
 

 

    
   
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  1400 ماهارديبهشت وخرداد
 

510301400  
 

 
ي 

شر
ق ب

حقو
مه 

رنا
 كا

ي به
گاه

ن
عر

ي(
عرب

ده 
متح

ت 
ارا

و ام
ين 

حر
ي، ب

ود
 سع

ان
بست

5(  
 

دي
هبر

ش را
زار

گ
    

23/ 
14

00
  

  



  2                                                                                                                             23گزارش راهبردي 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  3                  )             5( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

  درآمد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا رد

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 خردادماهو  ماهارديبهشت، در كشورهاي منطقه
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهو اخبار آشكار 

خالصه به  صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  
  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي قض حقوقالف) موارد ن

 

  عربستان سعودي*
، 1400 خردادماه 5انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه  -1

الملل و شماري از ديگر نهادهاي حقوق بشري از در خصوص درخواست سازمان عفو بين
  خود به عربستان سعودي. 2ودشركت گوگل جهت توقف خدمات بخش كال

اي بيانيه نهاد حقوق بشري ديگر به صدور 38الملل و اشاره به اقدام سازمان عفو بين الف)
 مشترك، مبني بر درخواست از شركت گوگل جهت عدم ارائه خدمات بخش كالود خود

ات عاطال به عربستان، به دليل نقض حقوق بشر در اين كشور و نگراني از دسترسي آن به
  مخالفان خود؛ ويژهبهكاربران، 

                                                            
بان حقوق بشر )؛ سازمان ديده InternationalAmnestyالملل ()؛ سازمان عفو بينUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Human Rights Watch(المللي براي عدالت و حقوق بشر كز بين)؛ مرInternational Centre  for  Justice and Human 

Rights؛ خبرگزاري آناتولي( )Anadolu  Agency(كارزار بين ؛) المللي براي آزادي در امارات متحده عربيInternational 

Campaign  for  Freedom  in  the United Arab  Emirates  (ICFUAE) خبري بحرين ميرور ()؛ پايگاهBahrain Mirror ؛(
تحليلي ميدل ايست  –)؛ پايگاه خبري SALAM for Democracy and Human Rightsسازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر (

 European‐Saudi Organization for Human Rightsبشر (سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپايي Middle East Eyeآي (

(ESOHR)شبكه خبري دويچه وله. ) و  
٢ Cloud 



  4                                                                                                                             23گزارش راهبردي 

 

خصي اشاره به سابقه عربستان در جاسوسي از شهروندان اين كشور و نقض حريم ش ب)
سي به راي دسترب توييترو تن از كاركنان داقدام آن به استفاده از  ازجملهها در اين بيانيه، آن

 نيني؛اطالعات كاربران اين شبكه اجتماعي و شماري از موارد ديگر اين چ

رساني در خصوص ميالدي، به اطالع 2020اشاره به اقدام شركت گوگل، در سال  ج)
اندازي خدمات بخش كالود در عربستان و تصريح اين امر هاي جديد خود در زمينه راهبرنامه

 شود؛هاي الزم براي اين طرح با همكاري شركت آرامكوي سعودي ايجاد ميكه زيرساخت

 بسياري انندارت و تهديد قرار گرفتن مخالفان در عربستان سعودي، ماشاره به مورد نظ د)
ود در ل كالمنطقه و امكان استفاده اين كشور از فناوري گوگ غير دموكراتيكاز كشورهاي 

 راستاي كمك به انجام اين اقدامات و به مخاطره افكندن حقوق بشر؛

بني بر مالملل، ازمان عفو بيناشاره به اظهارات راشا عبدالرحيم، مدير بخش فناوري س ه)
كننده بودن سوابق نقض حقوق بشر در عربستان سعودي و تبديل شدن آن به نگران

  كشوري ناامن با توجه به نظارت ديجيتالي حكومت آن بر مخالفان خود؛
هاي خود در راستاي تأكيد بر ضرورت اقدام شركت گوگل به متوقف ساختن طرح و)

د كه بتواند اثبات كناين شركت تا زماني كه ستان سعودي ايجاد بخش كالود در عرب
ا استفاده از بنقض حقوق بشر و  عاملسيستماين لت از توان از سوء استفاده احتمالي دومي

  ممانعت به عمل آورد؛فناوري اين شركت 
 و سازمان كانادايي سياست اينترنتي و منافع 3اشاره به اقدام سازمان حقوق مدني اكسس ناو ز)

  اي سرگشاده در اين زمينه به شركت گوگل؛، در ماه ژانويه سال جاري به ارسال نامه4عمومي
 كيدأت نامه گوگل نيز بر تعهد خود به حقوق بشر ارسال ايندر پي گفتني است كه  ح)
گل ت گوخدماگفته است كه ارزيابي مستقلي در رابطه با مسئله حقوق بشر براي  ه وكرد

 رموردنظ و اقدامات الزم براي رسيدگي به مسائلانجام داده ودي در عربستان سعكالود 
  ؛ها صورت گرفته استآن

                                                            
٣ Access Now 
٤ CIPPIC 
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كه اين اقدامات چه بوده و در است اين شركت مشخص نكرده  اين در حالي است كه ط)
واكنشي نشان  بشري حقوق هايسازمان ساير و المللبينهاي سازمان عفو به خواسته ابتدا

  ؛5نداده است
  
، 1400 خردادماه 2بان حقوق بشر، در روز يكشنبه تشار گزارش از سوي سازمان ديدهان -2

آزادي برخي از  رغمبهها در عربستان سعودي رحمانه سركوبدر خصوص تداوم بي
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  زندانيان.

هاي قاموي مسدان مستقل از تداوم تمام و كمال سركوب مخالفان، فعاالن حقوق بشر و منتق الف)
توان مي زجملهاميالدي كه  2021سال  اوايلآزادي برخي از فعاالن سرشناس در  رغمبهسعودي، 

هاي طوالني مدت، بر هاي مارس و آوريل سال جاري به تحمل حبسبه محكوميت سه مرد در ماه
  ه كرد؛ ها، اشارآميز آنها و اظهارات صلحمبناي اتهامات مربوط به مخالفت

آوريل سال جاري، به  5اشاره به اقدام دادگاه تروريسم عربستان سعودي، در روز  ب)
سال  20سال حبس و  20ساله، به تحمل  37، امدادگر 6محكوم كردن عبدالرحمن السدهان

  آميز وي؛ممنوعيت از سفر، بر مبناي اتهامات مربوط به اظهارات صلح
به 7آوريل، به محكوم كردن محمد الرابعه 20گاه، در روز همچنين اشاره به اقدام همين داد ج)

 هايكنشگرياي از اتهامات مبهم و ساختگي مربوط به سال حبس، بر مبناي مجموعه 6تحمل 
هاي سعودي اين دو وي: گفتني است كه طبق اظهارات منابع نزديك به هر دو پرونده، مقام

  هاي دروغين كردند؛ء اعترافمتهم را به هنگام حبس، شكنجه و ناگزير به امضا
بان حقوق بشر، ، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده8اشاره به اظهارات مايكل پيج د)

مبني بر حاكي نبودن اقدام عربستان سعودي به آزاد كردن چندين فعال سرشناس، از نرم 
دادگاه تروريسم اين كشور،  اينكهگرانه حكومت آن با توجه به شدن مواضع سركوب

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 5

https://b2n.ir/h36271 
٦ Abdulrahman al‐Sadhan 
٧ Mohammed al‐Rabiah 
٨ Michael Page 
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كند و ساله صادر مي 20آميز، احكام محكوميت هاي مسالمتهمچنان براي كنشگرايي
المللي شماري از فعاالن را كاهش فشارهاي بين منظوربههاي سعودي ، اگرچه مقاماينكه

