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  3                  )             20( 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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهبهمنو  ماهديدر  كشورهاي منطقه،
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهاخبار آشكار به 

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

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

 

  *عربستان سعودي
، در روز چهارشنبه 2بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  - 1

، در خصوص تأييد حكم اعدام دو جوان بحريني از سوي دادگاه 1400ماه دي 22
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش نظرخواهي در عربستان سعودي. برخي از تجديد
 21شنبه نظرخواهي در عربستان سعودي، در روز سهاشاره به اقدام دادگاه تجديد الف)
هاي جعفر ، به تأييد حكم اعدام تعزيري براي دو شهروند بحريني به نام1400 ماهدي

                                                            
 Officeيسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (دفتر كم1 of  the  United  Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR)( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN Newsبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman Rights 

Watchالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي ()؛ كارزار بينInternational Campaign for Freedom in the 

United Arab Emirates (ICFUAE)ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛ مؤسسه آمريكاييAmericans for 

Democracy  and  Human  Rights  in  Bahrain  (ADHRB) بشر سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپايي
)European‐Saudi  Organization  for  Human  Rights  (ESOHR)حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛
)Bahrain  Institute  for  Rights  and  Democracy  (BIRD)وب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفReliefWebپايگاه  )؛

 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –خبري  East Monitor  (MEMO)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain 

Mirror حليلي ميدل ايست آي (ت –)؛ پايگاه خبريMiddle  East  Eyeنگاران المللي روزنامه)؛ فدراسيون بين
)International  Federation  of  Journalists  (IFJ) ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu  Agency( ؛ شبكه خبري

  ).Euronewsشبكه خبري يورونيوز () و BBC.Comبي.بي.سي (
٢ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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گفتني است ميالدي):  1989(متولد سال  4ميالدي) و صادق ثامر 1992(متولد سال  3سلطان
  كه اين حكم بايد به تأييد ديوان عالي رسيده و توسط پادشاه عربستان امضاء شود؛

بور از ميالدي، هنگام ع 2015مه سال  8اشاره به دستگيري اين دو جوان، در روز  ب)
ز سوي كند، بدون ارائه حكم بازداشت اجاده ملك فهد كه بحرين را به عربستان متصل مي

 ها به زندان دمام؛آن مأموران و انتقال

 ياجرااي فاقد حداقل شرايط اشاره به صدور اين حكم پس از برگزاري محاكمه ج)
  ن؛عدالت و با توجه به وقوع موارد نقض حقوق بشر از زمان دستگيري اين دو جوا

ر معرض ني داشاره به اطالعات به دست آمده در زمينه قرار گرفتن اين شهروندان بحري د)
ز قهري ا ناپديد سازين قرار گرفتن صادق ثامر در معرض رفتار و همچنيءشكنجه و سو

ا از رگيري وي خانواده او خبر دست كهاينزمان دستگيري به مدت چندين ماه، با توجه به 
ه س – 2015لفني او در ماه اوت سال تتماس  استثناءبههاي سعودي شنيده و طريق رسانه

 از وي نداشتند؛ هيچ اطالعي –ماه پس از دستگيري 

روز  100اشاره به حبس ثامر در دوران ناپديدشدگي قهري در سلول انفرادي به مدت  ه)
  است؛ شده كه در اين مدت به شدت مورد شكنجه قرار گرفته و ناگزير به امضاء اعترافات

عدم  مه واشاره به عدم انتصاب وكيل براي اين دو جوان تا پس از آغاز جلسات محاك و)
 اطالعات مربوطه؛ ها به تمامي اسناد ووكيل آن دسترسي

 تكاب بهه ارباشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه به متهم كردن اين شهروندان بحريني  ز)
ي هاي نظامجرائمي چون، مشاركت در ايجاد نهادي تروريستي در بحرين، دريافت آموزش

ه دادن ، پنادر تظاهرات بحرينو امنيتي، قاچاق مواد منفجره به عربستان سعودي، مشاركت 
 عربستان هاي مسئول تحقيق در اين زمينه دربه افراد متهم در بحرين و گمراه ساختن مقام

  سعودي؛
ز سوي دادگاه و تأييد آن ا 2021اشاره به صدور حكم اعدام كيفري، در ماه نوامبر سال  ح)

 عالي كشور؛ نده به ديوانميالدي و انتقال پرو 2022تجديدنظرخواهي، در ماه ژانويه سال 

                                                            
٣ Jaafar Sultan 
٤ Sadiq Thamer 
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با توجه به  اشاره به خودسرانه بودن احكام صادر شده عليه جعفر سلطان و صادق ثامر، ط)
المللي و داخلي اي ناعادالنه، متناقض با قوانين بينصدور آن پس از برگزاري محاكمه

 اترافقهري، شكنجه و اخذ اعت ناپديد سازيكشور كه در خالل آن زندانيان در معرض 
 قرار گرفته و از حق دفاع مناسب از خود محروم ماندند؛

ه كاشاره به حاكي بودن تداوم صدور احكام اعدام كيفري از سوي دولت سعودي  ي)
ن ي ايمبتني بر صالحديد (نظر اختياري) قاضي و فاقد مبناي حقوقي است، از پافشار

 هاي متمادي؛ي سالبراهاي اعدام كشور بر استمرار رويكرد خود در قبال پرونده

اي به ضربه منزلهبهحكم اعدام تعزيري در حال حاضر  هرگونهصدور  كهايناشاره به  ك)
در  ويژهبهآيد، تمامي تعهدات رسمي اين كشور در رابطه با اين نوع مجازات به شمار مي

ساس اند: گفتني است كه بر اهايي كه متهمان آن مرتكب جرائم جدي نشدهرابطه با پرونده
  ؛5شوندالملل جرائم جدي تنها محدود به قتل عمد ميحقوق بين

  
 ماهدي 20بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

الوقوع دو زنداني اويغور از سوي عربستان ، در خصوص احتمال اخراج قريب1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سعودي.

گرداندن هاي سعودي به اخراج دو مسلمان ايغور و بازاشاره به اقدام احتمالي مقام لف)ا
ها به چين كه در آن كشور در معرض خطر جدي حبس خودسرانه و شكنجه قرار آن
 ميالدي، اقدام به حبس 2020هاي سعودي از ماه نوامبر سال گيرند: گفتني است كه مقاممي

  اند؛تفهيم اتهام و يا برگزاري محاكمه كردهخودسرانه اين دو مرد بدون 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  5

https://www.esohr.org/en/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9‐
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81‐
%d9%81%d9%8a‐%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9‐

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82‐%d8%b9%d9%84%�9%89 
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بان حقوق بشر، در روز دوشنبه اشاره به اظهارات منبعي مطلع خطاب به سازمان ديده ب)
مقامي سعودي به يكي از اين زندانيان، به نام نورمحمد  كهاين، مبني بر 1400 ماهدي 13

براي استرداد به چين در ساله، گفته است كه بايد خود را از لحاظ ذهني  46، 6روزي
  روزهاي آتي آماده كند؛

ساله و محقق علوم ديني،  54 7اشاره به اظهارات دختر زنداني ديگر، حمدا... عبدالولي ج)
پدرش و نورمحمد روزي در معرض خطر  كهاينهاي اجتماعي مبني بر در شبكه

صدور مجوز  الوقوع اخراج قرار دارند، ضمن درخواست از عربستان سعودي جهتقريب
تر در آن اقامت داشتند: گفتني است كه دختر بازگشت به تركيه كه پيش منظوربهها براي آن

  عبدالولي نيز ساكن تركيه است؛
) عاتياشاره به حبس اين دو شهروند ايغوري در حال حاضر در زندان مباحث (اطال د)

 الذهبان در شمال شهر جده؛

بان حقوق بشر، معاونت بخش خاورميانه در سازمان ديده، 8اشاره به اظهارات مايكل پيج ه)
مبني بر حاكي بودن قصد احتمالي عربستان سعودي جهت اخراج اين دو مرد ايغوري، از 
پيامي آشكار مبني بر اتحاد اين كشور با دولت چين و جنايات آن عليه بشريت در قبال 

رهايي كه در آن با حبس خودسرانه، استرداد افراد به كشو كهاينمسلمانان ترك، با توجه به 
دار شدن تصوير حقوق ، به لكهازپيشبيششوند، تر مواجه ميشكنجه و مواردي وخيم

 انجامد؛بشري عربستان سعودي در جهان مي

بر  ميالدي، مبني 2020بان حقوق بشر در اواخر سال اشاره به گزارش سازمان ديده و)
ر كردن وضعيت عبدالولي و روزي و به آشكا هاي سعوديدرنگ مقامضرورت اقدام بي

  ها؛مبناي حقوقي حبس آن
 منظوربهميالدي،  2020اشاره به ورود عبدالولي به عربستان سعودي، در ماه فوريه سال  ز)

انجام مناسك مذهبي و پنهان شدن او از زمان اقدام وي به سخنراني براي جامعه اويغور 

                                                            
٦ Nurmemet Rozi 
٧ Hemdullah Abduweli 
٨ Michael Page 
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كيانگ ورها و مسلمانان به دعا براي شرايط منطقه سينساكن اين كشور، مبني بر ترغيب ايغ
 چين و مقابله مسلحانه با متجاوزان چيني؛

در  تحليلي ميدل ايست آي، –اشاره به اظهارات عبدالولي خطاب به سايت خبري  ح)
هاي چيني از ميالدي، مبني بر هراس او از درخواست مقام 2020ماه نوامبر سال  اوايل

  ت حبس و اخراج وي؛عربستان سعودي جه
، فعال ايغوري، در تماس با جامعه ايغور عربستان 9اشاره به اظهارات عبدالولي ايوب ط)

شهروند ايغوري و  5سعودي مبني بر مستندسازي اقدام اين كشور به اخراج قهرآميز 
 ميالدي؛ 2018و  2017هاي ها به چين در سالاسترداد آن

ر سركوب ميالدي، به افزايش چشمگي 2016واخر سال اشاره به اقدام دولت چين، از ا ي)
بخشي از  عنوانبهرب اين كشور، كيانگ در شمال غساكنان استان خودمختار سين

سلمان اين منطقه مميليوني ترك  13و قرار دادن جمعيت  ضد تروريسم ظاهربههاي تالش
مينه هاي شديد در زدر معرض القائات سياسي قهري، نظارت جمعي و محدوديت

  ؛جاييجابه
قه در تن از شهروندان اين منط ميليونيكهاي چين به حبس حدود اشاره به اقدام مقام ك)

حبس غيرقانوني،  ازجملهها، استفادههاي آموزشي سياسي: گفتني است كه اين سوءاردوگاه
ي بارار اجكقهري، شكنجه، قتل و اقدامات غيرانساني، همچون  ناپديد سازيآزار و اذيت، 

اند، مصداق جنايت درآمده اجرايك به اي گسترده و سيستماتو خشونت جنسي، كه به شيوه
  عليه بشريت هستند؛

درصد از  65كيانگ (هزار مسجد در سين 16اشاره به تخريب يا آسيب ديدن حدود  ل)
 وميالدي كه عمدتًا عقايد  2017هاي دولت چين از سال كل مساجد) در نتيجه سياست

