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  رآمدد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق 
ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 ماهفرورديندر كشورهاي منطقه، 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهآشكار به 

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

  
  ر عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر د الف) موارد نقض حقوق

 

  *عربستان سعودي
 ماهفروردين 26انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط، در روز جمعه  -1

، با 2هاي حقوق بشري جهت آزادي وليد ابوالخير، در خصوص درخواست گروه1401
محورهاي اين گزارش برخي از  توجه به فرا رسيدن هشتمين سالگرد دستگيري وي.

  از: اندعبارت
شر وق باشاره به فرا رسيدن هشتمين سالگرد دستگيري وليد ابوالخير، مدافع حق الف)

انجام  ساله حبس خود به دليل اتهامات مربوط به 15سعودي، كه در حال گذراندن حكم 
  حقوق بشري است؛ مشروع هايفعاليت

                                                            
 an tana( نهظمواي سازمان حقوق بشر )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده 1 for HumMwa

Rightsالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي (كارزار بين )؛International Campaign for Freedom in the 

United  Arab  Emirates  (ICFUAE)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International ؛ سازمان حقوق بشري(
 ALQST forالقسط ( Human  Rightsبشر (راي حقوق سعودي ب –يي )؛ سازمان اروپاEuropean‐Saudi 

Organization  for  Human  Rights  (ESOHR) تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East 

Monitor  (MEMO)( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu  Agency(متحدهاالتياسايت وزارت خارجه  ؛ ) آمريكاUS 

Department of State يرور (خبري بحرين م)؛ پايگاهBahrain Mirrorمديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديدسازمان  )؛ 
)Euro‐Mediterranean Human Rights Monitorشبكه خبري يورونيوز ( ) وEuronews.(  

٢ Waleed Abu al‐Khair 
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ديگر نهادهاي حقوق بشري از مقامات ه اشاره به درخواست سازمان القسط به همرا ب)
درنگ ابوالخير و ساير مدافعان حقوق بشري كه تنها به دليل عربستان جهت آزاد كردن بي

مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و آزادي تشكيل اجتماعات و تجمعات بهره
  اند؛آميز محبوس شدهمسالمت

گذار نهاد نظارت بر ناس حقوق بشر و بنيانرشوليد ابوالخير، وكيل س كهنيااشاره به  ج)
هاي حقوق بشري استفادهحقوق بشر در عربستان سعودي، وكالت بسياري از قربانيان سوء

را بر عهده داشته و زندگي خود را وقف پيشبرد اصالحات دموكراتيك در كشور نموده 
 است؛

يالدي، پس از امتناع از م 2014آوريل سال  15اشاره به دستگير شدن ابوالخير در روز  د)
  هاي حقوق بشري خود؛گرايياي مبني بر ترك گفتن كنشنامهامضاء توافق

اشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن او در دادگاه كيفري ويژه در رياض كه به منظور  ه)
بررسي جرائم تروريستي و در حقيقت سركوب سيستماتيك صداهاي مخالف ايجاد شده 

 است؛

سال  15ميالدي، به تحمل  2014ژوئيه سال  6محكوم شدن ابوالخير، در روز ه اشاره ب و)
هزار ريال سعودي  200سال ممنوعيت از سفر، پرداخت جريمه نقدي به ميزان  15حبس، 

  هاي مربوط به وي؛سايتدالر آمريكا) و تعطيلي تمامي وب 333هزار  53(
برانگيختن افكار عمومي در جهت  ازجمله اشاره به برخي از اتهامات وارده به ابوالخير، ز)

 باهدفالمللي عليه عربستان هاي بينهاي آن، تحريك سازمانضديت با حكومت و مقام
 تخريب اعتبار كشور و ايجاد و نظارت بر نهادي فاقد مجوز؛

در اعتراض در دوران حبس  اشاره به دست زدن چندين باره ابوالخير به اعتصاب غذا ح)
رفتار متداوم، از جمله حبس ان، با توجه به قرار گرفتن وي در معرض سوءبه شرايط زند

  هاي پزشكي الزم؛در سلول انفرادي، محروميت از خواب و محروميت از غذا و مراقبت
 2018و  2015هاي هاي كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در سالاشاره به يافته ط)

مبناي  هرگونهمه و محكوميت ابوالخير فاقد دستگيري، محاك كهنياميالدي، مبني بر 
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درنگ و بدون قيد و حقوقي بوده كه بر اين اساس درخواست اين نهاد جهت آزادي بي
 شرط او و جبران خسارات وارد آمده به وي را در پي داشت؛

هاي بسح گذراندناشاره به همچنين ناگزير شدن صدها تن از ديگر فعاالن سعودي به  ي)
ي و نين ملجرائم سايبري و ديگر قوا ر مبناي مبارزه حكومت با تروريسم وب مدتيطوالن

جو در مندانه جهت خاموش كردن صداهاي مخالف مسالمتامنيتي كه به صورت روش
  گيرند؛اين كشور مورد استفاده قرار مي

و  احكام اعدام ياجراربستان سعودي به افزايش سرعت عالوه اقدام عاشاره به به ك)
تأكيد بر  روازاينو  20عاالن پس از پايان رياست اين كشور بر اجالس سران ف وبسرك

  ؛ضرورت مورد مداقه قرار دادن موشكافانه سابقه حقوق بشري آن
  هاي اين نهادهاي حقوق بشري از مقامات سعودي از جمله:اشاره به درخواست ل)
بوس ان حقوق بشر محدافعگر مشرط وليد ابوالخير و دي درنگ و بدون قيد وآزادي بي -

شاركت ممندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و تشكيل و در كشور تنها به دليل بهره
 آميز؛در اجتماعات و تجمعات مسالمت

رائه ادرنگ قوانين مبارزه با جرائم سايبري و تروريستي، از جمله از طريق اصالح بي -
حقوق  هداتور تطابق اين قوانين با تعمنظ ، بهتبييني شفاف و دقيق از اقدام تروريستي

  ؛المللي عربستان سعوديبشري بين
كشور تحت هر شرايطي از  تمامي مدافعان حقوق بشر اين كهنياحصول اطمينان از  -

از مواجهه با ارعاب و  آنكهيب، آميز برخوردار بودههاي مشروع و صلحامكان فعاليت
  ؛3باشند جويانه در هراساقدامات تالفي

  

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://www.alqst.org/en/post/rights‐groups‐call‐for‐the‐release‐of‐waleed‐abu‐al‐khair‐
on‐the‐eighth‐anniversary‐of‐his‐arrest 



  6                                                                                                                               6گزارش راهبردي 

 

شنبه ، در روز پنج4مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي سازمان  -2
، در خصوص منجر شدن كارزار دستگيري قضات سعودي به بروز 1401 ماهفروردين 25

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  هاي چندسويه.نگراني
از هاي عربستان سعودي به آغاقدام مقاموص خص اشاره به ابراز نگراني شديد در الف)

دگاه ، داكارزاري در راستاي دستگيري چندين تن از قضات اين كشور كه در دادگاه بدوي
  پرداختند؛تجديدنظرخواهي و ديوان عالي به فعاليت مي

هاي به دست آمده مبني بر اقدام سرويس امنيتي حكومت سعودي به اشاره به گزارش ب)
، در 5ها، از جمله برخي از قضات سرشناسمشخصي از قضات دادگاهنا ماردستگيري ش

محل كار اين قضات و  روزهاي اخير كه در اكثر موارد با يورش نيروهاي امنيتي به
را از دليل اين اقدام ها آن كهنياهايي نامعلوم همراه بوده است، بدون به مكان شانانتقال

