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  3                  )             3( بحرين و امارات متحده عربيعربستان سعودي، نگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

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، گزارش1399 ماهارديبهشتو  ماهردينفروكشورهاي منطقه، در 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهها و اخبار آشكار بيانيه
 صورتبه 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*
 ماهارديبهشت 11شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -1

هاي ناقض آزادي«، در خصوص قرار گرفتن عربستان سعودي در فهرست كشورهاي 1399
   ند از:انكات قابل ذكر اين گزارش عبارت. »مذهبي
المللي آزادي مذاهب آمريكا به قرار دادن نام عربستان سعودي در اقدام كميسيون بين الف)

)، ضمن تأكيد بر 2020فهرست كشورهاي ناقض آزادي مذاهب در گزارش ساالنه خود (
كننده بودن خاص وضعيت اين كشور: گفتني است كه نام ايران نيز در اين فهرست نگران

                                                            
 ionsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 High  Commissioner  for Office  of  the United Nat

Human Rights  (OHCHR)) ؛ سازمان صليب سرخ جهاني(International  Committee of  the Red Cross ؛(
 –)؛ پايگاه خبري Human Rights Watchبان حقوق بشر ()؛ ديدهAmnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين

 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( East  Monitor  (MEMO) ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu  Agency(؛ 
 Associatedخبرگزاري اسوشيتدپرس ( Press  (AP) يونيسف ( –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحدUNICEF ؛(

المللي آزادي )؛ كارزار بينDoctors without Borders)؛ سازمان پزشكان بدون مرز (Debrieferپايگاه خبري ديبريفر (
 Internationalمارات متحده عربي (در ا Campaign  for  Freedom  in  the  United  Arab  Emirates 

(ICFUAE)) ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(Emirates Centre for Human Rights (ECHR)پايگاه خبري  )؛
 Middle Eastتحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبري Bahrain Mirrorبحرين ميرور ( Eyeمركز آمريكا براي  )؛

 Americans for Democracy & Human Rightsدموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( in Bahrain (ADHRB)( ؛
  شبكه خبري دويچه وله. ) وEuronewsشبكه خبري يورونيوز (
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روسيه و سوريه از ديگر  ؛2شودبه آن پرداخته نمي اينجاقرار گرفته كه در در كنار عربستان 
 ؛كشورهاي اين فهرست هستند

يگر اشاره به تالش فعاالنه عربستان جهت ترويج مذهب رسمي خود در كشورهاي د ب)
 و در نتيجه ترويج عدم رواداري مذهبي؛

ي، موزشآوق از طريق نظام اشاره به اقدام حكومت عربستان به دنبال كردن سياست ف ج)
  ؛آموزشي يا گسترش روابط با مدارس مذهبيهاي توسط كتاب ازجمله

اهب در ر مذعلني مراسم و مناسك مذهبي براي پيروان ديگ ياشاره به مجاز نبودن اجرا د)
شود اين محدوديت شامل اقليت شيعه نيز ميو  –عربستان، به جز مذهب رسمي كشور 

 ؛ق مجاز به داشتن مسجد مخصوص به خود نيستندكه در بسياري از مناط
اشاره به درخواست اين كميسيون از مقامات عربستان جهت آزادي تمامي زندانيان  ه)

منتقد سعودي محبوس در زندان از سال  وبالگ نويسرائف بداوي،  ويژهبهعقيدتي كشور، 
لبته گفتني سال حبس و يك هزار ضربه شالق: ا 10ميالدي و محكوم به تحمل  2012

حكم شالق در اين  يدادگاه عالي عربستان سعودي هفته گذشته وضع و اجرااست كه 
  ؛3كرده استاعالم كشور را ممنوع 

  
، 1399 ماهارديبهشت 8الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

ان ن و نوجواندر خصوص كافي نبودن اصالحات حكومت عربستان در مورد اعدام كودكا
ر مذكو موارد مهم گزارش. و ضرورت لغو كامل اين مجازات از دستگاه قضايي اين كشور

  :به شرح زير است
الملل از حكومت عربستان جهت لغو تمام و كمال درخواست سازمان عفو بين الف)

ها براي مجازات اعدام، پس از صدور بيانيه از سوي مقامات اين كشور مبني بر عزم آن
                                                            

، گزارش ماهبهشتيارد 11روز پنجشنبه در عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، اين در حالي است كه آقاي  2
 »ردودمحكوم و مدخالت آشكار در امور داخلي ساير كشورها و بر مبناي اطالعات غلط، «ساالنه آزادي مذاهب آمريكا را 

  .دانست
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://b2n.ir/337317 
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سال  18كه در زمان وقوع جرم زير  –مجرمان يان بخشيدن به مجازات اعدام براي كودكپا
و جايگزين كردن آن با  ضد تروريسمهاي مربوط به قانون البته به استثناء پرونده –داشتند 

 ساله؛ 10مجازات حبس حداكثر 

آفريقاي سازمان اي خاورميانه و شمال ، مدير دفتر منطقه4اشاره به اظهارات هبه مرايف ب)
گامي چشمگير از سوي حكومت  عنوانبهالملل، مبني بر به شمار آوردن اين اقدام، عفو بين

