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  رآمدد
بشر در تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق در اين گزارش دو عنوان كلي مشتمل بر 

بشر موارد نقض حقوق و  عربيكشورهاي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده 
در  هاي حقوق بشري در اين كشوراستفادهو ديگر سوء در يمنها از سوي اين دولت

از  دست آمدهها و اخبار آشكار به ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 شهريورماه
قرار مورد بررسي  1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمسازمان
  ست. گرفته ا

  
  خالصه اجرايي

 محور 6، به موارد نقض حقوق بشر در عربستانبخش مربوط به  گزارش حاضر، در
لل در زمينه به گزارش ساالنه دبيركل سازمان مآن،  محور نخستپرداخته است كه 

كه در پنجاه و يكمين اجالس شوراي حقوق بشر ارائه شده  مجازات اعدام اختصاص يافته
ه كشورهاي ديگر در سايه كند كه عربستان سعودي به همران گزارش تأييد مياست. اي

از سر گرفته يا افزايش  مجازات اعدام را ياجراالملل، موارد نقض گسترده حقوق بين

                                                            
 United Nations Office forبشردوستانه سازمان ملل ( )؛ دفتر هماهنگي امورUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

the Coordination of Humanitarian Affairs ر (بان حقوق بشديدهسازمان )؛Human Rights Watch ؛ سازمان(
 Amnestyالملل (عفو بين Internationalالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي ()؛ كارزار بينInternational 

Campaign  for  Freedom  in  the  United  Arab  Emirates  (ICFUAE)المللي ي براي صلح بين)؛ بنياد كارنگ
)Carnegie Endowment for International Peaceبشر (سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي  )؛European‐

Saudi  Organization  for  Human  Rights  (ESOHR)سازمان حقوق بشري القسط ( )؛ALQST for  Human 

Rights) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM for Democracy and Human Rights ؛ مؤسسه(
 Americansبراي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (ها آمريكايي for  Democracy  and  Human  Rights  in 

Bahrain  (ADHRB)) ؛ سازمان حقوق بشري الكرامه(Alkarama( گزارشگران بدون مرز سازمان )؛Reporters 

without Bordersوب (يليفپايگاه اينترنتي ر )؛ReliefWeb) ؛ خبرگزاري شينهوا(Xinhua News Agencyراديو  )؛
 Radio( المللي فرانسهبين France  Internationaleپايگاه خبري نيو عرب / العربيه الجديد ( )؛Al  Arabiya  Al‐

Jadeed / The New Arab پايگاه خبري يمن آنالين ()؛YemenOnlineعرب نيوز  روزنامه شبكه خبري دويچه وله؛ )؛
)Arab News يست مانيتور (تحليلي ميدل ا –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO) و شبكه خبري (

  الميادين.
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ميالدي، به دليل برقراري مقررات مرتبط با  2020گزارش اگر چه در سال  بنابراين. اندداده
 ازجملهآن در چندين كشور،  يام و اجراور احكام اعد، شمار صد19 –بيماري كوويد 

و  2021هاي ها در سالعربستان سعودي كاهش يافته، اما در پي تسهيل اين محدوديت
ميالدي اين مجازات در بسياري از كشورها از سرگرفته شده يا ميزان آن افزايش  2022

 صد از اين موارد را بهدر 88عربستان سعودي،  ازجملهكشور،  3 كهيدرحاليافته است، 
 د.انخود اختصاص داده

  
صدور احكام  در خصوصسازمان حقوق بشري القسط گزارش اين بخش، محور دوم 

از سوي حكومت سعودي عليه فعاالن و  –سال  50تا  32از  –مدت حبس طوالني
د موررا  هاي اجتماعيها در قبال فعاليت در رسانهشهروندان خود در راستاي مجازات آن

، فعال حقوق بكه سلمي الشهاانتشار يافت  گزارش پس از آناين وجه قرار داده است. ت
هاي اجتماعي، به هايي در شبكهزنان، در ماه اوت سال جاري ميالدي به دليل انتشار توئيت

نيز  ر و پس از وي، نوره سعيد القحطانيسال ممنوعيت از سف 34سال حبس و  34تحمل 
اند كه از وم شدهمحكنوعيت از سفر سال مم 45سال حبس و  45ل به همين سبب، به تحم

منظر اين گزارش نمايانگر رو به وخامت نهادن وضعيت حقوق بشر در عربستان پس از 
  ديدار جو بايدن از اين كشور است.

  
گزارش سازمان حقوق بشري القسط در خصوص ويدئوي انتشار اين بخش،  وممحور س

ي و پليس سعودي با كه در آن مأموران امنيت را بررسي نمودهعي هاي اجتمايافته در شبكه
لباس شخصي، زنان و دختران جوان مقيم پرورشگاهي در استان عسير را مورد حمله 

اند. گفتني است كه اين حمله پس از آن صورت گرفت كه اين زنان قرار دادهبار خشونت
ند. اكان دست به تحصن زدهشان در اين مدر اعتراض به شرايط زندگي و نقض حقوق

هاي سعودي در خصوص ايجاد اصالحات و بهبود ش، به رغم گفتمان مقامگزار بنابراين
ها همچنان تضييع شده و نظام سركوبگر قيوميت مردساالرانه در وضعيت زنان، حقوق آن

  آيد.جامعه حاكم بوده و عدم تمكين در قبال قيمان مرد همچنان جرم به شمار مي
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 ه خطربالملل پرداخته كه در واكنش اين بخش، به گزارش سازمان عفو بين ارمهچمحور 
دادي تن از مردان نوبياني مصري در معرض حبس به دليل برپايي روي 10قرار گرفتن 

هاي سعودي همچنان به پيگرد قانوني اين مردان آميز، خاطرنشان نموده است كه مقامصلح
داوم تجتماعات زادي بيان و تشكيل اآقوق خود در زمينه شان از حمنديتنها به دليل بهره
ه بها را به مدت بيش از دو سال خودسرانه محبوس و دادگاهي آن كهآنبخشيده، پس از 

 اند.شان برگزار كردهشدت ناعادالنه و در تغاير با فرآيند صحيح حقوقي را براي

  
ناسبت بشر به موق براي حقسعودي  –به گزارش سازمان اروپايي اين بخش،  پنجممحور 

يك گيري سيستماتجهاني قربانيان ناپديدسازي قهري، مبني بر تداوم بهرهاوت، روز  30
زات مجا حكومت عربستان سعودي از اين اقدام و همچنين مصونيت متداوم مرتكبان آن از
زي ندسادر غياب قوه قضائيه مستقل اشاره نموده است. اين سازمان حقوق بشري به مست

اي براي ِاعمال زمينهپيش عنوانبهي قهري موارد استفاده دولت سعودي از ناپديدساز
كام اعترافاتي كه در بسياري مواقع جهت صدور اح –شكنجه و اخذ اعتراف پرداخته 

  اند.احكام اعدام به كار گرفته شده ازجملهكيفري، 
  

بشر در قوق سعودي براي ح –به گزارش سازمان اروپايي اين بخش،  ششممحور 
واهي مجرم، از جانب دادگاه تجديدنظرخا... الدرازي، كودكخصوص تأييد حكم اعدام عبد

دالت، ع ياجراترين الزامات كيفري ويژه پس از برگزاري دادگاهي نمايشي و فاقد ابتدايي
ن از نگاه اي همچنين بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شكنجه اختصاص يافته است.

ه، چرا بود و فاقد توجيه قانوني ي خودسرانهشري، محاكمه عبدا... الدرازسازمان حقوق ب
در  شده كه در پي موارد نقض فاحش موازين محاكمه قانوني انجام پذيرفته و حكم صادر

ي مجرمان و همچنين نفاين رابطه در تغاير با كنوانسيون حقوق كودك و قانون كودك
  .ازات اعدام استاظهارات محمد بن سلمان در زمينه لغو مج
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موضوعي مورد بررسي  محور 3، رد نقض حقوق بشر در بحرينموادر بخش مربوط به 
به گزارش اخير مركز حقوق بشر بحرين مبني بر آن،  محور نخستاست كه  قرار گرفته

هاي بحرين اشاره نموده است كه باالترين شمار فعال سياسي در زندان 4500حبس حدود 
گزارش  بنابراينرود. قياس با ساير كشورهاي عرب به شمار مي زندانيان سياسي در

هاي هزار تن را به دليل نگرش 15هاي بحرين در خالل دهه گذشته نزديك به مقام
اند، همچنين بر اساس گزارش انتشار يافته از سوي مؤسسه شان دستگير نمودهسياسي
رتبه نخست را در زمينه  هاي سياست كيفري در سال گذشته ميالدي، اين كشورپژوهش

 يان در قياس با ساير كشورهاي عربي كسب كرده است.تعداد زندان

  
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در به گزارش مؤسسه آمريكايياين بخش،  محور دوم

كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل نظر خود در  كهنيابحرين پرداخته مبني بر 
موسوم به  جمعي ناعادالنهريني در محاكمه دستهشهروند جوان بح 5خصوص محكوميت 

 طوربهرا منتشر نموده و بر اساس آن، اين جوانان » پرونده سلول (سردار) سليماني«
اند. گفتني است كه اين المللي حقوق بشر دستگير شدهخودسرانه و در تناقض با قانون بين

ژانويه سال  31د كه در روز آيننفره از متهماني به شمار مي 18پنج تن بخشي از گروه 
اند و اكنون كارگروه حبس دي توسط ديوان عالي كيفري بحرين محاكمه شدهميال 2021

درنگ در اين خودسرانه سازمان ملل از دولت اين كشور درخواست نموده تا اقدامات بي
  رابطه، مشتمل بر آزادي اين زندانيان را اتخاذ كند.