  در اين زمينه را طي كنند؛قي حقوو يا فرآيندهاي صحيح  آگاه نموده
اي رسمي در خصوص اين كارزار هاي سعودي به صدور بيانيهاشاره به عدم اقدام مقام ج)

 هرگونهدريافت هايي را در رابطه با سرنوشت اين قضات، در غياب هراس كهآنو علل 
 است؛شان، برانگيخته ها و يا وضعيت حقوقياطالعات در زمينه مكان نگاهداري آن

يه ه علصدور احكامي ناعادالن گفتني است كه برخي از قضات دستگير شده اقدام به د)
ست ز آن اعقيدتي طي دو سال اخير نموده بودند كه حاكي ا –از زندانيان سياسي  شماري

هاي خودسرانه حكومت سعودي تنها در قبال مخالفان آن اتخاذ نشده و كه سياست
ي اجتماعي، هاجايگاه و يا فعاليت ، صرف نظر ازرا ورن كشتواند تمامي شهروندان ايمي

  تحت تأثير قرار دهد؛ شانمذهبي يا سياسي
ضات ار دادن قتحت فشار قر باهدفها اشاره به هراس از انجام پذيرفتن اين دستگيري ه)

تر، مزبور به منظور صدور احكام يا اتخاذ تصميمات جديد و يا در ابعاد گسترده
  ؛دنها فزايش كنترل قوه مجريه بر ايني قوه قضائيه با هدف اقانونر غيرتجديدساختا

                                                            
٤ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
٥ Abdul Aziz Al Jaber, Mohammed Al‐Omari, Mohammed Al‐Ghamdi, Nasser Al‐Harbi 
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 نفكران،روش شده عليه اجرااشاره به شباهت قابل توجه اين كارزار با ساير كارزارهاي  و)
هاي گذشته، چرا كه اين نويسندگان، روحانيون و مخالفان اين كشور در خالل سال

 به دور از روندهاي صحيح حقوقي ومتي لي حكوها نيز به فرمان نهادهاي عادستگيري
 صورت گرفته است؛

 ،شاهيهاي اجرايي اين پاداشاره به منجر شدن فقدان نظارت حقوقي و قضايي بر مقام ز)
ها در معرض اشكال گوناگون موارد نقض و به تحديد حقوق افراد و قرار گرفتن آن

 پذيري؛مسئوليت ههرگون مواجهه باز ااستفاده از حقوق بشر، بدون هراس سوء

ختن هاي كشور به تبيين داليل اين كارزار، آشكار ساتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ح)
ها مندي آندرنگ مكان و شرايط حبس قضات دستگير شده و فراهم آوردن امكان بهرهبي

  ؛شانيوكالمالقات با اعضاء خانواده و  ژهيوبهاز تمامي حقوق قانوني خود، 
هاي كشور به آزاد نمودن قضاتي كه محكوم يا اقدام مقام نين ضرورتيد بر همچتأك ط)

تن اين قوه ها ثابت نشده، احترام گذاردن به قوه قضائيه و نقش آن و دور نگاه داشجرم آن
  ؛6هيتوجرقابليغ خودسرانههاي از سياست

  
شنبه ر روز دو، د7بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3

محاكمه روند سعودي در  فاحش مقامات هاي، در خصوص اهمال1401 ماهفروردين 15
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  المالكي و العوده.

محاكمه براي حسن اشاره به اقدام حكومت عربستان سعودي به برگزاري يك شبه الف)
به مدت نزديك به سه سال و نيم،  9دهن العو، پژوهشگر تاريخ و شيخ سلما8فرحان المالكي

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: نهمديترا – پابان حقوق بشر اروهديدگزارش سازمان  6

https://euromedmonitor.org/en/article/5056/Saudi‐Arabia:‐Arrest‐campaign‐against‐judges‐
raises‐multi‐directional‐concerns 
٧ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٨ Hassan Farhan Al‐Maliki 
٩ Sheikh Salman Al‐Awda 
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هاي مربوط به در دادگاه كيفري ويژه رياض كه به ادعاي دولت براي استماع پرونده
 تروريسم و امنيت كشور ايجاد شده است؛

از كارزاري ميالدي، به آغ 2017اشاره به اقدام حكومت عربستان در ماه سپتامبر سال  ب)
له و دانشگاهيان كشور، از جم خ، انديشمنداناز شيوها تن بار جهت دستگيري دهخشونت

  المالكي و العوده؛
در ان (اشاره به اقدام دادستاني عمومي، پس از گذشت نزديك به يك سال از آن زم ج)
لمالكي ميالدي) به درخواست صدور حكم اعدام براي ا 2018هاي سپتامبر و اكتبر سال ماه

 نه؛جداگا و العوده طي برگزاري دو محاكمه

اشاره به همچنين درخواست دادستاني عمومي جهت صدور حكم اعدام براي دكتر علي  د)
هاي حكومت در ، دو تن ديگر از قربانيان كارزار دستگيري11و شيخ عواد القرني 10الُعماري

 ميالدي؛ 2017ماه سپتامبر سال 

االرض اد فيفس به اقدام مورد اتهام، از جمله 37اشاره به مواجهه شيخ سلمان العوده با  ه)
ب ثبات نمودن كشور، تحريك جامعه عليه حاكمان سعودي و ترغيبا تالش مكرر جهت بي

ها كنفرانس ها و برگزاري جلسات ومردم به ايجاد ناآرامي، ارتباط با برخي افراد و سازمان
ين لمالمسدر داخل و خارج از كشور در راستاي تحقق دستور كار گروه تروريستي اخوان

هاي داخلي و بستان و حاكمان آن، همچنين ترغيب مردم به برگزاري انقالبليه عرع
 حمايت از وقوع انقالب در ديگر كشورهاي عربي؛

هاي تاريخي و ها با نگرشاتهام كه اكثر آن 14اشاره به مواجهه حسن المالكي با  و)
عي به نو شور كهاه مذهبي رسمي كهايي كه با نگنگرش –مذهبي او مرتبط هستند 

  آيد، تفاوت دارند؛گرايي به شمار ميافراط
اشاره به برخي از اين اتهامات از جمله، انتقاد از َاعمال برخي از اصحاب حضرت  ز)

هاي هاي خارجي و كانالمحمد (ص)، انجام چندين مصاحبه تلويزيوني با روزنامه
دن رويكرد شوراي ار آوربه شم هاي الجزيره و العالم)،متخاصم در قبال عربستان (شبكه

                                                            
١٠ Dr. Ali Al‐Omari 
١١ Sheikh Awad Al‐Qarni 
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گرايي، نگارش چندين كتاب و پژوهش و افراط مثابهبهرسمي انديشمندان ارشد عربستان 
كتاب فاقد مجوز از سوي مقامات  348ها در خارج از كشور، در اختيار داشتن انتشار آن

 و »نيهديوا«هاي موسوم به صالح، مشاركت در برخي جلسات برگزار شده از سوي نهادذي
آميز در قبال دولت عربستان و به چالش ها بر مبناي نظرات خصومتخنراني در آنس

 كشيدن سنت پيامبر؛

 ت محاكمهتعويق انداختن مكرر جلسااشاره به اقدام دادگاه كيفري ويژه عربستان به به ح)
و  گذشت سه سال رغمبه، تاكنونها المالكي و العوده و عدم صدور حكم بدوي عليه آن

اين دو  شان و درخواست دادستاني جهت صدور حكم اعدام برايمحاكمه از آغازنيم 
 آيد؛الملل جرم به شمار نميشخصيت بر مبناي اتهاماتي كه از نگاه حقوق بين

نخست سال  ماههسهسابقه استفاده عربستان از مجازات اعدام در اشاره به افزايش بي ط)
اظهارات  رغمبهنفر،  117اعدام شده به افراد  ن تعدادجاري ميالدي، با توجه به رسيد