 ها در قبال مخالفان تغيير نكرده است؛آزاد نمودند، اما نگرش آن

در عربستان، در ماه مارس  احمرهاللق اشاره به محبوس شدن السدهان، كارمند ساب ه)
كاربري او در  حساببههاي سعودي شود مقامگفته مي ازآنكهپسميالدي،  2018سال 

  رخنه كردند؛ توييترشبكه اجتماعي 
هاي اين كشور به نگاه داشتن السدهان در مكاني نامعلوم و بدون اشاره به اقدام مقام و)

به او اجازه  كهآنرج به مدت نزديك به دو سال، پيش از امكان برقراري ارتباط با جهان خا
، تماس تلفني كوتاهي با خانواده خود داشته باشد: گفتني 2020دهند تا در ماه فوريه سال 

ماه مارس، دادگاه كيفري ويژه، در  اوايلاست كه سرانجام پس از تفهيم اتهامات به او در 
وم نمود و السدهان نيز در اوايل ماه مه سال حبس محك 20آوريل وي را به تحمل  5روز 

  درخواست تجديد نظر براي اين حكم را ارائه داد؛
پست، مبني بر مورد شكنجه  اشاره به اظهارات خواهر السدهان خطاب به روزنامه واشنگتن ز)

قرار گرفتن بردارش در زمان حبس و ناگزير شدن او به امضاء اسناد و مداركي كه در دادگاه 
  ها را يافته باشد؛وي امكان خواندن آن كهآنشاهد از آن استفاده شده، بدون  نعنوابه

هاي سعودي به دستگيري الرابعه، نويسنده سرشناس، در ماه مه سال اشاره به اقدام مقام ح)
ميالدي، به همراه شماري از فعاالن سرشناس حقوق زنان، محبوس نگاه داشتن  2018

  - به سه سال، پيش از تفهيم اتهامات به وي در ماه مارس  خودسرانه او براي مدت نزديك
اي در راستاي به امضاء بيانيه ازجملهاتهاماتي مبهم كه به جرائم واقعي شباهت نداشتند، 

لرزه در آوردن ساختار اجتماعي و تضعيف انسجام ملي و اجتماعي يا ارتباط و مالقات با 
  يت و ثبات كشور؛افرادي در راستاي آسيب وارد آوردن به امن

اشاره به صدور حكم محكوميت الرابعه از سوي دادگاه كيفري ويژه، يك ماه پس از  ط)
سال حبس را براي او  25دادستاني تقاضاي صدور حكم حداكثري  كهدرحاليمحاكمه او 
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ها كرده بود: گفتني است كه طبق اظهارات منابع مطلع وي به هنگام حبس از سوي مقام
 تداوم قرار گرفته است؛مورد شكنجه م

اشاره به اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي، در ماه مارس، به افزايش محكوميت محمد  ي)
گريز  منظوربهميالدي  2017، به ميزان سه سال، به دليل سفر به كشور قطر در سال 9العُتيبي

اري او از اي ناعادالنه: گفتني است كه پس از استرداد اجباز قرار گرفتن در معرض محاكمه
هاي اين كشور اقدام به حبس وي كردند و دادگاهي سعودي او را، قطر به عربستان، مقام

سال حبس محكوم نمود، به دليل ايجاد  14ميالدي، به تحمل  2018در ماه ژانويه سال 
سازماني بدون مجوز و ساير اتهامات مبهم مربوط به تشكيل نهادي حقوق بشري در سال 

 به سرعت نيز منحل شد؛ميالدي كه  2013

هاي اخير به آزاد كردن شماري از فعاالن هاي سعودي، در ماهاشاره به اقدام مقام ك)
لبته تان، ابرخوردار از شهروندي كشورهاي متحد عربس دو تابعيتيافراد  ازجملهسرشناس، 

نجام خاموش نگاه داشتن صداي اين فعاالن و ممانعت به عمل آوردن از ا شرطبه
هاي سعودي، از ماه مارس سال شان: اين در حالي است كه، مقامهاي حقوق بشريتفعالي

 اند؛مدت نمودههاي طوالنيجاري ميالدي اقدام به محكوميت فعاالن به تحمل حبس

ري سال جا وريهاشاره به آزاد شدن ُلجين الهذلول، فعال حقوق زنان، از زندان در ماه ف ل)
ه اين تي كت نزديك به سه سال حبس تعليقي به دليل اتهاماميالدي، برخوردار از محكومي

ه رتكاب وي باراده كنند و با توجه به ا كه نادهد تا هر زمهاي سعودي ميامكان را به مقام
اه ساكت نگ ها، او را به زندان بازگردانند كه به معناياقدام مجرمانه از نگاه آن هرگونه

ر مجدد از سوي وي به شما كنشگريهرگونه  از عمل آوردنداشتن وي و ممانعت به 
آيد: گفتني است كه دادگاهي سعودي، در ماه مارس سال جاري، حكم محكوميت مي

 الهذلول را تأييد كرد؛

                                                            
٩ Mohammad al‐Otaibi 
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، نويسنده و روشنفكر 10هاي سعودي به آزاد كردن صالح الحيدراشاره به اقدام مقام م)
ماه فوريه سال جاري ميالدي، با  نگار و پزشك در، روزنامه11سعودي و َبِدر االبراهيم

شان: گفتني است كه هر دوي اين افراد تبعه سپردن وثيقه و با توجه به جاري بودن محاكمه
ميالدي در حبس به سر بردند. همچنين مادر  2019بوده كه از ماه آوريل سال  متحدهاياالت

آيد كه در ماه مي ، يكي از فعاالن سرشناس حقوق زنان به شمار12الحيدر، عزيزه اليوسف
 مشروط آزاد شد؛  طوربهميالدي  2019سال  اوايلدستگير و در  2018مه سال 

سال حبس در ماه  5، فعال حقوق زنان، به تحمل 13اشاره به محكوم شدن نسيمه الساده ن)
بر مبناي اتهامات مربوط به  –كه نيمي از آن تعليق شده است  –ميالدي  2020نوامبر سال 
آميز او، همچنين اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي به تأييد محكوميت وي صلح هايكنشگري

رود او در ماه ژوئن سال جاري در ماه مارس سال جاري ميالدي: گفتني است كه گمان مي
آزاد شود، البته با در نظر داشتن اين امر كه به دليل بخش تعليق شده محكوميت وي، 

 توانند وي را به زندان بازگردانند؛اراده كنند مي كه ناها هر زممقام

ان اء مخالفهاي سعودي به تداوم مورد هدف قرار دادن و آزار و ايذاشاره به اقدام مقام س)
يد خودسرانه تحميل و تجد ازجملههاي متعدد، ها با توسل به روشهاي آنو خانواده
 ت؛جازات جمعي اسمها كه مصداق هاي سفري و حبس خودسرانه آنممنوعيت

هاي سفري بر السدهان، الرابعه و هاي سعودي به تحميل ممنوعيتاشاره به اقدام مقام ع)
 5يت منوعالعتيبي، عالوه بر فعاالنِ در حال حاضر محبوس در زندان و همچنين اعمال م

 شان؛آزاد شدن رغمبهساله از سفر براي الساده و الهذلول 

ميالدي، به حبس عمر  2020ه مارس سال هاي سعودي، در مااشاره به اقدام مقام ف)
، مقام سابق سعودي 16ساله، فرزندان سعد الجبري 21 15ساله و سارا الجبري 22 14الجبري

