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

ها و اخبار آشكار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 خردادماهر كشورهاي منطقه، د
 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهبه 

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

  
  بستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربشر در  حقوق الف) موارد نقض

 

  *عربستان سعودي
  و لغو حكم اعدام وي 2ضرورت آزادي عبدا... الحويطي -1

، كارشناسان 1401 خردادماه 10شنبه به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل در روز سه
عبدا... تا ربستان سعودي درخواست نمودند حقوق بشر سازمان ملل از حكومت ع

ر دحكمي كه  –درنگ آزاد و حكم اعدام صادره عليه وي را لغو نمايند يطي را بيالحو
  به جرائم ادعايي در دوران كودكي صادر شده بود. رابطه با ارتكاب او

ميالدي و هنگامي كه تنها  2017الزم به يادآوري است كه عبدا... الحويطي در ماه مه سال 
از عذر موجه مبني  يبرخوردار رغمبهتگير و م سرقت و قتل دسسال سن داشت به اتها 14

                                                            
م المللي آكسفاسازمان بين )؛Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين )؛UN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Oxfam International ( مديترانه -  بان حقوق بشر اروپاهديد)؛ سازمانEuro‐Mediterranean Human Rights 

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

United Arab Emirates (ICFUAE)ي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (ها براريكايي)؛ مؤسسه آمAmericans for 

Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)(مركز حقوق بشر خليج (فارس)  )؛Gulf Centre for 

Human  Rights  (GCHR)) ؛ سازمان حقوق بشري الكرامه(Alkarama) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain 

Mirrorوب (ليفه اينترنتي ريپايگا )؛ReliefWeb( رهيالجز يشبكه خبر )؛Aljazeera( خبرگزاري شينهوا  و
)Xinhuanet.(  

٢ Abdullah al‐Howaiti 
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بر عدم حضور در محل جرم، بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شكنجه و ساير 
  رفتارها محكوم به اعدام شد.سوء

اه مبر اساس اين گزارش، كارشناسان سازمان ملل در خصوص تأييد حكم الحويطي در 
يا  كنجه وشدر زمينه اتهامات اِعمال تحقيق  هرگونهز مارس سال جاري ميالدي كه فارغ ا

ه ، به شدت ابراز نگراني كردند، چرا كن صحت اعترافات اخذ شده تحت فشارتعيي
رض نظرخواهي نيز اين حكم را تأييد نمايد، الحويطي در معدادگاه تجديد كهيدرصورت

  الوقوع اعدام قرار خواهد گرفت.خطر قريب
زاري برگ سان اين سازمان از حكم صادر شده پس ازان ملل، كارشنامطابق با گزارش سازم

هاي صحيح قضايي ابراز ناخرسندي اي معيوب به دليل عدم پايبندي به فرآيندمحاكمه
تهم از توان به مواردي چون، ناكارآمدي در توجه به برخورداري ممي ازجملهند، كه اهكرد

رفتار ءِاعمال شكنجه و سونكار اتهامات عذر موجه مبني بر عدم حضور در محل جرم، ا
 انجام به عنوان مدرك مستدل بدون اخذ شده تحت شكنجه اعترافاتو پذيرش عليه متهم 

  تحقيق در اين زمينه اشاره كرد.
جام هاي سعودي به انكارشناسان سازمان ملل در ادامه ضمن خاطرنشان كردن تعهد مقام

 تمامي ها درخواست نمودند تاز آنعمال شكنجه، اطرفانه در زمينه اِ تحقيقات سريع و بي
ه خارج رفتار را از فرآيند قضايي اين پروندو سوء تحت شكنجه اعترافاتمدارك مبتني بر 

له در ز جما –و همچنين تدابير الزم جهت لغو مجازات اعدام براي كودكان را اتخاذ كنند 
 گيرند.مي ورد مجازات قرارارتباط با جرائمي كه بر اساس قوانين قصاص و حدود م

مجازات اعدام عليه  ياجراند كه اهالمللي در پايان متذكر شدكارشناسان اين نهاد بين
  .3آيدمجرمان، محروميت خودسرانه آنان از حق حيات به شمار ميكودك

  
  
  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://news.un.org/en/story/2022/05/1119392 
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درخواست از كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل جهت اعالم نظر رسمي خود  -2
و درخواست از حكومت عربستان جهت آزادي  4تر سلمان العودهدر زمينه حبس دك

  درنگ ويبي
قدام خود به ، از ا1401 خردادماه 10شنبه سازمان حقوق بشري الكرامه در روز سه

ه درخواست از كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل جهت اعالم نظر رسمي در زمين
اي سعودي هرخواست از مقامخودسرانه بودن حبس دكتر سلمان العوده و همچنين د

شرايط حبس  كهنيادرنگ اين انديشمند خبر داده است، با توجه به جهت آزاد كردن بي
  آيد.ي واقعي براي حيات و سالمت روان او به شمار ميوي تهديد

راد ق افگفتني است كه اين درخواست در پي شكايت سازمان الكرامه خطاب به كميته حقو
 ن زمينه مطرح شده است.ايازمان ملل در به معلوليت س مبتال

انتشار توئيتي  ميالدي، به دليل 2017بر اساس اين گزارش دكتر العوده در ماه سپتامبر سال 
گري ميان حاكمان سعودي و قطري و در پي اقدام حكومت مبني بر حمايت از ميانجي