ت جازامحمد بن سلمان در مصاحبه با نشريه آتالنتيك مبني بر قصد حكومت جهت لغو م
  ؛اندافرادي كه مرتكب قتل شده استثناءبهاعدام براي متهمان، 

مجرم، كودك 5تن، از جمله  30 كمدستاين در حالي است كه در حال حاضر  ي)
  ؛اندمواجهحكم اعدام  ياجراا مچنان به

م ز عدااشاره به حاكي بودن آشكاراي تعويق مكرر جلسات محاكمه العوده و المالكي  ك)
ز ااده استقالل قوه قضائيه در عربستان سعودي و همچنين عزم حكومت اين كشور به استف

  ؛انفمخال دان وابزاري سياسي در راستاي ارعاب و سركوب انديشمن عنوانبهمجازات اعدام 
رصت توجه عمده جامعه جهاني برداري حكومت عربستان از فاشاره به همچنين بهره ل)
اي كه كمترين هزينه را براي جنگ روسيه عليه اوكراين، به منظور صدور احكام ناعادالنه به

  .12اعتبار آن در پي داشته باشد
  

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  12

https://b2n.ir/y05027 
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  *بحرين
 ماهفروردين 27شنبه ر روز رور، دانتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين مي -1

، در خصوص گزارش انتقادآميز وزارت خارجه آمريكا از وضعيت حقوق بشر و 1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سياسي بحرين.

اشاره به انتقادهايي در زمينه فقدان فضاي مناسب جهت برگزاري انتخابات آزاد در  الف)
هاي كميسيون مستقل توصيه ياجرازارت كشور، عدم رد وعملكبحرين، نقش قوه قضائيه، 

تحقيق بحرين، موارد نقض صورت گرفته عليه زندانيان، از جمله زندانيان سياسي و 
  در حوزه اشتغال؛ ويژهبهاي، هاي فرقههمچنين تداوم اِعمال تبعيض

ضاي وز فه براشاره به شماري از تدابير اتخاذ شده از سوي حكومت بحرين كه منجر ب ب)
  است، از جمله: نامساعد سياسي جهت برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور شده

  هاي سياسي مخالف؛انحالل مهمترين گروه -
ها جهت نامزد شدن اتخاذ قوانيني مبتني بر ايجاد محدوديت براي اعضاء سابق اين گروه -

  در انتخابات؛
  ؛فقدان مطبوعات مستقل -
 د در فضاي مجازي؛انتقاوردن جرم به شمار آ -

هاي اشاره به انتقاد از ممنوعيت اِعمال شده در زمينه تشكيل اجتماعات و محدوديت ج)
تحميل شده بر جامعه مدني بحرين، از جمله ممانعت از خروج فعاالن جامعه مدني و ساير 

نقش  ارت كار و توسعه اجتماعي ازاستفاده متداوم وزاز كشور و سوءمنتقدان حكومت 
نهاد از طريق هاي مردمهاي سازمانتراشي بر سر راه فعاليتي خود در راستاي مانعنظارت

 ساالرانه دشوار؛تحميل فرآيندهاي ديوان

دانشگاهي و برگزاري  –هاي علمي اشاره به اقدام دولت بحرين به تحديد آزادي د)
ري و سانسوه خودرويدادهاي فرهنگي، همچنين ناگزير كردن برخي از دانشگاهيان ب

  سياسي؛ زيمناقشه برانگاجتناب از مباحثه در زمينه موضوعات 
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ر ها، مشتمل بهاي مكرر از آناشاره به اظهارات فعاالن بحريني مبني بر انجام بازجويي ه)
شان يتشان، عالوه بر تهديد در زمينه محرومتهديد عليه ايمني جسمي، معيشت و خانواده

 تحصيل؛كن و ون مسچهماز خدمات اجتماعي، 

ري رگزااشاره به اقدام وزارت كشور بحرين به تداوم اِعمال ممنوعيت در زمينه ب و)
زدن  ر همتظاهرات عمومي براي ششمين سال متوالي و همچنين اقدام اين وزارتخانه به ب

سازي روابط ميان اين كشور و رژيم اسرائيل و استفاده از آميز عليه عاديتظاهرات صلح
 كنندگان؛ه تظاهراتر عليآوشكگاز ا

حبس ابد و  متهم به تحمل 8اشاره به اقدام ديوان كيفري عالي بحرين به محكوم كردن  ز)
ه جرائم بسال حبس، به اتهام ارتكاب  15تا  5غيابي، به تحمل  طوربهتن ديگر  10

اي ها به تشكيل نهادههاي دريافتي در زمينه اقدام آنتروريستي، مبتني بر گزارش
 دار قاسمجويانه در قبال ترور سري مورد حمايت (ادعايي) ايران در اقدامي تالفيوريستتر

 سليماني؛

  مله:جاشاره به موارد نقض حقوق بشر انجام پذيرفته عليه زندانيان سياسي، از  ح)
هاي پزشكي هاي بحريني به محروم نمودن زندانيان سياسي و عقيدتي از درماناقدام مقام -

 شان؛شرايط حاد جسماني غمربه الزم

ساله، به ضبط فايل صوتي از زندان جو مبني بر  73، زنداني 13اقدام حسن مشيمع -
هاي زندان از ارجاع او به شكايت از وضعيت رو به وخامت سالمتي خود و امتناع مقام

  متخصصان خارج از زندان؛
ه بي به ارتكاب امنيتوهاي ه از زندانيان مبني بر اقدام نيرهاي به دست آمدگزارش -

ها در ، دستگيري آنو موارد نقض حقوق بشر به هنگام انجام بازرسي و تفتيش استفادهسوء
 ها؛شان به بازداشتگاهشان و انتقالمنازل شخصي

هاي به دست آمده از برخي از زندانيان مبني بر اقدام مأموران امنيتي به استفاده از گزارش -
 ها تحت فشار و شكنجه؛جهت اخذ اعتراف از آنروحي مي و رفتارهاي جسسوء

                                                            
١٣ Hasan Mushaima 
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سال  15كه برخي اوقات زير  –ها به قرار دادن كودكان زنداني هاي زنداناقدام مقام -
 هاي كالمي؛رفتار، از جمله ضرب و شتم و توهينشكال مختلف سوءدر معرض اَ  –هستند 

ر زمينه شيوع ويروس شري دقوق بهاي حهاي زندانيان و سازمانهاي خانوادهدغدغه -
  شان؛ها جهت آزادي بستگانها و درخواست آنكرونا در زندان

هاي وزارت بهداشت هاي حقوق بشري پس از بررسي دادهانتشار گزارش از سوي گروه -
هاي جو از ماه مارس سال جاري زنداني در زندان 39بيش از  يابتالبحرين، مبني بر 

 ؛19 - كوويد يماري ، به بتاكنونميالدي 
ميالدي، به دست زدن به  2021زندان جو، در ماه آوريل سال  17اقدام زندانيان بند  -

هاي هاي اين زندان، از جمله اِعمال تبعيضرفتارهاي مقاماعتصاب غذا در اعتراض به سوء
هاي مذهبي، فقدان دسترسي به مراكز درماني و ِاعمال محدوديت در زمينه مالقات

  دگي؛خانوا
هاي زندان، در روز هاي حقوق بشري مبني بر اقدام مقامانتشار گزارش از سوي گروه -

بار زندانيان و حبس برخي ميالدي، به مورد حمله قرار دادن خشونت 2021آوريل سال  17
  ؛ها براي يك هفته يا بيشتر با دسترسي محدود به جهان خارجاز آن

