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

ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1398 مردادماهكشورهاي منطقه، در تير و 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

خالصه به  صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  

  ي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعود الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

دل ايست تحليلي مي –و پايگاه خبري  رهيالجز يشبكه خبرانتشار گزارش از سوي  -1
، در خصوص درخواست 1398 تيرماه 20شنبه و پنج 28هاي جمعه مانيتور، در روز

 يمحورها .اين كشور سرشناس وبالگ نويساز عربستان، جهت آزاد كردن  متحدهاياالت
   ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا
ي هايآزاد«در كنفرانسي پيرامون ، وري آمريكامهجمعاون رئيساقدام مايك پِنس،  الف)
، به درخواست از رياض براي آزاد كردن در وزارت خارجه اين كشور »و مذهبي ديني

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( .1 of  the United Nations High Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN  Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

International ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس()Associated  Press ( موازنه سازمان حقوق بشر)؛Mwatana  for 

Human  Rights( رهيالجز يشبكه خبر )؛Aljazeera() ؛ خبرگزاري رويترزThomson  Reuters  Foundation ؛(
 Sam Organization( »سام« هاو آزادي حقوق الملليبين سازمان for  Rights  and  Libertiesبان حقوق بشر )؛ ديده

)Human  Rights  Watch) ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(Emirates  Centre  for  Human  Rights 

(ECHR)( المللي عدالت و حقوق بشر)؛ مركز بينInternational  Centre  for  Justice  and  Human  Rights ؛(
)؛ Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛The Guardianروزنامه گاردين (

 Bahrain)؛ انجمن حقوق بشر بحرين (Bahrain Mirror)؛ پايگاه خبري بحرين ميرور (Al Arabiyaشبكه خبري العربيه (

Forum  for  Human Rights  (BFHR)) ؛ شبكه خبري المسيره(Almasirah عربستان  –اروپا  حقوق بشر)؛ سازمان
)European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)) و شبكه خبري يورونيوز (Euronews.(  
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سال حبس و يك  10حمل و محكوم به ت معروف اين كشور وبالگ نويسوي، ارائف بد
  ؛»اهانت به دين اسالم«ميالدي، به اتهام  2014هزار ضربه شالق، از سال 

چالش كشيدن ميالدي، به دليل اقدام او به  2012اشاره به بازداشت وي در سال  ب)
  نهادهاي مذهبي عربستان در خصوص حقوق زنان؛

حمل تكوم به از افراد مح حدهمتاياالتاشاره به اظهارات مايك پنس، مبني بر حمايت  ج)
عربستان جهت  حبس، تنها به دليل عقايد ديني خود و درخواست واشنگتن از دولت

  ها؛احترام گذاردن به اعتقادات زندانيان و آزاد كردن آن
اض، به به ري به سفر» خبرنگاران بدون مرز«همچنين، اشاره به اقدام هيأتي از سازمان  د)

 قتل جمال خاشقجي، ي كشورهاي غربي از عربستان در پيدنبال افزايش انتقادها
ها از مقامات ست آنميالدي و درخوا 2018در سال  اين كشورنگار و منتقد روزنامه

  ر اين كشور؛نگار زنداني دروزنامه 30سعودي براي آزاد كردن 
 -  طن ، نويسنده روزنامه الو2وي و صالح الشيحيارائف بداشاره به قرار داشتن اسامي  ه)

در  - بازداشت شد 2018 سال در سلطنتي، دادگاه سوي از فساد به اتهام   كه پس از
  ؛نگاران بازداشتيروزنامه فهرست

در راستاي  ،آزادي زندانيان مطبوعاتيبر ضرورت  ت خبرنگاران بدون مرزأهيتأكيد  و)
  و 3ميالدي 2020 در سال »20گروه «نشست جهت برگزاري رياض براي تسهيل شرايط 

هاي گفتني است كه، اگنس (اَنِيس) كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور اعدام ز)
، در ارائه گزارش خود به شوراي حقوق بشر، در زمينه قتل خاشقجي، نيز بر فرا قضايي

 »20گروه «المللي به ممانعت از برگزاري نشست آتي اجالس سران لزوم اقدام جامعه بين
دي، در رياض و بازنگري كشورهاي جهان در تصميم خود براي ميال 2020در سال 

سال كننده در نشست رهبران شركتمشاركت در اين اجالس تأكيد نمود. وي همچنين از 
                                                            

٢. Saleh Al‐Shihi 
  هاي: تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك –و پايگاه خبري  هاي شبكه خبري الجزيرهگزارش. 3

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/demands‐saudi‐arabia‐release‐critic‐islam‐

190718165243909.���� 
https://www.middleeastmonitor.com/20190711‐saudi‐urged‐to‐release‐30-jailed‐
journalists‐and‐abandon‐its‐superficial‐pr‐exercise/ 
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نيز درخواست كرده بود تا با تحت فشار قرار دادن عربستان، در ژاپن  20گروه جاري 
  ؛4مال خاشقجي كنندقتل جليت كامل ئومسحكومت اين كشور را وادار به پذيرش 

  
شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

درصد از كل  19,7 –زنداني خارجي  1028، در خصوص محبوس بودن 1398 تيرماه 27

                                                            
  هاي پيشينسوابق در گزارش .4

، در ترزخبرگزاري رويو  شبكه خبري الجزيره، شبكه خبري بي.بي.سي، شبكه خبري يورونيوزانتشار گزارش از سوي *
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ، در خصوص اقدام اگنس (َانيِس) كاالمار1398 رماهيت 12و  5هاي چهارشنبه روز
  ربي به شوراي حقوق بشر، مبني يي، به ارائه گزارش خود در مورد قتل جمال خاشقجفرا قضاهاي اعدام
اين  پذيرفتنو انجام  نگار سعوديروزنامه ،قتل جمال خاشقجيتأكيد مجدد بر نقش و مسئوليت دولت عربستان در  الف)

