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 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 و اخبار آشكار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400ماه  كشورهاي منطقه، در خرداد
، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانبه دست

 ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس
  ت:اس
  

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

  عربستان سعودي*
شنبه ، در روز سه2بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -1

، در خصوص اقدام عربستان سعودي به اعدام مصطفي آل درويش، 1400خرداد ماه  25
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: مجرم معترض.كودك

د خردا 25شنبه اقدام دولت سعودي به اعدام مصطفي هاشم آل درويش، در روز سه لف)ا
  ؛بود ماه كه با اتهاماتي از جمله مربوط به زماني كه زير سن قانوني بود، مواجه

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR)( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN  News(الملل )؛ سازمان عفو بينAmnesty 

Internationalبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman  Rights Watchالمللي براي آزادي در امارات )؛ كارزار بين
)؛ مؤسسه International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE)متحده عربي (

 Americansها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (آمريكايي for  Democracy  and  Human  Rights  in 

Bahrain (ADHRB)) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for Human Rights سعودي براي  –)؛ سازمان اروپايي
 European‐Saudiبشر (حقوق  Organization  for  Human  Rights  (ESOHR) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(

)Bahrain Mirror حليلي ميدل ايست آي (ت –)؛ پايگاه خبريMiddle East Eye ؛ سازمان خبرگزاري اسوشيتدپرس(
)Associated  Press  (AP)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundation روزنامه گاردين ()وThe 

Guardian.(  
٢ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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 ن آلاشاره به انتشار بيانيه از سوي خبرگزاري رسمي سعودي مبني بر اعدام شد ب)
ن در حالي است كه كميسيون حقوق بشر درويش بر اساس محكوميت تعزيري: اي

امل مجرماني است كه شعربستان، به طور غيررسمي تأييد كرده بود كه وي يكي از كودك
  شده است؛مجرمان ميمفاد فرمان سلطنتي مبني بر استمهال اعدام براي كودك

ي بر بنمهاي اخير به دريافت اطالعات اشاره به موفق شدن خانواده آل درويش در هفته ج)
ها وقفه هز مااانتقال پرونده فرزندشان از ديوان عالي به رياست نهاد امنيتي حكومتي، پس 

  رساني در اين زمينه؛در اطالع
اشاره به ارتكاب عربستان سعودي به موارد معمول نقض حقوق بشر در فرآيند اين  د)

ها فرصت ده بود و آناعدام، از جمله اين كه به خانواده وي در اين رابطه اطالعي داده نش
شان را نيافتند: گفتني است كه نام آل درويش را نيز بايد به فهرست قربانياني وداع با فرزند

 ؛3افزود كه پيكرشان همچنان در اختيار حكومت است

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 3

، در 1400ارديبهشت ماه  29بشر، در روز چهارشنبه سعودي براي حقوق  –ر گزارش از سوي سازمان اروپايي انتشا*
نهاد از عربستان سعودي براي بازگرداندن بقاياي قربانيان اعدام دسته جمعي ماه آوريل مردم سازمان 16خصوص درخواست 

  بارتند از:برخي از محورهاي اين گزارش ع شان.يهاميالدي و پايان دادن به درد و رنج خانواده 2019سال 
هروندان خود كه تا شتن از  37ميالدي، به اعدام  2019آوريل سال  23اشاره به اقدام حكومت عربستان سعودي، در روز  الف)

محمد بن  وجمعي در دوران حكمراني ملك سلمان  به امروز بزرگترين اعدام دسته جمعي كودكان و دومين اعدام بزرگ دسته
  آيد؛سلمان، وليعهد عربستان، به شمار مي

ندن ع آن از بازگرداميالدي تا كنون، به تشديد عمق اين فاجعه با توجه به امتنا 2019اشاره به اقدام حكومت، از سال  ب)
ت و نقض اصل حقيق ها از برخورداري از حق آگاهي ازشان، محروم كردن آنهايشدگان به خانوادهبقاياي بسياري از اعدام

