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  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
، 1400ماه بهمن 12شنبه ، در روز سه2انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط - 1

سياسي سعودي كه منجر به  –هاي پزشكي در قبال زندانيان عقيدتي در خصوص وقوع اهمال
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت .شودشان ميمخاطره افتادن ايمني

هاي سعودي اشاره به وجود شواهد و مدارك گسترده در زمينه كارزار عامدانه مقام الف)
 –در راستاي به مخاطره افكندن ايمني، سالمتي و حتي حيات برخي از زندانيان عقيدتي 

                                                            
 the United Nationsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 High  Commissioner  for  Office  of

Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News يونيسف  –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحد
)UNICEFبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman Rights Watchالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي )؛ كارزار بين
)International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE)ها )؛ مؤسسه آمريكايي

 Americansبراي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( for  Democracy  and  Human  Rights  in  Bahrain 

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

(ESOHR)سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر ( )؛SALAM for Democracy and Human Rights ؛ سازمان(
 )؛Council on Foreign Relationsشوراي روابط خارجي ()؛ ALQST for Human Rightsحقوق بشري القسط (

 Middle East Monitorميدل ايست مانيتور ( تحليلي –)؛ پايگاه خبري Bahrain Mirrorپايگاه خبري بحرين ميرور (

(MEMO)( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu Agency(؛ ) خبرگزاري اسوشيتدپرسAssociated Press (AP) روزنامه ) و
  ).The Guardianگاردين (

٢ ALQST for Human Rights 
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بر قرار دادن زندانيان در  مالحظه، عالوههاي پزشكي و اقدامات بيسياسي، از طريق اهمال
  هاي خانوادگي؛ها از مالقاتهاي متداوم و محروم كردن آنمعرض آزار و اذيت

، 3يادآوري كردن مرگ دو شخصيت سرشناس به هنگام حبس، نخست عبدا.. الحامد ب)
، در ماه 4هاي پزشكي و سپس قتل موسي القرنياعتنايي، بر اثر بي2020در ماه آوريل سال 

هاي مشكوك گرايان مذهبي، همچنين مرگميالدي، ظاهراً توسط افراط 2021سال اكتبر 
ميالدي،  2020در ماه ژوئيه سال  6و صالح الشيحي 2021در ماه مه سال  5زهير شريده

  كمي پس از آزاديِ خارج از انتظار وي از زندان؛
هاي ر معرض اهمالاشاره به ابراز نگراني شديد در زمينه برخي ديگر از زندانيان كه د ج)

گذاران انجمن حقوق ، يكي از بنيان7دكتر محمد القحطاني ازجملهاند، پزشكي قرار گرفته
مدني و سياسي سعودي كه از دسترسي به مطالب خواندني و داروهاي الزم محروم مانده 

  و مديريت زندان نياز وي به درمان را ناديده گرفته است؛
اقدام  وهاي خانواده القحطاني با وي قرار داشتن تماس اشاره به همچنين مورد نظارت د)

ها به زباني به غير ها در صورت صحبت كردن آنمديريت زندان به قطع عامدانه اين تماس
 از زبان عربي؛

و كه ال كنوني تأخير انداختن انتقال القحطاني از سلواشاره به اقدام مديريت زندان به به ه)
هاي وي هاي رواني قرار دارد، همچنين گزارشبه بيماري مبتالن در حقيقت در بند زندانيا

 د تهديدمور در زمينه وقوع برخي حوادث كه ايمني او را به مخاطره افكنده و حيات او را
سوزي در بندي كه وي در آن محبوس بوده و اقدام وقوع آتش ازجملهاند، قرار داده

 ؛19 – به بيماري كوويد مبتالدانيان عامدانه مديريت زندان به حبس او در ميان زن
، واعظ سرشناس، از زمان دستگيري او در ماه 8اشاره به قرار گرفتن سلمان العوده و)

  گيرانه؛ميالدي، در معرض رفتارهاي سخت 2017سپتامبر سال 

                                                            
٣ Abdullah al‐Hamid 
٤ Musa al‐Qarni 
٥٥ Zaheer Shareeda 
٦ Saleh al‐Shehi 
٧ Mohammed al‐Qahtani 
٨ Salman al‐Odah 
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ي وار دادن هاي سعودي در زمينه آزاد كردن او و يا قراشاره به ناكارآمدي متداوم مقام ز)
  ض محاكمه؛در معر

 هاي پزشكي كه موجب از دست رفتناشاره به قرار گرفتن العوده در معرض اهمال ح)
هاي اين كشور رسد كه مقامنيمي از بينايي و نيمي از شنوايي وي شده است و به نظر مي

  اميد دارند كه آرام آرام او را به قتل برسانند؛
امكان  ازجملهاش، لعوده با خانودههاي اها و تماساشاره به نامنظم بودن مالقات ط)

راي ني بتماس تلف هرگونهبرخورداري از يك مالقات در هر دو تا سه ماه و عدم دريافت 
  مدت دو سال گذشته؛

براي پادشاه  دعا نكردن ازجملهفقره جرم،  37اشاره به متهم شدن العوده به ارتكاب به  ي)
كم تاني عمومي درخواست صدور حو تحريك جامعه عليه حاكميت: گفتني است كه دادس

 اعدام عليه وي را ارائه كرده بود؛

فرزند سليمان  -  9اشاره به اطالعات به دست آمده مبني بر انتقال عبدالرحمن الدويش ك)
ميالدي ناپديد و برادر عبدالوهاب الدويش كه  2016الدويش، واعظ سرشناس كه از سال 

هاي ويژه بيمارستان، در روز بخش مراقبت به –اند محبوس شده 2021از ماه اوت سال 
، پس از يافته شدن توموري در بدن او و همچنين بروز عالئم ناشي از 202دسامبر سال  24
  به فشار خون باال و ديابت؛ ابتال
دي، به ميال 2021اكتبر سال  18گفتني است كه الدويش تا پيش از دستگيري در روز  ل)

  بوده است؛ن مبتالها هيچ از اين بيماري
كه در  اگرچهاشاره به اطالعات به دست آمده مبني بر انتقال مجدد الدويش به زندان،  م)

مورد وضعيت كنوني سالمتي او و احتمال ممانعت مديريت زندان از تداوم بستري شدن 
وي در بيمارستان اطالعي در دست نيست: گفتني است كه اين سازمان حقوق بشري از 

ودي به ناديده گرفتن عامدانه وضعيت سالمتي الدويش ابراز نگراني هاي سعاقدام مقام
 كرده است؛

                                                            
٩ Abdulrahman al‐Dowaish 
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سياسي، در معرض آزار و اذيت  –، زنداني عقيدتي 10اشاره به قرار گرفتن خالد العمير ن)
كشتن او انجام  قصدبههاي مديريتي كه به نوعي گسترده در زندان و همچنين اهمال

  پذيرفته بود؛
ميالدي و  2021ژوئيه سال  7صد به وقوع پيوسته به جان او، در روز قاشاره به سوء س)

 زماندتماقدام مديريت زندان به متهم كردن او به ارتكاب به جرائم بيشتر و افزايش 
قوع اين آغاز تحقيق در زمينه و يجابهسال،  9سال به  7حبس وي، در ماه اوت، از 

  رويداد؛
شكايتي  ميالدي، پس از طرح 2018ماه ژوئن سال  اشاره به دستگير شدن العمير، در ع)

ي براي وسال حبس: گفتني است كه  8نزد ديوان سلطنتي عليه عامالن شكنجه او در مدت 
ه هاي متمادي بدون تفهيم اتهام محبوس بوده و در اعتراض به اين وضعيت دست بماه

  اعتصاب غذا زده است؛
رائم گاه جداد –برابر دادگاه كيفري ويژه  اشاره به سرانجام قرار گرفتن العمير در ف)

  ميالدي؛ 2020سپتامبر سال  8در روز  –تروريستي سعودي 
رآيند فهاي سعودي به اِعمال تأخير در انجام اشاره به همچنين اقدام عامدانه مقام ص)

تواند منجر به وقوع تأخير در هاي شناسايي زندانيان پس از انقضاء، كه ميتجديد كارت
ها شود: گفتني است كه برخي از هاي آنهاي مالي از سوي خانوادهت پرداختدرياف

  مانند؛ببراي دو ماه در انتظار  ها بايد بدين منظور،خانواده
المللي جهت اشاره به درخواست اضطراري سازمان حقوق بشري القسط از جامعه بين ق)

 –به با زندانيان عقيدتي مالقات و مصاح منظوربهتشكيل يك كميسيون كارشناسي حقوقي 
ها و عدم حصول اطمينان از ايمني آن باهدف، وضعيتشانسياسي و انجام تحقيق در زمينه 

  ؛11تكرار وقايعي كه براي عبدا... الحامد، موسي القرني و زهير شريده به وقوع پيوست
  

                                                            
١٠ Khaled al‐Omair 

  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 11
 https://www.alqst.org/en/post/medical‐neglect‐and‐safety‐compromised‐for‐saudi‐
prisoners‐of‐conscience 
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، در روز 12بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -2
، در خصوص تخليه اجباري ساكنان شهر جده در عربستان 1400 ماهبهمن 6رشنبه چها

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سعودي.
ي، به تخليه ميالد 2022اشاره به اقدام حكومت عربستان سعودي، در ماه ژانويه سال  الف)

ته از هاي انجام پذيرفافكنيگسترده ساكنان برخي از مناطق شهر جده كه عالوه بر هراس
ر دآفريني جامعه مدني نقش هرگونهسوي دولت سعودي در قبال مردم اين مناطق، فقدان 

 هاي انجامآزادي عقيده در اين زمينه، پيگير ونههرگها و ممانعت به عمل آمدن از بروز آن
  ؛مللي استالنشده حاكي از تأييد تناقض اين موارد تخليه با شماري از قوانين داخلي و بي

هاي يلمفاشاره به موارد نقض انجام پذيرفته در فرآيند تخليه بر اساس تصاوير و  ب)
  :ازجملهويدئويي به اشتراك گذارده شده توسط فعاالن، 

تواند منجر ساعت فراتر نرفته و مي 48هاي كوتاه مدت كه در برخي مواقع از ارائه مهلت -
  ساكن اين مناطق شود؛هاي جا شدگي برخي از خانوادهبه بي