ير اين واقعه از مأمور درگ 15، با توجه به برخورداري ازجمله محمد بن سلمانجنايت با تأييد مقامات ارشد اين كشور، 
  ؛»منابع مهم مالي و انساني«و  »تجهيزات دولتي«

ر مسئوليت قضايي، ضمن تأكيد ب جنايتي فراقانوني و خارج از چهارچوب عنوانبهنگار، برشمردن مجدد قتل اين روزنامه ب)
يون كنوانس ملهازج، للماصول و مباني سازمان حكومت عربستان در اين قتل و ارتكاب آن به اقدامي كامالً متناقض و مغاير با 

  المللي؛ين و جرائم بينو
راتب سلسله من ه تعييتأكيد بر وجود ابهام در تحقيقات دولت عربستان در اين زمينه، با توجه به ناكارآمدي آن در زمين ج)

بن  نقش يحصرت ، ضمن درخواست براي انجام تحقيقات بيشتر در زمينهآن يصدور دستور قتل تا اجرامقامات مسئول در 
 ؛شده خاشقجي يزيربرنامه شيقتل از پرابطه با در  ،مشاور او ،انيسلمان و سعود القحط

ات عالي دولت و مقام ي اين جنايت، بلكهاجراعليه عوامل مستقيم  تنهانهاشاره به درخواست وي براي اعمال تحريم،  د)
  كشور؛  هاي اطالعاتي و تجسسي به اينعربستان، همچنين تأكيد بر لزوم ممنوع اعالم كردن فروش فناوري

 2020در سال  20تأكيد بر ضرورت تالش در رابطه با ممانعت به عمل آوردن از برگزاري نشست آتي گروه سران جي ه)
از  االمارميالدي، در رياض و بازنگري كشورهاي جهان در تصميم خود براي مشاركت در اين اجالس: گفتني است كه ك

شار قرار دادن عربستان، حكومت اين فيز درخواست كرده بود تا با تحت ندر ژاپن  20كننده در نشست گروه رهبران شركت
  قتل جمال خاشقجي كنند؛ليت كامل ئومسكشور را وادار به پذيرش 

  ؛تاكنونها اشاره به درخواست از مقامات عربستان براي سفر به اين كشور و عدم دريافت پاسخ از سوي آن و)
ن ، ضمنگار سعودينامهبا پرونده قتل اين روز ،كل سازمان ملل ريدبآنتونيو گوترش، اشاره به انتقاد وي از نحوه تعامل ز) 

، حالنيدرع بور ومز در كشف حقيقتِ پرونده تأكيد بر برخورداري گوترش از توانايي و امكانات الزم جهت ايفاء نقش بارز
  تصميم وي به خودداري از اين اقدام؛

ن ، ضمروندهپبه اين سازمان ملل وراي امنيت، شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي ش يتوجهياز باشاره به انتقاد وي  ح)
 سكوت اين مجامع در قبال آن؛ بودنالمللي و تصريح بيهوده بحراني بين مثابهبهبرشمردن اين پرونده، 

 ر ژنو، ازد وق بشردر جلسه افتتاحيه شوراي حق ،حقوق بشر سازمان ملل ر عاليكميساشاره به ابراز تأسف ميشل باشله،  ط)
از شهروندان اين  تن 37، ضمن اشاره به اقدام رياض به اعدام گزارش اين سازمان درباره قتل خاشقجيمخالفت عربستان با 

  كودكان، در ماه آوريل سال جاري ميالدي. ازجملهكشور، 
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نكات قابل . هاي عربستان سعوديبه دليل اتهامات تروريستي و امنيتي، در زندان - زندانيان 
   اند از:ر اين گزارش عبارتذك

 259هروند يمني، ش 358 ازجملههاي مختلف، برخورداري اين زندانيان از مليت الف)
  شهروند پاكستاني؛ 73شهروند مصري و  75شهروند سوري، 

درصد از كل  80,3 – هاي اين كشورزنداني سعودي در زندان 4201اشاره به وجود  ب)
  شر وبصدها فعال حقوق  ازجملهه جرائم تروريستي، و متهم به ارتكاب ب –زندانيان 

هاي منتشر شده در خصوص قرار گرفتن اين زندانيان در معرض اشاره به گزارش ج)
شكنجه، حبس انفرادي، ممنوعيت از  ازجملههاي ظالمانه فيزيكي و رواني، استفادهسوء

  ؛5شكنجهها زير تن از آن 5، همچنين مرگ هايشانخانواده يسفر براي اعضا
  
، در 1398 تيرماه 19الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3

  ويژگي ظالمانه پادشاهي عربستان در عرصه حقوق بشر: 10خصوص 

گر يران: اشاره به تداوم بخشيدن حكومت عربستان به مداخله والف) جنگ ويرانگر يمن
ن هزاران كشته و مجروح و آواره كرد ازجملهي، سال متوال 4خود در يمن، براي بيش از 

زل ها، مدارس و مناشهروند غيرنظامي، شامل كودكان و زنان، با حمله به بيمارستان
نين الملل به مستندسازي موارد نقض مكرر قوامسكوني، همچنين اقدام سازمان عفو بين

اري ر، ضمن برخوردالمللي و ارتكاب به جرائم جنگي، از سوي اين كشوبشردوستانه بين
  ، بريتانيا و فرانسه؛متحدهاياالتهاي نظامي و تسليحاتي از حمايت

هاي نگاران و دانشگاهيان به دليل فعاليتامان فعاالن، روزنامهب) سركوب بي
: اشاره به اقدامات گسترده محمد بن سلمان از زمان به دست گرفتن قدرت آميزمسالمت

