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

ها و اخبار آشكار به ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 تيرماهكشورهاي منطقه در 
مورد  1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمده

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

  سعودي، بحرين و امارات متحده عربي بشر در عربستان قد نقض حقوالف) موار
  *عربستان سعودي

  سعودي در قبال مجازات اعدام رويكرد راسخ عربستان -
، ضمن 1401 تيرماهدر گزارشي تفصيلي در  2مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر

كه بسياري از كشورها،  ي لغو مجازات اعدام، متذكر شده استخاطرنشان كردن روند جهان

                                                            
 United Nations)؛ دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل (UN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian  Affairsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

Internationalي (بالمللي براي آزادي در امارات متحده عر)؛ كارزار بينInternational Campaign for 

Freedom  in  the  United  Arab  Emirates  (ICFUAE)) ؛ دانشكده حقوق دانشگاه ييل(Yale  Law 

Schoolابخانه مجلس عوام پارلمان بريتانيا ()؛ كتUK Parliament’s House  of  Commons  Library؛( 
ها براي دموكراسي و مؤسسه آمريكايي ؛)Mwatana for Human Rightsبراي حقوق بشر ( سازمان مواطنه

)؛ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)حقوق بشر در بحرين (
)؛ مركز اروپا SALAM for Democracy and Human Rightsسالم براي دموكراسي و حقوق بشر (سازمان 

 Theبراي دموكراسي و حقوق بشر ( European  Centre  for  Democracy  and  Human  Rights 

(ECDHR)(» نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد«سازمان  )؛Save  the  Childrenپايگاه اينترنتي  )؛
)؛ سازمان صليب سرخ جهاني Alkarama)؛ سازمان حقوق بشري الكرامه (ReliefWebوب (ريليف

)International  Committee  of  the  Red  Cross تحليلي ميدل ايست مانيتور  –پايگاه خبري ) و
)Middle East Monitor (MEMO).(  

٢ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
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مجازات را در نظام قضايي خود همچنان ابقاء نموده و برخي همچون عربستان  اين
  اند.سعودي حيطه آن را نيز گسترش داده

نگين اي از جرائم سبر اساس اين گزارش، قوانين عربستان مبتني بر طيف بسيار گسترده
قوق نقض حزده كيفري و شتاب در معرض فرآيندهاي طورمعمولبهبوده كه مرتكبان آن 

هاي مذهبي و هاي سعودي در قبال اقليتآميز مقامبشر قرار گرفته و اقدامات تبعيض
  گران خارجي و زنان را در پي داشته است.سياسي، كار

اين گزارش ضمن اشاره به برخورداري عربستان سعودي از يكي از باالترين آمارهاي 
كند كه د، خاطرنشان ميمجازات در نظام قضايي خواعدام در جهان و ابقاء اين نوع 

رائم مربوط به مواد اي از جرائم، همچون قتل، جمجازات اعدام در قبال طيف گسترده
جادوگري و ساحري صادر شده و حتي كودكان نيز از آن در امان نيستند،  مخدر، ارتداد و

اي جهت صدور اين ردهچرا كه قوانين اين كشور مدون نبوده و قضات از اختيارات گست
بر اساس تفسير خود از شريعت اسالم برخوردارند كه در سه مقوله حدود، قصاص  حكم

  د.نشوبندي ميو تعزير تقسيم
هاي اخير به گزارش اين سازمان حقوق بشري همچنين به تعهد دولت سعودي در سال

مكررًا  ين كشوردولت ا كهدرحاليمجرمان اشاره كرده، پايان بخشيدن به اعدام كودك
 12خود در اين راستا را نقض و در سال گذشته ميالدي اقدام به اعدام تعهدات 

مجرم نموده است كه با توجه به فقدان شفافيت در زمينه ارائه اطالعات در اين باره، كودك
 رود كه آمار واقعي اعدام كودكان از اين ميزان باالتر باشد.گمان مي

هاي به شدت در پي برگزاري محاكمهرمان غالبًا مجام كودكاحكام اعد ،از سوي ديگر
عنوان ها، قضات از اعترافات اجباري به ناعادالنه يا عميقًا معيوب صادر شده كه در آن

  اند.شواهد جرم استفاده كرده
نظام سازمان ملل با استفاده از مجازات اعدام تحت هر  اگرچهالزم به ذكر است كه 

اي نامه يا معاهدهمخالف است، اما توافق ،آنناپذيري نماهيت جبرا با توجه به ،شرايطي
عمال الملل اجهت ممنوعيت استفاده از آن وجود ندارد. اين در حالي است كه حقوق بين
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 سازوكارهاياين نوع مجازات را محدود كرده و كشورها را ترغيب به لغو آن به كمك 
  كند.حقوق بشري مي

ام دزات اعمجا از كاربرد نامتناسب ارلمان اروپاخوانيم كه اعضاء پدر ادامه اين گزارش مي
اند ههاي اين كشور درخواست كرداز سوي دولت عربستان سعودي ابراز نگراني و از مقام

  رحمانه را لغو نمايد.اين مجازات بي ياجراكه 
اي دهكننننگرا طوربهاين در حالي است كه تعداد مجرمان محكوم به اعدام در اين كشور 

ن نيز ايي براي كودكاضمانت يا استثن گونههيچ كهدرحاليهاي اخير افزايش يافته، در سال
ه اعدام توان به محكوميت مجدد عبدا... الحويطي بمي ازجملهدر نظر گرفته نشده است، كه 

 المللي ويندر پي حكم اخير ديوان كيفري شهر تبوك اشاره كرد كه در تناقض با موازين ب
افتن صدور ميالدي مبتني بر پايان ي 2020در شده در اين كشور در سال فرمان سلطنتي صا

  مجرمان است.حكم اعدام براي كودك
كه  گفتني است كه صدور حكم اعدام براي عبدا... الحويطي در حالي صادر شده است

 ر ابرازبش هاي سعودي جهت انجام گفتگويي معنادار با اتحاديه اروپا در زمينه حقوقمقام
  اند.كرده تمايل