 دهد؛ناسك مذهبي ساكنان اين منطقه را مورد هدف قرار ميآداب و م

اشاره به اقدام محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، در ديدار خود از چين، در ماه فوريه  ن)
كيانگ و اظهارات نقل هاي دولت چين در سينتأييد سياست به ظاهراً ميالدي،  2019سال 

                                                            
٩ Abduweli Ayup 
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عربستان به حقوق چين در زمينه مبارزه  كهاينقول شده از او در خبرگزاري شينوا مبني بر 
گرايي در راستاي حفاظت از امنيت ملي خود احترام گذارده و از آن با تروريسم و افراط

  كند؛حمايت مي
ميالدي، اقدام به  2020و  2019هاي گفتني است عربستان سعودي همچنين در سال س)

كيانگ در سازمان ملل در سينهاي چين هاي مشتركي در حمايت از سياستتأييد نامه
 نموده است؛

 ناپديد سازياشاره به سوابق دولت چين در زمينه حبس خودسرانه، ِاعمال شكنجه و  ع)
ها از استقالل قضايي و فرآيندهاي صحيح مندي آنقهري ايغورها، همچنين عدم بهره

روزي در هاي جدي در زمينه قرار گرفتن عبدالولي و حقوقي كه موجب ابراز نگراني
 رفتار، در صورت استرداد به چين شده است؛معرض خطر گسترده شكنجه و سوء

الملل در زمينه عدم عربستان سعودي بر اساس اصل عرفي حقوق بين كهايناشاره به  ف)
يكي از اعضاء كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل،  عنوانبهبازگرداني (نان رفولمان) و 
قهري  طوربهاز افراد تحت حبس آن  يكهيچاين امر است كه  ملزم به حصول اطمينان از
شوند كه در آن در معرض خطر آزار و اذيت، شكنجه و ديگر به كشوري فرستاده نمي

 موارد جدي نقض حقوق بشر قرار گيرند؛

اشاره به اقدامات كشورهاي ديگر در زمينه استرداد قهري ايغورها به چين در تناقض  ص)
تن از شهروندان ايغور  62، به حبس 2017اقدام مصر در سال  ازجملهملل، البا حقوق بين

، به استرداد قهري 2015ها به چين، اقدام تايلند در سال تن از آن 12 كمدستو استرداد 
شهروند ايغور به  6ميالدي، به استرداد  2020ايغور به چين و اقدام مالزي در سال  220

استرداد به چين  رسد كه تمامي اين افراد پس ازر مياين كشور: گفتني است كه به نظ
  اند؛ناپديد شده

اقدام محمد بن سلمان به تأييد ظاهري آزار و اذيت ايغورها از سوي  كهايناشاره به  ق)
دولت وي نبايد با استرداد اين  روازاينآيد، كفايت نكوهيده به شمار مي قدربهدولت چين 
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ها در معرض حبس خودسرانه و شكنجه رار دادن آنشهروندان ايغوري به چين و ق
  ؛10احتمالي، نقش مستقيمي را در اين رابطه نيز ايفاء كند

  
 11نبه شبشر، در روز سعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  - 3

شدگان و داشتن پيكرهاي اعدام، در خصوص اقدام عربستان سعودي به نگاه1400ماه دي
  اند از:ها. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتهاي آنم بخشيدن به درد و رنج خانوادهتداو

 47ي، به اعدام ميالد 2016ماه ژانويه سال  اوايلاشاره به اقدام عربستان سعودي، در  الف)
و تالش  –سال گذشته  36در  جمعيدستهاعدام  ترينبزرگ - تن از شهروندان خود 

ني جويانه و كاهش بُهت جهانهان كردن ماهيت اين اقدام تالفيدولت اين كشور جهت پ
  ناشي از آن؛

هاي عادالنه و نمايانگر فقدان محاكمه كهĤنشدگهاي شماري از اعداماشاره به پرونده ب)
ابعاد متعدد نقض حقوق بشر است كه سرانجام به قتل خودسرانه انجاميده است: از ميان 

محمد آل  و 13، مصطفى الشيوخ12علي الربح، 11نمر النمر توان به شيخشدگان مياعدام
  اشاره نمود؛ 14صويمل

ام اشاره به تداوم اقدام عربستان سعودي، در آستانه ششمين سالگرد اين اعد ج)
 كشور عالوه بر دولت اين چراكه، هايشانادهخانواستفاده از قربانيان و ، به سوءجمعيدسته

ن راستاي حمايت از ناقضان حقوق بشر، عامال اتخاذ سياست معافيت از مجازات در
هاي قربانيان مندي خانوادههاي ناعادالنه، همچنان از بهرهشكنجه و مسئوالن صدور حكم

 ته است؛ه داشامتناع ورزيده و پيكرهاي قربانيان را نزد خود نگا عزيزانشاناز حق تدفين 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2022/01/10/saudi‐arabia‐imminent‐deportation‐uyghur‐
detainees 
١١ Sheikh Nimr Al‐Nimr 
١٢ Ali Al‐Ribah 
١٣ Mustafa Al‐Shuyoukh 
١٤ Muhammad Al‐soimel 
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 2021تا سال  جمعيدستهر اشاره به اقدام عربستان سعودي، از زمان نخستين كشتا د)
ت ا تعهداباقض ميالدي، به همچنان استفاده ناعادالنه و خودسرانه از مجازات اعدام، در تن

  امل:شمحمد بن سلمان،  ازجملهگيران كشور، هاي تصميمالمللي و وعدهبين
هام مشاركت در ميالدي به ات 2017مرد جوان، در ماه ژوئيه سال  4 جمعيدستهاعدام  -
  اهرات؛تظ
ان به اعتراض متهم ازجملهميالدي،  2019تن، در ماه آوريل سال  37 جمعيدستهاعدام  -

  سياسي؛به حكومت و ارتكاب به جرائم 
 ازجمله، ميالدي 2021اعدام شماري از جوانانِ مواجه با اتهامات مشابه، در سال  -

  مصطفي آل درويش؛
 داشتناهنگهاي عربستان به ز اقدام مقاماشاره به مستندسازي اين سازمان حقوق بشري ا ه)
ت اين ها و پيكرهاي ساير افرادي كه از سوي دولتن از پيكرهاي قربانيان اين اعدام 91

رود تعداد اند: اين در حالي است كه گمان ميفراقضايي كشته شده صورتبهكشور 
  پيكرهاي محبوس شده احتماالً بسيار بيشتر از اين ميزان باشد؛

 صورتبهه كتن از افرادي  44پيكر  داشتننگاهره به اقدام دولت سعودي به اشا و)
تا  2016هاي هاي صورت گرفته در خالل سالها يا تيراندازيفراقضايي و در خالل يورش

 47 پيكر داشتننگاهميالدي كشته شدند: گفتني است كه اين كشور همچنين اقدام به  2021
م به عدالت، محكو ياجراهاي فاقد شرايط برگزاري محاكمهتن از افرادي نموده كه پس از 

 اعدام شدند؛

شهروند  3 كمدستپيكرهاي  داشتننگاهاشاره به همچنين اقدام عربستان سعودي به  ز)
ام و اقد –ر چند كه دستيابي به تعداد دقيق اين افراد دشوار است ه -بحريني و مصري 

يان صدها مميالدي، در  2021تا  2016از سال  شهروند پاكستاني، 94اين كشور به اعدام 
  ها نيز بازگردانده نشده است؛شهروند خارجي ديگر كه احتماالً پيكرهاي آن
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توسط دولت سعودي به گروگان گرفته  شانيكرهايپاز ميان افرادي كه  كهايناشاره به  ح)
فراقانوني  رتصوبهكه  15وليد طالل العريض اند، شاملتن زير سن قانوني بوده 9شده، 

، عبد العزيز آل 17مين آل قريشا، سلمان 16سعيد محمد السكافي، علي الربحكشته شد و 
 و 21، مجتبى نادر السويكت20، عبدالكريم محمد الحواج19سلمان آل سريح ا...، عبد18سهوي

  هاي ناعادالنه كشته شدند؛كه پس از برگزاري محاكمه 22درويش آل هاشم  مصطفى 
هاي گزارشگران ويژه سازمان خگويي حكومت عربستان به پرسشاشاره به عدم پاس ط)

هاي وادههاي خانملل در رابطه با اين موضوع و تداوم اقدام آن به ناديده گرفتن درخواست
 شانيكرهايپخود و به خاك سپردن  شان در زمينه وداع با فرزندانشدگان مبني بر حقكشته

  با مناسك ويژه مذهبي؛
ي يكرهاپاقدام حكومت سعودي به ارائه داليل امتناع خود از تحويل اشاره به عدم  ي)

هاي قربانيان خانواده اظهارات نهادهاي رسمي خطاب به يكي از حالدرعينشدگان و كشته
اند، مودهپيكرهاي افرادي كه در قبال حكومت و حاكمان كشور تمرد ن كهاينمبني بر 

با  اقدام را در قبال افرادي كه سعودي اينشود: گفتني است كه دولت تحويل داده نمي
اند ههاي آن مخالفت نموده و يا خواستار برخورداري از حقوق مدني يا سياسي شدسياست
 آورد؛در مي اجرانيز به 

المللي و شدگان با حقوق و موازين بينتأكيد بر تناقض سياست حبس پيكرهاي كشته ك)
 ، همچنين گواهي برهايشانخانوادهنجه عليه شكلي از شك عنوانبهبه شمار آوردن آن 

درد و  دن بهاستفاده و انتقام و پايان نداپافشاري عربستان سعودي بر تداوم سياست سوء
  ها؛رنج اين خانواده

                                                            
١٥ Walid Talal Al‐Arayedh 
١٦ Saeed Muhammad Al‐Skafi 
١٧ Salman Amin Al Quraish 
١٨ Abdul Aziz Al Sahwi 
١٩ Abdullah Salman Al Sareeh 
٢٠ Abdul Karim Muhammad Al‐Hawaj 
٢١ Mojtaba Nader Al‐Suwaiket 
٢٢ Mustafa Hashem Al Darwish 
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زير سن قانوني،  شدگانپيكرهاي اعدام داشتننگاهاشاره به تناقض اقدام عربستان به  ل)
اعتنايي به حقوق اند و بيخودسرانه كشته شده كنندگان و ساير افرادي كهتظاهرات
حكومت  يكارزارها، با شانيكرهايپها در زمينه وداع با عزيزان خود و تدفين خانواده

سعودي جهت ارتقاء جايگاه جهاني خود و سرپوش نهادن بر اين موارد كه گواهي آشكار 
ر رابطه با بر كذب بودن اظهارات و تعهدات رسمي است كه در شش سال گذشته د

  .23مجازات اعدام افزايش يافته است
  

  *بحرين
 27، در روز دوشنبه 24انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1

هاي حقوق بشري جهت حمايت ، در خصوص درخواست شماري از سازمان1400 ماهدي
ه ژوئيه سال ، مدافع حقوق بشر زنداني، كه از ما25از آزادي دكتر عبدالجليل السنكيس

