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  3                   ) 14رات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و اما 
 

 

  

 

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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1398سال  ماهبهمندي و كشورهاي منطقه، در آذر، 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهو اخبار آشكار 

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

  
  در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي بشر الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*
انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز  -1

، در خصوص درخواست كارشناسان سازمان ملل، جهت انجام 1398 ماهبهمن 2چهارشنبه 
. 2ر رابطه با هك تلفن جفري بزوستحقيقات در زمينه اتهامات وارده به وليعهد عربستان د

   ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورها
فرا هاي ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعدام3الف) اظهارات اگنس (انيس) كاالمار

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حمايت از آزادي بيان و عقيده، 4و ديويد كاي قضايي

                                                            
 UN( پايگاه خبري سازمان ملل .1 News تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريtor Middle  East  Moni

(MEMO)( 24شبكه خبري فرانس  )؛France  شبكه خبري المسيره  ؛)Aljazeera( رهيالجز يشبكه خبر)؛ 24
)Almasirah) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundationشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com؛( 

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

Human  Rights  (ECHR)(المللي عدالت و حقوق بشر مركز بين )؛International  Centre  for  Justice  and 

Human  Rightsالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty  International) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain 

Mirrorپايگاه سرويس خارجي اتحاديه اروپا ( )؛EU External Action( حقوق و دموكراسي بحرين مؤسسه )؛Bahrain 

Institute for Rights and Democracy (BIRD)) ؛ انجمن حقوق بشر بحرين(Bahrain Forum for Human 

Rights (BFHR) (رپريو«)؛ سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به «Reprieve ؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل(
)Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR) ؛ خبرگزاري(

نهاد سازمان مردم) و UNICEFيونيسف ( –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحد Associated Pressاسوشيتدپرس (
  ).Save the Children» (كودكان را نجات دهيد«

2 Jeffery Bezos 
3 Agnes Callamard 
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و ديگر نهادهاي  متحدهاياالتدرنگ از سوي درخواست جهت انجام تحقيقات بيمبني بر 
و مالك  گذار شركت آمازونجف بزوس، پايهمسئول در زمينه هك شدن تلفن همراه 

  ؛توسط محمد بن سلمان وليعهد عربستان روزنامه واشنگتن پست،
لت دخا«تي درباره ب) اشاره گزارشگران ويژه سازمان ملل به در اختيار داشتن اطالعا

  دي؛ميال 2018در سال  ،محمد بن سلمان در حمله سايبري به تلفن جف بزوس» احتمالي
ج) اشاره به گزارش پيشتر منتشر شده در رابطه با ربوده شدن تصوير و مطالب شخصي 

نشنال «نشريه اي سايبري و قرار گرفتن آن در اختيار تلفن جف بزوس در جريان حمله
  ؛»6امريكن مديا«ابسته به شركت و» 5اينكوايرر

د) اشاره به اقدام گزارشگران سازمان ملل به مستند ساختن درخواست خود در اين رابطه 
متعلق   -، مبتني بر ارسال اين بدافزار »ياِ .تي.اف«اي امنيتي شركت صفحه 17به گزارش 

ويدئويي در ميالدي، از طريق  2018در اول ماه مه سال  -  7به برنامه جاسوسي پگاسوس
اطالعات و هك شدن  براي جف بزوس، محمد بن سلمان» اپواتس «رسان شبكه پيام

 ؛8آمازونشركت رئيس » آيفون ايكس«تلفن 
زمان هك تلفن همراه بزوس از ادعاها ه) همچنين به گفته اين دو مسئول سازمان ملل، 

تلفن با نقش بن  هكارتباط مبني بر اينكه بن سلمان آمر قتل خاشقجي بوده و ادعاي 
شود كه اين هك گفته مي .كندعليه مخالفانش را تقويت مي ارزاريسلمان در رهبري ك

مخالف سعودي و خبرنگار واشنگتن  نگارروزنامهچند ماه پيش از قتل جمال خاشقجي، 
 ؛9صورت گرفته است 2018 سال پست در اكتبر

                                                                                                                                                            
4 David Kaye 
5 National Enquirer 
6 American Media, Inc. 
7 Pegasus 

از ارسال اين  س÷رسيد اما ساعاتي به نظر مي» دوستانه«گرچه محتواي پيام ارسال شده بن سلمان براي بزوس در واتس اپ،   8
  .استخراج شده است ويفايل ويروسي، بخش اعظمي از اطالعات تلفن همراه 

  ميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دفتر ك  9
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25488&LangID=E 
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 كردن ستان سعودي گزارش هكعربو) به گزارش خبرگزاري رويترز در اين رابطه، دولت 
را آن  وا رد كرده رآمازون، در پي پيام ارسالي از محمد بن سلمان به وي  گذاربنيانتلفن 

  ؛دانسته است» مسخره«
، در 1398 ماهدي 24شنبه در روز سه بان حقوق بشر،انتشار گزارش از سوي ديده -2

 أثير قرار گرفتن اصالحاتتان سعودي و تحت تامان فعاالن در عربسخصوص سركوب بي
ر اين بل ذكنكات قا. شده در حوزه زنان با دستگيري متداوم فعاالن و مخالفان اجرامثبت 

   اند از:گزارش عبارت

بان حقوق بشر، مبني بر اقدام ميالدي از سوي ديده 2020الف) انتشار گزارش جهاني سال 
ل ، شاملفان و فعاالن مستقلكارزار گسترده سركوب عليه مخا ياجرامقامات سعودي به 

  ميالدي؛ 2019دو موج دستگيري گروهي در سال  ياجرا
هاي به وقوع ها با چشمگيرترين پيشرفتها و آزار و اذيتدستگيري زمانيهمب) اشاره به 

هاي مسافرتي وديتلغو محد ازجملههاي اخير، پيوسته در حوزه زنان اين كشور در سال
  ها در حوزه مسائل مدني؛اختيارات بيشتر به آن ي و اعطاساله به باال 21براي زنان 

ين ابان حقوق بشر، در ج) اشاره به اظهارات مايكل پيج، معاون بخش خاورميانه ديده 
ها و آزار ترابطه مبني بر، سرپوش ننهادن اصالحات انجام شده در حوزه زنان، بر بازداش

ز عقايد حقوق زنان، تنها به دليل ابرا نفعاال ازجملههاي گسترده فعاالن سعودي، و اذيت
  علني و يا در فضاي خصوصي؛ صورتبهخود 

ان درنگ تمامي زندانيد) تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اين كشور به آزاد كردن بي
تنها اميد  داشتننگاهنده زآميز خود، جهت محبوس صرفاً به دليل انتقادات مسالمت

  وش شده خود؛مانده به بهبود چهره مخدباقي
محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور، با  ازجملهه) اشاره به مواجه نشدن رهبران سعودي، 

ميالدي، به دليل موارد نقض صورت گرفته از سوي عوامل  2019عدالت در سال  ياجرا
نگار سعودي، قتل جمال خاشقچي، روزنامه ازجملههاي گذشته، امنيتي حكومت در سال

  و مورد شكنجه قرار گرفتن ادعايي مدافعان حقوق زنان؛  2018در اكتبر سال 
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ن ز مدافعاچهار تن ا ازجملهها تن از مخالفان و فعاالن سعودي، و) اشاره به زنداني بودن ده
ها و ديگر زندانيان در معرض برگزاري سرشناس حقوق زنان، عالوه قرار داشتن آن

هاي حقوق بشري يا فعاليت وني از حكومت به اتهام انتقاد عل تنهانههاي ناعادالمحاكمه
هاي آوريل و نوامبر هاي گروهي انجام شده در ماهآميز خود: گفتني است كه دستگيريصلح
  روشنفكر و نويسنده سعودي را مورد هدف قرار داد؛ 20ميالدي بيش از  2019سال 

ه تانشردوسز) اشاره به ارتكاب حكومت عربستان سعودي به موارد متعدد نقض قانون ب
 26، از اي انصارا... در يمنرهبر ائتالف نظامي در جنگ عليه نيروه عنوانبهالمللي، بين

  ؛تاكنونميالدي  2015مارس سال 
ميالدي، در  2019ح) اشاره به اصالحات انجام شده در عربستان در اواخر ماه ژوئيه سال 

در اين كشور و همچنين بهبود  راستاي متالشي كردن نظام نژادپرستانه قيوميت مردساالرانه
، حالدرعينقوانين كار، جهت ممانعت به عمل آوردن از بروز تبعيض در اين حوزه و 