هاي سعودي تنها با لغو حكم اين در حالي است كه از نگاه نمايندگان پارلمان اروپا، مقام
توانند تمايل خود در راستاي الملل ميالحويطي و محاكمه مجدد او بر اساس حقوق بين

 .3برسانندايجاد تغييرات مثبت حقوقي و عملي مبتني بر حقوق و شأن انساني به اثبات 
  

  ن*بحري
  هاي پزشكي مناسبعقيدتي بحريني از مراقبت –ان سياسي محروميت زنداني -1

، مركز 4ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينگزارش مشترك مؤسسه آمريكايي
، 1401 تيرماه 17در روز جمعه  6و مركز حقوق بشر خليج (فارس) 5حقوق بشر بحرين

                                                            
  اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: مركز 3

 https://www.ecdhr.org/?p=1571 
٤ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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هاي شرايط نامناسب و فقدان مراقبت ن بحريني به سببحاكي از آن است كه زندانيا
  برند.پزشكي كافي، در رنج و عذاب به سر مي

دكتر عبدالجليل  يغذاگفتني است كه اين گزارش به مناسبت گذشت يك سال از اعتصاب 
  هاي درماني مناسب در زندان تهيه شده است.در اعتراض به فقدان مراقبت 7السنكيس

ي و در پي بروز ميالد 2011هاي بحرين از سال شود كه مقاممي اين گزارش يادآور
هاي مردمي در اين كشور، هزاران نفر را محكوم خواهانه و جنبشهاي دموكراسيخيزش

مالت استفاده و حنمودند و در اين ميان حتي زنان مدافع حقوق بشر نيز از شكنجه، سوء
  جنسي در امان نماندند.

ت ر بوده و شكايابرخوردا يز شرايط ناگوارهاي بحرين ادانبر اساس اين گزارش، زن
هاي پزشكي مكفي تداوم ها در زمينه تأمين مراقبتهاي زندانزندانيان از ناكارآمدي مقام

 توان به مواردي چون، انباشتگي جمعيت و وضعيت بهداشتيمي ازجملهيافته است، كه 
ن در سال در اين زندا 19 –اري كوويد نامناسب در زندان جو اشاره كرد كه به شيوع بيم

 ميالدي انجاميده است. 2021

و در هاي اخير در رابطه با شيوع بيماري سل در زندان جاين گزارش همچنين به نگراني
دا... حسن عب جملهاز –به اين بيماري  مبتالآن، زندانيان  رغمبهسال جاري اشاره كرده كه 
ر دا نشده و زندانيان داز سايرين ج -يگر داني دسه زن كمدستحبيب، زنداني سياسي و 

  اند.جويانه مواجه شدهصورت اعتراض و درخواست جهت انجام آزمايش با اقدامات تالفي
يس، گزارش اين نهادهاي حقوق بشري همچنين به قرار گرفتن دكتر عبدالجليل السنك

و اذيت و رفتار، آزار شخصيت معارض سرشناس و مدافع حقوق بشر در معرض سوء
ل ز ساااستفاده پرداخته كه سرانجام منجر به مبادرت ورزيدن او به اعتصاب غذا سوء

  گذشته ميالدي شده است.
، مدافع سرشناس حقوق 8هاي مكرر عبدالهادي الخواجهاين گزارش در پايان به اعتراض

شرايط  مركز حقوق بشر بحرين و مركز حقوق بشر خليج (فارس) به گذارانبشر و از بنيان

                                                                                                                                                            
٥ Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 
٦ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٧ Dr. Abduljalil al‐Singace 
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هاي پزشكي اشاره كرده و خاطرنشان نموده محروميت از درمان ازجملهسب زندان، نامنا
هاي متداوم خود، موفق به دريافت گراييكه وي در سال جاري ميالدي به سبب كنش

  .10شده است 9جايزه مارتين انالز
  
  س از يك سال اعتصاب غذاپبيمار  ضرورت آزادي زنداني -2

به تصميم دكتر  مربوط ، به اخبار1401 تيرماه 16شنبه ز پنجالملل در روسازمان عفو بين
تي خود، هاي الزم براي حفظ سالمدر رابطه با امتناع از دريافت نمك عبدالجليل النسكيس

اكنش وهاي زندان به خودداري از ارائه برخي از داروهاي وي در اعتراض به اقدام مقام
  نشان داده است.
ري كه بشرِ بيما كه دكتر السنكيس، استاد دانشگاه و مدافع حقوقشود ور مياين گزارش يادآ

  برد.يمناعادالنه به حبس درآمده، به مدت يك سال است كه در اعتصاب غذاي خشك به سر 
وند رهاي بحريني به تنها نظاره كردن الملل بر اين باور است كه اقدام مقامسازمان عفو بين

وي در مدت  كهدرحاليساله ظالمانه بوده،  60اني تي اين زندرو به وخامت وضعيت سالم
ل متحم روز اعتصاب غذا تنها به خوردن مايعات بسنده كرده و رنجي غيرضروري را 365

  شده است.
آزادي  مندي از حقوق خود در زمينهبر اساس اين گزارش دكتر السنكيس تنها به سبب بهره

ه سر بز يك دهه است كه در حبس يز، بيش اآمبيان و مشاركت در اجتماعات مسالمت
  شد.بايست به اين دليل محكوم مياز آغاز نمي كهدرحاليبرد، مي

درنگ و بدون قيد و شرط كند كه بيهاي بحريني را ملزم مياين سازمان حقوق بشري مقام
 ي از تمامي داروهاي مورداين مدافع حقوق بشر را آزاد نموده و از برخورداري عاجل و

                                                                                                                                                            
٨ Abdulhadi Al‐Khawaja 
٩ Martin Ennals 

قوق بشر حها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، مركز حقوق بشر بحرين و مركز گزارش مشترك مؤسسه آمريكايي 10
  خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك:

 https://www.adhrb.org/2022/07/bahrain‐prisoners‐of‐conscience‐denied‐proper‐medical‐
care‐including‐dr‐abduljalil‐al‐singace‐on‐hunger‐strike‐for‐a‐year 
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هاي الزم در قبال اِعمال و حمايت موقعبههاي درماني كافي و سترسي به مراقبت، دنياز
  رفتارها اطمينان حاصل كنند.بيشتر شكنجه و ديگر سوء

نكيس به هاي بحريني به مجازات عبدالجليل الساين گزارش در پايان به تداوم اقدام مقام
ره نموده و دي در بحرين اشاميال 2011هاي سال آميزش در خيزشآفريني صلحسبب نقش
به  با توسل كند كه حكومت بحرين نه تنها او را ناعادالنه به حبس در آورده، بلكهتأكيد مي

 ه آغازاقدامي كه سرانجام ب –اقدامي غيرقانوني كتاب پژوهشي وي را مصادره نموده 
  اعتصاب غذاي او انجاميده است.