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  برد.ميالدي در اعتصاب غذا به سر مي 2021
مؤسسه حقوق و  ازجملهسازمان حقوق بشري،  27اشاره به اقدام ائتالفي از  الف)

نگاران به نگارش الملل و كميته حمايت از روزنامهدموكراسي بحرين، سازمان عفو بين
ه رهبران كشورهاي دموكراتيك جهان، شامل وزير خارجه بريتانيا، وزير اي خطاب بنامه

آمريكا، وزير خارجه آلمان، نماينده ويژه اتحاديه اروپا در زمينه  متحدهاالتياخارجه 
شوراي اروپا، همچنين رهبران كشورهاي ايتاليا، فرانسه، سوئد،  دبير كلحقوق بشر و 

درنگ و بدون قيد و مبني بر درخواست جهت آزادي بيدانمارك، هلند، استراليا و كانادا، 
نويس و مدافع حقوق بشر شرط دكتر عبدالجليل السنكيس، استاد دانشگاه، وبالگ

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  23

https://www.esohr.org/en/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2‐
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9‐
%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86‐

%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%85‐%d9%85%d8%b3%d8%��%�9%85%�8%�1%�8%�9 

٢٤ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٥ Abduljalil AlSingace 
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هاي اين كشور در سال آميز خود در خيزشآفريني صلحسرشناس بحريني كه به دليل نقش
  ميالدي، محكوم به تحمل حبس ابد شده است؛ 2011

ز يك دهه را اساله شده و بيش  60، ماهدي 25لسنكيس، در روز شنبه گفتني است كه ا ب)
 اعاتدر حبس سپري كرده كه مغاير با حقوق وي در زمينه آزادي بيان و تشكيل اجتم

  است؛
 190 اشاره به ابراز نگراني در خصوص اعتصاب غذاي دكتر السنكيس براي بيش از ج)

ر زمينه دراض به مصادره پژوهش علمي وي ميالدي، در اعت 2021روز، از ماه ژوئيه سال 
 تناع ازز امفرهنگ بحرين: اين در حالي است كه وي عالوه بر مواجهه با پيامدهاي ناشي ا

 ازجملههاي مزمن، به بيماري ابتالماه، از  6خوردن غذاي جامد براي مدت بيش از 
  برد؛سندورم متعاقب فلج اطفال، نيز رنج مي

مكاري كه در حال مذاكره با كشورهاي شوراي ه –بريتانيا  اشاره به درخواست از د)
 – نامه آزادي تجاري استدستيابي به يك توافق منظوربهبحرين،  ازجملهخليج (فارس)، 

درنگ و بدون قيد و شرط توافق با اين كشور به آزادي بي هرگونهجهت مشروط كردن 
 اش؛خانواده عبدالجليل السنكيس و استرداد پژوهش مصادره شده وي به

عبدالهادي  ازجملهاشاره به ساير مدافعان و فعاالن حقوق بشر محبوس در بحرين،  ه)
، 27بحريني، شيخ محمد حبيب الُمقداد –دانماركي  يتيدو تابع، مدافع حقوق بشر 26الخواجه
جمعيت انحالل يافته  دبير كل، 28بحريني، شيخ علي سلمان –سوئدي  يتيدو تابعروحاني 

، مدافع 32، و ناجي فتيل31، علي الحاجي30، حسن مشيمع29دالوهاب حسينالوفاق، عب
  حقوق بشر؛

                                                            
٢٦ Abdulhadi AlKhawaja  
٢٧ Sheikh Mohamed Habib AlMuqdad 
٢٨ Sheikh Ali Salman 
٢٩ Abdulwahab Husain 
٣٠ Hasan Mushaima 
٣١ Ali AlHajee 
٣٢ Naji Fateel 
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نتشار گزارش اميالدي با دهمين سالگرد  2021ماه نوامبر سال  زمانيهماشاره به  و)
 آوري از ِاعمال شكنجه، محاكمه نظاميكميسيون مستقل تحقيق بحرين كه موارد بهت

ز ري اه به دستور حكومت و قرار گرفتن بسياغيرنظاميان، و كشتارهاي انجام پذيرفت
هاي جسمي و رواني به هنگام استفادهزندانيان در معرض شكنجه و ديگر اشكال سوء

 حبس را آشكار نموده است؛

كتر دن داشاره به مستندسازي اين گزارش در زمينه چگونگي اقدام پليس به قرار دا ز)
هنگام حبس در سلول  مدت دو ماه بههاي شبانه براي السنكيس در معرض ضرب و شتم

هاي دستي هاي زندان به هدف قرار دادن معلوليت او با مصادره چوبانفرادي، اقدام مقام
هاي طوالني، تهديد او به زمان وي، ناگزير كردن وي به ايستادن روي يك پا براي مدت

 قرار دادن وي در معرض تجاوز جنسي و ...

 2011هاي اين گزارش در سال توصيه ياجرااه بحرين به اشاره به متعهد شدن پادش ط)
از  يكچهيبا گذشت بيش از يك دهه، تعهد او همچنان عملي نشده،  كهدرحاليميالدي 

اند هاي ارشد مسئول به شمار نيامده و افرادي كه در معرض شكنجه قرار گرفتهمقام
  برند؛همچنان در حبس به سر مي

يافت هاي بحرين به درخواست متعدد دكتر السنكيس جهت دراماعتنايي مقاشاره به بي ي)
سالمتي وي كه مغاير با  رو به وخامت نهادن وضعيت رغمبههاي پزشكي الزم درمان

ر الملل است: گفتني است كه وي در حال حاضر دتعهدات اين كشور بر اساس حقوق بين
 از دست داده و سالمتي اي از وزن خود رامركز پزشكي كانو بستري است، بخش عمده

  وي رو به وخامت نهاده است؛
 ازجملهالمللي انجام شده جهت آزادي دكتر السنكيس، هاي بيناشاره به درخواست ك)

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق بشر، در 33اقدام مري اللور
هشدار در زمينه حبس اي مبني بر ميالدي، به صدور بيانيه 2021ژوئن سال  22روز 

مدت دكتر السنكيس و درخواست جهت آزادي وي به همراه ساير مدافعان حقوق طوالني
  بشر محبوس در بحرين؛

                                                            
٣٣ Mary Lawlor 
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ضاء هاي بريتانيا و اروپا، اعهاي مشابه از سوي اعضاء پارلماناشاره به ارائه درخواست ل)
  ن از دانشگاهيان؛ت المللي و بيش از يكصدنهاد بينسازمان مردم 16كنگره آمريكا، 

هاي بحرين از حمايت از حقوق السنكيس، تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان مقام م)
ويي اي ويدئهاسترداد اموال معنوي او و فراهم آوردن امكان مجدد انجام تماس ازجمله

  اش؛هفتگي با خانواده
سنكيس، درنگ و بدون قيد و شرط دكتر الاشاره به درخواست جهت آزاد كردن بي ن)

اش و همچنين آزادي تمامي افرادي كه به دليل درنگ پژوهش او به خانوادهبازگرداندن بي
مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و عقيده و آزادي تشكيل اجتماعات و بهره

مدافعان حقوق بشر، فعاالن معارض و  ازجملهاند، آميز محبوس شدهتجمعات صلح
  ؛34نگارانروزنامه

  
بان حقوق بشر، در روز انتشار سي و دومين گزارش ساالنه از سوي سازمان ديده -2

 100ي در بيش از ، در زمينه روندها و تحوالت حقوق بشر1400 ماهدي 23شنبه پنج
 برخي از محورهاي اين گزارش بحرين. ازجملهميالدي،  2021كشور جهان در سال 

  از: اندعبارت
 يهاشزيخبحريني به برگزاري بزرگداشت دهمين سالگرد اشاره به اقدام فعاالن  الف)
  هاي گسترده؛ميالدي در ميانه تداوم سركوب 2011سال 
م كردن ، به ممنوع اعالتاكنونميالدي  2017ل هاي بحرين، از سااشاره به اقدام مقام ب)

  هاي مخالف سرشناس؛هاي مستقل در كشور و انحالل گروهفعاليت تمامي رسانه
كنجه و شهاي بحرين در زمينه مسئول به شمار آوردن عامالن به ناكارآمدي مقام اشاره ج)
 ستند؛حرين وابسته به دولت آن هب نظارتي در يسازوكارها چراكهرفتار در اين كشور، سوء

                                                            
  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه ٣٤

 https://birdbh.org/2022/01/bahrain‐request‐for‐support‐to‐free‐imprisoned‐human‐rights‐
defender‐dr‐abduljalil‐alsingace‐on‐hunger‐strike‐since‐july‐2021 
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  :هازجملميالدي،  2021اشاره به محورهاي موضوعي حقوق بشر در بحرين در سال  د)

  
  آميزو برگزاري تجمعات مسالمت *آزادي بيان و تشكيل اجتماعات

ه هاي بيشتر در فضاي مجازي، باشاره به اقدام حكومت بحرين به اِعمال محدوديت -
پراكني را ملزم به ثبت رسانه هاي خبري و سخنكمك اصالح قانون مطبوعات كه سايت

 امنموده و از اقد وزارتخانهاين  رساني و دريافت تأييدخود در وزارت امور اطالع
به عمل  هاي مجازي به انتشار محتواي متضاد با منافع ملي يا قانون اساسي ممانعترسانه
 آورد؛مي

مبني بر اقدام حكومت بحرين به دستگيري، حبس يا  35اشاره به گزارش خانه آزادي -
هاي ژوئن تا مه تن از شهروندان خود، در فاصله ماه 58 كمدستمورد پيگرد قرار دادن 

 در فضاي مجازي؛ شانيهاتيفعالالدي، به دليل مي 2021سال 

ميالدي، به وارد كردن شماره تلفن برخي  2021اشاره به اقدام بحرين، در ماه ژوئيه سال  -
رفت اين پيشاپيش گمان مي كهاينها، با توجه به از افراد مورد نظر خود در پايگاهي از داده

باشد كه  36ق به شركت فناوري ان.اس.اُ افزار پگاسوس متعلكشور يكي از مشتريان جاسوس
  اطالعات آن افشاء شده است؛

دن شميالدي، مبني بر هك  2021اشاره به گزارش انتشار يافته در ماه اوت سال  -
افزار پگاسوس، در فاصله فعال بحريني توسط جاسوس 9هاي همراه آميز تلفنموفقيت

گفتني است كه گروه فناوري  ميالدي: 2021وريه سال تا ف 2020هاي ژوئن سال ماه
 ؛ها را انكار نموده استان.اس.ُا مكررًا اين گزارش

ها به تحمل آن فعال سرشناس بحريني با توجه به محكوميت 13اشاره به تداوم حبس  -
ميالدي، به دليل ايفاء نقش  2011شان در سال مدت از زمان دستگيريهاي طوالنيحبس

گذاران عبدالهادي الخواجه، يكي از بنيان ازجملهآن سال، خواهانه كرسيتظاهرات دمودر 

                                                            
٣٥ Freedom House 
٣٦ NSO Group 
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مركز حقوق بشر بحرين و حسن مشيمع و عبدالجليل السنكيس، رهبران گروه مخالف 
 اند؛الحق كه همگي محكوم به حبس ابد شده