ن ها تكوبي كه دهرس - سابقه آزادي بيان در اين كشور دستگير شدعربستان به سركوب بي
هاي دولت و يا عدم هاي سرشناس و فعاالن را تنها به دليل مخالفت با سياستاز شخصيت

  ز سوي عربستان مورد هدف قرار داده بود.از حصر قطر ا حمايت
اني مطابق با گزارش اين سازمان حقوق بشري، العوده پس از دستگيري و حبس در مك

تلف ال مخد محروم شده و در معرض اشكوضاء خانواده خارتباط با اع هرگونهنامعلوم از 
حروميت از دريافت محبس در سلول انفرادي و  ازجملههاي جسمي و روحي، شكنجه

اي آمدن به قو واردهاي پزشكي الزم قرار گرفته كه به آسيب داروهاي ضروري و درمان
  انجاميده است.او بينايي و شنوايي 

ر و در وي را، دستگيجويانه خالد، برافيدر اقدامي تالهاي سعودي گفتني است كه مقام
  السفر نمودند.را نيز ممنوع تمامي بستگان او

                                                            
٤ Dr. Salman ALODAH 
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ر سامبددر ادامه اين گزارش آمده است كه كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در ماه 
هاي هاي سعودي ارسال و در آن از دستگيرياي خطاب به مقامميالدي نامه 2017سال 

وق مدافعان حق ازجملهسرانه و حبس شهروندان اين كشور، يستماتيك خودگسترده و س
آميزشان از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و عقيده و صلح منديبشر، تنها به دليل بهره

  .ات به شدت ابراز نگراني نموده بودمشاركت در اجتماعات و تجمع
الدي مي 2018 شده در سال گفتني است كه دادستان عمومي عربستان در محاكمه برگزار

آميز كرده جرم ابهام 37درخواست صدور مجازات اعدام براي العوده به دليل ارتكاب به 
هاي سياسي وي در ارتباط ها با حمايت او از حقوق بشر و مشاركتاست كه تمامي آن

 هستند.

خواست الكرامه از كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در يسازمان حقوق بشر رونيازا
 كهنيادرنگ ارائه كند، با توجه به بيرا در زمينه حبس دكتر العوده  نظر خود ه تانمود

 .5آيدالملل، خودسرانه به شمار ميحبس وي بر اساس حقوق بين
  
  ، مدافع سرشناس حقوق بشر در زندان6حطانيحمله به دكتر محمد الق -3

، دكتر محمد 1401 خردادماه 9نبه در روز دوش 7به گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس)
به بيماري  مبتالالقحطاني در زندان الحائر در شهر رياض مورد حمله يكي از زندانيان 

رواني قرار گرفته است كه در حقيقت بخشي از روند هدف قرار دادن مدافعان  - روحي 
  برند.آيد كه در حبس به سر ميحقوق بشر در اين كشور به شمار مي

يك ميالدي اقدام به حبس سيستمات 2017هاي سعودي از سال مقام ن گزارش،بر اساس اي
اند مودهنق بشر عقيدتي و مدافعان حقو –و عامدانه زندانيان بيمار در بند زندانيان سياسي 

 ن را به مخاطره اندازند.ها و ساير زندانياتا زندگي آن

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: بشري الكرامه.گزارش سازمان حقوق  5

 https://www.alkarama.org/en/articles/saudi‐arabia‐alkarama‐requests‐un‐working‐group‐
arbitrary‐detention‐rule‐dr‐salman‐alodahs 
٦ Dr. Muhammad Al‐Qahtani 
٧ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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مدني و  ان انجمن حقوقگذاريانمطابق با اين گزارش، دكتر محمد فهد القحطاني يكي از بن
 ميالدي توسط دادگاه 2013سياسي در عربستان سعودي است كه در ماه مارس سال 

 10هاي حقوق بشري محكوم به تحمل كيفري رياض، به دليل اتهامات مربوط به فعاليت
مبر در ماه نوا با به پايان رسيدن دوران محكوميت خود رود كهسال حبس شد و اميد مي

 اد شود.آينده آزسال 

رفتار به گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس)، دكتر القحطاني در اعتراض به سوء
دي دست ميال 2021و ماه مارس سال  2020هاي زندان با زندانيان در ماه دسامبر سال مقام

  به اعتصاب غذا زده است.
 ماندال ونسررات نلاين نهاد حقوق بشري ناديده انگاشتن آشكاراي اكثر مفاد مندرج در مق

دي را هاي سعو(حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زندانيان) از سوي مقام
درنگ و بدون قيد و شرط ها درخواست نموده است كه اقدام به رفع بيمحكوم و از آن

ده و ر كرتمامي اتهامات عليه دكتر محمد القحطاني و ساير مدافعان و فعاالن حقوق بش
 د نمايند. ا را آزاهآن

به  المبتهاي عربستان خواسته شده تا زندانيان بيمار و در اين گزارش همچنين از مقام
هاي ها به بيمارستاننآرواني را از ديگر زندانيان جدا و از انتقال  –هاي روحي بيماري

 مندي از خدمات درماني الزم اطمينان حاصل كنند.تخصصي جهت بهره

درنگ توان به لزوم متوقف ساختن بيين نهاد حقوق بشري ميهاي اتاز ديگر درخواس
سياسي و ساير زندانيان كه مغاير با حداقل مقررات معيار  –رفتار با زندانيان عقيدتي سوء

سازمان ملل براي رفتار با زندانيان است و حصول اطمينان از فراهم آمدن امكان الزم براي 
هاي مشروع حقوق بشري جهت انجام فعاليتن كشور تمامي مدافعان حقوق بشر در اي