  
مورد بحرين در  اني دراي جهور از جلسات بررسي دورهبا توجه به برگزاري چهارمين د

به بيانيه سازمان سالم براي  اين بخش ومسمحور ماه نوامبر سال جاري ميالدي، 
ارائه شده  شهريورماه 9در روز چهارشنبه دموكراسي و حقوق بشر  اختصاص يافته كه 

دان ي شهرونقتصادي، اجتماعي و فرهنگق احقوبر ضرورت رعايت  است. اين بيانيه
بر زندانيان اين كشور  19 –بحريني، حقوق كارگران مهاجر و تأثير شيوع بيماري كوويد 

  تأكيد نموده است.
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 موضوعي محور 3، موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربيدر بخش مربوط به 
ن حقوق سوي سازماي از گزارش به آن،محور نخست كه  است مورد بررسي قرار گرفته

ه ه كارگروبهاي شماري از زندانيان امارات متحده عربي ه مبني بر ارائه پروندهالكرامبشري 
يان غم به پاراين زندانيان به  كهنياحبس خودسرانه سازمان ملل پرداخته، با توجه به 

ز مراكشان همچنان در حبس باقي مانده و در مراكزي موسوم به رسيدن دوران محكوميت
عالم شوند. در ادامه اين گزارش آمده است كه به رغم ايداري ممناصحه (مشاوره) نگاه

لت ، دوخودسرانه بودن حبس اين زندانيان از سوي كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل
 ردن مدتري كامارات متحده به اين نظر وقعي ننهاده و محكومان اين پرونده ناگزير به سپ

 يسازوكارهاكشور به همكاري با  ل ايناند كه نمايانگر عدم تمايهزمان حبس خود شد
 سازمان ملل است.

  
بي در المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانيه كارزار بين بهاين بخش،  محور دوم

يگر ده بار اوت، مصادف با روز جهاني قربانيان ناپديدسازي قهري، اشاره كرده ك 30روز 
ياسي از زندانيان س سرنوشت بسياريتا  ت متحده عربي درخواست نمودههاي امارااز مقام

برند، آشكار سازند، همچنين از كه همچنان در شرايط و اماكن نامعلوم به سر مي
هاي متحمل پذيري مرتكبان به اين جرم اطمينان حاصل كرده و خسارات و آسيبمسئوليت

  ند.هاي آنان را جبران نمايادهشده از سوي قربانيان، بازماندگان و اعضاء خانو
  

ها سازمان حقوق بشري اين بخش، به صدور بيانيه مشترك از جانب ده سوممحور در 
هاي ارائه شده از توصيه ياجرامبني بر درخواست از حكومت امارات متحده عربي جهت 

فتار رسوي كميته منع شكنجه سازمان ملل و حمايت از افراد در قبال اِعمال شكنجه و سوء
ضمن متهم نمودن حكومت امارات متحده عربي به اِعمال  انيهاشاره شده است. اين بي

كه قانون اين كشور اِعمال شكنجه را جرم به شمار  هاي گسترده، تأكيد نمودهاستفادهسوء
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هاي الزم در راستاي ممانعت از اين اقدام عليه زندانيان نياورده و نظام حقوقي آن حمايت
  داده است.را ارائه ن

  
موارد نقض حقوق بشر از جانب ائتالف به رهبري شامل اضر گزارش ح بخش دوم

در  شود كهمي هاي حقوق بشري در اين كشوراستفادهعربستان در يمن و ديگر سوء
به گزارش شبكه خبري الميادين در  آن،محور نخست  بوده و محور 5مجموع مشتمل بر 

شهر صنعا پرداخته است  ن درمركز اجرايي اقدام براي مي رابطه با بيانيه صادر شده از سوي
بس در يمن در روز دوم آوريل سال جاري ميالدي از زمان برقراري آتش كهنيامبني بر 
اي و هاي خوشهتن از شهروندان غيرنظامي اين كشور بر اثر انفجار مين، بمب 324، تاكنون

 اند.هشد رهبري عربستان كشته و مجروحساير مهمات به جا مانده از نيروهاي ائتالف به 

  
المللي مهاجرت در زمينه وضعيت استان مأرب گزارش سازمان بيناين بخش،  محورم دوم

هاي وضعيت جبهه كهنيادر ماه اوت سال جاري ميالدي را مورد بررسي قرار داده مبني بر 
ايي از شهر مأرب هاين استان شاهد تغييرات چنداني نبوده و شليك خمپاره به سوي بخش

المللي جاشدگي سازمان بينيافته است. بر اساس شاخص رديابي بيوم همچنان تدا
جا شده يا ناگزير از خانوار در داخل استان مأرب بي 392حدود  ،مهاجرت، در ماه اوت

اين رقم در ماه  كهدرحالياند، هاي ديگر به ويژه استان شبوه، به اين استان پناه آوردهاستان
هاي جا شده در اين منطقه در ماها تعداد خانوارهاي بيلذوده است. خانوار ب 237وئيه ژ

هاي سنگين در استان اخير به دليل تشديد مخاصمات در استان شبوه، جاري شدن سيل
هاي مالي، كاالهاي سرپناه، غذا، كمك ازجملههاي بشردوستانه، مأرب و نياز مردم به كمك

 تي افزايش يافته است.هاي معيشضروري و كمك

  
به گزارش شبكه خبري الميادين در خصوص بيانيه شركت نفت اين بخش،  ومس محور

نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان همچنان به توقيف  كهنيايمن اشاره نموده مبني بر 
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دهند، بس برقرار شده در اين كشور ادامه ميهاي يمني در تناقض با آتشنفتكش
است. به گزارش شركت نفت  اختيار كردهملل در اين رابطه سكوت مان ساز كهدرحالي

كشتي حامل سوخت توسط نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به توقيف  14 تاكنونيمن 
ها مراحل بازرسي را طي كرده و مجوز سازمان ملل را اخذ تمامي آن كهدرحاليدرآمده، 

 اند.نموده

  
ق جمعيت نقل از صندو بهب واينترنتي ريليفپايگاه  به گزارشاين بخش،  ممحور چهار

هاي بشردوستانه آژانس دفتر كمك كهنيامبني بر  است، سازمان ملل اختصاص يافته
لل جهت مميليون دالري را به اين نهاد سازمان  7المللي اياالت متحده، كمكي توسعه بين
ن و هزار تن از زنا 500ه مات سالمت باروري به نزديك بهاي اضطراري و خدارائه كمك

اس اين گزارش در حال حاضر حدود بر اس پذير يمني اختصاص داده است.ان آسيبتردخ
 وري وميليون تن از زنان و دختران يمني نيازمند دسترسي به خدمات سالمت بار 8,1

 گونهنيارائه مركز درماني، تنها يك مركز از امكان ا 5از هر  كهدرحاليزايمان بوده، 
 برخوردار است. ماتخد

  
امور  وب به نقل از دفتر هماهنگيبه گزارش پايگاه اينترنتي ريليفاين بخش،  جمپن محور

ي، همچنان يكي ميالد 2022يمن در سال  كهنيامبني بر  ،بشردوستانه سازمان ملل پرداخته
تن از ن ميليو 23,4، با توجه به اين آمده هاي انساني جهان به شمارناز بزرگترين بحرا

 . بر اساسهاي بشردوستانه هستندها يا حمايتكمك د دريافتنمازجمعيت اين كشور ني
تصادي ي اقاين گزارش، بحران بشري در يمن كه در آغاز بر اثر تداوم منازعات و فروپاش