  ممنوعيت مطلق شكنجه و ديگر اقدامات غيرانساني؛
همبستگي با  سازمان مردم نهاد حقوق بشري، به مناسبت سالگرد اين روز هولناك و در راستاي 16اشاره به اقدام  ج)

شان هايانوادهخبه  هاي قربانيان، به درخواست جهت پاسخگو كردن عامالن اين كشتار و بازگرداندن پيكرهاي قربانيانخانواده
زيزان عكان تدفين هاي قربانيان بايد مطابق با سنن و اعتقادات و مناسك فرهنگي و مذهبي خود، امبا توجه به اين كه خانواده
 ها را بيابند؛خود و عزاداري براي آن

تواند ن ميمي كه مبناي آشدگان بر اساس اعترافات تحت شكنجه و يا براي جرائاشاره به محكوم شدن بسياري از اعدام د)
  آميز باشد؛المللي آزادي بيان و مشاركت در اجتماعات صلحمندي از حقوق بينبهره

جمعي كه نهايتًا منجر به ثبت سابقه آمار باالي  شدگان اين اعدام دستهكودك در ميان كشته 16اشاره به وجود دست كم  ه)
شدگان از جانب مقامات در هاي اعدامد: اين در حالي است كه خانوادهنفر در آن سال براي عربستان سعودي ش 185اعدام 

ها خودداري ورزيدند ها در خصوص زمان اعدامرفتار قرار گرفتند، با توجه به اين كه از اطالع به آناستفاده و سوءمعرض سوء
 ها را نيافتند؛ه و فرصت خداحافظي با آنشان آگاهي پيدا نمودها از مرگ عزيزانشدگان از طريق رسانههاي اعدامو خانواده
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هام، از ميالدي به دليل چندين فقره ات 2015اشاره به دستگيري آل درويش در سال  ه)
ت در سال داشته، همچون مشارك 17زماني هستند كه وي جمله اتهاماتي كه مربوط به 

تيك تيراندازي به مأموران امنيتي و مشاركت در تظاهرات و تجمعات، سوزاندن الس
كشور  منيتخودرو، پناه دادن به مجرمان و ذخيره مطالبي بر روي تلفن همراهش كه مخل ا

ات بر تهامداشته و اين ابوده است: اين در حالي است كه شواهد فيزيكي عليه وي وجود ن
اند، هاي ساير زندانيان كه تحت شكنجه ناگزير به اعتراف شدهاساس اعترافات و شهادت

 ارائه شده است؛

ن كرد اشاره به اقدام حكومت به گرفتن اعتراف از آل درويش تحت شكنجه و محكوم و)
 كه تحت مودعالم ناو بر اساس اين اعترافات، به رغم اين كه وي در مقابل قاضي دادگاه ا

  شكنجه قرار گرفته است؛

                                                                                                                                                            
ي اندن بقاياهاي با توجه به امتناع آن از بازگرداشاره به تداوم اقدام حكومت به زجر دادن بسياري از اين خانواده و)

زاداري افظي با عزيزان خود، بلكه حق عها نه تنها از حق خداحشان و در نتيجه، محروم كردن آنهايشدگان به خانوادهاعدام
  ها؛براي آن

ع از ميالدي، به امتنا 2016هاي عربستان در سال رحمانه با توجه به اقدام مقاماشاره به سابقه داشتن اين اقدامات بي ز)
جوي لمتشدگان يك اعدام دسته جمعي ديگر، از جمله پيكر شيخ نمر النمر، فعال اجتماعي مساتن از كشته 4بازگرداندن پيكر 
  الريبه، كودك اعدام شده؛سعودي و علي 

ست كم از جمله د –شهروند سعودي  83توان گفت كه عربستان تا كنون از بازگرداندن پيكرهاي دست كم در مجموع مي ح)
ه است. شماري از كارگران مهاجر، خودداري ورزيدو تعداد بي –آمدند تني كه به هنگام ارتكاب جرم كودك به شمار مي 8

اند كه بسياري از شهروند خارجي اعدام شده 337، از زمان حكومت ملك سلمان عربستان تا كنون گفتني است كه همچنين
 اند؛ها كارگران مهاجر بودهآن