 ازجملهمحدوديت،  هرگونهجويانه و فارغ از خود بدون هراس از مواجهه با اقدامات تالفي
  .8هاي قضايي اشاره كردآزار و اذيت

                                                            
  بازيابي در لينك:(فارس). قابل گزارش مركز حقوق بشر خليج  8

 https://www.gc4hr.org/news/view/3028 
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الوقوع دو شهروند بحريني پس از محكوميت در ضرورت توقف اعدام قريب -4
  اي معيوبمحاكمه

، بر ضرورت 1401 خردادماه 3شنبه لل در گزارش خود در روز سهالمسازمان عفو بين
الوقوع جعفر اقدام ملك سلمان، پادشاه عربستان سعودي، به متوقف ساختن اعدام قريب

مذهب كه در پي دو شهروند بحريني شيعه - ه استتأكيد نمود 9سلطان و صادق ثامر
ي (قاچاق مواد تكاب به جرائم تروريستار اي به شدت ناعادالنه و به اتهامبرگزاري محاكمه

 ند.اهمحكوم به اعدام شد )و مشاركت در تظاهرات اعتراضي بحرين منفجره به عربستان

ها ن اعدامالملل كه به تازگي منتشر شده است، ميزابر اساس بررسي ساالنه سازمان عفو بين
با  كهيرحالدش يافته، زايميالدي به بيش از دو برابر اف 2021در عربستان سعودي در سال 

ي ميالدي در نفر در ماه مارس سال جار 81 يجمعدستهاقدام حكومت اين كشور به اعدام 
 يك روز، اين روند همچنان تداوم پيدا نموده است.

رض رفتن در معاين دو شهروند بحريني پس از قرار گ ،المللبه گزارش سازمان عفو بين
ده و بر مبناي اعترافات اخذ ش يرموازين حقوق بشز اي به شدت معيوب، فارغ امحاكمه

ا اين احكام ر يااجرملك سلمان بايد  رونيازااند و تحت شكنجه محكوم به اعدام شده
ها را فسخ نمايد و همچنين اطمينان حاصل كند كه اين دو متهم بر درنگ متوقف و آنبي

 حاكمه قرار گيرند.الملل مجدداً مورد ماساس حقوق بين

تحقيقات سريع،  يجرااهاي عربستان به ادامه اين گزارش بر ضرورت اقدام مقام رد
 وطرفانه و مستقل در زمينه دعاوي متهمان مبني بر قرار گرفتن در معرض شكنجه بي

اين  رفتار و همچنين تعيين استمهال رسمي در رابطه با اعدام تأكيد شده است، باسوء
 كشور لغو شود. كامل در اين ورطبهانداز كه اين نوع مجازات چشم

ميالدي دستگير و به  2015الزم به يادآوري است كه جعفر سلطان و صادق ثامر در ماه مه سال 
 كهنيامدت سه ماه و نيم در سلول انفرادي و بدون ارتباط با جهان خارج محبوس شدند تا 

  .10را محكوم به اعدام كرد هاميالدي سرانجام آن 2021دادگاه كيفري ويژه در ماه اكتبر سال 

                                                            
٩ Jaafar Sultan and Sadeq Thamer 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 10
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  ، شاعر فلسطيني، از حبس11اشرف عبدالستار فياض ضرورت آزادي -5
، به تداوم 1401 خردادماه 3شنبه مركز حقوق بشر خليج (فارس) در گزارشي در روز سه

ن به مدت فلسطينِي ساكن عربستا ساله از خانواده 42فياض، شاعر عبدالستار حبس اشرف 
خود  ساله 8كه وي محكوميت حبس  اگرچههاي سعودي اشاره كرده، مسال، توسط مقا 57

  ماه پيش به پايان رسانده است. 5را نزديك به 
يه فور گفتني است كه دادگاه عمومي شهر ابهاء، واقع در جنوب غرب عربستان، در ماه

سال  8ميالدي، حكم اعدام صادر شده عليه فياض را لغو و آن را به تحمل  2016سال 
  ضربه شالق تخفيف داد. 800دريافت و س حب

ميالدي  2014و سپس در سال  2013فياض نخست در سال  ،بر اساس اين گزارش
رائم نون جاز طريق اشعار خود و همچنين نقض قا يخدا ناباوردستگير و به اتهام اشاعه 
  د.شهاي ابهاء محبوس و از مالقات با نزديكان خود محروم سايبري، در يكي از زندان

ر سال هاي متعدد، سرانجام دگفتني است كه دادگاه عمومي ابهاء پس از برگزاري محاكمه
دتي حكمي كه پس از م –ميالدي حكم اعدام وي را به جرم ارتداد صادر نمود  2015

 تخفيف يافت.

ادالنه المللي محاكمه عاين در حالي است كه جلسات دادگاهي وي فاقد حداقل موازين بين
 دسترسي به وكيل بوده است. ازجملهقضايي،  حيو فرآيند صح

انيا و بريت متحدهاالتياهاي مركز حقوق بشر خليج (فارس) در ادامه گزارش خود از دولت
ا رخواست نموده تدفرآيندهاي سازمان ملل،  ازجملهالمللي، بين يسازوكارهاو همچنين 

يگر دو  ر فلسطينين شاعدي اياقدام به اتخاذ اقدامات عاجل جهت حصول اطمينان از آزا
 مدافعان حقوق بشر و فعاالن محبوس در عربستان نمايند.

