
 

    

   
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٩٩ ماه شهريور
 

٧٣٠٧٠٩٩  
  

 
ي 

شر
ق ب

قو
 ح

مه
رنا

كا
به 

ي 
اه

نگ
ي(

رب
ه ع

حد
 مت

ت
را

اما
 و 

ين
حر

، ب
ي

ود
سع

ن 
ستا

رب
ع

١٢(  

 
ي

رد
هب

 را
ش

زار
گ

    
٧٣/ 

٩٩  

  



  ٢                                                                                                                           ٧٣گزارش راهبردي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



  ٣                  )             ١٢( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربياهي به كارنامه حقوق بشري نگ
 

 

  

 

  رويداد

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، گزارش١٣٩٩ورماه كشورهاي منطقه، در شهري

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستآشكار به

صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يموردبررسي قرار گرفته است. محورها، 1گروهي

  ت:اس ريشرح ز

  

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

  عربستان سعودي*

، ١٣٩٩شهريورماه  ٢٥شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -١

ن. بستامبني بر انتقاد مجدد شوراي حقوق بشر سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در عر

       اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت

كشور عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر ابراز  ٢٩ر بيانيه از سوي صدو الف)

عليه قهري  هاگيهاي خودسرانه و ناپديدشدشكنجه، بازداشتنگراني در رابطه با اعمال 

اين سومين بيانيه مشترك كشورهاي عضو سازمان : منتقدان حكومت در عربستان سعودي

                                                             
st Monitor Middle Eaتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبري Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده 1

(MEMO)دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( )؛Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) ( پايگاه خبري سازمان ملل)؛UN News و  سازمان حقوق)؛
-Euro( مديترانه - ق بشر اروپابان حقوهديد )؛Sam Organization for Rights and Liberties( »سَم«ي هاآزادي

Mediterranean Human Rights Monitor) ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(Emirates Centre for 

Human Rights (ECHR) (حقوق و دموكراسي بحرين براي  مؤسسه)؛Bahrain Institute for Rights and 

Democracy (BIRD)ي و حقوق بشر در بحرين (ها براي دموكراسمركز آمريكايي )؛Americans for Democracy 

& Human Rights in Bahrain (ADHRB)( ) و شبكه خبري يورونيوزEuronews.(  
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تان سعودي است كه در شوراي حقوق بشر وضعيت حقوق بشر در عربس در خصوصملل 

  ؛شودمنتشر مي

 بشر، بازداشت و تهديد فعاالن جامعه مدني، مدافعان حقوقاشاره به انتقاد از  ب)

 هاي پيشين؛در اين بيانيه همچون بيانيه خبرنگاران و منتقدان سياسي

ر اين ل شده دهاي حاصكننده اين بيانيه از پيشرفتكشور امضاء ٢٩اشاره به استقبال  ج)

 ؛در عربستان سعودي» اعدام كودكان«و » شالق«مجازات در زمينه تحديد 

ستان هاي صورت گرفته در زمينه رعايت حقوق زنان در عرباشاره به برخي از پيشرفت د)

فتني گها عليه زنان و دختران در اين كشور: ، ابراز نگراني از وجود تبعيضحالدرعينو 

كرد به پنج زن مدافع حقوق كشور را قرائت مي ٢٩كه متن بيانيه سفير دانمارك است كه 

  ؛بشر كه در زندان هستند اشاره كرد

اسي، ن سياشاره به درخواست اين كشورها از عربستان جهت آزاد كردن تمامي زندانيا ه)

 منظوربه» ضد تروريسم«از قوانين هاي اين كشور برداري مقامضمن ابراز نگراني از بهره

 كنند؛از حقوق خود استفاده مي آميزمسالمتورد با مخالفاني كه به شكل برخ

ن يه، همچونگار منتقد سعودي، در اين بياناشاره به پرونده قتل جمال خاشقچي، روزنامه و)

 دومين بيانيه اين شورا در سال گذشته در خصوص وضعيت حقوق بشر در عربستان:

وپايي در خصوص وضعيت حقوق بشر در ار كشور عمدتاً ٢٤دومين بيانيه مشترك 

  ؛عربستان سعودي سال گذشته منتشر شده بود

 الم ، به اعيالديمي ماه سپتامبر سال جاري ابتدااشاره به اقدام دادگاهي در عربستان، در  ز)

به زندان  نفر از متهمان اين پرونده ٨رأي نهايي متهمان پرونده قتل جمال خاشقچي كه 

  ؛نشده است ءبته نام اين متهمان افشاال ؛محكوم شده بودند

و آن  ريستهمدافعان حقوق بشر به اين دادگاه به ديده ترديد نگاين در حالي است كه  ح)

ر بار ديگ كننده اين بيانيهءرو كشورهاي امضا اند. از همينارزيابي كرده به مثابه طنزرا 

  ؛نداتار شدهنگار را خواسعامالن قتل اين روزنامه تماميمجازات 
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 ا يكيتاين بيانيه در حالي منتشر شده است كه رياض در تالش است گفتني است كه  ط)

ين ادر  ركاما سفير دانما ،كرسي شوراي حقوق بشر سازمان ملل را از آن خود كند ٤٧از 

بشر  قوقح ءشوراي حقوق بشر در ارتقا ءانتظار اين است كه اعضا رابطه اظهار داشت كه

  ؛قض مكرر آننمونه باشند و نه نا

الزم به ذكر است كه ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، نيز در  ي)

 خود براي چهل و چهارمين جلسه شوراي حقوق بشر، از تداوم حبس خودسرانه سخنراني

ها درنگ آنمدافعان حقوق زنان در عربستان ابراز نگراني عميق كرده و خواستار آزادي بي

  ؛2شده است

  