ش ميزان هاي ضروري، افزايدر اين كشور رقم خورده بود، در ادامه به واسطه كمبود بودجه
هاي بشردوستانه رو به دسترسي روييش هاي پاني و همچنين چالشتورم در سطح جه

  وخامت نهاده است.
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  :مالحظه نمود هاي مذكور راتن گزارشتوان مدر ادامه مي
  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي الف) موارد نقض حقوق

 

  *عربستان سعودي
از  درصد 88 ياجراور مسئول كش 3دبيركل سازمان ملل: عربستان يكي از  -1

  هاي جهانماعدا
، به 1401 شهريورماه 23در روز چهارشنبه  2بشرسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 

گزارش ساالنه دبيركل سازمان ملل در زمينه مجازات اعدام پرداخته كه در پنجاه و يكمين 
د كه عربستان سعودي كناجالس شوراي حقوق بشر ارائه شده است. اين گزارش تأييد مي

مجازات  ياجراالملل، رهاي ديگر در سايه موارد نقض گسترده حقوق بينه كشوهمرا به
كشور جهان اين مجازات را  170 كهدرحالياست،  اعدام را از سر گرفته يا افزايش داده

  اند.لغو و يا تعليق نموده
بيماري  ط باري مقررات مرتبميالدي، به دليل برقرا 2020گزارش اگر چه در سال  بنابراين
ستان عرب ازجملهآن در چندين كشور،  ياجرا، شمار صدور احكام اعدام و 19 –كوويد 

 2022و  2021هاي ها در سالسعودي كاهش يافته، اما در پي تسهيل اين محدوديت
افته يش يميالدي اين مجازات در بسياري از كشورها از سرگرفته شده يا ميزان آن افزا

ا به خود درصد از اين موارد ر 88ستان سعودي، ربع ازجمله، كشور 3 كهدرحالياست، 
 اند.اختصاص داده

 هاي ويژه شوراي حقوق بشر در خصوص استفاده ازاين گزارش به ابراز نگراني رويه
تباع بال اقعربستان سعودي، در  ازجملهقوانين مبارزه با تروريسم در برخي از كشورها، 

 ر اين موارداحكام صادر شده د كهنيابه ته، با توجه اي اقليت پرداخهخارجي و گروه
تي تهامابرگزاري محاكمه عادالنه نبوده و ا ازجملهمبتني بر فرآيندهاي صحيح قضايي 

مراه رفتار و ناپديدسازي قهري را به هچون، بازداشت خودسرانه، اِعمال شكنجه و سوء
  داشته است. 

                                                            
٢ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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معي انجام هاي دسته جامن ملل نيز اعدقوق بشر سازماگفتني است كه كميسر عالي ح
هاي اقليت عليه گروه ازجملهپذيرفته در عربستان مبتني بر اتهامات تروريستي 

 محكوم نموده است.را هاي ضدحكومتي كننده در اعتراضمشاركت

صوص خاين گزارش در ادامه به ابراز نگراني شديد گزارشگران ويژه سازمان ملل در 
 كهنياجه به سعودي پرداخته، با توان در عربستان مجرمعليه كودكاحكام اعدام صدور 

نجه و ا ِاعمال شكبعادالنه و اتهامات مرتبط هاي نابور در پي برگزاري محاكمهاحكام مز
  اند. حبس خودسرانه صادر شده

از  هاي فراقضايياز سوي ديگر كارگروه و گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعدام
اي دام برذ تدابير قانوني الزم، صدور حكم اعاند تا با اتخادرخواست نمودهعربستان 

 درنگ لغو كند.قصاص و حد بي ملهازجمجرمان را در قبال تمامي جرائم، كودك

 ماميدبير كل سازمان ملل در پايان گزارش خود ضمن خاطرنشان كردن ضرورت اقدام ت
 كيدر، تألي حقوق بشالملقانون بين دات خود ذيلكشورهاي جهان به رعايت كامل تعه

ي برا نموده است كه كشورهاي حامي ابقاء مجازات اعدام، بايد اين مجازات را تنها
م، ترين جرائم، همچون قتل عمد، آن هم با توجه به وضعيت فرد مجرم و شرايط جرجدي

 درآورند. ياجرابه 

زامات است نموده تا الي جهان درخواين مقام سازمان ملل همچنين از تمامي كشورها
حكم اعدام را رعايت نموده و مطابق با قانون  ياجرارابطه با صدور و  شفافيت در

هاي به معلوليت مبتالمجرمان و افراد المللي حقوق بشر، مجازات اعدام براي كودكبين
 .3رواني و ذهني را ممنوع اعالم كنند

  
  

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  – گزارش سازمان اروپايي 3

https://b2n.ir/s84002 
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ر عربستان ديدي از سركوب دله جنگر مرحصدور احكام حبس حداكثري، نمايا -2
  سعودي

، در پي 1401 شهريورماه 18با انتشار گزارشي در روز جمعه  4سازمان حقوق بشري القسط
از سوي حكومت سعودي عليه  –سال  50تا  32از  –مدت صدور احكام حبس طوالني

ماعي، هاي اجتنهها در قبال فعاليت در رسافعاالن و شهروندان خود در راستاي مجازات آن
  نموده است.را اعي و سياسي در اين كشور جاد اصالحات اجتمدرخواست اي

، فعال حقوق زنان، در ماه اوت سال 5اين اقدام پس از آن انجام پذيرفت كه سلمي الشهاب
سال حبس  34هاي اجتماعي، به تحمل هايي در شبكهجاري ميالدي به دليل انتشار توئيت

نيز به همين سبب، به  6د القحطانياز وي، نوره سعي ز سفر و پسسال ممنوعيت ا 34و 
  سال ممنوعيت از سفر محكوم شدند. 45سال حبس و  45تحمل 

دريافته است كه دادگاه كيفري ويژه سعودي، عبدا...  پسازآنسازمان حقوق بشري القسط 
خود  قهري منزلاش به امتناع از ترك را نيز به دليل حمايت از اقدام خانواده 7الحويطي

سال ممنوعيت از سفر و  50سال حبس و  50وژه نئوم، به تحمل رپراب ياجراجهت 
ميالدي، به  2020نويس رايانه از سال ، نويسنده، مترجم و برنامه8همچنين اسامه خالد

  حبس محكوم نموده است. 32تحمل 
در  بشر هاي اخير مرحله جديدي از نقض فاحش حقوقبر اساس اين گزارش، محكوميت

در  ورجمهوري اياالت متحده به اين كشسسفر جو بايدن، رئيه در پي ، به ويژربستان راع
هاي حقوق بشري با سازد. گفتني است كه گروهماه ژوئيه سال جاري ميالدي، نمايان مي

ن، هاي گسترده فعاالدستگيري ازجملهتوجه به وقوع پيشاپيش اين موارد در عربستان، 
با  سازي روابطعادي هرگونهداده بودند كه  اران و قضات، هشدارنگزنامهنويسندگان، رو

جر محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، به از سرگيري نقض حقوق بشر در اين كشور من
 هاي اخير به اثبات رسيده است.امري كه با نگاه به محكوميت –خواهد شد 

                                                            
٤ ALQST for Human Rights 
٥ Salma al‐Shehab  
٦ Nourah Saeed al‐Qahtani 
٧ Abdulilah al‐Huwaiti 
٨ Osama Khaled 
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 ان سعودي رويدادير عربستقوق بشر دكند كه اگر چه نقض حاين گزارش خاطرنشان مي
 2017ال ساما از زمان به قدرت رسيدن محمد بن سلمان در  آيد،يد به شمار نميجد

ها افزايش يافته و وضعيت حقوق بشر به بدترين سطح خود طي استفادهميالدي، ميزان سوء
  هاي متمادي نزول كرده است.دهه

ين ست نموده تا احكام اي درخواهاي سعودسازمان حقوق بشري القسط در پايان از مقام
سياسي و مدافعان حقوق بشر  –ها را به همراه ساير زندانيان عقيدتي آنفعاالن را لغو و 

المللي و درنگ و بدون قيد و شرط آزاد كنند. اين نهاد همچنين از جامعه بينمحبوس، بي
ن كشور هاي ايهاي حقوق بشري درخواست نموده تا به تحت فشار قرار دادن مقامسازمان

  . 9هاي خود و احترام به حقوق بشر تداوم بخشندفادهاستيان دادن به سوءدر راستاي پا
در تحولي ديگر در اين رابطه، دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز از 
حكومت عربستان درخواست كرده تا عالوه بر آزاد نمودن سلمي الشهاب، مدافع حقوق 