ارائه اطالعات در زمينه وضعيت  تناع از، به اماقدام دولت بحرين در برخي مواقع -
 ها براي مدت دو هفته؛هاي آنزندانيان به خانواده

هاي هاي گروهخودسرانه با توجه به گزارش يهااشاره به همچنين انجام دستگيري ط)
مبني بر اقدام وزارت كشور بحرين به دستگيري شهروندان اين كشور، حتي  ،حقوق بشري

هايي، چون دعوت به تشكيل داشت، به دليل فعاليتحكم بازد بدون در برخي موار
تجمعات اعتراضي و تظاهرات و مشاركت در اين رويدادها، همچنين بيان عمومي 

 هاي اجتماعي؛ها در شبكهشان و يا ابراز آننظرات

هاي جدي در زمينه آزادي بيان و مطبوعات، از جمله از اشاره به ِاعمال محدوديت ي)
قوانين كيفري، اِعمال محدوديت بر فضاي مجازي، مداخله  ياجرار، ل سانسوق اِعماطري
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آميز و اِعمال در حق برخورداري شهروندان از آزادي تشكيل اجتماعات مسالمت
 محدوديت بر آزادي كارگران در اين رابطه؛

ال در هاي گسترده در زمينه اشتغاشاره به مواجهه شهروندان شيعه بحريني با تبعيض ك)
تي، هاي مديريتي در نهادهاي غيرنظامي، نهادهاي امنيرده ويژهبهاس دولتي، ناصب حسم

  ؛اداره پليس و نيروهاي نظامي
اشاره به همچنين وجود انزوا و عدم مشاركت سياسي در بحرين با توجه به ممانعت  ل)

از ن كشور، ترين احزاب ايدولت از تشكيل نهادهاي سياسي جديد پس از انحالل برجسته
  ؛14احزاب الوفاق و وعدجمله 

 

 ماهفروردين 16شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2
اي جهاني شوراي حقوق بشر سازمان ، جهت ارائه در چهل و يكمين بررسي دوره1401

هاي يهملل، در خصوص وضعيت حقوق بشر در بحرين و عدم پايبندي اين كشور به توص
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ي پيشين اين شورا.هادوره

  *آزادي بيان و تشكيل اجتماعات
هاي مستقل در بحرين از زمان اقدام وزارت امور اشاره به عدم فعاليت رسانه -

 2017در سال  –نها روزنامه مستقل اين كشور ت –رساني به تعليق روزنامه الَوسَط اطالع
  دي؛ميال

از  ونگاران خارجي به ندرت امكان حضور در بحرين را يافته روزنامه كهنيااشاره به  -
هاي حقوق بشري به اين كشور نيز بان حقوق بشر و ساير گروهدسترسي سازمان ديده

  آيد؛متداوم ممانعت به عمل مي طوربه
هايي به تممودن مه افزميالدي، ب 2021اشاره به اقدام دولت بحرين، در ماه آوريل سال  -

قانون نشر، چاپ و انتشار اين كشور با هدف گسترش حوزه اختيارات خود در زمينه 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 14

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/61422.html 
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نظارت و اِعمال محدوديت بر فضاي مجازي و محتواهاي ديجيتال و تعيين مجازات حبس 
  و جريمه نقدي در صورت وقوع تخلف در رابطه با موارد تعيين شده در اين قانون؛

دست  رفتنزادي مبني بر دستگيري، حبس يا مورد پيگرد قرار گانه آارش خاشاره به گز -
يالدي، به م 2021تا ماه مه سال  2020تن از شهروندان بحريني، از ماه ژوئن سال  58كم 

دامات هاي خود در فضاي مجازي و به اتهام نشر اكاذيب، به چالش كشيدن اقدليل فعاليت
 هاي اجتماعي؛استفاده از شبكهو سوء 19 – كوويدحكومت در زمينه مقابله با بيماري 

ميالدي، مبني بر استفاده حكومت  2021هايي در ماه ژوئيه سال اشاره به انتشار گزارش -
جهت هك كردن  –متعلق به گروه فناوري ان.اس.ُا  –افزار پگاسوس بحرين از جاسوس

، دولت اين 15لبتيزن ان سيكه بر اساس گزارش سازمخود هاي همراه افراد مورد نظر تلفن
فعال بحريني  9هاي ميالدي، تلفن 2021تا ماه فوريه سال  2020كشور، از ماه ژوئن سال 

 را هك نموده است؛

از  مدتطوالنيهاي معارض برجسته بحريني به تحمل حبس 13اشاره به محكوم شدن  -
هرات ميالدي، به دليل ايفاء نقش در تظا 2011شان در سال زمان دستگيري

گذاران مركز ، يكي از بنيان16خواهانه اين كشور، از جمله عبدالهادي الخواجهاسيدموكر
، رهبران گروه مخالف 17حقوق بشر بحرين، همچنين حسن مشيمع و عبدالجليل السنكيس

  اند؛الحق، كه هر سه تن محكوم به تحمل حبس ابد شده
عتصاب غذا ادست زدن به ، به يالديم 2021اشاره به اقدام السنكيس، از ماه ژوئيه سال  -

ي شي ودر اعتراض به شرايط غيرانساني زندان و درخواست جهت بازگرداندن كتاب پژوه
هاي زندان مصادره زندان به نگارش درآورده و توسط مقام كتابي كه در - اش به خانواده
 شده است؛

ياسي هاد سرين نبزرگت -، رهبر جمعيت الوفاق 18اشاره به محكوميت شيخ علي سلمان -
كه دادگاه  ازآنپسبه حبس ابد،  -ميالدي منحل شد  2016مخالف در بحرين كه در سال 

                                                            
١٥ Citizen Lab 
١٦ Abdulhadi al‐Khawaja 
١٧ Abduljalil al‐Singace 
١٨ Shaikh Ali Salman 
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تجديدنظرخواهي اين كشور درخواست تبرئه وي را به دليل اتهامات ساختگي چون، 
 ادعاي جاسوسي براي قطر، مردود اعالم نمود؛

بيل نه آزاد كردن دي، بميال 2020وئن سال ژهاي بحرين، در ماه اشاره به اقدام مقام -
ر ساله خود د 5رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر، با هدف گذراندن مابقي محكوميت 

ه كميالدي: گفتني است  2017حبس خانگي بر اساس قانون حبس جايگزين، مصوب سال 
 ؛وي به اتهام اظهارات خود محكوم به تحمل حبس شده بود

 اي جهاني سالخود در بررسي دورههاي دهخالف وعاشاره به اقدام حكومت بحرين بر  -
نهاد منتقد دولت و هاي مردمميالدي، به تعطيل كردن تقريبًا تمامي سازمان 2008

  هاي آن؛سياست
 

  *مجازات اعدام
ستمهال اعيين تاشاره به اقدام بحرين به اعدام شش مرد از زمان پايان بخشيدن به روند  -

  ميالدي؛ 2017سال  عدام دربراي استفاده از مجازات ا
، 19هاي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و سازمان حقوق بشري رپريواشاره به يافته -

 2011هاي سال تن از شهروندان بحريني به اعدام از زمان خيزش 51مبني بر محكوم شدن 
 الوقوع حكم خودقريب ياجراتن در حال حاضر در آستانه  26ها ميالدي كه از ميان آن

  در آمده است؛ اجراتمامي راهكارهاي حقوقي در موردشان به ارند و قرار د
كشور  تروريسم اين فرا گستردهتن بر اساس قانون  31اشاره به محكوم شدن دست كم  -

 اند؛اند كه تحت شكنجه قرار گرفتهتن ادعا كرده 20ها كه از ميان آن

ميالدي، به تأييد  2020ال سژوئيه  13خواهي، در روز اشاره به اقدام دادگاه فرجام -
ها و شواهد ناعادالنه آن محاكمه رغمبهموسي،  يعلنيحسهاي محمد رمضان و محكوميت