يان مدي در جاشاره به منجر شدن ناكارآمدي دولت عربستان در بازگرداندن پيكرهاي اعدام شدگان به اين نگراني  ط)
از  رفتار قرار گرفته است: اين نگراني به ويژه پسبريده شده و يا به نوعي مورد سوءشان شان كه پيكرهاي عزيزانيخانواده

  ميالدي قوت گرفت؛ 2018قتل هولناك جمال خاشقچي در سال 
ه كشدگان مبتني بر اين اعالميه جهاني حقوق بشر از حق تدفين و عزاداري براي كشته 27و  18اشاره به حمايت بندهاي  ي)

ها، همچنين عزاداري شان و چگونگي و محل دفن آنشدگان بايد از حق آگاهي از چگونگي مرگ عزيزانههاي كشتخانواده
  شان برخوردار شوند وها بر اساس سنت جوامعشان و اداي احترام به آنها، ايجاد بناي يادبود برايبراي آن

  ها را دارند.نهاد درخواست اعاده آنهاي مردمن سازمانگفتني است كه دولت سعودي بسياري را از اين حقوق محروم نموده و اي ك)
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 و بهاشاره به محروميت آل درويش از برخورداري از وكيل مدافع و محكوم شدن ا ز)
ت به ترين اتهامااعدام از سوي ديوان كيفري ويژه بر مبناي اتهاماتي كه در زمره جدي

 آيند؛شمار نمي

ي سعودي برا –ن اروپايي اشاره به حاكي بودن اعدام آل درويش از سوي سازما ح)
ين احقوق بشر، از پيامي آشكار از سوي حكومت عربستان سعودي مبني تداوم اقدام 

هاي آن همجرمان به رغم تعهدها و بيانيكشور به صدور و اجراء احكام اعدام عليه كودك
 مبني بر توقف اين روند؛

از پافشاري حكومت  –سال سن داشت  26كه  - اشاره به حاكي بودن اعدام آل درويش  ط)
سعودي بر اجراء احكام اعدام خوسرانه بر اساس فرآيندهاي قضايي ناعادالنه كه تهديدي براي 

  ؛4آيد كه همچنان در آستانه اجراء حكم خود قرار دارندجان ديگراني به شمار مي
  
خرداد ماه  21، در روز جمعه 5انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -2

از  19 –، در خصوص حاكي بودن مرگ يك زنداني پس از ابتالء به بيماري كوويد 1400
برخي از محورهاي اين هاي پزشكي. عودي در زمينه مراقبتهاي سآور مقاماعتنايي شرمبي

  گزارش عبارتند از:
مه  8، در زندان، در روز 6اشاره به حاكي بودن مرگ زهير علي شريده المحمد علي الف)
هاي سعودي در قبال زندانيان و درخواست آور مقاماعتنايي شرمميالدي، از بي 2021سال 

  اين مركز حقوق بشري جهت انجام تحقيقات در زمينه شرايط منجر شده به مرگ وي؛ 
هايش و مرگ وي در ميالدي به دليل نوشته 2017اشاره به حبس زهير علي از سال  ب)

در ميانه شيوع اين  19 –ابتالء به بيماري كوويد  زندان الحائر، در نزديكي رياض، پس از
بيماري در اين زندان در ابتداء سال جاري ميالدي، كه در آن زمان او و ديگر زندانيان در 
همان بندي كه زندانيان مبتالء به اين بيماري حضور داشتند، محبوس بودند: گفتني است 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  4

 https://www.esohr.org/en/?p=3968 
٥ ALQST for Human Rights 
٦ Zaheer Ali Shareeda al‐Mohammed Ali  
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، مدافع حقوق بشر نيز به 7قحطانيسياسي ديگري، همچون محمد ال –كه زندانيان عقيدتي 
 اين بيماري مبتالء شده بودند؛

ر علي و اعتنايي پزشكي مسئوالن زندان، از جمله واكسينه كردن زهياشاره به ديگر بي ج)
ودند كه بر برا از خود بروز داده  19 –ديگر زندانيان در حالي كه عالئم بيماري كوويد 