طق با منا قصد اين عمليات جهت از ميان بردن نمادهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي اين -
  شوند؛ها مي، مدارس و بيمارستانمساجد هاي مزبور شامل تخريبتخريب كهنياتوجه به 

 اجههمحروم ماندن شهروندان فاقد مدارك مالكيت رسمي از دريافت حق غرامت و مو -
د راي خريبع بشهروندان با تأخير در دريافت اين مبالغ كه بنا بر اظهارات برخي منا ساير

 كند؛محل سكونت مشابه كفايت نمي

 يرااجه باشاره به وقوع اين تحوالت در پي اقدام محمد بن سلمان، وليعهد سعودي،  ج)
اي تحقق ميليون متر مكعب از اين شهر در راست 5,7ميليارد دالري در مساحت  75طرحي 

جايگزين كردن اين مناطق با نمادهاي  منظوربهميالدي،  2020انداز سال برنامه چشم
روژه پ 10 ياجراجهاني چون، سالن اپرا، موزه، استاديوم ورزشي، استخر و ... و همچنين 

  تفريحي و گردشگري؛

                                                            
١٢ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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يات به عمل اشاره به جداول انتشار يافته توسط شهرداري جده مبتني بر منجر شدن اين د)
احد وهزار  200، مشتمل بر منطقه از اين شهر 37 كمدستتحت تأثير قرار گرفتن 

 چهارميك ديگرعبارتبه –كنند ها زندگي مينفر در آن ميليونيكمسكوني كه نزديك به 
 گيرند؛ها قرار مياز جمعيت جده تحت تأثير اين تخليه

جا كردن قهري ميالدي، به بي 2017ل اشاره به اقدام حكومت عربستان، در ماه مه سا ه)
انتقاد سازمان ملل در  رغمبه، 14در شهر عواميه 13هزاران تن از شهروندان منطقه الماسوره

اين رابطه و درخواست آن جهت حمايت از اين منطقه باستاني: گفتني است كه بر اساس 
ي در اين بشر، حكومت سعودسعودي براي حقوق  –هاي سازمان اروپايي سازيمستند

 زمينه مرتكب نقض شماري از قوانين شده است؛

جا كردن مردم ميالدي، به بي 2020هاي عربستان، در آغاز سال اشاره به اقدام مقام و)
پروژه شهر  ياجرا منظوربه، در شمال غرب اين كشور، 16در شهر تبوك 15منطقه خربت

دي براي گردشگري و جديد نئوم توسط محمد بن سلمان و تبديل اين منطقه به مقص
شهروندي كه از امضاء  –انجاميد  17كه به كشته شدن عبدالرحيم الحويطي وكاركسب

  قرارداد دريافت غرامت در قبال تخليه منزل خود امتناع ورزيده بود؛
ميالدي، به تخريب منازل  2021هاي عربستان، در ماه آوريل سال اشاره به اقدام مقام ز)

، در ميانه خشم ساكنان 19در استان خميس مشيط 18منطقه تندحهمسكوني شهروندان ساكن 
هاي اين منطقه كه در تالش براي متوقف ساختن بولدوزرها بودند: گفتني است كه مقام

عربستان همچنين منازل مسكوني در مناطق قديمي برخي از شهرهاي ديگر اين كشور، 
 اند؛مكه و مدينه را نيز تخريب نموده ازجمله

هاي سعودي به قرار دادن ساكنان شهر جده و ديگر مناطق اين به اقدام مقاماشاره  ح)
ها به كشور در معرض تخليه قهري منازل خود بدون فراهم آوردن دسترسي آن

                                                            
١٣ Al‐Masora 
١٤ Awamiya 
١٥ Khirbet 
١٦ Tabuk 
١٧ Abdul Rahim Al‐Hwaiti 
١٨ Tandah 
١٩ Khamis Mushait 
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هاي تعيين شده توسط كميته حقوق اقتصادي و هاي حقوقي و ساير حمايتحمايت
جا كشور كه منجر به بياجتماعي در اين زمينه و همچنين نقض مقررات داخلي اين 

 ها شده است؛شدگي آن

خليه و تالمللي در زمينه اشاره به همچنين اقدام حكومت عربستان به نقض قوانين بين ط)
مان اخراج ساكنان مناطق مسكوني در جهت منافع توسعه كه توسط گزارشگر ويژه ساز

يزان ه مكاهبردهايي ملل در زمينه مسكن تصريح شده است، مبتني بر اولويت بخشيدن به ر
ي و جا شدگي را به حداقل برساند: اين در حالي است كه دولت سعودي اهداف اقتصادبي

 سياسي خود را بر منافع مردم كشور برتري داده است؛

حت ه نحوي تبر اساس اصول تعيين شده در اين زمينه، افرادي كه ب كهنيااشاره به  ي)
گيرند، بايد در آن يي قرار ميوسعه شهري يا روستاها و تريزيبرنامه تأثير فرآيندهاي

ن ض به ايدر نيامده و افراد معتر اجراروندي كه در عربستان به  –مشاركت داده شوند 
 ده است؛شان شبازداشت و كشته شدن اقدام نيز مورد پيگرد قانوني قرار گرفته كه منجر به

زم به هنگام انجام عمليات تخريب، عالوه بر ضرورت اتخاذ تدابير ال كهنياتأكيد بر  ك)
آيد كه به قصد توسعه و در جهت منافع تخليه ساكنان يك منطقه زماني قانوني به شمار مي

  ؛20هاي توسعه عربستان جايي ندارندمواردي كه در طرح –عام و خاص انجام پذيرد 
  
شماري  و 21انتشار بيانيه مشترك از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -3

، در خصوص 1400 ماهبهمن 4هاي حقوق بشري، در روز دوشنبه ديگر از سازمان
خودسرانه بودن احكام اعدام صادره شده عليه شهروندان بحريني در عربستان سعودي و 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين بيانيه قض آن با قوانين داخلي اين كشور. تنا

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  20

https://b2n.ir/y46094 
٢١ SALAM for Democracy and Human Rights 
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احكام اعدام صادر شده از سوي دادگاه كيفري سعودي عليه شمار آوردن اشاره به به الف)
، شهروندان 23و صادق مجيد عبدالرحيم ابراهيم ثامر 22جعفر محمد علي محمد جمعه سلطان

  نقض صالحيت قوه قضائيه عربستان در زمينه قلمرو فيزيكي يا مكاني؛ عنوانبهبحريني 
ن داخلي نقض خودسرانه قواني بهمثابهن شمار آوردن اين احكام همچنياشاره به به ب)

ه بمربوط  و مقررات قوانين مبتني بر مبارزه با تروريسم و تأمين مالي آن ژهيوبهعربستان، 
 ظر گرفتهنبازي، بر اساس روند تأييد اركان جرم و ارزيابي مجازات در مواد منفجره و آتش

  شده براي آن؛
، در جاده ميالدي 2015مه سال  8روز اشاره به دستگيري اين دو شهروند بحريني، در  ج)

م اتها 7م كند و اقدام دادستاني عمومي به اعالملك فهد كه بحرين را به عربستان متصل مي
 مورد از اين اتهامات در داخل بحرين به وقوع پيوسته است؛ 6ها كه عليه آن

ميالدي،  2021 اكتبر سال 7اشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه عربستان سعودي، در روز  د)
ش توسط ها پيشاپيبه محكوم كردن اين دو نفر به اعدام بر اساس اتهاماتي كه برخي از آن

  بود؛ شان به حبس ابد شدهقوه قضائيه بحرين در غياب متهمان مطرح و منجر به محكوميت
ارات اظه اشاره به صدور حكم دادگاه كيفري ويژه عربستان بر اساس شواهد ناكافي و ه)

وجه به تد، با اظهاراتي كه در مقابل دادگاه انكار نمودن –يي اين دو شهروند بحريني ادعا
 شان شده بودند؛تحت فشار ناگزير به بيان كهنيا

دي، به تأييد ميال 2022ژانويه سال  11اشاره به اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي، در روز  و)
نظر واست تجديدريني به ارائه درخاين دو شهروند بح ماههكياحكام اعدام و فرصت تنها 

  در اين رابطه، پيش از اعالم تصميم نهايي ديوان عالي سعودي؛
هاي قوه قضائيه سعودي جهت لغو اين احكام تأكيد بر ضرورت اقدام سريع مقام ز)

لي المللي حقوق بشري و قوانين داخناعادالنه كه مغاير با منشورها و معاهدات بين
  عربستان سعودي است؛

                                                            
٢٢ Jaafar Muhammad Ali Muhammad Juma Sultan 
٢٣ Sadiq Majeed Abdul Rahim Ibrahim Thamer 
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ها به نآتأكيد بر ضرورت برگزاري محاكمه مجدد براي اين متهمان و كاهش اتهامات  ح)
وانين هاي قتنها يك اتهام، مبني بر قاچاق مواد منفجره كه بايد فارغ از نقض محدوديت

و  عتبرمجاري در زمينه ارزيابي ميزان مجازات و مبتني نمودن قضاوت بر اساس شواهد 
  حكوميت، انجام پذيرد؛جهت صدور م حقوقي كافي

پيوستن به  ازجملهاشاره به برخي از اتهامات وارد شده به اين دو شهروند بحريني،  ط)
ثباتي در عربستان سعودي و بحرين، مشاركت در ايجاد بي منظوربهنهادي تروريستي 

هاي داخل بر هم زدن امنيت عربستان و ارتباط با تروريست منظوربهقاچاق مواد منفجره 
هاي سعودي در ين كشور، مشاركت در تظاهرات بر پا شده در بحرين، گمراه نمودن مقاما

  25؛24شان، نابود كردن شواهد در زمينه محل ذخيره مواد منفجره در بحرين و ...تحقيقات

                                                            
  هاي حقوق بشري. قابل بازيابي در لينك: بيانيه مشترك سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر و شماري ديگر از سازمان 24

https://salam‐dhr.org/?p=4870 
  يشين:هاي پسوابق در گزارش 25

صوص تأييد حكم خ، در 1400دي ماه  22بشر، در روز چهارشنبه سعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي *
  ز:ارخي از محورهاي اين گزارش عبارتند بنظرخواهي در عربستان سعودي. اعدام دو جوان بحريني از سوي دادگاه تجديد

