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

ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1399و تيرماه كشورهاي منطقه، در خردادماه 
، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس
  

  تان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربس الف) موارد نقض حقوق
  
  عربستان سعودي*
 9 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 1

 ، در خصوص درخواست يك سازمان حقوق بشري از عربستان سعودي جهت1399تيرماه 
         اند از:      ن گزارش عبارتد مهم ايموار. زنداني يمني 5درنگ سرنوشت آشكار كردن بي

مبني بر  –مستقر در ژنو  -  2»سَم«ي هاو آزادي سازمان حقوقصدور بيانيه از سوي  الف)
(واعظ يمني)، ناپديدشده قهري  3سرنوشت شيخ عبدالعزيز الزوبَيري درخواست جهت افشاء

نيتي اين كشور در هاي عربستان سعودي از زمان دستگيري وي توسط نيروهاي امدر زنداني
  مه سال جاري ميالدي؛ 20روز 

                                                            
 Associated)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (UN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1 Press  (AP) ؛ صندوق حمايت از(

 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبري UNICEFيونيسف ( –كودكان ملل متحد  East Monitor 

(MEMO)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman  Rights  Watchآزادي در امارات متحده عربي المللي )؛ كارزار بين
)International  Campaign  for  Freedom  in  the  United  Arab  Emirates  (ICFUAE) ؛ مركز حقوق بشر(

 ؛)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي )؛Emirates Centre for Human Rights (ECHR)امارات متحده عربي (
 Sam( »َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوق Organization  for  Rights  and  Liberties ؛ انجمن حقوق بشر بحرين(

)Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) ( مواطنه سازمان حقوق بشر)؛Mwatana for Human Rights؛( 
 )؛Al‐Quds Al‐Arabiروزنامه القدس العربي ( )؛The Guardianروزنامه گاردين ( )؛Euronewsشبكه خبري يورونيوز (

 Americansها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (كاييمركز آمري for Democracy & Human Rights  in 

Bahrain  (ADHRB)(  سعودي براي حقوق  –و سازمان اروپايي) بشرEuropean‐Saudi  Organization  for 

Human Rights (ESOHR).(  
2 SAM Organisation for Rights and Liberties 
3 Sheikh Abdul Aziz Al‐Zubayri 
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، محبوس در زندان از 4زنداني ديگر ازجمله، محمد البكاري 4اشاره به درخواست آزادي  ب)
  آوريل سال جاري ميالدي؛  8

اليل دن و اشاره به عدم پاسخگويي مقامات سعودي به خانواده الزوبيري در مورد مكا ج)
  بازداشت وي؛

 10ر روز دتي، دعقي –ئيت انتشار يافته از سوي حساب كاربري زندانيان سياسي اشاره به تو د)
ب حز يژوئن، مبني بر تأييد بازداشت و حبس شيخ عبدالعزيز الزوبيري، يكي از اعضا

ه ميزباني مه سال جاري، به دليل مشاركت وي در يك نشست مجازي ب 20االصالح از تاريخ 
  دانشجويان يمني ساكن تركيه؛

  ان؛نشان دادن به بيانيه اين سازمشاره به اجتناب مقامات سعودي از واكنش ا ه)
هاي حقوق گفتني است كه مقامات سعودي به ندرت به اتهامات وارده از سوي سازمان و)

  ؛5گويندبشري، در زمينه موارد نقض حقوق بشر در اين كشور پاسخ مي

  
 6، در روز جمعه 6بشربراي حقوق سعودي  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  - 2

المللي حمايت از قربانيان شكنجه، در خصوص فراگير بودن ، به مناسبت روز بين1399تيرماه 
  اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارت. هاي عربستان سعودياين جنايت در زندان

اي شدن استثناء بر هاي سعودي، بدون قائلاعمال سيستميك جنايت شكنجه در زندان الف)
  ر اين كشور؛ پرونده بازداشت خودسرانه د 110كودكان و زنان، پس از مورد بررسي قرار دادن 

 ز دسترسياهاي انفرادي، ممانعت اشاره به اتخاذ اقداماتي چون، حبس زندانيان در سلول ب)
 ربوط بهمد هامتهمان به وكيل مدافع، فقدان جدايي ميان نهادهاي مسئول پرونده، ازجمله ن
ود هارات خاظ  حبس افراد و نهاد مربوط به تحقيقات كيفري و ناگزير كردن متهمان به تأييد

  پيش از برگزاري محاكمه، از سوي دستگاه قضايي عربستان؛

                                                            
4 Mohamed Al‐Bakkari 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  5
 https://www.middleeastmonitor.com/20200629‐rights‐group‐demand‐saudi‐to‐reveal‐fate‐
of‐5‐yemen‐detainees/ 
6 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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ه هاي عربستان، ازجملمورد از انواع شكنجه به كار گرفته شده در زندان 21اشاره به  ج)
ه بيان تمادي، ضرب و شتم شديد، ناگزير كردن زندانمحروميت از خواب براي روزهاي م

ها، محبوس كردن زندانيان در هاي متمادي و باال نگاه داشتن دستايستادن براي ساعت
هاي الكتريكي، ها، شوكهاي بسيار سرد، بدون لباس و ريختن آب سرد بر روي آناتاق

 ازجويي،بگام به صندلي در هن عريان كردن كامل متهمان به هنگام بازجويي، بستن زندانيان
تهمان مبند به هنگام بازجويي، سوزاندن ها، استفاده از چشممورد تحقير قرار دادن آن منظوربه

  زشكي و ...هاي درماني و پاعتناييبا سيگار، تهديد به مرگ، بي
 قرار گرفتندر زمينه  قرباني شكنجه به شكايت به دادگاه 110تن از  41 كمدستاشاره به اقدام  د)

ين اهاي ويژه كيفري به اعتنايي قضات دادگاهدر معرض شكنجه و ديگر رفتارهاي تحقيرآميز و بي
  ها و جدي نگرفتن موارد نقض فاحش كنوانسيون مقابله با شكنجه در عربستان؛ شكايت

قرار م مورد بررسي مته 110تن از ميان  30اشاره به اقدام دستگاه قضايي عربستان به اعدام  ه)
ها به لحاظ تن از آن 7آمده تحت شكنجه و صغير بودن  گرفته، بر اساس اظهارات به دست

تن از آنان  6كه  –حكم اعدام  ياجرانفر در آستانه  15سني، همچنين اشاره به قرار داشتن 
 3تن،  110 كه از مجموع اين –نفر  54تن و در حبس ماندن  17آزاد شدن  –نوجوان هستند 

  زن هستند؛نفر نيز 
هاي سعودي، بلكه اقدامي مجاز در زندان عنوانبه تنهانهتأكيد بر به شمار آمدن شكنجه،  و)

هاي اقدامي رسمي و مورد حمايت قرار گرفتن عامالن شكنجه از سوي مقام عنوانبهانجام آن 
  ؛7پادشاه و وليعهد –عالي اين كشور 

  
 5شنبه وز پنجي ميدل ايست مانيتور، در رتحليل –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 3

ات در مورد جهت دريافت اطالع متحدهاياالت، در خصوص درخواست كنگره 1399تيرماه 
        اند از:    موارد مهم اين گزارش عبارت. لُجين الهذلول، فعال سعودي زنداني

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

https://www.esohr.org/en/?p=2883 
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عات در مورد هت ارائه اطالتيرماه، ج 3شنبه درخواست كنگره آمريكا از عربستان، در روز سه الف)
  ل؛و سادوضعيت لُجين الهذلول، فعال حقوق زنان سعودي و محبوس در رياض به مدت بيش از 