هاي سعودي درخواست نموده تا اشرف از مقام ،اين نهاد حقوق بشري از سوي ديگر
محبوس  عقيدتيِ  –فياض را به همراه ساير فعاالن، مدافعان حقوق بشر و زندانيان سياسي 

                                                                                                                                                            
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/saudi‐arabia‐halt‐imminent‐execution‐
of‐bahraini‐men‐sentenced‐after‐flawed‐trial 
١١ Ashraf Abdulsattar Fayadh  
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زمان تداوم حبس وي در ط آزاد نموده و تا و شر ن قيددرنگ و بدودر اين كشور، بي
 هاي پزشكي الزم را فراهم آورند.امكان دسترسي او به اعضاء خانواده و مراقبتزندان، 

هاي سعودي به مركز حقوق بشر خليج (فارس) همچنين خواستار احترام گذاردن مقام
تمامي مدني  ساني وآزادي بيان و حمايت از حقوق ان ازجملههاي عمومي، آزادي

 شهروندان اين كشور شده است.

هاي سعودي درخواست نموده تا اطمينان حاصل كنند كه گزارش اين مركز در پايان از مقام
نگاران و مدافعان حقوق بشر در اين كشور تحت هر شرايطي قادر تمامي فعاالن، روزنامه

اقدامات هه با ز مواجهاي مشروع حقوق بشري خود، بدون هراس ابه انجام فعاليت
هاي قضايي آزار و اذيت ازجملهمحدوديت،  هرگونهجويانه و همچنين فارغ از فيتال

  .12باشند
  

  *بحرين
مورد نقض حقوق بشر در ماه آوريل سال جاري در بحرين بر اساس  230وقوع  -

  گزارش جمعيت الوفاق
يت الوفاق ، جمع1401 خردادماه 2در روز دوشنبه  13به گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور

آميز به ملي اسالمي در ماه آوريل سال جاري ميالدي شاهد تظاهرات و اعتراضات صلح
مناسبت روز قدس در بحرين، عالوه بر وقوع موارد نقض حقوق بشر، همچون فراخوانده 

 هاي حقوق بشري بوده است.شخصيت ازجملهشدن شهروندان اين كشور از سوي حكومت، 

ام اين ماه، ماه آوريل تا روز سي يابتداالوفاق از انه جمعيت گزارش ماه بر اساس
روز  8ها تن از شهروندان خود نموده كه يكي از آن 4حكومت بحرين اقدام به دستگيري 

 پس از دستگيري آزاد شده است.

تن از شهروندان اين كشور، از جمله فعاالن  7در اين گزارش همچنين به فراخوانده شدن 
يك مرتبه و يك مورد ناپديدسازي قهري اشاره شده كه عليه  رخي بيش ازوق بشري، بحق

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 12

 https://www.gc4hr.org/news/view/3021 
١٣ Bahrain Mirror 
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برد به وقوع پيوسته و موجب ناپديدشدگي او كه در حبس به سر مي ياحمدعلعلي 
  روز شده است. 15به مدت  كمدست

ين مورد رسيده كه مدت زمان ا 10اين در حالي است كه صدور احكام خودسرانه به 
 است. هزار ديناري 400لزوم پرداخت جريمه نقدي  ال به همراهس 41مجموع  احكام در

مورد شكنجه،  17در ادامه اين گزارش به موارد نقض حقوق بشر در زندان، از جمله 
مورد آن در زندان مركزي جو به وقوع  16رفتار و محروميت از درمان اشاره شده كه سوء

يه و مجازات مورد تنب 12مستندسازي  پيوسته است. از سوي ديگر اين گزارش به
مورد آن در  8و  14مورد آن در زندان دراي داك 4ها پرداخته كه در زندان يجمعدسته

 زندان جو رخ داده است.

ه دو اعتراض دسته جمعي بوده ك 3گفتني است كه در اين مدت زندان دراي داك شاهد 
دي و ناكارآم 17ه شمار دربند زندانيان هاي متحمل شده از سويمورد آن به دليل رنج

  ها جهت تغيير شرايط به وقوع پيوسته است.هاي آنمديريت زندان در پاسخ به درخواست
منطقه بحرين به  32مورد يورش از سوي نيروهاي حكومتي به  176در اين مدت همچنين 

 .15روستا برگزار شده است 25آميز در مورد اعتراض صلح 83وقوع پيوسته و 
  
  

  يت متحده عرب*امارا
هاي امارات متحده عربي درنگ معارضان محبوس در زندانبي ضرورت آزادي -1

  شانفراتر از زمان محكوميت
هاي امارات ، مقام1401 خردادماه 9دوشنبه  الملل در گزارشي در روزسازمان عفو بين

 رغمبهكه درنگ شماري از مخالفان حكومت كرده متحده عربي را ملزم به آزاد نمودن بي
  برند.بس به سر ميحشان همچنان در مدت زمان محكوميت ميلتك

                                                            
١٤ Dry Dock 

  ميرور. قابل بازيابي در لينك:  گزارش پايگاه خبري بحرين 15
http://www.bahrainmirror.com/en/news/61572.html 
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آميز مبارزه با گيري از قانون ابهامهاي امارات متحده عربي با بهرهبر اساس اين گزارش مقام
ها تحت تروريسم اقدام به حبس خودسرانه شهروندان خود به بهانه قرار دادن آن

  اند.هتروريسم نمودهاي مبتني بر مبارزه با مشاوره
ه با كتن از زندانياني  10هاي مارس و آوريل سال جاري ميالدي، گفتني است كه در ماه

