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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، بر اساس مقاالت، گزارش 1399و فروردين ماه  1398د ماه كشورهاي منطقه، در اسفن
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستبيانيه
به صورت  يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز
  

  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي وقالف) موارد نقض حق
  عربستان سعودي*
 7شنبه ، در روز پنج2سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -1

هاي سعودي در سايه هراس از ، درخصوص وضعيت خطرناك زندان1399فروردين ماه 
  اند از: ذكر اين گزارش عبارتنكات قابل  .19 –گير كوويد شيوع بيماري همه

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

Human Rights (OHCHR)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch تحليلي ميدل ايست مانيتور  –)؛ پايگاه خبري
)Middle  East Monitor  (MEMO)ل (المل)؛ سازمان عفو بينAmnesty  International تحليلي  -)؛ پايگاه خبري

 Middle Eastتحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبري UN News( پايگاه خبري سازمان ملل )؛Al‐Monitorالمانيتور (

Eye) ؛ سايت وزارت خارجه اياالت متحده آمريكا(US Department of Stateروزنامه گاردين ( )؛The Guardian؛( 
كودكان را نجات «نهاد )؛ سازمان مردمMwatana for Human Rights( مواطنه سازمان حقوق بشر ه خبري دويچه وله؛شبك
 SALAM for Democracyسازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر ( )؛Save the Children(» نجات كودكان« - » دهيد

and  Human  Rightsانجمن حقوق بشر بحرين ( )؛Bahrain  Forum  for  Human  Rights  (BFHR) ؛ مؤسسه(
 Gulfدموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس) ( Institute  for Democracy and Human Rights  (GIDHR) ؛ شبكه(

 Yemen Dataهاي يمن ()؛ پروژه دادهBBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Euronewsخبري يورونيوز ( Project ؛(
 )؛Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)( مسلحانه مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژه

 Theروزنامه اينديپندنت ( Independent) ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(Emirates Centre  for Human 

Rights  (ECHR) (مركز حقوق بشر خليج (فارس) )؛Gulf Centre  for Human Rights  (GCHR) حقوق و  مؤسسه)؛
)؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)(دموكراسي بحرين 

)The  European  Centre  for  Democracy  and  Human  Rights  (ECDHR) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(
)Bahrain Mirror سعودي ( –بشر اروپايي )؛ سازمان حقوقEuropean‐Saudi Organization for Human Rights 

(ESOHR) ( مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديد)؛Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor و شبكه خبري (
 ).Almasirahالمسيره (

2 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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وشنبه وز در، در بيانيهاقدام گروهي از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به صدور  الف)
 سب، الزامي وصوص ضرورت متناها در خفروردين ماه، مبني بر متذكر شدن به دولت 4

  هاي اضطراري در قبال شيوع ويروس كرونا؛آميز بودن تمامي واكنشغيرتبعيض
از ي از اين بيانيه، جهت ابرسعود –بشر اروپايي گيري سازمان حقوق اشاره به بهره ب)

ر با توجه به كه در حال حاض –هاي عربستان ندانهاي خود در مورد وضعيت زدغدغه
دام ر اقگي جمعيت، مكان مناسبي براي شيوع اين ويروس به شمار آمده و در كناانباشت

قيم هاي مستدولت سعودي به ناديده گرفتن حقوق زندانيان، ناكامي آن در برداشتن گام
 زند؛جهت كاهش پيامدهاي پرمخاطره شيوع اين بيماري را رقم مي

ن، انياان در خصوص جمعيت زنداشاره به عدم ارائه آمار دقيق از سوي دولت عربست ج)
ها به آن هاي كافي براي زندانيان اين كشور و ناگزير شدنهمچنين عدم وجود تختخواب

  ها و زمين براي خواب؛استفاده نوبتي از تخت
ت، از هاي عربستان، عالوه بر انباشتگي جمعياشاره به معضالت ديگر جاري در زندان د)

هاي درماني و پزشكي منظم، همچنين محروميت بتجمله محروميت زندانيان از مراق
ازمان بيماراني كه به گفته س –رماني هاي مزمن از خدمات دزندانيان مبتال به بيماري

  هستند؛ 19 –بهداشت جهاني، در حال حاضر، مستعد ابتال به بيماري كوويد 
ز زندانيان اي اكه بخش عمده –تأكيد بر ضرورت آزادي زود هنگام زندانيان سياسي  ه)

ها و ممانعت به عمل جهت كاهش ميزان تجمع در زندان –دهند اين كشور را تشكيل مي
  ؛3آوردن از شيوع بيماري

  
دين ماه فرور 6انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -2

 20راي المللي ب، در خصوص اقدام دادستاني استانبول به صدور قرار بازداشت بين1399
رد موا .به اتهام مشاركت در قتل جمال خاشقجي در خاك تركيهشهروند عربستان سعودي، 

 :مهم گزارش مذكور به شرح زير است

                                                            
  ازيابي در لينك:سعودي. قابل ب –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  3

 https://www.esohr.org/en/?p=2750 
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، از جمله ترين متهمان قتل جمال خاشقجيشده شناختهمشتمل شدن اين فهرست بر  الف)
هد ليعلمان، وسعود قحطاني و ژنرال احمد عسير، دو مقام بسيار نزديك به محمد بن س

ر عسي : گفتني است كه سعود القحطاني مشاور محمد بن سلمان و ژنرالعربستان سعودي
هبري رهاي دستگاه اطالعاتي عربستان و فرمانده و سخنگوي نيروهاي ائتالف به از مقام

 آمدند؛سال نخست جنگ يمن به شمار مي 3عربستان، در 

ه بتانبول به سعودي از سوي دادستاني اسرتاشاره به متهم شدن اين دو مقام عالي ب)
و زجر نويس روزنامه واشنگتن پست و ستوننگار منتقد سعودي آمريت در قتل روزنامه

  دادن عامدانه وي؛
، ستاناشاره به اقدام پليس استانبول به تحقيق و تفحص در زمينه كنسولگري عرب ج)

  ؛داراي تابعيت سعوديخودروهاي ديپلماتيك و رسيدها و صورت مكالمات مظنونان 
ور ل، از صدهاي فراقضايي سازمان ملاشاره به استقبال انيس كاالمار، گزارشگر ويژه قتل د)

حده ت متقرار بازداشت براي آمران و مجريان اين قتل، ضمن درخواست از مقامات اياال
 هدهاي خود درباره مسئوليت قتل خاشقچي، از جمله نقش وليعجهت، منتشر كردن يافته

 سعودي در اين رابطه؛

اشاره به ابراز خرسندي خانم كاالمار، مسئول گروه تحقيق سازمان ملل درباره قتل  ه)
جمال خاشقچي از اين روند، ضمن تأكيد وي بر ضرورت به اجرا درآمدن اين اقدام در 

  ؛4»خيمه شب بازي عدالت در عربستان سعودي«واكنش به (به گفته وي) 

  
، 1398اه اسفند م 26سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه انتشار گزارش از  -3

هاي حكومتي اين در خصوص اقدام عربستان سعودي به بازداشت صدها تن از مقام
  اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارتكشور. 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 4

 https://farsi.euronews.com/2020/03/25/istanbul‐prosecutor‐indicts‐saudi‐suspects‐for‐
khashoggi‐killing‐un‐reax 
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 نفر به 298شت صدور بيانيه از سوي كميسيون مبارزه با فساد عربستان، مبني بر بازدا الف)
ات ين كميسيون مجموع تخلفااستفاده از منصب: اتهام ارتشا، اختالس، پولشويي و سوء

  ه است؛ميليون دالر اعالم كرد 101مالي اين افراد را 
رت افسر وزا 8هاي نظامي و امنيتي، شامل وجود صدها مقام دولتي، از جمله مقام ب)

  شدگان؛مقام وزارت كشور، در ميان بازداشت 29دفاع و 
سه عضو عالي رتبه بني بر بازداشت شدن هاي آمريكا، مهاي رسانهاشاره به گزارش ج)

 ،مد بن نايفبازداشت محكه شود گفته ميبه داليل نامعلوم:  خاندان پادشاهي عربستان
خرين آ ،زعموزاده محمد بن سلمان، و احمد بن عبدالعزي ،وليعهد پيشين، نواف بن نايف

بستان ه دستور محمد بن سلمان، وليعهد عرب - ابن سعود -عزيز پسر بازمانده از ملك عبدال
 ؛صورت گرفته است

بقاء  ضمينتبه شمار آوردن اين اقدام، به عنوان گام جدي محمد بن سلمان در راستاي  د)
لطنتي در سخاندان  يدستگيري گسترده اعضا مشابهها اين بازداشتخود: گفتني است كه 