، رئيس كميته دائمي اطالعات خانه 8اشاره به ارسال نامه رسمي از سوي اَدَم شيف ب)
، مبني تحدهماياالت، سفير عربستان در 9نمايندگان كنگره، خطاب به ريما بنت بندر بن سلطان

ميالدي، به تأخير افتادن مكرر محاكمه او  2018بر حبس بدون محاكمه الهذلول از مه سال 
بدون ارائه توضيح در اين رابطه از سوي مقامات سعودي و همچنين عدم ارائه مدارك الزم 

 مبتني بر جرائم ادعايي وي؛ 

هاي طوالني، نزما واده خود براي مدتاشاره به ممانعت ورزيدن مقامات از مالقات الهذلول با خان ج)
  هاي جسمي و روحي و تهديد او به تجاوز و قتل؛همچنين قرار گرفتن وي در معرض شكنجه

نان حقوق ز فعاناشاره به ابراز نگراني در مورد وضعيت سالمت الهذلول و شرايط ديگر مدا د)
 مينه؛در عربستان سعودي و درخواست جهت دريافت اطالعات جديد در اين ز

هاي آتي ها بر همكاريتأكيد بر تأثير ناكامي رياض در پرداختن به اين نگراني ه)
  10با عربستان و حمايت از اين كشور؛ متحدهاياالت

تيرماه، گروهي از نمايندگان  6، در روز جمعه روزنامه گاردينگفتني است كه به گزارش  و)
پارلمان بريتانيا، برآمده از تمامي احزاب، نيز از وزارت خارجه اين كشور درخواست نمودند تا 

وضعيت هاي سراسر منطقه، با مداخله در زمينه تعيين با توجه به شيوع ويروس كرونا در زندان
فعال برجسته حقوق بشر در كشورهاي حوزه خليج (فارس)، ازجمله لجين الهذلول،از  3

ها، اطمينان يابند؛ ساير فعاالن حقوق بشري كه در اين درخواست به سالمت و صحت آن
از: احمد منصور، فعال حقوق بشر محبوس در امارات  اندعبارتها اشاره شده است، اسامي آن

، فعال بحريني و محكوم به حبس ابد به دليل انتقاد از 11دالجليل السنكيسمتحده عربي و عب
  12حكومت اين كشور؛

                                                            
8  Adam Schiff 
9 Reema Bint Bandar Bin Sultan 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  10
 https://www.middleeastmonitor.com/20200624‐saudi‐crown‐prince‐pressuring‐ex‐intel‐
officials‐family‐over‐secret‐documents/ 
1 1 Abduljalil Al Singace 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 12
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 4به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 4
 تحت فشار ، به نقل از خبرگزاري رويترز، در خصوص اقدام وليعهد سعودي به1399تيرماه 

گزارش  اين موارد مهم. نواده يك مقام سابق اطالعاتي بر سر اسناد محرمانهقرار دادن خا
       اند از:      عبارت
لجبري، عد اساقدام محمد بن سلمان به صدور دستور در مورد بازداشت اعضاء خانواده  الف)

رك مدا مقام سابق اطالعاتي كشور، جهت تحت فشار قرار دادن وي براي ارائه اسناد و
  نه و حساس و بازگشتن وي از كانادا به عربستان سعودي به اين منظور؛محرما

اشاره به اقدام وليعهد سعودي به بازداشت فرزندان بزرگسال الجبري، جهت دست يافتن به  ب)
مشاور نزديك محمد  عنوانبهمدارك حاوي اطالعات محرمانه مربوط به زمان انجام وظيفه او 

، 2017كه پس از اقدام بن سلمان به انجام كودتا در سال  –بن نايف، وليعهد سابق سعودي 
گيري از مقام خود شد: گفتني است كه وي حتي پس از بازداشت، زنداني و ناگزير به كناره

گيري از مقام خود، بار ديگر در مارس سال جاري ميالدي و در پي اقدام محمد بن كناره
  رشد حكومتي، دستگير شد؛هاي اسلمان به سركوب خانواده سلطنتي و مقام

                                                                                                                                                            
لجين الهذلول، اده ، در خصوص اقدام خانو1399 خردادماه 27نبه ش، در روز سهشبكه خبري الجزيرهانتشار گزارش از سوي *

نقض  درباره حده عربيمت و اماراتسعودي عربستان هاي حكومتعليه ، شكايتي به سازمان ملل ، به ارائهفعال زن عربستاني
  مبني بر:  ،حقوق بشر در حق فرزندشان

امارات  او از يشارب بر زنداني، فعالد الهذلول، برادر اين ولي ، بر اساس توئيتموارد نقض حقوق لجين مشتمل شدن الف)
وق نقض حق تنهانه، ضمن اشاره به اقدام حكومت عربستان به در يك زندان مخفي قرار گرفتن جهنشكمورد و متحده عربي 

 المللي، در اين رابطه؛بشر، بلكه نقض قوانين بين

ديد شز نگراني كنده و ابرااش به شكل پراي تلفني هفتگي لجين با خانوادههامكالمهاشاره به اقدام مقامات زندان به لغو  ب)
  ها؛رغم برقراري مجدد تماسدرباره امنيت و سالمت او در شرايط فعلي حبس، به

وي سالمللي حقوق بشر از هاي خودسرانه سازمان ملل به در نظر گرفتن نقض قوانين بيناشاره به اقدام كارگروه بازداشت ج)
  ن از مقامات اين كشور؛زدرنگ اين فعال ت عربستان و ارائه درخواست جهت آزادي بيدول
  اشاره به اظهارات خانواده لجين، مبني بر قرار گرفتن وي تحت شكنجه و تعرض؛ د)
تاني سفعال زن در حوزه حقوق زنان عرب عنوانبه، كردهليتحصآمريكا  متحدهاالتيالجين الهذلول كه در گفتني است كه  ه)

نيز دي، ميال 2018اواسط سال  در او .است در اين كشور بازداشت شده خود يهايريگموضعشود و بارها به دليل شناخته مي
ا بهمكاري  هازجمل، به اتهام ارتكاب به جرائم مختلف، زن در عربستان نفعاالاز تعدادي در پي آغاز كارزار سركوب 

 ؛بازداشت شد هاي خارجيسازمان
د را آزا ذلولاله لجينتا ود بعربستاني خواسته  قاماتتر از منيز پيش ،فرانسه يجمهورسيرئامانوئل مكرون، ي است كه گفتن و)

  شده است. »جايزه آزادي«برنده جايزه فرانسوي موسوم به . اين در حالي است كه وي به تازگي كنند
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 20ارا، دختر سساله الجبري و  21اشاره به اقدام حكومت عربستان به بازداشت عمر، پسر  ج)
د محمد شان در رياض، پس از دستگيري مجدساله وي، در پي يورش نيروهاي امنيتي به منزل

 بن نايف، همچنين بازداشت بردار الجبري در ماه مه سال جاري ميالدي؛

ن محمد ب ياسيره به شامل شدن اين مدارك بر اطالعاتي قابل استفاده بر ضد رقباي ساشا د)
راستاي  ابل استفاده درقو اطالعاتي  - منابع مالي محمد بن نايف در خارج از كشور  –سلمان 

شد مات ارمعامالت مالي مقا –آسيب رساندن به وجهه و جايگاه وليعهد و پادشاه سعودي 
ي ه زمان تصدمعامالت مربوط ب ويژهبهد بن سلمان و ملك سلمان، سلطنتي، ازجمله محم

