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

ها و اخبار آشكار به ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1399 خردادماهكشورهاي منطقه، در 
مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  

  ن و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، بحري الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

ر د، 1399 خردادماه 27شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -1
، ن مللازماسشكايتي به  ، به ارائهلجين الهذلول، فعال زن عربستانيخصوص اقدام خانواده 

شر در ض حقوق بدرباره نق متحده عربي و اماراتسعودي عربستان هاي حكومتعليه 
   اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارت. حق فرزندشان

 اين وليد الهذلول، برادر ، بر اساس توئيتموارد نقض حقوق لجين مشتمل شدن الف)
ر يك د قرار گرفتن جهنشكمورد و متحده عربي او از امارات  ايشرب بر زنداني، فعال

بلكه  ومت عربستان به نه تنها نقض حقوق بشر،، ضمن اشاره به اقدام حكزندان مخفي
 المللي، در اين رابطه؛نقض قوانين بين

                                                            
 Officeبشر سازمان ملل ( دفتر كميسارياي عالي حقوق 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News يونيسف  –)؛ صندوق حمايت از كودكان ملل متحد
)UNICEF تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO)ق بشر بان حقو)؛ ديده
)Human  Rights  Watchالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  Internationalوب )؛ پايگاه اينترنتي ريليف
)ReliefWeb) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated  Press  (AP) ( »َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوق)؛Sam 

Organization  for  Rights  and  Libertiesده عربي ()؛ مركز حقوق بشر امارات متحEmirates  Centre  for 

Human Rights (ECHR)(» نجات كودكان« -» كودكان را نجات دهيد«نهاد سازمان مردم )؛Save the Childrenپايگاه  )؛
 –)؛ سازمان اروپايي Thomson Reuters Foundation)؛ خبرگزاري رويترز (Bahrain Mirrorخبري بحرين ميرور (
 European‐Saudiبشر (سعودي براي حقوق  Organization  for  Human  Rights  (ESOHR)يشبكه خبر ) و 

  .)Aljazeera( رهيالجز
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اش به دههاي تلفني هفتگي لجين با خانوامكالمهاشاره به اقدام مقامات زندان به لغو  ب)
، حبس شكل پراكنده و ابراز نگراني شديد درباره امنيت و سالمت او در شرايط فعلي

  ها؛د تماسرغم برقراري مجدبه
نقض  هاي خودسرانه سازمان ملل به در نظر گرفتناشاره به اقدام كارگروه بازداشت ج)

المللي حقوق بشر از سوي دولت عربستان و ارائه درخواست جهت آزادي قوانين بين
  كشور؛ درنگ اين فعال زن از مقامات اينبي
  عرض؛ي تحت شكنجه و تاشاره به اظهارات خانواده لجين، مبني بر قرار گرفتن و د)
فعال  عنوانبهه، آمريكا تحصيل كرد متحدهاياالتلجين الهذلول كه در گفتني است كه  ه)

 خود هايگيريموضعشود و بارها به دليل زن در حوزه حقوق زنان عربستاني شناخته مي
ار از كارزدر پي آغنيز ميالدي،  2018اواسط سال  در او .در اين كشور بازداشت شده است

 ازجمله ، به اتهام ارتكاب به جرائم مختلف،زن در عربستان نفعاالاز تعدادي سركوب 
 ؛بازداشت شد هاي خارجيهمكاري با سازمان

عربستاني  قاماتتر از منيز پيش ،فرانسه جمهوريرئيسامانوئل مكرون، گفتني است كه  و)
برنده جايزه كه وي به تازگي  . اين در حالي استرا آزاد كنند الهذلول لجينتا خواسته بود 

  ؛2شده است »جايزه آزادي«فرانسوي موسوم به 
  

، در روز دوشنبه 3بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -2
، در خصوص تداوم درخواست سازمان ملل جهت آزادي وليد 1399 خردادماه 26

موارد مهم اين گزارش . در اين رابطهو تداوم ناسازگاري حكومت عربستان  4ابوالخير
  اند از:          عبارت

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:  2

https://plink.ir/1Z3yY 
https://www.tellerreport.com/news/2020‐06‐17‐the‐family‐of‐lujain‐al‐hathloul‐is‐
petitioning‐the‐united‐nations‐against‐saudi‐arabia‐and‐the‐united‐arab‐
emirates.ryll2lZ_T8.html 
3 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
4 Waleed Abu al‐Khair 
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لت د دواقدام فرآيندهاي ويژه سازمان ملل به انجام تحقيقاتي در زمينه عملكر الف)
ن راني ايه نگبعربستان سعودي در زمينه پرونده وليد ابوالخير، مدافع حقوق بشر، با توجه 

ق ح ازجملهوارد جدي نقض حقوق بشر، سازمان در زمينه قرار گرفتن او در معرض م
در  رفتنبرخورداري از محاكمه منصفانه، حق عدم بازداشت شدن خودسرانه و حق قرار نگ

  معرض شكنجه؛
هاي چگونگي ترين نمونهيكي از شناخته شده عنوانبهشمار آمدن پرونده الخير به ب)

  ود؛خمدافعان حقوق بشر جه قرار دادن استفاده و شكناقدام حكومت سعودي به مورد سوء
ر سال دمدافع حقوق بشر  عنوانبهاشاره به برخي از سوابق الخير از آغاز به كار وي  ج)

  :ازجملهميالدي  2007
ولت دب به اقدام به ارسال نامه، به همراه تني چند از ديگر فعاالن حقوق بشر، خطا -