دكتر السنكيس به خانواده وي را مورد  نگ پژوهشدرالملل همچنين تحويل بيعفو بين
  .11تأكيد قرار داده است

  
  قوق بشري در بحرينحانداز اصالحات كننده جهت تحقق چشممل تعيينعوا -3

، از اقدام 1401 تيرماه 16شنبه در روز پنج 12سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر
ق بشري خبر داده، قوحات حاصال ياجرادولت بحرين به ارائه طرحي ملي جهت 

هاي جامعه مدني مستقل را از مشاركت در تدوين اين طرح حذف و سازمان كهدرحالي
تنها به راهكارهاي نهادهاي دولتي در اين زمينه بسنده كرده است كه بار ديگر حاكي از 

هاي كميسيون مستقل تحقيق هاي اين كشور در رابطه با عمل به توصيهناكارآمدي مقام
  آيد.ه شمار ميحرين بب

ز مطابق با رويكرد اين نهاد حقوق بشري طرح دولت بحرين در اين زمينه بايد ا
  از: اندعبارتها آن نيترمهمرخي از بهاي متعددي برخوردار باشد كه شاخص

المللي مندرج كننده و موازين بينضرورت تطابق و سازگاري اين طرح با عوامل تعيين -
  اند.ه در زمينه اصالحات حقوق بشري موفق عمل كردهي مشابه كهادر ساير طرح

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 11

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/bahrain‐release‐unjustly‐jailed‐ailing‐
prisoner‐after‐year‐of‐hunger‐strike 
١٢ SALAM for Democracy and Human Rights 
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 ازجملهالمللي حقوق بشر، مال شفافيت در زمينه چگونگي تحقق اصول بينعضرورت ا -
ها، ي آنازپرورو بقربانيان عدالت در قبال قربانيان، جبران خسارات  ياجراعدالت انتقالي، 
  ن عامالن نقض حقوق بشر.ردار آوشان در جامعه و مسئول به شمهمچنين پذيرش

 –ي ضرورت مشتمل شدن اين طرح بر محورهايي چون، آزادي تمامي زندانيان عقيدت -
آميز لمتمسا سياسي و پايان بخشيدن به آزار و اذيت و پيگرد شهروندان تنها به سبب بيان

  عقايد خود در چهارچوب آزادي بيان.
هاي اداري كشور با ي و تصميمين داخلضرورت اقدام دولت بحرين به تطبيق قوان -

المللي و همچنين حصول اطمينان از سازگاري تصميمات ها و معاهدات بينكنوانسيون
ه كامر  حصول اطمينان از اين باهدفاداري با قانون اساسي و تعهدات حقوق بشري آن، 

ردن روم كهاي شهروندان و محو نهادهاي دولتي از اختيار الزم جهت تحديد آزادي وزرا
  شان برخوردار نباشند. ها از حقوقآن
هاي حقوق بشري داخلي و خارجي و تمامي ضرورت همكاري دولت بحرين با سازمان - 

ي دسازنهادهاي حقوق بشري سازمان ملل، همچنين نظارت بر موارد نقض حقوق بشر و مستن
 خود.مللي الها و نظارت بر ميزان پايبندي دولت به تعهدات حقوق بشري بينآن

 درخواست جهت تجديد ساختار مؤسسه ملي حقوق بشر، بر اساس چهارچوب اصول -
پاريس و همچنين سازماندهي مجدد نهادهاي مقرراتي رسمي قضايي و حقوق بشري 

حصول  منظوربهالمللي ها، منشورها و معاهدات بينها با چهارچوبانطباق آن باهدف
  ات قربانيان.ق عدالت و جبران خسارتحق شان در راستاياطمينان از استقالل

 ضرورت حصول اطمينان از جدايي قواي كشور از يكديگر به كمك وضع قوانين و -
ران ارشگمقررات ضامن استقالل و شفافيت قوه قضائيه و فراهم آوردن امكان بازديد گز

  ها.ويژه سازمان ملل از كشور و همكاري با آن
ل ردن كامنيروهاي امنيتي و مسئول به شمار آو ختاردرخواست ايجاد اصالحات در سا -

 عامالن موارد جدي نقض حقوق بشر.
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يي و ت اعطابرخوردار از اختيارا» شوراي برابري و مصالحه«ارائه پيشنهاد جهت ايجاد  -
اي هادهنتأييد شاه يا دولت و متشكل از اعضاء جامعه مدني و اعضاء دولتي مستقل از 

 شر.كمك به قربانيان موارد نقض حقوق ب باهدفملل،  زمانامنيتي و تحت نظارت سا

شناختي و بازپروري براي زندانياني هاي روانبرنامه ياجراضرورت ايجاد نهادي جهت  -
  .13اندكه در دوران بازداشت و حبس در معرض شكنجه قرار گرفته

  
  *امارات متحده عربي

  مارات متحده عربير ات حقوق بشر دهاي بريتانيا در زمينه وضعيدغدغه -1
دام به انتشار ، اق1401 تيرماه 15كتابخانه مجلس عوام پارلمان بريتانيا در روز چهارشنبه 