آور آمار خاطرنشان كردن افزايش بهت حالدرعينعربستان، در صورت اجرايي شدن آن و 
 گزارش ساالنهفقره، بر اساس  184اعدام در اين كشور، در سال گذشته و رسيدن آن به 

  به چاپ رسيد؛  ماهارديبهشت 2كه در روز دوشنبه  -اين سازمان 
ترين و ترين، غيرانسانيرحمانهبي عنوانبهم به شمار آوردن مجازات اعدا ج)

ها، تحقيرآميزترين نوع مجازات و ضرورت لغو كامل آن از نظام قضايي تمامي كشور
بر  دهمچنين تأكي آن در اين زمينه، وتارتيرهعربستان سعودي، با توجه به سوابق  ازجمله

جاري مجازات ضرورت اقدام حكومت سعودي به ارائه استمهال رسمي براي احكام 
  ين كشور؛انخستين گام در راستاي لغو كامل اين نوع مجازات در  عنوانبهاعدام، 

جوي حقوق بشر، پس از محكوميت ها فعال مسالمتخاطرنشان كردن تداوم حبس ده د)
راري ستاي برقا به دليل كارزار اين فعاالن در راناعادالنه و تنه شدتبههايي ها در دادگاهآن

  سركوبگر؛ شدتبهعدالت در فضايي  برابري و
 استفاده مقامات عربستان سعوديالملل در زمينه سوءسازمان عفو بين مستنداتاشاره به  ه)

راي د لغو اعدام ببا توجه به اينكه مقررات جدي –از قانون مبارزه با تروريسم 
و » تروريسم«آميز و مفاهيم گسترده و ابهام –شود ها نميمجرمان شامل اين پروندهكودك

آميز انگاري بيان صلحدر اين قانون با توجه به قابليت آن در جرم» جرائم تروريستي«
 نظرات؛

هت لغو هاي گذشته جالملل در طول سالهاي متمادي سازمان عفو بيناشاره به تالش و)
هاي محكوماني، چون علي النمر، در پروند ازجملهسال،  18احكام اعدام نوجوانان زير 

                                                            
٤ Heba Morayef 
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سال  18از اقليت شيعه عربستان كه در سنين زير  –عبدا... الظاهر و داوود المرهون 
ناعادالنه، در دادگاه ويژه كيفري، محكوم به  شدتبههاي بازداشت و در جريان دادرسي

  اعدام شدند؛
خير، اانيه تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات سعودي به صدور فرمان سلطنتي در زمينه بي ز)

و عدم دريافت  تاكنونضمن اشاره به نامشخص بودن چگونگي مقررات اجرايي آن 
 هاي محكومان به اعدام؛اطالعات جديد در اين زمينه از سوي خانواده

در هفته گذشته به صدور دستور  اشاره به اقدام ديگر ديوان عالي عربستان سعودي ح)
 –مبني بر لغو مجازات شالق و جايگزين كردن آن با گذراندن حبس يا پرداخت جريمه 

شود كه بر اساس قانون هايي ميكه البته هنوز مشخص نيست آيا اين دستور شامل مجازات
در مواردي، چون  ازجملهها امري اجباري است يا خير؟ شريعت، شالق زدن در آن

  ؛5شيدن مشروبات الكلي و يا جرائم جنسينو
 9شنبه نيز با انتشار گزارشي، در روز سهبان حقوق بشر ديدهط) گفتني است كه 

اعدام لغو مجازات شالق و تصميمات اخير دولت عربستان را درباره ، ماهارديبهشت
ه اين و تأكيد نمود ك اما ناكافي دانستكرده، مثبت توصيف را كودكان زير سن قانوني 
  ؛6شودهاي قانون شريعت، همچون قصاص و حدود نميتصميمات شامل مجازات

  
 9شنبه ز سهتحليلي ميدل ايست آي، در رو –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

 ، در خصوص درخواست شاهدخت سعودي از وليعهد عربستان،1399 ماهارديبهشت
     اند از:     اين گزارش عبارتموارد مهم  .جهت آزاد كردن وي در ماه رمضان

 55درخواست شاهدخت بسمه بنت سعود، دختر سعود بن عبدالعزيز آل سعود،  الف)
ساله، براي بار دوم در توئيتي به زبان عربي و انگليسي، از ملك سلمان عمو و محمد بن 

                                                            
  ازيابي در لينك:الملل. قابل بگزارش سازمان عفو بين 5

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi‐arabia‐abolition‐of‐juvenile‐
death‐penalty/ 

  ابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر. قگزارش ديده  6
 https://www.hrw.org/news/2020/04/29/saudi‐arabia‐partial‐criminal‐justice‐revisions 
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سلمان پسرعموي خود و وليعهد عربستان، جهت نشان دادن رأفت و عدالت به مناسبت 
 لول ماه رمضان و آزاد كردن وي از زندان؛ح

يد ز ناپداماه جاري ميالدي، پس  اوايلاو براي نخستين بار، در  افشاگرياشاره به  ب)
ه هايي مبني بر حبس خودسرانشدن وي در مدت بيش از يك سال گذشته، در رشته توئيت