حكم اعدام  ، به تأييد1400دي ماه  21شنبه ظرخواهي در عربستان سعودي، در روز سهناشاره به اقدام دادگاه تجديد الف)
ميالدي):  1989ميالدي) و صادق ثامر (متولد سال  1992هاي جعفر سلطان (متولد سال تعزيري براي دو شهروند بحريني به نام

  بستان امضاء شود؛گفتني است كه اين حكم بايد به تأييد ديوان عالي رسيده و توسط پادشاه عر
حرين را به عربستان بميالدي، هنگام عبور از جاده ملك فهد كه  2015مه سال  8اشاره به دستگيري اين دو جوان، در روز  ب)

 ها به زندان دمام؛ائه حكم بازداشت از سوي مأموران و انتقال آنكند، بدون ارمتصل مي

رد نقض قوع موااي فاقد حداقل شرايط اجراء عدالت و با توجه به واشاره به صدور اين حكم پس از برگزاري محاكمه ج)
  حقوق بشر از زمان دستگيري اين دو جوان؛

رار همچنين ق رفتار واشاره به اطالعات به دست آمده در زمينه قرار گرفتن اين شهروندان بحريني در معرض شكنجه و سوء د)
او خبر  انوادهخن دستگيري به مدت چندين ماه، با توجه به اين كه گرفتن صادق ثامر در معرض ناپديدسازي قهري از زما

پس از  سه ماه – 2015هاي سعودي شنيده و به استثناء تماس تلفني او در ماه اوت سال دستگيري وي را از طريق رسانه
 هيچ اطالعي از وي نداشتند؛ –دستگيري 

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

ناد ها به تمامي اساشاره به عدم انتصاب وكيل براي اين دو جوان تا پس از آغاز جلسات محاكمه و عدم دسترسي وكيل آن و)
 و اطالعات مربوطه؛
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چهارشنبه  بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -4
اساس  ص تهديد حكومت عربستان به اعدام عقيل الفرج بر، در خصو1400 ماهدي 29

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  حكم تعزيري.
الوقوع، پس از اقدام دادگاه با خطر اعدام قريب 26اشاره به مواجهه عقيل حسن الفرج الف)
انتظار  مجازاتي كيفري عليه وي كه تنها در عنوانبهنظرخواهي به تأييد حكم او تجديد

  تأييد ديوان عالي و امضاء پادشاه عربستان است؛
سامبر سال د 25ميالدي) در روز  1991نوامبر سال  16اشاره به دستگيري الفرج (متولد  ب)

فاوت ليل ت، به هنگام عبور از ايستگاه بازرسي منطقه الناصره در شهر القطيف، به د2013
و حكم  تحت تعقيب نيروهاي امنيتي نبوده كهيدرحالموجود در شماره شاسي خودروي وي، 

  بازداشتي نيز عليه او صادر نشده بود؛
ي جهت وساعت و تداوم بازداشت  3اشاره به مورد بازجويي قرار گرفتن او به مدت  ج)

 تند؛بازجويي بيشتر به دليل ارتباط او با افرادي كه تحت تعقيب حكومت قرار داش

ام، در ر دمان اداره تحقيقات عمومي (مباحث) در شهاشاره به حبس عقيل الفرج در زند د)
  رفت؛رفتار قرار گسلول انفرادي كه در آن جا به مدت دو ماه و نيم مورد شكنجه و سوء

                                                                                                                                                            
اد كت در ايج، مشاركيفري ويژه به متهم كردن اين شهروندان بحريني به ارتكاب به جرائمي چون اشاره به اقدام دادگاه ز)

كت در هاي نظامي و امنيتي، قاچاق مواد منفجره به عربستان سعودي، مشارنهادي تروريستي در بحرين، دريافت آموزش
  ودي؛ربستان سععنه در هاي مسئول تحقيق در اين زميتظاهرات بحرين، پناه دادن به افراد متهم در بحرين و گمراه ساختن مقام

و تأييد آن از سوي دادگاه تجديدنظرخواهي، در ماه ژانويه  2021اشاره به صدور حكم اعدام كيفري، در ماه نوامبر سال  ح)
 ميالدي و انتقال پرونده به ديوان عالي كشور؛ 2022سال 

جعفر سلطان و صادق ثامر، با توجه به صدور آن پس از برگزاري  اشاره به خودسرانه بودن احكام صادر شده عليه ط)
المللي و داخلي كشور كه در خالل آن زندانيان در معرض ناپديدسازي قهري، اي ناعادالنه، متناقض با قوانين بينمحاكمه

 شكنجه و اخذ اعترافات قرار گرفته و از حق دفاع مناسب از خود محروم ماندند؛

بودن تداوم صدور احكام اعدام كيفري از سوي دولت سعودي كه مبتني بر صالحديد (نظر اختياري) قاضي  اشاره به حاكي ي)
 هاي متمادي؛اي اعدام براي سالهو فاقد مبناي حقوقي است، از پافشاري اين كشور بر استمرار رويكرد خود در قبال پرونده

اي به تمامي تعهدات رسمي اين كشور حال حاضر به منزله ضربهاشاره به اين كه صدور هر گونه حكم اعدام تعزيري در  ك)
اند: هايي كه متهمان آن مرتكب جرائم جدي نشدهآيد، به ويژه در رابطه با پروندهدر رابطه با اين نوع مجازات به شمار مي

  شوند.الملل جرائم جدي تنها محدود به قتل عمد ميگفتني است كه بر اساس حقوق بين
٢٦ Aqil Hassan Al‐Faraj 
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كه  هايياشاره به قرار گرفتن او در معرض ضرب و شتم، شوك الكتريكي و آتش سيگار ه)
يتًا به كاهش ار سرد كه نهاهاي بسيس در اتاقشدند و همچنين حببر بدون وي خاموش مي

 انجاميد؛ هاي روحي مزمن اوبينايي، دردهاي جسماني و رنج

اه و ميك  اشاره به عدم ارتباط الفرج با خانواده خود و جهان خارج تا پس از گذشت و)
 حبس نيم از دستگيري او: گفتني است كه وي سرانجام پس از گذشت دو ماه و نيم از

 ديدار با خانواده خود شد؛انفرادي آزاد و موفق به 

ر دادگاه كيفري سال پس از دستگيري او، در براب 5اشاره به آغاز محاكمه الفرج تقريباً  ز)
ك يبه  ويژه و متهم شدن او به ارتكاب به مشاركت در ايجاد نهادي تروريستي وابسته

 كردنثبات خيزش مسلحانه عليه پادشاه عربستان، بي باهدفسازمان مسلحانه مخفيانه 
ادل ، تبامنيت داخلي كشور، كشتن مأموران امنيتي و ترغيب مردم به برگزاري تظاهرات

الح و سيان تسليحات و مهمات، توزيع و استفاده از داروهاي مخدر، پناه دادن به قاچاقچ
 ؛عقيبمواد مخدر و بر هم زدن نظم عمومي از طريق برقراري ارتباط با افراد تحت ت

هت مي جن اعالم اين اتهامات عليه الفرج و درخواست دادستان عمواشاره به منجر شد ح)
  بود؛ ائم نشدهمرتكب هيچ يك از اين جر كهنيااعدام او، به فروپاشي روحي وي با توجه به 

رافات اعت گفتني است كه او همچنين در مقابل قاضي تأييد نمود كه ناگزير به امضاء ط)
گاه مورد  دفاعياتي كه هيچ –شديد شده است هاي پس از قرار گرفتن در معرض شكنجه

  تحقيق قرار نگرفتند؛
ز السه اشاره به اقدام حكومت سعودي به تعيين وكيل براي الفرج پس از گذشته سه ج ي)

اب انتخ آن حضور يافت و منجر به تالش خانواده وي جهت جلسهمحاكمه او كه تنها در دو 
 افت؛ا نيت و اسناد الزم براي دفاع از او روكيلي ديگر شد كه امكان دسترسي به اطالعا

 ازجملههاي رسمي كشور، اشاره به اقدام وكيل الفرج به طرح شكاياتي خطاب به مقام ك)
دادگاه سلطنتي، مبني بر تأييد قرار گرفتن الفرج در معرض شكنجه و عدم ارتكاب او به 

گام وقوع بسياري از اين اين جرائم، با توجه به اثبات حضور وي در خارج از كشور به هن
  اتهامات: اين در حالي است كه به اين شكايات پاسخي داده نشد؛
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دي، به تأييد ميال 2021اشاره به اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي، در روز اول ژوئن سال  ل)
ه ء پادشاامضا وآن تنها در گرو تأييد ديوان عالي  ياجراحكم اعدام تعزيري عليه الفرج كه 

  كشور است؛
اشتن يد دست دپرونده الفرج يكي ديگر از موارد مستند مبني بر تأي كهنيااشاره به  م)

 هاي زندان و دادستاني عمومي تا قوه قضائيه و دادگاه سلطنتي،هاي سعودي، از مقاممقام
ها است كه در ناديده گرفتن موارد نقض حقوق بشر و شكنجه و سرپوش نهادن بر آن

  ه بودن احكام صادر شده دارند؛رانهمگي نشان از خودس
هاي عربستان در پذيرش اظهارات متهم مبني بر ناگزير ناكارآمدي مقام كهنيااشاره به  ن)

شدن به امضاء اعترافات تحت شكنجه و پرداختن به اطالعات به دست آمده مبني بر عدم 
ام اعدام و فقدان ها به صدور احكحضور او به هنگام وقوع اين اتهامات، نمايانگر تمايل آن

  ؛27شان در زمينه عمل به تعهدات خود در رابطه با كاهش ميزان اين احكام استجديت
دوشنبه  بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -5

وسي م، در خصوص مسئول به شمار آمدن دولت سعودي در قبال مرگ 1400 ماهدي 27
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ارشناسان سازمان ملل.القرني از نگاه ك

ربستان عردن اشاره به اقدام كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به مسئول به شمار آو الف)
ع وقو سعودي در قبال مرگ دكتر موسي القرني در زندان و تأييد كشته شدن وي در پي

  الملل؛موارد متعدد نقض حقوق بين
وامبر ن 8 ه به اقدام شماري از گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل، در روزاشار ب)

 اي به دولت سعودي مبني بر ضرورت پيگيري پروندهميالدي، به ارسال نامه 2021سال 
حبس  عنوانبه، آن را 2007القرني كه كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در سال 