ه ب به تازگياست. در آن زمان محمد بن سلمان كه  دانسته شدهميالدي  2017سال 
ن ها عضو برجسته خاندا، ده»مبارزه با فسادروند آغاز « وليعهدي منصوب شده بود، در

  ؛كارلتون زنداني كرد - سلطنتي را چندين روز در هتل پنج ستاره ريتز
هاي امگيرد كه مقهاي اخير در حالي صورت ميبازداشتبايد خاطرنشان كرد كه  ه)

) اعالم كردند به 1397 سال (اواسط بهمن 2019 سال عربستان سعودي اواخر ژانويه
اقتصادي و مدير تجاري  مقامعمليات مبارزه با فسادي كه به بازداشت صدها شاهزاده، 

  ؛5اندمنجر شده بود، پايان داده

  
در  –در ژنو  مستقر - 6مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديد انتشار گزارش از سوي -4

)، در 2020مارس  8، به مناسبت روز جهاني زن (1398اسفند ماه  18روز يكشنبه 

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  5

https://www.bbc.com/persian/world‐51908074 
6 Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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موارد مهم اين گزارش  خصوص بررسي واقعيت حقوق زنان در عربستان سعودي.
   اند از:       عبارت
كننده حقوق بنيادين و هاي تضعيفمواجهه بودن زنان عربستان با محدوديت الف)
تر و قدرت هاي آزادانهرغم دعاوي حكومت در رابطه با اتخاذ سياستها، بهنالمللي آبين

  بخشيدن به اين بخش از جامعه؛
دي المللي از سوي مقامات سعواشاره به مستندسازي موارد نقض حقوق داخلي و بين ب)

شر و وق ببا سركوب مردان و زنان خواستار دستيابي به حقوق خود و همچنين مدافعان حق
ها به جرم استفاده و شكنجه قرار دادن آننين بازداشت خودسرانه و مورد سوءهمچ
مندي از حقوق خود در زمينه آزادي عقيده و بيان و يا مشاركت در تجمعات بهره

  آميز؛مسالمت
ق هاي حقواشاره به تناقض اصالحات اعمال شده از سوي محمد بن سلمان با واقعيت ج)

هاي ياستسا توجه تشديد اقدامات امنيتي در برابر منتقدان بشري جاري در اين كشور، ب
هايي چون، حق رانندگي، حق سفر، دريافت حكومت و مدافعان حقوق زنان در زمينه

م نظا گذرنامه، انتخاب همسر و دسترسي به خدمات درماني، با توجه به تداوم يافتن
  قيموميت مردساالرانه؛

زن بازداشت و مورد شكنجه واقع شده، از جمله ايمان اشاره به اسامي برخي از فعاالن  د)
  ؛10و عزيزه اليوسف 9، ريم سليمان8، لوجين الهذلول7النفجان

ميالدي، به دستگيري خديجه  2019اشاره به اقدام مقامات سعودي، در آوريل سال  ه)
هاي بارداري خود: گفتني است كه نويسنده و در حال طي كردن آخرين ماه 11الحربي،

                                                            
7 Iman Al‐Nafjan 
8 Lujain Al‐Hathloul 
9 Reem Sulaiman 
10 Aziza Al‐Youssef 
11 Khadija Al‐Harbi 
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االً زايمان وي در زندان صورت پذيرفته، چراكه از زمان بازداشت او تا كنون خبري از احتم
 وي در دسترس نيست؛

  هاي اين نهاد حقوق بشري از مقامات سعودي، از جمله:اشاره به درخواست و)
 ضرورت متعهد ماندن به تمامي معيارها و موازين حقوق بشري در فرآيندهاي -

هاي خودسرانه نان، دستگيريو قضايي، در رابطه با حقوق بنيادين زگذاري، اجرايي قانون
  شان؛ها و شرايط حبسآن
شان ها، با توجه به متهم شدندرنگ زندانيان زن، رفع اتهام از آنضرورت آزاد كردن بي -

  ها؛هاي قانوني و پرداخت غرامت به آنتنها به دليل انجام فعاليت
ز جمله هاي عادالنه براي تمامي زندانيان، ازاري محاكمهضرورت حصول اطمينان از برگ -

اصول  وها جهت دفاع از خود مطابق با موازين زنان و فراهم آوردن امكان الزم براي آن
  المللي حقوق بشر؛ قانون بين

ضرورت اجراي اصالحات واقعي در كشور در راستاي قدرت بخشيدن به زنان جهت  - 
هاي جاري در زمينه دوديتاوليه خود، از طريق رفع مح مندي از حقوق اساسي وبهره

  قوق خود؛مندي زنان از حگذاري، به منظور بهرهها و اصالح نظام قانونهاي اساسي آنآزادي
ضرورت انجام تحقيقات جامع در خصوص تمامي دعاوي و اتهامات مربوط به اعمال  -

  ؛12اين موارد در پيشگاه عدالت شكنجه و ديگر رفتارهاي تحقيرآميز و قرار دادن آمران

  
 16ه سعودي، در روز جمع –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -5

، در خصوص درخواست گزارشگران ويژه سازمان ملل از عربستان 1398اسفند ماه 
هاي بانفوذ اين كشور. تن از شخصيت 4سعودي، جهت رفع احكام اعدام صادر شده عليه 

  اند از:      اين گزارش عبارت موارد مهم

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش  12

https://euromedmonitor.org/en/article/3413/On‐International‐Women‐s‐Day:‐Euro‐Med‐
Monitor‐publishes‐a‐report‐reviewing‐the‐reality‐of‐women‐rights‐in‐Saudi‐Arabia 
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، در نوامبر سال 13گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل 6، از سوي نامهارسال  الف)
، 14هاي دكتر علي الُعماريپرونده ميالدي، خطاب به حكومت سعودي در رابطه با 2019

اي با مضامين گذار شبكه تلويزيوني ماهوارهو بنيان 15رئيس دانشگاه آزاد مكه مكرمه
، استاد دانشگاه اسالمي امام محمد 16مذهبي، تاريخي، اجتماعي و سياسي، شيخ اَواد القرني

مشهور به پژوه و متفكر و ، اسالم18و دانشگاه ملك خالد، حسن الملكي 17ابن سعود
، انديشمند 19جويانه و شيخ سلمان العودهرو و مسامحهبرخورداري از عقايد مذهبي ميانه

اسالمي و خواهان ايجاد اصالحات و محترم شمردن حقوق بشر در مضامين شريعت 
ها در كننده در زمينه قرار گرفتن اين شخصيتهاي نگراناسالمي، پس از دريافت گزارش

ها، تنها به تالش دادستان عمومي جهت صدور حكم اعدام براي آناستفاده و معرض سوء
  شان از حقوق بنيادين خود، در زمينه آزادي بيان، عقيده و مذهب؛منديدليل بهره

  اشاره به درخواست گزارشگران ويژه از حكومت عربستان سعودي جهت: ب)
در  يانبحق آزادي  حصول اطمينان از رعايت حقوق آزادي تفكر، عقيده و نظر، همچنين -

  مورد اين انديشمندان؛
مامي درنگ مجازات اعدام در دستگاه قضايي اين كشور و تمورد بازبيني قرار دادن بي -

ز هاي محكوم به اعدام، بر اساس قوانين تروريسم و با هدف حصول اطمينان اپرونده
  از اين موارد؛ المللي در هر يكرعايت حداقل معيارهاي بين

  قتل عمد؛ ازات اعدام و يا به اجرا درآوردن آن تنها براي جرائم جدي چون،لغو مج -

                                                            
هاي فرقضايي، شتابزده و خودسرانه، معاونت كارگروه حبس خودسرانه، گزارشگر ويژه در شامل گزارشگر ويژه در زمينه اعدام 13

ه ارتقاء و ه در زمينر ويژهب، گزارشگزمينه ارتقاء و حمايت از حق آزادي بيان و عقيده، گزارشگر ويژه در زمينه آزادي دين و مذ
هاي تها و مجازاها به هنگام مبارزه با تروريسم و گزارشگر ويژه در زمينه شكنجه و ديگر رفتارحمايت از حقوق بشر و آزادي

  رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميزبي
14 Dr. Ali al‐Omari 
15 Makkah Almukaramah Open University 
16 Sheikh Awad al‐Qarni 
17 Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 
18 Hassan al‐Maliki 
19 Sheikh Salman al‐Oudah 



  10                                                                                                                               1گزارش راهبردي 

 

نقض  واردمفراهم آوردن اطالعات الزم در زمينه تمامي اتهامات، متوقف ساختن تمامي  -
دن رسي حقوق بشر، ممانعت به عمل آوردن از تكرار آن و حصول اطمينان از به مجازات

  تمامي افراد مسئول؛
براز نگراني در خصوص عدم به اجرا درآمدن فرآيندهاي حقوقي قانوني و اشاره به ا ج)

  ؛20هاموازين محاكمه عادالنه در زمينه اين پرونده

  
شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -6

روند شه 5، در خصوص قصد حكومت عربستان سعودي جهت اعدام 1398اسفند ماه  13
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: نوجوان اين كشور. 