  اين زمينه است؛ هاي معيار پزشكي درخالف دستورالعمل
 ن كه بهرستااشاره به انتقال زهير علي، پس از رو به وخامت نهادن وضعيت او به بيما د)

 و درمدت بيش از يك ماه تا زمان مرگش در آن بستري شد: گفتني است كه خانواده ا
با  ارتباط ت ياجريان بيماري وي قرار نگرفتند و از ماه فوريه سال جاري از هر گونه مالقا

 و محروم شدند، تا زماني كه پيكر وي را يك روز پس از مرگش تحويل گرفتند؛ا

ندان الحائر، زسياسي ديگر در  –زنداني عقيدتي  30اشاره به اقدام زهير علي و بيش از  ه)
و  در اوائل ماه مارس سال جاري ميالدي، به دست زدن به اعتصاب غذا عليه آزار

شان در بند بيماران رواني و ز جمله حبسته بودند، اهايي كه در معرض آن قرار گرفاذيت
  محروميت از تماس با اعضاء خانواده و  دسترسي به كتاب و روزنامه؛

اي مبني بر قصدشان براي دست زدن زنداني ديگر به امضاء نامه 13اشاره به اقدام او و  و)
شان كه به اي حبسهبه اعتصاب غذا از پايان ماه رمضان در ماه مه، در اعتراض به حكم

 در زندان موفق به عملي كردن آن نشدند؛ 19 –دليل شيوع بيماري كوويد 

رار قمله اشاره به حاكي بودن مرگ زهير علي از مورد آزار و اذيت واقع شدن، از ج ز)
هاي پزشكي و محروميت از تماس با خانواده كه بيشتر اعتناييگرفتن در معرض بي

  ي در معرض آن قرار دارند؛هاي سعودزندانيان زندان
، فعال سرشناس 8هاي پزشكي به مرگ عبدا... الحميداعتنايياشاره به منجر شدن بي ح)

سالگي كه در پي محروميت  69ميالدي، در سن  2020حقوق بشر، در ماه آوريل سال 
  هاي سعودي جان سپرد؛هاي پزشكي از سوي مقاممكرر و عامدانه از درمان

                                                            
٧ Mohammed al‐Qahtani  
٨ Abdullah al‐Hamid 
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ژوئيه سال  19نگار و زنداني ديگر، در روز ، روزنامه9صالح الشحي اشاره به مرگ ط)
هاي سعودي در آن ميالدي، تنها دو ماه پس از آزادي غيرمنتظره از زندان كه مقام 2020

جان باخته است، در حالي كه  19 –زمان اعالم كردند كه او بر اثر ابتالء به بيماري كوويد 
  چنان به شدت مبهم باقي مانده است؛ شرايط مرگ وي همچون آزادي او هم

هاي پذيري زندانيان در زنداناز آسيب 19 –اشاره به حاكي بودن شيوع بيماري كوويد  ي)
و  المتسعودي به توجه به اين كه انباشتگي جمعيت و شرايط غيربهداشتي اين اماكن س

هاي مقام دهد: اين در حالي است كهايمني زندانيان را در معرض خطر جدي قرار مي
اكارآمد بار اين وضعيت نكشور در زمينه اتخاذ تدابير آشكار در راستاي كاهش آثار زيان

پذير و اند، از جمله كاستن از انباشت جمعيت با آزاد كردن زندانيان آسيبعمل كرده
 سياسي و –كنند، همچون زندانيان عقيدتي هايي كه خطري را متوجه جامعه نميآن

هاي سعودي، جهت انجام خواست اين سازمان حقوق بشري از مقاماشاره به در ك)
تحقيق در زمينه شرايط منجر به مرگ زهير علي و حصول اطمينان از انجام تحقيقات 
مستقل در خصوص تمامي زندانيان حين حبس، همچنين تأكيد بر ضرورت رعايت حق 

زم و به موقع و درخواست هاي درماني التمامي زندانيان در زمينه برخورداري از مراقبت
  ؛10سياسي –درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي جهت آزاد كردن بي