در شان بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شكنجه صااحكام محكوميت كهنيامعتبر دال بر 
  ؛شده است

                                                            
١٩ Reprieve 
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هاي اعدامر زمينه ان ملل د، گزارشگر ويژه سازم20اشاره به اظهارات كتبي انيس كاالمار -
زده يا خودسرانه، مبني بر خودسرانه بودن احكام اعدام موسي و رمضان و فراقضايي، شتاب

تناقض آشكار آن با حق بر حيات، با توجه به ناكارآمدي حكومت بحرين در زمينه انجام 
آن در  تحقيقات الزم در رابطه با اتهامات شكنجه در اين پرونده و همچنين ناكارآمدي

  مندي از محاكمه عادالنه براي اين محكومان؛هاي بهرههم آوردن ديگر ضمانتمينه فراز
  

  ها*نيروهاي امنيتي و زندان
ر يگرد قراهاي بحرين در زمينه انجام تحقيقات معتبر و مورد پاشاره به ناكارآمدي مقام -

 ه اِعمال، از جملها و مأموران پليسي كه مرتكب موارد نقض جدي ادعاييدادن مقام
  اند؛ميالدي شده 2011شكنجه، از زمان برگزاري اعتراضات سال 

هاي پزشكي هاي بحرين به محروم كردن زندانيان از مراقبتاشاره به تداوم اقدام مقام -
 مبتالشود كه ها و به مخاطره افتادن سالمتي زندانياني ميمورد آنالزم كه منجر به رنج بي

 ه حسن مشيمع و عبدالجليل السنكيس؛د، از جملمزمن هستنهاي به بيماري

 2020ل زنداني، در ماه مارس سا 1486اشاره به اقدام حكومت بحرين به آزاد كردن  -
هاي ه: اين در حالي است كه رهبران گرو19 –ميالدي، به دليل شيوع بيماري كوويد 

 –دند بوادشدگان نره اين آزن حقوق بشر در زمنگاران و مدافعامخالف، فعاالن، روزنامه
 بردند؛اي خاصي رنج ميها سن باالتري داشته و يا از شرايط زمينهكه بسياري از آن اگرچه

ها با توجه به انباشتگي در زندان 19 –اشاره به افزايش خطر شيوع بيماري كوويد  -
ي وستپي جمعيت در اين اماكن و منجر شدن فقدان شرايط بهداشتي الزم به شيوع بيمار

 2020ل و ماه ژانويه سا 2019هاي جو و دراي داك، در ماه دسامبر سال ل در زندانگا
  ميالدي؛

زنداني به دليل عدم  3ميالدي، دست كم  2021گفتني است كه در خالل سال  -
 هاي پزشكي الزم جان خود را از دست دادند؛برخورداري از مراقبت

                                                            
٢٠ Agnes Callamard 
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 2021آوريل سال  6اي پليس بحرين، در روز اشاره به صدور بيانيه از سوي مركز رسانه -
بر اثر حمله قلبي: اين در حالي است كه خانواده او  21بني بر مرگ عباس ماللهميالدي، م
هاي مزمن بوده و بر به بيماري مبتالسال حبس در زندان  10كنند كه وي در خالل ادعا مي

مندي هاي او جهت بهرههاي زندان جو درخواستمقام ،ير زندانيان نيزااساس اظهارات س
 هاي پزشكي را ناديده گرفتند؛از مراقبت

ندانيان هايي، از جمله تحصن برخي از زاشاره به منجر شدن مرگ مالله به بروز اعتراض -
كي شهاي پزاعتناييميالدي، در اعتراض به بي 2021آوريل سال  17زندان جو در روز 

  گيري ويروس كرونا؛ در دوران همه ويژهبههاي زندان، ادعايي صورت گرفته از سوي مقام
يروهاي ده ناشاره به ابراز نگراني كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در زمينه استفا -

آميز صلح امنيتي زندان از ميزان غيرضروري و نامتناسب زور به منظور بر هم زدن تحصن
  ها با جهان خارج شد؛ها منجر به قطع ارتباط بسياري از آننا بر گزارشبزندانيان كه 

، به آزاد ميالدي 2021آوريل سال  8اشاره به اقدام دادستاني عمومي بحرين، در روز  -
س و بر اساس قانون حب 19 –زنداني، در واكنش به شيوع بيماري كوويد  73كردن 

  جايگزين؛
 22در زندان جو به مرگ حسين بركات 19 –ي كوويد راشاره به منجر شدن شيوع بيما -

  ميالدي؛ 2021ژوئن سال  9در روز 
 انيان بهشمار قابل توجهي از زند تالابهاي حقوق بشري مبني بر اشاره به اظهارات گروه -

هاي ها از تجهيزات حفاظت شخصي، مراقبتو عدم برخورداري آن 19 –بيماري كوويد 
 ؛هاي خودقراري ارتباط با خانوادهبرپزشكي الزم و يا امكان 

 يابتالميالدي، با توجه به  2021ژوئيه سال  25، در روز 23اشاره به مرگ حسن عبدالنبي -
هاي زندان دراي داك او به بيماري خوني داسي شكل و در ميانه اتهامات وارده به مقام

  هاي پزشكي الزم؛مبني بر ممانعت از برخورداري وي از درمان
                                                            

٢١ Abbas Malallah 
٢٢ Husein Barakat 
٢٣ Hasan Abdulnabi 
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  ن مهاجررگرا*كا
هاي صورت گرفته عليه كارگران مهاجر، استفادهاشاره به رو به وخامت نهادن سوء -
 ؛19 –كارگران مهاجر خانگي در دوران شيوع بيماري كوويد  ويژهبه
هزار  100ميالدي، به پرداخت دستمزد  2020هاي بحرين، در سال اشاره به اقدام مقام -

شان به دليل كه پرداخت دستمزدهاي اين كشور يخصوصتن از شهروندان شاغل در بخش 
، از ماه آوريل تا ژوئن اين 19 –برقراري شرايط قرنطينه، ناشي از شيوع بيماري كوويد 

عدم اقدام حكومت بحرين به فراهم آوردن مزاياي  حالنيدرعسال، تعليق شده بود و 
  دهند؛را تشكيل ميكشور مشابه براي كارگران مهاجر كه بيشترين نيروي كار در اين 

هاي دريافتي مبني بر مواجهه كارگران مهاجر در اين دوران با اخراج، اشاره به گزارش -
 ؛شانيهاگاهسكونتها به تخليه كاهش يا عدم دريافت دستمزد و ناگزير شدن آن

نظام كفالت كه موجب وابستگي  ياجرااشاره به تداوم اقدام حكومت بحرين به  -
چنانچه  گريدعبارتبهشود: ها ميارگران مهاجر به اختيار كارفرمايان آنامتي كوضعيت اق

شان ترك كنند، مجوز اقامت خود را از دست كارگران بدون رضايت كارفرمايان خود شغل
  داده و احتماًال با دستگيري، پرداخت جريمه و اخراج از كشور مواجه خواهند شد؛  

ميالدي، به فراهم آوردن اين امكان براي  2009 در سالاشاره به اقدام دولت بحرين  -
كارگران مهاجر جهت پايان بخشيدن به قراردادهاي اشتغال خود پس از گذشت يك سال 

  تر؛روز پيش 30از كار براي كارفرماي نخست، به شرط اطالع به كارفرما دست كم 
افزايش اين زمان به دي، به ميال 2022، اقدام پارلمان بحرين در سال حالنيدرعاشاره به  -

دو سال و همچنين ملزم كردن كارگران به پرداخت هزينه دريافت مجوز اشتغال براي اين 
 ؛مدت