، ١٣٩٩اه شهريورم ١٧انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -٢

ين انكات مهم . در خصوص صدور رأي نهايي دادگاه متهمان پرونده قتل جمال خاشقچي

   است از:گزارش عبارت 

 يي شهريورماه، به صدور رأي نها ١٧اقدام دادگاه عربستان در روز دوشنبه  الف)

ز پس ا ،نگار منتقد حكومت اين كشورروزنامه ،يچمتهمان پرونده قتل جمال خاشقبراي 

  ؛عفو پنج نفر از محكومان به اعدام توسط خانواده او

سابق نگار روزنامهنده قتل تن از متهمان درجه يك پرو ٥اشاره به محكوم شدن  ب)

دن سال حبس و مواجه ش ١٠حبس، يك متهم به تحمل  سال ٢٠ تحمل به ،واشنگتن پست

متهم  ٨سال حبس، ضمن اشاره به افشاء نشدن نام هيچ يك از  ٧دو متهم ديگر با حكم 

  اين پرونده؛ 

  ز سازمان ملل اهاي هاي مدافع حقوق بشر و مقاماشاره به انتقاد گسترده پيشاپيش گروه ج)

                                                             
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://per.euronews.com/2020/09/15/saudi-arabia-un-human-rights-committe-whip-
capital-punishment 
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شد هاي ار، ضمن تأكيد بر مشاهده نشدن نام هيچ يك از مقامروند دادرسي اين دادگاه

ومت نفوذ حك زير سؤال رفتن استقالل اين دادگاه از روازايندولتي در ميان متهمان و 

  عربستان؛

و  مور پزشكي قانوني عربستانأپس از بازداشت يك ماشاره به تكميل شدن اين پرونده  د)

كاركنان دفتر محمد بن سلمان، وليعهد عربستان از چند افسر اطالعاتي و امنيتي و برخي 

 4و3، و ارسال شدن آن به دادگاهسعودي

هاي فرا اماشاره به اظهارت انيس كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعد ه)

  قضايي، در اين زمينه مبني بر:

 شده از سوي مقاماتي و اخالقي بودن احكام تحميلاشاره به فاقد مشروعيت حقوق -

نه و نگار منتقد، با توجه به عادالعربستان سعودي در پي قتل جمال خاشقچي، روزنامه

  ؛»تمسخر عدالت«عنوان شفاف نبودن روند دادرسي و به شمار آوردن آن به

حال آزاد بودن سال زندان و درعين ٢٠تا  ٥اشاره به محكوم شدن عامالن اين جنايت به  -

مد بن ن محمقامات عالي رتبه سازمان دهنده و حامي آن، ضمن اشاره به مسئول باقي ماند

 سلمان در اين زمينه؛

ي المللي در راستاتأكيد بر ضرورت منجر نشدن احكام صادره به كاهش فشارهاي بين -

هت به ان ملل جها و اعضاء سازمآشكار شدن حقيقت و لزوم تداوم يافتن اقدامات پارلمان

  كرسي نشاندن عدالت به بهترين وجه آن؛

متحده (سيا) به رونمايي كردن از تأكيد بر اهميت اقدام سازمان اطالعات مركزي اياالت -

  ؛5هاي خود درباره مسئوليت وليعهد سعودي در قتل خاشقچييافته

                                                             
، دادگاه عربستان اواخر دسامبر سال گذشته ميالدي اعالم كرده بود كه بر اساس درخواست دادستاني كل اين كشور وجودبااين3

است. بر  حكوم كردهمرگ م نفر را در رابطه با پرونده قتل جمال خاشقجي گناهكار شناخته و پنج نفر از اين افراد را نيز به ١١
  .بودند سال زندان محكوم شده ٢٤سه نفر نيز به اساس حكم صادر شده 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 4
 https://per.euronews.com/2020/09/07/saudi-arabia-court-issued-final-verdicts-jamal-
khashoggi 

  هاي:اظهارت انيس كاالمار. قابل بازيابي در لينك 5
 https://news.un.org/en/story/2020/09/1071862 
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ر د، ١٣٩٩ماه شهريور ١٦بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -٣

  خصوص نامعلوم بودن وضعيت زندانيان سرشناس در عربستان سعودي، مبني بر:

روم ت عربستان به محشر در زمينه اقدام حكومبان حقوق باز سوي ديده نامهتهيه  الف)

هاي اهاي مكردن زندانيان سرشناس از برقراري تماس با اعضاء خانواده يا وكالي خود بر

با  متمادي، ضمن درخواست جهت دسترسي به اين كشور و مالقات خصوصي با زندانيان

  ها؛ورد وضعيت سالمت و ايمني آنهاي جدي در متوجه به نگراني

 هاي حضوري با زندانيانهاي سعودي به ممنوع اعالم كردن مالقاتشاره به اقدام مقاما ب)

 ن ازسراسر كشور، از ماه مارس سال جاري ميالدي، در راستاي ممانعت به عمل آورد

 حال اظهارات فعاالن و ديگر منابع اين كشور مبني برو درعين ١٩ –شيوع بيماري كوويد 

اني و ها به محروم كردن شمار زيادي از مخالفان زنداين مقاممورد و عامدانه اقدام بي

 زندانيان ديگر از تماس با جهان خارج؛

لعوده، ان ااشاره به برخي موارد در اين زمينه، ازجمله اظهارات يكي از بستگاه سلم ج)