ي مان، مبنسعودي، مستقر در آل –بشر اروپايي صدور بيانيه از سوي سازمان حقوق  الف)
 كه در زمان دستگيري خود در –مرد جوان  5بر قصد مقامات سعودي براي اعدام 

اند: اين در آمدهشمار مي ميالدي در استان شرقي قطيف، كودك به 2011تظاهرات سال 
در  حكم اعدام مربوط به كودكان را به اجرا درآورده، 10كنون حالي است كه رياض تا

  اند؛از محاكمه عادالنه نيز محروم بوده كه اين كودكانحالي
تناقض  محل اشاره به نامتناسب بودن اتهامات وارده در قبال جرائم ارتكابي، همچنين ب)

 ستگيري؛دساله بودن يكي از متهمان به هنگام  9شدگان، با توجه به بودن سن بازداشت

هاي احمد عبدالوحيد به نام –اشاره به دستگيري و متهم شدن اين كودكان و نوجوانان  ج)
و محمد عصام  24، علي حسن الفرج23، محمد حسين النمر22، علي محمد البوتي21الفرج

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  20

 https://www.esohr.org/en/?p=2732 
21 Ahmed Abdul Wahid Al Faraj 
22 Ali Muhammad Al Butti 
23 Muhammad Hussain Al Nimer 
24 Ali Hassan Al Faraj 
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ع هموطنان كشته شده خود توسط نيروهاي عمدتاً به دليل حضور در مراسم تشيي - 25الفرج
  امنيتي سعودي؛

ار، از هشتبداشاره به قرار گرفتن اين جوانان از زمان دستگيري خود، در معرض شرايط  د)
هاي انفرادي، محروميت از مدت پيش از محاكمه در دادگاه، حبسهاي طوالنيجمله حبس

  رآميز و غيرانساني؛دسترسي به وكيل، اعمال شكنجه و ديگر رفتارهاي تحقي
كودكان دستگير و متهم شده از سوي مقامات  –پرونده مشابه در اين زمينه  3اشاره به  ه)

، محكوم به اعدام باز 28و داوود المرهون 27، عبدا... الظهير26مربوط به علي النمر –سعودي 
 هم به دليل مشاركت در تظاهرات و اعتراضات و يا ارتباط با اين رويدادها؛

هاي اخير و رسيدن آن اره به افزايش شديد ميزان اعدام در عربستان سعودي در سالاش و)
تن و اشاره به افزايش اين آمار از زمان به قدرت رسيدن  184ميالدي به  2019در سال 

شود فرمان اعدام مخالفان سياسي و كه گفته مي –محمد بن سلمان، وليعهد سعودي 
 .29صادر كرده استمنتقدان حكومت را در سال گذشته 

  
  بحرين*
روردين ماه ف 11انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز دوشنبه  -1

نهاد حقوق بشري، جهت آزاد كردن مردمسه سازمان ، در خصوص درخواست 1399
   ر است:نكات مهم گزارش به شرح زيزندانيان بحريني با توجه به شيوع ويروس كرونا. 

                                                            
25 Muhammad Essam Al Faraj 
26 Ali Al‐Nimr 
27 Abdullah Al‐Zahir 
28 Dawoud Al‐Marhoon 

  ي. قابل بازيابي در لينك: سعود –بشر اروپايي تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان حقوق  –گزارش پايگاه خبري  29
https://www.middleeastmonitor.com/20200303‐saudi‐arabia‐seeks‐execution‐of‐5‐men‐
arrested‐as‐children/ 
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انجمن حقوق ، 30ست مشترك مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)درخوا الف)
، جهت آزاد كردن زندانيان، 32و سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر 31بشر بحرين

در سراسر جهان و در راستاي حمايت از  19 –گير كوويد با توجه به شيوع بيماري همه
  ت معيار جهاني در زمينه رفتار با زندانيان؛سالمت زندانيان بحريني، مطابق با حداقل مقررا

ت سازمان حقوق بشري در خصوص سرنوشت زندانيان در صور 3ابراز نگراني اين  ب)
مدت مقامات بحريني در هاي بحرين، با توجه به سوابق بلندشيوع اين ويروس در زندان

ثابه مز اين اقدام، به برداري اهاي درماني و بهرهزمينه محروم كردن افراد دربند از مراقبت
  رفتار؛ابزار سوء

ه عت بتأكيد بر ضرورت اقدام حكومت بحرين به اتخاذ تدابير استثنايي جهت ممان ج)
ها و وزارت ندانعمل آوردن از ابتالي زندانيان به اين بيماري كشنده، لزوم اقدام مديريت ز

، پيش از ورود به روز 14كم به مدت كشور بحرين به جداسازي زندانيان جديد، دست
ورت زنداني جو و دراي داك، به منظور حفظ سالمت ديگر افراد دربند و همچنين ضر

  پايان دادن به بازداشت شهروندان به داليل سياسي؛
تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بحرين به فراهم آوردن امكان دسترسي كامل تمامي  د)

ائل شدن هر گونه استثناء، همچين اقدام هاي درماني و پزشكي، بدون قزندانيان به مراقبت
هاي پزشكي به استرليزه كردن تجهيزات پزشكي، تميز كردن فضاي زندان و مورد آزمايش

ها، تحت نظارت قوه قضائيه و نهادهاي مستقل محلي قرار دادن مقامات و كارمندان زندان
  ؛33الملليو بين

  

                                                            
30 Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR) 
31 Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
32 SALAM for Democracy and Human Ri 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 33
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57452.html 
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در  ،1399فروردين ماه  4شنبه روز دوبان حقوق بشر، در انتشار گزارش از سوي ديده -2
ن، آودن بخصوص مثبت بودن اقدام حكومت بحرين به آزاد كردن زندانيان و اما، ناكافي 

  مبني بر:
، 1398اسفند ماه  27شنبه صدور بيانيه از سوي وزارت كشور بحرين، در روز سه الف)

وجه به شيوع تستانه و با زنداني به داليل بشردو 1486مبني بر اقدام حكومت به آزاد كردن 
تن  585تن مشمول عفو سلطنتي و  900كه از اين تعداد حدود  – 19 –بيماري كوويد 

  اند؛مشمول شرايط غيرسالب آزادي شده
زنداني  300اشاره به آمار ارائه شده از سوي مركز حقوق بشر بحرين، مبني بر وجود  ب)

رغم مثبت هبر ناكافي بودن اين اقدام، سياسي در ميان زندانيان آزاد شده، ضمن تأكيد ب
  بودن آن؛

 قوق بشرحعان اشاره به عدم اقدام مقامات بحريني به آزاد كردن رهبران سياسي يا مداف ج)
 2016سرشناس از زندان، از جمله نبيل رجب، مدافع حقوق بشر، محبوس از سال 

 نتقاد ازر زندان جو و اهاي خود در زمينه اعمال ادعايي شكنجه دميالدي، به دليل توئيت
  عمليات ائتالف نظامي به رهبري عربستان و امارات متحده عربي در يمن؛

ساله،  71ساله و حسن ُمشَيمه  57 34همچنين اشاره به آزاد نشدن عبدالجليل السينگيس د)
  هاي مزمن؛هر دو از رهبران حزب مخالف و فاقد مجوز الحق و مبتالء به بيماري

ات ام مقاماقد رات يك زنداني سياسي آزاد شده از زندان جو، مبني بر عدماشاره به اظها ه)
ز رونا، اكروس زندان به اتخاذ تدابير احتياطي به منظور ممانعت به عمل آوردن از شيوع وي

گر جمله ضدعفوني كردن زندان و يا قرار دادن مواد ضدعفوني كننده و ماسك و دي
ن در هاي زندانياها به تعليق تمامي مالقاتن، اقدام آنتجهيزات در اختيار زندانيان و همچني

شنبه شان، از سهها و عزيزانراستاي ممانعت به عمل آوردن از ارائه كمك از سوي خانواده
 ؛1398اسفند ماه  6