با  بودنشانها و مواجه ترين فعاالن اين عرصهكوشتأكيد بر طنز تلخ زنداني بودن سخت
  ؛10هاي به شدت ناعادالنهمحاكمه

  
شنبه لي ميدل ايست مانيتور، در روز سهتحلي –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ا يتانيمستقر در بر - » رپريو«، به نقل سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به 1398 ماهدي 24
. ميالدي 2019سابقه ميزان اعدام در عربستان سعودي در سال در خصوص افزايش بي –

  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است
ذشته ال گرين آمار اعدام زندانيان در عربستان سعودي، در سالف) به ثبت رسيدن باالت

ني ن سلمان، وليعهد اين كشور، مباز سوي محمد ب شدهارائههاي رغم ضمانتميالدي، به
  بر تالش جهت كاهش ميزان كشتارهاي حكومتي؛

تن  90 ازجمله –ميالدي در اين پادشاهي  2019نفر در سال  184ب) اشاره به اعدام شدن 
تن به  82كه بر اساس اين گزارش، از اين تعداد  –هاي خارجي افراد برخوردار از مليتاز 

                                                            
  ق بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوگزارش ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2020/01/14/saudi‐arabia‐unrelenting‐repression 
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تن به دليل ارتكاب به قتل اعدام  57اتهام ارتكاب به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و 
  شدند؛

تن  88اعدام  ازجملهكنون، ميالدي تا 2014در اين زمينه از سال  شدهارائهج) اشاره به آمار 
 23 تن تنها در روز 37، 2018تن در سال  35، 2015تن در سال  157، 2014ر سال د

 ميالدي؛ 2020تن تنها در دو هفته ابتدايي سال  4و  2019آوريل سال 

ام الملل، مبني بر اقدو سازمان عفو بين» رپريو«هاي سازمان بريتانيايي د) اشاره به گزارش
گ ه مرن و محكوم كردن كودكان و نوجوانان بحكومت عربستان سعودي به هدف قرار داد

ه به اقدام مقامات اين همچنين اشار - آيد الملل جرم به شمار ميكه بر اساس حقوق بين –
 منظوربهكشور به قرار دادن زندانيان در معرض شكنجه جهت كسب اعترافات ساختگي، 

  هاي نمايشي؛رگزاري دادگاهها به مرگ، با بمحكوم كردن آن
شاره به نامشخص بودن تعداد زندانيان محكوم به اعدام در عربستان، ضمن قرار داشتن ه) ا

ساله  15 – 12عبدا... الظاهر –ساله به هنگام بازداشت  17 – 11نوجواناني چون، علي النمر
در معرض  –ساله به هنگام بازداشت  17 – 13و داوود المرهون –به هنگام بازداشت 

 2011در سال  ضد حكومتيادعايي مشاركت در تظاهرات حكم اعدام به اتهام  ياجرا
  ميالدي؛

، مدير اين سازمان حقوق بشري، مبني بر درخواست از 14و) اشاره به اظهارات مايا فوآ
و بريتانيا، جهت محكوم كردن و مورد انتقاد قرار دادن اين روند با  متحدهاياالتهاي دولت
ه به تأثيرگذاري فشارهاي جهاني بر اين ترين لحن ممكن، با توجگيري از محكمبهره

از سوي دو متحد سرشناس اين پادشاهي و با توجه به اعتقاد حاكمان  ويژهبهتحوالت، 
  ؛15الملليسعودي به معافيت خود از مجازات در برابر قوانين بين

                                                            
1 1 Ali Al‐Nimr 
1 2 Abdullah Al‐Zaher 
1 3 Dawood Al‐Marhoon 
1 4 Maya Foa 

قابل بازيابي در ». رپريو«تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به  –گزارش پايگاه خبري   15
  لينك: 
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، در 1398 ماهدي 23الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4

امتناع اين سازمان، به همراه دو نهاد حقوق بشري ديگر از مشاركت در مجمع  خصوص
  ، مبني بر:16»20سي«جامعه مدني موسوم به 

و  17الملليالملل، سازمان شفافيت بينالف) صدور بيانيه مشترك از سوي سازمان عفو بين
كت در ها از شر، مبني بر خودداري نمايندگان آن»18سيويكوس«نهاد مدني موسوم به 

، در عربستان »20سي«، موسوم به 20هاي مقدماتي اجالس ساالنه جيمجموعه نشست
اقدامي تمسخرآميز از سوي رياض در  مثابهبهشمار آوردن آن، سعودي، با توجه به به

  راستاي سرپوش نهادن بر كارنامه حقوق بشري تيره و تار خود؛
يقات و دادخواهي سازمان عفو ، مدير بخش تحق19ب) اشاره به اظهارات نتسانت بيلي

هاي مقدماتي جهت فراهم آوردن بستري مناسب اين نشست الملل، مبني بر مسئوليتبين
براي صداهاي جامعه مدني از سراسر جهان در راستاي تأثيرگذاري بر دستور كار اجالس 

ت هاي داخلي وابسته به حكوم، اشاره به اجازه يافتن تنها سازمانحالدرعينو  20جي
ها، با توجه به اقدام حكومت عربستان سعودي به حبس اكثر براي مشاركت در اين نشست

  فعاالن مستقل خود؛
هاي ها در رياض و اقدام سازمانج) اشاره به نمايشي بودن روند برگزاري اين نشست

حقوق بشري و مدني مذكور به عدم مشاركت در آن، با توجه به اقدامات حكومت 
ه در هاي انجام شدي سانسور آزادي بيان، مجرم به شمار آوردن فعاليتسعودي در راستا

  نتقدان؛مها و دگرباشان جنسي و مورد شكنجه و اعدام قرار دادن زمينه حقوق زنان، اقليت
نگار جمال خاشقچي، روزنامه فرا قضاييد) يادآوري كردن اقدام حكومت عربستان در قتل 

عدالت در خصوص عامالن اين جنايت با  يااجرطلب سعودي و عدم و منتقد صلح
  گذشت بيش از يك سال از وقوع آن؛

                                                                                                                                                            
https://www.middleeastmonitor.com/20200114‐saudi‐arabia‐executed‐record‐number‐of‐
people‐in‐2019‐report‐finds/ 
1 6 C20 
1 7 Transparency International 
1 8 Civicus 
1 9 Netsanet Belay 
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ه) اشاره به اقدامات مقامات اين كشور در زمينه زنداني كردن فعاالن سرشناس حقوق زنان 
احكام  ياجراجويانه، همچنين هاي مسالمتو مدافعان حقوق بشر، تنها براي انجام كنش

ي ناعادالنه و قرار دادن متهمان در معرض شكنجه و ديگر هااعدام پس از برگزاري دادگاه
  ؛20رفتارهاسوء
 

شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز چهار –نتشار گزارش از سوي پايگاه خبري ا -5
ض ود، در اعترا، در خصوص امتناع سلمان العوده از مالقات با خانواده خ1398 ماهدي 18
   اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. حقوقي در عربستان يناعدالتبه 

هاي ، روحاني زنداني سعودي، به امتناع ورزيدن از مالقات21الف) اقدام سلمان العوده
خانوادگي به نشانه اعتراض به تدابير سركوبگرانه مديريت زندان عليه وي، به گزارش 

  حساب توئيتري زندانيان سياسي؛
، در جنوب رياض و محل نگهداري سلمان 22الحائر ب) اشاره به اقدام مديريت زندان

  العوده، به محروم كردن وي از حق دفاع از خود در جريان آخرين جلسه دادگاهي وي؛
 16وشنبه ناپذيري ديدار خانواده اين روحاني زنداني با وي، در روز دج) اشاره به امكان

 27ي در كيفري سعود ، به درخواست ادعايي خود: اين در حالي است كه دادگاهماهدي
) به ماهبهمن 10( 2020ژانويه  30ميالدي، جلسه محاكمه وي را تا  2019نوامبر سال 

  ست؛تعويق انداخته ا
ميالدي و به اتهام همكاري با  2017د) الزم به يادآوري است كه العوده در سپتامبر سال 

ابراز اميدواري كرد كه خانواده سلطنتي قطر دستگير و زنداني شد، پس از آنكه در توئيتي 
 ؛23دو كشور با يكديگر به تفاهم برسند
                                                            