 2021 ژوئيه سال 8اشاره به اقدام السنكيس به دست زدن به اعتصاب غذا، از روز  -
دان هاي زنبه شرايط غيرانساني زندان و درخواست جهت اقدام مقام ميالدي، در اعتراض

رار قدره به بازگرداندن كتابي كه وي در خالل مدت حبس به نگارش درآورده و مورد مصا
ه باش: گفتني است كه وضعيت سالمت السنكيس در اين مدت رو گرفته است، به خانواده
 اند؛دههاي درماني الزم خبر دابه مراقبت اش از عدم دسترسي ويوخامت نهاده و خانواده

گروه  ترينبزرگاشاره به همچنين محكوميت شيخ علي سلمان، رهبر جمعيت الوفاق،  -
س از تأييد حكم پبه حبس ابد  -آميز انحالل يافت قهر طورهبكه  -سياسي مخالف بحرين 

مات بر اساس اتها ميالدي، 2019خواهي، در ماه ژانويه سال وي از سوي دادگاه فرجام
 ساختگي، همچون جاسوسي براي كشور قطر؛

نبيل  ميالدي، به آزاد كردن 2020هاي بحرين، در ماه ژوئن سال اشاره به اقدام مقام -
 رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر از زندان تا بر اساس قانون محكوميت جايگزين،

  ؛بس خانگي بگذراندساله خود را در ح 5، مابقي دوران محكوميت 2017مصوب سال 
رساني عرسانه مستقل از زمان اقدام وزارت امور اطال هرگونهاشاره به عدم فعاليت  -

 2017 قل اين كشور در سالبحرين به تعليق مجوز روزنامه الوسط، تنها روزنامه مست
  ميالدي؛

 نگاران خارجي به ندرت به اين كشور دسترسي داشته و ازگفتني است كه روزنامه -
هاي حقوق بشري به آن نيز ممانعت به بان حقوق بشر و ساير گروهرسي سازمان ديدهدست

  عمل آمده است؛

  *مجازات اعدام
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، 38و سازمان حقوق بشري رپريو 37هاي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحريناشاره به يافته -
 ميالدي، 2011هاي سال تن از شهروندان بحريني، از زمان خيزش 51مبني بر محكوميت 

الوقوع اعدام قرار تن در حال حاضر در آستانه خطر قريب 26ها به مرگ، كه از ميان آن
ها انجام پذيرفته تمامي روندهاي حقوقي نيز در رابطه با پرونده آن كهايندارند، با توجه به 

  است؛
اعدام حكام اميالدي، به تأييد  2020خواهي، در ماه ژوئيه سال اشاره به اقدام دادگاه فرجام - 

دال  هاي ناعادالنه و شواهد معتبربرگزاري محاكمه رغمبهمحمد رمضان و حسين علي موسي، 
 شان بر اساس اعترافات تحت شكنجه صادر شده است؛كه حكم محكوميتبر اين

 كمدستاند، دهميالدي محكوم به اعدام ش 2011نفري كه از سال  51از  كهايناشاره به  -
تروريسم بحرين كه حوزه فراگيري آن گسترده است، حكم  تن بر اساس قانون 31

جه د كه مورد شكنانتن ادعا نموده 20ها اند و از ميان آنمحكوميت خود را دريافت كرده
  اند؛قرار گرفته

هاي اين كشور به پايان دادن به تن از زمان تصميم مقام 6اشاره به اقدام بحرين به اعدام  -
  م؛ميالدي، در زمينه استفاده از مجازات اعدا 2017ال استمهال تعيين شده در س

  ها*نيروهاي امنيتي و زندان
شود بر اثر ميالدي، كه ادعا مي 2021زنداني در خالل سال  3 كمدستاشاره به مرگ  -

  اند؛جان خود را از دست داده هاي پزشكي الزمفقدان مراقبت
ميالدي، از سوي مركز  2021وريل سال آ 6، در روز 39اشاره به اعالم مرگ عباس مالله -

كنند كه وي در خالل هاي پليس بحرين، بر اثر حمله قلبي كه البته خانواده او ادعا ميرسانه
برده و ساير زندانيان نيز خطاب به سال حبس در زندان، از بيماري مزمن رنج مي 10

هاي و به درخواستهاي زندان جاند كه مقامهاي حقوق بشري بحرين اظهار داشتهگروه
 اند؛هاي پزشكي پاسخ ندادهمالله جهت دريافت مراقبت

                                                            
٣٧ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٣٨ Reprieve 
٣٩ Abbas Malallah 
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يان ندانزتحصن  ازجملهاشاره به منجر شدن مرگ مالله به بروز اعتراضاتي در بحرين،  -
هاي پزشكي صورت گرفته از سوي آوريل، در اعتراض به اهمال 17زندان جو در روز 

  ؛19 –وويد شيوع بيماري كدر دوران  ويژهبههاي اين زندان، مقام
ا ر به فرهاي اين كشواشاره به اظهارات يك فعال حقوق بشر بحريني، مبني بر اقدام مقام -

ت اعضاء آوريل و بازداش 6تن از معترضان جهت بازجويي، در روز  10 كمدستخواندن 
  خانواده شماري از زندانيان سياسي سرشناس؛

يروهاي ده نحقوق بشر سازمان ملل در زمينه استفا اشاره به ابراز نگراني كميسر عالي -
آميز بر پا لحصبر هم زدن تحصن  منظوربهامنيتي از ميزان غيرضروري و نامتناسب زور 

هاي دريافتي منجر به قطع آوريل، كه مطابق با گزارش 17شده در زندان جو در روز 
 ارتباط بسياري از زندانيان با جهان خارج شده است؛

 –ري كوويد آوريل، در پاسخ به شيوع بيما 8به اقدام دادستاني عمومي، در روز اشاره  -
  تن از زندانيان بر اساس قانون محكوميت جايگزين؛ 73، به اعالم آزادي 19
در زندان جو، كه به شدت انباشته از  19 –اشاره به منجر شدن شيوع بيماري كوويد  -

  ژوئن؛ 9، در روز 40جمعيت است، به مرگ حسين بركات
د اد افراتعد اشاره به عدم اقدام وزارت كشور بحرين به انتشار اطالعات صحيح در زمينه -

شمار  ابتالهاي حقوق بشري مبني بر اظهارات گروه حالدرعينشده به اين بيماري و  مبتال
ها از تجهيزات و عدم برخورداري آن 19 –قابل توجهي از زندانيان به بيماري كوويد 

 ؛شانيهاخانوادهمكان ارتباط با اهاي پزشكي كافي و صي، مراقبتحفاظت شخ
خوني داسي شكل، ژوئيه، بر اثر بيماري كم 25، در روز 41اشاره به مرگ حسن عبدالنبي -

هاي پزشكي الزم در زندان در ميانه اتهامات مبتني بر محروميت وي از دسترسي به درمان
   42؛دراي داك

                                                            
٤٠ Husein Barakat 
٤١ Hasan Abdulnabi 
٤٢ Dry Dock 
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هاي بحرين در زمينه انجام تحقيقات معتبر و مورد پيگرد قرار اشاره به ناكارآمدي مقام -
ميالدي،  2011شود از زمان اعتراضات سال دادن مقامات و مأموران پليسي كه ادعا مي

  اند؛ِاعمال شكنجه، شده ازجملهمرتكب موارد جدي نقض حقوق بشر، 

  *حقوق كودكان
كودكان در اعتراضات بر پا شده در اشاره به اقدام مأموران پليس بحرين به دستگيري  -

هاي ميالدي، در آستانه دهمين سالگرد خيزش 2021ماه فوريه سال  اوايل
شان در معرض تجاوز جنسي ها به قرار دادنخواهانه در اين كشور و تهديد آندموكراسي
  هاي الكتريكي كه از سوي دولت مورد انكار قرار گرفته است؛و شوك

ها و قضات به ممانعت از حضور والدين يا وكالي قدام دادستاناشاره به همچنين ا -
 ها؛كودكان به هنگام بازجويي و صدور دستور مبني بر بازداشت آن

مبني بر  4فوريه، به تصويب قانون شماره  14اشاره به اقدام مثبت پادشاه بحرين، در روز  -
تفاده كه منجر به افزايش سن اسها در قبال سوءاحياء عدالت براي كودكان و حمايت از آن

سال را كودك به شمار  18سال شده، هر فرد زير  15سال به  7پذيري كيفري از مسئوليت
ها را هاي جداگانه براي آنآورده و امكان برگزاري دادگاه ويژه كودكان و ايجاد بازداشتگاه

  فراهم آورده است؛
توصيه كميته حقوق كودك  يجراا، عدم اقدام حكومت بحرين به حالدرعيناشاره به  -

ميالدي، مبني بر ضرورت ممنوع به شمار آوردن تنبيه بدني در  2019سازمان ملل، در سال 
قبال كودكان در تمامي شرايط، كه در قانون اين كشور در اين زمينه به آن پرداخته نشده 

  است؛

  *سلب خودسرانه حق شهروندي
 551ميالدي، به بازگرداندن حق شهروندي  2019 اشاره به اقدام پادشاه بحرين، در سال -

  تن ديگر از شهروندان آن؛ 147هاي اين كشور به استرداد مليت نفر و اقدام دادگاه
ميالدي  2019اشاره به اقدام حكومت بحرين به اصالح قوانين سلب شهروندي، در سال  -

ر پادشاه و قوه قضائيه اي كه ديگو قرار دادن اختيار سلب مليت به كابينه دولت به گونه
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قدرت سلب يك جانبه حق شهروندي مردم بحرين، به دليل ارتكاب به جرائم مربوط به 
  امنيت ملي يا تروريسم را ندارند؛

هاي لتن از مردم اين كشور در سا 300اين در حالي است كه از حق شهروندي حدود  -
راد ها را تبديل به افياري از آنفراد فاقد مليت و بسها را تبديل به ااخير سلب شده و آن

  فاقد كشور نموده است؛

  *كارگران مهاجر
 هاي انجام پذيرفته در قبال كارگران مهاجر،استفادهاشاره به رو به وخامت نهادن سوء -
  ؛19 –كارگران مهاجر خانگي در دوران شيوع بيماري كوويد  ويژهبه
پرداخت  ميالدي، به 2020ژوئن سال  ل تاهاي بحرين، از ماه آورياشاره به اقدام مقام -

ها به هزار تن از شهروندان شاغل در بخش خصوصي، اما عدم اقدام آن 100دستمزدهاي 
ين ادر  فراهم آوردن مزاياي مشابه براي كارگران مهاجر كه بيشترين درصد نيروي كار

  دهند؛كشور را تشكيل مي
ر، اخراج از كا فتي كارگران با خطرهاي دريااين در حالي است كه بر اساس گزارش -

  شان مواجه هستند؛ج از محل سكونتكاهش دستمزد يا عدم دريافت آن و اخرا
 ون كشورناسياشاره به اقدام بحرين به لحاظ كردن مهاجران غيرقانوني در برنامه واكسي -

  ؛19 –در قبال بيماري كوويد 

  *حقوق زنان، هويت جنسيتي و گرايش جنسي
الق و طمينه زتبعيض قائل شدن قانون خانواده در بحرين در قبال حق زنان در  اشاره به -