                                                            
34 Abduljalil al‐Singace 
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هاي بحرين از مشكالت شديد بهداشتي، از جمله شيوع اشاره به برخورداري زندان و)
ميالدي  و منجر شدن آن  2020، در ژانويه 35گاه دراي داكبيماري پوستي گال در بازداشت

به ابتالي نيمي از زندانيان به اين بيماري، همچنين ممانعت به عمل آوردن از برخورداري 
  ؛36هاي پزشكي و درماني الزمزندانيان از مراقبت

  
ر د ،1398اسفند ماه  19بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -3

 رغم دعاوي مربوط بهخصوص لغو نشدن احكام اعدام دو تن از شهروندان بحريني، به
  نكات مهم گزارش به شرح زير است:  ها.مورد شكنجه قرار گرفتن آن

بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموكراسي صدور بيانيه مشترك از سوي ديده الف)
احكام اعدام صادر شده طي  ، مبني بر ضرورت اقدام مقامات بحرين به لغو37بحرين
مدعي قرار گرفتن تحت  -هاي ناعادالنه عليه حسين علي موسي و محمد رمضان محاكمه

هاي آتي خواهي بحرين حكم نهايي خود را در هفتهشكنجه: گفتني است كه دادگاه فرجام
  كند؛صادر مي

سامبر د 29 اشاره به محكوم شدن اين دو شهروند بحريني از سوي دادگاه كيفري در ب)
تن رغم قرار گرفميالدي، به مرگ، به جرم به قتل رساندن يك مأمور پليس، به 2014سال 
و  2015ها تحت شكنجه، تأييد اين حكم از سوي دادگاه فرجام خواهي در نوامبر سال آن

د، مبني ميالدي، پس از بر مال شدن گزارش پزشكي جدي 2018سپس لغو آن در اكتبر سال 
ي متهمان در مورد شكنجه: اين در حالي است دادگاه عالي كيفري بر صحت دعاو

ديده گرفته ، شواهد مربوط به شكنجه متهمان را نا2020ژانويه سال  8تجديدنظرخواهي در 
  و مجدداً اين حكم را ابقا نمود؛

                                                            
35 Dry Dock Detention Center 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 36
https://www.hrw.org/news/2020/03/23/bahrains‐prison‐release‐positive‐insufficient 
37 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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مد و مح 2014فوريه سال  21ساله، در  33اشاره به دستگيري حسين علي موسي،  ج)
به اتهام  فوريه همين سال، در رابطه با قتل يك مأمور پليس و 18در  ساله، 37رمضان، 

 شان ازارتكاب به جرائم تروريستي و مورد شكنجه، حمالت و تعرض جنسي قرار گرفتن
  سوي مقامات رياست مركزي بازجويي و تحقيقات؛

به  سينامه و در عين حال، ناگزير شدن مواشاره به امتناع رمضان از امضاي اعتراف د)
  اعتراف به اتهامات وارده به خود و رمضان تحت شكنجه؛

ار ر قراشاره به آمار ارائه شده از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني ب ه)
مي دن تمازنداني بحريني ديگر در آستانه اجراء حكم اعدام، با توجه به طي ش 8داشتن 
  ها؛هاي آنهاي حقوقي براي پروندههاي قضايي و ساز و كاررويه

شهروند  2ميالدي، به اعدام  2019ژوئيه سال  27اشاره به اقدام حكومت بحرين در  و)
، روريستيئم تبحريني، از جمله علي العرب و احمد الماللي، هر دو متهم به ارتكاب به جرا

  ه؛بر اساس حكم دادگاه گروهي ناعادالنه مبتني بر دعاوي مربوط به اعمال شكنج
ورت اقدام متحدان بحرين، از جمله بريتانيا به تحت فشار قرار دادن تأكيد بر ضر ز)

حكومت اين كشور، به منظور لغو احكام اعدام يا استمهال اين احكام، همچنين فراهم 
آوردن امكان الزم براي كارشناسان سازمان ملل، جهت انجام تحقيقات مستقل در زمينه 

  ؛38ي و رمضاندعاوي مربوط به مورد شكنجه قرار گرفتن موس
، نمايندگان پارلمان 39گفتني است كه به گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا ح)

، اقدام به نگارش دو نامه مشترك، خطاب به 1398اسفند ماه  16اروپا، در روز جمعه 
 44نماينده) و پادشاه بحرين ( 45جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا (

بني بر درخواست جهت حمايت به عمل آوردن اضطراري از جان محمد نماينده)، هر دو م

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 38

 https://www.hrw.org/news/2020/03/09/bahrain‐death‐sentences‐despite‐torture‐claims 
39 The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
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شهروندان بحريني كه بر اساس اعترافات تحت شكنجه  –رمضان و حسن موسي نمودند 
  ؛40اندمكررًا محكوم به ارتكاب به جرم شده

ر ، د1398اسفند ماه  15شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4
 يگر.وص ديرهنگام بودن آزادي هاجر منصور از حبس و لزوم آزاد شدن زندانيان دخص

  نكات مهم گزارش به شرح زير است: 
الملل، هاي خاورميانه در سازمان عفو بيناظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش الف)

ال س 3عقيدتي، پس از گذراندن  –در واكنش به آزادي هاجر منصور، زنداني سياسي 
ورت اي ناعادالنه، مبني بر ديرهنگام بودن آزادي وي و ضربس و محكوميت در محاكمهح

  زنداني نشدن او از ابتدا؛
سال حبس، به اتهام ارتكاب به جرائم  3اشاره به محكوم شدن هاجر منصور و تحمل  ب)

، فعال حقوق بشر 41و تنها به دليل خويشاوندي با سيد احمد الوداعي» تروريستي«مهمل 
  كن بريتانيا: گفتني است كه هاجر منصور مادر همسر الوداعي است؛سا
اي ساختگي و اقدامي به شمار آوردن محاكمه هاجر منصور، به عنوان محاكمه ج)

تقدان جويانه در راستاي به هراس افكندن و سرانجام به سكوت واداشتن يكي از منتالفي
  يست؛ها نمنتقدي كه در دسترس آن –سرشناس دولت بحرين 

حبس  يد ويادآوري كردن سوابق دهشتبار مقامات بحرين، در زمينه آزار و اذيت، تهد د)
كوت خودسرانه اعضاي خانواده فعاالن بحريني مقيم خارج از كشور، به منظور به س

  ها؛واداشتن آن
درنگ و بدون قيد و شرط تأكيد بر ضرورت اقدام حكومت بحرين به آزاد كردن بي ه)

آميز از حقوق خود مندي صلحسياسي محبوس، تنها به دليل بهره –يان عقيدتي تمامي زندان
  .42و يا ارتباط با منتقدان حكومت

                                                            
  گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك: 40

 https://www.ecdhr.org/?p=785 
41 Sayed Ahmed Alwadaei 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 42
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  امارات متحده عربي*
 12شنبه ، در روز سه43انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1

ربي به حمايت از ، در خصوص ضرورت اقدام مقامات امارات متحده ع1399فروردين ماه 
     نكات مهم گزارش به شرح زير است:  زندانيان، با توجه به شيوع ويروس كرونا. 

ده هاي امارات متحابراز نگراني عميق در خصوص جان زندانيان محبوس در زندان الف)
ت ها، همچنين درخواسعربي، با توجه به شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان و زندان

  درنگ زندانيان؛بيجهت آزاد كردن 
رفتار سوء عمالااشاره به قرار داشتن پيشاپيش زندانيان در شرايط غيرانساني، مبتني بر  ب)

ر دهاي پزشكي و درماني، جا دادن خارج از ظرفيت زندانيان و شكنجه، انكار مراقبت
ت ها به مكاني مناسب جهها و عدم رعايت شرايط بهداشتي و در نتيجه تبديل زندانسلول

 ؛ 19 –شيوع بيماري كوويد 

دانيان مبتالء به سال، زن 60تأكيد بر ضرروت اقدام مقامات به آزاد كردن زندانيان باالي  ج)
 –پذير در برابر اين ويروس و همچنين زندانيان سياسي اي و آسيبهاي مزمن زمينهبيماري

  ده؛مندي از حقوق آزادي بيان و عقيعقيدتي محبوس، تنها به دليل بهره
هاي كشور، بار ناديده گرفتن شيوع اين ويروس در زندانهشدار در مورد عواقب فاجعه د)

 انونقضمن خاطرنشان كردن تعهد مقامات امارات به نجات زندگي زندانيان، بر اساس 
  )؛ننيااندز با رفتار ايبر رمعيا راتمقر قلا(حد المللي حقوق بشر و مقررات ماندالبين
ت اتخاذ تمامي تدابير احتياطي جهت ممانعت به عمل آوردن از شيوع و تأكيد بر ضرور ه)