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 20
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/saudi‐arabia‐why‐amnesty‐will‐not‐
attend‐sham‐c20‐meetings/ 
2 1 Salman Al‐Ouda 
2 2 Al‐Haer 

  انيتور. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست م –گزارش پايگاه خبري  23
 https://www.middleeastmonitor.com/20200108‐ouda‐refuses‐family‐visits‐in‐protest‐
against‐legal‐injustice‐in‐saudi/ 
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شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز سه –نتشار گزارش از سوي پايگاه خبري ا -6
، در خصوص ممانعت به عمل آوردن عربستان سعودي از حضور 1398 ماهدي 17

       اند از: هم اين گزارش عبارتموارد م. ييع پيكر فرزندشنگار زنداني در مراسم تشروزنامه
الف) گزارش حساب توئيتري زندانيان سياسي، در خصوص امتناع حكومت سعودي از 

نگار يمني زنداني، براي حضور در مراسم ، روزنامه24آزاد كردن موقت مروان الُمريسي
  فوت شده بود؛ ماهدي 15كه در روز يكشنبه  - 25تشييع پيكر پسر خود، سناد

تعويق انداختن مراسم تشييع پيكر سناد، به اميد به اقدام خانواده المريسي به به ب) اشاره
 شدنمواجهموافقت مقامات عربستان با آزادي موقت پدر وي جهت وداع با فرزند خود و 

  ؛26ها با مخالفت مقامات و ناديده گرفته شدن كامل موقعيت بشردوستانه اين خانوادهآن
  
، در 1398 ماهدي 3ر روز دوشنبه بان حقوق بشر، دهديد انتشار گزارش از سوي -7

خصوص درخواست از حكومت عربستان سعودي جهت لغو اتهامات عليه پزشك سعودي 
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. آمريكايي –

مستقر در  - 27بان حقوق بشر و سازمان حقوق بشري تدبير آزاديالف) درخواست ديده
، از دكتر سياست زدهاز مقامات سعودي، جهت رفع اتهامات مبهم و  –واشنگتن دي.سي 

هاي وي در تبار، در ارتباط با فعاليتساله آمريكايي سعودي 55، پزشك 28وليد فتيحي
  طلب در بهار عربي؛هاي اجتماعي و اعتراض او به كشتار معترضان صلحشبكه

 هاي سفري خودسرانهب) تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات سعودي به رفع ممنوعيت
از   -همگي از شهروندان آمريكايي  –تن از اعضاي خانواده وي  8تحميل شده عليه 

  ميالدي؛ 2017نوامبر سال 

                                                            
2 4 Marwan Al‐Mureisi 
2 5 Sanad 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  26
 https://www.middleeastmonitor.com/20200107‐saudi‐arabia‐prevents‐detained‐journalist‐
from‐attending‐sons‐funeral/ 
2 7 The Freedom Initiative 
2 8 Walid Fitaihi 
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 و تنها اين پرونده به اظهارنظر علني در مورد متحدهاياالتج) اشاره به عدم اقدام دولت 
مايت و ح 2019سال بسنده كردن مقامات آن به تأييد بازداشت دكتر فتيحي در مارس 

  هاي سفري عليه وي؛محرمانه از آزادي او و رفع ممنوعيت
ميالدي و  2017آمريكايي، در نوامبر سال  –د) اشاره به دستگيري اين پزشك سعودي 

كارلتون،  –در هتل پنج ستاره ريتز  ابتداماه بدون تفهيم اتهام،  21حبس وي به مدت 
زندان حائر، در جنوب رياض و سرانجام ماه به  3سپس انتقال وي پس از گذشت 

  در شمال جده؛ 29، به زندان ذهبان2019فرستادن او، در اواخر ژانويه سال 
ه، در ر جدده) اشاره به اقدام مأموران مسلح به يورش بردن به منزل خانواده اين پزشك 

رد مو تايمز، مبني برميالدي، پس از انتشار مطلبي در روزنامه نيويورك 2019مارس سال 
ه دكتر كدند شكنجه قرار گرفتن وي در زندان: اين مأموران در حالي به اين خانه يورش بر

ه هاي همراها و تلفنفتيحي را با دستبند و پابند با خود به همراه آورده و تمامي رايانه
  اعضاي خانواده وي را نيز ضبط كردند؛

 ه جرائماب بدن اين پزشك به ارتكو) اشاره به اقدام دادستان عمومي عربستان به متهم كر
ز االمسلمين و انتقاد علني پايه و اساس، عمدتًا مبتني بر طرفداري از اخواننامشخص و بي

سند و  عنوانهبمصر، ضمن ارائه تنها چند توئيت مبهم  جمهوريرئيسعبدالفتاح سيسي، 
ار قر محاكمه مدرك: گفتني است كه فتيحي روز بعد از زندان آزاد و حين آزادي مورد

  اش را سفر منع كردند؛اً وي و خانوادهمقامات سعودي مجدد كهدرحاليگرفت، 
ز) تأكيد بر ضرورت اقدام حكومت عربستان به متوقف ساختن روند سركوب گسترده 

خانواده  يمخالفان و پايان بخشيدن به كابوس تحميل شده بر صدها منتقد دولت و اعضا
 .30هاآن
  
  

                                                            
2 9 Dhahban 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده  30
 https://www.hrw.org/news/2019/12/23/saudi‐arabia‐drop‐charges‐against‐saudi‐us‐doctor 
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  بحرين*
، در 1398 ماهدي 28، در روز شنبه 31شار گزارش از سوي انجمن حقوق بشر بحرينانت -1

يكي از اشكال رايج شكنجه در  عنوانبه، »محروميت از درمان«خصوص به شمار آمدن 
و نهاد دادرسي كشور در  32هاي بحرين و مشاركت داشتن مؤسسه ملي حقوق بشرزندان
   :نكات مهم گزارش به شرح زير است. اين امر

ها مورد شكوائيه از سوي زندانيان، به دليل الف) نظارت انجمن حقوق بشر بحرين بر ده
در زندان  ويژهبههاي درماني الزم و مناسب، شان در زمينه دريافت مراقبتنقض حقوق
، با توجه به تبديل شدن اين اقدام به يكي از اشكال رايج شكنجه، در نتيجه 33مركزي جو

  شرايط زندان و فقدان روند پاسخگويي در اين زمينه؛ رو به وخامت نهادن
اي هادهب) اشاره به اقدام وزارت كشور بحرين به صرف حداكثر توان خود در كمك به ن
ق حقو دولتي چون، مؤسسه ملي حقوق بشر و نهاد دادرسي در راستاي انكار موارد نقض

 ويژهبهالمت زندانيان، مينه بهبود وضعيت سهاي الزم در زبشر، به جاي انجام همكاري
  و يا غيرقابل عالج، همچون سرطان؛ مزمنهاي زندانيان مبتال به بيماري

 16كه در  –، زنداني قرباني شكنجه 34نشدني محمد سهوانج) اشاره به پرونده فراموش
با توجه به اقدام مقامات زندان به  –ميالدي جان خود را از دست داد  2017مارس سال 

هاي الزم براي مراقبت از جراحات وارده به او بر اثر شليك از درمان محروم كردن وي
 ؛2011هاي مشقي از سوي نيروهاي امنيتي در سال گلوله

استاي رالمللي خود در د) تأكيد بر ناكارآمدي حكومت بحرين در پايبندي به تعهدات بين
ين رفتار، همچنءاتخاذ تدابير الزم جهت ممانعت به عمل آوردن از اعمال شكنجه و سو
 هاي قضايي درتأكيد بر روند معافيت عامالن اين موارد از مجازات در غياب نظارت

  هاي اين كشور؛زندان

                                                            
3 1 Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
3 2 National Institute for Human Rights (NIHR) 
3 3 Jaw Central Prison 
3 4 Muhammad Sahwan 
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قرار دادن  فشارتحت باهدفه) اشاره به تبديل شدن اين روند به امري رايج و شايع، 
ز اين اعترافات برداري اشان و بهرهنمودن عليه خود و يا همبندان زندانيان جهت اعتراف

  ؛35هاي دادرسيدر رويه
  
 ماهدي 25انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -2

، در خصوص بررسي و ثبت موارد متداوم نقض حقوق بشر، افزايش ميزان 1398
هاي خودسرانه و يا موارد نقض حقوق زندانيان سياسي و ها و محكوميتبازداشت
نحل محزب مخالف سياسي و  ترينبزرگ –جمعيت وفاق ملي اسالمي  توسط عقيدتي،