ي و جار روحاني سرشناس زنداني، از قطع ارتباط اعضاء خانواده با او از ماه مه سال

 ي برت يكي از اعضاء خانواده لوجين الهذلول، فعال سرشناس حقوق زنان مبناظهارا

پس از  شهريورماه سال جاري، ١٠سرانجام موفق شدن به مالقات با وي در روز دوشنبه 

ن برخي خبري از او: گفتني است كه الهذلول پس از آگاهي از اجازه يافتماه بي ٣نزديك به 

نواده خود دست روز پيش از مالقات با خا ٦ا خانواده خود، از زندانيان به برقراري تماس ب

  به اعتصاب غذا زده بود؛

 دانيان وهاي دريافتي در زمينه مورد آزار و اذيت قرار گرفتن اين زناشاره به گزارش د)

قوق ها با لغو جلسات محاكمه خود بر اساس اتهامات ناقض حمواجهه مكرر و متداوم آن

 شان؛اساسي

                                                                                                                                                                
https://www.middleeastmonitor.com/20200909-saudi-sentences-in-khashoggi-case-lack-
legitimacy-says-un-rapporteur 
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به اظهارات وكالي محمد بن نايف، وليعهد سابق سعودي، مبني بر حبس او بدون اشاره  ه)

داري وي در حال تفهيم اتهام از ماه مارس سال جاري ميالدي و نامشخص بودن مكان نگاه

 –حاضر، همچنين تنها اجازه يافتن وي براي برقراري تماس تلفني با اعضاء خانواده خود 

حال عدم صدور مجوز براي مالقات و درعين –نجام شده ها تحت فشار اكه برخي از آن

او با اعضاء خانواده از زمان دستگيري يا پزشك شخصي خود از نخستين دوره حبس وي، 

  ضمن ابراز نگراني در مورد وضعيت سالمت او؛

هاي سعودي به دستگيري الهذلول و شمار ديگري از فعاالن سرشناس اشاره به اقدام مقام و)

بار جنبش ميالدي و رقم زدن آغاز روند سركوب خشونت ٢٠١٨ن در ماه مه سال حقوق زنا

ماه نخست دستگيري در  ٣داري او براي حقوق زنان در اين كشور، همچنين اقدام به نگاه

هاي مكاني نامعلوم، بدون دسترسي به خانواده و وكالي خود: اين در حالي بود كه مقام

 ها را آغاز كردند؛وج دوم دستگيريعربستان در ماه اوت همان سال م

ميالدي، مبني  ٢٠١٨هاي حقوق بشري در ماه نوامبر سال هاي سازماناشاره به گزارش ز)

زن زنداني ديگر با شوك  ٣بر متهم كردن بازجويان سعودي به شكنجه الهذلول و 

 هاي جنسي، همچنين اشاره به متهم شدن چندينالكتريكي، شالق زدن و آزار و اذيت

ها و آغاز شدن هاي حقوق بشري آنمدافع حقوق زنان به اتهاماتي عمدتاً مرتبط با فعاليت

: اين در حالي است كه از ماه اوت سال جاري، با ٢٠١٩هايشان در ماه مارس سال محاكمه

ها محكوم نشده و جلسه دادگاه ها هيچ يك از آنگذشت بيش از يك سال از آغاز محاكمه

 ن تعيين نشده است؛جديدي نيز برايشا

عنوان يكي از نخستين افراد زنداني شده در ساله، به ٦٣شمار آمدن العوده، اشاره به به ح)

نهاد تازه تأسيس شده  –ميالدي، توسط رياست امنيت كشوري  ٢٠١٧اواسط سپتامبر سال 

و حبس او در سلول  –عنوان وليعهد توسط محمد بن سلمان پس از انتخاب وي به

 ، بدون دسترسي به وكيل و امكان محدود تماس با اعضاء خانواده؛انفرادي

 ٢٠١٨هاي سعودي، در ماه سپتامبر سال اشاره به محكوم شدن العوده توسط دادستان ط)

ميالدي به جرم ارتكاب به اتهاماتي مبهم در رابطه با اظهارات، ارتباطات و مواضع سياسي 
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حريك به خشونت، باقي ماندن وي در سلول وي، فارغ از هرگونه اتهام به اقدام يا ت

ميالدي و به تأخير افتادن جلسات  ٢٠١٩انفرادي، به تعويق افتادن محاكمه او تا اواخر سال 

ها: گفتني است استماع او براي چندين بار متوالي بدون ارائه هرگونه توضيح از سوي مقام

هرگونه تماس با خانواده خود هاي سعودي از ماه مه سال جاري ميالدي او را از كه مقام

 ها نگران وضعيت سالمت وي هستند؛كه آنمحروم كرده، درحالي

ي بر هاي عربستان سعودي، مبناشاره به مستندات نهادهاي حقوق بشري درباره زندان ي)

هاي رفتار، انباشتگي جمعيت، شرايط غيربهداشتي، محروميت از مراقبتمشاهده سوء

 ندانيانزپذيري حمايت به عمل آوردن از سالمت روحي و جسمي ناپزشكي الزم و امكان

  گيري؛پذير در زمان بروز همهپيشاپيش آسيب

ساله، در  ٦٩، شخصيت برجسته حقوق بشري سعودي، 6اشاره به مرگ عبدا... الحامد ك)

مدت زمان محكوميت طوالنيآوريل سال جاري ميالدي، هنگام گذراندن مدت ٢٤روز 

و گزارش سازمان حقوق بشر القسط در اين زمينه مبني بر رو به وخامت خود در زندان 

تأخير انداختن هاي زندان به بههاي اخير و اقدام مقامنهادن وضعيت سالمتي الحامد در ماه