اشت يا محكوم كردن بسياري از فعاالن مدني و حقوق در اين كشور، در راستاي بازد

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  .5

https://www.middleeastmonitor.com/20190718‐saudi‐arabia‐detains‐1028-foreign‐
prisoners‐on‐terrorism‐charges/ 
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ها از آميز آنمندي مسالمتمدت، تنها به دليل بهرههاي طوالنيبشري به تحمل حبس
حقوقي چون، آزادي بيان و آزادي اجتماعات و تجمعات، همچنين هدف قرار دادن 

  ايبري؛مدافعان حقوق بشر با تكيه بر قوانين مبارزه با تروريسم و جرائم س
عان : اشاره به بازداشت و سركوب تعدادي از مدافج) دستگيري مدافعان حقوق زنان

 برشمردنشانها، از طريق سرشناس حقوق زنان و تالش حكومت براي سلب اعتبار از آن
 نشانشداحتمال محكوم  وو اشاره به تداوم روند محاكمه اين فعاالن » كارخيانت« عنوانبه

  مدت؛النيهاي طوبه تحمل حبس
ار از شورهاي برخوردكيكي از  عنوانبهآمدن عربستان سعودي،  شمار به: اشاره هاد) اعدام

 ها تن ازده باالترين ميزان اعدام، با توجه به اقدام حكومت اين كشور به اعدام ساالنه
هاي ري دادگاهپس از برگزا -عام  مألسياري به شيوه دهشتبار گردن زدن در ب -محكومان 

 ابتدانها از تتن، در اين كشور،  104غيرمنصفانه، همچنين اشاره به اعدام شدن  شدتبه
  ؛تن، تنها در يك روز در ماه آوريل 37، شامل اعدام تاكنونميالدي  2019سال 

هاي ادگاهد: اشاره به اقدام متداوم آميزتحقير هاي ظالمانه، غيرانساني وه) مجازات
 ازآن جامپست شالق، براي بسياري از جرائم و غالبًا عربستان به صدور حكم مجازا

 –كه خود به منزله شكنجه است  –زات قطع عضو هاي ناعادالنه، همچنين مجادادرسي
  براي برخي ديگر از جرائم؛

ن و تهمام: اشاره به اظهارات زندانيان سابق، و) اعمال متداوم شكنجه عليه زندانيان
 و رفتار سوء ه مقامات امنيتي عربستان از ابزار شكنجه ومحكومان مبني بر استفاده گسترد

  ها از مجازات و پاسخگويي؛معافيت هميشگي آن
ا ستاني بعرب : اشاره به مواجه بودن مداوم زنان و دخترانز) تبعيض سيستماتيك عليه زنان

ق، طال هايي چون، ازدواج،ها از مردان، در زمينهدار و لزوم تابعيت آنهاي ريشهتبعيض
بتني يم متصم هرگونهقيموميت فرزندان، ارث و ديگر موارد، همچنين ناممكن بودن اتخاذ 

 روينازا بر اراده شخصي، براي زنان اين كشور، بر اساس نظام قيموميت مردساالرانه و
  ها و اراده مردان خانواده؛گيريها در برابر تمامي تصميمضرورت مطيع بودن آن
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 ستان باپادشاهي عرب : اشاره به مواجه بودن متداوم اقليت شيعهبيدار مذهح) تبعيض ريشه
هاي منجر به پيامدهايي چون، محدوديت دسترسي به خدمات و مناصب دولتي و تبعيض

مدت، تنها به دليل هاي طوالنيها به اعدام و يا تحمل حبسمحكوم شدن بسياري از آن
  ي؛ميالد 2012و  2011هاي سال ضد حكومتيهاي مشاركت در اعتراض

 دامات: اشاره به اقدام مقامات عربستان به اتخاذ اقافشاگرانط) مجازات و تهديد 
ها با نجويانه عليه فعاالن مدني و يا اعضاء خانواده قربانيان، در صورت تماس آتالفي

نگاران ها و روزنامهالملل و يا ديپلماتنهادهاي حقوق بشري مستقلي چون، عفو بين
  ؛افشاگري منظوربهخارجي 

سازمان  دبير كلالملل از : اشاره به درخواست سازمان عفو بيني) قتل جمال خاشقجي
 فرا قضاييملل، جهت انجام تحقيقات مستقل و جامع در زمينه شرايط پيرامون قتل 

خاشقجي، شكنجه وي و ديگر جرائم و موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته در اين 
يد اين نهاد بر ضرورت انجام تحقيقات جنايي و كيفري مستقل، فرآيند، همچنين تأك

  ؛6آشكار شدن حقايق، به دنبال انتشار گزارش سازمان ملل در اين زمينه منظوربه
  
، به نقل 1398 تيرماه 18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري المسيره، در روز سه -4

، در خصوص برشمردن سال 7بستانعر –اروپا  حقوق بشراز نشريه نيوزويك و سازمان 
هاي سياسي ، به لحاظ تعداد اعدام»ترين سال براي عربستانخونين« عنوانبهجاري ميالدي، 

   :مذكور به شرح زير است بيانيهموارد مهم . و عواقب ناگوار جنگ يمن

بيشترين ، تن 122به  ديميال 2019سال ها در شش ماه نخست شمار اعدامرسيدن  الف)
از  بيش اعدام روزانهبه طور ميانگين ، ديگرعبارتبه، در پنج سال گذشته شدهثبتميزان 

  عدام؛مورد ا 55 – 2018در مدت مشابه سال ميزان آن و بيش از دو برابر  يك زنداني

                                                            
  ل. قابل بازيابي در لينك: الملگزارش سازمان عفو بين .6

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/saudi‐arabia‐10-things‐you‐need‐to‐
know‐about‐a‐kingdom‐of‐cruelty/ 
٧. European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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، يهپاكستان، يمن و سوركشورهاي تبعه خارجي از  58كودك و  6اشاره به وجود  ب)
  شدگان سال جاري؛، در ميان اعدامجريه و يمنزن از عربستان، ني 3همچنين وجود 