 دهه، از سوي پادشاه عربستان؛ 4فرمانداري رياض، به مدت 

، متحد نزديك عربستان، به اميد تحت متحدهاياالتاشاره به درخواست خانواده الجبري از  ه)
كه  –سابق اطالعاتي  فشار قرار دادن حكومت اين كشور جهت آزاد كردن خانواده اين مقام

  ؛13اندبه گفته برخي از نمايندگان كنگره آمريكا به گروگان گرفته شده
ه نقل از روزنامه ب، 1399انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز اول تيرماه  - 5

 مخاطره ر در، مبني ببه كنشگر عربستاني نزديك به خاشقجيگاردين، مبني بر هشدار كانادا 
  داشتن جان وي، مبني بر: قرار

و  از مخالفان حكومت عربستان سعودي ،ساله 29عمر عبدالعزيز، كنشگر ادعاي  الف)
هاي و ساكن كانادا مبني بر هشدار مقام 14نگار منتقد سعودينزديكان جمال خاشقچي، روزنامه

راي محافظت هاي احتياطي بكانادايي با تكيه بر اطالعات معتبر، در مورد ضرورت اتخاذ اقدام
  از خود، با توجه به مورد هدف قرار داشتن احتمالي وي از سوي پادشاهي سعودي؛

خود در  نويس به انتشار ويدئويي در حساب كاربرياشاره به اقدام اين كنشگر و وبالگ ب)
ود خ اگرانهافشبر مبارزه  مبتني –كننده برخوردار از نزديك به نيم ميليون نفر دنبال – توييتر
  ه تبليغات حكومت سعودي؛علي

                                                            
  خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از  –گزارش پايگاه خبري  13

 https://www.middleeastmonitor.com/20200624‐saudi‐crown‐prince‐pressuring‐ex‐intel‐
officials‐family‐over‐secret‐documents/ 

براي دريافت مداركش به  كهيهنگامو  2018منتقد دولت عربستان سعودي در اكتبر سال  نگارروزنامهجمال خاشقچي،  14
  .كنسولگري عربستان سعودي در استانبول رفته بود، توسط افرادي نزديك به پادشاهي سعودي كشته شد
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، 2018ر سال افزارهاي جاسوسي، داشاره به اقدام محققان دانشگاه تورنتو متصدي رديابي نرم ج)
: سعودي اي مرتبط با عربستانوي از سوي شبكهبه هشدار به عبدالعزيز در مورد هك شدن تلفن 

  ؛در ارتباط بودطور مرتب با جمال خاشقجي در آن زمان، عبدالعزيز بهگفتني است كه 
 شدنرحمطز اپس اشاره به بازداشت چندين تن از اعضا و دوستان عبدالعزيز در عربستان  د)

 وي از سوي پژوهشگران كانادايي؛ادعاي هك تلفن همراه 

داند كه آيا كه نمي ه استاين كنشگر سياسي به روزنامه گاردين گفتالزم به ذكر است كه ه) 
طور مستقيم توسط كيد كرد كه نخستين بار است كه بهأوي ت .رباييهدف ترور است يا آدم

  ؛15پليس فدرال كانادا فراخوانده شده است

  
 30، در روز جمعه 16بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  - 6

، در خصوص ابراز نگراني گزارشگران سازمان ملل در زمينه ايمني شاهدخت 1399خردادماه 
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. و دختر ويبسمه 
اي به ميالدي، به ارسال نامه 2020آوريل سال  6هاي ويژه سازمان ملل، در اقدام رويه الف)

پادشاهي عربستان سعودي، در رابطه با وقوع موارد احتمالي نقض حقوق بشر در پرونده 
  ، دخترش؛18الشريفو سهود  17شاهدخت بسمه بنت سعود بن عبدالعزيز السعود

هاي سعودي به ممانعت از سفر شاهدخت بسمه، فعال سياسي و اشاره به اقدام مقام ب)
اجتماعي و دختر وي به خارج از كشور، جهت دريافت خدمات درماني الزم براي درمان 

 درپيپيهاي قهري و ها در معرض ناپديدشدگيبيماري فرزندش، همچنين قرار گرفتن آن

                                                            
  هاي:يورونيوز، به نقل از روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينكگزارش شبكه خبري  15

 https://per.euronews.com/2020/06/21/saudi‐dissident‐warned‐by‐canadian‐police‐he‐is‐a‐
target 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/21/exclusive‐saudi‐dissident‐warned‐by‐
canadian‐police‐he‐is‐a‐target  

1 6 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
1 7 Princess Basmah bint Saud bin Abdulaziz al‐Saud 
1 8 Suhoud al‐Sharif 



  10                                                                                                                              29گزارش راهبردي 

 

شان در حال حاضر در زندان حائر در رياض، بدون ن حدودًا يك ماهه و حبسبراي مدت زما
  تفهيم اتهام؛

كومت حجويانه اشاره به احتمال مرتبط بودن بازداشت شاهدخت بسمه با اقدامات تالفي ج)
ي از قد حكومت و حمايت وفعال اجتماعي و منت عنوانبههاي او عربستان در قبال فعاليت

 ؛اصالحات در قانون اساسي كشور براي مدت نزديك به يك دهه ياجراحقوق بشر و 
اشاره وضعيت نامناسب سالمتي شاهدخت بسمه در زندان و ناگزير شدن مقامات به انتقال  د)

هاي چندباره او به بيمارستان، ضمن ابراز نگراني در مورد شيوع ويروس كرونا در زندان
ن ملل در مورد اقدام مقامات عربستان به آزاد عربستان و ابراز اميدواري گزارشگران سازما

  .19كردن اين شاهدخت سعودي تا زمان فرا رسيدن برگزاري دادگاه وي
  
  بحرين*
 11به روز چهارشن تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 1

هروندان شف اعدام ، به نقل از روزنامه القدس العربي، مبني بر ضرورت توق1399تيرماه 
   :نكات مهم گزارش به شرح زير است. بحريني، ناگزير به ارائه اعترافات اجباري

و مركز  –مستقر در فرانسه  -  20صدور بيانيه از سوي سازمان مسيحيان براي لغو شكنجه الف)
، مبني بر درخواست اضطراري جهت 21ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينآمريكايي
، محكوم به 23و حسن عبدا... رشيد 22الوقوع زهير ابراهيم عبدا...ختن اعدام قريبمتوقف سا

  ها از طريق شكنجه؛مرگ بر اساس اعترافات گرفته شده از آن
وجه به تحكام با خواهي بحرين، در هفته گذشته، به تأييد اين ااشاره به اقدام دادگاه فرجام ب)

 ام اقدامات تروريستي؛ناگزير شدن اين متهمان به اعتراف به انج

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  19

 https://www.esohr.org/en/?p=2879 
2 0 Christians for the Abolition of Torture (ACAT‐France) 
2 1 Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
2 2 Zuhair Ibrahim Abdullah 
2 3 Hassan Abdullah Rashid 
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 2017دار سابق، در نوامبر سال ساله و رستوران 40اشاره به دستگيري زهير عبدا...،  ج)
 ميالدي، به اتهام انجام حمله تروريستي، منجر به كشته شدن يك مأمور پليس؛

از وي بدون  روز در مكاني نامعلوم و انجام بازجويي 55اشاره به بازداشت او به مدت  د)
ب ه ضرر وكيل مدافع، همچنين قرار داشتن وي در اين مدت در معرض شكنجه، ازجملحضو

  هاي الكتريكي و آزار جنسي؛و شتم، شوك
 5.. ر عبدا.زهي –اشاره به اقدام بازجويان پرونده به تهديد او به كشته شدن فرزندان وي  ه)