يان ربانقارث، همچنين معافيت متجاوزان به عنف از پيگرد قانوني در صورت ازدواج با 
وسوم به مقانون كيفري و كاهش مجازات براي مرتكبان به جرائم  353خود بر اساس ماده 

  قانون كيفري؛ 334جرائم ناموسي، بر اساس ماده 
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اندازي كارزاري با ميالدي، به راه 2021اشاره به اقدام زنان بحريني، در ماه اوت سال  -
در راستاي درخواست جهت حق » شهروندي حق من و فرزندان من است«عربي  هشتك

 انتقال مليت بحريني از مادر به فرزندان و برقراري برابري در اين زمينه با مردان؛

قدام قانون كيفري بحرين به جرم به شمار آوردن زنا و روابط جنسي خارج از اشاره به ا -
ازدواج كه نقض حريم شخصي به شمار آمده و موجب آسيب ديدن زنان اين كشور و 

  شود؛نامتناسب مي طوربهزنان مهاجر 
اشاره به مورد پيگرد قرار گرفتن زنان باردار در نتيجه رابطه جنسي خارج از ازدواج و  -

  اند، به جرم رابطه جنسي فرازناشويي توافقي؛زناني كه مور تجاوز قرار گرفته
اشاره به وجود الزامات مبهم در قانون كيفري بحرين در زمينه هدف قرار دادن  -

آشكارا  طوربههيچ قانوني در اين كشور  كهاينهاي جنسي و جنسيتي، با توجه به اقليت
 آورد؛جرم به شمار نمييكديگر را گراها با روابط همجنس

ميالدي، به اصالح قانون كار  2018اشاره به اقدام حكومت بحرين، در ماه دسامبر سال  -
در اين كشور مبتني بر ممنوعيت اِعمال تبعيض بر اساس جنسيت، محل تولد، زبان يا 
عقيده و آزار و اذيت جنسي در محل كار: اين در حالي است كه اين قانون به عواملي 

  كند؛اي نمي، گرايش جنسي، هويت جنسيتي، معلوليت يا سن اشارهچون

  المللي*كنشگران مهم بين
هاي بازديد از اين كشور، ارائه شده از اشاره به عدم پاسخگويي بحرين به درخواست -

هاي سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق بشر، در سال
هاي گزارشگران ويژه سازمان ملل در زمينه مچنين درخواستميالدي و ه 2015و  2012

 هاي اخير؛شكنجه، آزادي بيان و آزادي تشكيل اجتماعات در سال

يكي از اعضاء ائتالف  عنوانبهاشاره به تداوم مشاركت بحرين در عمليات نظامي يمن،  -
 ت؛مسئول موارد جدي نقض قوانين جنگ در اين كشور اس كهĤنبه رهبري عربست

به حفظ پايگاه دريايي عمده خود در بحرين و گزارش  متحدهاالتيااشاره به اقدام  -
ميالدي، مبني بر فروش تسليحات از سوي  2021وزارت خارجه آمريكا در ماه ژوئن سال 
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ميليارد دالر بر اساس برنامه فروش نظامي  6اين كشور به بحرين به ارزش بيش از 
  خارجي؛

لمان بريتانيا، تن از نمايندگان پار 57گروه و اتحاديه حقوق بشري و  22اشاره به اقدام  -
مول وان ميالدي، به درخواست از نهاد برگزاري مسابقات فر 2021مارس سال  24در روز 

هاي حقوق بشري استفادهجهت انجام تحقيقات مستقل در زمينه اتهامات مربوط به سوء
 ميالدي؛ 2004مسابقات بزرگ در بحرين در سال انجام پذيرفته در رابطه با برگزاري اين 

اي قطعنامه ميالدي، به تصويب 2021اشاره به اقدام پارلمان اروپا، در ماه مارس سال  -
هاي حقوق بشري بحرين و درخواست از اتحاديه اروپا استفادهمبني بر محكوميت سوء

  لي نشده است؛معن كشور كه همچنان تر در قبال ايجهت اتخاذ رويكردي قاطعانه
با  زمانهماشاره به اقدام نماينده ويژه اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر، در ماه آوريل،  -

اروپايي، به  –سالگي عبدالهادي الخواجه، مدافع حقوق بشر دو تابعيتي بحريني  60تولد 
  ؛43تأكيد بر درخواست خود مبني بر آزادي وي

  
 23شنبه نجپتحليلي ميدل ايست آي، در روز  –ي انتشار گزارش از سوي پايگاه خبر -3

ولت حكوم كردن د، در خصوص اقدام برخي از نمايندگان پارلمان بريتانيا به م1400 ماهدي
 .حرينباين كشور به دليل اولويت بخشيدن به تجارت در قبال حقوق بشر در رابطه با 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
پوشي چشم قدام گروهي از نمايندگان پارلمان بريتانيا به محكوم كردناشاره به ا الف)

هاي حقوق بشري بحرين و درخواست جهت پايان دادن به استفادهدولت اين كشور از سوء
  حمايت مالي بريتانيا از اين پادشاهي؛

                                                            
  قوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر در زمينه وضعيت حگزارش ساالنه سازمان ديده 43

 https://www.hrw.org/world‐report/2022/country‐chapters/bahrain 
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 يمي خودد قدندگان در قبال حمايت قاطعانه بريتانيا از متحاشاره به ابراز خشم نماي ب)
خواهانه به وقوع پيوسته در بحرين در هاي دموكراسيسال از خيزش 10پس از گذشت 

 امه دارد؛همچنان نيز اد كهآنميالدي و اقدام حكومت اين كشور به سركوب  2011سال 

ي سياسي كه زندان 1400بحرين از  اشاره به انتقاد نمايندگان پارلمان از برخورداري ج)
س باقي زنداني شده و همچنان در حب 2011بسياري به دليل نقش خود در اعتراضات سال 

هاي ناعادالنه و اِعمال هاي اين كشور به برگزاري محاكمهاند، ضمن متهم كردن مقاممانده
  شكنجه؛

دوق صن« از طريق جملهازاشاره به حمايت مالي بريتانيا از بحرين به مدت يك دهه،  د)
ذشته گكه دولت بريتانيا در ماه اوت سال  –هادي فاقد شفافيت ن - » راهبرد خليج (فارس)

هاد نهار چميالدي اذعان نمود كه از طريق اين نهاد به حمايت از وزارت كشور بحرين و 
  ديگر كه بر وضعيت زندانيان نظارت دارند، پرداخته است؛

گراي اسكاتلند، مبني بر ، نماينده پارلمان از حزب ملي44اُهارا اشاره به اظهارات برندن ه)
بريتانيا از بحرين، هيچ  حدوحصرهاي بي پس از گذشت يك دهه از حمايت كهاين

بهبودي در رفتار اين كشور به وقوع نپيوسته و سركوب و حبس زندانيان همچنان در آن 
  ادامه دارد؛

اعتصاب غذاي  روز از 190ينده پارلمان با گذشت اظهارات اين نما زمانيهماشاره به  و)
ي و در ميالد 2011ترين زنداني سياسي بحرين، كه از سال عبدالجليل السنكيس، شايد سرشناس

 برد؛خواهانه مردم اين كشور، در حبس به سر مينقش برجسته در جنبش دموكراسي يپي ايفا

لسنكيس مبني بر توطئه براي اشاره به مورد محكوميت قرار گرفتن گسترده حكم ا ز)
، وزير خارجه وقت بريتانيا، كه در سال 45از سوي اليستر برت ازجملهبراندازي حكومت، 

كننده در فعال ديگر مشاركت 12ميالدي به هنگام تأييد محكوميت السنكيس و  2012
 اعتراضات، به شدت ابراز نااميدي نمود؛

                                                            
٤٤ Brendan O'Hara 
٤٥ Alistair Burt 
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ميالدي، به مصادره يك كتاب  2021ژوئيه سال هاي بحرين، در ماه اشاره به اقدام مقام ح)
ه و شدادانشگاهي السنكيس كه در زندان به نگارش درآورده كه منجر به اعتصاب غذاي 

  است؛
ط) اشاره به اقدام نمايندگان پارلمان بريتانيا، در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي، به ارسال 

ر، مبني بر درخواست از وي جهت ، وزير خارجه اين كشو46اي سرگشاده به ليز تراسنامه
  مداخله در اين پرونده؛

ام رابطه انج اقدامي از سوي دولت بريتانيا در اين گونهچيهي) اين در حالي است كه 
 نپذيرفته و دولت در اين زمينه عمدتاً سكوت اختيار كرده است؛

وكرات، جهت ، نماينده پارلمان از حزب ليبرال دم47ك) اشاره به درخواست الستر كارمايكل
هاي مگنيستكي عليه شيخ راشد بن عبدا... آل خليفه، وزير كشور بحرين، به دليل اِعمال تحريم

نقش وي در نظارت بر موارد دهشتبار نقض حقوق بشر در اين كشور و جاري بودن فرهنگ 
  معافيت از مجازات در آن؛

 ء شورايعضااي تجاري با ل) اين در حالي است كه بريتانيا در آستانه برقراري روابط آزاد
 بحرين، در دوران پسابرگزيت است؛ ازجملههمكاري خليج (فارس)، 

نها تبوده و نا سياسي اين امر موضوعي حزبي ي كهاينم) تأكيد نمايندگان پارلمان بريتانيا بر 
  حمايت از حقوق زندانيان سياسي در بحرين است؛ منزلهبه

كه در  –كار نماينده پارلمان از حزب محافظه ،48ن) اين در حالي است كه باب استوارت
پوندي آن از  5349به بحرين داشته و هزينه  روزه 5ماه نوامبر سال گذشته ميالدي سفري 

مكرراً تصريح نمود كه هيچ زنداني سياسي  –سوي وزارت خارجه اين كشور تقبل شده 
و عقيده آشكارا حمايت  در اين پادشاهي وجود ندارد، قانون اساسي بحرين از آزادي بيان

  گيرد؛مندي از اين حقوق مورد پيگرد قانوني قرار نميكند و هيچ فردي براي بهرهمي

                                                            
٤٦ Liz Truss 
٤٧ Alistair Carmichael 
٤٨ Bob Stewart 
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، مسئول بخش خاورميانه وزارت خارجه، به 49س) اشاره به همچنين اقدام جيمز كلورلي
في معر ازجملههاي بريتانيا، هايي از بروز اصالحات در بحرين تحت تأثير تالشارائه نمونه

حبس براي محكومان)، مورد پيگرد  استثناءبههايي قانون محكوميت جايگزين (ارائه گزينه
تن از كاركنان نهادهاي امنيتي از سوي  90قانوني قرار دادن و تنبيه انضباطي بيش از 
هاي برداشته شده در زمينه ايجاد طرح آغازين نهادهاي نظارتي مورد حمايت بريتانيا و گام

 بشر؛حقوق 

، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني 50ع) اشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي
بر استقبال از اقدام نمايندگان پارلمان بريتانيا به طرح معضل زندانيان سياسي بحرين و 