ها، به كمك بهبود وضعيت سالمتي ها و بازداشتگاهدر زندان 19 –اشاعه بيماري كوويد 
زندانيان و فراهم آوردن ملزومات مقابله با پيشگيري از شيوع اين بيماري، همچنين آزاد 

                                                                                                                                                            
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/bahrain‐release‐of‐hajer‐mansoor‐long‐
overdue‐others‐must‐now‐follow/ 
43 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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مي فعاالن و مدافعان حقوق بشر محبوس و افراد در درنگ و بدون قيد و شرط تماكردن بي
  ؛44معرض خطر فزاينده ابتال به اين بيماري

  
، 1399الملل، در روز جمعه اول فروردين ماه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

  ر:سال، مبني ب 3در خصوص حبس غيرقانوني احمد منصور در سلول انفرادي به مدت 
الملل و مركز حقوق بشر خليج شترك از سوي سازمان عفو بينانتشار نامه م الف)

، مبني بر ضرورت اقدام حكومت امارات متحده عربي به آزاد كردن احمد 45(فارس)
تا زمان نگارش  –سال  3منصور، فعال حقوق بشر و محبوس در سلول انفرادي به مدت 

  اين نامه؛
اي ناعادالنه در مه محاكمه سال حبس در 10اشاره به محكوميت منصور به تحمل  ب)

ن، با آهبران ر، به جرم توهين به جايگاه و اعتبار كشور و نمادهاي آن، از جمله 2018سال 
 هاي اجتماعي؛آميز وي، به ويژه در شبكههاي حقوق بشري صلحگريتوجه به كنش

 درنگهاي حقوق بشري از مقامات امارات جهت آزاد كردن بيدرخواست اين سازمان ج)
، خوابو بدون قيد و شرط منصور از سلول انفرادي و فراهم آوردن امكاناتي چون تخت

 ها و خدمات پزشكي و مالقات منظم با اعضاي خانواده براي وي؛كتاب، مراقبت

هاي خاورميانه در سازمان عفو اشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش د)
مدت احمد منصور در سلول انفرادي، به طوالنيالملل، مبني بر به شمار آمدن حبس بين

عنوان شاخصي واقعي جهت آزمودن دعاوي حكومت امارات در خصوص نقش آن به 
  ؛46»خاستگاه تساهل و مدارا«مثابه 

  
                                                            

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 44
 http://www.echr.org.uk/en/news/coronavirus‐spreads‐uae‐authorities‐must‐act‐now‐
protect‐prisoners 
45 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 46
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/uae‐ahmed‐mansoor‐unlawfully‐
detained‐in‐solitary‐confinement‐for‐three‐years‐must‐be‐released/ 
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شنبه وز سهصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ر -3
 هت اجراي اصالحات اضطراري در زمينه، در خصوص درخواست ج1398اسفند ماه  27

  هاي امارات متحده عربي. نكات محوري اين گزارش عبارتند از: آميز زندانوضعيت تحقير
بي، ه عردرخواست گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل از مقامات امارات متحد الف)

 كه مصداقي –هاي اين كشور و اصالح آن جهت انجام تحقيقات در زمينه وضعيت زندان
  آيد؛رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز به شمار ميهاي بياز شكنجه و رفتارها يا مجازت

اشاره به صدور اين بيانيه اضطراري از سوي كارشناسان سازمان ملل، با توجه به  ب)
 48به خودكشي در زندان الوَثبه 47هاي دريافتي در مورد اقدام مريم سليمان البلوشيگزارش
ي، به دليل شرايط ناگوار و تحقيرآميز اين زندان: الزم به يادآوري است كه خانم در ابوظب

اي سوري، متهم به تأمين مالي تروريسم شده؛ اين در البلوشي به دليل كمك به خانواده
حالي است كه محاكمه و محكوميت وي بر اساس اسناد و مدارك به دست آمده تحت 

وي از آن زمان تا كنون در حبس به  –پذيرفته است ميالدي، انجام  2016شكنجه در سال 
  برد؛سر مي

اي رسمي خطاب به مقامات اشاره به اقدام كارشناسان سازمان ملل به ارسال نامه ج)
امارات متحده عربي، مبني بر ابراز نگراني عميق در خصوص اتهامات مطرح شده در زمينه 

و علياء  49مينه احمد سعيد العبدوليرفتار عليه مريم البلوشي، ااعمال شكنجه و سوء
شان با توجه به شرايط زندان و ، منجر به رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي50عبدالنور

  فقدان خدمان درماني مناسب؛
جويانه پس از ارسال نامه اشاره به قرار گرفتن خانم البلوشي در معرض اقدامات تالفي د)

رات، مبني بر درخواست جهت ارائه اطالعات رسمي از سوي سازمان ملل به مقامات اما

                                                            
47 Maryam Suliman Al‐Balushi 
48 Al‐Wathba 
49 Amina Ahmed Saeed Al‐Alabdouli 
50 Alia Abdulnour 
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زنداني زن و طرح پرسش مبني بر  3در زمينه وضعيت سالمت جسماني و رواني اين 
 چرايي آزاد نشدن البلوشي تا كنون، با توجه به وضعيت بحراني سالمت وي؛

 ز جملهي، ااشاره به قرار گرفتن خانم البلوشي در معرض شرايط و رفتارهاي غيرانسان ه)
هاي بهداشتي، حبس شدن ها، در داخل سرويستحت مراقبت قرار گرفتن توسط دوربين

ه از اواسط فوري كه جديدترين آن –طوالني  مكرر در سلول انفرادي و براي مدت زمان
  ميالدي آغاز شده است؛ 2020سال 

يته مكه و تأكيد بر به شمار آمدن متداوم اين شرايط از سوي كميته مبارزه با شكنج و)
  حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان مصداق رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز؛

در  ني الزمايم اشاره به ناكامي مقامات امارات متحده عربي در اتخاذ اقدامات حفاظتي و ز)
خير ادام رابطه زندگي، امنيت و آبروي افراد محروم از آزادي، ضمن به شمار آوردن اق

هاي غذاي پايان دادن به زندگي خود، عالوه بر اعتصاب خانم بلوشي به تالش جهت
  اعتراضي وي، به عنوان نمايي از درد و رنج او؛

درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت امارات متحده عربي، جهت انجام  ح)
طرفانه در واكنش به اتهامات وارد شده در زمينه اعمال شكنجه و درنگ و بيتحقيقات بي

  ؛51ها البلوشي، العبدولي و عبدالنوريه خانمرفتار علسوء

  
، در 1398اه اسفند م 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -4

ر دخت خصوص تصميم پليس بريتانيا جهت مورد بازنگري قرار دادن پرونده ناپديد شدن
هم اين نكات مرا. ميالدي، به ظن دست داشتن پدرش در اين ماج 2000حاكم دبي در سال 

  گزارش به شرح زير است:
اسفند ماه) مبني بر اقدام  15شنبه اعالم نظر دادگاه عالي بريتانيا در هفته گذشته (پنج الف)

به  ،متحده عربي وزير اماراتراشد آل مكتوم، حاكم دبي و نخستشيخ محمد بن

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  51

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25726&LangID=E 
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از بريتانيا به  ،ر خوددخت ،52ربودن و بازگرداندن اجبارِي شيخه شمسهريزي جهت برنامه
 ؛  امارات

 يدگي بهن رسدر جريااشاره به صورت پذيرفتن اين اعالم نظر از سوي دادگاه بريتانيا،  ب)
- دن شكايت شاهدخت هيا بنت حسين، همسر سابق شيخ محمد و خواهر ناتني پادشاه ار

  ؛و اكنون مقيم اين كشور است هكه خود به بريتانيا گريخت
ت شاهدان در جريان اين دادگاه، مبني بر اقدام شيخ محمد همچنين به اشاره به شهاد ج)

ميالدي به امارات،  2018، خواهر شيخه شمسه، در سال 53بازگرداندن اجباري شيخه لطيفه
: گفتني است كه عرشه يك قايق تفريحي در اقيانوس هندپس از ربايش وي از روي 

ا بر آن داشت كه پرونده سابق ناپديد شدن در دادگاه، پليس بريتانيا ر امرآشكار شدن اين 
  ؛بازنگري كند مشابه يكاروشيخه شمسه را نيز به ظن در كار بودن ساز

ميالدي به دست  2017اشاره به منجر شدن پيشاپيش تحقيقات پليس بريتانيا در سال  د)
و در عين حال، در اختيار  2000داشتن حاكم دبي در ناپديدشدگي شيخه شمسه در سال 

  ؛54اشتن مدارك كافي جهت اعمال اقدامات قانوني در آن زمانند
اشاره به درخواست كنشگران حقوق بشر و حقوق زنان جهت آزاد شدن اين دو خواهر  ه)

  56؛55در پي صدور حكم اخير از سوي دادگاه بريتانيا

                                                            
 سپساز اقامتگاه خانوادگي در استان ساري انگلستان گريخت و ميالدي،  2000در سال  ،يكي از دختران شيخ محمد ،هشيخه شمس 52

در  وازگردانده بي ببخش به دد آراموسيله تزريق مواه كه ب شودمي و گفتهشده موران شيخ محمد ربوده أوسيله مه ر بشايدر كمبريج
نيز  ي ربودن اوي و تحقيق درباره ادعابيد از دشاير براي بازددرخواست پليس كمبريجاين در حالي است كه آنجا حبس شده است. 