 –اند شدند، همچنان محبوس ماندهشان بايد آزاد ميپايان رسيدن زمان محكوميت بهتوجه 
جويانه و هاي مسالمتميالدي و در پي سركوب مخالفت 2012افرادي كه در سال 

  ر شدند.ضان سياسي دستگيمعار
اماراتي بودند كه بر اساس  انشهرونداز تن  94 جملهالزم به يادآوري است كه اين افراد از 

ها در پي تن از آن 69مورد پيگرد قرار گرفته و » 9416يو.اِي.ايي «اي موسوم به پرونده
نظر هاي حبس غيرقابل تجديدجمعي به شدت ناعادالنه، حكمبرگزاري محاكمه دسته

 د.دريافت كردن

وسط الملل اين اقدام نمايانگر چگونگي تسليح نظام قضايي تاز نگاه سازمان عفو بين
آميز و خاموش هاي صلحانگاري مخالفتحكومت، ناديده گرفتن حاكميت قانون، جرم

  تحده عربي است.هاي امارات مكردن تمامي مخالفان از سوي مقام
درنگ دن بيزاد كربي را ملزم به آامارات متحده عرهاي اين سازمان حقوق بشري مقام

شان، متوقف ساختن اقدام تمامي زندانيان محبوس فراتر از مدت زمان محكوميت
مي تما دوشرطيقيبغيرقانوني افزايش خودسرانه مدت زمان حبس زندانيان و آزاد نمودن 

د در حبس به سر خوآميز از حقوق مندي صلحافرادي كرده است كه تنها به دليل بهره
  برند.مي

شهروند اماراتي فراتر از  24الملل همچنين به مستندسازي تداوم حبس سازمان عفو بين
افرادي كه تنها به  –پرداخته است  تاكنونميالدي  2017شان از سال مدت زمان محكوميت

ير و مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و مشاركت در اجتماعات دستگدليل بهره

                                                            
١٦ UAE‐94 
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تن ديگر همچنان  17ها آزاد شده و تن از آن 7نجام . گفتني است كه سرااندمحبوس شده
 .17برنددر زندان به سر مي

  
هاي حقوق بشري بان حقوق بشر به اتحاديه اروپا در زمينه نگرانينامه سازمان ديده -2

  در امارات متحده عربي
در گزارشي در  18بيدر امارات متحده عرالمللي براي آزادي نهاد حقوق بشري كارزار بين

اروپا اشاره  بان حقوق بشر به اتحاديه، به نامه سازمان ديده1401 خردادماه 3شنبه روز سه
هاي حقوق بشري در ناپذيري ناديده گرفتن دغدغهكرده كه در آن ضمن تأكيد بر امكان

 از اين نهاد اروپايي درخواست شده است تا مشاركت جديد خود با ،امارات متحده عربي
عربستان سعودي و امارات متحده عربي را مورد  هژيوبهكشورهاي حوزه خليج (فارس) 

  تجديدنظر قرار دهد.
فارس) (ليج بر اساس اين نامه، مدافعان حقوق بشر، فعاالن و منتقدان در سراسر منطقه خ

برند و ي از سركوب شديد و گسترده حكومتي به سر ميهمچنان در رنج و عذاب ناش
ضعيت ومايانگر تعامل ميان اتحاديه اروپا و كشورهاي اين منطقه بايد ن هرگونه رونيازا

اد ناگوار حقوق بشر در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس) و تعهد اين نه
  ها باشد.اروپايي به پرداختن به اين نگراني

به  نبهدوجا رفت روابطنامه مزبور اتحاديه اروپا را ملزم به گره زدن پيش گريدعبارتبه
ادي يان، آزبدر زمينه آزادي  ژهيوبهايجاد تغيير در وضعيت حقوق بشر در اين كشورها، 

تشكيل اجتماعات، وضعيت مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق كودكان، حقوق 
  ست.كنجه نموده اهاي خودسرانه و اعمال شكارگران، حبس

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 17

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/uae‐dissidents‐arbitrarily‐detained‐
beyond‐their‐sentence‐must‐be‐immediately‐released 
١٨ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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متحده  اراتالف به رهبري عربستان و اماين نامه همچنين به حمالت هوايي غيرقانوني ائت
  عربي در يمن اشاره كرده است.

هاي نامه مزبور در پايان اذعان آشكارا، عمومي و بدون قيد و شرط اتحاديه اروپا به نگراني
واستار شده و در آن بر لزوم جدي حقوق بشري در كشورهاي منطقه خليج (فارس) را خ

  .19ات تأكيد نموده استتوجه هر چه بيشتر اين نهاد به جزئي
  
  افزارها بر مدافعان حقوق بشرامارات متحده عربي و تأثير جاسوس -3

در گزارشي در روز دوشنبه  20ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينمؤسسه آمريكايي
كمپاني فناوري سرشناس  –م گروه فناوري ان.اس.اُ ، به يادآوري اقدا1401 خردادماه 2

اه اكتبر سال گذشته ميالدي به فسخ قرارداد خود با امارات متحده عربي در م –اسرائيلي 
كه ديوان عالي بريتانيا استفاده شيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  ازآنپس، ه استپرداخت

جهت جاسوسي عليه همسر سابق » سپگاسو«افزار اين كمپاني موسوم به حاكم دبي، از نرم
   خود و نزديكان وي، را افشاء نمود. 