 خودسرانه به شمار آورده بود؛

القرني استاد دانشگاه، مدافع حقوق بشر و حامي  كهنياره به مفاد اين نامه مبني بر اشا ج)
اصالحات سياسي و اجتماعي در كشور بوده كه به همراه شماري ديگر از شهروندان به 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  27
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گشايش  منظوربهامضاء طوماري مبني بر درخواست از پادشاه عربستان جهت صدور مجوز 
در زمينه آزادي، عدالت، برابري، حق شهروندي،  مباحثه باهدفمجمعي اسالمي، 

  گرايي و نقش زنان پرداخته بودند؛كثرت
تگيري ميالدي، مبني بر دس 2007فوريه سال  2هاي دريافتي، در روز اشاره به گزارش د)

ي مال القرني و همراهان وي توسط مباحث (نهاد اطالعاتي عربستان) به اتهام تأمين
 هاي غيرقانوني؛فعاليتتروريسم و انجام ديگر 

اه كيفري ويژه ميالدي، در دادگ 2010اشاره به محاكمه دكتر القرني، در ماه فوريه سال  ه)
از  سال ممنوعيت 20سال حبس به همراه  20عربستان سعودي و محكوميت او به تحمل 

ب تأسيس حز ، به اتهام نافرماني از حاكميت، اقدام به2011نوامبر سال  22سفر، در روز 
 هاي خارجي؛سياسي و برقراري ارتباط با طرف

 ا يااشاره به قرار دادن دكتر القرني در حبس، در معرض شكنجه و ديگر رفتاره و)
ول ضرب و شتم و حبس در سل ازجملهرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، هاي بيمجازات

طلبانه هاي اصالحل نگرشگراياني كه او را به دليهاي ديگر به همراه افراطانفرادي و سلول
 دادند؛رد ضرب و شتم قرار مياش، عامدانه موهاي مدنيو مشاركت

روهاي ز دااشاره به انتقال قهري دكتر القرني به بيمارستان بيماران رواني و تجوي ز)
 هاي پزشكي الزم،نامناسب براي او، همچنين محروم كردن سيستماتيك وي از مراقبت

 ميالدي متحمل شد؛ 2018ه در ماه مه سال اي كحتي پس از سكته

يالدي، در م 2021اكتبر سال  10اشاره به يافته شدن پيكر دكتر القرني، در صبح روز  ح)
 14 روز سلول خود در زندان ذهبان در شهر جده، توسط ساير زندانيان و تحويل او، در

 ست؛اكار بوده او آش گفته شده كه عالئم شكنجه بر بدن كهيدرحالاش اكتبر، به خانواده

ست عات به دگزارشگران ويژه سازمان ملل خاطرنشان كردند كه اطال كهنيااشاره به  ط)
 زبلكه ناشي ا آمده در اين زمينه حاكي از آن بوده است كه مرگ دكتر القرني طبيعي نبوده،

 ؛او به وقوع پيوسته است سروصورتآسيبي بوده كه بر اثر ضرب و شتم وارده بر 
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 3اده ر اساس مچنانچه اين اتهامات به اثبات برسند، نقض حق بر حيات ب كهنياشاره به ا ي)
هاي اعالميه جهاني حقوق بشر، نقض ممنوعيت مطلق شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات

 1ماده  اعالميه جهاني حقوق بشر و نقض 5رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز بر اساس ماده بي
 رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز كههاي بينجه و ديگر رفتارها يا مجازاتكنوانسيون منع شك

 آيند؛تصويب كرده است، به شمار مي 1997عربستان سعودي آن را در سال 

ق شخصي، ح اين اتهامات همچنين متناقض با حق بر آزادي و امنيت كهنيااشاره به  ك)
ت اركت در اجتماعات و تجمعابر آزادي بيان و عقيده، حق بر آزادي تشكيل و مش

 آميز و حق برخورداري از فرآيند صحيح حقوقي و محاكمه عادالنه هستند؛صلح

طرفانه، درنگ، بيتأكيد گزارشگران ويژه سازمان ملل بر ضرورت انجام تحقيقي بي ل)
رگ دكتر متعيين علل و شرايط منجر به  منظوربهجامع و شفاف توسط نهادي مستقل 

نه به ن زميناكارآمدي در اي هرگونهانعت از وقوع مجدد اين موارد، چرا كه القرني و مم
و  كنجهمعافيت عامالن اين واقعه از مجازات انجاميده كه نقض حقوق بشر در موارد ش

 آيد؛رفتار به شمار ميسوء

به وارد مشامبشر به مستندسازي سعودي براي حقوق  –اشاره به اقدام سازمان اروپايي  م)
كومت حهاي دولت و يا ديگر عامالن رگ دكتر القرني كه در آن زندانيان توسط مقامبا م
  مرموز در زندان به قتل رسيدند؛ ياگونهبه

مكان اين كشور افقدان استقالل قوه قضائيه و ديگر نهادهاي رسمي در  كهنيااشاره به  ن)
ن ت مسئوالت معافيوجه با سياسبا ت ژهيوبهتحقيق در اين زمينه را،  هرگونهاعتماد به انجام 

  كند؛ين موارد از مجازات، سلب ميو عامالن ا
هاي سعودي محيط ايمني براي زندانيان، از نگاه اين سازمان، زندان كهنيااشاره به  س)
هاي خود سياسي و مدافعان حقوق بشري كه به تالفي فعاليت –زندانيان عقيدتي  ژهيوبه

  .28آينداند، به شمار نميمحبوس شده
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  *بحرين
، به 1400 ماهبهمن 5شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز سه - 1

، در خصوص اقدام 29ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحريننقل از مؤسسه آمريكايي
شوراي عالي زنان به سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر عليه زنان بحريني. برخي از 

  از: اندعبارتورهاي اين گزارش مح
قوق حها براي دموكراسي و اشاره به انتشار گزارش جديد از سوي مؤسسه آمريكايي الف)

شمار  مبني بر به» حقوق زنان بحريني... آرزوهاي معوق«بشر در بحرين، تحت عنوان 
وق حقوارد نقض نهادي رسمي كه به سرپوش نهادن بر م عنوانبهآوردن شوراي عالي زنان 

  پردازد؛بشر عليه زنان در اين كشور مي
ها نيه آاشاره به وضعيت كنوني حقوق زنان بحريني و واقعيت خشونت ِاعمال شده عل ب)

بعيض تكال در اين كشور، ضمن تأكيد بر ضرورت تعهد منامه به كنوانسيون رفع تمامي َاش
  عليه زنان؛

رد رين كه همواره مرتكب موااشاره به وابستگي شوراي عالي زنان به دولت بح ج)
نقض حقوق زنان شده و ساختار آن به شدت  ازجملهسيستماتيك نقض حقوق بشر، 

  هاي خاندان سلطنتي است؛متكي به حمايت
 ست واگفتني است كه رياست شوراي عالي زنان بر عهده همسر نخست پادشاه بحرين  د)

ادشاه وند: از سوي ديگر پشتمامي مناصب ارشد آن توسط فرمان سلطنتي برگزيده مي
ش اوست، گذار اين شورا بوده و اقدامات آن بر اساس راهبردي ملي كه مبتني بر بينبنيان

  پذيرد؛انجام مي
طرفي الزم جهت حمايت ، بر اساس اين گزارش، ساختار اين شورا از بيروازاين ه)

 سازوكاري عنوانبهآن كارآمد از حقوق زنان بحريني برخوردار نبوده و در برخي مواقع از 
جهت سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر و مشروعيت بخشيدن به اقدامات 

                                                            
٢٩ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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ناديده گرفتن تبعيض جنسيتي  ازجملهشود، حكومت در زمينه مسائل جنسيتي استفاده مي
 سيستماتيك موجود در قانون مليت بحرين؛

ي حكومت در زمينه اصالح اشاره به تداوم وجود تبعيض در قوانين بحرين و ناكارآمد و)
بر اساس قوانين كيفري اين كشور فرد متجاوز جنسي در صورت  كهنيا ازجملهآن، 

 تواند از اتهامات جزايي بگريزد؛ ازدواج با قرباني خود همچنان مي

همچنان بسياري از مادران بحريني قادر به انتقال شهروندي به فرزندان  كهنيااشاره به  ز)
شود كه اين كودكان فاقد تابعيت و از حقوق اوليه خود ن امر موجب ميخود نبوده و اي
  محروم بمانند؛

اشاره به همچنين تداوم نابرابري در ميزان دستمزدهاي زنان در قياس با مردان در  ح)
هاي دولتي و خصوصي و تداوم محدوديت حقوق زنان در رابطه با ميزان مشاركت بخش
 شان در جامعه؛سياسي

ه به آمار رسمي ارائه شده از سوي بخش فتوا و پژوهش حقوقي اداره اشار ط)
گذاري و نظر حقوقي بحرين مبني بر افزايش موارد خشونت خانگي در اين كشور در قانون
  ها عليه زنان به وقوع پيوسته است؛درصد از آن 75مورد كه  1655ميالدي به  2015سال 

بيش  -  مورد رسيده 859ميالدي، به  2016سال گفتني است كه اين آمار در نيمه نخست  ي)
 درصد از آن عليه زنان به وقوع پيوسته است؛ 73كه  - از نيمي از كل موارد سال گذشته 

مورد خشونت عليه زنان از  114اشاره به دريافت گزارش در خصوص وقوع ساالنه  ك)
ه دليل تعليق ميالدي ب 2016در سال  كهآنسوي دفتر حقوقي اتحاديه زنان، پيش از 

  هاي مالي از سوي وزارت كار و توسعه اجتماعي، تعطيل شود؛حمايت
هاي خشونت ازجملههاي ديگر عليه زنان بحرين، اشاره به همچنين وقوع خشونت ل)

هاي حقوقي، اجتماعي و ها و نابرابريرواني، اقتصادي و حقوقي (تبعيض –روحي 
  اقتصادي)؛

ميالدي، در قياس با  2019رواني در سال  –نت روحي مورد خشو 114اشاره به ثبت  م)
مورد در  23در قياس با  2019مورد خشونت فيزيكي در سال  48، 2020مورد در سال  57