 وطه؛ا جهت بر پا نهادن سلطنت مشرعربستان سعودي، مبني بر تقاض

هاي چندين مدافع سرشناس حقوق بشر، وكيل مدافع در محاكمه عنوانبهفعاليت  -
، همچنين رائف بداوي، فعال برجسته 6و دكتر موسي القرني 5دكتر سعود الهاشمي ازجمله

  حقوق بشر سعودي؛
رونده السفر شدن الخير، پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از دفاع از پاشاره به ممنوعد) 

  ميالدي؛ 2014و سپس دستگيري او در سال  بداوي
عمال امات اشاره به مخدوش بودن پرونده اين مدافع حقوق بشر با توجه به وجود اتها ه)

  سال حبس؛ 15رفتار عليه وي و سرانجام محكوميت او به تحمل شكنجه و سوء
لخير گفتني است كه اين نخستين باري نيست كه سازمان ملل در مورد پرونده آقاي ا و)

 2014، 2016، 2017هاي نيز در سال ازاينپيشابراز نظر كرده است؛ نهادهاي اين سازمان 

                                                            
5 Dr. Saud al‐Hashimi 
6 Dr. Mossa al‐Qarni 
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حقوق         ميالدي در اين مورد ابراز نگراني كرده و خواستار آزادي اين فعال  2012و 
  ؛7بشر شده بودند

  

 23جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 3
، در خصوص كشته شدن دختري سعودي به هنگام تخريب منزل مسكوني 1399 خردادماه

           اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. وي توسط بولدوزرها در منطقه جنوبي عسير
، به هنگام خردادماه 21، در روز چهارشنبه 8كشته شدن دختري سعودي به نام نورا الف)

واقع در استان حرجه در منطقه عسير، پس از اقدام بولدوزرهاي  خواب در خانه خود،
  هاي فاقد مجوز ساخت؛حكومت عربستان به تخريب خانه

قرار  تقاداشاره به برانگيخته شدن خشم عمومي در عربستان از اين اقدام و مورد ان ب)
مار ه شريزي شهري از سوي فعاالن مدني و مسئول بگرفتن مقامات محلي و كميته برنامه

  ها در اين حادثه؛آوردن آن
 عودي؛سختر اشاره به اقدام دادستان عمومي به انجام تحقيقات الزم در زمينه مرگ اين د ج)

يادآوري كردن اقدام نيروهاي سعودي، در ماه آوريل سال جاري ميالدي، به مورد هدف  د)
از امتناع وي از  پس  - عبدالرحمن الحويطي  –قرار دادن و كشتن يك شهروند اين كشور 

سازي آن منطقه براي آغاز ابرپروژه ساختماني محمد بن ترك خانه خود، جهت آماده
  ؛»9نئوم«سلمان، تحت عنوان 

گفتني است كه عبدالرحمان الحويطي يكي از اعضاء سرشناس قبيله الحويطي بوده كه  ه)
 8روز پس از قتل او كرده است. همچنين در براي صدها سال در منطقه الُخرَيبه زندگي مي

  ؛10تن ديگر از اعضاء اين قبيله دستگير شدند

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  7

 https://www.esohr.org/en/?p=2864 
8 Noura 
9 NEOM 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  10
https://www.middleeastmonitor.com/20200612‐girl‐killed‐as‐saudi‐bulldozers‐demolish‐
family‐home‐in‐asir/ 
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شنبه پنج بشر، در روزسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -4
ع فعال و مداف 3، در خصوص خودسرانه به شمار آمدن دستگيري 1399 خردادماه 22

اين گزارش  موارد مهمسرانه. هاي خودداشتحقوق بشر سعودي، از سوي كار گروه باز
       اند از:      عبارت
هاي خودسرانه، مبني بر خودسرانه بودن صدور بيانيه از سوي كار گروه بازداشت الف)

و عيسي الحميد و درخواست از  12، عبدالعزيز الشوبيلي11بازداشت عيسي النوخيفي
درنگ اين اقدام خود هاي الزم در راستاي اصالح بيحكومت سعودي جهت برداشتن گام

  المللي؛و در مسير پايبندي به موازين جاري بين
قل مست واشاره به درخواست اين كارگروه از دولت عربستان جهت انجام تحقيقات جامع  ب)

قض امالن نيه عدر رابطه با محروميت خودسرانه اين فعاالن از آزادي و اتخاد تدابير الزم عل
 ني اين زندانيان؛نان از سالمت جسمي و رواها، همچنين حصول اطميحقوق آن

بني بر هاي خودسرانه، ماشاره به نتايج بررسي اين پرونده از سوي كارگروه بازداشت ج)
  اركاني چون:

  محروميت از آزادي بدون برخورداري از مبناي حقوقي؛ -
  خود؛ هايمندي اين فعاالن از حقوق و آزاديمحروميت از آزادي تنها به دليل بهره -
  ؛المللي در مورد حق برخورداري از محاكمه عادالنهعدم پايبندي به موازين بين -
ت و الملل، با توجه به اعمال تبعيض بر اساس محل تولد، مليت، قومينقض حقوق بين -

  نژاد، خواستگاه اجتماعي، زبان، دين، وضعيت اقتصادي و عقايد سياسي؛
مدني  گذاران انجمن حقوقمدافع حقوق بشر و بنيانگفتني است كه الشوبيلي و الحميد  د)

 ر بهو سياسي سعودي هستند كه به دليل ارائه گزارش در زمينه موارد نقض حقوق بش
  آن مورد هدف قرار گرفتند؛ سازوكارهايشوراي حقوق بشر و  

                                                            
1 1 Issa al‐Nukheifi 
1 2 Abdulaziz al‐Shubaili 
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جويانه دولت عليه النوخيفي به علت مشاوره وي با گزارشگر ويژه اقدامات تالفي ه)
  ؛13ملل در زمينه فقر شديد و حقوق بشر بوده است سازمان