اي در زمينه محورهايي چون رهبري، سياست و حقوق سياسي، حقوق صفحه 13گزارشي 
توجه  ، بابشر، روابط تجاري، اقتصاد و روابط خارجي در امارات متحده عربي نموده است

ه و در شور داشتكبريتانيا روابط ديپلماتيك، نظامي و اقتصادي مستحكمي با اين  كهنياه ب
سال جاري ميالدي قصد مذاكره با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس)، 

  دارد. دستيابي به توافقي تجاري با اين كشورها را منظوربهامارات،  ازجمله
  ست.ش حقوق بشري اين گزارش اشاره شده اخگفتني است كه در اين تلخيص تنها به ب

نهاد «الدي مي 2021بر اساس گزارش پارلمان بريتانيا، دولت امارات متحده عربي در سال 
دعا كه اين ا ارتقاء حقوق بشر در اين كشور بنيان نهاده است با باهدفرا » ملي حقوق بشر

 كنندگان از اينان و بازديدمستقل اداره شده و تمامي شهروندان، مقيم طوربهنهاد مزبور 
  كشور امكان ارائه شكايات و پيشنهادات خود را به آن دارند.

 هاي موجود در اين كشور در قبال جامعهاين در حالي است كه با توجه به محدوديت
  نگرند.المللي در مورد عملكرد اين نهاد با ديده ترديد ميهاي حقوق بشري بينمدني، گروه

ده عربي هاي حقوق بشري خود در رابطه با امارات متحان بريتانيا دغدغهمجلس عوام پارلم
  را در محورهاي زير خالصه كرده است:

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 13

 https://salam‐dhr.org/general‐determinants‐to‐a‐vision‐of‐human‐rights‐reform‐in‐bahrain 
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ر د اجرااين كشور به  بر اساس اين گزارش اين مجازات همچنان در مجازات اعدام: -
 كمدست، ميالدي 2021الملل در سال از سوي سازمان عفو بين شدهارائهآمده و بنا بر آمار 

ل در سا كهدرحاليدر آمده است،  اجراحكم اعدام در اين سال صادر و يك حكم نيز به  9
  حكم اعدام صادر شده بود. 4 كمدستميالدي،  2020

هاي مجمع جهاني اقتصاد، امارات متحده بر اساس بررسي اگرچه تساوي جنسيتي: -
اما قوانين  فته،ت يانه تساوي جنسيتي دسهاي چشمگيري در زميعربي به پيشرفت

ي به شهروند ودر زمينه انتقال مليت  ژهيوبهخانوادگي اين كشور همچنان در قبال زنان، 
  شود.فرزندان و حق طالق، تبعيض قائل مي

 سالم دين رسمي اينبر اساس قانون اساسي امارات متحده عربي، ا آزادي مذهبي: -
ي هت گرويدن به ديننان جمسلماكفرگويي و تالش براي دعوت  هرگونهكشور است و 

ها حاكي از آن است كه برخي از شهروندان آيد. همچنين گزارشديگر ممنوع به شمار مي
به  حالباايناند. خارجي به دليل توهين به دين اسالم دستگير و يا از كشور اخراج شده

  اجازه ايجاد اماكن عبادتي داده شده است. جوامع مسيحي، هندو و سيك
دود ربي كه حعمطابق با اين گزارش كارگران مهاجر در امارات متحده  گران:وق كارحق -

 دهند، همچنان مورد استثمار قرار گرفته و ايندرصد از جمعيت آن را تشكيل مي 90
به  ارگرانكرا در مورد » كفالت«كشور نيز مانند ساير كشورهاي حوزه خليج (فارس) نظام 

شور يير شغل يا ترك كاصالحاتي در زمينه امكان تغ اگرچه، حالبااينآورد. در مي اجرا
ينه هايي در زميبراي كارگران خارجي بدون اجازه كارفرما انجام پذيرفته، اما همچنان نگران

موارد  شان وجود داشته و كارگران خانگي نيز همچنان در قبال اينخطر كار اجباري براي
  پذيرند.آسيب

گرايان در امارات متحده مجنسه، روابط اين گزارشبر اساس  روابط دگرباشان جنسي: -
ان دگرباش رونيازاعربي غيرقانوني بوده و در مورد مردان مجازات اعدام را به همراه دارد. 

 وزار جنسي از سوي قانون اين كشور مورد حمايت قرار نگرفته و موارد متعددي از آ
  اذيت در قبال اين افراد مشاهده شده است.
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زارش پارلمان بريتانيا به ابراز نگراني دولت اين كشور در سال ن بخش از گر پايان ايد
دكتر ناصر بن  ازجملههاي مدافعان حقوق بشر زنداني، ميالدي، در خصوص پرونده 2021

غيث، احمد منصور و محمد الُرِكن و انتقال اين نگراني به دولت امارات متحده عربي 
 .14اشاره شده است

  
  زنان مارات متحده عربي جهت اعطاء حقوق برابر بهان ملل از ارخواست سازمد -2

 14شنبه در روز سه 15المللي براي آزادي در امارات متحده عربيبه گزارش كارزار بين
هاي امارات متحده ، از مقامتيرماه 13، كارشناسان سازمان ملل در روز دوشنبه 1401 تيرماه

برابر با مردان برخوردار ساخته و حقوق شهروندي ا زنان را از ند تاهعربي درخواست نمود
  شان حقوق برابر قائل شوند.براي نيز در مقوله ازدواج و طالق

ائه ي اربر اساس اين گزارش، كميته سازمان ملل در زمينه رفع تبعيض عليه زنان در پ
انون احوال ق«اي چهارم امارات متحده عربي، در خصوص شماري از مفاد بررسي دوره

تبعيض  ه اِعمالاين قانون ب كهنياشور ابراز نگراني نموده، با توجه به در اين ك» صيهشخ
 همسري واوم چنددر رابطه با ابقاء قيوميت مردساالرانه، تد ژهيوبهعليه زنان و دختران، 