  19                  )             21( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 2020مورد در سال  23در قياس با  2019مورد خشونت اقتصادي در سال  62، 2020سال 
  ؛2020 مورد در سال 3در قياس با  2019مورد خشونت حقوقي در سال  17و 
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين هاي مؤسسه آمريكايياشاره به درخواست ن)

  :ازجملهاز دولت اين كشور، 
خود از  قانون كيفري كه متجاوز جنسي را در صورت ازدواج با قرباني 353لغو ماده  -

  كند؛مجازات معاف مي
در  ژهيوهبن، شكال تبعيض عليه زنالغو مالحظات مربوط به مفاد كنوانسيون رفع تمامي اَ  -

  شان؛نرابطه با فراهم آوردن امكان اِعطاء تابعيت از سوي زنان بحريني به فرزندا
ان در قبال قانون حمايت از زن ياجراپيگيري روند  منظوربهايجاد گروهي تخصصي  -

نتشار ا و خشونت خانگي و الزامات راهبرد ملي در راستاي حمايت از زنان در اين زمينه
 تمامي نتايج، آمارها و مطالعات در اين رابطه؛

هاي خصوصي و مزدها در بخشضرورت پايان دادن به شكاف جنسيتي در زمينه دست -
  دولتي؛

نهاد كه از فعاليت نهادهاي جامعه هاي مردمقانون سازمان 18لزوم لغو آن بخش از ماده  -
به زنان امكان ايفاء نقش  لهيوسنيبدتا آورد، مدني در زمينه سياست ممانعت به عمل مي

  ؛30فعاالنه در فرآيندهاي سياسي داده شود
  
ول وز جمعه اانتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، در ر -2

تفاده از ، در خصوص ضرورت اقدام حكومت بحرين به پايان دادن به اس1400 ماهبهمن
را صادر  جوز كاربرد آنمه شمار آوردن افرادي كه افزار مخرب و مسئول بجاسوس

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اند.كرده

                                                            
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور، به نقل از مؤسسه آمريكايي 30

  لينك: 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/60947.html 
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اشاره به ابراز نگراني سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر و شمار ديگري از  الف)
لت الملل، در زمينه استفاده دوسازمان عفو بين ازجملههاي حقوق بشري، فعاالن و سازمان

هك كردن  منظوربه 31افزار پگاسوس متعلق به شركت فناوري ان.اس.اُ بحرين از جاسوس
 يتمامبهالمللي حقوق بشري، يا دسترسي خودسرانه و متناقض با موازين و اقدامات بين

، مدافع حقوق بشر بحريني كه در تلفن همراه وي ذخيره 32هاي شخصي ابتسام الصائغداده
  شده است؛

 28شنبه درخواست سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، در روز سه اشاره به ب)
از  لت بحرينسال جاري، از شركت فناوري ان.اس.ُا جهت تعليق روند استفاده دو ماهدي

هاي حقوق بشري اين شركت نيز ذكر كه در سياست گونههمانافزار پگاسوس جاسوس
  شده است؛

ان ن سالم براي دموكراسي و حقوق بشر از سازماشاره به همچنين درخواست سازما ج)
ايجاد  ن بههمكاري و توسعه اقتصادي به تعليق تعامل خود با دولت بحرين تا زمان اقدام آ

 وق بشر؛المللي حق، پايبندي بيشتر آن به موازين بينروازاينتغيير در عملكرد تجاري خود و 

لت بحرين جهت دعوت از اشاره به درخواست اين سازمان حقوق بشري از دو د)
تقل انجام تحقيقي مس منظوربهكارشناسان دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل 

ي ام حقوقاقد در زمينه نظارت هدفمند دولت بر ابتسام الصائغ و ناگزير كردن آن به اتخاذ
قانون  اير باغاند كه معليه افرادي كه دستور اين روند را صادر كرده و يا آن را تسهيل نموده

  المللي حقوق بشر است؛بحرين و قانون بين
ابتسام  بار، به تلفن 8 كمدستميالدي  2019گفتني است كه دولت بحرين در سال  ه)

حت ترا  الصائغ دسترسي يافته و از نزديك به يك دهه پيش نيز ديگر فعاالن حقوق بشر
 منظوربهيالدي، م 2012ر سال افزار داستفاده از جاسوس ازجملهنظارت قرار داده است، 

ن كنوانسيو 17هاي الكترونيكي فعاالن حقوق بشر كه متناقض با ماده نظارت بر پست
  آيد؛المللي حقوق مدني و سياسي است كه بحرين يكي از اعضاء آن به شمار ميبين

                                                            
٣١ NSO Group 
٣٢ Ebtisam al‐Saegh 
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ا ها همچنين موجب دلسردي فرد مورد هدف شده و او رنظارت گونهنيا كهنيااشاره به  و)
داند مقامات كشور، وي را كند، چرا كه ميناگزير به تغيير و تحديد اقدامات شخصي خود مي

  رند؛از برخورداري از حريم شخصي خود محروم كرده و تمامي اعمال او را تحت نظر دا
 ييجاهجابگفتني است كه اين اقدام همچنين موجب ايجاد محدوديت در زمينه آزادي  ز)

شده  هديدتيل هراس از قرار گرفتن در معرض آزار و اذيت فيزيكي و فرد مورد نظر به دل
  انجامد؛و به خودانزوايي وي مي

هاي هاي حكومتي به دليل فعاليتاشاره به تداوم مواجهه ابتسام الصائغ با آزار و اذيت ح)
قرار گرفتن در معرض حمله  ازجملهميالدي آغاز شده،  2017اش كه از سال حقوق بشري

  ؛33در ساختمان نهاد امنيت ملي مستقر در شهر محرقجنسي 
 ازجمله شور،اشاره به تناقض اقدام دولت بحرين در اين زمينه با قوانين داخلي اين ك ط)

فن و قانون اساسي كه مبتني بر حفاظت از تماميت اركان پست، تلگراف، تل 26ماده 
اء ا افشيارت يا شنود و نظ هرگونهارتباطات الكترونيكي و ضمانت محرمانگي آن است و 

  آورد؛محتواي ارتباطات را ممنوع به شمار مي
ون ارتباطات قان 75اشاره به همچنين تناقض اقدام دولت بحرين در اين زمينه با ماده  ي)

رسي يا دست مخابراتي اين كشور كه براي افرادي كه با استفاده از تجهيزات مخابراتي به
ا مخاطب يهاي مرتبط با محتواي هر پيام و فرستنده داده تماس محرمانه و يا هرگونهافشاء 
اين اقدام با  كهآنهزار دينار بحريني را تعيين كرده است؛ مگر  10پردازند، جريمه تا آن مي

مينه ر اين زدار دمجوز دادستاني عمومي و يا دستور صادره شده از سوي دادگاه صالحيت
  انجام پذيرفته باشد؛

هاي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، ها و توصيهستاشاره به درخوا ك)
  :ازجمله

                                                            
٣٣ Muharraq 
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 درنگ استفاده دولت بحرين ازضرورت اقدام شركت فناوري ان.اس.ُا به تعليق بي -
هاي حقوق بشري اين سازمان نيز آمده كه در سياست گونههمانافزار پگاسوس، جاسوس

  است؛
تا  ت بحرينتصادي به تعليق تعامل خود با حكوملزوم اقدام سازمان همكاري و توسعه اق - 

  بشر؛ المللي حقوقزمان وقوع تغيير در عملكرد تجاري آن و پايبندي بيشتر به موازين بين
ر ق بشضرورت اقدام دولت بحرين به دعوت از كارشناسان دفتر كميسارياي عالي حقو -

از  ي هدفمند آن بر برخيهاانجام تحقيقي مستقل در زمينه نظارت منظوربهسازمان ملل 
 شهروندان خود؛

نه در ي عاداللزوم اقدام دادستاني عمومي بحرين به انجام تحقيق و دادرسي در فرآيند -
الملل را مجاز به شمار هايي كه نقض قوانين داخلي و حقوق بينرابطه با مقام يا مقام

 اند؛آورده

 ك ازضرورت عذرخواهي دولت بحرين از ابتسام الصائغ و جبران خسارات وي و هر ي -
 اند؛مورد هدف قرار گرفته گونهنياشهروندان ديگر اين كشور كه 

درنگ لزوم اقدام كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر به درخواست جهت تعيين بي -
هاي شركت رتيِ ساختهاي نظااستمهال در زمينه استفاده، فروش و انتقال فناوري

  بطه؛ات حقوق بشري الزم در اين راها و مقررخصوصي تا زمان وضع ضمانت
كننده عليه شركت فناوري هاي محدودضرورت اقدام كميسيون اروپا به اِعمال تحريم -

افزار پگاسوس با توجه به پيامدهاي حقوق بشري در رابطه با جاسوس كمدستان.اس.اُ، 
  ؛34در اتحاديه اروپا ملهازجخطير فروش آن، 

 

ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، در تهيه طومار از سوي مؤسسه آمريكايي -3
، در خصوص درخواست براي آزادي دكتر عبدالجليل 1400 ماهدي 22روز چهارشنبه 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين طومار  .36و حسن مشيمع 35السنكيس

                                                            
  ر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بش 34

 https://salam‐dhr.org/?p=4864 
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 تصابخير علي مشيمع، فرزند حسن مشيمع، به دست زدن به اعاشاره به اقدام ا الف)
هاي رفتار مقامروزه، خارج از محل سفارت بحرين در لندن، در اعتراض به سوء 23غذاي 

ن لند بحريني در قبال زندانيان سياسي: گفتني است كه علي مشيمع فعال سياسي ساكن
ر آميز دييرات دموكراتيك صلحايجاد تغ باهدفاست كه اقدام به برگزاري كارزارهايي 

  كند؛بحرين مي
اش، حسن مشيمع و دكتر ساله 73اشاره به درخواست وي جهت آزادي پدر  ب)

و، به دليل ساله، كه هر دو محكوم به تحمل حبس ابد در زندان ج 69عبدالجليل السنكيس، 
  اند؛خواهانه خود شدهقدامات دموكراسيهاي سياسي و امخالفت

ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين درخواست مؤسسه آمريكايي اشاره به ج)
 ه آزادير رادجهت پيوستن به اين طومار در راستاي كمك به اهداف اين زندانيان و مبارزه 

  خواه در اين كشور؛فعاالن دموكراسي
اساس  ميالدي، بر 2011اشاره به دستگيري و سپس محاكمه دكتر السنكيس، در سال  د)
س مات ساختگي چون، توطئه براي براندازي حكومت و محكوميت او به تحمل حباتها