  

ر ، د1399 خردادماه 19بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -5
  يمني از سوي عربستان سعودي، مبني بر: وبالگ نويسخصوص ضرورت آزاد شدن 

وبالگ ، 14درنگ محمد الُبكاريضرورت اقدام مقامات سعودي به آزاد كردن بي الف)
ميالدي، پس از  2020آوريل سال  8كه در  –ساله و فعال حقوق بشر  29يمني  نويس

 هاي اجتماعي دستگير شد؛انتشار ويدئويي در شبكه

به دليل درخواست جهت برخورداري از حقوق  وبالگ نويساشاره به دستگيري اين  ب)
در رياض، بدون دسترسي و  ،15برابر براي تمامي افراد جامعه و حبس وي در زندان الَمَلز

  وكيل حقوقي؛
، سخنگوي مطبوعاتي اداره 16اشاره به صدور بيانيه از سوي شاكر بن سليمان التويجري ج)

پليس رياض، مبني بر تأييد بازداشت البُكاري، ضمن اشاره به برخورداري ويدئوي 
 مبانظارجاعات و اشارات جنسي متناقض «از  وبالگ نويساز سوي اين  منتشرشده

و تأكيد بر ضرورت اقدام پليس به مداخله در اين رابطه: گفتني » اجتماعي و اصول اخالقي
گرايان از حقوق برابر با ساير است كه در اين ويدئو الُبكاري از لزوم برخورداري همجنس

  افراد جامعه سخن گفته بود؛
مبني بر  حقوق بشر،بان اشاره به اظهارات مايكل پيج، معاونت امور خاورميانه در ديده د)

ين اولت دحاكي بودن برخورد پليسي مقامات عربستان سعودي با آزادي بيان از رياكاري 
 رغمبهكشور و تالش آن در راستاي حذف فضاي الزم براي ايجاد گفتمان و اصالحات، 

  اصالحات در آن؛ ياجرامتعهد شدن مقامات اين كشور به 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  13

 https://www.esohr.org/en/?p=2875 
1 4 Mohamad al‐Bokari 
1 5 al‐Malaz 
1 6 Shaker bin Suleiman Al‐Tuwaijri 
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 در معرض ضرب جسمي و رواني و قرار گرفتن او يفشارهاتحتاشاره به حبس البُكاري  ه)
ي است كه بودن: اين در حال گراجنسهمناگزير شدن وي به اعتراف به  منظوربهو شتم مكرر، 

مواجه  ا مشكلبه بيماري قلبي مزمن بوده، تنفس و خواب و تغذيه او ب مبتال وبالگ نويساين 
 رحمانه،يفتن در معرض رفتارهاي بشده و سالمت جسمي و روحي وي با توجه به قرار گر

  و به وخامت گذارده است؛ ر - ه مصداق شكنج - تحقيرآميز و غيرانساني
مبني بر فرار  –مستقر در بيروت  -  17ها و برابري اشاره به مستندات بنياد عربي آزادي و)

هاي از سوي گروه شدنواقعميالدي، پس از مورد تهديد  2019البُكاري از يمن در ژوئن سال 
مسلح يمني، اشاره به ناگزير شدن او به طي كردن فاصله صنعا تا صعده با پاي پياده و سپس از 

 عنوانبهروز و زندگي در عربستان  15صعده به جده و سرانجام رسيدن به رياض پس از 
هاي مهاجر فاقد اسناد و مدارك قانوني: اين در حالي است كه از آن زمان بارها از سوي گروه

  يمني در صورت بازگشت به يمن تهديد به مرگ شده است؛ مسلح
ويت هي و اشاره به عدم وجود قانون مكتوب در قوانين عربستان در زمينه گرايش جنس ز)

قضات اين كشور به قوانين اسالمي و شرعي نوشته نشده جهت  ياكتفاجنسيتي و 
 لهزجماوب ازدواج، مجازات افراد مظنون به برخورداري از روابط جنسي خارج از چهارچ

وانين و استفاده دستگاه قضا از ق» غيراخالقي«زنا، همجنسگرايي و يا ديگر موارد 
  ضدسايبري كشور در صورت وقوع اين جرائم در فضاي مجازي؛

بان حقوق بشر در زمينه ايمني و سالمت محمد البُكاري، با اشاره به ابراز نگراني ديده ح)
ن زندگي وي در صورت استرداد او به يمن، ضمن تأكيد بر توجه به در مخاطره قرار داشت

  .18درنگ اين جوان يمني، محبوس شده تنها به دليل بيان عقايد خودضرورت آزاد كردن بي
  

  

                                                            
1 7 Arab Foundation for Freedoms and Equality (AFE) 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 18
 https://www.hrw.org/news/2020/06/08/saudi‐arabia‐release‐yemeni‐blogger 



  10                                                                                                                              26گزارش راهبردي 

 

  بحرين*
 خردادماه 27شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز سه -1

 خواهي.ادگاه فرجامبحريني از سوي د ، در خصوص تأييد احكام اعدام دو زنداني1399
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

، به تأييد حكم خردادماه 26اقدام دادگاه فرجام خواهي بحرين، در روز دوشنبه  الف)
، دو زنداني سياسي: اين در حالي است 20و حسين عبدا... راشد 19اعدام زهير ابراهيم جاسم

در انتظار تأييد حكم ناعادالنه اعدام خود از سوي  زنداني سياسي 11كه در حال حاضر 
  پادشاهي اين كشور هستند؛

به  پرونده اين اشاره به متهم شدن زهير ابراهيم و حسين عبدا... به همراه ديگر متهمان ب)
و  مورد هدف قرار دادن اتوبوس حامل نيروهاي امنيتي، منجر به كشته شدن يك تن