  پردازد.تحديد مباني الزم جهت ارائه درخواست طالق از سوي زنان مي
ا با توده امارات متحده عربي توصيه نم خود به حكومت ملل در بررسي اين كميته سازمان

، ه ازدواجمندي زنان از حقوق برابر در زمينبررسي جامع اين قانون، امكان الزم جهت بهره
ها و حق يروابط خانوادگي، طالق و همچنين در رابطه با موضوعاتي چون، اموال و داراي

  سرپرستي فرزندان را فراهم آورد.
سان سازمان ملل همچنين در زمينه عدم برخورداري زنان اين گزارش، كارشنامطابق با اين 

شان ابراز نگراني كرده و از كشور از حقوق برابر در زمينه انتقال مليت خود به فرزندان
اند تا براي زنان اماراتي در زمينه دريافت، تغيير يا حفظ حكومت آن درخواست نموده

                                                            
  گزارش كتابخانه مجلس عوام پارلمان بريتانيا. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://commonslibrary.parliament.uk/research‐briefings/cbp‐9586 
١٥ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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و همسراني كه از مليتي خارجي خود ه فرزندان ن انتقال آن بمليت خود و همچني
 .16برخوردارند، حقوق برابر قائل شوند

  
ها سازمان حقوق بشري از امارات متحده عربي در آستانه نهمين درخواست ده -3

جهت آزاد كردن تمامي » 9417يو.ِاي ايي «سالگرد محاكمه ناعادالنه موسوم به 
  محكومان اين پرونده

 تيرماه 11در روز شنبه  آزادي در امارات متحده عربي المللي براينارش كارزار بيبه گز
ي اي مشترك از كشورهااين نهاد، با صدور بيانيه ازجملهسازمان حقوق بشري  50، 1401

تاي هاي اين كشور را در راسغربي متحد امارات متحده عربي درخواست نمودند تا مقام
ي يو.ِاي اي« يجمعدستهمه مي محكومان محاكن قيد و شرط تمادرنگ و بدوآزاد كردن بي

  تحت فشار قرار دهند.» 94
المللي جهت ترين موازين بيندر اين بيانيه تأكيد شده است كه دادگاه مزبور از ابتدايي

بسياري از  كهنيا رغمبهاي عادالنه و فرآيند حقوقي برخوردار نبوده و برگزاري محاكمه
اري جبس شده بودند، بايد در سال سال ح 10ه تحمل ونده كه محكوم بمتهمان اين پر

 برند.همچنان در حبس به سر مياما شدند، ميالدي از زندان آزاد مي

از  فرن 94روه داليل مورد هدف قرار گرفتن اين گ نيترمهمبر اساس اين بيانيه، يكي از 
كشور، اعضاء  به رئيس اين طابها به امضاء طوماري خآن هاي اماراتي، اقدامسوي مقام

 ميالدي، جهت ايجاد 2011امارت آن در ماه مارس سال  7ي عالي و حاكمان ارشو
سوي  انتخاب تمامي اعضاء شوراي ملي فدرال از ازجملهاصالحات در ساختار حكومت، 

ينان از حصول اطم منظوربهسي هايي به قانون اساشهروندان اين كشور و افزودن متمم
 و نظارتي گسترده بوده است.اختيارات قانوني اري اين شورا از برخورد

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 16

 https://www.icfuae.org.uk/news/un‐urges‐uae‐give‐women‐equal‐rights 
١٧ UAE 94 
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 ،هاي امارات متحده عربي به اين درخواستافزايد كه واكنش مقاماين بيانيه مي
گرانه و نمايانگر عدم احترام به حقوق مدني و انساني شهروندان خود بوده و سركوب

داشت و اين طومار را در معرض حمالت مستقيمي چون، باز امضاكنندگانبسياري از 
هاي ساختگي اپذير در پي برگزاري دادگاهنحبس خودسرانه و صدور احكام حبس توجيه

ده و همچنين منجر به سلب شهروندي، مصادره امالك و و مبتني بر اتهامات كذب قرار دا
 ها از مشاغل خود شده است.ها و اخراج اعضاء خانواده برخي از آندارايي

امارات متحده عربي در  هايشود كه مقامهاي حقوق بشري متذكر ميبيانيه اين سازمان
مبتني بر ِاعمال شكنجه طرفانه و جامع در رابطه با دعاوي زمينه انجام تحقيقات مستقل، بي

پيش و پس از محاكمه و مسئول به شمار » 94يو.اِي ايي «رفتار عليه متهمان پرونده و سوء
ناكارآمد  ،حقوق بشر، همچنين جبران خسارات قربانيان  اين موارد نقض  آوردن عامالن

 اند.عمل كرده

بوس نگاه داشتن بسياري هاي امارات متحده عربي را به دليل محبيانيه مزبور در ادامه مقام
ها از زندان شان و انتقال آنسياسي پس از اتمام دوره محكوميت –از زندانيان عقيدتي 

با اين توجيه كه اين زندانيان تهديدي امنيتي » مراكز مشاوره«اكزي موسوم به الرزين به مر
شان كه نام رغمبهمراكزي كه  –آيند، مورد انتقاد قرار داده است براي حكومت به شمار مي

هاي اين كشور هستند كه از بندهاي حاكي از رواداري است، تنها بند ديگري از زندان
 اند.ديگر جدا شده

به پايان رساندن  رغمبهسياسي،  –زنداني عقيدتي  17با اين بيانيه، در حال حاضر  مطابق
ها از آنتن از  14خود همچنان در مراكز مشاوره محبوس هستند كه  دوره محكوميت

 آيند.به شمار مي» 94يو.اِي ايي «محكومان پرونده 

كند ه عربي درخواست ميهاي امارات متحداز مقام مزبور هاي حقوق بشريبيانيه سازمان
ها را تعطيل و تمامي زندانيان را پس از اتمام دوره تا اين مراكز مستقر در زندان