زمان عمل قلب وي، عالوه بر ممانعت از مطرح كردن وضعيت سالمتي خود با 

جاري سكته كرده و به كما رفت و تا زمان  آوريل سال ٩اش: گفتني است كه او در خانواده

 مرگ خود بستري باقي ماند؛

ژوئيه سال جاري  ١٩نگار، در روز ، نويسنده و روزنامه7اشاره به مرگ صالح الشهي ل)

ميالدي، در بيمارستان، دو ماه پس از آزادي از زندان و اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز 

المللي در راستاي تعيين وجود ارتباط ستقل بينبه درخواست جهت انجام تحقيقات م

طور رسمي اعالم نشد، اما به احتمالي ميان شرايط حبس او با مرگ وي بر اثر بيماري كه به

هاي بوده است: گفتني است كه مقام ١٩ –هاي محلي، بيماري كوويد گفته برخي از رسانه

ونه توضيح و پس از گذراندن ماه مه سال جاري، بدون هرگ ١٩سعودي الشهي را در روز 
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ساله محكوميت خود براي اتهامات مربوط به سخنان وي آزاد  ٥دو سال و نيم از دوره 

 كردند؛

هاي سعودي به صدور مجوز براي ورود ناظران تأكيد بر ضرورت اقدام عاجل مقام م)

ن كشور، هاي ايها و بازداشتگاهالمللي به كشور، جهت بازديد مرتب از زندانمستقل بين

هاي مشكوك حين طرفانه در زمينه اتهامات مربوط به شكنجه و مرگانجام تحقيقات بي

هاي خصوصي و منظم با زندانيان و لزوم اقدام متحدان حبس و ترتيب دادن مالقات

هاي اين كشور جهت آزاد كردن افراد زنداني شده تنها به عربستان به درخواست از مقام

  ؛8وق اساسي خودمندي از حقدليل بهره

  

 ١٥تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز شنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٤

، قاري 9، در خصوص اقدام حكومت عربستان به دستگيري عبدا... بَصفَر١٣٩٩شهريورماه 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. سرشناس قرآن

.. يالدي، به دستگيري شيخ عبدا.مجاري  هاي سعودي در ماه اوت سالاقدام مقام الف)

بري بصفر، يكي از قاريان سرشناس قرآن در سراسر جهان اسالم، به گفته حساب كار

گونگي سياسي در توييتر، بدون ارائه جزئيات در زمينه محل و چ –زندانيان عقيدتي 

  دستگيري وي؛

ريعت و مطالعات اسالمي ساتيد گروه شعنوان يكي از اشمار آمدن بصفر بهاشاره به به ب)

 ؛سنت دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده و همچنين دبيركل سابق سازمان جهاني كتاب و

ها ر با گزارشهاي انتشار يافته در زمينه حبس شيخ بصفزماني گزارشاشاره به هم ج)

، استاد دانشگاه و رئيس سابق دانشكده 10دربارة دستگيري و حبس شيخ سعود الفُنيسان

 دانشگاه االمام در رياض، در ماه مارس؛  شريعت
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عنوان بخشي از ها از سوي برخي، بهاشاره به مورد استقبال قرار گرفتن اين دستگيري د)

ليعهد وگرايي در پادشاهي عربستان، بر اساس برنامه محمد بن سلمان، روند سركوب افراط

دن شل برانگيخته حاسعودي، در راستاي زدودن هويت مذهبي از اين كشور و درعين

هاي ها در رسانهتوان به اظهارات آنعنوان نمونه ميخشم اكثريت مردم عربستآنكه به

دن اك كرحبس نخبگان كشور در زندان و پ«گروهي، ازجمله روزنامه رأي اليوم مبني بر 

  اشاره كرد؛» چهره اسالم از آن

را در دست گرفت،  ميالدي قدرت ٢٠١٧گفتني است كه وليعهد سعودي كه از سال  ه)

نگاران، دانشگاهيان و فعاالن فضاي مجازي، تنها به اقدام به سركوب روحانيون، روزنامه

هاي او براي سكوالريزه كردن ها درباره نحوه حكومت وي و طرحدليلي نظرات انتقادي آن

 .11كشور، نمود

  

  بحرين*

، ١٣٩٩شهريورماه  ١٩ه بان حقوق بشر، در روز چهارشنبانتشار گزارش از سوي ديده -١

  :در خصوص مورد پيگرد قانوني قرار گرفتن وكال به اتهام سخنان خود، مبني بر

بان حقوق بشر و مؤسسه بحرين براي حقوق و صدور بيانيه از سوي ديده الف)

، مبني بر تأكيد بر ضرورت عدم ممانعت به عمل آوردن مقامات بحريني از 12دموكراسي

، وكيل مدافع، در راستاي لغو محكوميت 13عبدا... الشمالوي روند درخواست تجديدنظر

و ضرورت متوقف ساختن پيگرد قانوني  ماه حبس براي انتشار توئيت ٨وي به تحمل 

  مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان؛ وكالي مدافع بحريني براي بهره
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رجسته مخالف حكومت، هاي بعنوان وكيل شخصيتاشاره به به شمار آمدن الشمالوي، به ب)

و  –رهبر زنداني بزرگترين حزب اپوزيسيون بحرين، الوفاق  –ازجمله شيخ علي سلمان 

برگزاري جلسه ديوان عالي بحرين براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر حكم الشمالوي 

  شهريورماه سال جاري؛ ٢٤در روز دوشنبه 

ن براي حقوق و دموكراسي، مبني اشاره به اظهارات احمد الوداعي، رئيس مؤسسه بحري ج)