در  تاكنونبار لندن در قبال منامه كه تأكيد بر ضرورت تغيير سياست فاجعه حالدرعين
  ؛51كارا ناكارآمد عمل كرده كه امري غيرقابل پذيرش استآش زمينه تحقق آن

  
 ماهدي 22انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -4

، در 52ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، به نقل از مؤسسه آمريكايي1400
برخي از  ي.سال حبس در يك پرونده سياس 15متهم به تحمل  4خصوص محكوميت 

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
 15، به صدور حكم ماهدي 22اشاره به اقدام دادگاهي در بحرين، در روز چهارشنبه  الف)

زنداني در  4هزار ديناري (دينار بحرين) براي  100سال حبس و پرداخت جريمه نقدي 
سيد محمود ، 54، حسن حميد مشيمع53اي سياسي، شامل سيد مجتبي الخبازپرونده
  ؛56و سيد احمد هادي حسن 55العالوي

                                                            
٤٩ James Cleverly 
٥٠ Sayed Ahmed Alwadaei 

  دل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:تحليلي مي –گزارش پايگاه خبري  51
 https://www.middleeasteye.net/news/bahrain‐uk‐mps‐slam‐government‐priortising‐trade‐
above‐human‐rights 
٥٢ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٥٣ Sayed Mojtaba Al‐Khabbaz 
٥٤ Hasan Hameed Mushaima 
٥٥ Sayed Mahmoud Al‐Alawai 
٥٦ Sayed Ahmed Hadi Hasan 
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ام اقد واشاره به مورد بازجويي قرار گرفتن سيد محمود العالوي بدون حضور وكيل  ب)
ست كه اتني مأموران به شكنجه او جهت اخذ اعتراف در زمينه اتهامات وارده عليه وي: گف

ن ستاه و به بيماروضعيت سالمت رواني اين زنداني در دوران حبس رو به وخامت نهاد
 روانپزشكي انتقال يافته است؛

ه بوده و سال 15ميالدي كه در آن زمان  2015اشاره به دستگيري سيد محمود در سال  ج)
بيش  كهازاينپس، بر اساس قانون كيفري جايگزين 2019آزاد شدن او در ماه دسامبر سال 

دًا ي يك سال بعد مجداز نيمي از محكوميت خود را گذرانده بود: گفتني است كه و
  دستگير شد؛

 وميت اومحك اشاره به دستگيري سيد مجتبي الخباز در زماني كه زير سن قانوني بوده و د)
ندان زهزار ديناري: گفتني است كه وي در  100سال حبس و پرداخت جريمه  3به تحمل 

 ا بهتبرهنه شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در معرض شوك الكتريكي واقع شده 
 اتهامات وارده عليه خود اعتراف كند؛

 100سال حبس و پرداخت جريمه  10اشاره به محكوميت سيد احمد هادي به تحمل  ه)
 ت ازهزار ديناري پس از دستگيري در يك مقر ايست بازرسي بدون ارائه حكم بازداش

سوي مأموران: گفتني است كه وي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در معرض شوك 
 واقع شده تا به اتهامات عليه خود اعتراف كند؛ يكيالكتر

سال حبس و پرداخت جريمه  10اشاره به محكوميت حسن حميد مشيمع به تحمل  و)
به مدت  ازآنپسبه هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم و  كهدرحاليهزار ديناري  100
  رفته است؛روز بدون دسترسي به وكيل خود، مورد بازجويي و شكنجه قرار گ 10
حكوم مها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين به اشاره به اقدام مؤسسه آمريكايي ز)

ها در معرض شكنجه كه هاي ناعادالنه براي جوانان و قرار دادن آنكردن برگزاري محاكمه
المللي كنوانسيون بين ازجملهبحرين است،  المللي مصوب از سويمغاير با معاهدات بين

  و سياسي و كنوانسيون منع شكنجه؛ نيحقوق مد
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اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از حكومت بحرين جهت آزاد كردن  ح)
  ؛57درنگ و بدون قيد و شرط اين زندانيان و ساير زندانيان سياسيبي

، 1400 ماهدي 21شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز سه -5
ه سال مورد نقض حقوق بشر در بحرين در نخستين هفته از ماه ژانوي 36در خصوص ثبت 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ميالدي. 2022
شر عليه مورد نقض حقوق ب 36اشاره به اقدام جمعيت اسالمي ملي الوفاق به ثبت  الف)

هاي ريدستگي ازجملهميالدي،  2022شهروندان بحريني در نخستين هفته از سال 
ها از دن آنرفتار در قبال زندانيان و محروم كرخودسرانه، نقض حقوق زندانيان، ِاعمال سوء

 هاي درماني؛مراقبت

 2022ساله در روز اول ژانويه سال  18، 58اشاره به دستگيري سيد حسين محفوظ ب)
ت، انجام تحقيقا زمانمدتساله، طي  15و  14نوجوان  5ميالدي و همچنين تداوم حبس 

 ميالدي دستگير شده بودند؛ 2021اكتبر و اول نوامبر سال  31كه در روزهاي 

ها عليه زندانيان مورد از آن 8ها كه مورد نقض حقوق بشر در زندان 15اشاره به وقوع  ج)
مورد  14 ازجملهسياسي و در زندان مركزي جو به وقوع پيوسته است،  –عقيدتي 

ر يطي كه وضعيت سالمتي زنداني مزبودرمان در شرارفتار و يك مورد محروميت از سوء
  ه است؛هاي متمادي رو به وخامت نهادبراي ماه

 نداني بهدهي مديريت زندان به تقاضاها در رابطه با انتقال اين زاشاره به عدم پاسخ د)
 بيمارستان و قرار دادن وي تحت نظر پزشك متخصص؛

كيلومتري جنوب منامه، در روز  5واقع در ، 59اشاره به وقوع اعتراضي در جزيره ستره ه)
  ه توسط نيروهاي امنيتي سركوب شد؛اول ژانويه سال جاري ميالدي ك

                                                            
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در مؤسسه آمريكايي گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از 57

  لينك: 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/60856.html 
٥٨ Sayed Hussein Mahfouz 
٥٩ Sitra 
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با توجه به تظاهرات  - 60هاي روزانه در روستاي سنابساين در حالي است كه نظارت و)
  .61همچنان ادامه دارد - بر پا شده در سال گذشته در اين شهر 

  
  *امارات متحده عربي

در  62المللي براي آزادي در امارات متحده عربينتشار گزارش از سوي كارزار بينا -1
هاي امارات متحده عربي به حبس نامحدود زندانيان در اين خصوص تداوم اقدام مقام

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كشور.
سي يان سيادانكردن زن اشاره به ناكارآمدي متداوم امارات متحده عربي در زمينه آزاد الف)

  شان؛پس از اتمام دوره محكوميت
هاي ميالدي، بدون طي فرآيند 2012زنداني، از سال  12اشاره به حبس نامحدود  ب)

شان و در عوض صحيح حقوقي در امارات متحده عربي پس از تكميل دوره محكوميت
» شاورهممراكز «م به ومبناي حقوقي، به مراكزي موس هرگونهها بدون انتقال بسياري از آن

  ها؛(مناصحه) در داخل زندان
 راستاي ز دراشاره به روايت رسمي حكومت از اين اقدام مبني بر استفاده از اين مراك ج)

ع ز در واقاز اين مراك كهدرحاليافراد محكوم به جرائم تروريستي، » هدايت و اصالح«
بهانه  شود، با ذكر اينبرداري ميابزاري سياسي جهت خاموش كردن مخالفان بهره عنوانبه

  آيند؛كه زندانيان سياسي تهديدي براي حكومت و جامعه به شمار مي
، روازاين ويابند به جرمي متهم نشده كساني كه به اين مراكز انتقال مي كهايناشاره به  د)

  امكان ارائه درخواست تجديدنظر در قبال حكم قضايي را ندارند؛

                                                            
٦٠ Sanabis 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 61
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/60835.html 
٦٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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ن ن را بدوآورد كه زندانيااقدام مزبور اين امكان را براي دولت فراهم مي، گريدعبارتبه ه)
حق  لهيوسنيبدنامحدود در حبس نگاه داشته تا  طوربهطي فرآيندهاي صحيح حقوقي، 

  آزادي بيان فعاالن حقوق بشر در اين كشور را سركوب نمايد؛
  :ازجملهاشاره به حقايق و آمارها در رابطه با اين روند،  و)
بدون طي  ميالدي، در زندان الرزين در ابوظبي، 2019زنداني، از سال  9تداوم حبس  -

  شان؛اتمام دوره محكوميت رغمبهفرآيندهاي صحيح حقوقي و 
ميالدي،  2019، در ماه اوت سال 64و بدر البُحيري 63اشاره به آزاد شدن اسامه النجار - 

 2018و ماه ژوئيه سال  2017مارس سال  ها به ترتيب در ماهآندوره محكوميت  كهدرحالي
  ميالدي به پايان رسيده بود؛

 حدوداشاره به مورد محكوميت قرار گرفتن اقدام امارات متحده عربي به حبس نام -
هاي حقوق بشري كه دولت اين كشور را المللي، از سوي گروهزندانيان در سطح بين

  اند؛اي تحت فشار نهادهيندهفزا طوربهپايان دادن به اين اقدامات  منظوربه
  :ازجملهاشاره به موارد نقض حقوق بشر ناشي از اين اقدام،  و)
شان، به نقض منجر شدن حبس متداوم فعاالن سياسي فراتر از مدت زمان محكوميت -

هاي مهالمللي حقوق بشر و قوانين داخلي امارات متحده عربي در زمينه محاكموازين بين
  يندهاي صحيح حقوقي؛عادالنه و طي فرآ

ت زمان ناكارآمدي امارات متحده عربي در تصريح علت حبس زندانيان فراتر از مد -
  ها به ارتكاب به جرم؛شان و متهم نمودن آنمحكوميت

رات عدم تعيين محدوديت زماني براي حبس نامحدود در قوانين ضد تروريسم اما -
مل عارآمد نيز ناك» تهديد تروريستي«ت متحده عربي كه مقامات آن در زمينه تصريح عبار

  ؛اندكرده

                                                            
٦٣ Osama Al Najjar 
٦٤ Badr Al Buhairi 
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هت جاسي ناكارآمدي امارات متحده عربي در عمل به مسئوليت خود بر مبناي قانون اس -
ها به مشاور مند ساختن متهمان از حق برخورداري از محاكمه عادالنه و دسترسي آنبهره

  حقوقي؛
هاي جهان، كه ترين زندانسركوبگرانهحبس زندانيان سياسي در زندان الرزين، يكي از  -
  پردازد؛يمندانيان اي رفتار با زمتداوم به نقض حداقل مقررات معيار سازمان ملل بر طوربه
گزارش متداوم زندانيان محبوس در زندان الرزين در زمينه شرايط غيرانساني زندگي در  -

  ؛65هارفتار در قبال آنل سوءاين زندان و همچنين استفاده نگهبانان از شكنجه و ديگر اشكا
، 1400 ماهدي 17بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