                                                            
١٠ Salah al‐Haidar 
١١ Bader al‐Ibrahim 
١٢ Aziza al‐Yousef 
١٣ Nassima al‐Sadah 
١٤ Omar al‐Jabri 
١٥ Sarah al‐Jabri 
١٦ Saad al‐Jabri 
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ناگزير ساختن الجبري به  منظوربهها در مكاني نامعلوم در تالشي آشكار و نگاه داشتن آن
  بازگشتن به عربستان؛

ها در نآراي وامبر، به صدور حكم محرمانه باشاره به اقدام دادگاهي سعودي، در ماه ن ص)
و  شوييپولو نيم سال حبس به جرم  6و  9اي ناعادالنه مبتني بر تحمل به ترتيب محاكمه

 كنند: گفتنيها اين اتهامات را رد ميتالش براي گريز غيرقانوني از كشور كه خانواده آن
 شانهخانوادها را بدون اطالع ري، حكم آننظرخواهي در ماه جااست كه يك دادگاه تجديد

 تأييد كرده است؛

، پزشك سعودي برخوردار از شهروندي 17اشاره به تداوم ممنوعيت دكتر وليد فتيحي ق)
  تن از اعضاء خانواده خود؛ 7ميالدي، به همراه  2017، از سفر از ماه نوامبر سال متحدهاياالت

كردن دكتر  ميالدي، به محكوم 2020سال اشاره به اقدام دادگاهي سعودي، در ماه دسامبر  ر)
 هايكنشگريها و سال حبس به دليل اتهامات مبهم، عمدتاً مربوط به نگرش 6فتيحي به تحمل 

 2021آميز وي: گفتني است كه دادگاه تجديدنظرخواهي، در ماه ژانويه سال سياسي صلح
سدود منين يت سفر و همچميالدي، تقريباً ميزان محكوميت او را به نصف رسانده، اما ممنوع

 هاي مالي وي را لغو نكرده و او همچنان در حبس باقي مانده است؛شدن دارايي

تن از اعضاء  18، روحاني سعودي زنداني و 18اشاره به ممنوعيت سلمان العوده ش)
هاي سعودي العوده را در ميالدي: گفتني است كه مقام 2017خانواده وي از سفر از سال 

مبناي اتهام عمدتًا مربوط به روابط ادعايي او با اخوان المسلمين و حمايت  ، بر2017سال 
ها در تالش براي دستيابي به صدور عمومي از مخالفان زنداني دستگير كردند و دادستان

 حكم اعدام عليه وي هستند؛

 ناپذيري اقدام عربستان سعودي به ترميماشاره به اظهارات مايكل پيج، مبني بر امكان ت)
و شكنجه منتقدان در راستاي  ، دستگيريالمللي خود تا زمان تداوم آزار و اذيتچهره بين

  ؛19به فرار از كشور كردنشانها و يا ناگزير مطيع كردن آن
                                                            

١٧ Walid Fitaihi 
١٨ Salman al‐Awda 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 19
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، در روز 20بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
از  21نهادمردم سازمان 16، در خصوص درخواست 1400 ماهارديبهشت 29چهارشنبه 

 2019عربستان سعودي براي بازگرداندن بقاياي قربانيان اعدام دسته جمعي ماه آوريل سال 
برخي از محورهاي اين گزارش  .هايشانخانوادهميالدي و پايان دادن به درد و رنج 

  از: اندعبارت
دي، به ميال 2019آوريل سال  23اشاره به اقدام حكومت عربستان سعودي، در روز  الف)

جمعي كودكان و اعدام دسته ترينبزرگتن از شهروندان خود كه تا به امروز  37اعدام 
جمعي در دوران حكمراني ملك سلمان و محمد بن سلمان، دومين اعدام بزرگ دسته

  آيد؛وليعهد عربستان، به شمار مي
اجعه با يد عمق اين فميالدي تاكنون، به تشد 2019اشاره به اقدام حكومت، از سال  ب)

وم ، محرهايشانخانوادهشدگان به توجه به امتناع آن از بازگرداندن بقاياي بسياري از اعدام
 ها از برخورداري از حق آگاهي از حقيقت و نقض اصل ممنوعيت مطلق شكنجهكردن آن

  و ديگر اقدامات غيرانساني؛
ه مناسبت سالگرد اين روز هولناك سازمان مردم نهاد حقوق بشري، ب 16اشاره به اقدام  ج)

عامالن اين كشتار و  پاسخگو كردنهاي قربانيان، جهت و در راستاي همبستگي با خانواده
هاي قربانيان بايد خانواده اينكهبا توجه به  هايشانخانوادهبازگرداندن پيكرهاي قربانيان به 

                                                                                                                                                            
 https://www.hrw.org/news/2021/05/23/saudi‐arabia‐repression‐rages‐despite‐releases 
٢٠ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٢١ The undersigned, 

١. Alkarama Organization 
٢. Al‐QST Organization for Human Rights 
٣. Anti‐Death Penalty Asia Network (ADPAN) 
٤. Article 19 Organization 
٥. Capital Punishment Justice Project, Australia 
٦. Child Rights International Network (CRIN) 
٧. Egyptian Commission of Rights and Freedoms (ECRF) 
٨. Eleos Justice, Monash University, Australia 
٩. Grant Liberty Organization 
١٠. Harm Reduction International (HRI) 
١١. MENA Rights Group 
١٢. Reprieve Organization 
١٣. Sanad Human Rights Organization 
١٤. Salam for Democracy and Human Rights 
١٥. The European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
١٦. The International Center for the Supporting Rights and Freedoms 



  11                  )             5( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ن تدفين عزيزان خود و مطابق با سنن و اعتقادات و مناسك فرهنگي و مذهبي خود، امكا
 ها را بيابند؛عزاداري براي آن

براي  شدگان بر اساس اعترافات تحت شكنجه و يااشاره به محكوم شدن بسياري از اعدام د)
المللي آزادي بيان و مشاركت در مندي از حقوق بينتواند بهرهجرائمي كه مبناي آن مي

  آميز باشد؛اجتماعات صلح
جمعي كه  شدگان اين اعدام دستهكودك در ميان كشته 16 كمدستاشاره به وجود  ه)

ستان سعودي شد: نفر در آن سال براي عرب 185نهايتاً منجر به ثبت سابقه آمار باالي اعدام 
استفاده و شدگان از جانب مقامات در معرض سوءهاي اعداماين در حالي است كه خانواده

ها ها در خصوص زمان اعدامز اطالع به آنا كهاينرفتار قرار گرفتند، با توجه به سوء
آگاهي  شانعزيزانها از مرگ شدگان از طريق رسانههاي اعدامخودداري ورزيدند و خانواده

 ها را نيافتند؛پيدا نموده و فرصت خداحافظي با آن

اع تنه به امهاي با توجاشاره به تداوم اقدام حكومت به زجر دادن بسياري از اين خانواده و)
ها نه ن آنو در نتيجه، محروم كرد هايشانخانوادهشدگان به آن از بازگرداندن بقاياي اعدام

  ها؛تنها از حق خداحافظي با عزيزان خود، بلكه حق عزاداري براي آن
هاي عربستان در رحمانه با توجه به اقدام مقاماشاره به سابقه داشتن اين اقدامات بي ز)

شدگان يك اعدام تن از كشته 4متناع از بازگرداندن پيكر ميالدي، به ا 2016سال 
جوي سعودي و پيكر شيخ نمر النمر، فعال اجتماعي مسالمت ازجملهجمعي ديگر، دسته