  .رد شده است
اش را داشت كه ميالدي قصد فرار از دست خانواده پدري 2018و  2002هاي گر شيخ محمد، دو بار در سالدختر دي شيخه لطيفه، 53

كه با يك  تالش كرد ار نيزپس از نخستين تالش به وسيله پدرش به دبي بازگردانده و بيش از سه سال زنداني شد. وي براي دومين ب
و در نده شد. اازگرداباحل هند از فرارش جلوگيري به عمل آمده و به دبي كشتي تفريحي از امارات فرار كند كه در نزديكي سو

د شكنجه خو وجسمي  دبي در حبس خانگي قرار گرفت. شيخه لطيفه سپس ويدئويي را به طور عمومي منتشر كرد و در آن از آزار
  سخن گفت، كه قاضي اين دعاوي را معتبر به شمار آورد.

گويند كه شيخه شمسه و شيخه لطيفه، دختران شاهدخت هيا از شيخ محمد، پس از تالش ن ميكنشگران حقوق بشر و حقوق زنا 54
  اند. براي فرار از امارات در دُبي زنداني شده

داشته است و دادگاه نيز تأييد » مداخله مستقيم«وكالي شاهدخت هيا همچنين ادعا كردند كه وزارت خارجه بريتانيا در اين مورد  55
همچنين در دادگاه روشن  .خارجه به وكيل شاكيان اجازه نداده است براي گفتگو با چند شاهد راهي امارات شودكرد كه وزارت 
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سازمان عفو هاي خاورميانه در گفتني است كه لين معلوف، مدير بخش پژوهش و)
فته، با مدت انجام پذيراظهار داشت كه صدور اين حكم اگرچه با تأخيري طوالني المللبين

آيد كه تا دالت براي پرونده شيخ لطيفه به شمار مياين حال گامي مثبت به سوي اجراي ع
ارات سال است كه ناپديد شده است. وي همچنين از مقامات دبي و ام 2كنون به مدت 

صورت  ا درتمتحده عربي درخواست نمود تا به وي امكان ابراز نظر و سفر آزادانه بدهند 
  تمايل در خارج از كشور درخواست پناهندگي دهد؛

اي بر ضرورت آزادي دو هنيز با نشر اطالعي بان حقوق بشرديدهحالي است كه اين در  ز)
  دو دختر حاكم دبي تأكيد كرد؛

 15شنبه نج، در روز پ57انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -5
، در خصوص امتناع ورزيدن مقامات امارات از آزاد كردن زنداني سياسي 1398اسفند ماه 

موارد مهم اين گزارش  رغم به پايان رسيدن مدت زمان حبس وي.عقيدتي از زندان، به –
  اند از:      عبارت

فهد اقدام مقامات امارات متحده عربي به تداوم بخشيدن به مدت زمان حبس  الف)
اسفند ماه، پس از  12، به رغم فرا رسيدن زمان آزادي وي در روز دوشنبه 58الهجري

  در نزديكي ابوظبي؛ 59ساله خود در زندان الرزين 7گذراندن دوره محكوميت 
و يا  أخيراشاره به خودداري مقامات اين كشور به ارائه ادله حقوقي در مورد اين ت ب)

  ارائه اطالعات از وضعيت زنداني؛ 
ميالدي، در پرونده موسوم به  2013اشاره به دستگير شدن الهجري در مارس سال  ج)

، در 2011، به عنوان يكي از امضاكنندگان طومار تهيه شده در مارس سال »9460يو.ِاي.ايي «

                                                                                                                                                            
شد كه وزارت خارجه بريتانيا، براي آنكه روابط دوجانبه بريتانيا و امارات آسيب نبيند از انتشار اسنادي در اين زمينه خودداري كرده 

  .است
  قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز.  56

 https://farsi.euronews.com/2020/03/07/uk‐police‐reviews‐investigation‐on‐disappearance‐
of‐dubai‐princess 
57 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
58 Fahd Al‐hajri 
59 al‐Razeen 
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راستاي درخواست از حكومت امارات جهت اجراي اصالحات سياسي و نگاه داشته شدن 
هاي متمادي پيش از محكوم شدن وي به نامعلوم براي ماهاو در سلول انفرادي در مكاني 

  سال حبس؛ 7تحمل 
ز اهاي گروهي ناعادالنه از سوي بسياري اشاره به محكوميت برگزاري اين دادگاه د)

ها و هاي حقوق بشري، با توجه به وقوع مواردي چون، دستگيريها و سازمانگروه
رفتار واقع شدن به مورد شكنجه و سوءمربوط  هاي خودسرانه و همچنين اتهاماتحبس

  هاي امنيتي حكومتي؛زندانيان در بازداشتگاه
اشاره به تكيه كردن حكومت بر قانون سركوبگر مبارزه با تروريسم، به منظور تداوم  ه)

قانوني كه به مقامات  –تن ديگر از زندانيان  10بخشيدن به مدت زمان حبس الهجري و 
هايي چون، به شمار آوردن اين زندانيان، به دهد تا با توسل به بهانهامارات اين امكان را مي

اصالح، «ها به منظور تر كردن زمان مجازات آنو لزوم طوالني» تهديد تروريستي«عنوان 
و ممانعت به عمل آوردن از اقدام زندانيان به استفاده از حق » شانبازپروري و هدايت

 .61چنان در حبس نگاه دارندها را هماعتراض به اين تصميم، آن
  

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

  
  ائتالف به رهبري عربستان*
شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

 توسط نيروهاي يمن مكان باستاني 475، در خصوص نابودي 1399فروردين ماه  14
  ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر:

                                                                                                                                                            
60 UAE 94 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 61
 http://www.echr.org.uk/en/news/prisoner‐conscience‐remains‐behind‐uae‐bars‐after‐
sentence‐served 
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در خصوص ميزان  يمن ، وزير گردشگري دولت نجات ملي62اظهارات احمد العالئي الف)
ساله نيروهاي  5هاي متحمل شده از سوي اين وزارتخانه، بر اثر تجاوز ها و آسيبزيان

  حمايت اياالت متحده؛ ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي با
هاي مكان و بناي باستاني و گردشگري از ابتداي تعرض نيرو 465اشاره به تخريب  ب)

غل ان شائتالف، همچنين منجرشدن اين منازعه و حصر ناشي از آن، به از دست رفتن هزار
  ون دالر؛ميلي 890درصد از مشاغل به ارزش حدود  95 –حامي معيشت هزاران خانواده يمني 

 5در  اشاره به آمار منتشر شده از سوي اين وزارتخانه در خصوص موارد تخريب شده ج)
هتل،  252وه بناي باستاني، به عال 42آرامگاه و  25مكان تاريخي،  25سال گذشته، از جمله 

  تريا؛خانه و كافهقهوه 8بوستان و پارك و  38تاالر برگزاري جشن و مراسم،  12رستوران،  81
خي و تاري گزارش شبكه خبري المسيره در اين زمينه، مبني بر اهميت ميراثاشاره به  د)

روهاي ها از سوي نيباستاني يمن، به عنوان منبع درآمد ملي و مورد هدف قرار گرفتن آن
ف پذيري در اقدامات ائتالائتالف به همين دليل و حاكي بودن آن از فقدان مسئوليت

  آمريكايي؛ –سعودي 
ام جنايتكارانه نيروهاي ائتالف در مورد حمله و غارت قرار دادن شهر اشاره به اقد ه)

، در شمال غربي يمن در استان الجوف، به هنگام اشغال آن: گفتني است 63باستاني براقش
 كه اين منطقه در حال حاضر تحت كنترل نيروهاي انصارا... قرار دارد؛