رد منيتي مومأموران اكه به هنگام يورش  –و مورد تجاوز قرار دادن همسرش  –فرزند دارد 
  ضرب و شتم و تهديد قرار گرفت؛

 13ر معرض دنامه اجباري پس از قرار گرفتن اشاره به ناگزير شدن زهير به امضاء اعتراف و)
نوامبر  29روز شكنجه مداوم و سرانجام محكوم شدن او به مرگ و سلب تابعيت از وي در 

  هاي قانوني؛رويهميالدي، در دادگاهي ناعادالنه و فاقد  2018سال 
گونه مدارك و شواهدي مستدلي در اين در حالي است كه طبق اظهارات وكيل او، هيچ ز)

هاي مورد ارتباط وي با جرائم ادعايي وجود نداشته و قاضي پرونده نيز از بر مال كردن يافته
  ؛24ورزدتحقيقات انجام شده در زمينه اتهامات شكنجه او امتناع مي

  
، در 1399تيرماه  5شنبه ، در روز پنج25رش از سوي انجمن حقوق بشر بحرينانتشار گزا - 2

 عنوانبهخصوص به شمار آوردن اقدام حكومت بحرين به محروم كردن زندانيان از درمان، 
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. هاي اين كشورروش جاري شكنجه در زندان

المللي حمايت از حرين، به مناسبت روز بينصدور بيانيه از سوي انجمن حقوق بشر ب الف)
يكي از  عنوانبههاي پزشكي، قربانيان شكنجه، مبني بر به شمار آوردن محروميت از درمان

 –هاي بحرين، ضمن تأكيد بر قرار داشتن زندانيان سياسي هاي جاري شكنجه در زندانشيوه

                                                            
  العربي. قابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از روزنامه القدس  –گزارش پايگاه خبري  24

https://www.middleeastmonitor.com/20200701‐ngos‐bahrain‐must‐halt‐execution‐of‐men‐
sentenced‐after‐forced‐confessions/ 
2 5 Bahrain Forum for Human Rights 
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ه كيفري خود، ازجمله مرحله رفتار در تمامي مراحل پروندعقيدتي در معرض شكنجه و سوء
  حكم؛ ياجرا
ان به از درم حروماشاره به منجر شدن وخامت شرايط زندان به ناگزير شدن برخي از زندانيان م ب)

  د؛سلولي خود، از شدت درمبادرت ورزيدن به خوددرماني، ازجمله كشيدن دندان توسط هم
هاي مناسب و الزم، ريافت درمانمورد نقض حقوق زندانيان در زمينه د 352اشاره به ثبت  ج)

) و به شمار آوردن محروميت درمان، 2019از سوي اين انجمن در سال گذشته ميالدي (
سياست سيستماتيك مقامات امنيتي، ازجمله در زندان مركز جو، زندان دراي داك،  عنوانبه

  زنان؛، سازمان مديريت تحقيقات كيفري و زندان شهر عيسي براي 26زندان نظامي ُقرين
 ضروري، وهاي مناسب اشاره به انواع موارد نقض حقوق زندانيان در زمينه دريافت درمان د)

  ازجمله:
  عدم پاسخگويي مستقيم به درخواست زنداني براي دريافت خدمات درماني؛ - 
  صورت نامنظم؛تجويزي به زنداني و يا ارائه آن به داروهايامتناع از ارائه  - 
  ها؛هاي زندانيان به آناروهاي تهيه شده از سوي خانوادهامتناع از ارائه د - 
شده از ينهاي تعياجتناب از فراهم آوردن امكان الزم براي زنداني جهت حضور بر سر قرار - 

  سوي مركز درماني؛
  ي؛ممانعت از مالقات زنداني با مشاور متخصص در زمينه بيماري خاص آن زندان - 
  فيزيوتراپي توصيه شده از سوي پزشك؛هاي ممانعت از دريافت درمان - 
  اني؛هاي ديرهنگام پزشكي، همراه با تأخيرهاي طوالني براي زندتعيين قرار مالقات - 
  و ايجاد سردرگمي در روند درمان؛ تغيير متداوم پزشكان يك پرونده - 
  شكنجه زنداني در محل آسيب ديده؛ - 

  زجمله:اشاره به پيامدهاي ناشي از محروميت از درمان، ا ه)
  مرگ؛ - 
  هاي مزمن و غيرقابل درمان؛به بيماري ابتال - 
  به ناتواني، همچون از دست دادن بينايي؛ ابتالعذاب متداوم در نتيجه  - 

                                                            
2 6 Qurain Military Prison 
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  تداوم رنج ناشي از درد؛ - 
  هاي اوليه شكنجه زندانيان؛تبديل نقض حق بر درمان به يكي از شيوه - 

هاي هها و بازداشتگارفتار در زنداناعمال سوء تأكيد بر به شمار آمدن رواج اشكال مختلف و)
المللي خود، ات بينتأييد ناكارآمدي حكومت اين كشور به پايبندي به تعهد عنوانبهبحرين 

 استفاده؛ءالمللي و داخلي، جهت ممانعت از وقوع شكنجه و سوتعيين شده از سوي قوانين بين

هاي قضايي در مجازات و فقدان نظارت تأكيد بر منجر شدن معافيت عامالن شكنجه از ز)
كه در بسياري از موارد پيش از بازجويي و  –رفتارها در اين اماكن  گونهاينها به رواج زندان

تحت فشار قرار دادن زنداني به اعتراف عليه خود يا  منظوربهيا در حين انجام آن و 
گيرد، يز مورد استفاده قرار ميهاي خود، انجام پذيرفته و در مراحل بعدي قضايي نسلوليهم

كه در تناقض با حق زنداني براي سكوت اختيار كردن و وادار نشدن به شهادت و يا اقرار به 
  ؛27تقصير است

  
 30وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 3

زاد كردن پا از بحرين جهت آ، در خصوص درخواست نمايندگان پارلمان ارو1399خردادماه 
          نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . زندانيان، به دليل شيوع ويروس كرونا

مبني بر  نماينده پارلمان اروپا خطاب به پادشاه بحرين، 60ارسال نامه از سوي  الف)
ر د ه بهدرخواست جهت آزاد كردن زندانيان عقيدتي و زندانيان سرشناس سياسي، با توج

نبيل  و در پي آزادي 19 –بيماري كوويد  ها بر اثر شيوعمخاطره قرار داشتن زندگي آن
  رجب، فعال سرشناس حقوق بشر در هفته گذشته؛

ها تر آنشتن بيشر دااشاره به ابراز نگراني در مورد وضعيت سالمت زندانيان، با توجه به قرا ب)
 در معرض ابتال به اين بيماري؛

                                                            
  گزارش انجمن حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك: 27

 https://www.bfhr.org/english/article.php?id=968&cid=148 
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دي و مارس سال جاري ميال 17زنداني در روز  1786بال از آزادي اشاره به استق ج)
بس حشده مقامات بحريني به تداوم بودن اقدام حساب پذيرشغيرقابلتأكيد بر  حالدرعين

 مبتالراد عداد افوم تزندانيان عقيدتي و زندانيان سرشناس سياسي، با توجه به روند فزاينده متدا
 به ويروس كرونا؛

گذاري اجتماعي در لهتدابير محافظتي، همچون فاص يناپذيري اجراامكانتأكيد بر  د)
م ياز مداوهاي بحرين، با توجه به انباشتگي جمعيت در اين اماكن، ضمن يادآور شدن نزندان

د ندان مورزاز سوي مقامات  كه عمدتاً  –هاي پزشكي بسياري از زندانيان به معاينات و مراقبت
 گيرد؛ممانعت قرار مي