  :ازجملهميالدي،  2019ر خالل ماه دسامبر سال د - شده بحرين 
 103زنداني سياسي، شامل  105هاي بحرين عليه مورد نقض حقوق بشر در زندان 133 -

  هاي پزشكي؛مورد محروميت از مراقبت
  مورد ناپديدشدگي اجباري؛ 6 -
  ني؛ها و اماكن و مناطق مسكوانهمورد يورش به خ 126 -
  ز شهروندان براي ارجاع به محاكم قضايي؛اتن  25دستگيري  -
 9ماه، شامل محكوميت  6سال و  403شهروند بحريني به تحمل حبس تا  49محكوميت  -

 515ن ميليو 4هزار ديناري (از  700و  ميليونيكهاي تا تن به حبس ابد و پرداخت جريمه
  ؛36هزار دالر) 600هزار تا 

  
  
  

                                                            
  گزارش انجمن حقوق بشر بحرين:  35

https://www.bfhr.org/english/article.php?id=951&cid=148 
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 36

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/56977.html 
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، در 1398 ماهدي 24شنبه ر روز سهدبان حقوق بشر، نتشار گزارش از سوي ديدها -3
 خصوص رو به وخامت نهادن سوابق حقوق بشري بحرين، با توجه به افزايش ميزان

نكات مهم گزارش به . ين كشوراافكني از سوي حكومت رفتارها و رعبها، سوءاعدام
      رح زير است:  ش

بان حقوق بشر، مبني بر ميالدي از سوي ديده 2020الف) انتشار گزارش جهاني سال 
 احكام ياجرا، با توجه به آمار 2019تر شدن وضعيت حقوق بشري بحرين در سال وخيم
آميز آزادي بيان و مورد ، محكوميت منتقدان به دليل برخورداري از حق مسالمتاعدام

  هاي اجتماعي؛گرفتن فعاالن شبكهتهديد قرار 
  :ازجملهب) اشاره به برخي از اقدامات حكومت بحرين در سال گذشته ميالدي، 

ر دتن از شهروندان بحريني، در ماه ژوئيه، شامل دو زنداني محكوم شده  3اعدام  -
ه و هاي گروهي و البته، همراه با موارد متعدد نقض فرآيندهاي قضايي عادالندادگاه

  امات اعمال شكنجه؛اته
دسامبر، به تأييد حكم محكوميت نبيل رجب،  31خواهي بحرين، در قدام دادگاه فرجاما -

هاي اجتماعي، هاي وي در شبكهسال حبس، به دليل فعاليت 5مدافع حقوق بشر، به تحمل 
هاي وكيل وي جهت تغيير حكم او به محكوميت همچنين مردود شمردن درخواست

  غيرسالب آزادي؛
ژانويه، به تأييد حكم محكوميت شيخ علي  28خواهي بحرين، در قدام دادگاه فرجاما -

ي دعايسلمان، رهبر جمعيت وفاق ملي اسالمي، به تحمل حبس ابد، به دليل اتهامات ا
  ؛»جاسوسي«
اقدام  لهازجمهاي اجتماعي، هاي منتقدان در اينترنت و شبكهسركوب فعاليت گسترش -

رار گرفتن قمه، به صدور بيانيه مبني بر، مورد پيگرد قانوني  30در  وزارت كشور بحرين
  آميز؛زا و تحريككننده و عامل همرساني مطالب تنششهروندان دنبال

هاي مستقل در بحرين، از زمان اقدام وزارت امور عدم فعاليت مطبوعات و رسانه -
  مستقل در اين كشور؛، تنها روزنامه 37رساني به تعليق مجوز روزنامه الوسطاطالع

                                                            
3 7 Al Wasat 
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نگاران خارجي منتقد، قدام حكومت بحرين به ممانعت به عمل آوردن از ورود روزنامها -
هاي حقوق بشري به كشور هبان حقوق بشر و نمايندگان ديگر گرومسئوالن سازمان ديده

  در موارد متعدد؛
كي الزم براي هاي پزشهاي بحرين در فراهم آوردن مراقبتناكارآمدي مقامات زندان -

همچنين، منجر  –برند ها در شرايط ناگواري به سر ميكه برخي از آن –زندانيان سرشناس 
، به 38جو و بازداشتگاه دراي داك زنداني، در زندان 600شدن اين رفتار به اقدام بيش از 

  دست زدن به اعتصاب غذا، در اعتراض به شرايط زندان؛
بان حقوق بشر، مبني معاونت بخش خاورميانه ديده ،39ج) اشاره به اظهارات جو استورك

بر اقدام مقامات بحريني به خاموش، تبعيد و زنداني كردن تمامي منتقدان حكومت و از آن 
بدتر، اقدام متحدان اين كشور به فرو كردن سر خود همچون كبك در برف و تداوم 

قرار دادن  فشارتحتاي بخشيدن به مراودات تجاري خود طبق روال معمول با منامه، به ج
  آن جهت آزاد كردن نبيل رجب و ديگر زندانيان قرباني آزادي بيان؛

ازگرداندن بميالدي، به  2019آوريل سال  20د) اشاره به اقدام مثبت پادشاه بحرين، در 
هاي تابعيت شده: گفتني است كه در ماه ژوئيه، دادگاهتن از شهروندان سلب 551تابعيت 

الي ها بازگرداندند. اين در حتن ديگر از مردم اين كشور را نيز به آن 147بحرين مليت 
  تن همچنان از مليت و تابعيت بحريني محروم هستند؛ 300است كه، حدوداً 

هاي گسترده در مورد وضعيت حقوق بشر در رغم وجود نگرانيه) گفتني است كه به
رهبري عربستان،  بحرين و مشاركت آن در جنگ يمن، در چهارچوب ائتالف به

همچنان به فروش تسليحات به اين كشور تداوم بخشيده و وزارت خارجه  متحدهاياالت
كننده از كارنامه بريتانيا نيز در گزارشي در ماه ژوئن سال گذشته ميالدي، تصويري گمراه

در اين كشور را تحسين كرده » سابقهبرنامه اصالحات بي«حقوق بشري بحرين ارائه داده و 
  ؛40ستا

                                                            
3 8 Jaw Prison and Dry Dock Detention Center 
3 9 Joe Stork 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 40
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، 1398 ماهدي 21انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز شنبه  -4
نگاران، بر مبني بر قرار داشتن بحرين در رتبه دهم جهاني در زمينه دستگيري روزنامه

و اشاره به اسامي  41نگاراناز سوي كميته حمايت از روزنامه شدهارائهاساس آمار جديد 
، احمد وبالگ نويس، 42عبدالجليل السينگيس ازجملهشده در اين بخش، فعاالن بازداشت 

، عكاس، محمود 45نگار، حسن قمبر، روزنامه44، عكاس، علي معراجي43حميدان
  49؛48، عكاس47نگار و احمد الموسوي، روزنامه46الجزيري

  
، در 1398 ماهدي 18الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -5

حت ها به اعتراف تخصوص تأييد حكم اعدام دو شهروند بحريني، پس از ناگزير شدن آن
   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. شكنجه

الملل، هاي خاورميانه سازمان عفو بينالف) اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش 
بر اساس ، 51و حسين موسي 50مبني بر به شدت ناعادالنه بودن محاكمه محمد رمضان

ها از سوي دادگاه ميالدي و تأييد حكم اعدام آن 2014اعترافات تحت شكنجه در سال 
  ژانويه سال جاري ميالدي؛ 8استيناف كيفري عالي بحرين، در روز چهارشنبه 

، حالبااينب) تأكيد بر ضرورت عدم محاكمه اين دو متهم بر اساس اعترافات ساختگي و 
رغم آشكار شدن شواهد و مداركي از سوي وي دستگاه قضا، بهها از ستأييد حكم اعدام آن

                                                                                                                                                            
 https://www.hrw.org/news/2020/01/14/bahrain‐worsening‐rights‐record 
4 1 Committee to Protect Journalists (CPJ) 
4 2 Abduljalil Al‐Singace 
4 3 Ahmad Hmaidan 
4 4 Ali Mearaj 
4 5 Hassan Qambar 
4 6 Mahmoud Al‐Jaziri 
4 7 Ahmed Al‐Mousawi 