 نصور.جويانه نهادهاي امنيتي امارات متحده عربي عليه احمد مدر خصوص اقدامات تالفي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج ن ديدهاشاره به گزارش مشترك سازما الف)
هاي امارات متحده عربي عليه احمد منصور، جويانه مقام، مبني بر اقدامات تالفي66(فارس)

با اقدام  زمانهمميالدي و  2021مدافع حقوق بشر زنداني، پس از ماه ژوئيه سال 
هاي صورت گرفته رفتارسوءاي از او مبتني بر جزئيات اي به انتشار نامههاي منطقهرسانه

  عليه وي در زندان و محاكمه به شدت ناعادالنه برگزار شده در اين رابطه؛
ه ات متحدهاي اماراشاره به اطالعات به دست آمده از منبعي مطلع، مبني بر اقدام مقام ب)

تر، محروم كردن او از دسترسي به تر و منزويعربي به انتقال منصور به سلولي كوچك
  ها؛امه در رسانهپي انتشار اين ن هاي وي، درره عينكهاي پزشكي حياتي و مصادقبتمرا
ارج در خهاي امارات متحده عربي به قطع ارتباط منصور با جهان اشاره به اقدام مقام ج)

تخت و  ي ازاكثر مواقع، جدا كردن او از ساير زندانيان و محروم نمودن وي از برخوردار
  ميالدي؛ 2017شت او در ماه مارس سال تشك، از زمان بازدا

                                                            
  رات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:المللي براي آزادي در اماگزارش كارزار بين 65

 http://icfuae.org.uk/news‐factsheets/factsheet‐indefinite‐detention‐uae%C2%A0 
٦٦ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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همچون  تأكيد بر ضرورت اقدام سازمان ملل و همچنين متحدان امارات متحده عربي، د)
صوصي خهاي عمومي و آمريكا و بريتانيا و ساير كشورها به ارائه درخواست متحدهاالتيا

 رط وي؛درنگ انزواي منصور و آزادي بدون قيد و شدر رابطه با پايان يافتن بي

بان حقوق ، معاونت بخش خاورميانه در سازمان ديده67اشاره به اظهارات مايكل پيج ه)
هاي اين كشور در راستاي ارتقاء بشر، مبني بر كمك متحدان امارات متحده عربي به اقدام

هاي استفادهناديده گرفتن سوء حالدرعينهاي فرهنگي و گفتمان روادارانه و گشايش
 باردهشترفتارهاي هاي دروغين و سوءاِعمال محكوميت ازجملهآن،  گسترده جاري در
  ترين شهروندان خود؛عليه يكي از محترم

ر تأكيد بر ضرورت اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل به شكستن سكوت خود د و)
اظران سي ناين رابطه، با توجه به تداوم نقض فاحش موازين حقوق بشر و ممانعت از دستر

هاي امارات متحده عربي از سوي المللي و مستقل به زندانملل و ديگر ناظران بينسازمان 
آيد: گفتني است كه از سال هاي اين كشور كه يكي از اعضاء اين شورا به شمار ميمقام

 ن كشور رااز گزارشگران ويژه سازمان ملل اجازه بازديد از اي يكهيچميالدي،  2014
 اند؛نيافته

ه وي ست كبس منصور در زندان بدنام الصدر، در نزديكي ابوظبي: گفتني ااشاره به ح ز)
 2018مه سال  29ساله خود، صادر شده در روز  10در حال گذراندن حكم محكوميت 

اي به شدت هميالدي، از سوي نهاد امنيتي دادگاه تجديدنظر ابوظبي در پي برگزاري محاكم
  ناعادالنه بر اساس اتهامات ساختگي است؛

سايت خبري  ميالدي، توسط 2021ژوئيه سال  16نامه وي كه در روز  كهايناشاره به  )ح
سترده حقوق گانتشار يافته، مشتمل بر جزئيات موارد نقض  –مستقر در لندن  – 21عربي

او  حبس وبشر از سوي نهاد امنيتي امارات متحده عربي عليه منصور، از زمان دستگيري 
وليه ازهاي محدود وي در سلول انفرادي، محروم كردن او از نياحبس نا ازجملهبوده است، 

 و ممانعت از تماس وي با ساير زندانيان يا جهان خارج؛

                                                            
٦٧ Michael Page 
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 به مدت نصوراشاره به اقدام نهاد قدرتمند امنيتي امارات متحده عربي به نقض حقوق م ط)
به مرگ،  مكرر وي سال، با توجه به دستگيري و حبس خودسرانه او، تهديد 10بيش از 

هاي حكومتي و قرار دادن او در معرض حمالت فيزيكي، قرار دادن وي تحت نظارت
د ق خواِعمال رفتارهاي غيرانساني عليه او در حبس، همچنين محروم كردن وي از حقو

عيار محداقل مقررات  ازجملهالمللي حقوق بشر، يك زنداني بر اساس قانون بين عنوانبه
 با زندانيان؛ سازمان ملل براي رفتار

يون منع هاي امارات متحده عربي به نقض تعهدات خود ذيل كنوانساشاره به اقدام مقام ي)
 كه اين كشور –رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز هاي بيشكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات

بس منصور در انزوا براي حبا توجه به  -ميالدي آن را تصويب كرده است  2012در سال 
  دت نزديك به چهار سال؛م

ات هاي امارگفتني است كه احمد منصور تنها قرباني نارواداري تمام و كمال مقام ك)
دي ميال 2011ل اين كشور از سا چراكهآيد، متحده عربي در قبال مخالفان به شمار نمي

 بان حقوقهحمله متداوم به آزادي بيان و تشكيل اجتماعات را آغاز نموده و سازمان ديد
در  جدي بشر و مؤسسه حقوق بشر خليج (فارس) مكرراً به مستندسازي در زمينه اتهامات

 وهاي انجام پذيرفته توسط نيروهاي امنيتي اين كشور عليه مخالفان استفادهرابطه با سوء
 اند؛فعاالن حقوق بشر پرداخته

قهري  ازيديد سناپحبس خودسرانه،  ازجملهها، استفادهترين اين سوءاشاره به فاحش ل)
اران موزگو ِاعمال شكنجه، همچنين دستگيري و پيگيرد قانوني شماري از وكال، قضات، آ

ل در هاي خارجي فعاو فعاالن و تعطيل كردن نهادهاي مهم جامعه مدني و دفاتر سازمان
 مخالفت؛ ههرگونسركوب گسترده  گريدعبارتبهزمينه ارتقاء حقوق دموكراتيك و 

ها تالش در راستاي نشان اقدام امارات متحده عربي به توسل به دهه زمانهماشاره به  م)
از طريق اقداماتي چون، برگزاري  ازجملهالمللي، اي مثبت از خود در عرصه بيندادن وجهه

ارتقاء تصويري آزادانه از اين كشور كه در تضاد با  منظوربه، 2020نمايشگاه اكسپوي دبي 
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عت از موشكافي در زمينه نقض سيستماتيك گسترده حقوق هاي حكومت جهت ممانتالش
 بشر در آن است؛

هاي اشاره به مسئوليت حقوق بشري كشورهاي جهان جهت اجتناب از مشاركت در تالش ن)
حبس  ازجملههاي خود، استفادهمقامات امارات متحده عربي در راستاي سرپوش نهادن بر سوء

ر ق خود دمندي از حيگر فعاالني كه تنها به دليل بهرهظالمانه و ناعادالنه احمد منصور و د
  ها؛رط آنشاز آزادي بدون قيد و  اند و حمايتزمينه آزادي بيان زنداني شده

تأكيد بر ضرورت اقدام اين كشورها به تحت فشار قرار دادن امارات متحده عربي جهت  س)
هشگران و ناظران مستقل و هاي خود به روي پژوها و دادگاهزندان ازجملهگشودن كشور، 
هاي آن جهت فراهم آوردن امكان مالقات ناظران مستقل و درنگ از مقامدرخواست بي

 .68بررسي ايمني وي و ساير مدافعان حقوق بشر منظوربهالمللي با احمد منصور، بين
  

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

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
 ، در1400 ماهبهمنانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه اول  -1

ي نفر در پي حمالت هوايي ائتالف به رهبر 170خصوص كشته و مجروح شدن بيش از 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  عربستان به يمن.

، ماهنبهمهاي ائتالف به رهبري عربستان، در روز جمعه اول جنگنده اشاره به حمله الف)
 112ن نفر و مجروح شد 65 تاكنونبه يك زندان در شهر صعده، كه منجر به كشته شدن 

ده وخيم گزارش شزيادي از مجروحان  تن ديگر شده است: گفتني است كه وضعيت شمار
  ؛يابدمييش فزاا شود كه تعداد قربانيان احتماالً و گفته مي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 68

 https://www.hrw.org/news/2022/01/07/uae‐state‐security‐retaliates‐against‐ahmed‐
mansoor 
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بني المللي صليب سرخ در يمن، ماشاره به اظهارات بشير عمر، سخنگوي سازمان بين ب)
 حمله به شهر صعده؛ ازاينپسبر تداوم افزايش شمار قربانيان 

ه ن گفتمسئول بيمارستان جمهوري در صعده، نيز به خبرنگارااين در حالي است كه  ج)
جهت  يميزان كافو تجهيزات پزشكي به  داروي بغرنج است كه قدربهاست كه شرايط 

  ؛وجود ندارد مجروحانرسيدگي به 
عليه  ههاي ائتالف به رهبري عربستان به انجام حمالت گسترداشاره به اقدام جنگنده د)

ه و مجروح شدن شهر بندري حديده كه منجر به كشت ازجملههاي ديگر يمن، بخش
 تمان مخابرات آن شد؛شماري از شهروندان اين شهر و تخريب ساخ

.) در اشاره به اظهارات طه متوكل، وزير بهداشت دولت نجات ملي يمن (انصارا.. ه)
امدانه عا و واكنش به اين حمالت، مبني بر اقدام ائتالف سعودي به هدف قرار دادن آشكار

المللي جهت عمل به مسئوليت خود در هاي بينغيرنظاميان، ضمن درخواست از سازمان
 گناه و ايستادگي در مقابل جنايات ائتالف سعودي؛كشتار مردم بيقبال 

زاري برگ اشاره به اقدام شهروندان شهر صنعا و برخي ديگر از شهرهاي اين كشور به و)
 كشور؛ محكوم كردن حمالت ائتالف به رهبري عربستان به اين منظوربهتظاهرات 

صورت  ازآنپسن پنج روز يم ائتالف سعودي بهحمالت گسترده گفتني است كه  ز)
بر مسئوليت حمله پهپادي و موشكي به امارات عربي متحده را  نيروهاي انصارا...كه  گرفت
  ؛69جويي شدو هشدارهايي درباره انتقام تنگرفتند كه منجر به كشته شدن سه  عهده

 كومر محبني بسازمان ملل، به صدور بيانيه م دبير كلاشاره به اقدام آنتونيو گوترش،  ح)
عده هر صشكردن حمالت انجام پذيرفته از سوي ائتالف به رهبري عربستان به زنداني در 