زناني كه پس از  ازجملهمدافعان حقوق بشر، ي احكام صادره عليه ني تمامبشر، به بازبي
اند، همچنين احكام آميز حكومت به حبس درآمدههاي تبعيضتالش جهت اصالح سياست

  .10دنگاران پردازان مذهبي و روزنامهرهبر
  
 عوديسستيزي در عربستان ن پرورشگاه، نماد زنحمله به زنا -3

، در 1401 شهريورماه 10شنبه ر گزارشي در روز پنجد لقسطسازمان حقوق بشري ا
هاي اجتماعي كه در آن مأموران امنيتي و پليس خصوص ويدئوي انتشار يافته در شبكه

سعودي با لباس شخصي، زنان و دختران جوان مقيم پرورشگاهي در استان عسير را مورد 
ز آن است كه اين حمله پس ا گفتنياند، عميقاً ابراز نگراني نموده است. حمله قرار داده

در اين مكان شان زنان در اعتراض به شرايط زندگي و نقض حقوق صورت گرفت كه اين

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازبيني در لينك: 9

 https://www.alqst.org/en/post/extreme‐jail‐terms‐in‐saudi‐arabia‐signal‐new‐phase‐of‐
repression 
١٠ https://b2n.ir/a03836 
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هاي هايي را در زمينه كيفيت خدمات و مراقبتاند كه خود پرسشدست به تحصن زده
  انگيزد.هاي اين كشور برميارائه شده در پرورشگاه

قيق حتاي دستور انجام نيهستان عسير با صدور بياحلي اهاي مبر اساس اين گزارش، مقام
وران مأم در اين زمينه را صادر كرده و اين در حالي است كه با توجه به عدم محكوميت

 گونهنيارا كه ود، چتحقيق در اين رابطه فاقد اعتبار خواهد ب هرگونهامنيتي در بيانيه مزبور، 
ه كام پذيرفته هاي سعودي انجين زندانهمچناقدامات در گذشته نيز در اماكن مشابه و 

رد مورد تحقيق قرار نگرفته و يا در صورت انجام تحقيق، مرتكبان آن مو كيچيه
  اند.بازخواست قرار نگرفته

هاي اعتناييسازمان حقوق بشري القسط همچنين به تازگي اقدام به مستندسازي موارد بي
تغذيه و رو به وءسنموده كه منجر به  كشورهاي اين عامدانه پزشكي و اداري در زندان

ني ان زندابرخي از زن كهنياادن وضعيت سالمت زندانيان شده است، عالوه بر وخامت نه
 اند.ها قرار گرفتهدر معرض آزارهاي جنسي و ساير شكنجه

د هاي سعودي در خصوص ايجاد اصالحات و بهبوگزارش، به رغم گفتمان مقام بنابراين
ر ت مردساالرانه در قيوميشده و نظام سركوبگها همچنان تضييع حقوق آن، وضعيت زنان

 آيد.جامعه حاكم بوده و عدم تمكين در قبال قيمان مرد همچنان جرم به شمار مي

هاي سعودي درخواست نموده تا با انجام اين سازمان حقوق بشري در پايان از مقام
مالن حمله پذيري عازبور از مسئوليتم طرفانه در رابطه با حادثهتحقيقات عيني و بي

دائمي و حقوقي  يسازوكارنان جوان اين پرورشگاه اطمينان حاصل كرده، بار به زخشونت
را در راستاي حمايت از زنان و دختران جوان در اين اماكن ايجاد نموده و نهادي مستقل 

 .11را جهت نظارت بر اماكن مزبور بنيان نهند
  

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.alqst.org/en/post/video‐of‐security‐officers‐attacking‐women‐in‐saudi‐
orphanage‐highlights‐state‐misogyny 
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  سعوديبستان در عر 12مردان مصري نوبياني حكم حبس در انتظار -4
، در واكنش به خطر قرار 1401 اهشهريورم 9الملل در روز چهارشنبه سازمان عفو بين

آميز، لحصتن از مردان نوبياني مصري در معرض حبس به دليل برپايي رويدادي  10گرفتن 
به  مردان تنها نهاي سعودي همچنان به پيگرد قانوني ايخاطرنشان نموده است كه مقام

خشيده، بان و تشكيل اجتماعات تداوم ينه آزادي بيشان از حقوق خود در زمنديمدليل بهره
ها را به مدت بيش از دو سال خودسرانه محبوس و دادگاهي به شدت آن كهآنپس از 

 اند.شان برگزار كردهناعادالنه و در تغاير با فرآيند صحيح حقوقي را براي

ها آن و محاكمه ابتداري اين مردان از بشري ضمن اعتراض به دستگي قواين سازمان حق
شان درنگيبر ضرورت آزادي ب –دادگاه جرائم تروريستي  –در مقابل دادگاه كيفري ويژه 

هاي سعودي را ملزم به فراهم آوردن ها تأكيد كرده و همچنين مقامآن و رفع اتهامات
ها داراي برخي از آن كهنياا توجه به نموده، بي شكهاي پزشان به مراقبتدسترسي كامل
  به بيماري هستند. مبتالسنين باالتر و 

ميالدي، هنگامي كه قصد  2019در ماه اكتبر سال  ابتداگفتني است كه اين مردان نوبياني 
) را داشتند دستگير و 1973برگزاري مراسم يادبود جنگ اعراب و رژيم اسرائيل (در سال 

كه مجدداً  2020 شدند، تا ماه ژوئيه سالم ممنوعيت از سفر آزاد ت حكريافسپس با د
دستگير و در مكاني نامعلوم بدون دسترسي به وكيل يا اعضاء خانواده خود به حبس 

ميالدي محاكمه و متهم  2022و  2021هاي ها همچنين در دو مرحله در سالدرآمدند. آن
دند. گفتني المسلين شتگي با اخوانهمبسادن به برگزاري رويداد بدون مجوز و نشان د

شده ) بر پا ميشهريورماه 9اوت ( 31ها بايد در روز چهارشنبه اع سوم آناست كه استم
  .13است

                                                            
و منطقه  ليدر امتداد رود ن شتريب هاي. نوبكننديم يصر زندگهستند كه در شمال سودان و جنوب م يقوم يگروه هاينوب 12

 يقوم انيوبناست.  ييلوصحراين يهاباندر خانواده ز يشرق تباريسودان يهااز شاخه زبان ينوب يهااند. زباناسوان ساكن
  .به نوبه معروف است يقه سكونت قوم نوبهستند. منط پوسترهيت
  قابل بازيابي در لينك:  الملل.گزارش سازمان عفو بين 13

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/saudi‐arabia‐egyptian‐nubian‐men‐face‐
prison‐sentence‐for‐organizing‐event 
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  ناپديدسازي قهري: تداوم جنايت عليه بشريت در عربستان سعودي -5
 9 بهبا انتشار گزارشي در روز چهارشن ربشسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 

بر تداوم  ربانيان ناپديدسازي قهري،اوت، روز جهاني ق 30، به مناسبت 1401 ريورماههش
وم گيري سيستماتيك حكومت عربستان سعودي از اين اقدام و همچنين مصونيت متدابهره

  مرتكبان آن از مجازات در غياب قوه قضائيه مستقل تأكيد نموده است.
ديدسازي ه دولت سعودي از ناپاستفاد ي موارداين سازمان حقوق بشري به مستندساز

اعترافاتي كه در  –اي براي ِاعمال شكنجه و اخذ اعتراف پرداخته زمينهپيش عنوانبهقهري 
اند. اين احكام اعدام به كار گرفته شده ازجملهبسياري مواقع جهت صدور احكام كيفري، 

جه جان خود عمال شكنهري و اِ در حالي است كه برخي از زندانيان پس از ناپديدشدگي ق
 اند.ست دادهرا از د

المللي حمايت از تمامي افراد در بر اساس اين گزارش، عربستان سعودي كنوانسيون بين
عيوب و نواقص قوانين اين  كهنياقبال ناپديدسازي قهري را تصويب ننموده، عالوه بر 

امات آن جهت ختيار مقرا در ا كشور، به ويژه قانون مبارزه با جرائم تروريستي، مستمسكي
  داده است.  سازي زندانيان قرارناپديد

هاي قهري يا ناخواسته شوراي حقوق بشر اين در حالي است كه كارگروه ناپديدسازي
 2022تا ماه اوت سال  2011سازمان ملل نيز شاهد اين موارد در عربستان بوده و از سال 

ي در معرض ناپديدساز فرادي كهسرنوشت اپرونده در رابطه با  12ميالدي، در خصوص 
اند و همچنين در زمينه توجيه اين موارد بر اساس قانون مبارزه با قهري قرار گرفته