محروم كردن  حالدرعيناشاره به مشتمل شدن قانون كار بحرين بر كارگران خانگي و  -
، الت هفتگيهاي ارائه شده در اين قانون، از جمله برخورداري از تعطيها از حمايتآن

  هاي كاري؛دريافت حداقل دستمزد و ِاعمال محدوديت بر ساعت
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  *حقوق زنان و گرايش جنسي
 2017 اشاره به اقدام حكومت بحرين به تصويب قانون خانواده در ماه ژوئيه سال -

اج، هايي چون، ازدوتداوم اِعمال تبعيض عليه حقوق زنان در عرصه حالدرعينميالدي و 
  ارث بر مبناي برابر با مردان؛مندي از هطالق و بهر

نتقال ده و ممنوعيت ارئيس خانوا عنوانبهشان اشاره به ضرورت اطاعت زنان از همسران -
اس ، بر اسينيبحر ريغمليت از سوي زن به فرزندان خود در صورت ازدواج با مردي 

 ميالدي؛ 1963قانون شهروندي مصوب سال 

نيان قربا پيگردهاي حقوقي در صورت ازدواج باه عنف از اشاره به معافيت متجاوزان ب -
هاي قتل قانون كيفري و همچنين كاهش مجازات افراد مرتكب به 353خود، بر اساس ماده 

 اين قانون؛ 334اس ماده هاي ناموسي، بر اسموسوم به قتل

يدن كه منجر به آسيب د –حق بر حريم شخصي  –اشاره به جرم به شمار آمدن زنا  -
  قانون كيفري؛ 316اده شود، بر اساس من مهاجر مينان و زناز
ناني شوند و همچنين ززناني كه خارج از چهارچوب ازدواج باردار مي كهنيااشاره به  -

توانند مورد ميرسانند، كه گزارش مورد تجاوز قرار گرفتن خود را به اطالع مقامات مي
ه خواستاز ازدواج خود خارج ابطه جنسيبر اين اساس كه رپيگرد قانوني قرار گيرند، 

  اند؛داشته
گرايان ساشاره به عدم وجود قانون صريحي در زمينه جرم به شمار آوردن روابط همجن -

رار ورد هدف قاستفاده مقامات اين كشور از مفاد قانون كيفري به منظور م حالدرعينو 
  ؛هاي جنسي و جنسيتيدادن اقليت

ميالدي،  2018اصالح قانون كار، در ماه دسامبر سال ت بحرين به اشاره به اقدام حكوم -
 وزار آدر راستاي ممنوعيت اِعمال تبعيض بر اساس جنسيت، اصليت، زبان يا عقيده و 

ت اذيت جنسي در محل كار: اين در حالي است كه اين قانون به گرايش جنسي، هوي
  شود؛جنسيتي، معلوليت و يا سن افراد ارجاع داده نمي
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  ن*حقوق كودكا
هاي مربوط اشاره به اقدام پليس بحرين به ضرب و شتم كودكان دستگير شده در پرونده -

 ميالدي و در آستانه دهمين سالگرد 2021فوريه سال  اوايلبه اعتراضات بر پا شده در 
شان در معرض ها به قرار دادنهمچنين تهديد آنهاي بهار عربي در اين كشور، خيزش

  ريكي؛هاي الكتشوكتجاوز و 
ها و قضات به امتناع از پذيرش حضور والدين يا وكالي اشاره به اقدام برخي از دادستان -

ها: اين در حالي است كه ها و صدور دستور مبني بر حبس آنكودكان در خالل بازجويي
دولت بحرين منكر اقدام نيروهاي امنيتي به قرار دادن كودكان در معرض ضرب و شتم، 

  به تجاوز شده است؛ هين يا تهديدتو
 2022و ماه ژانويه سال  2021هاي بحرين در ماه دسامبر سال اشاره به اقدام مقام -

ساله در مركز نگاهداري از كودكان  15و  14نوجوان پسر  6ميالدي، به دستگيري و حبس 
  سرپرست؛بي
ن يا اين نوجوانا اشاره به عدم اقدام مقامات اين كشور به ارائه توجيه كتبي به -

تا زمان برگزاري جلسه  ،هاي متواليها براي هفتهشان در رابطه با حبس آنهايخانواده
نوجوان اعترافات خود و  6فوريه سال جاري كه در آن، اين  20شان در روز استماع

  شان را رد كردند؛اتهامات مطرح شده عليه
اري ميالدي به تحمل مارس سال ج 13اشاره به محكوم شدن نوجوانان مزبور، در روز  -

يك سال حبس به اتهام پرتاب كوكتل مولوتف و مشاركت در تجمعات فاقد مجوز، بر 
  شان؛اساس اعترفات

اين در حالي است كه از تحصيل اين نوجوانان در دوران حبس ممانعت به عمل آمده  -
 است؛

ياء عدالت قانون اح«اس استفاده حكومت بحرين از حقوق كودكان بر اساشاره به سوء -
 18سال افزايش داده، هر فرد زير  15به  7كه سن مسئوليت كيفري را از » براي كودكان
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هاي جداگانه هاي ويژه و بازداشتگاهدادگاه ،سال را كودك به شمار آورده و براي كودكان
  در نظر گرفته است؛

 ياكان به وكيل اين در حالي است كه اين قانون در زمينه ضمانت دسترسي كود -
ي شان جهت حضور در جلسات بازجويي ناكارآمد عمل كرده و اين امكان را براوالدين
آورد تا در صورت مشاركت كودكان در اعتراضات فاقد مجوز، هاي كشور فراهم ميمقام
  ها را محبوس نمايند؛آن
 2017ي سال اي جهاناشاره به عدم پايبندي بحرين به توصيه مورد توافق بررسي دوره -
  ؛طييالدي، مبني بر ممنوعيت استفاده از تنبيه بدني عليه كودكان تحت هر شرايم
ميالدي، نيز تنبيه بدني  2012گفتني است كه قانون كودكان در اين كشور، مصوب سال  -

  .24را مورد توجه قرار نداده است
  

  *امارات متحده عربي
، در روز 25امارات متحده عربيراي آزادي در المللي بانتشار گزارش از سوي كارزار بين -1

، در خصوص موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده 1401 ماهفروردين 25شنبه پنج
برخي از محورهاي  آمريكا. متحدهاياالتعربي بر اساس گزارش ساالنه وزارت خارجه 

  از: اندعبارتاين گزارش 
سلول انفرادي مستقر در وق بشر، در ، فعال حق26اشاره به حبس عبدالسالم المرزوقي الف)

ماه، همچنين محروميت وي از حق ديدار و تماس با اعضاء  8مكاني نامعلوم به مدت 
  خانواده خود براي مدت بيش از يك سال؛

رخي بهاي ورزشي و يا خواندن مطالب براي اشاره به ِاعمال ممنوعيت انجام فعاليت ب)
  ؛رض نور آفتابقرار گرفتن در معضاي آزاد و ها به فاز زندانيان و عدم دسترسي آن

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان ديده 24

https://www.hrw.org/news/2022/04/05/universal‐periodic‐review‐submission‐bahrain 
٢٥ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٦ Abdelsalam al‐Marzooqi 
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اك فرسا و خطرناشاره به همچنين ناگزير شدن زندانيان به تحمل گرماي شديد طاقت ج)
 به هنگام از كار افتادن تجهيزات تهويه هوا در فصول گرما در اين كشور؛

 ،28مبني بر مرگ تيسير النجار 27اشاره به گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس) د)
ار و نويسنده اردني، در ماه فوريه سال جاري ميالدي، دو سال پس از آزادي او نگروزنامه