جامعه شيعيان  ويژهبهاشاره به اقدام مقامات بحرين به مورد پيگرد قرار دادن مخالفان سياسي،  )ه
ها، همچنين ميالدي و صدور احكام مرگ، حبس و سلب تابعيت براي آن 2011كشور، از سال 

 .28متهم كردن بسياري از فعاالن حقوق بشر به ارتكاب به جرائم مختلف، ازجمله نشر اكاذيب
  

  رات متحده عربياما*
، در روز جمعه 29المللي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين - 1
، در خصوص ضرورت پاسخگو نمودن حكومت امارات متحده عربي به دليل 1399تيرماه  6

نكات محوري اين . رفتار با فعاالن و مدافعان حقوق بشرءاقدام آن به اعمال شكنجه و سو
   اند از:ارش عبارتگز

المللي آزادي در امارات متحده عربي، سازمان حقوق بشري، شامل كارزار بين 4اقدام  الف)
و سازمان جهاني  31المللي حقوق بشر، سازمان  خدمات بين30مركز حقوق بشر خليج (فارس)

شكنجه، المللي حمايت از قربانيان ، به صدور بيانيه، به مناسبت روز بين32مبارزه با شكنجه

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  ٢٨

https://www.middleeastmonitor.com/20200619‐european‐parliamentarians‐calls‐on‐
bahrain‐to‐release‐detainees‐due‐to‐virus/ 
2 9 International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
3 0 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
3 1 International Service for Human Rights (ISHR) 
3 2 World Organisation Against Torture (OMCT) 
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، مبني بر ضرورت مسئول به شمار آوردن 33مبارزه با شكنجه سازمان ملل كميتهخطاب به 
رفتار با مدافعان و فعاالن حقوق حكومت امارات متحده عربي، به دليل اعمال شكنجه و سوء

  هاي مخفيانه اين كشور؛ها و بازداشتگاهبشر محبوس در زندان
ي، با عرب دادن وضعيت حقوق بشر در امارات متحده تأكيد بر ضرورت مورد بررسي قرار ب)

ر سال تصويب آن د رغمبهبا شكنجه،  مبارزهتوجه به تداوم عدم پايبندي آن به كنوانسيون 
ز اشور، كميالدي و تداوم يافتن اعمال گسترده شكنجه در نظام عدالت كيفري اين  2012

  ها تا حبس شهروندان اين كشور؛ها و بازجوييبازداشت
، د منصوراحم اشاره به ابراز نگراني ويژه در زمينه وضعيت مدافعان حقوق بشر، ازجمله ج)

ر دوي  عضو هيأت مشاور مركز حقوق بشر خليج (فارس)، با توجه به محبوس بودن دائمي
روحي  المتسسلول انفرادي و در شرايطي غيربهداشتي، منجر به رو به وخامت نهادن وضعيت 

ربي و عهاي امارات متحده ابراز نگراني در مورد وضعيت تمامي زندانو جسمي او، همچنين 
 ؛19 –در مخاطره قرار داشتن جان زندانيان، با توجه به شيوع بيماري كوويد 

 ماري ازشادن اشاره به اقدام مقامات امارات متحده عربي به مورد پيگرد و حبس قرار د د)
ماتيك ن سيستگاران و منتقدان و خاموش كردنمدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسي، روزنامه

در  وجو، در تناقض با حق برخورداري اين افراد از آزادي بيان صداهاي مخالف مسالمت
 فضاي مدني؛ هرگونهفقدان 

فعان و ادن مدادرار اقدام مقامات امارات متحده عربي به توسل به بهانه حفظ امنيت ملي، جهت ق ه)
شكنجه  قهري، انزواي درازمدت، ازداشت خودسرانه، ناپديدشدگيفعاالن حقوق بشر در معرض ب

هاي هاي سرسختانه، تنها به دليل فعاليتهاي ناعادالنه و محكوميترفتارها، محاكمهو ديگر سوء
 سازمان ملل؛ سازوكارهايشان با ها و تعاملآميز آنحقوق بشري مسالمت

ايي فاحش مقامات اماراتي به حقوق بنيادين و اعتناشاره به حاكي بودن اين اقدامات از بي و)
منزلت بشري و منجر شدن آن به بروز عواقب روحي و جسمي براي سالمتي زندانيان، همچنين 

                                                            
  به تأخير افتاده است. 2021گفتني است كه برگزاري جلسه آتي اين كميته به دليل شيوع ويروس كرونا تا ماه آوريل  33
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، محبوس در سلول انفرادي و مواجه با 34ابراز نگراني عميق در مورد وضعيت مريم البلوشي
 اقدام به خودكشي در زندان الوثبه؛ ها رفتارهاي تحقيرآميز، با توجه به ناگزير شدن وي بهسال

اشاره به وضعيت ديگر مدافعان حقوق بشر و ساير زندانيان، ازجمله زنان، با توجه به قرار  ز)
ها در معرض اقداماتي چون، گرفتن اعترافات اجباري و عدم پرداخت غرامت به داشتن آن

اي اعمال شكنجه در اين هقربانيان شكنجه، همچنين واكنش مقامات امارات در قبال گزارش
  ؛ 35هايي در اين زمينهكشور و ارائه توصيه

  
شنبه ز پنجالمللي آزادي در امارات متحده عربي، در روانتشار گزارش از سوي كارزار بين - 2
  بني بر:، در خصوص سلب تابعيت از خانواده يكي از زندانيان سياسي، م1399تيرماه  5

، زنداني سياسي، در 36ها از سوي دختر عبدالسالم درويشاي از توئيتانتشار مجموعه الف)
مورد تأييد اقدام مقامات امارات متحده عربي به سلب تابعيت از او، مادر و دو برادرش، به 

  هاي پزشكي؛به دليل برخورداري از درمان متحدهاياالتها در هنگام اقامت آن
 24 ناپديدشدگي قهري، دراشاره به دستگيري درويش و قرار گرفتن وي در معرض  ب)

ر ، د2011ل ميالدي، به دليل اقدام وي به امضاء طومار اصالحات، در سا 2012ژوئيه سال 
 عطاءاراستاي درخواست از رئيس امارات متحده عربي جهت برگزاري انتخابات آزاد و 

  گذاري به پارلمان كشور؛قدرت قانون
نگام بازجويي و پيش از برگزاري دادگاه، اشاره به قرار گرفتن او در معرض شكنجه به ه ج)

اين طومار، موسوم به پرونده  امضاكنندگانهمچنين محاكمه شدن وي به همراه ديگر 
سال حبس، عالوه بر سلب شدن خودسرانه  10و محكوميت او به تحمل  37»94يو.ِاي.ايي «

  تابعيت وي؛

                                                            
3 4 Maryam Al‐Balushi 

  المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 35
 http://icfuae.org.uk/news‐press‐releases/uae‐must‐be‐held‐accountable‐torture‐and‐ill‐
treatment‐human‐rights‐defenders 
3 6 Abdul Salam Darwish 
3 7 “UAE 94” 
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ت ب تابعيه سلومت امارات باشاره به حاكي بودن پرونده عبدالسالم درويش، از اقدام حك د)
 عدم تعلقها در شرايط ها از حكومت و قرار دادن آناز شهروندان خود، در صورت انتقاد آن

  به كشور و فقدان درآمد؛
گفتني است كه وضعيت زندانيان سياسي در امارات متحده عربي همچنان موجبات نگراني  ه)