 او در زندان الحائر رياض و رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي؛ 

ت زداشاشاره به ربوده شدن اين شاهدخت سعودي به همراه يكي از دختران او و با )ج
  بازجويي؛ ههرگونها بدون تفهيم اتهام و يا انجام آن
 و –كه دو هفته پيش انتشار يافته بود  –اشاره به حذف شدن توئيت نخست او  د)

  اي او؛طرق دفتر رسانه هاي آتي وي ازنشر توئيت روازاين
پرواي او اره به معروفيت اين شاهدخت خانواده سلطنتي سعودي، به دليل سخنان بياش ه)

در زمينه ضرورت ايجاد سلطنت مشروطه در عربستان، انتقاد از پليس مذهبي اين كشور و 
مسائل زنان و حقوق بشر و همچنين درخواست از حكومت عربستان جهت پايان دادن به 

  ؛7مداخله نظامي خود در يمن

  
، در 1399 ماهارديبهشت 5الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4

موارد مهم اين سياسي در زندان.  –، زنداني عقيدتي 8خصوص مرگ دكتر عبدا... الحامد
    اند از:       گزارش عبارت

لملل، اهاي خاورميانه در سازمان عفو بيناظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش الف)
جه به ، با تواقعهدر واكنش به مرگ دكتر عبدا... الحامد، مبني بر ابراز تأسف شديد از اين و

  جويانه؛آميز و مسالمتهاي صلحمحبوس بودن او تنها به دليل فعاليت

                                                            
  زيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست آي. قابل با –گزارش پايگاه خبري  7

 https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐arabia‐jailed‐princess‐mbs‐pleads‐ramadan‐
mercy 
٨ Abdullah al‐Hamid 
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ان و باك در عرصه حقوق بشر عربستقهرماني بي« عنوانبهبه شمار آوردن دكتر الحامد  ب)
ي ، ضمن اشاره به محبوس بودن و»هاي بهتر براي تمامي انسانمصمم براي ساخت جهان

  حكومت اين كشور؛ هاي غيرانسانيگريسال اخير در نتيجه سركوب 8در 
ن درنگ و بدواشاره به درخواست مجدد از مقامات عربستان سعودي، جهت آزاد كردن بي ج)

 ها از حقوق بشر؛انه آنجويمندي صلحقيد و شرط تمامي افراد محبوس تنها به دليل بهره

گذار انجمن حقوق مدني و ساله و از اعضاء بنيان 69گفتني است كه دكتر الحامد  د)
. سه ماه پيش بر اثر بروز مشكالتي براي سالمتي وي در زندان، 10بود 9سياسي سعودي

دكتر تأكيد كرده بود كه بايد تحت عمل جراحي قلب قرار گيرد. او سپس از سوي مقامات 
اش بر مال ن مورد تهديد قرار گرفت كه چنانچه شرايط جسمي خود را براي خانوادهزندا

 21شنبه ها محروم خواهد شد. دكتر الحامد در روز پنجكند از برقراري ارتباط با آن
رغم رفتن به وضعيت كما در بيمارستاني در رياض، دچار حمله شد و به ماهفروردين

  ؛11همچنان محبوس باقي ماند
گزارشگر ، انيس كاالمار، ماهارديبهشت 5شنبه ه گزارش خبرگزاري آناتولي، در روز پنجب ه)

الحامد يكي  ...در پي درگذشت عبدا، هاي خودسرانهاعدام زمينهويژه سازمان ملل متحد در 
 .عربستان سعودي در توئيتر خود واكنش نشان دادروشنفكران از فعاالن حقوق بشر و 

خبري بسيار ناراحت كننده در نخستين روز ماه رمضان؛ «ود نوشت: كاالمار در توئيتر خ
كه در بازداشت عربستان سعودي بود  ،شاعر و فعال حقوق بشر ،الحامد ...دكتر عبدا

 19- كوويدبيماري درگذشت. كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل پس از شيوع 
  ؛12».درخواست كرده بود كه زندانيان سياسي آزاد شوند

 

                                                            
٩ Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) 

هاي عربستان سعودي به اتهام مربوط آن توسط دادگاه ءمنحل و تمام اعضاميالدي  2013در سال  انجمنين گفتني است كه ا 10
  .محكوم و زنداني شدند خودهاي به فعاليت

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 11
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi‐arabia‐prisoner‐of‐conscience‐dr‐
abdullah‐alhamid‐dies‐while‐in‐detention/ 

  برگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: گزارش خ 12
https://b2n.ir/255128 



  9                  )             3( بحرين و امارات متحده عربيعربستان سعودي، نگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

، در 1399 ماهفروردين 29بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -5
د موار. خصوص موارد نقض حقوق بشر در دادگاه گروهي تروريسم در عربستان سعودي

     اند از:      مهم اين گزارش عبارت
ي نفلسطيشهروند اردني و  68ابراز نگراني جدي در خصوص روندمحاكمه گروهي  الف)
 هاي انجام شدهاستفادهساكن عربستان، با توجه به اتهامات مطرح شده در زمينه سوء تبار