و و شوراي امنيت سازمان اشاره به درخواست مجدد وزير گردشگري يمن از يونسك و)
كه  –ملل، جهت بر عهده گرفتن مسئوليت حمايت و حفاظت از ميراث باستاني اين كشور 

گردد و اين كشور با فرهنگ و معماري منحصر سال پيش بازمي 3000قدمت آن به بيش از 
  ؛64آيدهاي جهان به شمار ميترين تمدنبه فرد خود يكي از قديمي

  
                                                            

62 Ahmed Al‐Alayi 
63 Baraqish 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –پايگاه خبري گزارش  64
 https://www.middleeastmonitor.com/20200402‐yemens‐houthis‐saudi‐coalition‐destroyed‐
475‐archaeological‐sites/ 



  25                  )             1( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 7شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –سوي پايگاه خبري  انتشار گزارش از -2
گرفتن  ، به نقل از روزنامه اينديپندنت، در خصوص مورد هدف قرار1399فروردين ماه 

 دي.سوم از حمالت هوايي ائتالف عربي به رهبري عربستان سعوغيرنظاميان يمني در يك
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

مكاني  هايداده پروژه، با همكاري 65هاي يمنتشار آمار جديد از سوي پروژه دادهان الف)
، به مناسبت پنجمين سالگرد مداخله نظامي نيروهاي 66مسلحانه مناقشات ويداديو ر

ائتالف به رهبري عربستان در يمن، مبني بر مورد هدف قرار گرفتن اهداف و اماكن 
ها، مدارس و وها، از جمله بيمارستانسوم از حمالت اين نيرغيرنظامي در يك

  هاي بنيادين كشور؛هاي مواد غذايي و زيرساختفروشگاه
هاي رانشهروند غيرنظامي بر اثر بمبا 18400اشاره به كشته و مجروح شدن بيش از  ب)

ين در ...: امتحد نيروهاي انصارا –نيروهاي ائتالف، در راستاي سرنگوني دولت نجات ملي 
ال س 5ول به گفته نيروهاي نظامي متحد انصارا...، نيروهاي ائتالف در طحالي است كه 
 10اند كه به طور متوسط هزار حمله هوايي عليه اين كشور انجام داده 257گذشته بيش از 

  شهروند غيرنظامي را در روز مورد هدف قرار داده است؛ 
ودكان مني به زنان و كچهارم از غيرنظاميان كشته شده ياشاره به اختصاص يافتن يك ج)
اره مراكز ب 83همچنين مورد هدف قرار گرفتن  –شده درصد از غيرنظاميان كشته 70 –

 60ها و مورد حمله واقع شدن بيش از ها و كلينيكدرماني و پزشكي، همچون بيمارستان
  ت آبي و برقي؛تأسيسا 134مواد غذايي و  فروشگاه

ر تن از مردم يمن در اين جنگ و به شمار آوردن هزا 112اشاره به كشته شدن بيش از  د)
ها، تا كنون، با برخورداري از تلفات بارترين سالسال گذشته ميالدي، به عنوان خشونت

  ؛67هزار نفري 25بيش از 

                                                            
65 Yemen Data Project 
66 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  –گاه خبري گزارش پاي 67
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 6رشنبه ي، در روز چهاسه سازمان حقوق بشر بحرينصدور بيانيه مشترك از سوي  -3

با  مقابله جهتيمن  تواناييعدم در مورد  ، در خصوص اعالم خطر1399فروردين ماه 
  ر:در اين كشور، مبني ب جنگتداوم علت ه كرونا بويروس گيري شيوع و همه

 69انجمن حقوق بشر بحرين، 68اقدام مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس) الف)
، به صدور بيانيه مشترك، مبني بر ابراز 70و سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر

، كرونا ويروس مسريشيوع  ، به ويژه در موردامنيت بهداشتي در يمننگراني در خصوص 
  ساله تا كنون؛ 5درصد از نظام بهداشتي اين كشور، از آغاز جنگ  95با توجه به تخريب 

د، متح اشاره به درخواست اين نهادهاي حقوق بشري از جامعه جهاني و سازمان ملل ب)
ي و هاي ممكن در راستاي ناگزير ساختن عربستان سعودجهت اجراي تمامي ساز و كار

مان زهم وامارات متحده عربي به پايان دادن به محاصره بنادر و تمامي عمليات نظامي 
  ؛تالفنيروهاي ائ تها و مراكز بهداشتي ويران شده طي حمالبه بازسازي بيمارستاناقدام 

 195ن در هزار ت 381تال بيش از اشاره به آمار سازمان بهداشت جهاني، مبني بر اب ج)
دام اين و اق 19 –تن بر اثر ابتال به بيماري كوويد  16500كشور جهان و مرگ بيش از 

هاي بهداشتي و پزشكي خود جهت مهار و يا برداري از تمامي منابع بخشكشورها به بهره
بع خودر سال گذشته تمامي منا 5كاهش شيوع اين بيماري: اين در حالي است كه يمن طي 

  در اين زمينه را مورد استفاده قرار داده است؛
ها و مراكز درماني درصد از تجهيزات پزشكي در بيمارستان 95تا  92اشاره به نابودي  د)

و  ميالدي، بر اساس اظهارات مقامات وزارت بهداشت يمن 2018يمن تا پايان سال 
بني مميالدي،  2019سال  يونيسف، در ژوئن –همچنين گزارش صندوق كوكان ملل متحد 

 درصد از كل مراكز درماني اين كشور؛ 51بر عملياتي بودن تنها 

                                                                                                                                                            
https://www.middleeastmonitor.com/20200326‐a‐third‐of‐all‐saudi‐coalition‐air‐strikes‐in‐
yemen‐targeted‐civilians/ 
68 Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR) 
69 Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
70 SALAM for Democracy and Human Rights 
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، مبني بر اقدام 71انجمن حقوق بشر بحريناشاره به اظهارات باقر درويش، رئيس  ه)
ها و مراكز بهداشتي نيروهاي ائتالف به مورد حمله قرار دادن عامدانه و مستقيم بيمارستان

 2015مركز بهداشتي و درماني در اين كشور، از مارس سال  70دي يمن، منجر به نابو
و كشته شدن  2015ميالدي، از جمله مورد حمله قرار دادن بيمارستان الثوره در اوت سال 

  تن از شهروندان اين كشور؛ 160بيش از 
، رئيس مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج 72يحيي الحديداشاره به اظهارات  و)

بر فقدان تجهيزات ضروري پزشكي، واكسن و دارو در يمن بر اثر اعمال  (فارس)، مبني
ها بر اثر ويراني نظام بهداشتي محاصره تحميلي بر اين كشور، بروز مجدد برخي از بيماري

هاي آب و فاضالب، همچنين بازگشت كادرهاي هاي كشور، از جمله شبكهو زيرساخت
  گ، به كشورهاي خود؛پزشكي خارجي فعال در يمن پيش از آغاز جن

سازمان سالم براي دموكراسي و  نايب رئيس ،73سيد يوسف المحافظهاشاره به اظهارات  ز)
حقوق بشر، مبني بر ارتقاي درك مردم جهان از رنج شهروندان يمني در محاصره، با توجه 

در اين كشورها، ضمن تأكيد بر ضرورت خاتمه يافتن اين  19 –به شيوع اپيدمي كوويد 
ها كودك در اين ها و گرسنگي ميليونره، كشتار غيرنظاميان، بمباران بيمارستانمحاص
  75؛74كشور

  
، 1399فروردين ماه  6بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -4

ت نكادر خصوص اقدام نيروهاي سعودي به شكنجه و ناپديدسازي اجباري مردم يمن. 
  ت: مهم گزارش به شرح زير اس

                                                            
71 Baqer Darwich 
72 Yahya Alhadid 
73 Sayed Yousif AlMuhafdah 

  ي. قابل بازيابي در لينك:سه سازمان حقوق بشر بحرينبيانيه مشترك  74
 http://www.gidhr.org/Home/MediaReleases 

  تا كنون هيچ موردي از ابتالء به ويروس كرونا در يمن مشاهده نشده است. سازمان بهداشت جهانيالزم به ذكر است كه به گفته  75
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ارتكاب نيروهاي نظامي سعودي و نيروهاي يمني تحت حمايت عربستان، به موارد  الف)
ميالدي، از  2019در يمن، از ژوئن سال  76جدي نقض حقوق بشر در استان شرقي المَهره

هاي اجباري و نقل و انتقال هاي خودسرانه، اعمال شكنجه، ناپديدشدگيجمله بازداشت
  بستان؛غيرقانوني زندانيان به عر