 شان آزاد نمايند.محكوميت

هاي سرشناس جامعه امارات از محكومان اين پرونده را شخصيتگفتني است كه برخي 
بشر، استاد قانون اساسي  از: دكتر محمد الُرِكن، وكيل حقوق اندعبارتدهند كه تشكيل مي
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و رئيس سابق كانون وكالي امارات متحده عربي، دكتر محمد المنصوري و سالم الشهي 
المرزوقي و شيخ محمد عبدالرزاق وكيل و مدافع حقوق بشر و عبدالسالم محمد درويش 

  .18الصديق، مدافع حقوق بشر
  
پرونده امجد محمد  اقدام گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه به بررسي -4

  ، شهروند سوري19نورالدين الناصر
ر داين سازمان  ،1401 تيرماه 7شنبه به گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه در روز سه

كنجه ر زمينه شد ملل اضطراري با گزارشگر ويژه سازمان طوربه تيرماهروز چهارشنبه اول 
امجد محمد الوقوع ريبتماس حاصل نموده و وي را در جريان استرداد قهري و ق

  نورالدين الناصر، شهروند سوري به كشور خود گذارده است.
تي ابوظبي الميالدي، در جاده مواص 2022الناصر در ماه آوريل سال  ،بر اساس اين گزارش

  به دبي توسط نيروهاي لباس شخصي امنيتي امارات دستگير شد. 
ي چهار فرزند است كه در پ گفتني است كه الناصر يكي از شهروندان سوري و پدر

تحده مرات سركوب مخالفان رژيم بشار اسد ناگزير به فرار از كشور خود و زندگي در اما
 عنوان راننده كاميون شده است. ميالدي به 2021عربي از ماه سپتامبر سال 

زمين  ياده و بهپقهري از كاميون خود  طوربهبنا بر شهادت ناظران اين دستگيري، الناصر 
ر . اين داست بيده شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مكاني نامعلوم انتقال يافتهكو

عات به اطال هرگونه هاي اماراتي دستگيري وي را منكر شده و از ارائهحالي است كه مقام
 ورزند.خانواده او امتناع مي

هري، مطابق با گزارش اين نهاد حقوق بشري، الناصر يك ماه پس از ناپديدشدگي ق
شده و  –كه او نيز ساكن امارات است  –سرانجام موفق به برقراري تماس با برادر خود 

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 18

 https://www.icfuae.org.uk/press‐releases/9th‐anniversary‐uae‐94-trial‐icfuae‐joins‐calls‐
free‐all‐those‐arbitrary‐sentenced 
١٩ Amjad Mohammad Nour Aldeen Al Nasser 
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به وي اطالع  كهنيادر ابوظبي محبوس است، ضمن  20اطالع داده كه در زندان سويحان
 شود.درنگ به اين كشور مسترد ميهاي سوريه بيداده شده كه به درخواست مقام

ته كه طلع ساخمزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه را سازمان الكرامه، گ رونيازا
 ده والناصر از امكان به چالش كشيدن اين تصميم در مقابل مقامي قضايي محروم بو

تانه اضر در آسآيند حقوقي در زمينه استرداد او آغاز نشده و وي در حال حفر گونههيچ
 خطر بازگشت قهري به سوريه قرار دارد.

درنگ با قوق بشري از گزارشگر ويژه سازمان ملل درخواست نموده تا بياين سازمان ح
داد ها درخواست نمايد تا از استرمقامات امارات متحده عربي وارد مذاكره شده و از آن

الناصر به سوريه منصرف شوند، چرا كه وي در كشور خود در معرض خطر ِاعمال شكنجه 
 .21و حتي اعدام قرار خواهد گرفت

  
ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در سارد نقض حقوق ب) موا

 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
  با تداوم معضالت بشردوستانه زمانهمبس در يمن برقراري آتش -1

، به اظهارات هانس گروندبرگ، 1401 تيرماه 20پايگاه خبري سازمان ملل در روز دوشنبه 
، معاون هماهنگي امور 22يژه سازمان ملل در امور يمن و جويس مسويافرستاده و

 رغمبهبشردوستانه اين سازمان، خطاب به شوراي امنيت اشاره كرده كه بر مبناي آن، 
بس ميان دولت يمن و نيروهاي انصارا...، فاجعه بشردوستانه در اين كشور قراري آتشبر

  آيد.ها متداوماً معضلي جدي به شمار ميههمچنان رو به وخامت نهاده و بازگشايي جاد

                                                            
٢٠ Sweihan 

  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 21
 https://www.alkarama.org/en/articles/uae‐un‐special‐rapporteur‐torture‐seized‐case‐
amjad‐mohammad‐nour‐aldeen‐al‐nasser 
٢٢ Joyce Msuya 
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يان بس موجب كاهش دو سوم از تلفات غيرنظامبنا بر اظهارات گروندبرگ، برقراري آتش
ر حال ان دز آغاز اين توافق شده و بخش عمده تلفات غيرنظاميدر قياس با سه ماه پيش ا
  پيوندد.ميهاي زميني و مهمات منفجر نشده به وقوع حاضر بر اثر انفجار مين

هاي طرف ه است كهابراز اميدواري نمود ييجاجابهاين مقام سازمان ملل با تكيه بر حق آزادي 
ها دست ها در استان تعز و ديگر استاندهدرگير در جنگ به توافقي در خصوص بازگشايي جا

 مينهن زر اييابند، چرا كه اين امر نه تنها موجب كاهش معضالت بشردوستانه و رفع موانع د
ر د ازجملهسازي شرايط زندگي روزمره براي مردم اين كشور، شده، بلكه آغاز روند عادي

  زند.قم ميمواردي چون، تحصيل، اشتغال، خدمات بهداشتي و اقتصاد را ر
گير چشم از سوي ديگر اظهارات خانم مسويا، ديگر مقام سازمان ملل، نمايانگر افزايش

ين ااطق و تداوم مخاطره بروز قحطي در برخي از من نيازمندهاي بشردوستانه مردم يمن
  المللي است.تر از سوي جامعه بينكشور بوده و تأكيدي بر ضرورت اقدامي جامع

ه و آميزتر شدشرايط انجام عمليات بشردوستانه دشوارتر و مخاطرهاين در حالي است كه 
افته يراسر يمن تداوم افكني و تحريك افكار عمومي عليه نهادهاي امدادرسان در سهراس

به  نيز رسان و تجمعات عموميهاي اجتماعي و پيامكه البته نشر اطالعات كذب در شبكه
  اين امر دامن زده است.