اين  ا مواد مخدر:بتن از اين افراد به دليل ارتكاب به جرائم مرتبط  51اشاره به اعدام شدن  ج)
  گيرند؛ينمم سنگين قرار ئجرا زمرهم در بسياري از كشورها در ئاين جرادر حالي است كه 

 ازجمله شدگان،، در ميان اعدامندان شيعهشهرو ازجملهاشاره به وجود زندانيان سياسي،  د)
ضد هاي آوريل، عمدتاً به دليل مشاركت در اعتراض 23نفر، تنها در روز  37اعدام 

  ميالدي؛ 2012و  2011هاي ، در سال»بهار عربي«موسوم به  حكومتي
قدام محمد نفر از زمان ا 221اشاره به رو به وخامت نهادن اين وضعيت و اعدام شدن  ه)

هايي در راستاي كاهش استفاده از ، به دادن وعده2018سلمان، وليعهد سعودي، در سال بن 
ست فتني اگ»: سركوبي مرگبار«مجازات اعدام و در حقيقت قرار دادن اين كشور در مسير 

سعود  كه سلمان بن عبدالعزيز بر تخت پادشاهي آلميالدي،  2015 سال از ژانويهكه 
  ؛عدام شدندتن ا 714 تاكنوننيز  نشست،

يزان هاي جدي از سوي نهادهاي حقوق بشري، مبني بر گسترش مو) اشاره به بروز نگراني
ن سال تن، تا پايا 244ها در سال جاري ميالدي در عربستان و رسيدن آمار آن به اعدام
   تداوم يافتن روند مرگبار كنوني؛ ، در صورت2019

هاي منصفانه، قرار اعدام از دادگاهز) خاطرنشان كردن عدم برخورداري محكومان به 
 .8هاي حقوقياز دسترسي به مشاوره شدنشانها در معرض شكنجه و محروم گرفتن آن

  
  بحرين*

، در 1398 مردادماه 2هايي از سوي سايت بحرين ميرور، در روز يكشنبه انتشار گزارش -1
ني، در زندان، ، فعال مد9خصوص رو به وخامت نهادن وضعيت جسماني محمد السينگيس

                                                            
  عربستان. قابل بازيابي در لينك:  –بشر اروپا گزارش شبكه خبري المسيره، به نقل از نشريه نيوزويك و سازمان حقوق  .8

https://english.almasirah.net/details.php?es_id=7759&cat_id=6 
٩. Mohammad Al‐Singace 
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موارد . 10همچنين مورد ضرب و شتم قرار گرفتن تعدادي از زندانيان در زندان مركزي جو
      اند از:مهم اين گزارش عبارت

، فعال حقوق بشر، در زمينه رو به وخامت نهادن وضعيت 11اظهارات ابتسام الصائغ الف)
 28ك زندان، پس از گذشت ناپذير او به كلينيجسماني محمد السينگيس و انتقال اجتناب

  روز از اعتصاب غذاي وي؛
ن تحقق زما اشاره به پافشاري اين زنداني بر تداوم بخشيدن به دوره اعتصاب خود، تا ب)

  او؛ هايش، مبني بر برگزاري محاكمه مجدد و لغو حكم ناعادالنه صادرشده عليهخواسته
ي از عدادوهين قرار گرفتن تهمچنين، تأييد خبر مورد ضرب و شتم تهديد، ارعاب و ت ج)

انفرادي،  در سلول شدنشان زندان جو و سرانجام محبوس 13زندانيان در ساختمان شماره 
  صائغ و، از سوي ابتسام الهايشانخواستهتنها به دليل اعتراض به عدم تحقق 

درخواست اين فعال حقوق بشري از مقامات بحرين جهت انجام تحقيقات اضطراري  د)
ها، همچنين اعمال قوانين شناسايي مرتكبان اين اقدامات و مجازات كردن آن در راستاي

شان از حقوق منديحداقلي در اين زندان در زمينه نحوه رفتار و تعامل با زندانيان و بهره
  ؛12انساني خود

  
، در 1398 تيرماه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز دوشنبه  -2

 .ودخجهت به قتل رساندن مخالفان  القاعده يپادشاه بحرين از اعضا خصوص استفاده
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

، به پخش مستندي به زبان تيرماه 23اقدام شبكه خبري الجزيره در روز يكشنبه  الف) 
هاي ، مبتني بر ضبط محرمانه تماس»13كنندمي بازيآتشكساني كه با «عربي، تحت عنوان 

                                                            
١٠. Jaw Central Prison 
١١. Ibtisam Al‐Saegh 

  هاي: هاي سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينكگزارش .12
http://www.bahrainmirror.com/en/news/55045.html 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/55044.html 
١٣. Those who Play with Fire 
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گرفته ميان مأموران اطالعاتي بحرين و فرماندهان گروه تروريستي القاعده، جهت صورت 
مورد حمله قرار دادن  باهدفتشكيل نهادي مخفيانه  منظوربههاي الزم انجام هماهنگي

  ها و فعاالن مخالف در اين كشور؛گروه

ه نقش ك –، يكي از رهبران سرشناس جنبش الوفاق 14اشاره به نام عبدالوهاب حسين ب)
در  –ميالدي ايفاء نمود  2011بحرين در سال  ضد حكومتياي را در اعتراضات عمده

  فهرست فعاالن مورد نظر القاعده براي ترور؛
، يكي 15مستقيم پادشاه بحرين جهت آزاد كردن محمد صالح مداخلهاشاره به نقش و  ج)

  از فرماندهان زنداني القاعده در عربستان سعودي؛
 متحدهاياالتهارات يكي از مأموران بازنشسته سازمان اطالعات مركزي اشاره به اظ د)