زادي آمندي از حق خود در زمينه ابد: اين در حالي است كه وي در حقيقت به دليل بهره
   آميز محكوم شده است؛بيان و مشاركت در اجتماعات صلح

د آينرداري از فراشاره به نقض سيستماتيك حقوق انساني و حق وي در زمينه برخو ه)
  صحيح حقوقي در دوران بازداشت و محاكمه؛

آغاز اعتصاب  ميالدي، به 2021ژوئيه سال  9اشاره به اقدام اين فعال بحريني، در روز  و)
هاي زندان در قبال او كه منجر به رو به رفتارهاي فاحش مقامغذا در اعتراض به سوء

  وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي شده است؛

                                                                                                                                                            
٣٥ Dr. Abduljalil Al‐Singace  
٣٦ Hassan Mushaima 



  24                                                                                                                           105گزارش راهبردي

 

اره به اقدام پارلمان اروپا، به همراه سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو اش ز)
درنگ و الملل و شمار ديگري از نهادهاي حقوق بشري به درخواست جهت آزادي بيبين

  بدون قيد و شرط دكتر السنكيس؛
يكي ديگر از رهبران مخالف سياسي  عنوانبهشمار آمدن حسن مشيمع اشاره به به ح)
بزرگترين گروه مخالف در اين  –شناس در بحرين كه معاونت جمعيت اسالمي الوفاق سر

  و دبيركلي جنبش حق را بر عهده داشته است؛ –كشور 
هاي ميالدي به دليل مشاركت در خيزش 2011اشاره به دستگيري او در سال  ط)

مات خواهانه بحرين: گفتني است كه مشيمع در حال حاضر بر اساس اتهادموكراسي
ساختگي چون، توطئه براي براندازي حكومت، به مدت بيش از يك دهه است كه در 

 برد؛حبس به سر مي

اشاره به قرار گرفتن مشيمع همچون بسياري ديگر از زندانيان زندان جو، در معرض  ي)
تحقير و آسيب رساندن به زندانيان انجام  باهدفرفتار و اقدامات تحقيرآميز كه سوء
  پذيرد؛مي
، تاكنونميالدي  2011هاي كميسيون مستقل تحقيق بحرين، از سال اشاره به گزارش ك)

هاي رسمي در زمينه استفاده و همچنين گزارشمبني بر موارد متعدد اِعمال شكنجه و سوء
هاي استفاده جنسي، تهديد اعضاء خانواده زندانيان و اِعمال مكرر شكنجهتهديد به سوء

  ابزار بازجويي؛ نعنوابهجسمي و روحي 
استفاده سيستميك از زندانيان سياسي در دهه گذشته و اشاره به همچنين افزايش سوء ل)
 ازجملههاي زندان از تدابير تنبيهي متفاوت براي چندين زنداني سياسي، گيري مقامبهره

د هاي خود و محدوها به پوشيدن دستبند و پابند به هنگام خروج از سلولناگزير كردن آن
  هاي بهداشتي؛شان به سرويسكردن دسترسي

زندانياني كه جرأت اعتراض به اين موارد را داشتند از برخورداري از  كهنيااشاره به  م)
مانده و ناگزير به صرف نظر كردن از معاينات پزشكي نيازهاي پزشكي خود محروم مي

  اند؛شدهضروري مي
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 ملهازجدر اين زمينه،  نقض حقوق زندانيانهاي پزشكي و اشاره به وقوع مكرر اهمال ن)
ستگيري، دشده و پيش از  مبتالبه سرطان لنف  2010در رابطه با حسن مشيمع كه در سال 

ورد م باركيدر لندن مورد معالجه قرار گرفته است: گفتني است كه وي بايد هر شش ماه 
از  قي كه مكرراًح - معاينه قرار گيرد تا از بازگشت اين بيماري ممانعت به عمل آيد 

  برخورداري از آن محروم مانده است؛
ه او ب مشيمع به ديابت و فشار خون باال كه از دسترسي يابتالاشاره به همچنين  س)

و روضعيت سالمت وي  روازايندر اين زمينه ممانعت به عمل آمده و  ازيموردنداروهاي 
 به وخامت نهاده است؛

ميالدي،  2021ل ندگان پارلمان بريتانيا، در ماه مارس سااشاره به اقدام شماري از نماي ع)
هاي توقف حبس منظوربهبه درخواست از دولت خود جهت تحت فشار قرار دادن بحرين 

  هاي حقوق بشري؛استفادهسياسي و پايان دادن به سوء
ي، به ميالد 2021 اشاره به اقدام يكي از نمايندگان پارلمان بريتانيا، در ماه اكتبر سال ف)

شان دادن نبرگزاري كنفرانس خبري و  منظوربهحضور در محل سفارت بحرين در لندن 
 ها؛غذاي آن حمايت خود از فعاالن اين كشور و اعتصاب

دي، به ميال 2021اشاره به اقدام نمايندگان پارلمان اسپانيا، در ماه اوت سال  ص)
ه كبار بحرين قوق بشري فاجعهدرخواست از دولت خود جهت مداخله در زمينه كارنامه ح

  از سوي نمايندگان پارلمان فرانسه نيز دنبال شد؛
ه ابراز نگراني بميالدي،  2021اشاره به اقدام وزير خارجه ايتاليا، در ماه دسامبر سال  ق)

يش يشاپپجدي در زمينه وضعيت حقوق بشر در بحرين: گفتني است كه اتحاديه اروپا نيز 
  گراني كرده بود ودر اين زمينه ابراز ن
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اشاره به اقدام گروهي از سناتورهاي كنگره آمريكا از هر دو حزب اين كشور، در ماه  ر)
هاي مشابه و سرانجام درخواست از وزير ميالدي، به ابراز نگراني 2021سپتامبر سال 

  .37خارجه اين كشور جهت تحت فشار قرار دادن بحرين در اين رابطه
  

  *امارات متحده عربي
با  38المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار نامه سرگشاده از سوي كارزار بين -1

، خطاب به 1400 ماهبهمن 4همكاري شماري از نمايندگان پارلمان اروپا، در روز دوشنبه 
شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، در خصوص پايان دادن به اقدام غيرانساني حبس نامحدود 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين نامه  كشور.زندانيان در اين 
ه همراه المللي براي آزادي در امارات متحده عربي باشاره به درخواست كارزار بين الف)

وب شماري از نمايندگان پارلمان اروپا از دولت امارات جهت پايان دادن به سرك
ن ط تمامي زندانيادرنگ و بدون قيد و شرسيستميك معارضان سياسي با آزاد كردن بي

 ياجراسياسي كه در معرض حبس نامحدود، بدون برگزاري محاكمه يا  –عقيدتي 
  اند؛فرآيندهاي صحيح حقوقي قرار گرفته

يالدي، م 2021سياسي، از ماه آوريل سال  –زنداني عقيدتي  9اشاره به تداوم حبس  ب)
وق مندي از حقليل بهرهافرادي كه تنها به د –پس از گذراندن كامل زمان محكوميت خود 

  اند؛آميز محبوس شدهخود در زمينه آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و تجمعات مسالمت
 شان، بدونتأكيد بر تناقض حبس متداوم فعاالن سياسي فراتر از دوران محكوميت ج)

اخلي المللي حقوق بشر و همچنين قوانين دبرخورداري از مبناي حقوقي، با موازين بين
صحيح  فرآيندهاي ياجراهاي عادالنه و ات متحده عربي در رابطه با برگزاري محاكمهامار

 حقوقي؛

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:طومار مؤسسه آمريكايي 37

 https://www.adhrb.org/2022/01/call‐for‐action‐free‐dr‐al‐singace‐and‐hassan‐mushaima 
٣٨ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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ه موسوم ب شان به مراكزياشاره به انتقال اين زندانيان پس از گذراندن دوران محكوميت د)
  ها مستقر هستند؛كه در داخل زندان» مراكز مشاوره«يا » مراكز مناصحه«

ري ا برقراطه بم موجب ِاعمال مقرراتي در قبال زندانيان در رابگفتني است كه اين اقدا ه)
ها با جهان خارج شود كه از تماس آنشان ميهايتماس تلفني و مالقات با خانوده

  آورد؛ممانعت به عمل مي
روريسم تبا  اشاره به هدف از تشكيل مراكز مناصحه كه بر اساس ماده يك قانون مبارزه و)

ي بي، مبتني بر روشنگري و اصالح زندانياني است كه تهديددر امارات متحده عر
  آيند؛تروريستي براي حكومت و جامعه به شمار مي

ي ياسي در راستاسابزاري  عنوانبههاي اماراتي از اين مراكز برداري مقاماشاره به بهره ز)
ا زه بقانون مبار كهنياخاموش كردن تمامي َاشكال انتقاد عليه حكومت، مضاف بر 

  محدوديت زماني براي مدت حبس قائل نشده است؛ گونهچيهتروريسم 
ال كز انتقاين مرا افرادي كه بر اساس حكم دادگاه يا دستوري اداري، به كهنيااشاره به  ح)
جديدنظر در تقادر به ارائه درخواست  روازايننشده و  يابند، به ارتكاب به جرمي متهممي

  ند؛رابطه با اين حكم قضايي نيست
 راهمفاشاره به همچنين ناكارآمدي متداوم حكومت امارات متحده عربي در زمينه  ط)

اي عادالنه و دسترسي مندي اين زندانيان از حق برخورداري از محاكمهآوردن امكان بهره
  به مشاور حقوقي پيش از انتقال به مراكز مناصحه؛

عمران الرضوان  ازجملهاسي، سي –زنداني عقيدتي  9تن از  4اشاره به محكوم شدن  ي)
و فهد عبدالقادر  41، عبدا... عبدالقادر الحجري40، محمود حسن الحصاني39الحارثي
يو.ِاي.ايي «به شدت ناعادالنه، موسوم به محاكمه  يجمعدسته، در محاكمه 42الحجري

  ؛»9443
                                                            

٣٩ Omran al‐Radwan al‐Harathi 
٤٠ Mahmoud Hassan Al‐Hosani 
٤١ Abdullah Abdulkadir Al‐Hajri 
٤٢ Fahd Abdulkadir Al‐Hajri 
٤٣ UAE 94 
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تن از فعاالن اماراتي كه حكومت اين كشور را  94گفتني است كه در اين محاكمه  ك)
كارا محكوم كرده و طوماري مبني بر درخواست جهت ايجاد اصالحات دموكراتيك در آش

