 9اشاره به از دست رفتن جان يك كودك يمني زير پنج سال در هر  د)
 ميالدي، بر اثر عوارض جانبي جنگ داخلي در اين كشور؛ 2021

 ه برنامهبار اين جنگ بر روند توسعه يمن: گفتني است كشاره به همچنين تأثير فاجعها ه)
ز كي ايتوسعه سازمان ملل متحد در گذشته هشدار داده بود كه جنگ در اين كشور، كه 

دهه به  آيد، رشد و توسعه آن را به مدت بيش از دوفقيرترين كشورهاي منطقه به شمار مي
  تعويق انداخته است؛
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Houthi‐militia‐training‐camp 



  37                  )             17( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 دن تعدادهاي نظامي در يمن و رسيهشدار اين نهاد سازمان ملل در زمينه ادامه درگيري و)
داوم اين تهزار نفر در صورت  300ميالدي به حدود يك ميليون و  2030قربانيان تا سال 

  وضعيت؛
رفتن گهاي گذشته، با باال گفتني است كه به گزارش خبرگزاري فرانسه، در طول هفته ز)

 هزاران نفر از در نزديكي شهر استراتژيك مأرب ويژهبهر چندين جبهه، ها ددرگيري
مايت رد حنيروهاي انصارا... و طرفداران دولت يمن (دولت عبد ربه منصور هادي) كه مو

  اند؛سازمان ملل قرار دارد، كشته شده
ر اين در حالي است كه، بنا بر اعالم كميسارياي عالي پناهندگي سازمان ملل، بر اث ح)

ترك و  هزار نفر در پي 40ها، از ماه سپتامبر سال جاري تا كنون، شدت يافتن اين درگيري
  .68اندجا شدهخيز مأرب بي هاي خود در شهر نفتگريز از خانه
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