ادن ار در حالي است كه حسين عبدا... به مورد هدف قرمجروح شدن چند تن ديگر: اين د
 ميالدي نيز متهم شده است؛ 2014خودروي پليس در سال 

قرار  هاي حقوق بشري، مبني بر مورد شكنجه شديداشاره به اظهارات مسئوالن سازمان ج)
 وم ن جرائها براي اعتراف به ارتكاب به ايگرفتن اين دو متهم و ساير متهمان اين پرونده

المللي حقوق بشري، شمار آمدن دستگاه قضايي بحرين از سوي نهادهاي بيناشاره به به د)
نظامي ناعادالنه، ضمن تأكيد بر نقش كليدي آن در حفظ نظم سياسي به شدت  عنوانبه

جو به تحمل كه متداوماً به محكوم شدن معترضان مسالمت –سركوبگرانه اين كشور 
  ؛ 21انجامدهاي طوالني مدت ميحبس

 

، در 1399 خردادماه 20شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
   ت:نكات مهم گزارش به شرح زير اس. سال 4خصوص آزادي نبيل رجب از زندان پس از 

                                                            
1 9 Zuheir Ibrahim Jassim 
2 0 Hussein Abdullah Rashid 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  21
http://www.bahrainmirror.com/en/news/57893.html 
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الملل، به هاي خاورميانه در سازمان عفو بينواكنش لين معلوف، مدير بخش پژوهش الف)
رجب، فعال حقوق بشر، و تبديل حكم حبس وي به محكوميت غيرسالب آزادي نبيل 

ده ه خانواجب بآزادي، مبني بر ابراز خشنودي از سرانجام فراهم آمدن امكان پيوستن نبيل ر
اوم كه براي رسيدن به چنين روزي شجاعانه به كارزار عمومي مستمر خود تد –خود 

 بخشيدند؛

اموشي ناپذيري به فرتأكيد بر امكان حالدرعيني و اشاره به فرا رسيدن زمان شادمان ب)
طلب در حساله ناعادالنه وي در زندان و يا باقي ماندن ساير فعاالن صل 4سپردن حبس 

 حبس در اين كشور؛

ع تأكيد بر ضرورت همراه شدن آزادي نبيل رجب با لغو حكم محكوميت او و رف ج)
آميز و تاش از بيان آزادانه عقايد مسالميمندتمامي اتهامات از وي، تنها به دليل بهره

  عدالتي؛خاتمه دادن به روند اين بي
بشر،  ها عليه اين فعال حقوقتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات به لغو تمامي محكوميت د)

ومي، ت عمبه جاي آزاد كردن او بر مبناي حكم غير سالب آزادي (فعاليت در زمينه خدما
هاي الكترونيكي، محدوديت حركت و ...) و ت نظارتحصر خانگي، قرار گرفتن تح

 ر درحصول اطمينان از برخورداري وي از خسارات ناشي از تحمل موارد نقض حقوق بش
  مدت زمان حبس؛

تنها  طلب محبوستأكيد بر ضرورت اقدام مقامات بحرين به آزاد كردن تمامي فعاالن صلح ه)
  ساني؛د در زمينه آزادي بيان و ديگر حقوق انجويانه از حق خومندي مسالمتبه دليل بهره

كاهش  ستايتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اين كشور به اتخاذ تدابير اضطراري در را و)
ه بروز بها و حصول اطمينان از رعايت حق سالمتي تمامي زندانيان، با توجه جمعيت زندان

  ؛19 –هراس از شيوع بيماري كوويد 
ميالدي، در ارتباط با  2016ژوئن سال  13كه نبيل رجب در  الزم به يادآوري است ز)

، در زمينه نقش ائتالف سعودي 2015اظهارات خود در شبكه اجتماعي توئيتر در مارس سال 
 31در رابطه با اعمال شكنجه در زندان جو در بحرين دستگير و در  نكاتيدر جنگ يمن و 
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شر اكاذيب در زمان جنگ، مورد اهانت قرار ميالدي، به اتهام ارتكاب به ن 2018دسامبر سال 
سال حبس محكوم شد و در  5دادن مقامات كشور و توهين به كشوري خارجي، به تحمل 

  تمام مدت تحقيق، محاكمه و تجديدنظرخواهي در حبس به سر برد؛
گفتني است كه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، نيز ضمن استقبال از  ح)

  .22رجب، در مورد شرايط آزادي وي ابراز نگراني كرده استآزادي نبيل 
  

  امارات متحده عربي*
در  ،1399 خردادماه 21بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -1

هاي امارات متحده عربي به دليل شرايط در زندان 19 –خصوص شيوع بيماري كوويد 
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. دانياننامناسب اين اماكن براي سالمت زن

بير هاي امارات متحده عربي به اتخاذ تداتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات زندان الف)
هاي اضطراري جهت حمايت از سالمت جسمي و روحي زندانيان، با توجه به گزارش

  زندان اين كشور؛ 3در دست كم  19 –دريافتي از شيوع بيماري كوويد 
، در نزديكي 23هاي الوثبههاي زندانيان محبوس در زندانه به اظهارات خانوادهاشار ب)

، در دبي، مبني بر برخورداري 25و البرشاء الجديد 24هاي العويرابوظبي، همچنين زندان
قطعي به آن، با توجه به  يابتالو يا  19 –ها از عالئم بيماري كوويد زندانيان اين زندان

  شان؛مثبت بودن نتيجه آزمايش
به بيمارهاي مزمن، از  مبتالبرخي از افراد  ازجملهاشاره به محروميت زندانيان،  ج)