عنوان جديدترين مورد در كارزار بر به شمار آمدن پيگرد حقوقي عبدا... الشمالوي به

حكومت بحرين در راستاي مورد آزار و اذيت قرار دادن قضايي وكالي مدافع و مدافعان 

برداري حقوق بشر، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات بحريني به پايان بخشيدن به بهره

مندي از روندهاي مبهم قانون كيفري در راستاي مجازات مردم اين كشور، تنها به دليل بهره

  از حقوق خود در زمينه آزادي بيان؛  

ژوئن سال جاري ميالدي، به محكوم كردن  ٣٠اشاره به اقدام دادگاهي كيفري، در روز  د)

استفاده از سوء«و » مذهبيپراكني عليه يك گروه نفرت«الشمالوي به اتهاماتي چون 

 ٢٠١٩هاي وي در سپتامبر سال در اين زمينه، كه به انتشار توئيت» هاي ارتباط جمعيرسانه

شود كه در آن به انتقاد از عملكرد حكومت در برخورد با مراسم مذهبي ميالدي مربوط مي

  عاشورا پرداخته است؛

مان برگزاري دادگاه تجديدنظر او: اين در اشاره به آزاد بودن الشمالوي به قيد وثيقه تا ز ه)

ژوئيه سال جاري، به درخواست  ٢٨حالي است كه هيأت انضباطي وكالي بحرين، در روز 

خالد بن علي آل خليفه، وزير دادگستري، او را براي مدت يك ماه ممنوع الكار كرد. گفتني 

گستري براي مدت است كه اين هيأت از وكال و قضاتي تشكيل يافته كه توسط وزير داد

  شوند؛يك دوره دوساله برگزيده مي

اشاره به حاكي بودن پيگرد قانوني الشمالدي از الگوي آزار و اذيت رسمي وكالي  و)

ميالدي، نيز عبدا...  ٢٠١٩منتقد حكومت: گفتني است كه مقامات بحريني در ماه مه سال 

 ٢٠١٧هاي توئيت در سال ٨هاشم، يكي از وكالي سرشناس حقوق بشر را به دليل انتشار 

ميالدي در زمينه فساد دولت و ديگر مسائل سياسي و اجتماعي در بحرين، به نشر  ٢٠١٩و 



  ١٣                  )             ١٢( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربياهي به كارنامه حقوق بشري نگ
 

 

  

 

مهرماه)  ٨سپتامبر سال جاري ( ٢٩اكاذيب متهم كردند؛ قرار است حكم نهايي وي در روز 

  اعالم شود؛

سيون، وزيهبر اپاشاره به مواجه شدن نبيل رجب، مدافع حقوق بشر و ابراهيم شريف، ر ز)

هاي اجتماعي در هاي خود در شبكههاي قضايي مشابه به دليل فعاليتبا آزار و اذيت

هاي اخير كه نمايانگر تالشي هماهنگ از سوي حكومت در راستاي مجازات سال

  هاي برآمده از فضاي مجازي است؛مخالفت

ن حقوق بشر، مبني بر بااشاره به اظهارات جو استورك، معاونت بخش خاورميانه ديده ح)

ضرورت مورد هدف قرار نگرفتن وكالي مدافع مخالفان و يا متهمان مورد غضب 

ها و لزوم اقدام حكومت بحرين به متوقف ساختن جويي از آنحكومت، در راستاي انتقام

هاي مبهم قانوني جهت آزار و اذيت و پيگرد قانوني وكالي مدافع فعاالن استفاده از فرآيند

  ؛14و حقوق بشرمخالف 

 

، 15ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مركز آمريكايي -٢

المللي از بحرين ، در خصوص تهيه درخواست بين١٣٩٩شهريورماه  ١٧در روز دوشنبه 

            نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . براي پايان دادن به مجازات اعدام

اندازي ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين به راهآمريكايياقدام مركز  الف)

نه خطر شهروند بحريني كه در آستا ١٢المللي در راستاي اعالم همبستگي با كارزاري بين

  ي حكم اعدام قرار دارند؛اجراالوقوع قريب

ومان اندازي اين كارزار مبتني بر آشكار ساختن مواجهه اين محكاشاره به هدف از راه ب)

عدالتي در زمينه عدم دسترسي به حقوق قانوني خود يا عدم برخورداري از با بي

هاي ساختگي يا اعترافات اجباري فرآيندهاي حقوقي الزم، با توجه به برگزاري محاكمه
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: گفتني 16هاي محمد رمضان و حسين موسيگرفته شده تحت شكنجه، ازجمله در پرونده

اهكارهاي حقوقي الزم استفاده كرده و در حال حاضر در نفر از تمامي ر ١٢است كه اين 

  الوقوع اعدام قرار دارند؛ي قريباجراآستانه خطر 
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ر خصوص ضرورت متوقف ساختن احكام ، د١٣٩٩ مردادماه ٢شنبه پنج ، در روزبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *

  اعدام دو تن از شهروندان اين كشور، مبني بر:
مركز الملل، بان حقوق بشر، سازمان عفو بينديده ازجملهالمللي و بحريني، سازمان حقوق بشري بين ١٦اقدام  الف)

ي راي دموكراسمركز اروپا ب، »رپريو«افع حقوق بشر موسوم به زمان مدسا ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين،آمريكايي
 به طابخ نامه مشتركو مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، به ارسال  و حقوق بشر در بحرين، مركز حقوق بشر بحرين

م وجه به عدتي موسي، با علنيحسپادشاه بحرين، مبني بر ضرورت اعمال تخفيف در مورد احكام اعدام محمد رمضان و 
    ها؛ ها از محاكمه عادالنه و عدم انجام تحقيقات در مورد اتهامات مربوط به اعمال شكنجه عليه آنبرخورداري آن