 موردنظرتروريسم از حكومت اين كشور پرسش نموده است. گفتني است كه از ميان افراد 
يالدي ال جاري مسازمان ملل دو تن به جرم ارتكاب به اقدامات تروريستي در ماه مارس س

 81افات اخذ شده تحت شكنجه، در گروهي ناعادالنه و اعتر از برگزاري محاكمهپس 
 دسته جمعي اعدام شدند.  طوربهنفري 

بشر، عربستان سعودي با اقدام به سعودي براي حقوق  –از منظر سازمان اروپايي 
خلي اين قوانين دامرتكب جنايت عليه بشريت شده كه در تناقض با  ،ناپديدسازي افراد

يانگر غيرقابل اعتماد بودن نهادهاي قضايي و امنيتي المللي بوده و نماشور و قوانين بينك
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هاي حكومتي از مجازات فراهم اي مناسب را براي مصونيت مقامآن است كه زمينه
دعاوي ملك سلمان و محمد بن سلمان در خصوص ايجاد  كهنيااند، عالوه بر آورده

  .14برده است ن را نيز زير سؤاليي عربستانظام قضا اصالحات در
  
هاي عربستان ، قرباني شكنجه از سوي مقام15تأييد حكم اعدام عبدا... الدرازي -6

  سعودي
، از 1401 شهريورماه 2در روز چهارشنبه  ربشسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 

فري كي يدنظرخواهياه تجددادگمجرم، از جانب تأييد حكم اعدام عبدا... الدرازي، كودك
 عدالت، ياجراترين الزامات ي نمايشي و فاقد ابتداييز برگزاري دادگاهويژه پس ا

  همچنين بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شكنجه خبر داده است.
ن در معرض ميالدي پس از قرار گرفت 2014بر اساس اين گزارش، عبدا... الدرازي در سال 

يس لپدر بازداشتگاه دت زمان حبس خود گير و طي مخيابان دستضرب و شتم شديد، در 
ن جهت اخذ اعترافات اجباري مورد شكنجه قرار گرفت و سرانجام با فريب مأمورا

 –مود نهاي اعترافات را با اثر انگشت تأييد بازجويي در حالي چشمانش بسته بود، برگه
 د.كرد منجر به آزادي او خواهند شهايي كه گمان ميبرگه

يش از سال پ 3مدت  دان دمام انتقال يافت و بهگزارش، الدرازي سپس به زن نبنابراي
 كنجهبرگزاري محاكمه و بدون دسترسي به وكيل در اين زندان محبوس ماند و مورد ش

ه ده بود كشاز سوي دادستان عمومي متهم به ارتكاب به جرائمي  كهدرحاليقرار گرفت، 
 اند.آمدهميزمره جرائم جدي به شمار نر د كيچيهده و در زمان كودكي وي رخ دا

از سوي ديگر محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، در ماه مارس سال جاري ميالدي اظهار 
مجازات اعدام را به استثناء جرائمي چون، قتل، لغو  ياجراداشت كه عربستان سعودي 

                                                            
  ر. قابل بازيابي در لينك: بشسعودي براي حقوق  –وپايي گزارش سازمان ار 14

https://b2n.ir/m29416 
 
١٥ Abdullah Al‐Derazi 
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افزايش  شاهد 2022سال نموده است و اين در حالي است كه اين كشور در نيمه نخست 
تن از آنان  81بوده كه  –تن تا پايان ماه ژوئن  120 –  گيز نرخ اعدامانبقه و هراسسابي
 اند.جمعي اعدام شدهدسته طوربه

از نگاه اين سازمان حقوق بشري، محاكمه عبدا... الدرازي خودسرانه و فاقد توجيه قانوني 
يرفته و حكم نوني انجام پذزين محاكمه قابوده، چرا كه در پي موارد نقض فاحش موا

مجرمان و ن رابطه در تغاير با كنوانسيون حقوق كودك و قانون كودكادر شده در ايص
  .16همچنين نفي اظهارات محمد بن سلمان در خصوص لغو مجازات اعدام است

  
  *بحرين

  دار از باالترين شمار زندانيان سياسي در ميان كشورهاي عرببحرين برخور -1
، به 1401 رماهشهريو 22شنبه در روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري 

فعال سياسي در  4500گزارش اخير مركز حقوق بشر بحرين مبني بر حبس حدود 
ير هاي بحرين پرداخته است كه باالترين شمار زندانيان سياسي در قياس با سازندان

  رود.كشورهاي عرب به شمار مي
دليل  هزار تن را به 15ه الل دهه گذشته نزديك بهاي بحرين در خگزارش مقام بنابراين
 اند، همچنين بر اساس گزارش انتشار يافته از سويشان دستگير نمودههاي سياسينگرش

 هاي سياست كيفري در سال گذشته ميالدي، اين كشور رتبه نخست را درمؤسسه پژوهش
 است.اير كشورهاي عربي كسب كرده زمينه تعداد زندانيان در قياس با س

خواهانه كند كه از زمان به وقوع پيوستن اعتراضات دموكراسياين گزارش خاطرنشان مي
هاي هاي بهار عربي، كه از جانب مقاميزشميالدي، در ادامه خ 2011در بحرين در سال 

 ي ازاين كشور و با مداخله عربستان به شدت سركوب شده، مبحث زندانيان آن به يك
المللي قرار گرفته هاي حقوق بشري داخلي و بينتوجه سازمانمهمترين محورهاي مورد 

 است. 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  16

https://b2n.ir/r82891 
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هاي ياعتناينتيجه بيگزارش اين نهاد حقوق بشري به مستندسازي موارد مرگ زندانيان در 
حروم ن و يا مرفتار عامدانه با زندانياامور، سوء ياجراسيستماتيك، اِعمال تأخير و وقفه در 

اقدام  گونهچيه كهدرحاليداخته، درماني و پزشكي الزم پرهاي ها از مراقبتنمودن آن
  ست.رسيده اهاي اين كشور به انجام نحقوقي يا تحقيقاتي در اين زمينه از جانب مقام

عالوه بر اين، گزارش مشترك انتشار يافته از سوي مركز حقوق بشر بحرين، مركز حقوق بشر 
اسي و حقوق بشر در ماه ژوئيه سال جاري هاي براي دموكرسه آمريكاييخليج (فارس) و موس

مندي از فرآيندهاي صحيح ميالدي، حاكي از موارد متداوم نقض حقوق متهمان در زمينه بهره
هاي قهري، اخذ اعترافات اجباري، اِعمال شكنجه و دسترسي ناپديدسازي ازجملهوقي، حق

  .17استزنان مدافع حقوق بشر بوده  ناكافي به مشاور حقوقي حتي در قبال
  
احتمال ارتكاب حكومت بحرين به جنايت عليه بشريت در نتيجه محروم نمودن  -2

  سيستماتيك شهروندان خود از آزادي
، كارگروه حبس 18ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينؤسسه آمريكاييبه گزارش م

در  19شهروند جوان بحريني 5خودسرانه سازمان ملل نظر خود در خصوص محكوميت 
 20را در روز » پرونده سلول (سردار) سليماني«جمعي ناعادالنه موسوم به اكمه دستهمح

خودسرانه و در  طوربهس آن، اين جوانان ميالدي منتشر نموده كه بر اسا 2022ژوئيه سال 
تن بخشي اند. گفتني است كه اين پنج المللي حقوق بشر دستگير شدهتناقض با قانون بين

ميالدي  2021ژانويه سال  31آيند كه در روز متهماني به شمار مي نفره از 18از گروه 
حبس خودسرانه اند و اكنون كارگروه توسط ديوان عالي كيفري بحرين محاكمه شده

                                                            
  يابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل باز –گزارش پايگاه خبري  17

https://www.middleeastmonitor.com/20220913‐rights‐group‐bahrain‐has‐highest‐number‐
of‐political‐prisoners‐among‐arab‐states 
١٨ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٩ Ali Naser Ahmed Naser, Ali Hasan Mansoor Yusuf Marzooq AlJamri, Ali Mohamed Hasan Ali 
Husain,  Sayed  Redha Baqer Mahdi Mohsen  Fadhul,  and  Sayed  Falah  Hasan Naser Mohsen 
Fadhul 
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درنگ در اين رابطه، سازمان ملل از دولت اين كشور درخواست نموده تا اقدامات بي
  انيان را اتخاذ كند.مشتمل بر آزادي اين زند

اه مدر  – كه سه تن از آنان زير سن قانوني هستند –س اين گزارش، اين پنج نفر بر اسا
رار قه مورد بازجويي ا يك ماروز ت 27ژانويه سال جاري ميالدي دستگير و به مدت 

كم رِي فاقد حها مشتمل بر دستگيگفتني است كه موارد نقض ادعايي حقوق آن. اندگرفته
ي سترسدمال شكنجه، بازجويي بدون حضور وكيل و عدم قهري، ِاع داشت، ناپديدسازيباز

ري به يناپذبه وكيل تا زمان برگزاري محاكمه و حتي در برخي مواقع در خالل آن، امكان
م چالش كشيدن شواهد و مدارك دادگاه و ارائه اعترافات اجباري شده كه سرانجا

شان به رايبرا سال  15تا  5دور احكام حبس تروريست و ص عنوانبهشان محكوميت
  همراه داشته است.