ه در تن از شهروندان يمني خودسرانه محبوس شد 16اشاره به مستندسازي پرونده  ب)
ن از اين ت 11ميالدي و انتقال  2020تا فوريه سال  2019استان المهره، از ژوئن سال 

شان به هايهبه زنداني در استان عسير عربستان، بدون در جريان قرار دادن خانواد زندانيان
ر از مرز تن ديگر از شهروندان شمالي يمن به هنگام عبو 6ماه و دستگيري  5تا  3مدت 

  هاي پزشكي؛عمان به اين كشور، پس از دريافت درمان
اشاره به اقدام نيروهاي نظامي سعودي و نيروهاي يمني تحت حمايت عربستان به  ج)

يمني در اين در استان المهره، حبس شهروندان  77ايجاد بازداشتگاهي در فرودگاه الغيضه
شان به امضاي تعهدنامه مبتني بر ها تحت شكنجه و ناگزير كردنزندان، قرار دادن آن

شان در اين هاي نيروهاي سعودي و متحدان يمنيخاتمه دادن به اعتراضات خود به فعاليت
  توقف همكاري با مخالفان عربستان؛استان و 

درنگ شهروندان به آزاد كردن بيتأكيد بر ضرورت اقدام نيروهاي عربستان و يمن  د)
يمني زنداني شده و يا انتقال يافته به عربستان، انجام تحقيقات در مورد موارد ادعايي 

هاي اجباري در استان المهره، همچنين لزوم اقدام كارشناسان اعمال شكنجه و ناپديدشدگي
ل به شمار آوردن رتبه سازمان ملل به تحقيق در زمينه موارد نقض حقوق بشر و مسئوعالي

  ؛78عامالن آن

  

                                                            
76 al‐Mahrah 
77 al‐Ghaydah 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 78
 https://www.hrw.org/news/2020/03/25/yemen‐saudi‐forces‐torture‐disappear‐yemenis 



  29                  )             1( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
و آثار  ، در خصوص اقدامات امارات متحده عربي به ربودن نسخ خطي1398اسفند ماه  15

  از:اند اين گزارش عبارت نكات قابل ذكر. - سقطرا  –هنري باستاني جزيره سقطري 
هاي ابراز نگراني مقامات محلي در جزيره سقطري يمن، در خصوص گزارش الف)

، نماينده حكومت امارات متحده عربي، به تسهيل 79دريافتي مبني بر اقدام خلفان المزروعي
  ها و نسخ خطي باستاني؛نوشتهربايش اشيا عتيقه و دست

ترين مسجد المزروعي از قديمي شناس اماراتي به همراهياشاره به بازديد هيأت عتيقه ب)
هاي ، مركز جزيره سقطري و مشهور به دليل گنبد تاريخي آن و ديگر مكان80حديبو
گردد و سال پيش باز مي 750شناختي: گفتني است كه ساخت اين مسجد باستاني به باستان

  حاوي نسخ نادري از ابتداي دوره اسالمي و الواح ديگر است؛
راث ن مييشين وارد شده به حكومت امارات متحده عربي به ربوداشاره به اتهامات پ ج)

 هاي بومي و در حال انقراض آن مشهور بهمنحصر به فرد اين جزيره، از جمله درخت
  ؛»درختان خون اژدها«

گفتني است كه بسياري از مردم محلي، نيروهاي امارات را نيرويي اشغالگر به شمار  د)
برد و در مي عنوان پايگاهي نظامي در اقيانوس هند بهرهآورند كه از اين جزيره به مي

تالش است تا كودتايي در آن برپا كند. الزم به يادآوري است كه نيروهاي اماراتي در 
دولت عبد ربه منصور  –ميالدي و بدون هماهنگي پيشين با دولت يمن  2018آوريل سال 

  .81در اين جزيره مستقر شدند –هادي 

  

                                                            
79 Khalfan Al‐Mazrouei 
80 Hadibu 
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 5شنبه سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –ش از سوي پايگاه خبري انتشار گزار -6
نجات « -» كودكان را نجات دهيد«نهاد ، به نقل از سازمان مردم1399فروردين ماه 

نگ سال از ج 5، در خصوص افسرده بودن بيشتر كودكان يمني، پس از گذشت »كودكان
        نكات مهم گزارش به شرح زير است:در اين كشور. 

شيدن ساله بر سالمت روح و روان كودكان كشور و رنج ك 5تأثير ويرانگر جنگ  الف)
اين  ها از غم، اندوه و افسردگي، بر اساس پايش انجام شده در اين زمينه، از سويآن

 نهاد؛سازمان مردم

ساس اين اكودك بر  5اشاره به همواره در هراس و اندوه به سر بردن يك كودك از هر ب)
پرسش  درصد از كودكان مورد 52رزيابي، همچنين تجربه كردن احساس ناامني از سوي ا

ديگر  درصد 56شان و تجربه اين احساس از سوي قرار گرفته، به هنگام جدايي از والدين
  به هنگام راه رفتن به تنهايي؛

ا بيمن،  رات دبه شمار آوردن اين پايش به عنوان بزرگترين در نوع خود، از آغاز منازع ج)
ن از ت 627ساله و  17تا  13كودك و نوجوان  629توجه به مورد مصاحبه قرار گرفتن 

  منطقه از مناطق اين كشور؛ 3ها، در والدين و ديگر سرپرستان آن
گفتني است كه اين گزارش در زماني به چاپ رسيده كه هراس ابتال به ويروس كرونا  د)

پيشاپيش بدترين فاجعه بشري جهان را تجربه  كشوري كه –بر اين كشور سايه انداخته 
  ؛82كرده است

  
 25شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز يك –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -7

ل هاي عصبي به دلي، در خصوص مرگ بر اثر وبا و بروز التهابات و هيجان1398اسفند ماه 
  اند از: تنكات قابل ذكر اين گزارش عبارهراس از شيوع كرونا. 

                                                            
قابل ». نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد«نهاد سازمان مردمه نقل از تحليلي ميدل ايست مانيتور، ب –گزارش پايگاه خبري  82

  بازيابي در لينك: 
https://www.middleeastmonitor.com/20200324‐save‐the‐children‐says‐war‐in‐yemen‐
leaves‐most‐children‐depressed/ 
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ري، هايي چون، وبا، ديفتتن از مردم يمن بر اثر ابتال به بيماري 1000مرگ بيش از  الف)
 وميالدي، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني  2019سرخك و تب دنگي در سال 

به  در عين حال نگراني شديد شهروندان اين كشور از شيوع ويروس كرونا، با توجه
  ناشناخته بودن آن؛

دتًا هاي مختلف، عمها تن از مردم يمن به دليل ابتال به بيمارياشاره به مرگ روزانه ده )ب
 ي است كهها در تميز نگاه داشتن منازل خود: گفتنبه دليل عدم آگاهي، فقر و ناتواني آن

شود، اما شان ميها براي مردم شناخته شده بوده، به رغم اينكه منجر به مرگاين بيماري
ي از ي ناشاز شهروندان اين كشور، به ويژه در مناطق روستايي اطالعي از بيماربسياري 

  ويروس كرونا ندارند؛
 جهت اشاره به ابراز نگراني در خصوص ناتواني و ناكارآمدي نظام بهداشتي يمن ج)

هاي الهاي ناشي از سمقابله با اين ويروس، با توجه به تضعيف چشمگير آن بر اثر آسيب
 مينهو خصومت در كشور و همچنين ناتواني كشورهاي پيشرفته جهان در ز متمادي جنگ

  كنترل اين بيماري؛
هاي بتميليون نفر از مردم يمن به مراق 19,7يادآوري كردن فقدان دسترسي حدود  د)

 وهداشتي بالت بهداشتي اوليه و اضطراري و قابل استفاده بودن تنها نيمي از مراكز و تسهي
  نتيجه عدم آمادگي آن براي مقابله با ويروس كرونا؛ پزشكي كشور و در

ي طقي براسازي منااشاره به برخي از اقدامات انجام شده در اين زمينه، از جمله آماده ه)
هاي صورت و اجراي مقررات قرنطينه، اقدام مردم در صنعا و عدن به خريد ماسك

ت كنترل دن مدارس در مناطق تحام نيروهاي انصارا... به تعطيل كرهاي دستشويي، اقدمايع
  خود، همچنين تعليق پروازهاي سازمان ملل به صنعا؛
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اشاره به ابراز نگراني در خصوص وجود موارد ابتال به اين ويروس در ميان مردم و  و)
ناشناخته بودن آن، با توجه به مواردي چون، گران بودن آزمايش تشخيص كرونا و قابل 

  .83طق كشوراجرا نبودن آن در تمامي منا
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