  از زندان به دليل معضالتي كه دوران حبس براي سالمتي وي پديد آورده بود؛
ي و ميالد 2018اشاره به پايان يافتن دوران محكوميت او در ماه دسامبر سال  ه)

ي در پرداخت ، به دليل عدم تواناي2019ه فوريه سال محبوس ماندن وي تا ما حالدرعين
 د؛شهاي محلي بخشيده جريمه گزاف نقدي كه سرانجام در زمان آزادي او، از سوي مقام

اشاره به اقدام دولت امارات متحده عربي به محبوس نگاه داشتن زندانيان براي  و)
  ؛29يي بدويهاي متمادي بدون تفهيم اتهام و يا برگزاري استماع قضادوره

  اشاره به موارد چشمگير نقض حقوق بشر در امارات متحده عربي، از جمله: ز)
  اِعمال شكنجه عليه زندانيان؛ -
هاي نامعلوم توسط مأموران دستگيري و حبس خودسرانه، از جمله حبس در مكان -

  دولت؛
  حبس فعاالن سياسي؛ -
  مداخله دولت در حقوق حريم شخصي شهروندان؛ -
و  سانسور ي شديد عليه آزادي بيان و مطبوعات، از جمله ِاعمالهال محدوديتاِعما -

  قوانين مبتني بر جرم به شمار آوردن افتراء و تهمت؛
  فضاي مجازي؛ هاي شديد بر آزادياِعمال محدوديت -

                                                            
٢٧ Gulf Centre for Human Rights 
٢٨ Tayseer al‐Najjar 

  ازيابي در لينك:المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بگزارش كارزار بين 29
 https://www.icfuae.org.uk/news/us‐state‐department‐sheds‐light‐human‐rights‐violations‐
uae 
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آميز، لمتمداخله گسترده در زمينه آزادي برگزاري و تشكيل اجتماعات و نهادهاي مسا -
آن يا  گيرانه در زمينه ايجاد يك سازمان، تأمين بودجهار سختع قوانين بسياز جمله وض

  نهاد و جامعه مدني؛هاي مردمعملكرد سازمان
اي آميز دولت از طريق برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه برناپذيري تغيير مسالمتامكان -

  شهروندان اين كشور؛
  سي؛هاي سيااركتهاي جدي و غيرمنطقي بر مشاِعمال محدوديت -
هاي حقوق بشري داخلي و هاي شديد بر يا آزار و اذيت سازماناِعمال محدوديت -

  المللي؛بين
  ؛مجرم به شمار آوردن دگرباشان جنسي -
هاي چشمگير هاي مستقل تجاري يا اِعمال محدوديتغيرقانوني به شمار آوردن اتحاديه -

  بر آزادي تشكيل تجمعات كارگري؛
ادن و رار دامارات متحده عربي به انجام تحقيق، مورد پيگرد ق به اقدام دولتاشاره  ح)

  ؛ده بودندش -م مالي عمدتاً جرائ -استفاده مجازات برخي از مقاماتي كه مرتكب سوء
اين در حالي است كه اطالعاتي در زمينه تحقيق مقامات اين كشور در زمينه شكايات  ط)

رفتار و يا مورد پيگرد و حبس و اِعمال سوء از جمله شرايط ها،استفادهمبتني بر ساير سوء
  ؛30هاي مرتبط با اين شكايات وجود نداردمجازات قرار دادن مقام

  
ر روز دالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي، انتشار گزارش از سوي كارزار بين -2

ميت محكو ن ملل به، در خصوص اقدام كارشناسان سازما1401 ماهفروردين 17چهارشنبه 
هاي اين برخي از محور مدافع حقوق بشر در امارات متحده عربي. 4مجرم به شمار آوردن 

  از: اندعبارتگزارش 

                                                            
٣٠https://www.state.gov/reports/2021‐country‐reports‐on‐human‐rights‐practices/united‐
arab‐emirates/ 
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اشاره به انتشار نامه از سوي كارشناسان سازمان ملل، مبني بر محكوميت اقدام  الف)
 تروريسم اينفعال حقوق بشر به فهرست  4هاي امارات متحده عربي به افزودن نام مقام

 34و سعيد التونيجي 33، احمد النعيمي32، محمد الزعبي31كشور كه شامل حمد الشامسي
  شوند؛مي
 - » 9435يو.ِاي.ايي «شمار آمدن اين افراد از متهمان پرونده موسوم به اشاره به به ب)

 2013گروهي از محققان، فعاالن، وكال، پزشكان و فعاالن حقوق بشر اماراتي كه در سال 
امضاء طوماري مبني بر درخواست جهت ايجاد اصالحات دموكراتيك دي، پس از ميال

تر در كشور، همچون برگزاري انتخابات دموكراتيك براي گزينش تمامي اعضاء گسترده
 ، مورد محاكمه دسته جمعي قرار گرفتند؛آن شوراي ملي فدرال

 شاداصالح و ار مدافع حقوق بشر همچنين از اعضاء انجمن 4گفتني است كه اين  ج)
الدي در امارات مي 1974انجمني كه از سال  –آمدند اجتماعي (حزب االصالح) به شمار مي

  ؛ستفعاليت آن ممنوع اعالم شده ا 2014متحده عربي فعال بوده و از ماه مارس سال 
نهاد، از جمله اشاره به همچنين محكوميت گسترده اين اقدام از سوي چندين سازمان مردم د)
  ؛36ميالدي 2021للي براي آزادي در امارات متحده عربي، در ماه سپتامبر سال المرزار بينكا
 

ر روز المللي براي آزادي در امارات متحده عربي، دانتشار گزارش از سوي كارزار بين - 3
الملل در زمينه ، در خصوص گزارش ساالنه سازمان عفو بين1401 ماهفروردين 14يكشنبه 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  رات متحده عربي.بشر در اما موارد نقض حقوق

                                                            
٣١ Hamad Al‐Shamsi 
٣٢ Mohammed Al‐Zaabi 
٣٣ Ahmed Al‐Nuaimi 
٣٤ Saeed Al‐Tenaiji 
٣٥ “UAE 94” 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:رزار بينگزارش كا 36
 https://www.icfuae.org.uk/news/un‐experts‐condemn‐criminalisation‐4‐human‐rights‐
defenders‐uae 
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ق ض حقواشاره به تداوم اقدام امارات متحده عربي به ارتكاب به موارد جدي نق الف)
 رحمانه وبشر در سال گذشته ميالدي، از جمله حبس خودسرانه، اِعمال رفتارهاي بي

  ق حريم خصوصي؛ن و نقض حغيرانساني عليه زندانيان، سركوب آزادي بيا
ردن وم كاشاره به همچنين اقدام حكومت امارات به تداوم سياست خود در زمينه محر ب)

حكام هاي آن به صدور اافراد فاقد تابعيت از كسب شهروندي اين كشور و اقدام دادگاه
 در آمده است؛ اجراها نيز به اعدام كه برخي از آن

بي به حبس خودسرانه شهروندان خود و اتباع ت متحده عراشاره به تداوم اقدام امارا ج)
ميالدي،  2021هاي اين كشور، در ماه ژانويه سال خارجي و متذكر شدن اين نكته كه مقام

خودسرانه حبس شده  طوربهشهروند سوري كه  – 37اقدام به انتقال عبدالرحمن النحاس
ماه بدون امكان  13او به مدت در ابوظبي نمودند، پس از حبس  38به زندان الوثبه –است 

 ؛برقراري ارتباط با جهان خارج و در مكاني نامعلوم
است  ين شدهكه از سوي دولت براي او تعي –اشاره به امتناع دادستان و وكيل النحاس  د)
 ؛واده وياين زنداني به خانحكومت عليه از ارائه اطالعات كتبي در زمينه اتهامات  –
 ي پس ازن حتتحده عربي به محبوس نگاه داشتن زندانيادام امارات ماشاره به تداوم اق ه)