تا  2017هاي گزارش، در حالي اكثر جرائم ادعايي اين جوانان در فاصله سال بنابراين
ن ها محكوم به عضويت در آدي به وقوع پيوسته، اما گروه تروريستي كه آنميال 2019
ال در سم ترور سردار قاسم سليماني بر گرفتن انتقا اند، به ادعاي حكومت بحرينشده

الملل مبتني بر و با توجه نقض حقوق بين رونيازااست.  ميالدي متمركز بوده 2020
اين  ه رفعبنهاد سازمان ملل، دولت بحرين را ملزم دستگيري خودسرانه اين جوانان، اين 

 اتهامات نموده است.

راز نگراني در خصوص وضعيت كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در پايان ضمن اب
زاد كند. اين درنگ آها را بيالمت اين زندانيان از دولت بحرين درخواست نموده كه آنس

ر موارد حبس خودسرانه در بحرين ابراز نگراني و بسياري از ديگ نهاد همچنين در رابطه با
در تغاير با  تأكيد نموده كه محروميت گسترده و سيستماتيك شهروندان اين كشور از آزادي

  .20تواند جنايت عليه بشريت به شمار آيدالملل بوده و ميينقوانين حقوق ب
  

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: زارش مؤسسه آمريكاييگ 20

https://www.adhrb.org/2022/09/un‐wgad‐warns‐that‐systemic‐deprivation‐of‐liberty‐in‐
bahrain‐may‐constitute‐crimes‐against‐humanity 
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قدماتي بررسي براي جلسه م 21بيانيه سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -3
  اي جهاني سازمان ملل در مورد بحريندوره

در  ر مورد بحريناي جهاني دبا توجه به برگزاري چهارمين دور از جلسات بررسي دوره
در اي را يهسالم براي دموكراسي و حقوق بشر بيانسازمان سال جاري ميالدي،  ماه نوامبر

قتصادي، اارائه داده است كه مشتمل بر مواردي چون، حقوق  شهريورماه 9روز چهارشنبه 
 يماريكارگران مهاجر و تأثير شيوع باجتماعي و فرهنگي شهروندان اين كشور، حقوق 

  شود.بر زندانيان مي 19 –كوويد 
بدون  نهاد در بحرينهاي مردمناپذيري فعاليت قانوني سازمانين بيانيه نخست بر امكانا

هاي سازمان ملل ها، به رغم توصيهتأييد حكومت، همچنين انحالل بسياري از اين سازمان
  است. متمركزشدهطه ميالدي در اين راب 2017در سال 

ر مذهب بحرين دهروندان شيعهبخش دوم اين بيانيه به تداوم ميزان ناچيز اشتغال ش
هاي رسمي، عالوه بر مسلح و رسانهدهاي امنيتي، نيروهاي هاي دولتي، به ويژه نهابخش

 ر گرفتناستفاده قرانرخ باال و نامتناسب بيكاري در ميان اين قشر از جامعه و مورد سوء
  رگران داخلي پرداخته است.كا

ب زنان جان ن در زمينه انتقال شهروندي ازاين بيانيه در بخشي ديگر به ناكارآمدي بحري
ز اوطن بيانجامد، همچنين سلب شهروندي ان بيتواند به افزايش كودكاين كشور كه مي

  ت.ها به شهروندان شيعه اختصاص يافته، اشاره نموده اسدرصد از آن 96مردم خود كه 
ل نحالمدني ا بخش چهارم بيانيه مزبور، از ممنوعيت مشاركت اعضاء نهادهاي سياسي و

ي خيريه، يافته در انتخابات و يا تصدي مناصب دولتي، همچنين مديريت نهادها
 هاي ورزشي سخن گفته است.هاي مدني و باشگاهسازمان

دان قوانين الزم در راستاي بيانيه سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر در ادامه به فق
ن تداوم سركوب جامعه شيعيان اين كشور، منع ِاعمال تبعيض و برابري شهروندي، همچني

                                                            
٢١ SALAM for Democracy and Human Rights 
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هاي سازمان ملل در اساسي و پذيرش توصيه هاي مذهبي در قانونبه رغم تضمين آزادي
  اين رابطه پرداخته است.

دور هايي در زمينه صاين بيانيه در بخشي ديگر، ضمن خاطرنشان كردن وقوع پيشرفت
ر با زندانيان، الدي، از عدم بهبود رفتامي 2017احكام جايگزين حبس براي زندانيان از سال 

 19 -ويد ها، به ويژه در دوران شيوع بيماري كونارائه خدمات پزشكي و درماني الزم به آ
انتقاد  هاهاي حقوق بشري مستقل از زندانو همچنين فراهم آوردن امكان بازديد گروه

 نموده است.

ره به اصالح بخشي از قوانين بخش پاياني بيانيه اين سازمان حقوق بشري، ضمن اشا
بدون رضايت كارفرما، تأكيد كرده  امكان تغيير شغل ازجملهمربوط به كارگران مهاجر، 

است كه اقدامات مبتني بر نظام كفالت در اين كشور همچنان تداوم يافته و به كارفرمايان 
برخي از دهد، مضاف بر اين كه ان مصادره مدارك هويتي و گذرنامه كارگران را ميامك

وده و براي چندين كارگران مهاجر ناگزير به اشتغال و زندگي در شرايط ناايمن و ناسالم ب
  .22اندماه متوالي از دريافت حقوق محروم مانده

  
  *امارات متحده عربي

  عقيدتي  –ش نمودن زندانيان سياسي مراكز مناصحه: راه گريزي جهت خامو -1
، با انتشار گزارشي از 1401 شهريورماه 28وشنبه سازمان حقوق بشري الكرامه در روز د

به كارگروه حبس خودسرانه  23ندانيان امارات متحده عربيهاي شماري از زارائه پرونده
رسيدن دوران  سازمان ملل خبر داده، با توجه به اين كه اين زندانيان به رغم به پايان

م به مراكز مناصحه شان همچنان در حبس باقي مانده و در مراكزي موسومحكوميت
 شوند.(مشاوره) نگاهداري مي

                                                            
  يه سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:بيان 22

 https://salam‐dhr.org/salam‐dhr‐statement‐at‐the‐un‐in‐geneva‐for‐the‐upr‐pre‐session‐
on‐bahrain 
٢٣  Ahmed  Ghaith  AL  SUWAIDI,  Ahmed  AL  ZAABI,  Ali  AL  HAMMADI,  Ibrahim  AL MARZOOQI, 
Hassan  AL  JABIRI,  Husain  AL  JABIRI,  Shaheen  ALHOSANI,  Sultan  Bin  Kayed  AL  QASIMI, 
Abdulsalam Darwish AL MARZOOQI, Khalid Mohammed ALYAMMAHI 
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سترده انجام گزندانيان مذكور همگي در جريان سركوب شود كه اين گزارش يادآور مي
عان مدافميالدي عليه تمامي  2012هاي امارات متحده عربي در سال گرفته از سوي مقام

انه منطقه خاورميحقوق بشر و فعاالن سياسي اين كشور، در پي وقوع بهار عربي در 
ات درخواست از حكومت امار ها طوماري مبني بربرخي از آن كهدرحالياند، دستگير شده

حزب  ينموده و سايرين، از اعضا جهت ايجاد اصالحات سياسي و دموكراتيك امضا
ار واستخحترام به حقوق شهروندي و سياسي هموطنان خود را االصالح به شمار آمده و ا

 شده بودند.