دها تن تن و مجروح شدن ص 60 كمدستو ديگر نقاط اين كشور كه منجر به كشته شدن 
  كودكان شد؛ ازجملهديگر، 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 69

 https://per.euronews.com/2022/01/21/more‐than‐170-�illed‐and‐wounded‐in‐saudi‐
airstrikes‐in‐yemen 
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س هاي غيرنظامي بر اساخاطرنشان كردن ممنوعيت حمله به غيرنظاميان و زيرساخت ط)
  هاي درگير در جنگ؛المللي بشردوستانه، خطاب به تمامي طرفانون بينق

 يده، درنامه حداشاره به ابراز نگراني شديد مأموريت سازمان ملل در حمايت از توافق ي)
 هاي اخير به وقوع پيوسته در شهر بندري مهم حديده كه منجر به كشتهخصوص خشونت

 هاي عمومي آن شد؛آسيب ديدن زيرساختو مجروح شدن شماري از مردم اين شهر و 

شهروند  6 كمدستها در اين زمينه مبني بر كشته شدن اشاره به گزارش خبرگزاري ك)
 تن ديگر پس از بمبارات مناطق مسكوني حديده توسط 18غيرنظامي و مجروح شدن 

 هاي سعودي كه يكي از اين حمالت به قطع اينترنت در اين شهر انجاميد؛جنگنده

درنگ، كارآمد و سازمان ملل جهت انجام تحقيقات بي دبير كلاشاره به درخواست  ل)
هاي درگير، پذيري طرفحصول اطمينان از مسئوليت منظوربهشفاف در زمينه اين حوادث 

هاي درگير جهت مالقات با فرستاده ويژه سازمان ملل همچنين درخواست از تمامي طرف
پايان دادن به اين منازعه  باهدفو دستيابي به راه حلي در راستاي پيشبرد فرآيند سياسي 

   70؛مبتني بر مذاكره
ها و خواستار پايان خشونت ، نيزوزير خارجه آمريكا ،آنتوني بلينكنگفتني است كه  م)
افزايش حمالت و  ،بيانيه وزارت خارجه آمريكا بر اساس مالت در يمن شده است.ح

  ؛71ران انساني و رنج مردم يمن منجر خواهد شدتنها به وخامت بح منازعاتشدت گرفتن 

  
 20، در روز دوشنبه 72نگارانالمللي روزنامهانتشار گزارش از سوي فدراسيون بين -2

به دليل انتشار مطالبي در  73، در خصوص دستگيري هاله فؤاد باضاوي1400 ماهدي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  هاي اجتماعي.شبكه

                                                            
٧٠ https://news.un.org/en/story/2022/01/1110312 
٧١ https://www.bbc.com/persian/world‐60093843 
٧٢ International Federation of Journalists 
٧٣ Hala Fouad Badawi 



  37                  )             20( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 30اي يمني، از روز نگار و فعال رسانهاشاره به حبس هاله فؤاد باضاوي، روزنامه الف)
العات نظامي در استان ) توسط فرماندهي اطماهدي 9شنبه ميالدي (پنج 2021دسامبر سال 

  حضرموت در جنوب شرق اين كشور؛
ه نگاران يمن بنگاران و سنديكاي روزنامهالمللي روزنامهاشاره به اقدام فدراسيون بين ب)

 درنگ وي؛صالح جهت آزاد كردن بيهاي ذيمحكوميت دستگيري او و درخواست از مقام

 ه از سويها و مطالب اخير انتشار يافتاشاره به دستگيري هاله باضاوي به دليل گزارش ج)
هاي اجتماعي مبني بر درخواست جهت بهبود شرايط زندگي مردم يمن و وي در شبكه

 آوردن عامالن بروز فساد در نهادهاي دولتي؛ مسئول به شمار

، به جاسوسي و 1400 ماهدي 15اشاره به متهم شدن رسمي باضاوي، در روز چهارشنبه  د)
 ه زندانبامي ارتباط با نهادهاي خارجي و انتقال وي از بازداشتگاه فرماندهي اطالعات نظ

 مركزي شهر ُمَكال، مركز استان حضرموت؛

هاي امگرفتن باضاوي در معرض آزار و اذيت سيستماتيك از سوي مقاشاره به قرار  ه)
  نگار؛روزنامه عنوانبهيمني به دليل شغل خود 

ن تظاهرات بر ميالدي، به هنگام پوشش داد 2020اشاره به دستگيري او، در ماه فوريه سال  و)
 معيشتي د وضعيتشنبه هر هفته در اين استان، كه در آن معترضان خواهان بهبوپا شده در پنج

 و اقتصادي خود بودند؛

ترين كشورها براي اكيكي از خطرن عنوانبهشمار آوردن يمن اشاره به به ز)
سال گذشته و وقوع حمالت  10نگار در روزنامه 45نگاران، با توجه به كشته شدن روزنامه

 نگاران؛وزنامهرها و حقوق اوليه روزانه به آزادي رسانه

د حمله مور 104نگاران يمن، مبني بر وقوع رش ساالنه سنديكاي روزنامهاشاره به گزا ح)
ها ها، شكنجههاي خودسرانه، حمالت فيزيكي، تهديدحبس ازجملهاي، هاي رسانهبه آزادي
درصد) و  44ها از سوي نيروهاي انصارا... (ميالدي كه اكثريت آن 2021ها در سال و قتل

 انجام پذيرفته است؛درصد)  24شوراي انتقالي جنوب (
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 وم اقدامنگاران يمن، مبني بر محكوميت گسترده تدااشاره به بيانيه سنديكاي روزنامه ط)
هاي تنگاران به دليل فعالينهاد اطالعات نظامي به تعقيب، دستگيري و تهديد روزنامه

شان و درخواست از دولت يمن جهت متوقف ساختن اين موارد نقض حقوق بشر ايحرفه
 دهد؛ضرموت را تحت تأثير قرار مينگاران حغالبًا روزنامهكه 

نگاران، مبني بر درخواست المللي روزنامهفدراسيون بين دبير كلاشاره به اظهارات  ي)
درنگ هاله باضاوي و بازگرداندن متعلقات وي، ضمن تأكيد بر غيرقابل جهت آزادي بي

و  شانيهاگزارشاي به دليل الن رسانهپذيرش بودن آزار و اذيت و دستگيري خودسرانه فعا
  ؛74هاضرورت مسئول به شمار آوردن عامالن دستگيري خودسرانه آن

  
، در روز 75المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -3

 هاي مخفيانه امارات متحده عربي در يمن.، در خصوص شبكه زندان1400 ماهدي 18شنبه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

ه عربي به هزار تن از نيروهاي نظامي تحت حمايت امارات متحد 15اشاره به اقدام  الف)
ميالدي، يك سال پس از حمله ائتالف به  2016هاي جنوبي يمن در سال اشغال بخش

  رهبري عربستان به اين كشور؛
تحت تسلط امارات متحده عربي در سراسر زندان  18 كمدستاشاره به آشكار شدن  ب)

اي به دست آمده از اين مناطق، كمي پس از ، در تصاوير ماهواره76مناطق عدن و بُريقا
  استقرار نيروهاي نظامي وابسته به اين كشور در يمن؛ 

هاي غيررسمي به حبس صدها تن از شهروندان يمني از زندان اشاره به اقدام اين شبكه ج)
 ايي مخالفت با دولت امارات متحده عربي؛به دليل ادع

                                                            
  نگاران. قابل بازيابي در لينك:المللي روزنامهگزارش فدراسيون بين 74

 https://www.ifj.org/media‐centre/news/detail/category/press‐freedom/article/yemen‐
journalist‐hala‐badawi‐arrested‐over‐social‐media‐posts.html 
٧٥ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٧٦ Bureiqa 
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به  ه ارتكاببيابند، متهم اين زندانيان از داليل دستگيري خود اطالع نمي كهايناشاره به  د)
زمان طوالني يا  مانند و براي مدتشوند، از دسترسي به وكيل محروم ميجرمي نمي
ديد آيد و برخي نيز ناپميبا جهان خارج ممانعت به عمل  ارتباطشان هرگونهنامحدود از 

 شوند؛مي

هاي شديد ها در معرض خشونتاشاره به قرار گرفتن زندانيان اين شبكه از زندان ه)
ب و شتم و ، ضريغرق سازالكتريكي،  تجاوز جنسي، شوك ازجملهجسمي و روحي، 

ر الملل، اقداماتي غيرقانوني به شمامحروميت از خواب كه همگي بر اساس حقوق بين
  آيند؛مي
 ها بر اثر شكنجه؛زنداني در اين زندان 49هاي دريافتي در زمينه مرگ اشاره به گزارش و)

ها، مبني بر هاي بازرسان سازمان ملل پس از بازديد از اين زنداناشاره به يافته ز)
م ها از شرايط بهداشتي ضعيف، تهويه هواي محدود، كمبود فضا و اقدابرخورداري آن

 م كردن اجباري زندانيان از خواب؛حرومأموران به م

ميالدي، به دست زدن  2018ها، در ماه سپتامبر سال اشاره به اقدام زندانيان اين زندان ح)
  ؛77دستيابي به حقوق انساني اوليه خود منظوربهبه اعتصاب غذا 

  
 15 هچهارشنب تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 4

ري تالف به رهب، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص متهم شدن نيروهاي ائ1400 ماهدي
اي هاي انصارا... به توقيف يك كشتي حامل سوخت. برخي از محورهعربستان از سوي مقام

  از: اندعبارتاين گزارش 
ه بارا... اي انصهاشاره به متهم شدن نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان از سوي مقام الف)

  برخورداري از مجوز سازمان ملل؛ رغمبهتوقيف يك كشتي حامل سوخت، 

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 77

 http://icfuae.org.uk/news/uaes‐secret‐prison‐network‐yemen 
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هزار تن  24اين كشتي حامل  كهايناشاره به گزارش شبكه خبري المسيره، مبني بر  ب)
ر دشور سوخت مازوت بوده كه توسط نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان در بندر اين ك

  ؛استان جازان توقيف شده است
مينه زهاي سعودي يا نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان در اين گفتني است كه مقام ج)

 اند؛اظهار نظري نكرده

 دام اينر اقاشاره به اظهارات يحيي سريع، سخنگوي نظامي نيروهاي انصارا...، مبني ب د)
وب نر جنيروها به ساقط كردن يك پهپاد جاسوسي امارات متحده عربي در استان شبوه د

 شرق يمن؛

الف به ائت اشاره به گزارش شبكه خبري العربيه مبني بر تأييد حمالت هوايي نيروهاي ه)
  هاي مأرب و البيضاء؛.. در استانرهبري عربستان به مواضع نيروهاي انصارا.

اشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت يمن در پي تالش نيروهاي ائتالف به رهبري  و)
ر مجدد دولت اين كشور كه منجر به بدترين بحران انساني در جهان عربستان جهت استقرا

 30درصد از جمعيت آن (حدود   80بر اساس برآوردهاي سازمان ملل  كهدرحاليشده، 
ميليون تن نيز در  13هاي بشردوستانه بوده و بيش از ها و حمايتميليون نفر) نيازمند كمك

 .78معرض خطر گرسنگي قرار دارند

  

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  78

 https://www.middleeastmonitor.com/20220105‐yemens‐houthis‐accuse‐saudi‐led‐
coalition‐of‐seizing‐fuel‐vessel 