، يكي از زندانيان 16هاي ابو زبيدهنوشتهاز دست آمدهدستبه(سيا)، مبني بر اطالعات 
مورد شكنجه قرار  شدتبهيكي از فرماندهان القاعده  عنوانبهتر كه پيش –گوانتانامو 
تن از اعضاء خانواده سلطنتي عربستان: گفتني است  3در خصوص افشاء نام  - گرفته بود 

نفر، اين افراد ناپديد شده و اجسادشان بعدها در  3كه پس از تماس سازمان سيا با اين 
  يافته شد؛ بيابان

هاي الزم هنگياشاره به سفر مقامات مأموران اطالعاتي بحرين به ايران، جهت ايجاد هما ه)
عي يران، مداظامي (تروريستي) فعال در استان بلوچستان نگروه شبه –جندا...  يبا اعضا

  ان؛لقاعده و طالبا ابمتهم به ارتباط  حالدرعينمذهب و حمايت از حقوق ايرانيان سني
گفتني است كه خالد بن احمد، وزير خارجه بحرين، به پخش اين برنامه مستند از  و)

و سفسطه عليه حكومت اين  دروغ«شبكه الجزيره واكنش نشان داده و آن را مملو از 
تهديد براي شوراي  ترينبزرگقطر را نيز، كشوري شرور و  آنكهخوانده، ضمن » كشور

                                                            
١٤. Abdulwahab Hussain 
١٥. Mohammed Saleh 
١٦. Abu Zubaydah 
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شبكه خبري الجزيره متعلق به كشور قطر  - همكاري خليج (فارس) به شمار آورده است 
  ؛17است

  
 21 وز جمعهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

 تن از شهروندان بحريني به تحمل حبس، به 11، در خصوص محكوميت 1398 تيرماه
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. »تالش براي ايجاد گروه تروريستي«دليل 

كوم كردن ، به محتيرماه 20شنبه اقدام دادگاه كيفري ويژه چهارم بحرين، در روز پنج الف)
اي ايجاد تالش بر«سال حبس، به دليل  10تا  3ه تحمل تن از شهروندان اين كشور، ب 11

  ؛»گروه تروريستي
 100ه سال حبس و پرداخت جريم 10تن از اين متهمان به تحمل  5اشاره به محكوميت  ب)

سال  3مل تن ديگر، به تح 4سال حبس و  5تن به تحمل  2هزار دالري)،  265هزار ديناري (
  ها؛نفر از آن 3هزار دالري) براي  265( هزار ديناري 100حبس و پرداخت جريمه 

روه ي يك گتالش براي ايجاد و تأمين مال« ازجملهاشاره به اتهامات اين شهروندان،  ج)
رائم ه جبچنين ارتكاب تروريستي، آموزش افراد با استفاده از سالح و مواد منفجره، هم

  ؛»تروريستي
است تجديدنظر در اين زمينه براي گفتني است كه اين حكم نهايي نبوده و امكان درخو د)

  ؛18متهمان محفوظ است
  
 21و  20شنبه و جمعه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -4

و  20، عضو انجمن حقوق بشر بحرين19، در خصوص اظهارات زينب الخميس1398 تيرماه

                                                            
  خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك:  گزارش شبكه .17

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/7/15/bahrain‐king‐recruited‐al‐qaeda‐to‐
assassinate‐opposition‐activists 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  .18
https://www.middleeastmonitor.com/20190712‐bahrain‐jails‐11-for‐establishing‐a‐terrorist‐
group/ 
١٩. Zainab Al Khamees 
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 ه زندانيان در زندان جو.خيم تغذي، فعال زنداني، مبني بر وضعيت و21خواهر علي الخميس
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:

ا هاي كثيف و آلوده و يناگزير شدن زندانيان به خوردن غذاهاي فاسد در ظرف الف)
  تحمل گرسنگي؛

، در خصوص كذب 22همچنين، انتشار گزارش از سوي انجمن حقوق بشر بحرين ب)
مبني بر رسيدگي به  –ه حكومت نهاد وابسته ب - 23بودن دعاوي مؤسسه ملي حقوق بشر

شكايات علي الخميس، در زمينه قرار گرفتن وي در معرض اعمال شكنجه و در عوض 
  مورد نقض حقوق بشر در اين زندان؛ هرگونهتالش جهت انكار وقوع 

درخواست اين نهاد حقوق بشري جهت انجام تحقيقات گسترده در زمينه  ج)
عليه  سوء رفتاراعمال  ازجملهزندانيان، در زندان جو، هاي انجام شده از حقوق استفادهسوء
  .24هاي درماني ضرورياز مراقبت كردنشانها و محروم آن
  

  امارات متحده عربي*

 27شنبه ، در روز پنج25انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
، وكيل سرشناس 26ُرِكن، به مناسبت هفتمين سالگرد بازداشت دكتر محمد ال1398 تيرماه

سال  10حقوق بشر و رئيس سابق كانون وكالي اين كشور، همچنين محكوم به تحمل 

                                                                                                                                                            
٢٠. Bahrain Human Rights Society 
٢١. Ali Al Khamees 
٢٢. Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
٢٣. National Institute for Human Rights (NIHR) 

  هاي: بازيابي در لينك هاي پايگاه خبري بحرين ميرور. قابلگزارش .24
http://www.bahrainmirror.com/en/news/54891.html 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/54888.html 
٢٥. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٢٦. Dr. Mohamed Al‐Roken 
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يو.ِاي ايي «جمعي فعاالن اين كشور، موسوم به حبس، پس از برگزاري محاكمه دسته
  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . 27»94

دن شبوس تحقيرآميز، همچنين مح قرار گرفتن اين زنداني در معرض شكنجه و رفتارهاي الف)
  ؛هاي انفرادي فاقد امكانات و وسايل شخصي و بدون دسترسي به وكيل مدافعاو در سلول