هاي گذاريهاي درماني و پزشكي الزم، همچنين دشوار بودن رعايت فاصلهمراقبت
اجتماعي و ديگر اقدامات بهداشتي با توجه به انباشتگي جمعيت در اين اماكن و شرايط 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 22

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/bahrain‐nabeel‐rajab‐released‐after‐
four‐years‐in‐jail/ 
2 3 al‐Wathba 
2 4 al‐Awir 
2 5 new al‐Barsha 
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ها از ارائه اطالعات الزم به زندانيان و ها و امتناع مقامات زندانغيربهداشتي جاري در آن
  شان در مورد احتمال شيوع اين بيماري و يا تدابير احتياطي الزم در اين زمينه؛هايخانواده

آور هاي متوالي، ضمن يادها از ديدار با زندانيان براي هفتهاشاره به محروميت خانواده د)
بي بان حقوق بشر خطاب به وزير كشور امارات متحده عرديده شدن ارسال نامه از سوي

ين ، همچنتاكنون، در اين زمينه و عدم دريافت پاسخ خردادماه 18در روز يكشنبه 
ور ن كشدرخواست مايكل پيج، مدير بخش خاورميانه اين نهاد حقوق بشري از مقامات اي

  ؛هاي اين كشوراز زندان الملليجهت فراهم آوردن امكان بازديد ناظران مستقل بين
دن عمل آور ها از اتخاذ تدابير الزم جهت ممانعت بهاشاره به امتناع مقامات اين زندان ه)

ست، نده دافزايش تأمين صابون و ديگر مواد ضدعفوني كن ازجملهاز شيوع ويروس كرونا، 
 ها برهمچنين توزيع دستكش و ماسك صورت براي زندانيان و تنها تكيه كردن آن

ع ن و ممنوها با زندانيااقداماتي، چون قطع تماس فيزيكي تمامي مأموران و كاركنان زندان
  هاي خود؛ها از سوي زندانيان براي خريد غذا و ديگر نيازمندياعالم كردن ترك سلول

هزار زنداني، به  4اشاره به اقدام مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن بيش از  و)
كاهش نيافتن  حالدرعينعفو صادر شده به مناسبت ماه مبارك رمضان و مناسبت فرمان 

ها و شرايط هاي زندانيان در مورد انباشتگي جمعيت در زندانهاي خانوادهنگراني
غيربهداشتي اين اماكن، همچنين امتناع مقامات از آزاد كردن افراد محبوس تنها به دليل 

دانياني چون احمد منصور، مدافع سرشناس زن ازجملهآميز خود، هاي مسالمتمخالفت
رغم رو به حقوق بشر، از زندان الصدر و ناصر بن غيث، استاد دانشگاه از زندان الرزين، به

هاي شان از دسترسي به مراقبتها و محروميتوخامت نهادن وضعيت سالمتي آن
  ؛26پزشكي

  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 26

https://www.hrw.org/news/2020/06/10/uae‐reported‐covid‐19‐prison‐outbreaks 
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 20شنبه در روز سه، 27انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2
، در خصوص تداوم حبس دكتر ناصر بن غيث در زندان براي يك سال 1399 خردادماه

         نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . ديگر
دان سالگي دكتر ناصر بن غيث، اقتصاد 52خرداد با تولد  20مصادف شدن روز  الف)

 10ل ه دليل محكوميت به تحمسرشناس و فعال حقوق بشر و تداوم حبس وي در زندان ب
  مندي از حق خود در زمينه آزادي بيان؛سال حبس تنها به دليل بهره

غيث  ر بناشاره به ابراز همبستگي مجدد مركز حقوق بشر امارات متحده عربي با دكت ب)
ير درنگ و بدون شرط اين زنداني و ساو درخواست از مقامات كشور جهت آزاد كردن بي

  سياسي؛ –ي زندانيان عقيدت
زندان  سال گذشته در شرايط ناگوار 5اشاره به ناگزير بودن بن غيث به گذراندن  ج)

هاي يالرزين، در نزديكي ابوظبي، قرار گرفتن او از آغاز حبس در معرض ناپديدشدگ
ي ورفتار و در نتيجه رو به وخامت نهادن سريع وضعيت سالمتي اجباري، شكنجه و سوء

 نداني؛راي اين زمقامات زندان از فراهم آوردن خدمات درماني كافي ب امتناع حالبااينو 

ه اض باشاره به مبادرت ورزيدن دكتر بن غيث به چندين بار اعتصاب غذا در اعتر د)
  ؛نداناقدامات تحقيرآميز مأموران زندان در قبال وي و در كل شرايط رو به خامت ز

يروهاي ميالدي، توسط ن 2015اوت سال  18يادآوري كردن بازداشت دكتر بن غيث در  ه)
ل ده، وكيانواامنيتي حكومت، انتقال او به مكاني نامعلوم و محروم از مالقات با اعضاء خ

ع وي ماه تا زمان نخستين جلسه استما 8هاي درماني به مدت نزديك به مدافع و مراقبت
د و وكيل خو ميالدي، بدون اجازه صحبت كردن با 2016آوريل سال  4در دادگاه، در 

  سال حبس؛ 10ميالدي به تحمل  2017مارس سال  29سرانجام محكوميت وي در 
سالگي دكتر بن  52اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري، به مناسبت زادروز  و)

غيث، از مقامات حكومت امارات متحده عربي به توجه به قرار داشتن اين زنداني در 
لمانه، همچنين انجام تحقيقات جدي در زمينه اتهامات معرض رفتارهاي غيرعادالنه و ظا

                                                            
2 7 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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درنگ و بدون قيد و مربوط به اعمال شكنجه عليه اين فعال حقوق بشر و آزاد كردن بي
مندي وي از حق آزادي شرط وي، با توجه به عدم ارتكاب او به جرائم كيفري و تنها بهره