و محمد  44وكالي حقوق بشري چون، دكتر محمد الُرِكن ازجملهكشور تهيه نموده بودند، 
 ، محكوم شدند؛45المنصوري

، به اتهام عضويت در كميته خيريه حزب 46اشاره به محكوم شدن عبدا... ابراهيم الحلو ل)
، به 48، به اتهام ارتباط با گروه االصالح و خليفه رابعه47الح، عبدالوحيد حسن الشحياالص

 هاي خود در فضاي مجازي؛اتهام فعاليت

لرزين در انفر در حال حاضر در مراكز مناصحه مستقر در زندان  7اشاره به حبس اين  م)
هاي انترين زندنهابوظبي كه آن را گوانتاناموي امارات متحده عربي و يكي از سركوبگرا

  آورند؛جهان به شمار مي
ان در زند نياناشاره به نقض مكرر حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زندا ن)

ي ن ادعايكرد الرزين، همچنين قوانين امارات متحده عربي در اين رابطه، عالوه بر ناگزير
  زندانيان به زندگي در شرايط غيرانساني؛

 ان آن ازهاي دريافتي از زندانيان اين زندان، مبني بر استفاده مأمورگزارشاشاره به  س)
ستفاده از ضرب و شتم و محروميت از ا ازجملهرفتار، شكنجه و ديگر َاشكال سوء

  هاي بهداشتي؛سرويس
در آغاز به اتهامات  50و مريم سليمان البلوشي 49اشاره به محكوميت امينه محمد العبدُلي ع)

 2019ها در ماه ژوئيه سال اليت در فضاي مجازي و در عين حال، مواجهه آنمربوط به فع
هاي تصويري و ميالدي با اتهامات ديگري چون، اشاعه اطالعات كذب در رابطه با شهادت

هايي كه مخفيانه به بيرون از زندان فرستاده بودند: گفتني شان و همچنين نامهشنيداري
 با اتهام دوم، از دسترسي به مشاور حقوقي محروم ماندند؛ است كه اين دو زنداني در رابطه

                                                            
٤٤ Mohammed Al‐Roken 
٤٥ Mohammed Al‐Mansoori 
٤٦ Abdullah Ibrahim Al‐Helou 
٤٧ Abdulwahid Hassan Al‐Shehhi 
٤٨ Khalifa Rabiaa 
٤٩ Amina Mohammed al‐Abdouli 
٥٠ Maryam Suliman al‐Balushi 
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ظبي كه ابو اشاره به محبوس بودن خانم العبدلي و خانم البلوشي در زندان الوثبه در ف)
  ر آن سپري كردند؛دهاي آغازين خود را نيز محكوميت

به  ويژهبهرفتار، هاي زندان از سوي اين دو زن به ِاعمال سوءاشاره به متهم شدن مقام ص)
شد و اتهامات شان ميها به امتناع از تأييد اعترافاتي كه منجر به محكوميتتالفي اقدام آن

 هاي انباشته از جمعيت، عدم تأمين غذايديگري چون، اِعمال شكنجه، حبس در سلول
  داشتي؛شان در وضعيت نامناسب بهمكفي و قرار دادن

 وادي شي پس از محبوس شدن در سلول انفراشاره به اقدام خانم البلوشي به خودك ق)
ت وي و ضرور قرار گرفتن در معرض رفتارهاي تحقيرآميز كه نمايانگر شدت درد و رنج

 به اين وضعيت است؛اضطراري توجه 

مارات اهاي اين نهاد حقوق بشري و اعضاء پارلمان اروپا از دولت اشاره به درخواست ر)
  :ازجملهمتحده عربي، 

مايت مسئوليت خود در قبال قانون اساسي و ح ياجراسميت شناختن و ضرورت به ر -
  از حقوق بشر؛

از  ضرورت پايان دادن به روند حبس نامحدود زندانيان و در عوض حصول اطمينان -
 كهنياعقيدتي، با توجه به  –آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي 

  آيد؛يجهاني امارات متحده عربي به شمار م هاي ذكر شده تهديدي براي اعتبارعدالتيبي
 كهنياشان، با توجه به ضرورت آزاد كردن زندانيان پس از اتمام دوره رسمي محكوميت - 

دكتر محمد  هازجملرو به پايان است، » 94يو.اِي.ايي «محكوميت بسياري از زندانيان پرونده 
 ين شده است؛ان آزادي وي تعيزم عنوانبهميالدي  2022ژوئيه سال  17الرُكِن كه روز 

المللي در لزوم نشان دادن تعهد خود به رعايت حقوق بشر و پايبندي به موازين بين -
هاي خانوادگي فراهم آوردن امكان مواردي چون، مالقات ازجملهرابطه با حقوق زندانيان، 
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ود محبوس نامحد طوربهمنظم، مالقات با مشاور و مشاوره با وكال، براي زندانياني كه 
  ؛51اندشده

  
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در انتشار بيانيه مشترك از سوي مؤسسه آمريكايي -2

، 1400 ماهبهمن 4، در روز دوشنبه 52هاي حقوق بشريبحرين و شماري ديگر از سازمان
در خصوص قانون فدرال جديد امارات متحده عربي در زمينه مبارزه با شايعات و جرائم 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين بيانيه  .سايبري
 ه تصويببربي اشاره به ابراز نگراني عميق در رابطه با اقدام اخير امارات متحده ع الف)

آزادي  ويان قانوني جديد در زمينه مبارزه با شايعات و جرائم سايبري كه حق بر آزادي ب
ده و شدت مورد تهديد قرار دا به آميز در اين كشور راتشكيل اجتماعات و تجمعات صلح

  كند؛جهت آن را محدود ميبي
وب سال مص» 34قانون فدرال شماره «اشاره به جايگزين شدن اين قانون تحت عنوان  ب)

قانون فدرال  در آمد، با اجراسال جاري به  ماهدي 12ميالدي، كه از روز يكشنبه  2021
  ائم سايبري؛، در زمينه مبارزه با جر2012، مصوب سال 5شماره 

 آفرين قانون پيشيناين در حالي است كه متن اين قانون به رفع الزامات مشكل ج)
در  هاي بيشتر بر فضاي مدني و آزادي بياننپرداخته و در عوض موجب اِعمال محدوديت

ه الملل را جرم بامارات متحده عربي شده و همچنان اقدامات مورد حمايت حقوق بين
  شمار آورده است؛ 

                                                            
المللي براي آزادي در امارات متحده عربي با همكاري شماري از نمايندگان پارلمان اروپا. قابل نامه سرگشاده كارزار بين 51

  لينك: بازيابي در 
http://icfuae.org.uk/press‐releases/open‐letter‐emirati‐government‐members‐european‐
parliament‐calling‐indefinite 
٥٢ Access Now, ALQST for Human Rights, ARTICLE 19, Association for victims of torture in UAE 
(AVT‐UAE),  CIVICUS,  Democracy  for  the  Arab  World  Now  (DAWN),  Emirates  Detainees 
Advocacy  Centre  (EDAC),  European  Centre  for  Democracy  and  Human  Rights  (ECDHR), 
International  Campaign  for  Freedom  in  the  UAE  (ICFUAE),  International  Centre  for  Justice 
and  Human  Rights  (ICJHR),  International  Service  for  Human  Rights  (ISHR),  MENA  Rights 
Group, Reporters Without Borders (RSF) 
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ده برده ش هاي به كاراشاره به ابراز نگراني در زمينه گستردگي و ابهام موجود در واژه )د
هاي قامرخورداري مبدر زمينه مسائل مرتبط با امنيت ملي كه امكان  ويژهبهدر اين قانون، 

ود در خمندي افراد از حقوق جرم به شمار آوردن بهره منظوربهكشور از اختيارات گسترده 
آميز و تحميل زادي بيان و آزادي تشكيل و مشاركت در اجتماعات صلحزمينه آ

  ها را فراهم آورده است؛بر آن مدتطوالنيهاي هاي مبتني بر تحمل حبسمحكوميت
نگاران، هاي روزنامهاشاره به همچنين اقدام اين قانون به جرم به شمار آوردن فعاليت ه)

هاي قانوني و قرار دادن افرادي كه به فعاليتجو ، فعاالن و منتقدان مسالمتافشاگران
  هاي سنگين؛هاي ظالمانه و جريمههاي مبتني بر تحمل حبسپردازند در معرض محكوميتمي
درنگ اين قانون و يا اصالح مفاد آن هاي امارات به لغو بياشاره به درخواست از مقام و)

  .53يابدالمللي حقوق بشر تطابق اي كه با موازين بينبه گونه
  

  *بحرين و امارات متحده عربي
، در خصوص 1400 ماهبهمن 5شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -

ان سازماقدام دولت صربستان به استرداد شهروند مخالف بحريني با همكاري اينترپل (
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  الملل).پليس بين

، شهروند 54هاي صربستان به استرداد احمد جعفر محمد عليبه اقدام مقام اشاره الف)
دستور دادگاه حقوق بشر اروپا مبني بر  رغمبهمعارض بحريني، با همكاري اينترپل، 

فراهم  منظوربهفوريه سال جاري ميالدي،  25ضرورت به تعويق انداختن اين اقدام تا روز 
كشور جهت ارائه اطالعات بيشتر به دادگاه به هاي اين آمدن زمان الزم براي مقام

  درخواست مركز حقوق بشر بلگراد؛

                                                            
هاي حقوق بشري. قابل و شماري ديگر از سازمان ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينبيانيه مشترك مؤسسه آمريكايي 53

  بازيابي در لينك: 
https://www.adhrb.org/2022/01/joint‐statement‐on‐the‐uaes‐adoption‐of‐federal‐decree‐

law‐no‐34‐of‐2021 
٥٤ Ahmed Jaafar Mohamed Ali 
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الملل تحت رياست گفتني است كه اين اقدام نخستين آزمون سازمان پليس بين ب)
  آيد؛سرلشگر احمد ناصر الرئيسي، مقام امنيتي ارشد امارات متحده عربي، نيز به شمار مي