فوريه سال  ١٨له، در سا ٣٧و رمضان  ٢٠١٤فوريه سال  ٢١ساله، در  ٣٤موسي اشاره به اقدام مأموران امنيتي به دستگيري  ب)

كه  –تاي الدير گذاري انجام پذيرفته در روسميالدي، به اتهام حمله به پليس با اهداف تروريستي و در ارتباط با بمب ٢٠١٤
  منجر به كشته شدن يك مأمور پليس شد؛

ي مقامات از سو شدن به اعتراف تحت شكنجه و عدم فراهم آمدن امكان الزم اشاره به اظهارات هر دو متهم به ناگزير ج)
  ها با وكالي خود پيش از محاكمه؛جهت مالقات آن

حكام از تأييد اين ا ميالدي، از سوي دادگاه كيفري به اعدام، ٢٠١٤دسامبر سال  ٢٩اشاره به محكوم شدن متهمان در روز  د)
دي، پس از افشاء گزارش پزشكي ميال ٢٠١٨و سپس توقف آن در اكتبر سال  ٢٠١٥سال  خواهي در نوامبرسوي دادگاه فرجام

  مبني بر تصديق اتهامات وارده به حكومت در مورد اعمال شكنجه از سوي يكي از متهمان (موسي)؛
 ٢٠٢٠ژانويه سال  ٨ ، دراشاره به عدم انجام تحقيقات در زمينه اتهامات مربوط به اعمال شكنجه، اقدام دادگاه عالي كيفري ه)

ژوئيه سال  ١٣خواهي در ها و احكام اعدام براي موسي و رمضان و اقدام دادگاه فرجامميالدي، به اعمال مجدد محكوميت
  جاري ميالدي، به تأييد احكام مزبور؛

دار از ور، برخورين كشخواهي، بر اساس قانون بحرين، نزد پادشاه ااشاره به ارسال احكام تأييد شده از سوي دادگاه فرجام و)

نتظار حكم پادشاه امحكوم ديگر به اعدام در بحرين نيز همچنان در  ١٠قدرت تأييد، تخفيف يا عفو مجازات: گفتني است كه 
  هستند؛

زمان ملل، در مورد گزارشگر ويژه سا ٣، ١٣٩٩تير ماه  ٢٥شنبه ، در روز چهارسايت بحرين ميروراز سوي ديگر به گزارش  ز)
افات اخذ ساس اعتراحكامي كه بر ا –احكام اعدام صادر شده در خصوص اين دو شهروند بحريني عميقاً ابراز نگراني كردند 

، صادر شده ميالدي، ٢٠١٤رحمانه در مورد كشته شدن يك مأمور پليس در سال شده تحت شكنجه و ديگر رفتارهاي بي
  متناقض با فرآيندهاي قانوني محاكمه منصفانه بوده و مصداق قتل خودسرانه است؛

كنجه و شكال شااين كارشناسان همچنين تعهدات دولت بحرين در زمينه ضرورت ممانعت به عمل آوردن از اعمال تمامي  ح)
هاي ها و بازپرورين اين اقدامات و فراهم آوردن درمانر اين زمينه، به مجازات رساندن عامالدرفتار، انجام تحقيقات الزم سوء

 الزم براي متهمان يادآور شدند؛

صادر  درنگ احكام اعدام اين دو مرد را متوقف كرده، احكامها در پايان از تمامي مقامات مربوط درخواست كردند تا بيآن ط)
  گيرند؛ المللي مورد محاكمه قرارين قانوني و بينها بر اساس موازشده را لغو نموده و اطمينان حاصل نمايند كه آن

 ٥٣، بيش از ١٣٩٩مرداد ماه  ٢شنبه ، در روز پنجمركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشرگفتني است كه به گزارش  ي)
خواهي اين كشور در زمينه تأييد احكام خطاب به پادشاه بحرين، تصميم دادگاه فرجام اينامهنماينده پارلمان اروپا با امضاء 
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رانسه، فكشور مختلف جهان ازجمله، آلمان،  ١٠اشاره به آغاز شدن اين كارزار از  ج)

اين  هايه عكسني كسوئيس، هلند، اسپانيا، ايرلند، ايتاليا، دانمارك، بلژيك و لبنان و فعاال

  اند از:اند كه عبارتي اعدام را در دست گرفتهاجرازندانيان سياسي در آستانه خطر 

، حسين 19علي موسي محمد، حسين18، حسين ابراهيم مرزوق17علي مهدي محمدحسين

، حسين عبدا... مرهون 22، محمد رمضان21، ماهر عباس الخباز20عبدا... خليل الراشد

، سيد احمد 26، سلمان عيسي سلمان25... جعفر، موسي عبدا24، محمد راضي حسن23راشد

  و 28و زهير ابراهيم جاسم عبدا... 27فوأد االبار

اشاره به اقدام فعاالن به اعالم همبستگي خود با اين زندانيان هم به زبان انگليسي  د)

)#EndDeathPenalty) و درخواست از حكومت #لألعدام_كال) و هم به زبان عربي ،(

                                                                                                                                                                
هاي جسمي و هاستفاداعدام محمد رمضان و حسين موسي را محكوم كردند. بر اين اساس اين دو محكوم مورد شكنجه و سوء
  روحي قرار گرفته و به رغم شواهد و مدارك موجود در اين زمينه در دادگاهي غيرعادالنه محكوم شدند؛

ين شور با بحرهايي را با توجه به روابط نزديك دولت اين كدر همين رابطه برخي از نمايندگان پارلمان بريتانيا پرسش ك)