 منظوربهافزار پگاسوس با هدف كمك به نهادهاي دولتي نرم اگرچهبر اساس اين گزارش 
ها طراحي شده، اما بسياري از ها و متوقف ساختن اقدامات آنرديابي مجرمان و تروريست

و به  افزار پرداختهاستفاده از اين جاسوسءعربي به سومشتريان آن، از جمله امارات متحده 
 هاي رسمي بلندپايه و مدافعان حقوق بشر را مورد هدف قرارنگاران، مقامزنامهكمك آن رو

  اند.داده
اين گزارش ضمن خاطرنشان كردن سابقه حقوق بشري ظالمانه و نحوه رفتار امارات 

در زمينه وضعيت  متحدهاالتياوزارت خارجه متحده عربي با مخالفان، به آخرين گزارش 
به جزئيات اقدامات نظارتي  تنهانهكند كه در آن تناد ميحقوق بشر در اين كشور اس

حكومت امارات در قبال معارضان و فعاالن، بلكه به مواردي چون، ِاعمال شكنجه، 

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش كارزار بين 19

https://www.icfuae.org.uk/news/hrw‐eu‐human‐rights‐concerns‐cannot‐be‐ignored‐uae 
٢٠ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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نه، همچنين مندي از محاكمه آزاداهاي خودسرانه و محروميت متهمان از بهرهدستگيري
  اجتماعات اشاره شده است. اِعمال محدوديت شديد عليه آزادي بيان، مطبوعات و تشكيل

افزار نرماز در ادامه اين گزارش به موارد ديگر استفاده حكومت امارات متحده عربي 
توان مورد نظارت و رديابي قرار پگاسوس در قبال فعاالن اشاره شده است، كه از جمله مي

ري ، فعال اماراتي ساكن لندن و مدير اجرايي سازمان حقوق بش21ء الصديقگرفتن اعال
ميالدي را يادآور شد كه سال گذشته در حادثه تصادف  2020تا  2015القسط، از سال 

خودرو جان خود را از دست داد و يا استفاده حكومت اين كشور از اين فناوري جاسوسي 
ودي، تنها چند ماه پيش از به قتل رسيدنش را نگار سععليه همسر جمال خاشقچي، روزنامه

  خاطر نشان كرد.
حده ات متبا اين گزارش، روزنامه واشنگتن پست در آن زمان تأييد نمود كه امارمطابق 

عات اطال عربي، فعاالن سعودي در خارج از كشور را مورد جاسوسي و نظارت قرار داده و
  دهد.ض قرار ميبه دست آمده از اين اقدامات را در اختيار ريا

افع گرفتن احمد منصور، مد گزارش اين نهاد حقوق بشري همچنين به مورد هدف قرار
 مندي از حق خود درسرشناس حقوق بشر و محكوم به تحمل ده سال حبس به دليل بهره

برداري حكومت امارات از اين ميالدي، همچنين بهره 2016زمينه آزادي بيان، در سال 
قاصد ميمن در راستاي دستيابي به  وزارتيه هاي جاسوسي علام فعاليتافزار جهت انجنرم

  راهبردي و سياسي خود اشاره كرده است.
روه هايي مانند گاين گزارش در پايان بر ضرورت اتخاذ تدابيري چون، پايبندي كمپاني

هاي آفريني ساير شركتفناوري ان.اس.اُ به تعهدات حقوق بشري خود، همچنين لزوم نقش
حترام ر راستاي اها به مخاطرات محصوالت خود و اقدام بر اساس آن دناوري و اذعان آنف

هاي نوين يبه حقوق بشر، آگاه ساختن فعاالن و مدافعان حقوق بشر از عملكرد اين فناور
 راتخاطو ايجاد ساختارهاي سياسي و حقوقي در راستاي حفاظت از فعاالن در قبال م

  است.فضاي سايبري تأكيد كرده 

                                                            
٢١ Alaa al‐Siddiq 
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اُ به فسخ قرارداد خود گزارش مزبور همچنين ضمن استقبال از اقدام گروه فناوري ان.اس.
با امارات متحده عربي به دليل موارد نقض حقوق بشر، مسئوالن اين كمپاني را ترغيب به 

پيامي براي ساير  لهيوسنيبد، تا ه در قبال بحرين و عربستان كرده استاتخاذ اقدامي مشاب
  .22مند از اين فناوري نيز فرستاده شودهبهركشورهاي 

  
اد كردن زندانيان حكومت امارات متحده عربي جهت آزطومار درخواست از  -4

  عقيدتي - سياسي 
 2وشنبه المللي براي آزادي در امارات متحده عربي در روز دنهاد حقوق بشري كارزار بين

 منظوربهوماري اقدام به ايجاد طديگر  نهادمردمسازمان  80، به همراه 1401 خردادماه
زاد موازين حقوق بشري و آ ان دادن تعهد خود بههاي امارات جهت نشدرخواست از مقام

  كردن تمامي مدافعان و فعاالن حقوق بشر زنداني نموده است.
ان امك در اين طومار از حكومت امارات متحده عربي درخواست شده تا با فراهم آوردن

هاي معمول هاي درماني و انجام مشاورهخانوادگي، دسترسي به مراقبتهاي انجام مالقات
المللي پايبند نها به امكانات اوليه زندگي، به موازين بيا وكال براي زندانيان و دسترسي آنب

  اند.ر ظالمانه از آن محروم شدهمواردي كه فعاالن زنداني در اين كشو –بماند 
حمل تن محكوم به ت 5سياسي،  –زنداني عقيدتي بر اساس اين گزارش در ميان صدها 