هاي صربستان جهت ارائه شواهد و مدارك اه از مقاماشاره به همچنين درخواست دادگ ج)
هاي اين ناكارآمدي مقام هرگونهبيشتر در رابطه با اين پرونده و هشدار در اين زمينه كه 

  كشور در تحقق اين درخواست، خطر نقض كنوانسيون حقوق بشر اروپا را به همراه دارد؛
 4ر ساعات آغازين روز دوشنبه اشاره به استرداد اين شهروند بحريني به كشورش، د د)

خط هوايي خصوصي اماراتي كه  - ، با پرواز اختصاصي هواپيمايي رويال جت ماهبهمن
  رياست آن را يكي از اعضاء خانواده سلطنتي اين كشور بر عهده دارد؛

اشاره به استقبال وزارت كشور بحرين از اخراج احمد جعفر علي و به شمار آوردن آن  ه)
  يات مشترك ميان كشورهاي عضو اينترپل؛عمل عنوانبه
كه نظارت بر  - اشاره به متهم شدن رئيس جديد اينترپل (احمد ناصر الرئيسي)  و)

از سوي زندانيان سابق به مشاركت در اِعمال  -داشته است  بر عهدههاي امارات را زندان
سمت به  ها مبني بر منجر شدن انتخاب وي به اينشكنجه، در ميانه افزايش نگراني

 منظوربهاستفاده از ساختارهاي اينترپل هاي خودكامه جهت سوءجسارت بيشتر رژيم
 ؛شانيكشورهادستگيري معارضان در خارج از 

ماه ژانويه سال جاري ميالدي، مشتمل بر اتهامات  اوايلاشاره به طرح شكايتي، در  ز)
الملل در شهر ان پليس بينجديد عليه الرئيسي در فرانسه، پس از بازديد او از مقر سازم

هاي مطرح شده در اين زمينه منجر ليون براي نخستين بار: گفتني است كه هيچ از شكايت
  به آغاز فرآيندهاي رسمي عليه وي نشده است؛

ميالدي،  2021اشاره به دستگيري احمد جعفر علي در شهر بلگراد، در ماه نوامبر سال  ح)
  ؛2015سال بر اساس درخواست حكومت بحرين در 

گفتني است كه اين شهروند بحريني به دليل هراس از قرار گرفتن در معرض شكنجه  ط)
در صورت بازگشت به كشورش، از صربستان درخواست پناهندگي نموده و در گزارش 
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ميالدي، در زمينه اِعمال  2010بان حقوق بشر، در سال منتشر شده توسط سازمان ديده
 بود؛شكنجه در بحرين سخن گفته 

حمل تميالدي، به  2013ساله، در سال  48اشاره به محكوم شدن احمد جعفر علي،  ي)
 ازجملههاي تروريستي، اي غيابي، به اتهام مشاركت در فعاليتحبس ابد در محاكمه

  ساخت بمب؛
هاي بحرين را متهم به استفاده از هاي حقوق بشري، مقاماين در حالي است كه گروه ك)

ي اعتراضات سركوب مخالفان، در پ منظوربهعليه معترضان ضد دولتي  اتهامات مشابه
 كنند؛ميالدي، مي 2011گسترده بر پا شده در اين كشور در سال 

 عنوانبه ميالدي، 2015اشاره به همچنين نام برده شدن از احمد جعفر علي، در سال  ل)
سه  اراتي: گفتني است كهبر قتل يك افسر پليس ام اي ديگر مبنيمتهم پرونده 10يكي از 

  تن از متهمان اين پرونده، دو سال بعد اعدام شدند؛
هاي تلقاشاره به اقدام انيس كاالمار، گزارشگر وقت ويژه سازمان ملل در زمينه  م)

ردن هم كفراقانوني و نيلز ملتزر، گزارشگر ويژه اين سازمان در زمينه شكنجه، به مت
خذ ارونده كه تحت شكنجه پافات و شواهد كذب در اين به اعتر اتكاهاي بحريني به مقام

 شده و همچنين ممانعت به عمل آوردن از دسترسي متهمان به مشاوره حقوقي؛

هاي قتل عنوانبهها ها از سوي كاالمار و به شمار آوردن آناشاره به محكوميت اين اعدام ن)
بتني بر ماي ناعادالنه و حاكمهفراقانوني و همچنين به شمار آوردن اين محاكمه به مثابه م

 شواهد و مدارك ناموجه؛

احمد جعفر علي  كهنيااشاره به اظهارات يكي از سخنگويان دولت بحرين مبني بر  س)
هاي رفتار قرار ندارد و همچون ساير زندانيان بحريني از ضمانتدر معرض خطر سوء

در رابطه با او به اجرا در حقوق قانوني خود برخوردار بوده و فرآيندهاي صحيح حقوقي 
 .55خواهد آمد

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 55
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
 كشورهاي منطقه

 

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

راي بقاء باگزير شدن مردم يمن به خوردن برگ درختان ، در خصوص ن1400 ماهبهمن 10
ش گزار برخي از محورهاي اين خود، بر اساس بيانيه برنامه جهاني غذاي سازمان ملل.

  از: اندعبارت
 10نبه يكش اشاره به صدور بيانيه از سوي برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، در روز الف)
وردن خهاي يمني به تني بر ناگزير شدن خانواده، مبني بر مستندسازي مواردي مبماهبهمن

  زده؛برگ درختان جهت غلبه بر گرسنگي در اين كشور جنگ
ن ي اياشاره به افزايش گرسنگي در يمن در ميانه تداوم منازعات و سقوط اقتصاد ب)

  كشور؛
ن هاي يمني در برخي از نقاط اين كشور كه بيشترياشاره به متوسل شدن خانواده ج)

 ي استيصال بهاستان حجه در شمال غرب آن، از رو ازجملهاند، ها را متحمل شدهآسيب
  گ درختان براي بقاء خود؛كارهايي، چون خوردن برراه
قدام ني بر ا، مباشاره به هشدار اين نهاد سازمان ملل، در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي د)

 ميزان ، به دليل كاهش2022ماه ژانويه سال  هاي غذايي به يمن ازآن به كاهش كمك
 بودجه الزم در اين زمينه؛

كه نيمي از جمعيت آن را  –ميليون تن از مردم اين كشور  16بيش از  كهنيااشاره به  ه)
ميليون تن نيز در معرض خطر  2,3برند و از گرسنگي حاد رنج مي –دهد تشكيل مي

  ؛56تغذيه قرار دارندسوء

                                                                                                                                                            
 https://www.theguardian.com/global‐development/2022/jan/25/serbia‐extradites‐
bahraini‐dissident‐in‐cooperation‐with‐interpol 
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ه ر روز شنبحمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، د انتشار گزارش از سوي صندوق -2
ها در يمن و پيامدهاي گسترده آن ، در خصوص تشديد سريع خشونت1400 ماهبهمن 2

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  براي كودكان.
دهاي ها در يمن، از آغاز سال جديد ميالدي كه پياماشاره به تشديد سريع خشونت الف)
  اي را براي برخي از مناطق اين كشور به همراه داشته است؛دهگستر
 2022ي سال ابتداكودك تنها از  17هاي دريافتي مبني بر كشته شدن اشاره به گزارش ب)

 است؛ ذشتهگميالدي كه نزديك به دو برابر ميزان كودكان كشته شده در كل ماه دسامبر سال 

ي ن پيامدهانخستين افرادي هستند كه بيشتريكودكان يمني همچنان  كهنيااشاره به  ج)
بارترين منازعات مسلحانه معاصر در نزديك به هفت سال گذشته را يكي از خشونت

 اند؛متحمل شده

هاي هاي درگير در منازعه يمن و طرفاشاره به درخواست يونيسف از تمامي طرف د)
ت از الملل و حمايوق بينبرخوردار از نفوذ در اين منازعه، جهت احترام گذاردن به حق

  كودكان در تمامي مواقع؛  ازجملهشهروندان غيرنظامي، 
زشكي و پو مراكز  اماكن آموزشي ازجملهغيرنظاميان و اماكن غيرنظامي،  كهنياتأكيد بر  ه)

 درماني نبايد مورد هدف قرار گرفته و همواره بايد مورد احترام واقع شوند؛

كودك يمني  هزار 10به تأييد كشته و مجروح شدن بيش از  اشاره به اقدام سازمان ملل و)
ن ميزان ر از ايالتيار بااز آغاز منازعات در اين كشور: گفتني است كه آمار واقعي احتماالً بس

 است؛

تنها راه حفظ جان كودكان و ممانعت به عمل آوردن از تحمل مصيبت  كهنياتأكيد بر  ز)
هاي درگير به ني گرفتار آمده در اين جنگ، اقدام طرفهاي يمو غم بيشتر از سوي خانواده

  ؛57حلي سياسي است ها و دستيابي به راهمتوقف ساختن خشونت

                                                                                                                                                            
 https://www.middleeastmonitor.com/20220130‐wfp‐hunger‐stricken‐yemenis‐eat‐tree‐
leaves‐to‐survive 
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، در 1400 ماهدي 30شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز پنج -3
جا شده يمني بر اساس آمار ارائه شده از سوي خصوص افزايش شمار شهروندان بي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مان ملل.ساز
 بيش از جا شدناشاره به بيانيه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مبني بر بي الف)
داوم تخانواده، در دو هفته نخست ماه ژانويه سال جديد ميالدي، با توجه به  1200

  الحديده؛ وه، مأرب وهاي شبدر استان ويژهبهمنازعات در مناطق مختلف يمن 
 2015جا شدگان از آغاز جنگ يمن در سال گفتني است كه بدين ترتيب شمار بي ب)

 هزار نفر رسيده است؛ 200ميليون و  4ميالدي تا كنون، به 

 4نگ يمن را جتر شمار آوارگان المللي پيشهاي بينسازماناين در حالي است كه  ج)
  ؛اعالم كرده بودند نفر ميليون

هزار تن از مردم  377اشاره به آخرين گزارش سازمان ملل مبني بر از دست رفتن جان  د)
 30ميليون تن از جمعيت  22يمن در خالل جنگ داخلي در اين كشور و نياز بيش از 

 .58ميليون نفري آن به امدادرساني، به دليل تداوم منازعات

  

                                                                                                                                                            
 https://www.unicef.org/press‐releases/violence‐yemen‐rapidly‐escalates‐leaving‐heavy‐toll‐
children 
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