  ، كودك اعدام شده؛22علي الريبه
 83 كمدستتوان گفت كه عربستان تاكنون از بازگرداندن پيكرهاي در مجموع مي ح)

 تني كه به هنگام ارتكاب جرم كودك به شمار 8 كمدست ازجمله –شهروند سعودي 
ه كشماري از كارگران مهاجر، خودداري ورزيده است. گفتني است و تعداد بي –آمدند مي

 شهروند خارجي اعدام 337 تاكنونهمچنين، از زمان حكومت ملك سلمان عربستان 
 اند؛ها كارگران مهاجر بودهاند كه بسياري از آنشده

                                                            
٢٢ Ali al‐Ribeh 
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ان به شدگ ه منجر شدن ناكارآمدي دولت عربستان در بازگرداندن پيكرهاي اعداماشاره ب ط)
وعي ده و يا به نبريده ش عزيزانشانپيكرهاي  كه نهايشااين نگراني جدي در ميان خانواده

خاشقچي در  پس از قتل هولناك جمال ويژهبهاني رفتار قرار گرفته است: اين نگرمورد سوء
  گرفت؛ ميالدي قوت 2018سال 
عزاداري  اعالميه جهاني حقوق بشر از حق تدفين و 27و  18اشاره به حمايت بندهاي  ي)

شدگان بايد از حق آگاهي از چگونگي هاي كشتهخانواده اينكهشدگان مبتني بر براي كشته
ها، ايجاد بناي ها، همچنين عزاداري براي آنو چگونگي و محل دفن آن عزيزانشانمرگ 
  شان برخوردار شوند؛اس سنت جوامعها بر اسو اداي احترام به آن انبرايشيادبود 

گفتني است كه دولت سعودي بسياري را از اين حقوق محروم نموده و اين  ك)
  .23ها را دارندنهاد درخواست اعاده آنهاي مردمسازمان

  
  بحرين*
، 1400 خردادماه 6شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز پنج -1

 ابزار ستمگري. عنوانبهدر خصوص استفاده حكومت بحرين از سلب تابعيت خودسرانه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

، با 24اشاره به انتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر الف)
منطقه خاورميانه و شمال تابعيتي و شبكه بي 25تابعيتي و شمولهمكاري مؤسسه بي

، در روز 28»27سلب تابعيت خودسرانه در بحرين: ابزار ستمگري«، تحت عنوان 26آفريقا
  ؛خردادماه 4شنبه سه
اشاره به اقدام حكومت بحرين به سلب تابعيت از مدافعان و حاميان حقوق بشر پس  ب)

كشور و  ميالدي و همچنين تحليل قانون مليت در اين 2011هاي سال از ناآرامي

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  23

 https://www.esohr.org/en/?p=3928 
٢٤ SALAM for Democracy and Human Rights 
٢٥ Institute on Statelessness and Inclusion 
٢٦ MENA Statelessness Network 
٢٧ "Arbitrary Revocation of Nationality in Bahrain: A Tool of Oppression" 
٢٨ https://salam‐dhr.org/?p=4488 
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سلب تابعيت و محروم كردن شهروندان از  منظوربهاز سوي حكومت  كهآنهاي اصالحيه
 اين حق، در راستاي سركوب مخالفان اتخاذ شده است؛

الملل و همچنين ساير ها و موازين حقوق بشر و حقوق بيناشاره به كنوانسيون ج)
اي تحديد قدرت خارج از تابعيتي، مبتني بر نقش آن در راستهاي مخالف بيضمانت

  نظارت حكومت در اين زمينه؛
بحرين  المللي و تعهداتاشاره به متناقض بودن سلب تابعيت در بحرين با موازين بين د)

ينه ت بحرين در زمدر بسياري از موارد اين چنيني، حكوم اينكهالملل و تحت حقوق بين
 اهش  آنتابعيتي و كب از وقوع بياحترام گذاردن به تعهد خود در راستاي ممانعت و اجتنا

  ناكارآمد عمل كرده است؛
 2019تا  2012نفر، از سال  985اشاره به اقدام حكومت به سلب تابعيت از در مجموع  ه)

ت كه اي: گفتني اسميالدي، از طريق حكم دادگاه، فرمان سلطنتي و يا دستور وزارتخانه
اين كشور،  تن از شهروندان 551يت براي پس از اقدام پادشاه بحرين به احراز مجدد تابع

ليت خود متن رسيده است و اكثريت افرادي كه  434ميالدي، اين تعداد به  2019در سال 
اي در گسترده اند، افراد فاقد تابعيت (فاقد كشور) به شمار آمده و با موانعرا از دست داده

  زمينه برخورداري از حقوق اوليه خود مواجه هستند؛
نه  ز آناه به تبديل شدن سلب تابعيت به سالحي مهم در دستان دولت بحرين كه اشار و)

عان در راستاي حمايت از امنيت ملي، بلكه جهت خاموش كردن مخالفان، سركوب مداف
  برد؛حقوق بشر و تحكيم دستور كار خودكامانه خود بهره مي

 وميتمحر ازجمله، اشاره به پيامدهاي جدي سلب تابعيت براي شهروندان اين كشور ز)
مندي از حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي: گفتني ها از بهرهآن

ر بحرين در زمان سلب شهروندي خود همچنان د كهان است كه اكثر قربانيان اين جري
شده و  كردند، با پيگردهاي قانوني مبتني بر ماندن غيرقانوني در كشور مواجهزندگي مي

  جام اخراج شدند؛سران
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ها (كه بيشتر مردان را مورد زده اين سلب تابعيتاشاره به منجر شدن طبيعت جنسيت ح)
آميز جنسيتي قانون مليت در بحرين (به اين معنا كه دهد) و ويژگي تبعيضهدف قرار مي

به  قل كنند)توانند شهروندي را به كودكان خود منتدر اين كشور تنها پدران و نه مادران مي
ارت ه عببتحت تأثير قرار گرفتن مستقيم كودكان متولد شده از قربانيان سلب تابعيت: 

ه بيجه ديگر اين كودكان نيز از مليت بحريني و حقوق اساسي خود محروم شده و در نت
 آيند؛احتمال زياد فاقد كشور به شمار مي

انون ن قور و موازياشاره به تناقض آشكار سلب تابعيت در بحرين با تعهدات اين كش ط)
المللي در ارتباط با ضرورت اجتناب از موازين بين ازجملهالمللي حقوق بشر، بين
تابعيتي، ممنوعيت تبعيض و ممنوعيت سلب خودسرانه تابعيت و همچنين ساير بي

 مالحظات حقوق بشري در اين رابطه؛

ها و ودسرانه، بلكه خانوادهاشاره به تحت تأثير قرار گرفتن نه تنها قربانيان اين اقدام خ ي)
هاي بعدي و از اين رو تأكيد بر ضرورت اقدام بحرين به بازگرداندن شهروندي به اين نسل

اي كه منجر به سلب ها و از هم گسستن قوانين خودسرانهافراد، جبران مؤثر خسارات آن
  ؛29شوندشهروندي مي

  
 4شنبه يست آي، در روز سهتحليلي ميدل ا –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

هاي خود ، در خصوص درخواست از بريتانيا جهت متوقف ساختن كمك1400 خردادماه
  ه در زندان اين كشور.هاي صورت گرفتبه بحرين به دليل خشونت

ن بار بهداشتي در زندااشاره به منجر شدن وقوع روزمره خشونت و وضعيت دهشت الف)
واست از مداران بريتانيايي از احزاب مختلف، به درخسياستبدنام جو در بحرين، به اقدام 