ي، هاي متداوم و فرآيندهاي تجسساشاره به قرار داشتن وي در معرض آزار و اذيت ب)
در  ليتهاي متعدد، ممنوعيت از سفر و ناپديدشدگي اجباري، به دليل فعاهمچنين بازداشت

  زمينه حقوق بشر و دفاع از وكال و فعاالن سياسي؛
ور، اشاره به درخواست مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، از مقامات اين كش ج)

س، تنها درنگ و بدون قيد و شرط دكتر الُرِكن و تمامي زندانيان محبوجهت آزاد كردن بي
  ينه آزادي بيان و اجتماعات؛در زمآميز از حقوق خود، مندي مسالمتبه دليل بهره

درخواست از مقامات اين كشور، جهت حصول اطمينان از انجام تحقيقات سريع،  د)
 سوء رفتارهاطرفانه و جامع، در زمينه دعاوي مربوط به اعمال شكنجه و ديگر مستقل، بي

ل ، همچنين مجازات نمودن افراد مسئوازآنپسعليه زندانيان، پيش از برگزاري محاكمه و 
در اين رابطه و فراهم آوردن امكان الزم براي قربانيان، جهت دريافت غرامت و 

  ؛28ها و خدمات الزمبرخورداري از كمك
  
، در 1398 تيرماه 27شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -2

ه خصوص شكايت حقوق بشري يك شهروند بريتانيايي از دولت امارات متحده عربي ب
   به شرح زير است: اين گزارشنكات مهم . ازمان مللس

ساله، شهروند بريتانيايي و از طرفداران ورزش فوتبال،  26اقدام علي عيسي احمد،  الف)
اي به دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، صفحه 27به ارائه شكايت حقوقي 

                                                            
٢٧. “UAE 94” 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: .28
 http://www.echr.org.uk/news/seven‐years‐after‐his‐arrest‐we‐call‐release‐dr‐mohamed‐al‐
roken 
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ازداشت خود در امارات مبني بر قرار گرفتن در معرض اعمال شكنجه، در مدت زمان ب
با حضور وي در  زمانهمهاي ژانويه و فوريه سال جاري ميالدي و متحده عربي، در ماه

  هاي آسيا؛اين كشور، جهت تماشاي مسابقات جام ملت
هاي الكتريكي، ، چون شوكسوء رفتارهايياشاره به قرار گرفتن وي در معرض  ب)

هاي آب و خواب و آزار و اذيتضربات چاقو، ضرب و شتم، محروميت از غذا، 
ادي ، آزنژادپرستانه، به دليل رنگين پوست بودن وي، همچنين در تناقض با حقوقي چون

  بيان، منع شكنجه و بازداشت و حبس خودسرانه؛
ر دخله اشاره به درخواست خارج از عرف وي از نهاد حقوق بشر سازمان ملل به مدا ج)

 ناگزير ان ازسياسي در اين كشور، همچنين حصول اطميناين زمينه و پرونده ديگر زندانيان 
  شدن دولت امارات به جبران خسارات و درد و رنج وي؛

ال المللي فوتباشاره به اقدام اين شهروند بريتانيايي به ارسال نامه به فدراسيون بين د)
 دي آنآماكار(فيفا)، مبني بر ارتكاب اين سازمان به نقض سياست حقوق بشر، با توجه به ن

رت در حمايت از وي، به هنگام تماشاي مسابقات فوتبال، همچنين درخواست از وزا
  نجام تحقيق و تفحص در اين زمينه؛خارجه بريتانيا جهت ا

ژانويه سال جاري ميالدي،  22گفتني است كه بنا بر اظهارات علي عيسي احمد، وي در  ه)
طر، به دليل بر تن داشتن پيراهن منقش هاي عراق و قمسابقه فوتبال ميان تيم ازآن جامپس

كند كه از ممنوعيت به پرچم قطر، توسط نيروهاي امنيتي امارات بازداشت شد. وي ادعا مي
اطالع بوده، اين در حالي است كه نماد حمايت از قطر در اين كشور بي هرگونهاستفاده از 

به دليل اتالف وقت  دولت امارات دعاوي احمد را رد كرده و اظهار داشته است كه وي
البته بايد  –نيروهاي پليس و ارائه اظهارات دروغين بازداشت و زنداني شده بود 

ميالدي، بيش از يك هزار شهروند  2018تا  2016هاي خاطرنشان كرد كه در سال
  ؛29بريتانيايي در امارات بازداشت و زنداني شدند

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  .29

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/18/british‐football‐fan‐ali‐issa‐ahmad‐
detained‐in‐uae‐lodges‐un‐human‐rights‐complaint 
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، در 1398 تيرماه 18شنبه ز سهوبان حقوق بشر، در رانتشار گزارش از سوي ديده -3
تي خصوص اقدام حكومت امارات متحده عربي به تداوم بخشيدن به حبس زندانيان، ح

    :. محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازمحكوميتشانپس از اتمام زمان 

خصوص  بان حقوق بشر، درديده خاورميانه، معاون بخش 30اظهارات مايكل پيج الف)
، با تمديد غيرقانوني و ظالمانه مدت »قانون ياجرااعتنايي گستاخانه مقامات اماراتي به بي«

  ؛محكوميتشانزنداني، پس از گذشت يك سال از به اتمام رسيدن دوره  5زمان حبس 
 -  31هايي از زندان الرزيناشاره به انتقال اين زندانيان، براي مدت زمان نامعلوم، به بخش ب)

، بر اساس قانون ضد »مشاوره«موسوم به مراكز  - كيلومتري شهر ابوظبي  120تي واقع در تشكيال
  ؛»هاي تروريستيتهديد«تروريسم امارات متحده عربي و به اتهام قرار دادن كشور در معرض 