  ؛28بيان
 

 19، در روز دوشنبه 29ارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر ام -3
، در خصوص محروميت فعال اماراتي زنداني از برقراري تماس با اعضاء 1399 خردادماه

   اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. خانواده خود
 وادهمحروميت احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، از برقراري تماس با خان الف)

از  يت ويميالدي و امتناع مقامات زندان از دادن خبر از وضعخود از آوريل سال جاري 
  ؛تاكنونآن زمان 

ري ل جااشاره به آخرين ديدار صورت گرفته ميان منصور و خانواده وي در ژانويه سا ب)
ط به هاي مربوديتميالدي، اقدام مقامات زندان الصدر به لغو ديدارها از آن زمان به دليل محدو

ده اء خانواپذير شدن برقراري تماس تلفني ميان زنداني و اعضتنها امكان شيوع ويروس كرونا و
 وي و محروم شدن احمد منصور از حتي برقراري تماس تلفني با خانواده خود؛

ا بايط اشاره به شرايط ناگوار حبس احمد منصور در زندان الصدر و تناقض اين شر ج)
در  به منزوي نگاه داشته شدن او توجهالمللي بشردوستانه، با حقوق بين نيموازحداقل 

الي سلول خود، همچنين محروميت وي از دسترسي به تختخواب، آب و حمام: اين در ح
ت ميالدي، حبس طوالني مد 2019است كه به گفته كارشناسان سازمان ملل در سال 

 زندانيان در سلول انفرادي، احتماالً مصداق شكنجه است؛

ها در مورد وضعيت سالمتي اين فعال حقوق بشر، با توجه اشاره به افزايش نگراني د)
هاي هاي زندانمخاطرات ناشي از شيوع ويروس كرونا و انباشتگي جمعيت در سلول

 امارات متحده عربي؛

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

 http://www.echr.org.uk/en/news/emirati‐academic‐marks‐another‐birthday‐behind‐bars 
2 9 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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ميالدي در خانه خود،  2017مارس سال  20يادآوري كردن بازداشت احمد منصور در  ه)
ماه، محروميت وي از دسترسي به وكيل و  6ز حبس او در مكاني نامعلوم براي مدت بيش ا

هاي بسيار محدود با اعضاء خانواده خود، حبس در سلول امكان برقراري تنها تماس
سال  10ميالدي، به تحمل  2018مه سال  29انفرادي و سرانجام محكوم شدن وي در 

ده عربي و اهانت به جايگاه و اعتبار امارات متح«حبس به ارتكاب به جرائم مبهمي، چون 
رهبران اين كشور و نشر اكاذيب جهت آسيب رساندن به اعتبار  ازجملهنمادهاي آن، 

تنها به دليل  درواقعو » قانونكشوري بي عنوانبهالمللي آن و به تصوير كشيدن امارات بين
 .30مندي از حق خود در زمينه آزادي بيانبهره

  

، 1399 هخردادما 23ملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان   )4
ات نك. در خصوص تأثير كمبود بودجه بر وضعيت بحراني تأمين آب و بهداشت در يمن

  مهم اين گزارش عبارت است از:
معه، يونيسف، در روز ج –اظهارات مسئوالن صندوق حمايت از كودكان ملل متحد  الف) 

به كمك  يگر،دبشري جهان، بيش از هر زمان  مبني بر نياز مبرم كودكان در قلب بدترين فاجعه
  و درخواست براي دريافت حمايت بيشتر جهت ارائه خدمات اوليه در اين كشور؛

ها را آن كه نيمي از –ميليون تن از مردم يمن  8اشاره به وابستگي مستقيم بيش از  ب)
 در ميانه تي،به يونيسف جهت دستيابي به آب و خدمات بهداش –دهند كودكان تشكيل مي

  ؛19 –گيري بيماري كوويد منازعات متداوم، شيوع وبا و همه
استي ميليون دالري درخو 479درصد از بودجه  40اشاره به تأمين تنها كمتر از  ج)

يونيسف و هشدار در زمينه توقف روند تأمين آب و ارائه خدمات اوليه و حفظ 
 ردم اين كشور، در صورت عدمميليون تن از م 4اي هاي بهداشتي در يمن برزيرساخت

  ميليون دالري تا پايان ماه جاري ميالدي (ژوئن)؛ 30دريافت كمك 

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  30

http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐jailed‐emirati‐activist‐denied‐contact‐his‐family 
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سال  يابتداهاي وبا و اسهال، از به بيماري ابتالهزار مورد  137اشاره به ثبت بيش از  د)
سال تشكيل  5چهارم آن را كودكان زير كه نزديك به يك – تاكنونجاري ميالدي 

 ين كشور؛كيد بر حياتي بودن ارائه خدمات بهداشتي در ادهند، ضمن تأمي

و نياز  19 –اشاره به كمبود بودجه اين نهاد سازمان ملل جهت مقابله با بيماري كوويد  ه)
ها در اين زمينه، از آموزش و تجهيز كاركنان ميليون دالر جهت تداوم فعاليت 53آن به 
ي: اين در حالي است كه سازمان هاي درماني تا تأمين تجهيزات محافظت شخصبخش

به اين بيماري را در يمن گزارش كرده كه از اين  ابتالمورد  560 تاكنونبهداشت جهاني 
نرخ تلفات بر اثر ويروس كرونا  ترتيباينبهاند، تن جان خود را از دست داده 130تعداد 

به شمار  درصد برآورده شده است كه نرخي به شدت باال 25در اين كشور نزديك به 
  ؛31آيدمي
  