  ر؛هاي خود به حكومت اين كشودولت جهت تعليق كمك
ماه، خرداد 3اشاره به اقدام نمايندگان پارلمان بريتانيا به ارائه طرحي، در روز دوشنبه  ب)

ر هاي فني خود به نهادهاي نظارتي دمبني بر درخواست از دولت جهت تعليق كمك

                                                            
  ميرور. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري بحرين  29

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/59693.html 
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 17بار انجام شده عليه زندانيان معترض در روز بحرين، در واكنش به سركوب خشونت
ها و مأموران زندان به ضرب و شتم آوريل سال جاري ميالدي: در اين سركوب مقام

رحمانه و ترذيلي قرار ها را در معرض شكنجه و رفتارهاي بيزندانيان پرداخته و آن
  ؛30دادند

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 30

، در 1400ماه هشتارديب 10انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه *
  بحرين. هاي اعتراضي در زندانهاي انجام شده در رابطه با تجمعخصوص سركوب

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين بيانيه 
، سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر ابراز نگراني در خصوص 30اشاره به اظهارات مارتا هورتادو الف)

آميز سالمتم تحصن جهت بر هم زدناستفاده نيروهاي ويژه پليس بحرين به استفاده از ميزان غيرضروري و نامتناسب از زور 
  ماه)؛فروردين 28آوريل (شنبه  17در زندان جو، در بحرين در روز 

ها آن هاي نورزا) و اقدامهاي صوتي (نارنجكاشاره به اظهارات شاهدان اين حادثه مبني بر استفاده نيروهاي ويژه از بمب ب)
  ها؛بسياري از آنرساندن شديد به به ضربه زدن به سر زندانيان و آسيب

آنجا براي  تن از معترضان به ساختماني ديگر كه در 33هاي زندان به انتقال هاي دريافتي مبني بر اقدام مقاماشاره به گزارش ج)
تناقض با  اقدام در اند، كه اينمدتي نامعلوم نگاه داشته شده و قادر به برقراري ارتباط با اعضاء خانواده و وكالي خود نبوده

 الملل است؛انين داخلي بحرين و حقوق بينقو

ست كه اين هاي پزشكي: گفتني افقدان دسترسي به درمان ژهيوبهاعتراض به شرايط زندان،  دراشاره به اقدام زندانيان  د)
ز زندانيان ها عباس مالله، يكي اآغاز شد كه مطابق با گزارش ازآنپسماه) و فروردين 16آوريل (دوشنبه  5ها، در روز اعتراض

  زم جان باخت؛هاي درماني البه مراقبت موقعبهسياسي، به دليل محروميت از دسترسي 
معضلي متداوم در  عنوانبهحرين، هاي انباشته از جمعيت بر زندانهاي درماني دشمار آمدن فقدان مراقبتاشاره به به ه)

 مشكلي مزمن تبديل شده است؛به  19 –گير كوويد هاي گذشته كه پس از شيوع بيماري همهسال

هاي كشور در ها در سراسر كشور كه مقامهاي بحرين به بروز اعتراضگيري در زنداناشاره به منجر شدن شيوع اين همه و)
  هاي اعمال شده براي اين بيماري زنداني نمودند؛ها تن را به دليل نقض محدوديتواكنش به آن ده

ينه درنگ تحقيقات جامع و كارآمد در زموق بشري از دولت بحرين جهت انجام بياشاره به درخواست اين نهاد حق ز)
زنداني كه در مكاني نامعلوم  33بار تحصن برپا شده در زندان جو و ارائه اطالعات در خصوص وضعيت آن خشونت سركوب

 س بگيرند؛اده خود تماتوانند با وكال و خانوها ميآن نكهيااند و حصول اطمينان از محبوس شده

هاي درمان موقعبههاي مؤثر در راستاي حصول اطمينان از فراهم آمدن ها جهت برداشتن گاماشاره به درخواست از مقام ح)
  پزشكي مورد نياز براي زندانيان؛

آغاز شيوع  ني اززندا 1253هاي ويژه به ط) اشاره به اظهارات دادستاني كل مبني بر صدور چندين فرمان در راستاي اعطاء عفو
مند شدند، كه ممكن هاي مصوب در اين رابطه بهرهتن از زندانيان از ديگر اقدام 1747گيري و گفتني است كه در كل اين همه

 ان اين دو گروه وجود داشته باشد؛هايي نيز مياست همپوشاني

ع و خطر شيو اي كاهش انباشتگي زندانشتن آزادي زندانيان بيشتر در راستها جهت در نظر داي) اشاره به درخواست از مقام
اند كه اني شدههاي منتقدانه و يا مخالف خود زندكساني كه تنها به دليل بيان ديدگاه ژهيوبهها، در ميان آن 19 –بيماري كوويد 

  درنگ بايد آزاد شوند.المللي حقوق بشر بيبر اساس قانون بين
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تحليلي ميدل  –، يكي از زندانيان به پايگاه خبري 31عالوي اشاره به شهادت سيد ج)
بار قرار گرفتن از سوي پليس ضدشورش: ايست آي، مبني بر مورد ضرب و شتم خشونت

سال حبس در زندان بدنام جو است كه بسياري از  14 گذراندنگفتني است وي محكوم به 
  ترين زندانيان سياسي را در خود جاي داده است؛سرشناس

ماري ها در زمينه شيوع بياشاره به رو به وخامت نهادن اوضاع در پي بروز نگراني د)
مارس  31سلولي ديگرش، از روز هم 10منجر به حبس او و  كه نادر زند 19 –كوويد 

ارتباطي با جهان  كهآنروز شد، بدون  18متر مربعي براي مدت  20سال جاري، در سلولي 
 خارج داشته باشند؛

 –ويد ماري كوه بيب ابتالبه اقدام دولت بحرين به تأييد بروز تنها تعدادي از موارد  اشاره ه)
شده  مبتالاند كه تعداد افراد هاي حقوق بشري هشدار داده: اين در حالي است كه گروه19

ه دان رو بها به دليل شرايط نامناسب بهداشتي زناحتماالً بسيار باالتر بوده و وضعيت آن
 است؛ وخامت نهاده

بار شونتخآوريل سال جاري، به شكستن  17اشاره به اقدام مأموران امنيتي، در روز  و)
هاي زندان و مرگ هاي نامناسب مقاماز سوي زندانيان معترض به رفتار برپاشدهتحصن 

هاي نورزا به درون آور و نارنجكعباس مالله، زنداني سياسي، كه با شليك گاز اشك
 م زندانيان مواجه شد؛ها و ضرب و شتسلول

زنداني از اين زندان، در پي وقوع اين حادثه، براي  64اشاره به ناپديدشدگي قهري  ز)
روز بر  36تا  30ها در مكاني نامعلوم براي مدت روز و نگاه داشته شدن آن 19مدت 

  ؛32اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين
 2020ال ريه سخانواده خود از ماه فو يبا اعضااشاره به محروميت زندانيان از مالقات  ح)

  هاي تصويري؛ميالدي و نامنظم بودن تماس

                                                            
٣١ Sayed Alawi 
٣٢ Bahrain Institute for Rights and Democracy (Bird) 
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رت جسا اشاره به منجر شدن عدم اقدام متحدان غربي بحرين در قبال اين كشور، به ط)
 آوريل، بدون 17باري چون حمله روز بخشيدن به آن و به وقوع پيوستن حمالت دهشت

  پذيري؛تبرخورداري از احساس مسئولي
اشاره به اقدام فعاالن بحريني، در اواسط ماه مه سال جاري ميالدي، به مورد خطاب  ي)