دت مديد اشاره به عدم وجود مبناي حقوقي مشخص براي اقدام مقامات اماراتي به تم ج)
و  2014هاي هاي ناعادالنه در سالمحاكمه ازآن جامپسكه  - نيان زمان حبس اين زندا

ل و دو سا 3ها به تحمل ، سه تن از آن»اتهامات امنيتي«ميالدي، به جرم ارتكاب به  2016
  سال حبس، محكوم شدند؛ 5تن ديگر به تحمل 

و  34بدر البحري، 33الشهي ، عثمان32اشاره به اسامي چهار تن از زندانيان، شامل خليفه الرابعه د)
هاي اخوان المسلمين و قرار فعال وابسته به حزب اصالح، از شاخه 4عنوان ، به35احمد الموالء

  تاكنون؛ 2014در اين كشور، از سال » هاي تروريستيگروه«گرفته ذيل فهرست 
و بدر  1820الشهي در ژوئيه سال  اشاره به لزوم آزاد شدن خليفه الرابعه و عثمان ه)

  ميالدي؛ 2017احمد الموالء، در آوريل سال البحري و 
سال حبس، از  3زنداني پنجم، محكوم به تحمل  عنوانبه، 36اشاره به نام اسامه النجار و)

هاي خارجي، جهت تخريب نهادهاي كشور و ارتباط با سازمان«، به جرم 2014نوامبر سال 

                                                            
٣٠. Michael Page 
٣١. Al‐Razeen 
٣٢. Kalifa Rabiaa 
٣٣. Othman al‐Shehhi 
٣٤. Badr al Bahri 
٣٥. Ahmad al‐Mulla 
٣٦. Osama al Najjar 
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رغم به پايان رسيدن مدت زمان و انتقال وي به مركز مشاوره، به» كنندهارائه اطالعات گمراه
  ميالدي؛ 2017محكوميت او در مارس سال 

توسل  ي براشاره به اظهارات مقامات نهادهاي مدني و حقوق بشري در اين زمينه، مبن ز)
رغم عدم حكومت امارات به اين ابزار در راستاي خاموش كردن مخالفان سياسي، به

  ها به جرائم تروريستي؛حكوميت آنم
امارات  ضد تروريسمبان حقوق بشر، به محكوم كردن قوانين ره به اقدام ديدهاشا ح)

با توجه به فراهم آوردن امكان الزم براي  –ميالدي  2014مصوب سال  –متحده عربي 
تروريست و  عنوانبهآميز حكومت، آوردن منتقدان مسالمت شمار بههاي اين كشور دادگاه

 .37به مرگ كردنشانمحكوم 
  

ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساد نقض حقوق ب) موار
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

مستقر در ژنو  -  38»سام«ي هاو آزادي حقوق الملليبين سازمانانتشار گزارش از سوي  -
منصور  ، در خصوص درخواست از دولت عبد ربه1398 تيرماه 27شنبه در روز پنج –

هاي سازمان ملل، جهت تحقيق در زمينه نقش هاني بن بريك، وزير هادي و كميسيون
. محورهاي اين گزارش به شرح زير مورد حمايت امارات متحده عربي، در كشتارهاي عدن

  باشد: مي
 وزراالمللي جهت تعيين نقش ادعايي يكي از ضرورت انجام تحقيقات ملي و بين الف)

 ازجملهتن از شهروندان يمني،  120منصور هادي، در قتل بيش از كابينه عبد ربه 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 37

 https://www.hrw.org/news/2019/07/09/uae‐prisoners‐held‐after‐sentences‐served 
٣٨. Sam Organization for Rights and Liberties 
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هاي اين كشور، هاي اجتماعي، وعاظ و مقامات دولتي در شهر عدن و ديگر شهرشخصيت
  دفتر دادستاني كل در اين رابطه؛ از آمدهدستبهبا توجه به مستندات 

به انتشار گزارشي، تحت ميالدي،  2018اشاره به اقدام اين نهاد حقوق بشري، در سال  ب)
فعال، سياستمدار و واعظ مذهبي  110، مبني بر موضوع قتل بيش از »39قاتل مخفي«عنوان 

در استان عدن و توصيه اين سازمان به مقامات دولت يمن در زمينه انجام تحقيقات جدي 
  .40كردن حقايق و حفظ حقوق قربانيان مألو شفاف در اين رابطه، جهت بر 

  

  هبري عربستان و انصارا... در يمنائتالف به ر*

وز ردر  ترز،يرو يسازمان ملل و خبرگزار يخبر گاهيپا يانتشار گزارش از سو -1
سازمان  ير كلدب، در خصوص اظهارات مارك لوكوك ، معاون 1398 تيرماه 27شنبه پنج

   :زتند امحورهاي گزارش مذكور عبار .تيامن يملل در امور بشردوستانه، در نشست شورا
به قانون   من،يدر جنگ  ريدرگ يهاطرف يضرورت احترام گذاردن تمام )الف

انع و واجهه با موامدادگرانه بدون م يهايو فراهم آوردن دسترس يالمللنيبشردوستانه ب
  ؛ياتيخدمات ح افتنيجهت تداوم  شتريبودجه ب نيتأم نيمشكالت، همچن

با توجه به  ،يونكن طيدر شرا منيبس در سراسر شدن آتش يبر ضرورت جار ديتأك )ب
  ؛جهات يدر تمام مبارزات افتنيكشور و تداوم  نيفعال در ا يجبهه جنگ 30وجود 

رنامه ب نيا يحام يبشردوستانه سازمان ملل و تعهد كشورها يهااشاره به برنامه كمك )ج
از آن،  رصدد 34 نيو تنها تأم يسال جار هيدالر در ماه فور ارديليم 2,6به اختصاص دادن 