  در اين زمينه؛
روهي از ميالدي، به بازداشت گ 2018اشاره به اقدام مقامات سعودي، در مارس سال  ب)

بر اساس   - ها ساكن اين كشور بودند كه سال –تبار عربستان ساكنان فلسطيني و اردني
  ارتباط با سازماني تروريستي؛ ازجملههامات واهي، ات

سال،  ه دوباشاره اقدام مقامات سعودي به محبوس نگاه داشتن اين افراد به مدت نزديك  ج)
ها پشت درهاي بسته، در مارس سال جاري جمعي آنبدون تفهيم اتهام و سپس محاكمه دسته

، جرائمي چون ياض، به اتهام ارتكاب به) در دادگاه ويژه كيفري در ر1398 اسفندماهميالدي (
 كه نام آن نيز برده نشده است؛ –عضويت و حمايت از سازماني تروريستي 

بشر،  بان حقوقاشاره به اظهارات مايكل پيج، معاون بخش خاورميانه در سازمان ديده د)
 هب ارفلسطيني تبمبني بر اقدام حكومت سعودي به متهم كردن اين شهروندان اردني و 

رغم موارد هاي شديد، بهها در معرض مجازاتارتكاب به جرائم جدي و قرار دادن آن
ري ادعايي نقض حقوق بشر و با توجه به سوابق طوالني اين كشور در زمينه برگزا

افتادن  و به مخاطره 19 –ه و همچنين در ميانه شيوع بيماري كوويد هاي ناعادالنمحاكمه
 جان زندانيان؛

بان حقوق هاي اين متهمان در گفتگو با ديدهاظهارات برخي از اعضاء خانوادهاشاره به  ه)
، مبني بر موارد نقض صورت گرفته در اين پرونده از نامشانبشر، به شرط محفوظ ماندن 

بازداشت خودسرانه اين افراد با يورش نيروهاي امنيتي به  ازجملهسوي مقامات سعودي، 
شدگي كشور و قرار دادن اين متهمان در معرض ناپديدشان از منازل و يا هنگام خروج
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، اعمال شكنجه، محروميت درپيپيهاي مدت، بازجوييهاي انفرادي طوالنياجباري، حبس
  از تماس تلفني يا مالقات با اعضاء خانواده براي برخي از زندانيان؛

گ درناشاره به درخواست از حكومت عربستان سعودي، جهت آشكار ساختن بي و)
تبار و فراهم آوردن مدارك و شواهد الزم اتهامات اين گروه از شهروندان فلسطيني و اردني

هاي زندانيان از هاي متهمان، ضمن اشاره به ابراز نگراني خانوادهدر اين زمينه براي خانواده
برخي از  ابتالشان، با توجه به و درخواست براي آزاد كردن 19 –شيوع بيماري كوويد 

  .13اي مزمن و پرمخاطرههاي زمينهبه بيماري هاآن
  
  بحرين*
 ماهرديبهشتا 10انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -1

كشور مختلف جهان از حكومت  22، در خصوص درخواست فعاالن حقوق بشر 1399
   :بارت است ازنكات مهم اين گزارش ع. بحرين جهت آزاد كردن زندانيان اين كشور

اندازي كارزار ، به راه14اقدام مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين الف)
تحت عنوان  –هاي مختلف كشور جهان و به زبان 22همبستگي با زندانيان بحريني در 

در راستاي تحت فشار قرار دادن مقامات اين  - » 15زندانيان سياسي بحرين را آزاد كنيد«
 آزاد كردن زندانيان سياسي خود؛  كشور جهت

ها در خصوص شيوع ويروس با افزايش نگراني زمانهماندازي اين كارزار اشاره به راه ب)
المللي و حقوق هاي مكرر بينهاي بحرين و پس از درخواستگير كرونا در زندانهمه

 امده درني ماربشري از مقامات اين كشور جهت آزاد كردن زندانيان سياسي و عقيدتيِ به ش
ايط اي و با توجه به شرهاي مزمن زمينهبه بيماري مبتالزندانيان  ويژهبهفرمان عفو سلطنتي، 

  هاي اين كشور؛بهداشتي رو به وخامت زندان

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده  13

 https://www.hrw.org/news/2020/04/17/saudi‐arabia‐abuses‐taint‐mass‐terrorism‐trial 
١٤ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain 
١٥ #Release_Political_Prisoners _Bahrain 
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 ازجملهاشاره به مشاركت فعاالن حقوق بشر از چندين كشور اروپايي در اين كارزار،  ج)
رلند، بلژيك، سوئيس، هلند، پرتغال، لوكزامبورگ، دانمارك، فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، اي

  ؛16آذربايجان، سوئد و نروژ
  
 ماهشتارديبه 5انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه  -2

بندي شاخص جهاني آزادي مطبوعات در ، در خصوص نزول رتبه بحرين در رده1399
   رش به شرح زير است:نكات مهم گزا. سال جاري ميالدي

 180 اي بحرين در قرار گرفتن آن در رتبه صد و شصت و نهم از مياننزول دو پله الف)
بندي ساالنه شاخص جهاني آزادي مطبوعات توسط سازمان كشور جهان در رده
  گزارشگران بدون مرز؛