وي زندان جو را در پي  ازاينكهپس، سفير بريتانيا در بحرين 33رادي دراموند قرار دادن
بازديد از آن در سوم ماه مه، زنداني با مديريت خوب توصيف كرده و افزود كه همه 

اند و اين مكان از استاندارد مناسب بهداشتي براي مقابله با بيماري اكسينه شدهزندانيان آن و
  برخوردار است؛ 19 –كوويد 

سوي  شده از هاي صادراشاره به اقدام نمايندگان پارلمان بريتانيا به محكوم كردن بيانيه ك)
، ددفتر دادرسي وزارت كشور بحرين و مؤسسه ملي حقوق بشر اين كشور، در طرح خو

هاي يانيهكنند، كه به صدور بچرا كه اين دو نهاد در حالي از بريتانيا بودجه دريافت مي
 پردازند؛آوريل مي 17ا رويدادهاي بكننده در رابطه گمراه

وع ستانه وقهاي ميليوني به دولت بحرين در آكاشاره به اقدام دولت بريتانيا به ارائه كم ل)
ام عدالت ميالدي در كشور، به ظاهر در راستاي كمك به اصالح نظ 2011بهار عربي در سال 

ن كيفري و نظارتي كشور: اين در حالي است كه فعاالن حقوق بشر و سازمان ملل اي
  د؛ر نيستنردازم نيز برخواصالحات را تنها ابزاري براي ظاهرنمايي خوانده كه از استقالل ال

ليق ه تعاشاره به درخواست نمايندگان پارلمان بريتانيا از دولت اين كشور جهت ب م)
سازي هاي فني خود به نهادهاي نظارتي بحرين و همچنين مخالفت با مجرمدرآوردن كمك

تحت ها آن اينكهو پيگرد حقوقي قربانيان حمله انجام شده در زندان و حصول اطمينان از 
  گيرند؛جويانه بيشتر قرار نميفياقدامات تال

  ؛ 1934 –زندانيان به بيماري كوويد  ابتالها در زمينه اشاره به افزايش نگراني ن)
 

                                                            
٣٣ Roddy Drummond 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  34
 https://www.middleeasteye.net/news/bahrain‐uk‐prison‐brutality‐calls‐suspend‐assistance 
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ماه ارديبهشت 31انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه  -3
بر ضرورت آزادي تمامي سازمان به نگارش يادداشتي مبني  138، در خصوص اقدام 1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سياسي در بحرين. –زندانيان عقيدتي 
ائتالف، شبكه و سازمان حقوق بشري به انتشار يادداشتي مبني بر  138اشاره به اقدام  الف)

سياسي بحرين در ميانه شيوع ويروس  –درخواست جهت آزادي تمامي زندانيان عقيدتي 
  ا؛كرون
هاي متعلق به كشورهاي اشاره به مورد امضاء قرار گرفتن اين بيانيه از سوي سازمان ب)

 10سازمان از عراق،  12سازمان از اردن،  16سازمان از تونس،  26 ازجملهمختلف جهان، 
 6سازمان از مصر،  12سازمان از يمن،  18سازمان از فلسطين،  10سازمان از مراكش، 

سازمان  2سازمان از سودان،  2سازمان از موريتاني،  2سازمان از سوريه،  5سازمان از لبنان، 
سازمان از بحرين، يك سازمان از الجزاير، يك سازمان از عمان، يك سازمان از  4از ليبي، 

 عربستان سعودي و كشورهاي ديگر؛

سازمان ملل، كميسر عالي حقوق بشر  كل ريدباشاره به مورد خطاب قرار گرفتن  ج)
مان ملل، خانم ميشل باچله، معاونان پارلمان اروپا، كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر ساز

زبان (عربي، انگليسي،  5المللي، از سوي اين بيانيه كه به و نهادهاي حقوق بشري بين
اسپانيايي، فرانسوي و روسي) نگاشته شده و به نمايندگان اين مجامع در برخي از كشورها 

 ارسال شده است؛

آن از اين نهادها به مورد  امضاكنندگاناره به محتواي اين بيانيه مبني بر دعوت اش د)
  هاي بحريني و درخواست جهت: خطاب قرار دادن مقام

  عقيدتي؛ –آزادي تمامي زندانيان سياسي  -
فراهم آوردن امكان الزم براي گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه و ديگر  -

رحمانه، غيرانساني يا ترذيلي جهت بازديد از بحرين و نظارت هاي بيرفتارها يا مجازات
  ها و بر وضعيت زندان
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ين ااعتنايي پزشكي در انجام تحقيق در زمينه مرگ عباس مالله، قرباني شكنجه و بي -
 ها؛زندان

عنوان شديدترين به» هاي پزشكيمحروميت زندانيان از مراقبت«شمار آوردن ه) اشاره به به
مورد نقض  776ها، همچنين وقوع هاي اخير در اين زندانرفتار در سالكل شكنجه و سوءش

تا روز  2018هاي مناسب و الزم پزشكي، از ماه ژانويه سال حقوق بشر در زمينه دريافت درمان
  ميالدي؛ 2021مارس سال  15
ايات متعدد و ها در موارد پيشين به بروز شكشدن وخامت شرايط زنداناشاره به منجر و)

ها جهت تحقق حداقل مقررات هايي مبتني بر درخواست از مديريت زندانوقوع اعتراض
  مان ملل براي رفتار با زندانيان؛معيار ساز

هاي زندان دراي داك در سال توان به ناآراميها ميگفتني است كه از ميان اين اعتراض ز)
  .35ره كردميالدي اشا 2015و زندان مركزي جو در سال  2013

  
  امارات متحده عربي*
 5، در روز چهارشنبه 36المللي براي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين - 1

، زنداني اماراتي، 37خبري خانواده حسن مُنيف عبدا... جبري، در خصوص بي1400ماه خرداد
  اند از:تميالدي. برخي از محورهاي اين گزارش عبار 2020از وي از ماه اوت سال 

اطالعي خانواده حسن مُنيف عبدا... جبري، زنداني اماراتي، از وضعيت او اشاره به بي الف)
ميالدي، كه از نگاه مركز حمايت از زندانيان امارات متحده  2020اوت سال  15از روز 
المللي براي عدالت و حقوق بشر، مصداق حبس وي در مكاني نامعلوم و مركز بين 38عربي

  امكان برقراري ارتباط براي او نيز وجود ندارد؛ بوده كه

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 35

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/59657.html 
٣٦ International Centre for Justice and Human Rights 
٣٧ Hassan Munif Abdullah al‐Jabri 
٣٨ Emirates Detainees Advocacy Centre (EDAC) 
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المللي جهت برقراري اشاره به درخواست اين دو مركز حقوق بشري از مجامع بين ب)
ها به آشكار ساختن هاي امارات در راستاي ناگزير كردن آنارتباط اضطراري با مقام

 در زمينه زندگي او؛هاي جدي درنگ مكان حبس و شرايط الجبري، با توجه به نگرانيبي

ميالدي،  2019ناپذيري مالقات خانواده الجبري با او از ماه دسامبر سال اشاره به امكان ج)
هاي زندانيان، در راستاي مقابله با شيوع هاي اماراتي به تعليق مالقاتبه دليل اقدام مقام

اند تيجه رسيده: اين در حالي است كه خانواده وي به تازگي به اين ن19 –بيماري كوويد 
 كنند؛كاري ميهاي كشور احتماالً در مورد وضعيت سالمتي اين زنداني پنهانكه مقام