رائه اشان در چهارچوب دستورات قضايي، بر اساس قانوني مبتني بر اتمام دوره محكوميت
ان به قانوني كه امك –گرايانه هاي افراطمشاوره به زندانيان به منظور مبارزه با ايدئولوژي

 چالش كشيدن آن نيز وجود ندارد؛

دي و به مناسبت فرا ميال 2021ت، در ماه آوريل سال هاي امارااقدام مقام اشاره به و)
شان حكوميتزنداني كه پس از اتمام دوره م 11تن از  4به آزاد كردن  رسيدن ماه رمضان،

  شامل:  دند،برهمچنان در حبس به سر مي
  ت؛ماه پس از پايان دوره محكومي 11سال و  3: 39فيصل علي الشهي -
  ماه پس از پايان دوره محكوميت؛ 11سال و  3: 40ُمالءاحمد ال -

                                                            
٣٧ Abdul Rahman Al‐Nahhas 
٣٨ Al‐Wathba Prison 
٣٩ Faisal Ali Al‐Shehhi 
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  سال و يك ماه پس از پايان دوره محكوميت و 3: 41سعيد عبدا... البوريمي -
  ماه پس از پايان دوره محكوميت؛ 5: يك سال و 42منصور حسن االحمدي -
 شانيتمحكوم زنداني ديگر با وجود به اتمام رسيدن دوران 7اين در حالي است كه  ز)

 برند؛همچنان در حبس به سر مي

هاي انن در زندرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز عليه زندانيااشاره به تداوم رفتارهاي بي ح)
 ي ازامارات، از جمله حبس احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر، در سلول انفراد

 ه و بهداشتي؛ميالدي و محروم از برخورداري از امكانات اولي 2017سال 

اقي وس باشاره به اقدام حكومت امارات به تحديد حق آزادي بيان، با توجه به محب ط)
  جويانه خود؛زنداني به دليل انتقادهاي سياسي مسالمت 26ماندن دست كم 

شر و دن ناشاره به همچنين تداوم اقدام دولت به هشدار در زمينه جرم به شمار آور ي)
 ري كوويدكننده يا فريبنده در زمينه بيماكذب، گمراههاي ورالعملپراكندن اطالعات يا دست

 بر اساس قانون مبارزه با شيوع ويروس كرونا؛ 19 –

ميالدي، به  2021هاي امارات متحده عربي، در ماه آوريل سال اشاره به اقدام مقام ك)
ه سه سال حبس ب، دو تن از زنان زنداني، به 44و امنيه العبدلي 43محكوم كردن مريم البلوشي

هاي ها فايلكه آن ازآنپساتهام نشر اطالعات كذب با هدف بر هم زدن نظم عمومي، 
 شان منتشر كردند؛اي را در زمينه شرايط حبسصوتي ضبط شده

ده ستفااشاره به اقدام حكومت امارات به نقض حق حريم خصوصي شهروندان خود با ا ل)
  جوي اين كشور ومخالف مسالمتهاي و شخصيت افزارهاي جاسوسي عليه فعاالناز نرم

افزار از گروه كشوري است كه اقدام به خريد نرم 11گفتني است كه امارات يكي از  م)
نموده  –كمپاني اسرائيلي متخصص در زمينه جاسوسي الكترونيكي  - 45فناوري ان.اس.او

                                                                                                                                                            
٤٠ Ahmed Al Mulla 
٤١ Saeed Abdullah Al Buraimi 
٤٢ Mansour Hassan Al‐Ahmadi 
٤٣ Maryam Al‐Balushi 
٤٤ Amina Al‐Abdouli 
٤٥ NSO Group 



  27                     )          2( ستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

، 47الء الصديقافزار عليه عاين نرم 46و بر اساس گزارش سازمان پژوهشي سيتيزن لب
معارض اماراتي كه در ماه ژوئن سال گذشته ميالدي در حادثه تصادف خودرو در بريتانيا 

  .48جان خود را از دست داد، مورد استفاده قرار گرفته است
  

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

 

  ن *ائتالف به رهبري عربستا
شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –گزارش از سوي پايگاه خبري  انتشار -1

زمينه قرار  ، در خصوص هشدار برنامه جهاني غذاي سازمان ملل در1401 ماهفروردين 25
 ي اينبرخي از محورها گرفتن يمن در آستانه قحطي به دليل عدم تأمين بودجه الزم.

  از: اندعبارتگزارش 
رطه وهشدار برنامه جهاني غذاي سازمان ملل در خصوص سقوط يمن به  اشاره به ف)ال

 2022قحطي به دليل فقدان بودجه الزم جهت پاسخگويي به برنامه بشردوستانه سال 
  ميالدي؛

در  ي كافيميليون تن از مردم يمن غذا 19در آينده نزديك حدود  كهنيااشاره به  ب)
هاني سوي جامعه ج زمان ايفاء نقش از كهنيابر  ، تأكيدروازايننخواهند داشت و  اختيار

 فرا رسيده است تا اين كشور به نقطه بدون بازگشت سوق نيابد؛

، ماهنفروردي 22المللي مهاجرت، در روز دوشنبه اشاره به همچنين هشدار سازمان بين ج)
درخواست  هاي بشردوستانه در يمن وطرح ياجرادر خصوص كاهش بودجه الزم جهت 

  حاميان مالي به منظور حمايت بيشتر از اين كشور؛از 

                                                            
٤٦ Citizen Lab 
٤٧ Alaa Al‐Siddiq 

  ينك: المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لگزارش كارزار بين 48
https://www.icfuae.org.uk/news‐media‐publications/amnesty‐annual‐report‐sheds‐light‐
uae‐human‐rights‐violations 
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 1,3ر دريافت مارس سال جاري ميالدي، مبني ب 16اشاره به بيانيه سازمان ملل، در روز  د)
ميالدي  2022برنامه بشردوستانه خود در سال  ياجراحامي مالي جهت  36ميليارد دالر از 

به منظور  ميليارد دالر 4,27افت ن در صدد دريدر يمن: اين در حالي است كه اين سازما
  ؛زده بودميليون تن از مردم اين كشور جنگ 17,3تحت پوشش قرار دادن 

گفتني است كه جنگ جاري در يمن موجب بروز بدترين بحران انساني جهان در اين  ه)
  ؛49ستهاي بشردوستانه نموده اكشور شده و دو سوم از جمعيت آن را نيازمند دريافت كمك

  
، در 1401 ماهفروردين 22شار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز دوشنبه انت -2

هزار تن از شهروندان يمني در سه ماهه نخست سال  30جا شدگي حدود خصوص بي
ين اهاي برخي از محور جاري ميالدي، بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ملل.

  از: اندعبارتگزارش 
 جا شدگيارش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مبني بر بيشاره به گزا الف)

ر پي تشديد دميالدي،  2022هزار تن از شهروندان يمني از آغاز ماه ژانويه سال  30حدود 
  ها در مناطق مختلف اين كشور؛خشونت

آغاز جنگ  از ميليون تن از شهروندان يمني كه 4,3اشاره به افزوده شدن اين تعداد به  ب)
  ؛اندجا شدهبي تاكنون

گفتني است كه بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل كه در اواخر ماه نوامبر سال  ج)
 .50اندهزار تن در جنگ يمن كشته شده 377 تاكنونميالدي انتشار يافت،  2021

  

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  49

https://www.middleeastmonitor.com/20220414‐wfp‐yemen‐sliding‐to‐edge‐of‐abyss‐due‐
to‐lack‐of‐funding 
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