تن المللي و حقوق بشر از مورد هدف قرار گرفهاي بيناشاره به انتقاد سازمان ب)
يك رفتار سيستمات عنوانبهنگاران و آزادانديشان بحريني و تأييد تبديل شدن اين روش روزنامه

  هاي ساالنه انتشار يافته در اين زمينه؛و معمول مقامات اين كشور، از سوي گزارش
نگاران زنداني، توقف پيگردهاي حقوقي و درخواست جهت آزادي تمامي روزنامه ج)

هاي مطبوعاتي ها و آزادينه و ايجاد فضاي باز براي فعاليت رسانههاي خودسرابازداشت
  ؛17در كشور

  
 ماهينفرورد 30انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز شنبه  -3

هاي حقوق بشري از مقامات بحريني جهت آزادي ، در خصوص درخواست سازمان1399
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. زندانيان در ميانه شيوع ويروس كرونا

                                                            
  پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:گزارش  16

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57668.html 
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 17

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57646.html 
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مان تونسي، به ساز 18 ازجملهالمللي، سازمان حقوق بشري عرب و بين 67اقدام  الف)
درخواست از مقامات بحرين جهت پاسخگويي به درخواست كميسر عالي حقوق بشر 

درنگ زندانيان ، مبني بر ضرورت آزادي بيماهفروردين 6سازمان ملل در روز چهارشنبه 
 ا شيوععقيدتي و اتخاذ تدابير اضطراري و بشردوستانه در راستاي مقابله ب –ياسي س

 ويروس كرونا؛

ع پذيرترين اماكن در برابر شيوآسيب عنوانبهها، ها و بازداشتگاهبه شمار آوردن زندان ب)
گذاري اجتماعي در ناپذيري رعايت مقررات فاصلههاي مسري، با توجه به امكانبيماري

هاي سازمان بهداشت جهاني جهت مقابله با ها و دستورالعملتوصيه ياجرااماكن و اين 
  گير؛اين بيماري همه

مقامات امنيتي در  وتارتيره هاي بحرين، سوابقاشاره به انباشتگي جمعيت در زندان ج)
سيدن ين امر به راشكنجه و منجر شدن  عنوانبهاستفاده از محروميت زندانيان از درمان، 

ترين سطح خود و رقم خوردن فاجعه در صورت شيوع هاي درماني به پايينطح مراقبتس
  ها؛در زندان 19 –بيماري كوويد 

خاطرنشان كردن مسئوليت اخالقي و حقوقي دولت بحرين جهت تضمين و حصول  د)
ها در ز آنازندانيان و حمايت  ازجملهاطمينان از سالمت شهروندان و ساكنان اين كشور، 

اي برسازمان ملل ر معيا راتمقر قلاحدهاي مسري، بر اساس ابر شديدترين بيماريبر
  (مقررات ماندال)؛ ننيااندزبا ر فتار
ها به اتخاذ تدابير الزم جهت ممانعت به عمل آوردن از تأكيد بر ضرورت اقدام حكومت ه)

هاي اقبتمخاطره براي سالمت عمومي و حصول اطمينان از فراهم آمدن مر هرگونهبروز 
  .18المللي حقوق بشرپزشكي براي تمامي افراد نيازمند، بر اساس قانون بين

  
  
  

                                                            
  بي در لينك:گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيا 18

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57617.html 
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  امارات متحده عربي*
، در روز 19المللي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي نهاد كارزار بين -1

 ، در خصوص اقدام مقامات امارات متحده عربي به زنداني1399 ماهارديبهشت 5جمعه 
نكات مهم گزارش به شرح . هاحكم حبس آن زمانمدتكردن نامحدود زندانيان و بيش از 

   زير است:
اسي سي –تن از زندانيان عقيدتي  5عدم اقدام مقامات امارات به آزاد كردن  الف)

به پايان رسيدن  رغمهب، »94يو.ِاي.ايي «موسوم به  ناعادالنه شدتبهدر محاكمه  شدهمحكوم
  ها؛ساله آن 7حبس  زمانمدت
و منصور  22، محمود الحسيني21، عمران الحارثي20اشاره به آزاد نشدن عبداهللا الحجري ب)

ميالدي و تداوم  2019ها در ژوئيه سال رغم فرا رسيدن زمان آزادي آن، به23االحمدي
فرا  رغمبه، 24ماه ديگر، همچنين عدم آزادي فهد الحجري 9ها همچنان براي حبس آن
): البته 1399 ماهفروردينمارس سال جاري (اول  20ان آزادي وي در روز رسيدن زم

محكوميت خود همچنان در حبس به سر  گذراندنرغم زندانيان ديگري نيز هستند كه به
  برند؛مي
ريسم نون تروي قااشاره به اقدام مقامات حكومتي امارات به آزاد نكردن زندانيان بر مبنا ج)

هاي تهديد عنوانبهعقيدتي  –ائبه به شمار آمدن زندانيان سياسي در اين كشور و ايجاد ش
ختيار ابدون در » مراكز مشاوره«ها به مراكزي موسوم به تروريستي و در عوض انتقال آن