اي هميالدي در محاكم 2013تن از افراد دستگير شده، در سال  69گزارش،  ابراينبن
سال حبس محكوم  15تا  7به تحمل » 9424يو.ِاي.ايي «موسوم به » سياسي«ناعادالنه و 

يدشدگي، از دسترسي به وكيل و هاي متداوم ناپدطي ماه كهدرحاليند، اهشد
استفاده قرار گرفته و به بهانه كنجه و سوءشان محروم مانده، در معرض شهايخانواده

 د.انحده عربي مورد محكوميت قرار گرفتهمارات متتالش براي براندازي حكومت ا

 ن ازانيادر ادامه اين گزارش آمده است كه به رغم اعالم خودسرانه بودن حبس اين زند
هاده نن وقعي سوي كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، دولت امارات متحده به اين نظر

نگر اند كه نماياخود شدهو محكومان اين پرونده ناگزير به سپري كردن مدت زمان حبس 
 سازمان ملل است. سازوكارهايعدم تمايل اين كشور به همكاري با 

به  وفعاالن در شرايط غيرانساني  حبس اينهاي امارات متحده پس از از سوي ديگر مقام
ها را به شان سر باز زده و آنشان از آزاد كردنمحكوميت رغم به پايان رسيدن مدت زمان

ديدي مچنان تهاند، با اين بهانه كه اين افراد هحه در زندان الرزين منتقل نمودهمراكز مناص
 قرار گيرند. براي امنيت كشور به شمار آمده و بايد مورد بازپروري

لكرامه از كارگروه حبس اين گزارش در پايان از درخواست جديد سازمان حقوق بشري ا
هاي امارات متحده عربي جهت آزاد مخودسرانه سازمان ملل به منظور درخواست از مقا

ها در مراكز مناصحه كردن اين زندانيان و به رسميت شناختن ماهيت خودسرانه حبس آن

                                                            
٢٤ UAE 94 
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زي كه از سوي فعاالن حقوق بشر راه گريزي جهت خاموش كردن مراك –سخن گفته 
  .25ن سياسي در اين كشور به شمار آمده استدائمي معارضا

  
هاي امارات متحده عربي در قبال زم از جانب مقامضرورت انجام اقدامات ال -2

  ناپديدشدگان قهري
 30( شهريورماه 8شنبه در روز سه 26المللي براي آزادي در امارات متحده عربيكارزار بين

اي بار ديگر از هري، با صدور بيانيهاوت) مصادف با روز جهاني قربانيان ناپديدسازي ق
تا سرنوشت بسياري از زندانيان سياسي كه  هخواست نمودهاي امارات متحده عربي درمقام

 برند، آشكار سازند.همچنان در شرايط و اماكن نامعلوم به سر مي

ر ري ديه حكومت امارات متحده عربي همچنان مرتكب ناپديدسازي قهبر اساس اين بيان
اير سا ب ان، مردان و شهروندان خارجي شده و اين اقدام در اغلب مواقع همراهقبال زن

هاي جنسي و رفتار، خشونتِاعمال شكنجه، سوء ازجملهموارد فاحش نقض حقوق بشر، 
 .ته استهاي فراقضايي انجام پذيرفدامجنسيتي و اع

ني، اقتصادي و روا –هاي قهري تأثيرات روحي در اين بيانيه آمده است كه ناپديدسازي
گذارد و از اين رو از كل بر جامعه ميها و در اجتماعي بر بازماندگان و اعضاء خانواده آن

پذيري مرتكبان به اين جرم اطمينان حاصل هاي امارات درخواست شده تا از مسئوليتمقام
هاي متحمل شده از سوي قربانيان، بازماندگان و اعضاء ات و آسيبكرده و خسار

  .27هاي آنان را جبران نمايندهخانواد
  
  

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري الكرامه. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.alkarama.org/en/articles/united‐arab‐emirates‐munasaha‐centres‐backdoor‐
way‐silence‐prisoners‐conscience 
٢٦ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 

  بي در لينك:المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازياانيه كارزار بينبي 27
 https://www.icfuae.org.uk/news‐press‐releases/action‐needed‐international‐day‐victims‐
enforced‐disappearances 
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هاي ز امارات متحده عربي جهت اجراء توصيهنهاد اهاي مردمدرخواست سازمان -3
  كميته منع شكنجه سازمان ملل

شنبه اول در روز سهالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي به گزارش كارزار بين
اي مشترك از حكومت امارات بيانيهصدور  ها سازمان حقوق بشري با، ده1401 شهريورماه

ه هاي ارائه شده از جانب كميته منع شكنجتوصيه اند تامتحده عربي درخواست نموده
 رفتار حمايتسازمان ملل را به اجراء در آورده و از افراد در قبال ِاعمال شكنجه و سوء

كارآمد ه ناشكنجكند. اين در حالي است كه اين كشور در زمينه پيوستن به كنوانسيون منع 
  عمل كرده است.

ي هااستفادهارات متحده عربي به اِعمال سوءاين بيانيه ضمن متهم نمودن حكومت ام
ده و ر نياوركه قانون اين كشور اِعمال شكنجه را جرم به شمااست  گسترده، تأكيد نموده

 ا ارائهان رهاي الزم در راستاي ممانعت از اين اقدام عليه زندانيحقوقي آن حمايت نظام
راء در در اين كشور به اج نيز هاي قانوني جارينداده است؛ اين در حالي است كه ضمانت

 دارد. در اين رابطه وجود يهاين كه در قانون آن ابهاماند، با توجه به اينيامده

هاي مؤثر شتن گامحقوق بشري، امارات متحده عربي را ملزم به بردا هايسازماناين بيانيه 
ه كست ه ااستاي حصول اطمينان از برخورداري تمامي زندانيان از حقوق خود نموددر ر

لش توان به حق دسترسي به وكيل و در اختيار داشتن فرصت الزم جهت به چامي ازجمله
 كشيدن احكام حبس به لحاظ حقوقي اشاره كرد.

قوق بشر از يانيه مزبور در پايان فضاي جاري معافيت و مصونيت مرتكبان موارد نقض حب
ها، زات قرار گرفتن آنمجازات را به چالش كشيده و بر ضرورت مورد پيگرد و مجا
هاي امنيتي كشور تأكيد همچنين لزوم ايجاد شفافيت در زمينه قوانين حاكم بر دستگاه

  .28نموده است
  

                                                            
  يابي در لينك: المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازگزارش كارزار بين 28

https://www.icfuae.org.uk/news/ngos‐call‐uae‐adopt‐recommendations‐un‐committee‐
against‐torture 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساوق ب) موارد نقض حق
 نطقهكشورهاي م

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
  بستن از شهروندان يمني از آغاز برقراري آتش 300كشته و مجروح شدن بيش از  -1

ايي اقدام ، مركز اجر1401 شهريورماه 27به گزارش شبكه خبري الميادين در روز يكشنبه 
وز ر دربس در يمن تأييد نموده است كه از زمان برقراري آتش مين در شهر صنعا براي

ور بر اثر غيرنظامي اين كشتن از شهروندان  324دوم آوريل سال جاري ميالدي تا كنون، 
اي و ساير مهمات به جا مانده از نيروهاي ائتالف به رهبري هاي خوشهانفجار مين، بمب

 اند.عربستان كشته و مجروح شده

و  وندان يمنيتن ديگر از شهر 216تن و جراحت  108اين مركز در بيانيه خود مرگ 
لف جا شدگان به مناطق مختبي همچنين افزايش تلفات به دليل موارد مذكور و بازگشت

هاي خود جهت دريافت هاي بشردوستانه را تأييد و درخواستتنها به منظور دريافت كمك
اي را تكرار هاي خوشهسازي مناطق اين كشور از مين و بمبتجهيزات الزم با هدف پاك

 نموده است.

بستان كه در نواحي اي نيروهاي ائتالف به رهبري عرهاي خوشهر اساس اين بيانيه، بمبب
اند، بزرگترين ميزان تلفات را به خود اختصاص داده و بر اثر آن مختلف يمن پراكنده شده

  .29اندتن مجروح شده 57تن كشته و  18
  
 2022اه اوت سال ر مالمللي مهاجرت دتحوالت استان مأرب از نگاه سازمان بين -2

  ميالدي
، به نقل از 1401 شهريورماه 24شنبه وز پنجدر ر30وببه گزارش پايگاه اينترنتي ريليف

هاي اين استان المللي مهاجرت در ماه اوت سال جاري ميالدي، وضعيت جبههسازمان بين
                                                            

  لميادين. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري ا 29
https://english.almayadeen.net/news/politics/yemen:‐more‐than‐300-������-wounded‐
since‐the‐start‐of‐the‐t 



  27                     )          11( ستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربي ربش رنامه حقوقنگاهي به كا
 

 

  

 

هايي از شهر مأرب همچنان ات چنداني نبوده و شليك خمپاره به سوي بخششاهد تغيير
  داوم يافته است.ت

 392للي مهاجرت، در ماه اوت حدود المجاشدگي سازمان بينبر اساس شاخص رديابي بي
ه، هاي ديگر به ويژه استان شبوجا شده يا ناگزير از استانخانوار در داخل استان مأرب بي

لذا  خانوار بوده است. 237اين رقم در ماه ژوئيه  كهدرحالياند، ناه آوردهبه اين استان پ
يد مخاصمات در به دليل تشد هاي اخيرنطقه در ماهجا شده در اين متعداد خانوارهاي بي

هاي هاي سنگين در استان مأرب و نياز مردم به كمكاستان شبوه، جاري شدن سيل
هاي معيشتي هاي مالي، كاالهاي ضروري و كمكمكسرپناه، غذا، ك ازجملهبشردوستانه، 

 افزايش يافته است.