  عهد خود؛ت زانيدرصد از م 75از  شياز كشورها به پرداخت ب ياريبس يبنديپارغم به
 750 يهابه ارائه كمك ياشاره به متعهد شدن دو كشور عربستان و امارات متحده عرب )د
دالر از  ونيليم 121,7، تنها پرداخت حالدرعينو  يسال جار هيدر ماه فور يدالر ونيليم

  ؛يابوظب يدالر از سو ونيليم 195و  اضير يسو
                                                            

٣٩. “The Hidden Killer” 
  قابل بازيابي در لينك:». سام«ي هاو آزادي حقوق الملليبين سازمانگزارش  .40

 https://www.samrl.org/sam‐calls‐for‐an‐investigation‐into‐former‐minister‐hani‐brik/ 
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 يلما يهااز عدم تعهد كشورها به پرداخت كامل كمك ياشاره به عواقب ناگوار ناش )ه
  ازجملهخود، 

ن از مردم ت ونيليم 13كردن  نهيواكس يندهايفرآ قيسازمان ملل به تعل ياقدام نهادها -
  هزار نوزاد؛ 200 ازجمله من،ي
 زانيم نيشتريدر مناطق برخوردار از ب ييغذا نيامدادرسامركز  30توقف ساخت  -

  ؛يگرسنگ
 7كم تن دستو قرار گرف يآت يهادر هفته ،ييغذا يمركز امدادرسان 60 يلياحتمال تعط -

  ؛در معرض خطر مرگ هيتغذبه سوء مبتالهزار كودك 
مل نفر، شا 700از  شيوبا و مرگ ب يماريهزار نفر به ب 500به  كينزد ابتالاشاره به  )و

با گذشت  رودمي انتظار كه – تاكنون يسال جار ابتدااز  ،يماريب نيكودك بر اثر ا 200
  ؛ابدي شيزمان افزا

  
ر د، 1398 تيرماه 18شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -2

  :، مبني بروبا در يمنبيماري هشدار سازمان ملل نسبت به شيوع مجدد خصوص 

سازمان ملل، در زمينه وجود بيش  دبير كل، معاون سخنگوي 41هارات فرحان حقاظ الف)
 ابتدازده يمن، از به بيماري وبا، در ميان مردم جنگ ابتالهزار مورد مشكوك به  460از 

هزار نفري  380شيوع فزاينده اين بيماري در قياس با آمار  – تاكنونسال جاري ميالدي 
  ؛ 2018آن در كل سال 

 يه ساله ژانوبر اثر بيماري وبا از ماتن از شهروندان يمني،  705ه به مرگ قطعي اشار ب)
فري ن 75مار شيوع فزاينده مرگ ناشي از اين بيماري در قياس با آ – تاكنونجاري ميالدي 

 آن، براي همين مدت زمان در سال گذشته؛

                                                            
٤١. Farhan Haq 
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ل، دن سيشجاري  هازجملبه اين بيماري در يمن،  ابتالاشاره به علل افزايش شيوع و  ج)
آب براي مصارف مديريت ضعيف پسماندها و عدم دسترسي به آب آشاميدني و يا 

  كشاورزي و آبياري؛
مركز  1200ملل و نهادهاي وابسته به آن به ايجاد نزديك به  اشاره به اقدام سازمان د)

ليارد مي 4,2، تأكيد بر نياز سازمان ملل به بودجه حالدرعيندرماني در سراسر يمن و 
ميليون تن از شهروندان اين كشور و تأمين  20رساني به بيش از دالري در راستاي كمك

 .42درصد از آن 32تنها، 
  

  انصارا... در يمن*

، در 1398 تيرماه 27شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -1
ي سازمان ملل، در نشست ، رئيس برنامه جهاني غذا43خصوص اظهارات ديويد بيزلي

  اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. شوراي امنيت
ناطق مهاي غذايي به توافق با نيروهاي انصارا... در راستاي ازسرگيري كامل كمك الف)

اطق در هاي غذايي، به اين منتحت كنترل اين نيروها در يمن، پس از تعليق بخشي از كمك
  ماه گذشته؛

ي اقدامات برخي از رهبران نيروهاي انصارا... در ايجاد اخالل در روند تكرار ادعا ب)
دليل اتخاذ اين تصميم (گفتني است انصاراهللا در  عنوانبهامدادرساني اضطراري غذايي، 

به مستنداتي كه تهيه كرده همواره اعالم داشته كه مخالفتش با توزيع غذا و موارد خوراكي، 
، اشاره به افزايش ميزان حالدرعينها است) و ري از محمولهتاريخ گذشته بودن بسيا دليل

ميليون نفر و به دنبال آن، تالش اين نهاد  11,3تا  10,6ها از كنندگان اين كمكدريافت

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .42

https://www.apnews.com/a0c742ffc4ed45768b51b1fd07d95229?utm_campaign=Brookings

%20����%20�����������������=�������������������=�����������������=74456699 
٤٣. David Beasley 
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طرفانه، مستقل بي ياجراجهت افزايش ظرفيت امدادرساني خود، ضمن تأكيد بر ضرورت 
  فاجعه انساني در اين كشور و اومتدو غيرسياسي قوانين بشردوستانه، با توجه به 

ميليارد دالري براي رسيدگي به  1,2اشاره به نياز برنامه جهاني غذا به بودجه  ج)
هاي آتي، با توجه به ناكافي بودن بودجه كنوني، ضمن پذيرترين اقشار يمن، در ماهآسيب

دن به آالم هاي مالي، جهت تسكين بخشيتأكيد بر ناكافي بودن حتي، بيشترين ميزان كمك
  .44هاي مردم اين كشورو رنج

  

                                                            
  ك:گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لين .44

 https://news.un.org/en/story/2019/07/1042771 