نگار، مقام نخست را به خود اختصاص داده و پس از آن تركيه روزنامه 48ه در اين فهرست، چين با دستگيري گفتني است ك  48
  اند؛نگار، به ترتيب قرار گرفتهروزنامه 26نگار و سپس مصر و عربستان سعودي با دستگيري روزنامه 47با بازداشت 

  ك:گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لين  49
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/56961.html 
5 0 Mohamed Ramadhan 
5 1 Hussain Moosa 
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ها: مبنايي جديد براي هاي مربوط به شكنجه آندولت بحرين مبتني بر حمايت از گزارش
  سوابق تحقير فرآيندهاي قضايي در اين كشور؛

عليه  صادرشدهدرنگ احكام و اتهامات ج) درخواست از مقامات بحرين جهت، لغو بي
و حسين موسي، در عوض، مسئول به شمار آوردن و پاسخگو نمودن  محمد رمضان

ش تال عامالن شكنجه اين افراد و حصول اطمينان از دريافت غرامت از سوي متهمان و
 چنيني؛ها، همچنين تضمين عدم تكرار موارد اينبراي بازپروري آن

فوريه سال  21د) يادآوري كردن دستگيري حسين موسي، كارمند هتلي در بحرين، در 
، خدمه عنوانبهمارس همين سال، به هنگام فعاليت  20و بازداشت محمد رمضان در  2014

ها به سازمان تحقيقات المللي بحرين، از سوي نيروهاي امنيتي، انتقال آنامنيتي فرودگاه بين
رفتار جهت ها تحت شكنجه، ضرب و شتم و سوءكيفري براي بازجويي و قرار گرفتن آن

دسامبر  29ها از سوي دادگاه كيفري، در تراف براي روزهاي متمادي، محكوميت آناخذ اع
فوريه سال  14، به مرگ به جرم قتل يك پليس در انفجار به وقوع پيوسته در 2014سال 
، در روستاي الدير، در شمال شرقي منامه و سرانجام تأييد احكام اعدام در سال 2014

شهروند بحريني ديگر كه در همين پرونده  10ام جاري ميالدي: گفتني است كه احك
بودند، نيز همگي از سوي دادگاه  سال تا حبس ابد شده 6محكوم به تحمل حبس از 

  ؛52است تأييدشدهكيفري عالي 
اي ، با صدور بيانيه1398 ماهدي 20ه) اين در حالي است كه اتحاديه اروپا، در روز جمعه 

اف كيفري عالي به تأييد حكم اعدام محمد رمضان و ضمن اشاره به اقدام دادگاه استين
هاي مكرر اين نهاد، از مقامات اين كشور درخواست ابراز نگراني رغمبهحسين موسي، 

ها اين احكام را متوقف سازند و اطمينان حاصل كنند كه محاكمه مجدد آن ياجرانمود تا 
  ؛53المللي انجام پذيردمطابق با قوانين و موازين بين

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 52

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/bahrain‐death‐sentences‐upheld‐for‐
two‐men‐tortured‐to‐confess/ 

  بيانيه اتحاديه اروپا، قابل بازيابي در لينك: 53
https://plink.ir/fnKn2 
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 ماهدي 17شنبه ، در روز سه54همچنين، به گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينو) 
اي به دامينيك راب، وزير امور خارجه ، تني چند از اعضاء پارلمان بريتانيا در نامه1398

اين كشور، از وي درخواست نمودند تا پيش از برگزاري جلسه نهايي محاكمه اين دو متهم 
ن، با دولت اين كشور تماس حاصل نموده و نظر خود را در اين در دادگاه استيناف بحري

رابطه اظهار نمايد. نمايندگان پارلمان همچنين در اين نامه كارآمدي برنامه آموزشي چندين 
ميليون پوندي بريتانيا، در راستاي تحكيم حقوق بشر و حاكميت قانون در بحرين را به 

سال گذشته آمار اجراي حكم اعدام در اين  3اين در حالي است كه در  –چالش كشيدند 
  .55كشور افزايش يافته است

  
  امارات متحده عربي*
، در 1398 ماهدي 24شنبه در روز سه بان حقوق بشر،انتشار گزارش از سوي ديده -1

، متحده عربي قانون، از سوي حكومت امارات ياجراآميز خصوص ناديده انگاشتن مخاطره
   نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:. ميالدي 2019در سال 

بان حقوق بشر، مبني بر اقدام ميالدي از سوي ديده 2020الف) انتشار گزارش جهاني سال 
ي، هاي خودسرانه، سركوب مخالفان سياسحكومت امارات متحده عربي به انجام بازداشت

 داشتننگاهو استفاده گسترده از زندانيان هاي به شدت معيوب، سوءبرگزاري محاكمه
رغم ه، ب2019شان، در سال فعاالن در زندان حتي پس از به اتمام رسيدن مدت زمان حبس

  ؛»سال مدارا« عنوانبهاين سال،  گذارينام
ها در خصوص رو به وخامت نهادن وضعيت سالمت احمد ب) اشاره به افزايش نگراني

ايط بسيار ناگوار و محروم از ، فعاالن حقوق بشر زنداني در شر57و ناصر بن غيث 56منصور
  هاي پزشكي؛دسترسي به مراقبت

                                                            
5 4 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: مؤسسهگزارش  55
 http://birdbh.org/2020/01/parliamentarians‐urge‐dominic‐raab‐to‐intervene‐on‐behalf‐of‐
bahraini‐death‐row‐inmates/ 
5 6 Ahmed Mansoor 
5 7 Nasser bin Ghaith 
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مندي وي سال حبس، تنها به دليل بهره 10ج) اشاره به محكوميت احمد منصور به تحمل 
ال حبس س 10از حق خود در زمينه آزادي بيان و محكوميت ناصر بن غيث، نيز به تحمل 

رت مباد اماراتي و مصري، همچنينبه دليل ارتكاب به جرائمي چون، انتقاد از مقامات 
ها ناعادالنه و عدم به محكوميت اعتراضورزيدن هر دو زنداني به اعتصاب غذا در 

  دسترسي به خدمات درماني در زندان؛
هاي اشتهاي امنيتي، با بازددر پرونده ويژهبهشهروندان اماراتي،  شدنمواجهد) اشاره به 

هاي در سلول مدتطوالنيهاي رفتار، حبسو سوءخودسرانه، ناپديدشدگي، اعمال شكنجه 
  هاي حقوقي؛ها و مشاورههاي پزشكي و كمكانفرادي و محروميت از دسترسي به مراقبت

بر  ، مبتنيدر اين كشور –قيموميت  –ه) اشاره به جاري بودن قوانين رواديد نظام كفالت 
هايي، شان با مجازاتشدنمواجه ها ووابستگي رواديد كارگران مهاجر به نظر كارفرمايان آن

ر چون پرداخت جريمه، حبس در زندان و يا اخراج از كشور، در صورت ترك محل كا
درآمد در پذيري بسياري از كارگران مهاجر كمخود بدون اجازه كارفرما، همچنين آسيب

  برابر كار اجباري؛
نان و زمال تبعيض عليه هاي حكومت امارات در زمينه اعو) اشاره به تداوم يافتن سياست

  ونت؛دگرباشان جنسي و ناكارآمدي آن در حمايت از اين بخش از اقشار جامعه از خش
ز) اشاره به تداوم يافتن موارد نقض حقوق بشر از سوي نيروهاي نظامي وابسته به امارات 

ميالدي، به  2019رغم اعالم حكومت اين كشور در ماه ژوئن سال متحده عربي در يمن، به
عقب نشاندن بخش اعظم نيروهاي زميني خود از عمليات نظامي ائتالف به رهبري 

  ؛58عربستان
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده  58

 https://www.hrw.org/news/2020/01/14/uae‐dangerous‐disregard‐rule‐law 
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 17شنبه ، در روز سه59انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2
، در خصوص باقي ماندن زنداني سياسي اماراتي در حبس، پس از گذشت دو 1398 ماهدي

      : ورهاي گزارش مذكور عبارتند ازمح. ماه از زمان آزادي وي
، فعال اماراتي، در زندان 60الف) تداوم يافتن زمان حبس غيرقانوني منصور االحمدي

ساله وي در  7، در حومه شهر ابوظبي، دو ماه پس از پايان يافتن دوره محكوميت 61الرزين
  ميالدي؛  2019اكتبر سال  13

ميالدي، در پرونده  2012اكتبر سال  12ب) اشاره به دستگيري منصور االحمدي در 
در سوم مارس  شدهتهيهطومار  امضاء كنندگانيكي از  عنوانبه، 62»94يو.اِي.ايي «موسوم به 