معضل اقدامات  نيتربزرگرش از كمبود بودجه همچنان به عنوان در پايان اين گزا
رو به وخامت نهادن  رغمبهبشردوستانه ياد شده كه برنامه جهاني غذاي سازمان ملل را 

 .23ها تن از مردم اين كشور نموده استميليون شرايط گرسنگي، ناگزير به قطع سهميه
  
  هاي بهداشتي ضروريسي به مراقبتدر زمينه دستر معضالت زنان و دختران يمني -2

، تداوم منازعه 1401 تيرماه 16شنبه به گزارش سازمان صليب سرخ جهاني در روز پنج
هاي اقتصادي و وضعيت رو به وخامت خدمات بهداشتي و شونت، دشواريمسلحانه، خ

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري سازمان ملل 23

 https://news.un.org/en/story/2022/07/1122302 
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ه افزوني را بر سر راسال گذشته، موانع روز 8هاي سالمت و درمان در يمن در زيرساخت
 كهدرحاليهاي بهداشتي ضروري پديد آورده، زنان و دختران جهت دسترسي به مراقبت

هاي خود كرده ناگزير به كاهش ميزان كمك هاي بشردوستانه راكمبود بودجه نيز، سازمان
  و به اين معضل دامن زده است.

 50از  تربنا بر گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) در حال حاضر كم
پذيرد و در هر دو هاي مادران يمني با حضور متخصصان زبده انجام ميدرصد از زايمان

هاي ناشي از زايمان و عوامل قابل يچيدگيساعت، يك مادر و شش نوزاد به دليل پ
زم ني الپيشگيري و عمدتاً به علت محدوديت يا عدم دسترسي به خدمات بهداشتي و درما

 دهند.جان خود را از دست مي

د ميليون شهرون 4,2درصد از حدود  73بر اساس گزارش سازمان صليب سرخ جهاني، 
دهند و زنان را زنان و كودكان تشكيل مي در اين كشور جا شده يمني از آغاز منازعاتبي

شوند كه به ميتر اقتصادي و اجتماعي هاي افزونپذيريجا شده دچار آسيبو دختران بي
هاي درماني كافي جهت درمان اي چون، مراقبتخدمات اوليهمحدوديت دسترسي به 

 انجامد.هاي مزمن ميبيماري

ميليوني يمن  30,5ميليون تن از جمعيت  20,1خوانيم كه بيش از در پايان اين گزارش مي
درصد از مراكز  51هاي بهداشتي اوليه دسترسي نداشته و تنها در حال حاضر به مراقبت

دهند. اين در حالي است كه افزايش چنان به فعاليت خود ادامه ميدرماني اين كشور هم
با  شيازپشيبحياتي را هاي بهداشتي ها، توانايي بيماران جهت دسترسي به مراقبتخشونت

  .24سازدمشكل مواجه مي
  
  
  
  

                                                            
  گزارش سازمان صليب سرخ جهاني. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://www.icrc.org/en/document/yemen‐women‐and‐girls‐struggle‐access‐essential‐
healthcare 
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  ها در يمني غذايي و كاهش سهميهافزايش سطوح ناامن -3
، از تداوم رو به وخامت نهادن 1401 تيرماه 13در روز دوشنبه  25وبپايگاه اينترنتي ريليف

اظ تعداد شهرونداني كه به لح كهنياوضعيت امنيت غذايي در يمن خبر داده، مبني بر 
 19درصد افزايش يافته و به  18ميالدي،  2021برند از سال تغذيه در ناامني حاد به سر مي

  ميليون تن رسيده است.
وده و بين افراد با سطوح اضطراري گرسنگي مواجه ميليون تن از ا 7,3بر اين اساس، 

رايط شهزار تن با  161ميالدي نيز، تا  2022رود كه در خالل نيمه دوم سال انتظار مي
  قحطي رو به رو شوند.شبه

ر تا كشو اين در حالي است كه دولت يمن به تازگي هشدار داده است كه ذخيره گندم اين
صد از در 90شود كه پايان است. اين گزارش يادآور مي اواسط ماه ژوئيه سال جاري رو به

ندم آن گ درصد از واردات 46نيازهاي غذايي داخلي يمن از طريق واردات تأمين شده و 
  پذيرد.از جانب كشورهاي روسيه و اوكراين انجام مي

 ا كمبوديز باز سوي ديگر و در ميانه اين شرايط وخيم، برنامه جهاني غذاي سازمان ملل ن
ه هاي غذايي در ماكاهش سهميه رغمبهشديد بودجه مواجه بوده و هشدار داده است كه 

  ها اجتناب ورزيد.هبيشتر اين سهمي توان از كاستنميالدي، نمي 2021دسامبر سال 
ت ميليون تن از شهروندان تح 5بر اساس اين گزارش، وضعيت موجود موجب شده تا 

راي بدن را دريافت درصد از كالري روزانه الزم ب 50تر از پوشش برنامه جهاني غذا، كم
مند د بهرهز خودرصد كالري مورد نيا 25ميليون تن ديگر نيز تنها از  8 كهدرحاليكنند، 

  شوند.مي
كند كه تداوم روند اين كمبودها موجب رو به وخامت نهادن اين گزارش در پايان تأكيد مي

  . 26شدمردم يمن خواهد  در ميان ناامني غذايي

                                                            
٢٥ ReliefWeb 

  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 26
 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐high‐levels‐food‐insecurity‐and‐reduced‐rations‐

dg‐echo‐ipc‐wfp‐media‐echo‐daily‐flash‐04-july‐2022 
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جا كردن شهروندان يمني ساكن جزيره اقدام نيروهاي امارات متحده عربي به بي -4
  27وريخعبدال