تن از ديگر  ١٢هم و مقامات بحرين در ميان گذاشته و درخواست عفو اين دو مت مطرح و درخواست نمودند كه اين مسئله را با
پوشي مرا به چش يتانياشهروندان محكوم به اعدام را نمايند؛ اين در حالي است كه برخي ديگر از نمايندگان، مقامات دولت بر

  كنند؛از موارد نقض حقوق بشر جاري در اين كشور متهم مي
به جزيره شطه با يس كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا و رئيس هيأت نمايندگي پارلمان براي راباز سوي ديگر رئ ل) 

شكنجه در  هاي بحرين در زمينه حذف مدارك و شواهد مربوط به اعمالد ناكارآمدي دادگاه، در مورايبيانيهعرب، با صدور 
  اين پرونده به شدت ابراز نگراني كردند؛

مة موسي و گاورن و تام النتوس، نمايندگان كنگره اياالت متحده ضمن محكوم كردن محاكو در پايان نيز جيمز پي. مك م)
م برند و با حكر مياينكه اين دو شهروند بحريني همچنان در حبس به س –خرآميز خواندند رمضان، اين شرايط را نمايشي تمس

  اعدام مواجه هستند.
17 Hussein Ali Mahdi Muhammad 
18 Hussein Ibrahim Marzuq 
19 Hussein Ali Musa Muhammad 
20 Hussein Abdullah Khalil Al-Rashed 
21 Maher Abbas Al-Khabbaz 
22 Muhammad Ramadan 
23 Hussein Abdullah Marhoon Rashid 
24 Muhammad Radhi Hassan 
25 Musa Abdullah Jaafar 
26 Salman Issa Salman 
27 Sayed Ahmed Fuad Al-Abbar 
28 Zuhair Ibrahim Jassim Abdullah 
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ها، عالوه بر ساير ن احكام اعدام اين زندانيان و آزاد كردن آنبحرين جهت متوقف ساخت

  .29زندانيان سياسي

 

  امارات متحده عربي*

 ١٢، در روز چهارشنبه 30انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -١

رغم به پايان رسيدن ، در خصوص محبوس ماندن دو بردار در زندان، به١٣٩٩شهريورماه 

   اند از:   نكات محوري اين گزارش عبارت. هامحكوميت آندوره 

، زندانيان 32و برادر وي، عبدا... الحَجري 31باقي ماندن فهد عبدالقادر الحَجري الف)

ها سياسي در حبس پس از امتناع مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن آن –عقيدتي 

  ؛محكوميتشانبه پايان رسيدن دوره  رغمبه

تحمل  ميالدي و محكوم شدن او به ٢٠١٣ره به دستگيري فهد در دوم مارس سال اشا ب)

 د شدنسال حبس كه در روز دوم مارس سال جاري ميالدي به پايان رسيد و لزوم آزا ٧

به مدت  ميالدي و تداوم يافتن حبس او ٢٠١٩ژوئيه سال  ١٦بردار وي عبدا... در روز 

  بيش از يك سال؛

در  33»٩٤يو.اِي.ايي«محكوم شدن اين دو برادر در پرونده مشهور  اشاره به زنداني و ج)

اي مملو از موارد نقض مكرر و جدي موازين ميالدي كه محاكمه ٢٠١٣دوم مارس سال 

هاي هاي ناعادالنه و تحميل حبسالمللي محاكمه عادالنه بوده و به محكوميتبين

مندي ها امكان بهرهن آنكه به آنتن از متهمان منجر شده است، بدو ٦٩مدت براي طوالني

 رحمانه داده شود؛هاي بياز حق تجديدنظرخواهي در قبال اين محكوميت
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30 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
31 Fahd Abdul Qadir Al-Hajri 
32 Abdullah al-Hajri 
33 UAE94 
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سياسي باقي مانده در حبس پس  –تن از زندانيان عقيدتي  ١١اشاره به اسامي دست كم  د)

، 35، عمران الرضوان34از به پايان رسيدن دوره محكوميتشان، ازجمله عبدا... الحَجري

، 40، سعيد البُريمي39، احمد المالء38، عبدا... الهلو37، منصور االحمدي36الحساني محمود

در زندان الرزين » مركز مشاوره«در مراكز موسوم به  42و خليفه الرابعي 41عبدالوحيد البادي

ويژه با توجه به اينكه اين زندانيان از آيد، بهكه به نوعي حبس خودسرانه به شمار مي

ري الزم براي به چالش كشيدن اين تصميم حكومت امارات متحده امكانات حقوقي و ادا

  عربي برخوردار نيستند؛

س اين م حباشاره به عدم اقدام مقامات اماراتي به تعيين محدوديت زماني براي تداو ه)

حبوس هت مزندانيان در مراكز مشاوره و يا ارائه مبناي حقوقي شفاف براي تصميم خود ج

ها شمار آوردن آنن، به بهانه بهاز به پايان رسيدن دوره محكوميتشاداشتن متهمان پس نگاه

ر اين دكه بر اساس قانون سركوبگرانه مبارزه با تروريسم » تهديدي تروريستي«عنوان به

 آورد؛ميالدي، امكان حبس نامحدود زندانيان را فراهم مي ٢٠١٤كشور در سال 

هاي اخير خود اين اقدام ر يكي از گزارشبان حقوق بشر دگفتني است كه سازمان ديده و)

  ؛43ي قانون برشمرده استاجراغيرقانوني را محكوم و آن را تحقير فاحش حاكميت و 

  

 