، 1399 خردادماه 16وب، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف )5
جاشدگي داخلي، در خصوص پيامدهاي فقدان امكان به نقل از مركز نظارت بر بي

. 19 –جايي براي مردم يمن، در ميانه منازعه چندين ساله و شيوع بيماري كوويد جابه
  زارش به شرح زير است:نكات مهم گ

 2015جنگ در اين كشور از سال  آغازهزار يمني از 111كشته شدن بيش از  الف)
رسنگي، هزار كودك بر اثر گ 85هزار غيرنظامي و مرگ حدود  12ميالدي، شامل بيش از 

هاي اضطراري غذايي در ماه ميليون تن از مردم اين كشور به كمك 17همچنين نياز حدود 
ت كه ي استن برخي مناطق در آستانه فرو افتادن به ورطه قحطي: اين در حالو قرار داش

ن ن ايائتالف عربي به رهبري عربستان مسئول كشته شدن بيش از دوسوم از غيرنظاميا
  كشور است؛

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  31

 https://news.un.org/en/story/2020/06/1066192 
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جاشدگان داخلي، يمني و بي جويانپناهاشاره به نتايج تحقيقات اوليه انجام شده در زمينه  ب)
كننده هاي محدودامت نهادن بحران بشري در اين كشور به دليل اتخاذ سياستمبني بر رو به وخ

  هاي داخلي مكرر؛جاشدگيمهاجرتي و در نتيجه قرار دادن مردم يمن در معرض بي
كه نمايانگر بيش از  –شده داخلي در اين كشور جاميليون تن بي 3,63اشاره به وجود  ج)
ها از حقوق انساني خود، محروميت آنو  –درصد از جمعيت اين كشور است  10

مدت اندازهاي طوالنيها به تضعيف چشمفزاينده آن پذيريهمچنين منجر شدن آسيب
جاشده داخلي كه هاي دائمي: گفتني است كه حدود نيمي از افراد بيحلبراي تدوين راه

تجربه  اند، دست كم براي چندين مرتبه در ماه گرسنگي رامورد مصاحبه قرار گرفته
  ؛اندمواجهها هر روز با اين چالش درصد از آن 10كنند و حدود مي
براي اكثريت مردم  جوييپناهناپذيري برخورداري از حق درخواست اشاره به امكان د)

هزار پناهنده از اين كشور در شاخ آفريقا و  354يمن، با توجه به وجود تنها حدود 
ميالدي،  2019تا  2014هاي ساكن اروپا از سال كشورهاي همسايه و رسيدن تعداد يمني

عمدتًا ساكن كشور آلمان: گفتني  –هزار تن  11پس از افزايش دو برابري، به تنها بيش از 
  است كه اين رقم با توجه به شدت بحران جاري در يمن، بسيار ناچيز است؛

با  19 –وويد به بيماري ك ابتالجاشدگان و مهاجران در معرض اشاره به مواجهه بي ه)
هاي دريافتي در خصوص مورد آزار و اذيت قرار مخاطرات بيشتر، با توجه به گزارش

  گرفتن از سوي جوامع محلي و تبعيض در دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني؛
كه پيشتر  –جاشدگان داخلي درصد از بي 75اشاره به از دست رفتن درآمد حدود  و)

جاشدگان سوم از بيشدگي: اين در حالي است كه حدو يكجابه دليل بي - شاغل بودند 
  اند؛ داخلي مورد بررسي قرار گرفته، بيش از يك بار آواره شده

پول، همچنين  وانتقالنقلهاي مرزي بر كاهش منابع مالي و اشاره به تأثير محدوديت ز)
توجه به  ابراز نگراني در خصوص تداوم اخراج شهروندان يمني از عربستان سعودي، با

بار اقتصادي و بشري براي مردم اين كشور و تأثير آن بر افزايش عدم پيامدهاي فاجعه
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مدت: اين در حالي است كه كاهش درآمد ناشي از شيوع امنيت و منازعه مسلحانه طوالني
  پذير داشته است؛هاي آسيبنيز تأثيري مستقيم بر خانواده 19 –بيماري كوويد 

لط هاي تحت تساي دريافتي در زمينه قرار گرفتن زندانيان زندانهاشاره به گزارش ح)
هاي جنسي، همچنين قرار استفادهءهاي درگير در معرض اعمال شكنجه و سوتمامي طرف

هاي عربستان هاستفاده فيزيكي در بازداشتگاگرفتن شهروندان يمني در معرض سوء
رايط ش يت وها به تحمل انباشتگي جمعسعودي، پيش از استرداد، عالوه بر ناگزير شدن آن

  ها؛نامناسب در اين زندان
گذاري در زمينه ضرورت سرمايه ازجملهكارهاي ارائه شده در اين زمينه، اشاره به راه ط)

سازي، حمايت از مهاجران مسائل بشردوستانه و توسعه، نشان دادن پايبندي دائمي به صلح
  .32المللي در اتحاديه اروپاهاي بينيتيمني در منطقه و تسهيل دسترسي به حما

  

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

  ائتالف به رهبري عربستان*
، 1399 خردادماه 27شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -1

ئتالف نظاميان يمني بر اثر حمله هوايي نيروهاي اتن از غير 13در خصوص كشته شدن 
   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش . سعودي

اظهارات رهبران قبايل يمني، مبني بر منجر شدن حمله هوايي نيروهاي ائتالف به  الف)
رهبري عربستان به خودروي حامل شهروندان غيرنظامي يمن، در استان صعده در شمال 

ساله:  14تا  12كودك  4 ازجملهتن،  13 –ه شدن تمامي سرنشينان آن اين كشور به كشت

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:اينترنتي ريليفگزارش پايگاه  32
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به گفته سازمان نجات كودكان، اين شهروندان در مسير منازل خود به بازار محلي بودند كه 
  ناگهان مورد اصابت قرار گرفتند؛ 