قوانين  والمللي حقوق بشر داشتن مباني حقوقي براي اين اقدام و در تناقض با مباني بين
  داخلي اين كشور؛

                                                            
١٩ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٠ Abdulla al‐Hajri 
٢١ Omran Al‐Harethy 
٢٢ Mahmoud Al‐Hoseny 
٢٣ Mansour Al‐Ahmady 
٢٤ Fahad Al‐Hajri 
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درنگ و بدون اشاره به درخواست از دولت امارات متحده عربي جهت آزاد كردن بي د)
ها حبس آن زمانمدتزندانياني كه  ويژهبه - سياسي  –قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي 

  ؛25هادر زندان 19 –گير كوويد به پايان رسيده است و با توجه به خطر شيوع بيماري همه

  
ر روز المللي آزادي در امارات متحده عربي، دسوي نهاد كارزار بينانتشار گزارش از  -2

ي به ، در خصوص اقدام حكومت امارات متحده عرب1399 ماهارديبهشتدوشنبه اول 
دنشده در مورد شيوع ويروس مجازات شهروندان خود در صورت نشر اطالعات تأيي

       نكات مهم گزارش به شرح زير است:  كرونا. 
، در ماهفروردين 30بيانيه از سوي دولت امارات متحده عربي در روز شنبه  صدور الف)

اني هزار درهمي شهروندان خود، در صورت نشر و همرس 20خصوص اقدام آن به جريمه 
كننده در مورد هاي كذب و گمراهاطالعات پزشكي متناقض با آمارهاي رسمي و يا داده

  ؛19 –بيماري كوويد 
اين  ه ازدن مقامات اين كشور از سوي فعاالن حقوق بشر به استفاداشاره به متهم ش ب)

اي و تشديد سركوب هاي رسانهاي جهت تضعيف جريانبهانه مثابهبهگير، بيماري همه
  هاي گروهي و مطبوعات؛آزادي رسانه

نفر در اين كشور بر اثر ويروس كرونا  37، ماهفروردين 30گفتني است كه تا روز شنبه  ج)
  ؛26شدند مبتالتن ديگر نيز به اين بيماري  6300خود را از دست دادند و بيش از جان 

  
 25، در روز دوشنبه 27انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -3

سياستي  عنوانبههاي پزشكي، كاري، در خصوص به شمار آمدن اهمال1398 ماهفروردين
  متحده عربي، مبني بر: هاي اماراتسيستماتيك در زندان

                                                            
  المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:كارزار بينگزارش نهاد  25

 http://www.icfuae.org.uk/press‐releases/indefinite‐detention‐uae‐authorities‐detain‐
prisoners‐beyond‐their‐sentence 

  المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:كارزار بينگزارش نهاد  26
 http://icfuae.org.uk/news/uae‐punish‐people‐spreading‐unauthorised‐coronavirus‐
information 
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ترين ييبتدااقدام عامدانه حكومت امارات متحده عربي به امتناع از فراهم آوردن ا الف)
ول خدمات درماني و پزشكي براي زندانيان خود، در تناقض آشكار با موازين و اص

  اخلي اين كشور در زمينه حقوق بشر؛دالمللي و قوانين بين
ياسي در س – ن كشور به قرار دادن متداوم زندانيان عقيدتياشاره به اقدام مقامات اي ب)

و خطرناك براي  باردهشتها در شرايط آن رفتارهاي عامدانه و حبسمعرض سوء
  شان؛سالمت

نجر مهاي پزشكي و درماني و اشاره به محروميت زندانيان در اين شرايط از مراقبت ج)
ار زندانياني كه بر اثر شكنجه دچ – هاديدگي دائمي نظام سالمت آنشدن آن به آسيب

  به بيماري مزمن هستند؛ مبتالصدمه و جراحت شده و يا 
هاي امارات هاي فزاينده در خصوص ايمني زندانيان در زنداناشاره به ابراز نگراني د)

 امت گستردهدر مورد افراد در حال اعتصاب غذا و مواجه با وخ ويژهبهمتحده عربي، 
 سالمت خود؛

 ر دراره به حبس ناعادالنه احمد منصور و ناصر بن غيث، از فعاالن حقوق بشاش ه)
هاي هاي درماني در زندانها از دسترسي به مراقبتشرايطي تحقيرآميز و محروم ساختن آن

 اند؛زندانياني كه دست به اعتصاب غذا زده –الصدر و الرزين 

هاي داناي از واقعيات جاري در زنهنمون عنوانبهخاطرنشان كردن مرگ عليا عبدالنور،  و)
ديد، رفتارهاي شامارات، با توجه به ناگزير شدن او و ديگر زندانيان زن به تحمل سوء

 ز دستگيري او؛كوتاهي پس ا زمانمدتوي به بيماري سرطان، در  ابتالتشخيص  رغمبه

دُلي منيه عبي و الوشمريم الب –اشاره به قرار گرفتن دو زنداني زن ديگر در زندان الوثبه  ز)
به  شكنجه و حبس در سلول انفرادي، دست كم ازجملهدر معرض شرايط غيرانساني،  –

  هفته؛ 3مدت 
هاي صوتي افشاء شده از درون زندان الوثبه، مبني بر ناكارآمدي حكومت اشاره به فايل ح)