ر اين ترين زندان ابوظبي هستند كه ده مدت ده سال در امنيتيحبس به شدت ناعادالنه ب
مله گيرانه، از جزندان در معرض شكنجه، شرايط حبس غيرانساني و تدابير انضباطي سخت

ها ي است كه آندر حال گيرند. اينردهنده قرار ميهاي بدني آزاحبس انفرادي و تفتيش
شان در و مشروع خود و در تناقض با حق آميزهاي حقوق بشري صلحتنها به دليل فعاليت

 اند.دهشمندي از آزادي بيان محبوس زمينه بهره

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: مؤسسه آمريكايي 22

https://www.adhrb.org/2022/05/uae‐and‐the‐impact‐of‐spyware‐on‐human‐rights‐
defenders 
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از: احمد منصور، شاعر و عضو هيأت مديره مركز حقوق بشر خليج  اندعبارتتن  5اين 
، استاد دانشگاه و سخنران شعبه 23ر بن غيثبان حقوق بشر، دكتر ناص(فارس) و ديده

و پروفسور  25، دكتر محمد المنصوري24ي و دكتر محمد الُرِكندانشگاه سوربون در ابوظب
» 94يو.ِاي.ايي «، وكالي حقوق بشر و از اعضاء گروه موسوم به 26محمد عبدالرزاق الصديق

 حاكمه شدند.ميالدي در دادگاه دسته جمعي به شدت ناعادالنه م 2013كه در سال 

كند تا با نگاه به قرار گرفتن اين هاي اماراتي درخواست مياين طومار در پايان از مقام
كشور در معرض توجه جامعه جهاني به دليل برگزاري نمايشگاه دبي اكسپو، از اين 
فرصت جهت ثابت كردن التزام حقيقي خود به حقوق بشر استفاده كرده و تمامي مدافعان 

  .27وق بشر زنداني را آزاد نمايندو فعاالن حق
  

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

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
 منظوربهبس در يمن جهت تمديد آتش المللي آكسفامدرخواست سازمان بين -1

  وربار در اين كشممانعت از وقوع گرسنگي فاجعه
هاي درگير ز تمامي طرف، ا1401 خردادماه 10شنبه المللي آكسفام در روز سهسازمان بين

 بس در اين كشور به ممانعتدر جنگ يمن درخواست نمود تا با تمديد مدت زمان آتش
  آميز و گسترش بحران انساني در آن كمك كنند.از وقوع گرسنگي فاجعه

                                                            
٢٣ Dr. Nasser Bin Ghaith 
٢٤ Dr. Mohammed Al‐Roken 
٢٥ Dr. Mohammed Al‐Mansoori 
٢٦ Mohammed Abdul Razzaq Al‐Siddiq 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش كارزار بين 27
https://www.icfuae.org.uk/news‐campaigns/take‐action‐and‐be‐voice‐prisoners‐conscience‐
uae 



  18                                                                                                                               19گزارش راهبردي

 

درآمده تحت نظارت سازمان ملل در روز دوم  اجرابه  دوماههبس گفتني است كه آتش
بسي كه پس از گذشت هفت سال آتش –رسد ) به پايان ميماهخرداد 12شنبه ژوئن (پنج

  جنگ و درگيري، اميد را براي اين كشور به ارمغان آورده است.
بر اساس اين گزارش، جنگ اوكراين موجب آسيب وارد آمدن به تأمين مواد غذايي و افزايش 

به  مبتالعيت آن ميليون نفر از جم 3,5بهاي آن در سراسر جهان شده و يمن را كه پيشاپيش 
، يكي از رونيازابرند و ميليون نفر از مردم آن از گرسنگي رنج مي 17,4تغذيه حاد بوده، سوء

 كند، تحت تأثير قرار داده است.هاي انساني جهان را تجربه ميبزرگترين بحران

 درصد از مواد غذايي، از جمله 90كند كه يمن ناگزير به واردات ادآوري مياين گزارش ي
درصد از گندم مورد نياز خود است كه اهميت آن با توجه به وابستگي مردم  42واردات 

شان قابل مشاهده است. اين در حالي ماده غذايي روزانه نيترمهم عنوانبهاين كشور به نان 
وع جنگ اوكراين، افزايش پنج برابري وقوع شرايط است كه سازمان ملل پيش از وق

 بيني كرده بود.شقحطي در يمن را پيشبه

هاي درگير در جنگ سازمان آكسفام در ادامه گزارش خود بر ضرورت اقدام تمامي طرف
گيري از فرصت يمن به اولويت بخشيدن به زندگي شهروندان غيرنظامي اين كشور با بهره

كند، تا شمول تأكيد ميت برقراري صلحي پايدار و همهحياتي به دست آمده جه
سال جنگ  7يمن امكان بهبود و بازسازي كشور خود پس از گذشت مردم  لهيوسنيبد

 ويرانگر را بيابند.