  ؛ 38آوردالمللي حقوق بشري را فراهم ميهاي بينجدي گروه
  
، در 1399 خردادماه 29شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده - 3

خصوص فرا رسيدن زمان آزادي احمد منصور از زندان حكومت امارات متحده عربي، پس از 
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. 39آزاد شدن نبيل رجب از زندان حكومت بحرين

                                                            
  المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 38

 http://icfuae.org.uk/news/family‐political‐prisoner‐stripped‐citizenship 
  هاي پيشين:ق در گزارشسواب 39

صوص آزادي نبيل رجب از زندان ، در خ1399 خردادماه 20شنبه ، در روز سهالمللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
  سال، مبني بر: 4پس از 

، الملل، به آزادي نبيل رجب، فعال حقوق بشرهاي خاورميانه در سازمان عفو بينواكنش لين معلوف، مدير بخش پژوهش الف)
تن نبيل ن پيوسو تبديل حكم حبس وي به محكوميت غيرسالب آزادي، مبني بر ابراز خشنودي از سرانجام فراهم آمدن امكا

 دند؛براي رسيدن به چنين روزي شجاعانه به كارزار عمومي مستمر خود تداوم بخشيكه  –رجب به خانواده خود 

عادالنه وي در ساله نا 4ناپذيري به فراموشي سپردن حبس تأكيد بر امكان حالنيدرعاشاره به فرا رسيدن زمان شادماني و  ب)
 طلب در حبس در اين كشور؛زندان و يا باقي ماندن ساير فعاالن صلح

دليل  نها بهتد بر ضرورت همراه شدن آزادي نبيل رجب با لغو حكم محكوميت او و رفع تمامي اتهامات از وي، تأكي ج)
  عدالتي؛ين بياآميز و خاتمه دادن به روند نه عقايد مسالمتاش از بيان آزادامنديبهره
م و بر مبناي حكآزاد كردن ا يجابهشر، قوق بحها عليه اين فعال تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات به لغو تمامي محكوميت د)

يت هاي الكترونيكي، محدودغير سالب آزادي (فعاليت در زمينه خدمات عمومي، حصر خانگي، قرار گرفتن تحت نظارت
  س؛مان حبزحركت و ...) و حصول اطمينان از برخورداري وي از خسارات ناشي از تحمل موارد نقض حقوق بشر در مدت 

جويانه مندي مسالمتطلب محبوس تنها به دليل بهرهت اقدام مقامات بحرين به آزاد كردن تمامي فعاالن صلحتأكيد بر ضرور ه)
  از حق خود در زمينه آزادي بيان و ديگر حقوق انساني؛

 ل اطمينانها و حصوتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اين كشور به اتخاذ تدابير اضطراري در راستاي كاهش جمعيت زندان و)
  ؛19 –از رعايت حق سالمتي تمامي زندانيان، با توجه به بروز هراس از شيوع بيماري كوويد 

 ترييتوميالدي، در ارتباط با اظهارات خود در شبكه اجتماعي  2016ژوئن سال  13الزم به يادآوري است كه نبيل رجب در  ز)
مات در رابطه با اعمال شكنجه در زندان جو در ، در زمينه نقش ائتالف سعودي در جنگ يمن و اتها2015در مارس سال 

ميالدي، به اتهام ارتكاب به نشر اكاذيب در زمان جنگ، مورد اهانت قرار دادن  2018دسامبر سال  31بحرين دستگير و در 
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 ماهخرداد 20شنبه بيل رجب، فعال سرشناس حقوق بشر بحريني، در روز سهآزاد شدن ن الف) 
و  – حصر خانگي –، از زندان و پس از تغيير حكم وي به محكوميت غيرسالب آزادي 1399

بوس ه محخاطرنشان كردن ضرورت آزادي احمد منصور، مدافع حقوق بشر اماراتي، با توجه ب
روميت وي از ميالدي و مح 2017گيري وي در مارس سال بودن او در سلول انفرادي از زمان دست

   متي او؛سال برخورداري از تختخواب، كتاب و حتي هواي آزاد و در مخاطره قرار داشتن وضعيت
حمد الني يادآوردن شدن اقدام دادگاهي در امارات متحده عربي به محكوم كردن غيرع ب)

 وجايگاه اين كشور  هانت به اعتبار وا«آميز سال حبس به دليل ابهام 10منصور به تحمل 
  ؛»هاي اجتماعينشر اكاذيب در شبكه«و » آن، ازجمله رهبران كشور نمادهاي

هاي اجتماعي در راستاي بوك و ديگر شبكهگيري احمد منصور از فيساشاره به بهره ج)
گذاردن  عدالتي جاري در امارات متحده عربي و به اشتراكرساني در زمينه موارد بيآگاهي

فع، كالي مداهاي ناعادالنه منجر به حبس فعاالن حقوق بشر و واطالعات درباره برگزاري محاكمه
 هاي حقوق بشري خارجي؛با سازمان

انه و اي رواداراشاره به تالش مقامات امارات متحده عربي در به تصوير كشيدن چهره د)
، با تكيه فرانسه ، بريتانيا ومتحدهاياالت مداراجويانه از خود و گزير از انتقادات متحداني، چون

ني الس جهااج« بر ابزارهاي ديپلماسي و تبليغات، ازجمله اتخاذ اقداماتي، چون برگزاري دو
هاي كردن سازمان اقدام به تعطيل حالدرعينو » سعادتمندي و رفاه«و ايجاد وزارت » مدارا

به  دآميزمستقل و در نتيجه تهديسياسي و مدني و عدم صدور مجوز براي ايجاد مطبوعات 
 هاي اجتماعي؛احمد منصور در شبكههاي شمار آوردن گزارش

شمار آوردن پيگرد قانوني احمد منصور، تنها به جرم برخورداري از ظالمانه و ناروا به  ه)
برداري مقامات اماراتي از رويدادهاي ناپذيري بهرهها و تفكرات خود و تأكيد بر امكانانديشه

                                                                                                                                                            
سال حبس محكوم شد و در تمام مدت تحقيق، محاكمه و  5مقامات كشور و توهين به كشوري خارجي، به تحمل 

  هي در حبس به سر برد؛تجديدنظرخوا
گفتني است كه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، نيز ضمن استقبال از آزادي نبيل رجب، در مورد شرايط  ح)

  آزادي وي ابراز نگراني كرده است.
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مدافع  ترينمهمحبس  باردهشترزشي و فرهنگي در راستاي سرپوش گذاردن بر وجهه و
  ؛40حقوق بشر كشور و قرار دادن وي در شرايطي غيرانساني

 

 28، در روز چهارشنبه 41انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي - 4
تبار محبوس در نيهاي زندانيان ارد، در خصوص درخواست خانواده1399خردادماه 

ها، با توجه به شيوع ويروس هاي امارات متحده عربي، از مقامات جهت آزاد كردن آنزندان
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. كرونا

اي در راست هاي زندانيان از پادشاه اردن، جهت مداخله در اين زمينهالف) درخواست خانواده
 فعاالن هاراتدر امارات متحده عربي، با توجه به اظتالش براي آزادي زندانيان اين كشور 

شان، اردني در خصوص صورت نگرفتن اقدامات كافي در اين زمينه از سوي حكومت
 تحت فشار قرار دادن مقامات امارات؛ منظوربه

سال حبس در  10، محكوم به تحمل 43، مادر بهاء عادل مطر42ب) اشاره به درخواست رقيه َمطَر
درنگ فرزند خود، با توجه به از پادشاه اردن جهت مداخله در زمينه آزادي بي زندان الوثبه،