زندانيان، در هاي درماني و پزشكي الزم براي امارات متحده عربي به فراهم آوردن مراقبت
                                                                                                                                                            
٢٧ Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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رحمانه، غيرانساني و هاي بيتناقض با ممنوعيت مطلق شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات
كه اين  –المللي حقوق مدني و سياسي كنوانسيون بين 7بر اساس بند  ازجملهتحقيرآميز، 

  آيد؛كشور يكي از اعضاء آن به شمار مي
 منظوربهتمامي تدابير احتياطي الزم ضرورت اقدام دولت امارات متحده عربي به اتخاذ  ط)

هاي اين كشور، در زندان 19 –ممانعت به عمل آوردن از شيوع و گسترش بيماري كوويد 
به كمك بهبود شرايط درماني و بهداشتي و فراهم آوردن ملزومات پيشگيري از بيماري 

عقايد سياسي  براي زندانيان، همچنين لزوم آزاد كردن زندانيان محبوس شده تنها به دليل
 .28ها از حق آزادي بيانمندي آنخود و يا بهره

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

  كشورهاي منطقه
  
  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
روز  يونيسف، در –انتشار گزارش از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد  -1

يمني با  ميليون كودك 5، در خصوص مواجهه بيش از 1399 ماهارديبهشت 10چهارشنبه 
 –گير كوويد هبه بيماري وبا و اسهال حاد، در ميانه شيوع بيماري هم ابتالافزايش تهديد 

 اين كشور، مبني بر: هاي سيالبي درو فرارسيدن فصل باران 19

 331نطقه از م 290به وبا در  ابتالرد مشكوك به هزار مو 110اشاره به ثبت بيش از  الف)
چهارم آن را تشكيل سال يك 5كه كودكان زير  –ميالدي  2020منطقه يمن، از ژانويه سال 

  دهند؛مي
، نماينده يونيسف در يمن، مبني بر تداوم 29اشاره به اظهارات سارا بيسولو نيانتي ب)

قاء خود، با توجه به شيوع بيشتر بيماري مواجهه كودكان يمني با هزاران تهديد در قبال ب

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 28

 http://www.echr.org.uk/en/news/medical‐negligence‐systematic‐policy‐uae‐prisons 
٢٩ Sara Beysolow Nyanti 
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هاي قابل پيشگيري با واكسن و در نهايت تغذيه، شيوع بيماريوبا، افزايش ميزان سوء
و رو به وخامت نهادن شرايط براي اين كودكان و  19 –گير كوويد شيوع بيماري همه

 شان؛هايخانواده

به وقوع پيوسته در شهرهاي  هايهاي سنگين و سيالباشاره به نقش بارش باران ج)
عدن، ابيان، لحج و صنعا در ايجاد وقفه در دسترسي شهروندان يمني به آب آشاميدني 

جاشدگي سالم و امكانات و تسهيالت بهداشتي، همچنين تخريب منازل مسكوني و بي
  ؛30فراهم آمدن شرايط مناسب براي شيوع بيماري وبا روازاينها و خانواده

  
، 1399 ماهارديبهشت 7، در روز يكشنبه 31ارش از سوي پايگاه خبري ديبريفرانتشار گز -2

  اند از: نكات محوري اين گزارش عبارت. در خصوص خطر شيوع بيماري ماالريا در يمن
ص هشدار سازمان پزشكان بدون مرز به مناسبت روز جهاني ماالريا، در خصو الف)

  ي؛هاي سيالبه به فرارسيدن فصل بارانافزايش خطر شيوع اين بيماري در يمن، با توج
تمالي قابله با شيوع احنظام درماني اين كشور براي م زمانهمآمادگي  ضرورتبهاشاره  ب)

هايي چون ماالريا و در غير اين صورت مواجهه با موج و بيماري 19 –بيماري كوويد 
رفتن گحت فشار قرار ، تروازاينها و جديدي از مرگ شهرونداني يمني بر اثر اين بيماري

  بخش درماني و پزشكي اين كشور؛
به ماالريا از  مبتالتن از افراد  1576اشاره به اقدام سازمان پزشكان بدون مرز به درمان  ج)

هاي حديده، تن ديگر در استان 13093ميالدي در استان حديده و درمان  2019نوامبر سال 
  ؛32حجه، إب، تعز و َعمران در اين سال

  
                                                            

  يونيسف. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد  30
https://www.unicef.org/press‐releases/over‐5-million‐children‐face‐threat‐cholera‐and‐

acute‐water‐diarrhea‐midst‐covid‐19 
٣١ Debriefer 

  گزارش پايگاه خبري ديبريفر. قابل بازيابي در لينك:  32
https://debriefer.net/en/news‐16746.html 
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 ماهارديبهشت 4شنبه نتشار گزارش از سوي سازمان صليب سرخ جهاني، در روز پنجا -3
در  ها تن از مردم يمن براي استقبال از ماه رمضان، در خصوص آماده شدن ميليون1399

هاي فصلي، شيوع ويروس ها، شيوع بيماريميانه منازعات متداوم، جاري شدن سيالب
  بر: وضعيت نابسامان اقتصادي و معيشتي، مبني كرونا، افزايش بهاء مواد غذايي و