                                                             
34 Abdullah Al-Hajri 
35 Amran Al-Radwan 
36 Mahmoud Al-Hosani 
37 Mansour Al-Ahmadi 
38 Abdullah Al-Helou 
39 Ahmed Al-Mulla 
40 Saeed Al-Buraimi 
41 Abdul Wahid Al-Badi 
42 Khalifa Al-Rabaie 
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 ١٢شنبه انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز چهار -٢

پديدشدگي عنوان قرباني نا، در خصوص به شمار آوردن احمد منصور، به١٣٩٩شهريورماه 

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. اجباري در امارات متحده عربي

سال  مارس ٢٠دستگيري احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، در ساعات اوليه  الف)

  ها مأمور امنيتي به منزل او در عجمان؛ميالدي، پس از يورش ده ٢٠١٧

اس ر اسبدون تفهيم اتهام كه ب اشاره به حبس احمد منصور به مدت بيش از يك سال ب)

  ماه آن را در سلول انفرادي گذراند؛  ٦هاي دريافتي دست كم گزارش

شمار آمدن دستگيري و حبس منصور از نگاه كارشناسان حقوق بشر اشاره به به ج)

هاي مشروع و قانوني مدافعان حقوق بشر اي مستقيم به فعاليتعنوان حملهسازمان ملل، به

مايت حهاي چشمگير منصور در راستاي تحده عربي، با توجه به اينكه فعاليتدر امارات م

ه لل ناز حقوق بشر و پيشبرد دموكراسي و همكاري شفاف وي با سازوكارهاي سازمان م

 تنها براي اين كشور بلكه براي كل منطقه از ارزش بااليي برخوردار است؛

صدر در ن الر بندي جداگانه، در زندااشاره به محبوس شدن منصور در سلولي انفرادي د د)

مان زابوظبي، در شرايطي ناگوار و اجازه يافتن او براي ترك سلول كوچك خود، از 

ر دكه  دستگيري، تنها براي چند مالقات خانوادگي و يك بار هواخوري در حياط زندان

يب اعتراض به اين شرايط وي تاكنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده كه موجب آس

 ديدن شديد سالمتي او شده است؛

ميالدي، به تحمل  ٢٠١٨اشاره به محكوم شدن ناعادالنه احمد منصور، در ماه مه سال  ه)

آن،  اهانت به جايگاه و اعتبار امارات متحده عربي و نمادهاي«سال حبس، به جرم  ١٠

وق بشر، آميز او در زمينه حق، و در حقيقت به دليل كنشگري صلح»ازجمله رهبران كشور

  .44هاي اجتماعيازجمله اظهارنظرهاي وي در شبكه
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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*

شنبه نجروز پ تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -١

رد مهم موا. ميليون كودك از تحصيل در يمن ٨، در خصوص بازماندن ١٣٩٩ شهريورماه ٢٠

   :گزارش مذكور به شرح زير است

د انتشار توئيت و فيلم ويدئويي از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متح الف)

زماندن بر باميالدي، مبني  ٢٠٢٠المللي سوادآموزي در سال با روز بين زمانهم(يونيسف)، 

اري ميليون كودك از تحصيل در يمن به دليل تداوم يافتن جنگ و شيوع بيم ٨حدود 

  ؛١٩ –گير كوويد همه

وويد ري كاشاره به بازماندن بيش از دو ميليون كودك از تحصيل، پيش از شيوع بيما ب)

اسر ر سرميليون ديگر به اين تعداد به دليل تعطيلي مدارس د ٥,٨و افزوده شدن  ١٩ –

ر تري از تحصيل بازبمانند دكشور و گفتني است كه هر چه كودكان براي مدت طوالني

د ها به مدارس نيز كاهش خواهمعرض مخاطرات بيشتر قرار گرفته و امكان بازگشت آن

  يافت؛

دن يونيسف در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، مبني بر پرداخت نش گزارشاشاره به  ج)

دن شرايط سال و نامناسب بو ٣دستمزدهاي آموزگاران اكثر مدارس دولتي براي مدت بيش از 

ازعات ليل تداوم يافتن مندبه  –مدرسه در مجموع  ٨يك مدرسه از  –هزار مدرسه  ٢كم دست

ي براي سرپناه ا بهكه بر اثر آن يا تخريب شده، براي اهداف نظامي مورد استفاده قرار گرفته و ي

 اند؛جاشدگان يمني تبديل شدهبي

عنوان مراكزي جهت جداسازي و مدرسه، به ٥٥اشاره به مورد استفاده قرار گرفتن  د)

 يمن؛ ري درن شيوع اين بيمابه ويروس كرونا، از زما مبتالنگاهداري بيماران احتماالً 
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ه ن، بابراز نگراني يونيسف از منجر شدن شيوع هر چه بيشتر ويروس كرونا در يم ه)

ها در جنگ و يا برداري قرار گرفتن آنبازماندن بيشتر كودكان از تحصيل و مورد بهره

ا ني بهاي يمناگزير شدنشان به مشاركت در منازعات با توجه به مواجه شدن خانواده

 هاي اقتصادي بيشتر؛دشواري

، نماينده يونيسف در يمن، مبني بر ابراز نگراني از 45اشاره به اظهارات بيسولو نيانتي و)

عالوه بر تداوم  ١٩ –دست رفتن هر چه بيشتر كودكان يمني بر اثر شيوع بيماري كوويد 

جهات جنگ چندين ساله و به فراموشي سپرده شدن كودكان يمني با توجه به تمركز تو

المللي بر شيوع ويروس كرونا، ضمن خاطرنشان كردن مسئوليت تمامي كشورها جامعه بين

ها از برخورداري حقوق ساير كودكان حق آنجهت كمك به كودكان يمني، با توجه به

  ؛46جهان

 
  

                                                             
45 Beysolow Nyanti 
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