ها بس امري ضروري براي ميليون، مطابق با اين گزارش، تمديد مدت زمان آتشرونيازا
فقدان خدمات اوليه، بهاي باالي مواد غذايي، آب تن از مردم كشوري به شمار آمده كه از 

  برند.اقتصادي و دستمزدها در رنج و عذاب به سر مي هايو دارو و كاهش فرصت
بيني خوانيم كه سازمان ملل در ماه مارس سال جاري ميالدي پيشدر پايان گزارش مزبور مي

هاي غذايي به دريافت كمك ميليون تن از مردم يمن تا پايان اين سال نياز 19كرده بود كه 
  دارند.  ييغذامواد از مبرم به ميليون نفري كه ني 7,3خواهند داشت، از جمله 
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اين در حالي است كه برنامه جهاني غذاي سازمان ملل به دليل كمبود منابع مالي ناگزير به 
اي هريزيكه مطابق با برنامه ميليون نفري شده 13يون تن از ميل 8كاهش سهميه غذايي 

  .28ه استرساندها كمك ميخود بايد به آن
  
  منن مهاجران سرگردان در يلزوم به فراموشي نسپرد -2

، با توجه به گذر 1401 خردادماه 10شنبه به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل در روز سه
زده يمن در سال جاري مهاجر از شاخ آفريقا به سوي كشور جنگ 800 و هزار 27حدود 

ت مالمللي مهاجرت، وابسته به سازمان ملل، در خصوص ايمني و سالسازمان بينميالدي، 
  ها ابراز نگراني كرده است.آن

المللي مهاجرت، مهاجران بيشتري هاي سازمان بينجاشدگيبر اساس ماتريس رديابي بي
جان  ا بهدر خالل پنج ماه گذشته در قياس با كل سال گذشته ميالدي اين سفر خطرناك ر

ي به ريايپرترددترين راه مهاجرت د، 19 –كوويد  اند كه تا پيش از شيوع بيمارييدهخر
  آمده است.شمار مي

گراني زده موجبات نمطابق با اين گزارش، افزايش ميزان ورود مهاجران به اين كشور جنگ
خطر ها با آن كهنياالمللي مهاجرت را فراهم آورده است، با توجه به هاي سازمان بينمقام

ي خود ديدگي بر اثر منازعه جاري در يمن و يا سرگرداني در خالل سفرهاآسيب
 . اندمواجه

، 19 –هاي مربوط به بيماري كوويد گزارش مزبور، عواملي چون، كاهش محدوديت
شور ك –در اتيوپي  يسالخشكمنيتي و تر و همچنين شرايط اشرايط آب و هوايي مناسب

 كهنيابه  با توجه ،است افزايش ميزان مهاجران به شمار آورده را دليل –مبدأ اكثر مهاجران 
  شوند.ها براي يافتن شغل راهي كشورهاي حوزه خليج (فارس) ميي از آنبسيار

                                                            
  ينك:بازيابي در ل المللي آكسفام. قابلگزارش سازمان بين 28

 https://www.oxfam.org/en/press‐releases/oxfam‐calls‐extension‐truce‐avert‐catastrophic‐
hunger‐yemen 
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شر، وق باين در حالي است كه مهاجران اين مسير، غالباً در معرض موارد نقض شديد حق
قهري و زنان و دختران  هايجاييجابهاز جمله حبس، شرايط غيرانساني، استثمار و 

توسط  طورمعمولبهاستفاده، ءهاي جنسيتي و سوپذير در معرض خشونتآسيب
 گيرند.قاچاقچيان، قرار مي

سال  المللي مهاجرت و جوامع محلي در شمال يمن، تنها دربه گزارش شركاي سازمان بين
ا يشته مالت نظامي كجاري ميالدي، بيش از يك هزار كودك، زن و مرد مهاجر بر اثر ح

  اند.مجروح شده
 ستانيمارباجران مجروح شده بر اثر تيراندازي در گفتني است كه ماهانه صدها تن از مه

ر المللي مهاجرت در نزديكي شهر مرزي صعده مورد مداوا قراتحت حمايت سازمان بين
امكان تداوم نه  كهيدرحالاند، مهاجر در شهر مأرب سرگردان شده 4500گرفته و حدود 

 مسير را داشته و نه قادر به بازگشت هستند.

تن  900بيش از  اگرچهكند كه لي مهاجرت در پايان اين گزارش تأكيد ميالملسازمان بين
از مهاجران، در ماه جاري ميالدي (ماه مه) به كمك پروازهاي بازگشت داوطلبانه 

ن همچنان نيازمند بودجه بيشتر جهت اند، اما اين سازمابشردوستانه موفق به ترك يمن شده
ت كه در شهرهاي عدن، صنعا و مأرب در انتظار كمك به هزاران تن از ديگر مهاجراني اس

  .29برندعزيمت به سر مي
  
  ز شهروندان يمن بر اثر سقوط پهپادكشته شدن سه تن ا -3

ظهارات بر ا و بنا 1401 خردادماه 3شنبه به گزارش شبكه خبري الجزيره در روز سه
ناطق ح در يكي از مهپادي مسلپسه شهروند يمني بر اثر سقوط  كمدستهاي انصارا... مقام

يروهاي نپهپادي كه توسط  –ند اهپر ازدحام شهر صنعا كشته و سه تن ديگر مجروح شد
  انصارا... مورد اصابت قرار گرفته است.

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 29

 https://news.un.org/en/story/2022/05/1119372 
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 ين پهپادها موجب سقوط اآن بيانيه نيروهاي انصارا... حاكي از آن است كه سامانه دفاعي
هبري رشده كه متعلق به ائتالف به جاسوسي ساخت چين و مسلح به موشك زمين به هوا 

  وده است.ب - نيروي هوايي اين كشور  –عربستان 
اين در حالي است سخنگوي ائتالف به رهبري عربستان هنوز در اين زمينه اظهار نظري 

 30.نكرده است

  

                                                            
  بي در لينك: گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيا 30

https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/downed‐drone‐in‐yemens‐capital‐kills‐locals 