 2013نوامبر سال  22اشاره به اقدام كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در روز  د)
مندي خودسرانه بودن حبس الجبري، با توجه به منتج شدن آن از بهره تصريحبهميالدي، 
 آميز؛ق آزادي بيان و آزادي مشاركت در تجمعات و اجتماعات مسالمتوي از ح

آوريل  9هاي امارات متحده عربي، به دستگيري الجبري، در روز اشاره به اقدام مقام ه)
بخشي از سركوب گروهي از فعاالن و دانشگاهيان مخالف و  عنوانبهميالدي،  2012سال 

سال  10، به محكوم كردن او به تحمل 2013ه سال ژوئي 2اقدام ديوان عالي فدرال، در روز 
 مندي وي از حق آزادي بيان و مشاركت در اجتماعات؛حبس به دليل بهره

هاي اين درخواست رغمبهاشاره به تداوم حبس الجبري در زندان الرزين امارات،  و)
 كارگروه سازمان ملل جهت آزادي و جبران خسارات وي؛

دن الجبري در زندان الرزين در شرايطي اسفبار و محروميت او از شاشاره به نگاه داشته ز)
هاي پزشكي: حق برخورداري از درمان ازجملهترين حقوق خود، برخورداري از اساسي

هاي گفتني است كه او، از زمان دستگيري خود بارها خواستار برخورداري از مراقبت
از سوي مأموران زندان، وضعيت  نشدواقع موردحملهبر اثر  ازآنكهپسپزشكي شده بود، 

  روحي و جسمي وي رو به وخامت نهاد؛
هاي همچنين اشاره به محروميت وي از حق خواندن، نوشتن و به جاي آوردن عبادت ح)

حضوري معمول  هايمالقاتهاي تلفني و محروميت او از برقراري تماس عالوهبهروزمره، 
 وي؛ و مورد مصادره قرار گرفتن اموال شخصي
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اشاره به ابراز نگراني جدي مركز حمايت از زندانيان امارات متحده عربي و مركز  ط)
ها المللي براي عدالت و حقوق بشر در زمينه وضعيت سالمت الجبري و درخواست آنبين

درنگ و هاي قهري يا ناخواسته سازمان ملل جهت مداخله بياز كارگروه ناپديدشدگي
جهت اتخاذ تدابير الزم براي آشكار ساختن وضعيت  هاي اماراتدرخواست از مقام

  ؛39الجبري و فراهم آوردن امكان حمايت قانون از وي
 

، در روز 40المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -2
، در خصوص اقدام حكومت امارات متحده عربي به حبس 1400ماه خرداد 5چهارشنبه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  زندانيان.نامحدود 

 سياسي و زندانيان آزاد كردنزمينه  هاي امارات دراشاره به ناكارآمدي متداوم مقام الف)
  شان؛ها به محبوس نگاه داشتن زندانيان پس از تاريخ آزادياقدام آن

ها زن هستند تن از آنكه دو  –اني زند 14شدن نامحدود اشاره به محبوس نگاه داشته ب)
  زم؛الميالدي در امارات متحده عربي بدون انجام فرآيندهاي قضايي  2012از سال  –

ي شان، به مراكزدر زمان پايان محكوميت اشاره به انتقال زندانيان، به جاي آزاد شدن ج)
اري ها، بدون برخوردمستقر در داخل زندان» مراكز مشاوره«يا » مراكز مناصحه«موسوم به 

 از مبناي حقوقي؛

الح ي و اصكه مطابق با روايت رسمي حكومت براي روشنگر –اشاره به كاربرد اين مراكز  د)
ابزاري  عنوانبه –آيند گيرد كه تهديدي تروريستي به شمار ميافرادي مورد استفاده قرار مي

ت و كومي حسياسي جهت خاموش كردن مخالفان، به اين بهانه كه زنداني سياسي تهديدي برا
  آيد؛جامعه به شمار مي

                                                            
  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 39

 https://icjhr.org/urgent‐appeal‐the‐family‐of‐emirati‐detainee‐hassan‐munif‐abdullah‐al‐jabri‐knows‐

nothing‐about‐him‐since‐august‐2020 
٤٠ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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اين رو  كز و ازمرا اشاره به مورد تفهيم اتهام قرار نگرفتن زندانيان انتقال يافته به اين ه)
تواند حكومت مي ترتيباينبهها به ارائه درخواست تجديدنظر: ناپذيري اقدام آنامكان

سركوب  اهدفبنامحدود و  زمانمدتزندانيان را بدون طي فرآيندهاي قضايي الزم براي 
  حق آزادي بيان فعاالن حقوق بشر محبوس نمايد؛

 –يالدي م 2021سياسي از ماه آوريل سال  –زنداني عقيدتي  9اشاره به تداوم حبس  و)
  زم؛اي قضايي البدون طي فرآينده –اند زندانياني كه دوران محكوميت خود را سپري كرده

ر داند در زندان الوثبه، اني شدهنامحدود زند طوربهكه شدن دو زني اشاره به نگاه داشته ز)
 حالندرعيو  –همان زنداني كه دوران محكوميت خود را در آن سپري كردند  –ابوظبي 
  ؛هايشانزندانمرد زنداني به مراكز مناصحه مستقر در  7انتقال 

ماه اوت سال  ، در43و عثمان الشهي 42، بدر البوحيري41شدن اسامه النجاراشاره به آزاد ح)
و ماه ژوئيه  2017ها در ماه مارس سال زمان محكوميت آن كهدرصورتيميالدي  2019
  رسيده است؛ميالدي به پايان  2018سال 
بخشي از سنت  عنوانبهميالدي  2021زنداني در ماه آوريل سال  4اشاره به آزاد شدن  ط)

محكوميت اين زندانيان زودتر به  عفو زندانيان در ماه رمضان: اين در حالي است كه دوران
هاي آوريل و مه سال ، در ماه45و فيصل الشهي 44پايان رسيده بوده است، احمد الموالء

، در ماه مارس سال 46و سعيد البوريمي 2019، منصور االحمدي در ماه اكتبر سال 2017
  ميالدي؛ 2018

د حبس نامحدو اشاره مورد محكوميت قرار گرفتن اقدام امارات متحده عربي به ي)
اي حكومت اين كشور فزاينده طوربهالمللي كه هاي حقوق بشر بينزندانيان از سوي گروه
  هد؛داقدامات پايان  گونهايندهند تا به را تحت فشار قرار مي

                                                            
٤١ Osama Al Najjar 
٤٢ Badr Al Buhairi 
٤٣ Fisal al‐Shehhi 
٤٤ Ahmed al‐Mulla 
٤٥ Fisal al‐Shehhi 
٤٦ Saeed al‐Buraimi 
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شان با محكوميت زمانمدتاشاره به متناقض بودن تداوم حبس فعاالن سياسي بيش از  ك)
هاي اكمهربي در رابطه با محعر و قوانين داخلي امارات متحده المللي حقوق بشموازين بين

  هاي قضايي؛عادالنه و فرآيند
ن و انيااشاره به ناكارآمدي امارات متحده عربي در تصريح دليل حبس نامحدود زند ل)

  اند يا خير؛رمي شدهجها متهم به ارتكاب آيا آن اينكه
 مضد تروريسهاي نامحدود در قانون حبساشاره به عدم تعيين محدوديت زماني براي  م)

  ؛»ريستيد تروتهدي«امارات متحده عربي و ناكارآمدي آن در ارائه تعريفي آشكار از عبارت 
اس ر اساشاره به تداوم ناكارآمدي امارات متحده عربي در عمل به مسئوليت خود ب ن)