الحظه ريب قابل مسال جنگ و منازعه در اين كشور موجب تخ 7گزارش، تداوم  راينبناب
جا شده هاي بيهاي سالمت در استان مأرب شده كه همزمان با هجوم خانوادهزيرساخت

راكز بهداشتي و درماني اين استان ماز  درصد 44كند، همچنين حدود دست و پنجه نرم مي
پزشكي  ركنان و تجهيزاتانه قرار نداشته و با كمبود كاهاي بشردوستمورد حمايت سازمان

 اند.شده مواجه

المللي هاي مالي حاميان، برنامه سالمت سازمان بيناز سوي ديگر كاهش ميزان كمك
اي كه در ماه سپتامبر به گونهمهاجرت در مأرب را با خطر جدي تعطيلي مواجه ساخته، 

نفر در اين شهر از دريافت  189هزار و  258 خانوار يا 56هزار و  49سال جاري، حدود 
هزار  38زن باردار،  649هزار و  10روم خواهند ماند كه شامل حدود خدمات درماني مح

  .31شودتن از مهاجران مي 1830فرد معلول و  744هزار و  42كودك،  767و 

                                                                                                                                                            
٣٠ ReliefWeb 

  يابي در لينك:وب. قابل بازگزارش پايگاه اينترنتي ريليف 31
 https://reliefweb.int/report/yemen/iom‐yemen‐marib‐response‐update‐august‐2022 
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وده است لي ديگر در اين رابطه، كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل نيز اعالم نمدر تحو
از مردم يمن، دست كم يك بار، هزار تن  50ميالدي، نزديك به  2022كه از آغاز سال 

  .32اندجا شدهبي
  
  توقيف غيرقانوني نفتكشي ديگر توسط نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان  -3

فت يمن ، شركت ن1401 شهريورماه 23الميادين در روز چهارشنبه به گزارش شبكه خبري 
توقيف  همچنان به عربستان كه نيروهاي ائتالف به رهبري هاي اعالم نموديانيهبا صدور ب

 ردهكسازمان ملل در اين رابطه سكوت اختيار  كهدرحاليدهند، هاي يمني ادامه مينفتكش
مش و هاي سازمان ملل در زمينه برقراري آراماست. اين بيانيه در ادامه اظهارات مقا

  است.بس را دروغين خوانده آتش
مل ي حاري عربستان كشتي ديگربنا بر بيانيه شركت نفت يمن، نيروهاي ائتالف به رهب

بس اند كه نقض آشكار آتشچندين تن سوخت ديزل به مقصد يمن را توقيف نموده
المللي و قوانين هاي بينكشور، كنوانسيونبرقرار شده تحت نظارت سازمان ملل در اين 

 آيد.شمار مي المللي و بشردوستانه بهبين

ه مل سوخت توسط نيروهاي ائتالف بكشتي حا 14به گزارش شركت نفت يمن تا كنون 
ه و ها مراحل بازرسي را طي كردتمامي آن كهدرحاليرهبري عربستان به توقيف درآمده، 

 .انددهوز سازمان ملل را اخذ نمومج
هوايي به يمن نموده كه بر بر اساس اين گزارش، اين نيروها در مواردي نيز اقدام به حمله 

 .33آيدبه شمار ميبس جاري ممنوع اساس مفاد آتش
  
  
  

                                                            
٣٢ https://www.yemenonline.info/special‐reports/6695 
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https://english.almayadeen.net/news/politics/saudi‐coalition‐unlawfully‐seizes‐another‐
fuel‐ship‐headed‐f 



  29                     )          11( ستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربي ربش رنامه حقوقنگاهي به كا
 

 

  

 

  منييضرورت حفظ سالمت زنان و دختران  -4
 ، به نقل از1401 ماهشهريور 17شنبه در روز پنجوب ه گزارش پايگاه اينترنتي ريليفب

لمللي اياالت اهاي بشردوستانه آژانس توسعه بينصندوق جمعيت سازمان ملل، دفتر كمك
 هاي اضطراريسازمان ملل جهت ارائه كمك ميليون دالري را به اين نهاد 7متحده، كمكي 

پذير يمني هزار تن از زنان و دختران آسيب 500و خدمات سالمت باروري به نزديك به 
  اختصاص داده است.

نيازمند  يميليون تن از زنان و دختران يمن 8,1ساس اين گزارش در حال حاضر حدود بر ا
رماني، تنها دمركز  5از هر  كهدرحاليدسترسي به خدمات سالمت باروري و زايمان بوده، 

 يك مركز از امكان ارائه اين گونه خدمات برخوردار است.

 6.5ر منجر به نياز حدود حمايتي در اين كشو سازوكارهاياز سوي ديگر، فروپاشي 
هاي بط با ممانعت از وقوع خشونتميليون تن از زنان و دختران آن به خدمات مرت

ين ترس ااين معضل شده و اين در حالي است كه مناطق دور از دسجنسيتي و پرداختن به 
 رومند.مندي از اين گونه خدمات محكشور از بهره

م يمن از آغاز منازعات ميليون تن از مرد 4,3جاشدگي حدود در ادامه اين گزارش به بي
محيطي رو به وخامت معضلي كه به دليل وقوع فجايع زيست –در اين كشور اشاره شده 

 2022ل هزار تن از مردم آن تنها از ماه آوريل سا 300جاشدگي بيش از نهاده و موجب بي
 ست.اين كشور شده اهاي موسمي و به راه افتادن سيل در ميالدي به دليل بارش باران

ه الزم، بر نياز صندوق جمعيت اين گزارش در پايان ضمن خاطرنشان نمودن فقدان بودج
دالر در خالل سه ماه آتي به منظور ارائه خدمات حياتي و  ميليون 66سازمان ملل به 

  .34حمايتي به زنان و دختران يمني تأكيد نموده است
  

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:نتي ريليفگزارش پايگاه اينتر 34

 https://reliefweb.int/report/yemen/usaid‐supports‐lifesaving‐interventions‐women‐and‐
girls‐yemen‐us7‐million‐grant‐unfpa‐enar 
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 در يمن از ماه ژانويه تا ماه ژوئن سالني سازمان ملل: نگاهي به وضعيت انسا -5
  ميالدي 2022

، به نقل از دفتر 1401 شهريورماهشنبه اول در روز سه بوينترنتي ريليفبه گزارش پايگاه ا
ميالدي، همچنان يكي از  2022، يمن در سال 35هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل

ميليون تن از  23,4 كه ا توجه به اينآيد، بهاي انساني جهان به شمار ميبزرگترين بحران
  هاي بشردوستانه دارند.ا حمايتها يجمعيت اين كشور نياز به كمك

پاشي فرو وحران بشري در يمن كه در آغاز بر اثر تداوم منازعات بر اساس اين گزارش، ب
، هاي ضرورياقتصادي در اين كشور رقم خورده بود، در ادامه به واسطه كمبود بودجه

هاي هاي پيش روي دسترسيش ميزان تورم در سطح جهاني و همچنين چالشافزاي
  دوستانه رو به وخامت نهاده است.بشر

ي غذاي عواقب جنگ اكراين موجب رو به وخامت نهادن كمبود مواداين در حالي است كه 
هاي ادهدر سطح جهاني و به همين منوال افزايش بهاي آن در يمن و عدم توانايي خانو

ي غذا ذير جهت تأمين مواد غذايي شده و اين در حالي است كه برنامه جهانيپآسيب
 17,9مك به كميليارد دالر) جهت  4,27( درصد از بودجه الزم 26سازمان ملل نيز تنها به 

هش يا ه كاميليون تن از مردم اين كشور دست يافته كه نهادهاي امدادرسان را ناگزير ب
 وده است.هاي حياتي خود نمتوقف برنامه

فته و در شش ماهه نخست با اين وجود، تالش نهادهاي امدادرسان در اين زمينه تداوم يا
ميليون نفر از  11,61بشردوستانه به ارائه كمك به حدودًا سازمان  170ميالدي،  2022سال 

  .36اندمردم اين كشور در ماه نموده

                                                            
٣٥ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
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