او به ويروس كرونا، همچنين برخورداري وي  ابتالسال از زمان حبس اين زنداني و  5گذشتن 
  از مشكالت تنفسي منجر به رو به وخامت نهاده شدن وضعيت اين بيماري؛

رار قهاي امارات، مبني بر نندانيان محبوس در زنداهاي ديگر زج) اشاره به اظهارات خانواده
اي و هاي زمينهها از بيماريشان در شرايط ناگوار، با توجه به برخورداري آنداشتن فرزندان

 قدان تجهيزات بهداشتي؛هاي پزشكي و فاعتناييشان در معرض بيقرار گرفتن

حت هاي اجتماعي تبكهشكارزاري در  اندازيد) اشاره به اقدام خانواده اين زندانيان به راه
هايي درباره وويدئ ، همراه با انتشار تصاوير و»زندانيان اردني در امارات متحده عربي«عنوان 

 شان؛ها به كشور و خانهزندانيان و درخواست از دولت اردن براي بازگرداندن آن

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 40

https://www.hrw.org/news/2020/06/18/after‐nabeel‐rajab‐time‐uae‐free‐ahmed‐mansoor 
4 1 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
4 2 Roqaya Matar 
4 3 Bahaa Adel Matar 
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ع ويروس كرونا در ، در خصوص شيو44بان حقوق بشره) اشاره به هشدار اخير سازمان ديده
زندان امارات متحده عربي و تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات زندان به اتخاذ تدابير  3كم دست

  .45اضطراري در راستاي حمايت از سالمت روحي و جسمي زندانيان
  
  
  

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

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 44

 19 –ص شيوع بيماري كوويد ، در خصو1399 خردادماه 21، در روز چهارشنبه بان حقوق بشرديدهسوي انتشار گزارش از *
  دانيان، مبني بر:عربي به دليل شرايط نامناسب اين اماكن براي سالمت زن هاي امارات متحدهدر زندان

المت سهاي امارات متحده عربي به اتخاذ تدابير اضطراري جهت حمايت از تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات زندان الف)
  كشور؛ زندان اين 3 كمدستدر  19 –يماري كوويد بهاي دريافتي از شيوع جسمي و روحي زندانيان، با توجه به گزارش

 و هاي العويرهاي الوثبه، در نزديكي ابوظبي، همچنين زنداني زندانيان محبوس در زندانهااشاره به اظهارات خانواده ب)
قطعي به آن، با توجه  الابتو يا  19 –ها از عالئم بيماري كوويد البرشاء الجديد، در دبي، مبني بر برخورداري زندانيان اين زندان

  شان؛به مثبت بودن نتيجه آزمايش
ين دشوار الزم، همچن هاي درماني و پزشكيبه بيمارهاي مزمن، از مراقبت مبتالبرخي از افراد  ازجملهندانيان، اشاره به محروميت ز ج)

شتي هاي اجتماعي و ديگر اقدامات بهداشتي با توجه به انباشتگي جمعيت در اين اماكن و شرايط غيربهداگذاريبودن رعايت فاصله
شان در مورد احتمال شيوع اين بيماري و يا هايدانيان و خانوادهاز ارائه اطالعات الزم به زن هاها و امتناع مقامات زندانجاري در آن

  تدابير احتياطي الزم در اين زمينه؛
بان يدههاي متوالي، ضمن يادآور شدن ارسال نامه از سوي دها از ديدار با زندانيان براي هفتهاشاره به محروميت خانواده د)

، تاكنونريافت پاسخ ، در اين زمينه و عدم دخردادماه 18وزير كشور امارات متحده عربي در روز يكشنبه حقوق بشر خطاب به 
امكان  آوردن همچنين درخواست مايكل پيج، مدير بخش خاورميانه اين نهاد حقوق بشري از مقامات اين كشور جهت فراهم

  هاي اين كشور؛المللي از زندانبازديد ناظران مستقل بين
 لهازجمرونا، ها از اتخاذ تدابير الزم جهت ممانعت به عمل آوردن از شيوع ويروس كاشاره به امتناع مقامات اين زندان ه)

نها تكيه ان و تافزايش تأمين صابون و ديگر مواد ضدعفوني كننده دست، همچنين توزيع دستكش و ماسك صورت براي زنداني
رك ها با زندانيان و ممنوع اعالم كردن تاركنان زندانكيكي تمامي مأموران و ها بر اقداماتي، چون قطع تماس فيزكردن آن

  هاي خود؛يد غذا و ديگر نيازمنديها از سوي زندانيان براي خرسلول
فو صادر شده به مناسبت ماه هزار زنداني، به مناسبت فرمان ع 4اشاره به اقدام مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن بيش از  و)

ها و شرايط هاي زندانيان در مورد انباشتگي جمعيت در زندانهاي خانوادهكاهش نيافتن نگراني حالنيدرعمبارك رمضان و 
 لهازجمآميز خود، هاي مسالمتغيربهداشتي اين اماكن، همچنين امتناع مقامات از آزاد كردن افراد محبوس تنها به دليل مخالفت

رغم رو هالرزين، ب زندان فع سرشناس حقوق بشر، از زندان الصدر و ناصر بن غيث، استاد دانشگاه اززندانياني چون احمد منصور، مدا
  هاي پزشكي.شان از دسترسي به مراقبتها و محروميتبه وخامت نهادن وضعيت سالمتي آن

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 45
 http://www.echr.org.uk/en/news/families‐jordanians‐detained‐uae‐call‐their‐release 
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  ه رهبري عربستانائتالف ب*
 12شنبه پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  - 1

ر مني بر اث، به نقل از خبرگزاري آناتولي، در خصوص كشته شدن دو شهروند ي1399تيرماه 
   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش . حمالت نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان

ي به عرب كشته شدن دو شهروند يمني در استان صعده، بر اثر حمالت هوايي ائتالف الف)
  رهبري عربستان سعودي؛

وندان شهر اشاره به گزارش شبكه خبري المسيره، مبني بر مجروح شدن تعدادي ديگر از ب)
  اين استان، ازجمله كودكان ؛

حمله  57تيرماه)، به انجام  11( اشاره به اقدام ائتالف به رهبري عربستان، در روز گذشته ج)
  ؛46فقره حمله به شهر صنعا 21هوايي به نقاط مختلف يمن، ازجمله 

  
ر ، د1399 تيرماه 3شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه - 2

بري سازمان حقوق بشري جهت بازگرداندن نام ائتالف عربي به ره 24خصوص درخواست 
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. ست سياه اين سازمانعربستان به فهر

 ازجملهنهاد حقوق بشري و بشردوستانه، ارسال نامه از سوي چندين سازمان مردم الف)
، سازمان پزشكان 47بان حقوق بشر، مركز جهاني مسئوليت حمايتالملل، ديدهسازمان عفو بين

، »نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد« ، سازمان،49، شوراي پناهندگان نروژ48جهاني
تيرماه  2، كميسيون زنان پناهنده و ... ، در روز دوشنبه 50بان كودكان و منازعات مسلحانهديده

خطاب به آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، مبني بر درخواست از وي جهت تجديد نظر 
هاي ي از فهرست سياه جهاني طرفدر تصميم خود در رابطه با خارج كردن نام ائتالف سعود

                                                            
  يابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزاري آناتولي. قابل باز –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  46

https://www.middleeastmonitor.com/20200702‐yemens‐houthis‐claim‐two‐killed‐by‐saudi‐
led‐coalition/ 
4 7 Global Center for the Responsibility to Protect 
4 8 Medecins du Monde 
4 9 Norwegian Refugee Council 
5 0 Watchlist on Children and Armed Conflict 
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شان منجر به كشتار يا مجروح شدن كودكان در منازعات كه اقدامات –ناقض حقوق كودكان 
  شده است؛