ميالدي، مبتني بر درخواست جهت ايجاد اصالحات سياسي و محكوميت وي  2011سال 
  سال حبس؛ 7به تحمل 

كنجه مال شقرار گرفتن او در معرض اعج) اشاره به بازداشت خودسرانه اين فعال سياسي، 
  و محاكمه وي توسط اداره امنيت كشوري، وابسته به دادگاه عالي فدرال؛

ردن كلقي د) اشاره به ابراز نگراني شديد در خصوص احتمال اقدام مقامات امارات به ت
امه ساپرونده  جملهاز، همچون موارد مشابه گذشته، »تهديد براي جامعه« مثابهبهاالحمدي، 

ز اد چهلم ساس بنبر ا» مراكز مشاوره«النجار، فعال مدني و انتقال او به نهادهاي موسوم به 
راكز در اين م مدت زمان حبس افراد كهدرحالي –قانون فدرال مبارزه با جرائم تروريستي 

  مشخص نشده است؛ توسط دادگاه
ه مدت بدن ه تداوم بخشيه) اشاره به خودسرانه بودن اقدام مقامات امارات متحده عربي ب

ها از حق به چالش زنداني سياسي ديگر، همچنين محروميت آن 9زمان حبس االحمدي و 
 كشيدن قانوني بودن اين اقدام؛

                                                            
5 9 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
6 0 Mansoor Al‐Ahmadi 
6 1 Al‐Razeen 
6 2 UAE 94 
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شر بقوق و) اشاره به حاكي بودن اين اقدام از روند گسترده پيگرد قانوني مدافعان ح
ي كاستن از فضا روينازا، بر اساس چهارچوبي محدود و طلب و منتقدان حكومتصلح

  جامعه مدني؛
ز) اشاره به درخواست مركز حقوق بشر امارات متحده عربي از مقامات اين كشور جهت 

درنگ به المللي حقوق بشر، پايان دادن بيمحترم شمردن تعهدات خود بر اساس قانون بين
يگر دستگيري و حبس خودسرانه منصور الحمدي و آزاد كردن بدون قيد و شرط وي و د

  ؛63زندانيان سياسي محبوس در مراكز مشاوره
 

 17شنبه ، در روز سه64المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -3
، در خصوص اقدام حكومت امارات متحده عربي به شكستن سكوت خود در 1398 ماهدي

ل ذكر اين نكات قاب. مورد پرونده احمد منصور و انكار تمامي موارد نقض حقوق وي
   اند از:گزارش عبارت

المللي امارات متحده عربي به صدور هاي بينالف) اقدام وزارت امور خارجه و همكاري
هاي انجام شده از سوي رساني، در پاسخ به اطالعماهدي 11اي، در روز چهارشنبه بيانيه

نصور، مدافع نهاد در مورد موارد نقض به وقوع پيوسته عليه احمد مهاي مردمسازمان
  سرشناس حقوق بشر؛

  ، ازجملهب) اشاره به دعاوي مطرح شده در اين بيانيه 
، نفرت پراكنيشكني و ارتكاب به جرائمي، مانند بازداشت احمد منصور به دليل قانون -

 ستايبرهم زدن نظم عمومي و فراهم آوردن اطالعات كذب براي چندين سازمان، در را
  كشور؛ تخريب وجهه و جايگاه اين

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 63

 http://www.echr.org.uk/en/news/two‐months‐after‐completing‐his‐sentence‐emirati‐
prisoner‐conscience‐remains‐detention 
6 4 International Centre for Justice and Human Rights 
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ي كامل رار داشتن رفتارها و برخوردهاي صورت گرفته با اين فعال زنداني، در هماهنگق -
هايي نها تا صدور حكم با قوانين و محترم شمرده شدن حقوق وي، از زمان آغاز بازجويي

  از سوي دادگاه؛
هاي طرفي اتهامات مطرح شده از سوي سازمانبراز ترديد در خصوص صحت و بيا -

وضعيت  و درنهاد در رابطه با اين فعال حقوق بشر، با توجه به ادعاي قرار داشتن امردم
  هاي درماني و پزشكي؛سالمت كامل و دسترسي به مراقبت

امكان  جامعه برخوردار از مدارا و فراهم بودن مثابهبهبه شمار آمدن جامعه امارات،  -
هاي متعهد به ارزش حالدرعين زندگي براي تمامي اعضاء آن در هماهنگي با يكديگر و

ي بيان هايي چون، آزادمندرج در قانون اساسي و حقوق اين كشور، مبتني بر تضمين آزادي
  نگيرد؛ ر قراركه قوانين كشور زير پا نهاده نشده و ثبات اجتماعي تحت تأثي بدان جاتا  –
صور و متهم هاي نهادهاي حقوق بشري در زمينه پرونده احمد منكردن گزارش محكوم -

حده ها به نشر اكاذيب و دعاوي ساختگي، جهت ضربه زدن به اعتبار امارات متكردن آن
 عربي، بر اساس دستور كار ويژه خود؛

ردن وم كج) خاطرنشان كردن دستگيري غيرقانوني احمد منصور به دليل اقدام وي به محك
سازمان ملل  كارهايزوساهاي حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر و همكاري با سازمان

هاي و محبوس شدن غيرقانوني او در سلول انفرادي و در تناقض با تمامي ضمانت
  ميالدي تا به امروز؛ 2017حقوقي، از زمان دستگيري در سال 

مندي سال حبس، تنها به دليل بهره 10د) اشاره به محكوميت احمد منصور به تحمل 
ار و ش از دستگيري خواستار آزادي اسامه نجآميز وي از حق آزادي بيان: وي پيمسالمت

  هاي اجتماعي شده بود؛ديگر زندانيان عقيدتي و سياسي، در شبكه
المللي عدالت و حقوق بشر از مقامات اماراتي، جهت ه) اشاره به درخواست مركز بين

درنگ پرداختن اضطراري به وضعيت احمد منصور و ديگر زندانيان سياسي و آزاد كردن بي
هاي حقوق ها، همچنين اعطاي مجوز به كارشناسان مستقل سازمان ملل و سازمانآن

  ؛65هاها و مالقات با قربانيان اين پروندهها و زنداندسترسي به بازداشتگاه منظوربهبشري، 
                                                            

  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 65
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، در 1398 ماهدير روز يكشنبه اول دبان حقوق بشر، نتشار گزارش از سوي ديدها -4
. عربي ن خانواده مخالفان از سوي حكومت امارات متحدهاماخصوص آزار و اذيت بي

      : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است
ها تن از هاي امنيتي امارات متحده عربي به مورد هدف قرار دادن دهالف) اقدام دستگاه

  خانواده و بستگان مخالفان دربند و مخالفان مقيم خارج از كشور؛ ياعضا
 بستگان گرانه عليهار دادن مقامات اماراتي به دليل اتخاذ تدابير سركوبب) مورد سرزنش قر

  شان از سفر به كشورهاي ديگر؛ها و ممنوع كردنسلب تابعيت از آن ازجملهمخالفان، 
اين كشور و  خانواده از مخالفان زنداني در 8ج) اشاره به مورد هدف قرار گرفتن بستگان 

    :ازجملهيا مقيم كشورهاي ديگر، 
  گان دو مخالف؛تن از بست 19سلب تابعيت از  -
  الف؛مخ 6تن از بستگان  30كم السفر كردن دستممنوع -
  مخالف از تجديد مدارك هويتي و شناسايي خود، 3تن از بستگان  22حروميت م -
هايي در زمينه اشتغال و مخالف با محدوديت 8بستگان هر  شدنمواجههمچنين،  -

  ميالدي؛ 2019تا  2013ال تحصيالت عالي، از س
ين اد) اشاره به درخواست از مقامات امارات متحده عربي، جهت پايان بخشيدن به 

جمعي به شمار كه مجازاتي دسته – توجيهغيرقابلجويانه، خودسرانه و اقدامات انتقام
  آيد؛ مي

ار قر هموردحمله) خاطرنشان كردن آغاز اقدامات حكومت امارات متحده عربي در زمينه 
ها هاي بيان و برگزاري اجتماعات، با دستگيري و زنداني كردن صدآزادي متداومدادن 

  ميالدي؛ 2011وكيل، قاضي، آموزگار و فعال مدني، از سال 
 هايوزارتخانهدر  نفوذاعمالو) اشاره به آزادي عمل نهادهاي امنيتي حكومت امارات در 