، 1401 اهتيرم 8لي ميدل ايست مانيتور در روز چهارشنبه تحلي –به گزارش پايگاه خبري 
الجزاير سقطرا به جا كردن ساكنان محلي مجمعنيروهاي امارات متحده عربي متهم به بي

دومين جزيره بزرگ اين  –وريخر ساخت پايگاهي نظامي در جزيره عبدالمنظو
  اند.شده -الجزاير مجمع

كه  ه استش دادبه نقل از منابع محلي گزار هاتيرم 7شنبه خبرگزاري يمن در روز سه
 يه قهريتخل نيروهاي نظامي امارات متحده عربي با تهديد به استفاده از سالح، اقدام به

  اند.شان در اين جزيره نمودهده از منازلها خانواده
هاي اخير پس از آغاز ساخت پايگاهي جاسازياند كه بياين منابع محلي همچنين افزوده

ن رود ميزبان نيروهاي مشترك امارات متحده عربي و رژيم اسرائيل در ايمان ميگكه 
 جزيره باشد، به وقوع پيوسته است.

يم هاي روزافزون ميان امارات و رژدر ميانه همكاري هابي جاسازيگفتني است كه اين 
 اهدفبسازي روابط خود ميالدي اقدام به عادي 2020اسرائيل انجام پذيرفته كه در سال 

  اند.الجزاير راهبردي يمن نمودهعايجاد پايگاهي نظامي و جاسوسي در اين مجم
هاي رژيم اسرائيل جهت طلبيقدام در راستاي جاهاافزايد كه اين اين گزارش در ادامه مي

 ت.المندب صورت گرفته اسيافتن جاي پايي در تنگه باب

نيروهاي امارات متحده عربي در سال  نشينيعقب رغمبهكند كه گزارش مزبور يادآوري مي
ميالدي از شهري بندري عدن، اين كشور همچنان به تحكيم و ارتقاء نفوذ خود در  2019

اقدامي كه از نگاه  –سقطرا پرداخته است  ازجملهين كشور، هاي جنوبي اديگر استان
  .28آيدبسياري از مردم اين مناطق نوعي اشغال به شمار مي

  

                                                            
٢٧ Abd Al‐Kuri 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  28
 https://www.middleeastmonitor.com/20220629‐uae‐forces‐are‐displacing‐yemenis‐from‐
abd‐al‐kuri‐island 
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  انساني در يمن فتر امور بشردوستانه سازمان ملل به وضعيتدنگاه اجمالي  -5
، 1401 تيرماه 7شنبه به گزارش دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در روز سه

ين اميزان گرسنگي در يمن در حال حاضر در باالترين سطوح خود، از آغاز جنگ در 
در معرض  يليون تن از مردم آنم 19و بيش از  ، بودهتاكنونميالدي  2015 كشور در سال

  شوند.هزار تن كه به ورطه قحطي نزديك مي 160 ازجملهخطر گرسنگي قرار دارند، 
امبر ه دسدجه، برنامه جهاني غذاي سازمان ملل را در مابر اساس اين گزارش، كمبود بو

اده دا كاهش ميليون تن از مردم يمن ر 8ه غذاي ميسال گذشته ميالدي، ناگزير نمود تا سه
، در حال روازاينها بكاهد. و همچنين در ماه ژوئن سال جاري مجدداً از ميزان اين كمك

ود را خايي روزانه نيمي از نيازمندهاي غذ تر ازميليون تن از مردم اين كشور كم 5حاضر 
نيازهاي  سومكيتر از مندي از كمميليون تن ديگر نيز ناگزير به بهره 8كنند و دريافت مي

 ي روزانه خود خواهند شد.يغذا

ان يمني، ميليون تن از زنان و كودك 8مطابق با گزارش اين نهاد سازمان ملل، بيش از 
هاي غذايي تغذيه شديد، نيازمند كمكبه سوء مبتال ودكهزار ك 500بيش از  ازجمله

 ماه هستند و اين در حالي است كه صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) تا
ر كودك هزا 50ميالدي، ناگزير به متوقف ساختن روند درمان بيش از  2022سال  هژوئي
ن آب هاي خود در زمينه تأميخشي ديگر تعليق فعاليتتعذيه شديد و در ببه سوء مبتال

  ميليون تن از مردم اين كشور خواهد شد. 3,6سالم و بهداشت براي تا 
را  انفجار بازمانده از جنگات قابلمهاي زميني و ساير مهمين ،اين گزارش در ادامه

ه و اين بس به شمار آوردبيشترين عامل تلفات غيرنظاميان در يمن در دوران برقراري آتش
ر هاي خود داست كه سازمان يونيسف تا ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، فعاليتدر حالي 

ون كودك و يميل 2دهد كه موجب قرار گرفتن زمينه آموزش مخاطرات مين را كاهش مي
 شود.هاي ناشي از انفجار مين ميشان در معرض خطر جراحات و مرگهايخانواده

ميليون تن از مردم  4در حال حاضر بيش از  به گزارش دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل،
 ها مخاطراتي چون، ناامني غذايي رااند و اين خانوادهجا شدهيمن در داخل اين كشور بي
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اند، تجربه برابر ديگر شهروندان اين كشور كه ناگزير به ترك خانه خود نشده 4احتماالً 
هاي مالي و لل در ماه ژوئيه، كمككنند. اين در حالي است كه آژانس پناهندگان سازمان ممي

جا هزار تن از بي 150هاي مربوط به تأمين مسكن و ساير كاالهاي مورد نياز همچنين كمك
 دهد.هزار تن از پناهجويان و پناهندگان را كاهش مي 100يك به دشدگان اين كشور و نز

هاي تعليق حمايتاز سوي ديگر، سازمان يونيسف نيز در ماه ژوئيه سال جاري، ناگزير به 
ميليون  2,5هاي الزم براي تا كمك كهدرحاليخود از سالمتي مادران و كودكان خواهد شد 

 .29آوردراهم ميفهزار تن از زنان يمني را  100كودك و 
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