ي از نهاد از خارج كردن برخهاي مردماشاره به ابراز نااميدي و نگراني عميق اين سازمان ب)
ي در درج در گزارش ساالنه وعات منهاي فاحش ميان اطالكشورها از اين فهرست و تفاوت

  طه؛ راب مورد وضعيت كودكان در منازعات مسلحانه و تصميم دبيركل سازمان ملل در اين
 222ن كرد اشاره به مسئول بودن ائتالف به رهبري عربستان سعودي در كشتن يا مجروح ج)

 حذف نام اين حالدرعينميالدي، بر اساس اين گزارش و  2019كودك در يمن در سال 
» تداومر و مكاهش چشمگي«ائتالف از فهرست سياه جهاني، بر مبناي (به ادعاي اين گزارش) 

اه مارس نامه به امضاء رسيده در متفاهم ياجراهاي ائتالف در تلفات در آن سال و پيشرفت
  سال گذشته ميالدي؛

ل ، به دليملل سازمان» شرم - فهرست ننگ «اشاره به باقي ماندن نام نيروهاي انصارا... در  د)
سندي ابراز خر حالدرعينتدابيري در راستاي حمايت از كودكان و  اتخاذناكارآمدي آن در 

ايان اي پدبيركل سازمان ملل از مشاركت اين نيروها در مذاكرات اين سازمان، در راست
شان آن نام واسطهبهكه  –بخشيدن و ممانعت به عمل آوردن از موارد نقض حقوق كودكان 

 ن فهرست درج شده است؛در اي

ام فظ نحاشاره به حاكي بودن تصميم دبيركل سازمان ملل از تصميمات خود مبني بر  ه)
 ها از اين فهرست، از تالشهاي درگير منازعه در فهرست سياه و يا خارج كردن نام آنطرف

قدرتمند شده مبتني بر خرسند نگاه داشتن كشورهاي تعيين اي از پيشمتداوم جهت حفظ نتيجه
  عضو اين سازمان؛

ش ها به خدشه وارد آمدن به اعتبار گزارگونه اقدامات و تصميماشاره به منجر شدن اين و)
 آيد؛ار ميكه ابزار مهمي در پيشبرد حمايت از كودكان در منازعات به شم –سازمان ملل 

ر ني باشاره به درخواست جهت ارائه فهرستي برخوردار از صحت و شواهد كامل مبت ز)
  مدارك و شواهد گردآوري و تأييد شده؛
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گفتني است كه در اين گزارش به حذف نام نيروهاي مسلح ميانمار از اين فهرست نيز  ح)
 .51اشاره شده است

  
، در 1399 ماهتير 6انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه  - 3

ها و در ميانه كاهش امدادرساني هلكها كودك يمني با گرسنگي مخصوص مواجهه ميليون
  ، مبني بر:19 –شيوع بيماري كوويد 

تحت  يونيسف، –انتشار گزارش جديد از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد  الف)
ها ، مبني بر قرار گرفتن ميليون»19 - سال: كودكان، منازعه و كوويد  5 يمن پس از«عنوان 

ليل دكودك در قلب بدترين فاجعه بشري جهان در آستانه سقوط به ورطه گرسنگي، به 
  گير كرونا؛هاي بشردوستانه و شيوع ويروس همهكمبودهاي جاري در زمينه امدادرساني

 2.4تغذيه به ءبه سو مبتالال رسيدن تعداد كودكان اشاره به هشدار يونيسف در مورد احتم ب)
همچنين  –تند سال هس 5ها زير كه تقريبًا نيمي از آن –ميليون نفر تا پايان سال جاري ميالدي 

  ماه آتي؛ 6تغذيه حاد شديد در خالل هزار كودك ديگر به سوء 30 ابتالاحتمال 
 زمانهمشده يمن و درماني ويراناشاره به هشدار يونيسف در مورد نظام و زيرساخت  ج)

 مالحظهقابلمت نهادن ، رو به وخاروازايننرم كردن آن با شيوع ويروس كرونا و  وپنجهدست
  وضعيت پيشاپيش ناگوار كودكان در اين كشور؛

هاي قابل پيشگيري تا پايان سال كودك ديگر بر اثر بيماري 6600اشاره به احتمال مرگ  د)
نها تارآمدي ط، كجه به قرار داشتن نظام درماني اين كشور در آستانه سقوجاري ميالدي، با تو

  نيمي از مراكز درماني و بهداشتي و كمبود دارو، تجهيزات و پرسنل؛
ها را نيمي از آن كه نزديك به –ميليون تن از مردم اين كشور  8اشاره به وابستگي بيش از  ه)

 ن آب و بهداشت دريونيسف در زمينه تأمي هايامدادرسانيبه  –دهند كودكان تشكيل مي
 ؛19 –گيري كوويد ميانه تداوم منازعات و شيوع بيماري وبا و همه

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  51

https://apnews.com/1fbe88303ed0f0bce5d0b0ca808ac824?utm_campaign=Brookings%20D
oha%20Center&utm_medium=email&utm_content=90057998&utm_source=hs_email 
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ب و بهداشت آميليون كودك به  10اشاره به هشدار در زمينه دسترسي نامناسب نزديك به  و)
 ميليون كودك به تحصيل، در پي تعطيلي مدارس؛ 7,8و عدم دسترسي 

 صاديل منجر شدن محروميت كودكان از تحصيل و وخامت وضعيت اقتاشاره به احتما ز)
، رار معاشها در معرض مخاطراتي چون، ناگزير شدن به كار براي امكشور، به قرار گرفتن آن

  به استخدام نيروهاي نظامي درآمدن و ازدواج در سنين پايين؛
تغذيه حاد به سوء تالمبهزار كودك  23اشاره به هشدار در زمينه قرار گرفتن بيش از  ح)

ليون مي 54,5هاي مالي به ميزان شديد، در آستانه مرگ، در صورت عدم فراهم آمدن كمك
دي، اري ميالال جسدالر براي ارائه خدمات بهداشتي و تأمين تغذيه كودكان، تا پايان ماه اوت 

 19 همچنين مواجه شدن با كاهش توان سيستم ايمني كودكان و از دست رفتن دسترسي
  شان؛كانشيرده و كود زن باردار و مادران ميليونيك ازجملهميليون نفر به خدمات درماني، 

 3اي اشاره به هشدار در زمينه متوقف شدن خدمات تأمين ضروري آب و بهداشت بر ط)
دن اهم نيامها، از پايان ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، در صورت فرميليون كودك و جوامع آن

  يون دالري؛ ميل 45بودجه 
وراي شلسه جاشاره به اظهارات مارك لوكوك، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، در  ي)

سترده هاي مالي گامنيت، مبني بر هشدار در زمينه سقوط يمن در صورت فراهم نيامدن كمك
بتاليان به درصد از م 25كه حدود  –و با توجه به شيوع سريع ويروس كرونا در اين كشور 

 اند؛رسيده بر اثر آن جان خود را از دست دادهثبت 

هشدار در زمينه مرگ تعداد بيشتري از مردم اين كشور و كودكان آن بر اثر گرسنگي يا  ك)
با توجه در اختيار نداشتن امكانات و تجهيزات الزم جهت  19 –به وبا يا بيماري كوويد  ابتال

  ؛52هاخود در برابر اين بيماري ايمن ساختن
  
  
  

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري سازمان ملل.  52
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