ها و دولتي و سفارتخانههاي نيمهها و شركتفدرال، نهادهاي دولتي، سازمان
هاي اين كشور و اختيار مطلقه آن در زمينه محروم كردن، متوقف ساختن و يا كنسولگري

                                                                                                                                                            
 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1066‐the‐uae‐breaks‐the‐silence‐
on‐ahmed‐mansoor%E2%80%99s‐case‐and‐denies‐all‐the‐violations‐he‐suffered.html 
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اين در حالي است كه  –تصويب دسترسي شهروندان به حقوق اساسي و خدمات دولتي 
گرد هاي امنيتي را مورد پيتوانند تصميميك از شهروندان و مقيمان اين كشور نميهيچ

  قانوني قرار دهند؛
مجازات كردن مخالفان  تنهانهز) اشاره به اقدام حكومت پليسي امارات متحده عربي به، 

ها، با توجه به عدم استفاده قرار دادن بستگان آنطلب، بلكه مورد آزار و اذيت و سوءصلح
  ؛66برخورداري مقامات اين كشور از مدارا و تحمل در قبال منتقدان

 

 آذرماه 30، در روز شنبه 67المللي عدالت و حقوق بشرگزارش از سوي مركز بين انتشار -5
با  زمانهمو ديگر زندانيان سياسي،  68، در خصوص عدم تغيير شرايط ناصر بن غيث1398

- موارد مهم اين گزارش عبارت. »سال مدارا«ميالدي موسوم به  2019به پايان رسيدن سال 

     اند از:     
ر سي دراني در خصوص وضعيت دكتر ناصر بين غيث و ديگر زندانيان سياالف) ابراز نگ

ه سرانزندان الرزين، با توجه به اعتصاب سال گذشته وي در اعتراض به بازداشت خود
  هاي درماني؛خود، شرايط نامناسب زندان و محروميت او از مراقبت

بوظبي، ر ااه سوربون دب) اشاره به دستگيري اين اقتصاددان سرشناس و استاد شعبه دانشگ
ي ميالدي، محبوس شدن وي در مكاني نامعلوم و بازداشتگاه 2015اوت سال  18در 

ديدار با  ماه، بدون طي مراحل محاكمه، فراهم آمدن امكان 8مخفيانه به مدت نزديك به 
  خانواده خود؛ يوكيل مدافع و يا تماس با اعضا

ميالدي و  2016آوريل سال  4در  ج) اشاره به برگزاري نخستين جلسه محاكمه او،
مصر  –محكوميت وي به ارتكاب به اقدام خصمانه عليه يكي از كشورهاي متحد امارات 

اعتراض به فرآيند حقوقي و محاكمه خود به  –هاي اجتماعي و نشر اكاذيب در شبكه -
 27ضربه زدن به اعتبار كشور، همچنين محكوم شدن وي در  باهدف - همراه متهمان ديگر 

  سال حبس، 10ميالدي، در دادگاهي ناعادالنه به تحمل  2017مارس سال 
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 66
 https://www.hrw.org/news/2019/12/22/uae‐unrelenting‐harassment‐dissidents‐families 
6 7 International Centre for Justice and Human Rights 
6 8 Nasser Bin Ghaith 
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م رفتار، اقداد) اشاره به قرار داشتن او در شرايط ناگوار و در معرض اعمال شكنجه و سوء
است ، همچنين درخوباردهشتمكرر وي به اعتصاب غذا در اعتراض به اين وضعيت 

هاي توي، بر اساس نظر كارگروه بازداش جهت ضرورت خاتمه يافتن بازداشت خودسرانه
  ميالدي؛ 2017خودسرانه سازمان ملل در اكتبر سال 

كي براي هاي درماني و پزشه) اشاره به عدم اقدام مقامات زندان به فراهم آوردن مراقبت
ر وضعيتي كه احمد منصو –هادن وضعيت سالمت وي رغم رو به وخامت ناين زنداني، به

  قيدتي زندان الرزين بدان مبتال هستند؛و ديگر زندانيان ع
سال «فتن و) اشاره به عدم بهبود كارنامه حقوق بشري امارات متحده عربي با پايان يا

 هاي حقوق بشري و نهادهاي حقوق بشري، همچنين ابراز نگراني مكرر سازمان»مدارا
 يژهوبهسازمان ملل در خصوص سوابق حكومت امارات متحده عربي در اين زمينه، 

  وضعيت زندانيان سياسي؛
درنگ به موارد نقض ز) اشاره به درخواست از مقامات اين كشور جهت پرداختن بي

 .69سيستماتيك نقض حقوق بشر و آزاد كردن فوري تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي
  

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

  
  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
، در 1398 ماهدي 5شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -1

ت نكا. خصوص محكوميت بمباران بازاري پرجمعيت در شمال يمن از سوي سازمان ملل
   مهم اين گزارش عبارت است از:

                                                            
  وق بشر. قابل بازيابي در لينك:المللي عدالت و حقمركز بينگزارش  69

https://plink.ir/WqOGA 
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تن از مهاجران اتيوپيايي و  12مل تن از غيرنظاميان، شا 17كم الف) كشته شدن دست
منطقه تحت  - در استان صعده  70تن ديگر بر اثر حمله به بازار الَرقو 12زخمي شدن 

  نظارت نيروهاي انصارا...؛
در روز  ب) صدور بيانيه از سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در يمن،

، ماهدي 3شنبه سه تن اين بازار در روزقرار گرف موردحملهدر رابطه با  ماهدي 4چهارشنبه 
  بدون اشاره به عامل انجام حمله مزبور؛

دت زمان سومين حمله به بازار الرَقو در م عنوانبهشمار آمدن اين حمله، ج) اشاره به به
  نفر؛ 89به  –ها ها و مجروحكشته –يك ماه و رسيدن تلفات آن 

ي ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر اقدام د) اشاره به اظهارات تركي المالكي، سخنگو
فرماندهي ائتالف عربي به انجام تحقيقات الزم در زمينه حمله انجام شده به بازار واقع در 

  در استان صعده؛ 71منطقه مُنَبِه
هاي بشردوستانه سازمان ملل در ، مسئول هماهنگي كمك72ه) اشاره به اظهارات ليز گرانده

راني عميق در زمينه حمالت انجام شده به اين بازار و به شمار آوردن يمن، مبني بر ابراز نگ
نقض فاحش حقوق بشر، ضمن تأكيد بر ضرورت پاسخگويي عوامل اين  مثابهبهها، آن

  ؛73هاحمله و ساير خشونت
، در 1398 ماهدينتشار گزارش از سوي شبكه خبري المسيره، در روز يكشنبه اول ا -2

 - . انصارا.. –وزارت حقوق بشر دولت نجات ملي  فته از سويخصوص گزارش انتشار يا
ش به نكات مهم گزار. در زمينه تأثير جنگ داخلي بر وضعيت روحي كودكان يمني يمن

      شرح زير است:  
ج سال پن بر اثررواني و عصبي روحي و اختالالت يمني به هزار كودك  80 ابتالالف) 

  مسكوني؛بمباران مستقيم منازل 

                                                            
7 0 Al‐Raqw 
7 1 Monabbih 
7 2 Lise Grande 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 73
 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/condemns‐attack‐yemen‐market‐month‐
191226172508196.html 
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به  –كودك  800 ازجمله –نفر از شهروندان اين كشور  9835شاره به دچار شدن ب) ا
  هاي دائمي، به دليل مورد هدف قرار گرفتن مستقيم در جنگ؛ معلوليت

 روز جنگ عليه يمن 1700غيرنظامي طي  43345ج) اشاره به كشته و مجروح شدن 
  نفر؛ 476197همچنين رسيدن تعداد قربانيان عمليات نظامي غيرمستقيم به 

مواد غذايي،  ازجملههاي اضطراري، به كمك هزار نفر 100ميليون و  24د) اشاره به نياز 
ز كشور اهزار نفر به سفر به خارج  340آب آشاميدني، بهداشت و آموزش، همچنين نياز 

 پذير نيست؛كه به دليل بسته بودن فرودگاه صنعا امكان –براي انجام مراحل درماني 

در استان الحديده به مواد  74خانواده در شهر الدريهمي 8000درنگ به نياز بيه) اشاره 
 غذايي و دارويي؛