دن شل منجر المللي از ائتالف به رهبري عربستان، به دلياشاره به انتقادات گسترده بين ب)
دن ر داحمالت هوايي آن به مرگ صدها غيرنظامي يمني و اقدام آن به مورد اصابت قرا

هاي عروسي: اين در حالي است كه ها و جشناهداف غيرنظامي، چون مدارس، بيمارستان
 دهند؛يمرار قنيروهاي انصارا... با استفاده از پهپاد و موشك خاك عربستان را مورد هدف 

، به ردادماهخ 26آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، در روز دوشنبه  اشاره به اقدام ج)
زننده به كودكان در هاي آسيبخارج كردن نام ائتالف سعودي از فهرست جهاني طرف

 سازمان ازجملهالمللي، اقدامي كه محكوميت شديد نهادهاي حقوق بشري بين –منازعات 
 ا به همراه داشته است؛بان حقوق بشر و ... رالملل، ديدهعفو بين

و كشته شدن بيش از  تاكنونميالدي  2015اشاره به تداوم يافتن جنگ يمن از سال  د)
هزار شهروند غيرنظامي، همچنين مورد تخريب  12هزار تن از مردم اين كشور، شامل  112

قرار گرفتن هزاران فقره از اماكن اين كشور و از فعاليت خارج شدن نيمي از 
  ؛33هاي هوايي و نبردهاي شديد زمينيهاي آن بر اثر بمبارانبيمارستان

  

، در 1399 ماهخرداد 25، در روز يكشنبه افشاگر معروف سعوديانتشار توئيتي از سوي  -2
  خصوص وجود زنداني در شرق يمن تحت نظارت نيروهاي عربستان سعودي، مبني بر:

 وئيتر،، در شبكه اجتماعي تافشاگر معروف سعودي »مجتهد«انتشار خبري از سوي  الف)
 مبني بر وجود زنداني سري در استان حضرموت در شرق يمن، تحت نظارت نيروهاي

ر هاي حقوق بشري، ضمن تأكيد بنظارت از سوي سازمان هرگونهنظامي عربستان و فاقد 
  مورد شكنجه قرار گرفتن زندانيان در اين زندان؛

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  33
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هاي گسترده در اين استفادهها و سوءي، تخلفپذيرفتن موارد غيرقانون صورتبهاشاره  ب)
  :ازجملههاي سابق، زندان، عليه زندانيان يمني، به گفته بازداشتي

 ؛آن تحوالتوجود اين زندان و  داشتننگاهمخفي  -
 زندانيان؛ توجيه بازداشت و شيوه بازداشتدر نقض حقوق انساني  -

 و حيوانات  ي نگاهداريحتي براشرايط زندان و خدمات آن مناسب نبودن  -

  ؛المللييا نظارت بينو يمني  و قضايي سعوديدستگاه زندان تحت نظارت قرار نداشتن  -
دن شندان و كشته زنفر در اين  هزارانزنداني بودن صدها و چه بسا  احتمالبهاشاره  ج)

 ا معلوليت برخي ديگر؛ها بر اثر شكنجه و يبرخي از آن

ها و هاي حقوقي و پارلمانسازمانكنندگان اين گزارش از اشاره به درخواست تهيه د)
تحت  ه قرار دادن اين زندانب، جهت واداشتن نيروهاي سعودي الملليهاي بيندادگاه

  المللي؛هاي بيننظارت و بازديد
گذشته از زنداني سري در سال  34»َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوقگفتني است كه  ه)

اين  .خبر داد كه تحت نظارت ائتالف سعودي است »الطين«ان ت عنوان زندححضرموت ت
و  هاي تحقيرآميزشدگان در اين زندان تحت شكنجه و رفتارسازمان اعالم كرد، بازداشت

  ؛35گيرندغيرانساني قرار مي
  
، 1399 خردادماه 23انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه  -3

د موار. جاري ميالدي زار تن از مردم يمن از ماه ژانويه ساله 94جاشدگي در خصوص بي
   :مهم گزارش مذكور به شرح زير است

                                                            
3 4 Sam Organization for Rights and Liberties 
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، ادماهخرد 22شنبه صدور بيانيه از سوي آژانس پناهندگان سازمان ملل، در روز پنج الف)
از مردم  هزار تن 94مبني بر منجر شدن تداوم منازعات در يمن به ناگزير شدن بيش از 

ه زده و فقيرترين كشور جهان عرب به ترك خانه و كاشانه خود، از ماجنگ اين كشور
  ؛تاكنونژانويه سال جاري ميالدي 

 من، ميانيهاي شديد در استان جنوبي انتشار اين بيانيه با بروز تنش زمانيهماشاره به  ب)
نيروهاي حامي دولت عبد ربه منصور هادي، مورد حمايت عربستان سعودي و 

تن از  85بان مورد حمايت امارات متحده عربي و منجر شدن آن به كشته شدن طلجدايي
 هاي ساكن اين مناطق؛ها تن از خانوادهجاشدگي دهجنگجويان هر دو طرف و بي

آميز به ايجاد اخالل در واكنش مسئوالن هاي خصومتاشاره به انجاميدن تشديد تنش ج)
ها و يمارستان، با توجه به تعطيلي ب19 –كوويد بهداشتي اين مناطق در قبال شيوع بيماري 

 ، انباشتگي اجساد بيماران؛روازاينهاي درماني و پزشكي و فرار كاركنان بخش

جا شده از ماه هزار شهروند بي 94تن از  5200پذير شدن بازگشت اشاره به امكان د)
  .36هاي خودژانويه، به شهرها و خانه
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