 يك بتالاييد مورد تهديد قرار گرفتن مردم يمن از سوي ويروس كرونا، با توجه به تأ الف)
هداشتي و بميليون نفر جمعيت و نظام  29، در كشوري با حدود 19 –تن به بيماري كوويد 

  تحت فشار؛ شدتبهدرماني بسيار شكننده و 
نها در هفته نفر ت 500 ابتالاكارآمدي نيمي از مراكز درماني و بهداشتي و اشاره به ن ب)

هاي انارستجاري به بيماري وبا، با توجه به گزارش منتشر شده از سوي تنها يكي از بيم
  تحت نظارت صليب سرخ در شهر صنعا؛

يمن با  شهرهاي صنعا، إب، حجه و شهر بندري عدن در جنوب شدنمواجهاشاره به  ج)
هاي فصلي و مرگبار در طول بيش از دو هفته گذشته و منجر شدن آن به ها و سيالبارانب

  ؛وكاركسبتخريب منازل مسكوني و اماكن 
جاشدگان در استان مأرب، ها بياشاره به تخريب چادرهاي هزاران تن در اردوگاه د)

اني سرخ جههمچنين تخريب اماكن و منازل در شهر مأرب و ناگزير شدن سازمان صليب 
  زدگان؛مندان و سيلهاي اضطراري به نيازبه ارائه كمك

، در 19 –يد به بيماري كوو ابتالاشاره به قرار گرفتن بيشتر مردم يمن در معرض خطر  ه)
ها و دوستان براي افطار، عبادت و هاي بيشتر خانوادهماه رمضان، با توجه به گردهمايي

 در اين ماه؛رايج  ديدوبازديدهاينماز و همچنين 

با شروع ماه  زمانهمها و مراكز درماني يمن، اشاره به افزايش فشار بر بيمارستان و)
هاي فصلي چون، وبا، ديفتري و تب دنگي و تهديد شيوع بيماري رمضان، شيوع بيماري

هاي سازمان صليب سرخ جهاني از مراكز درماني و و ضرورت تداوم حمايت 19 –كوويد 
  ؛33مقررات و تدابير بهداشتي در اين اماكن يااجرها و زندان

                                                            
  گزارش سازمان صليب سرخ جهاني. قابل بازيابي در لينك: 33
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 ماهشتارديبهانتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز دوشنبه اول  -4
يونيسف جهت  –، در خصوص درخواست صندوق حمايت از كودكان ملل متحد 1399

گير همها ويروس بكمك به مقابله  منظوربهميليون دالر  92,4دريافت كمك مالي به ارزش 
   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش . كرونا در خاورميانه و شمال آفريقا

اي يونيسف، مبني بر نيازمندي يمن بيش ، رئيس منطقه34اشاره به اظهارات تد چايبان الف)
از كشورهاي ديگر اين منطقه به دريافت كمك، با توجه به عدم فعاليت نيمي از مراكز 

هزار تن  400تغذيه، شامل دو ميليون كودك به سوء ابتالاين كشور، بهداشتي و درماني در 
 تغذيه شديد و خطر پيش روي كودكان با توجه به شيوع ويروس كرونا؛به سوء مبتال

هاي يمن جهت تشخيص بيماران كرونايي و اشاره به محدوديت ظرفيت آزمايشگاه ب)
هزار مورد  218بيش از ست كه احتمال گسترش ناخواسته آن: اين در حالي ا روازاين

و يك مرگ ناشي از آن در منطقه گزارش شده  8000عفونت ويروسي كرونا و همچنين 
 ؛35در يمن به ثبت رسيده است ابتالمورد 

ميليون كودك در منطقه  25گيري اين ويروس، حدود پيش از همهگفتني است كه  ج)
زند كه چهار ميليون تخمين مي هاي بشردوستانه نياز داشتند. يونيسفبه كمك شدتبه

خاورميانه و شمال كشورهاي ها در والدين آن ، چراكهكودك ديگر به جرگه فقرا بپيوندند
 .36انددرآمد خود را از دست داده ،هاي ناشي از ويروس كرونابه دليل قرنطينه ،آفريقا

                                                                                                                                                            
 https://www.icrc.org/en/document/yemen‐millions‐prepare‐ramadan‐amid‐floods‐conflict‐
and‐coronavirus‐threat 
٣٤ Ted Chaiban 

ارديبهشت ماه، با  10هاي بشردوستانه سازمان ملل، در روز چهارشنبه در همين رابطه ليز گرانده، مسئول هماهنگي كمك 35
ور تمامي اكه اين كشدا كرده باشد، چرهشدار داد كه احتمال دارد ويروس كرونا پيشاپيش در يمن شيوع پي ايبيانيهصدور 

پذيري و گيري را دارد، از جمله پايين بودن سطح ايمني شهروندان، شدت ميزان آسيبشرايط الزم براي پذيرش اين همه
  شكنندگي نظام بهداشتي و درماني.

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  36
https://apnews.com/346a5c15ee97f2b33023f1d1da859a5f?utm_campaign=Brookings%20D
oha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86538155 