درصد با  65درصد و ميزان بيكاري به  85و) اشاره به رسيدن ميزان فقر در اين كشور به 
  ها؛توجه به تداوم يافتن حمالت و خشونت
ه حمالت نيروهاي ائتالف به هاي بهداشتي در نتيجز) اشاره به آسيب ديدن بيشتر بخش
  .75كودك در اين كشور 1000رهبري عربستان و كشته شدن روزانه 

  
  
  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
، در 1398 ماهبهمن 4انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز جمعه  -1

  بني بر:خصوص دست و پنجه نرم كردن بندر حديده با تب كشنده دنگي، م
هاي باستفاده از آ ازجمله –الف) منجر شدن وخامت نظام بهداشتي و بهداشت عمومي 

جاشدگي ش فقر و بيهمچنين گستر -ها اي شهردر مناطق حاشيه ويژهبهراكد و آب باران 
ترين ريعسمردم يمن بر اثر جنگ و منازعات متداوم، به شيوع ويروس ناشي از حشرات با 

  ميزان انتقال؛

                                                            
7 4 al‐Durayhimi 

  گزارش شبكه خبري المسيره. قابل بازيابي در لينك: 75
 https://english.almasirah.net/details.php?es_id=10366&cat_id=1 
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به تب  بتالمبرابري افراد  6ب) اشاره به گزارش سازمان بهداشت جهاني، مبني بر افزايش 
ه يكي از ميالدي، در سطح جهان و تبديل شدن اين بيماري ب 2016تا  2010دنگي از سال 

  تهديد پيش روي بهداشت عمومي؛ 10
فراد اين ميزان تر، منطقه برخوردار از باالعنوانبهج) به شمار آمدن شهر بندري حديده 

خ يب سربه اين بيماري و مرگ ناشي از آن، بر اساس گزارش كميته صل ابتالمظنون به 
  ؛احمرهاللجهاني و سازمان 
ر ثبت ه، مبني باز سوي سازمان بهداشت جهاني، در اين رابط شدهارائهد) اشاره به آمار 

ل گذشته ثر آن، در سانفر بر ا 271به اين بيماري و مرگ  ابتالمورد مظنون به  76768
  هاي اخير كاهش يافته است؛ميالدي در سراسر يمن: اگرچه آمار آن در هفته

روزانه » كودكان را نجات دهيد«نهاد ه) اين در حالي است كه به گفته سازمان مردم
هايي در خصوص مرگ شهروندان يمني، در مناطق دورافتاده حديده، بر اثر اين گزارش

  ؛76شودبيماري دريافت مي
  
شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

نزاي ، در خصوص مرگ صدها تن از مردم يمن بر اثر شيوع آنفوال1398 ماهدي 26
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. پرندگان

ماه گذشته، بر اثر  3فاصله تن از مردم چندين استان يمن در  270الف) مرگ بيش از 
از سوي وزارت  صادرشده)، بر اساس بيانيه 77شيوع آنفوالنزاي پرندگان (اچ وان ان وان

يمن و اعالم وضعيت اضطراري در اين زمينه از  –انصارا...  –بهداشت دولت نجات ملي 
  هاي تب دنگي و ماالريا؛سوي طاها المتوكل، وزير بهداشت، به دنبال شيوع بيماري

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 76

 https://uk.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐health‐dengue/yemens‐frontline‐port‐
struggles‐to‐fight‐deadly‐fever‐idUKKBN1ZN1ET 
7 7 H1N1 
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 6600ه گان ببه بيماري آنفوالنزاي پرند مبتالب) اشاره به رسيدن تعداد شهروندان يمني 
 43ن مرگ تن در خالل دو ماه گذشته، همچني 1600 ابتالميالدي، شامل  2019تن در سال 

  ها بر اثر ويروس اچ وان ان وان؛تن از آن 8نفر در اين رابطه، ضمن تأييد مرگ 
كتبر سال تن در ماه ا 94وع سريع آنفوالنزاي پرندگان به مرگ ج) اشاره به منجر شدن شي

جوم ها به ههزاران تن ديگر به اين بيماري، همچنين ناگزير شدن آن ابتالميالدي و  2019
  اند؛ادهدها از دست كه پيشاپيش كارايي خود را بر اثر تداوم خشونت –آوردن به مراكز درماني 

 24ياز نينه رخ جهاني، مبني بر هشدار اين سازمان در زمد) اشاره به گزارش اخير صليب س
 16قرار داشتن  حالدرعينو  هاي بشردوستانهاز مردم يمن به كمك –درصد  80 –ميليون 

  ها در آستانه قحطي؛ميليون تن از آن
 2020ه) اين در حالي است كه در فهرست كشورهاي مواجه با فاجعه انساني در سال 

  ؛78دومين سال متوالي، باالترين مرتبه را به خود اختصاص داده استميالدي، يمن براي 
  
، در 1398 ماهدي 26شنبه ، در روز پنج24نتشار گزارش از سوي شبكه خبري فرانس ا -3

    اند از:      بارتموارد مهم اين گزارش ع. هاي قحطي در يمنخصوص بروز نشانه
هاي بشردوستانه سازمان ملل هنگي كمك، مسئول هما79الف) اظهارات رامش راجاسينگهام

در يمن، خطاب به شوراي امنيت، مبني بر منجر شدن مجدد عواملي، چون سقوط ارزش 
قحطي و تأكيد بر  سويبهدستمزدها، به سوق يافتن كشور  موقعبهريال و عدم پرداخت 

  ضرورت تالش جهت ممانعت به عمل آوردن از وقوع اين فاجعه؛
بحران بشري  ترينبزرگ، عنوانبههمچنان  2020آمدن يمن در سال ب) اشاره به شمار 

هاي غذايي رغم اقدام سازمان جهاني غذا و شركاي آن به فراهم آوردن كمكجهان، به
 7ميليون نفر در ماه در سراسر كشور، حمايت نهادهاي امدادرسان از  12براي بيش از 
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دني تميز، ارائه مشاوره پزشكي به ميليون تن از مردم يمن جهت دسترسي به آب آشامي
  مركز درماني؛ 2000نفر در ماه و حمايت به عمل آوردن از بيش از  ميليون 1,2حدود 

موانع  ازجملههاي بشردوستانه، ج) محكوم كردن معضالت پيش روي ارائه كمك
اي ساالرانه، مورد آزار و اذيت قرار گرفتن امدادرسانان و اعمال خشونت عليه نهادهديوان

ميليون تن از مردم نيازمند به كمك در  6,7، تحت تأثير قرار گرفتن روازاينامدادرسان و 
  ؛80سراسر اين كشور بر اثر اين موانع

 

، در 1398 ماهدي 2گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  انتشار - 4
كردن حمالت عليه ه سازمان ملل به محكوم هاي بشردوستانخصوص اقدام مسئول كمك

   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. هاي امدادرسانيپايگاه

هاي كمك الف) صدور بيانيه از سوي مارك لوكوك، باالترين مقام سازمان ملل در زمينه
درسان المللي امدابشردوستانه، مبني بر محكوم كردن حمالت صورت گرفته عليه مراكز بين

لضالع ازخمي شدن يك تن و تخريب يكي از اين مراكز در استان كه منجر به  –در يمن 
  در جنوب غربي كشور شده است؛

هاي حسال ب) اشاره به مورد هدف قرار گرفتن اين پايگاه از سوي افراد ناشناس و توسط
  ن؛، افزايش ميزان مخاطرات پيش روي امدادرسانان در يمروازاينآر.پي.جي و 

هاي خود رنامهسازمان امدادرسان در استان الضالع به تعليق ب 12ج) اشاره به ناگزير شدن 
اگرچه كه  –هزار تن از ساكنان محلي اين منطقه  217و در نتيجه تحت تأثير قرار گرفتن 

رائه ااري مقامات محلي از تداوم تا با همك اندتالشهاي امدادرسان در برخي از سازمان
  هاي ضروري به مردم اطمينان يابند؛كمك

اي در برخي از مناطق د) اشاره به ابراز نگراني شديد از تداوم فعاليت كارزارهاي رسانه
  .81آميز عليه عمليات امدادرسانيپراكني و اعمال اقدامات تحريكيمن، در راستاي شايعه

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:24شبكه خبري فرانس گزارش  80

 https://www.france24.com/en/20200116‐un‐flags‐famine‐alarm‐signals‐in‐yemen 
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 81

 https://news.un.org/en/story/2019/12/1054211 