ه منصفان كمهز حق محاقانون اساسي در رابطه با فراهم آوردن امكان برخورداري زندانيان ا
  ها به مركز مناصحه؛و دسترسي به مشاور حقوقي پيش از انتقال آن

 –ي شدن بيشتر زندانيان سياسي در زندان الرزين در صحراي ابوظباشاره به محبوس س)
ازمان متداوم حداقل مقررات معيار س طوربه كه ناهاي جهگرترين زندانيكي از سركوب
  كند؛دانيان را نقض ميبا زنملل براي رفتار 

هاي به دست آمده از زندانيان محبوس در زندان الرزين، مبني بر اشاره به گزارش ع)
شرايط غيرانساني اين زندان و همچنين استفاده مأموران زندان از شكنجه و ديگر اشكال 

  .47رفتار در قبال زندانيانسوء
  
  

ير مارات متحده عربي در سابشر از سوي عربستان سعودي و اب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  
  ائتالف به رهبري عربستان *

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 47

 http://icfuae.org.uk/research‐and‐publications‐factsheets/practice‐indefinite‐detention‐uae%C2%A0 
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، در 1400ماه خرداد 8انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز شنبه  -1
زارش گبرخي از محورهاي اين  تغذيه.خصوص رنج صدها هزار كودك يمني از سوء

  از: اندعبارت
اوم تغذيه حاد، به دليل تديمني از گرسنگي و سوء اشاره به رنج صدها هزار كودك الف)

م آب سالا، كه منجر به عدم دسترسي به غذجنگ، درگيري و خشونت طي شش سال گذشته 
  است؛ و بهداشت شده

واجهه مر و اشاره به همچنين افزايش نرخ بيكاري به دليل تداوم منازعات در اين كشو ب)
 فت حقوق خود؛كارگران با مشكالت متعدد در زمينه دريا

ت هداشباشاره به گزارش مشترك سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد (فائو)، سازمان  ج)
 ي برجهاني، برنامه جهاني غذا و صندوق حمايت از كوكان ملل متحد (يونيسف)، مبن

  ميالدي؛ 2020تغذيه در كودكان يمني در سال درصدي ميزان سوء 22افزايش 
مني ميليون كودك ي 2,3ميالدي  2021رود كه در سال ار ميانتظش، بر اساس اين گزار د)

در صورت ه، تغذيهزار كودك مبتال به سوء 100تغذيه حاد شوند. از سوي ديگر ءدچار سو
  ؛عدم درمان جان خود را از دست خواهند داد

ميليون جمعيت يمن به علت ادامه جنگ و  30درصد از  80اين در حالي است كه  ه)
  ؛48هستندهاي بشردوستانه كمككنون، نيازمند دريافت ميالدي تا 2015سال  ها ازدرگيري

  
، 1400ماه دخردا 3انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  -2

هراس اين  حالدرعيندر خصوص افزايش اقدامات حمايتي برنامه جهاني غذا در يمن و 
زارش برخي از محورهاي اين گ ها.اين تالشسازمان از ممانعت به عمل آمدن از 

  از: اندعبارت
اشاره به اقدام برنامه جهاني غذا به افزايش اقدامات حمايتي خود از مردم ساكن  الف)

ها جهت ممانعت به عمل آوردن از بدترين نقاط يمن به لحاظ گرسنگي، در راستاي تالش
                                                            

  ل بازيابي در لينك: گزارش خبرگزاري آناتولي. قاب 48
https://b2n.ir/a94371 
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ان به امكان حفظ اين روند تا پايان ي هشدار در زمينه عدم اطمينحالدرعينبروز قحطي و 
  سال جاري ميالدي؛

، مدير بخش يمن در برنامه جهاني غذا، مبني بر منجر 49اشاره به اظهارات لوران بوكرا ب)
شدن تداوم شكنندگي اوضاع در يمن، عالوه بر جاري بودن متداوم عوامل ايجاد عدم امنيت 

  بدترين سطوح گرسنگي و شرايط قحطي؛پذيري شديد اين كشور در برابر غذايي، به آسيب
الهاي ي كااشاره به تأثير عواملي چون، تشديد منازعات، سقوط اقتصادي، افزايش بها ج)

كننده گرسنگي شديد در يمن در به افزايش نگران 19 – جهاني و شيوع بيماري   كوويد
  سال گذشته؛

توجه به  ن بشري، بابدترين بحرا عنوانبهاشاره به تداوم به شمار آمدن يمن  د)
يان نيروهاي دولتي (دولت عبد سال جنگ، م6ها در خالل چندين باره خانوادهجاشدگي بي

  ربه منصور هادي) تحت حمايت ائتالف سعودي و نيروهاي انصارا...؛
 افزايش ، به همراهبا افزايش بهاي مواد غذايي زمانهماشاره به تداوم يافتن مناقشات  ه)

هاي پيش از جنگ و آغاز موج دوم مهلك شيوع ها در قياس با سالدرصدي هزينه 200
 ؛19 –بيماري كوويد 

 - ايط شبه هزار تن از مردم يمن در شر 50اشاره به قرار داشتن پيشاپيش، نزديك به  و)
كه  الوقوع مواجهه با اين وضعيت: اين در حالي استميليون نفر در خطر قريب 5قحطي و 

پيشگيري، چون اسهال، هاي قابلبه بيماري ابتالدك به دليل در هر ده دقيقه يك كو
  دهد؛هاي تنفسي جان خود را از دست ميتغذيه و عفونتسوء

مه ري برناسرگياشاره به اقدام برنامه جهاني غذا، از ماه فوريه سال جاري ميالدي، به از ز)
با شرايط شبه  اين كشور كهمنطقه  11هزار تن از مردم يمن در  350توزيع ماهانه غذا در ميان 

 قحطي مواجه هستند؛ –

                                                            
٤٩ Laurent Bukera 
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هاي آوريل و هاي اين سازمان در پي تأييد بودجه جديد در ماهاشاره به افزايش كمك ح)
دم امنيت غذايي استان اين كشور كه از باالترين نرخ ع 9ميليون نفر در  6مه، به نزديك به 

  هاي آوريل و مه؛هبرخوردار است، در پي دستيابي به بودجه جديد در ما
هاي ميليون تن از مردم يمن به كمك 13اشاره به وابسته بودن در مجموع حدود  ط)

ها به مناطقي كه از اضطراري غذايي اين سازمان: گفتني است كه اولويت اين كمك
هاي هباالترين نرخ ناامني غذايي برخوردار بوده و همچنين حمايت سريع از خانواد

 ؛اختصاص دارد منازعات، مانند شرايط جاري در استان مأرب،جاشده بر اثر بي
ه خود هاي غذايي ماهاناشاره به، ناگزير شدن برنامه جهاني غذا به متوقف ساختن كمك ي)

ها براي آوريل سال جاري ميالدي و فراهم آوردن اين كمك در مناطق شمالي كشور، در ماه
  برانگيز و همچنين كاهش منابع مالي؛بار، به دليل وجود محيط چالشهر دو ماه يك

گفتني است كه اين نهاد جهت ممانعت به عمل آوردن از بروز قحطي در يمن  ك)
، متحدهاياالتعمدتاً  -ميليارد دالري دارد و حاميان مالي آن  1,9نياز به بودجه  كمدست

ي نزديك به در سال جار -عربستان سعودي، امارات متحده عربي، آلمان و اتحاديه اروپا 
تداوم اقدامات خود در راستاي مبارزه با قحطي  منظوربهميليون دالر به اين سازمان  947

 .50انددر اين كشور، اختصاص داده

  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 50

 https://news.un.org/en/story/2021/05/1092602 