 

وشنبه دبشر، در روز سعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
برخي  .هزار روز 2، در خصوص حبس انفرادي الشيخ الهالل به مدت 1400خرداد ماه  17

  ي اين گزارش عبارتند از:از محورها
روز از زمان اقدام حكومت عربستان سعودي به حبس الشيخ  2000اشاره به گذشتن  الف)

در سلول انفرادي بدون صدور مجوز براي ديدار با خانواده و يا وكيل او و  11سمير الهالل
  ايجا عدم اطمينان در زمينه سرنوشت و ايمني وي؛

                                                            
٩ Saleh al‐Shehi 

  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 10
 https://www.alqst.org/en/post/death‐of‐detainee‐after‐contracting‐covid‐19-highlights‐
saudi‐authorities'‐gross‐medical‐negligence 
١١ Al‐Sheikh Samir al‐Hilal 
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ي، به ميالد 2015دسامبر سال  16ت كشور، در روز اشاره به اقدام نيروهاي وزار ب)
ادر صدستگيري شيخ الهالل به هنگام ترك منزل خود در حالي كه حكمي براي جلب او 

  نشده بود؛
گيري دست اشاره به قرار گرفتن شيخ الهالل در معرض موارد نقض حقوق بشر، از زمان ج)

 7از گذشت  فتني است كه وي از پسروز پس از آن نيز ادامه يافته است: گ 2000او كه تا 
 ماه از دستگيري تنها توانست يك بار با خانواده خود تلفني صحبت كند؛

ني، زما اشاره به عدم اطالع خانواده اين زنداني از محل حبس او پس از گذشت مدت د)
ه دين خانوااها با مديريت زندان الدمام تماس گرفته و مسئوالن اين زندان به تا اين كه آن

شان در زندان الحائر در رياض محبوس است، كه بزرگترين زندان اناطالع دادند كه فرزند
  آيد؛سياسي كشور به شمار مي

سال  وئيهاشاره به اقدام حكومت به تماس با يكي از همسران شيخ الهالل، در ماه ژ ه)
ه ده او بانواه خميالدي مبني بر فراهم آمدن امكان مالقات با زنداني: اما هنگامي ك 2016

مسران ها هزندان مراجعه كردند از مالقات با او محروم ماندند بر اساس اين عذر كه تن
 توانند با وي مالقات كنند؛زنداني مي

ز ان خارج جها اشاره به عدم برخورداري شيخ الهالل از حق ارتباط با خانواده خود و يا و)
انجامد و مي دقيقه به طول 15ثر تا اه كه حداكهاي تلفني گاه به گزندان، به استتثناء تماس

ن با آن رسد كه او از صحبت كردن درباره آنچه كه در زندادر طول اين مكالمه به نظر مي
  مواجه است و يا اتهامات پيش روي خود، منع شده است؛

ه ها در زميننآاشاره به عدم اطالع خانواده شيخ الهالل از اتهامات او و عدم اطمينان  ز)
هاي عربستان سعودي مورد اي كه در زندانهاي شكنجهايمني وي، با توجه به روش

 گيرد؛استفاده قرار مي

ها در زمينه سركوب و اشاره به فراتر رفتن عربستان سعودي از تمامي محدوديت ح)
المللي و ارعاب در مورد پرونده شيخ سمير الهالل و دست كم شمردن فاحش قوانين بين

 نگاه اين سازمان حقوق بشري؛ داخلي از
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انون ق 119اشاره به متضاد بودن اقدامات حكومت سعودي در قبال الهالل با بند  ط)
از ديگر  روزه 60فرآيندهاي كيفري كه بر اساس آن فرد متهم نبايد براي دوره بيش از 

ز را ني اشندهزندانيان جدا شود و اين در حالي است كه بايد امكان تماس با وكيل يا نماي
  داشته باشد؛

نه اشاره به خودسرانه بودن حبس الهالل بر اساس تعريف كارگروه حبس خودسرا ي)
مه هاي اوليه حق برخورداري از محاكسازمان ملل و با توجه به اين كه او از ضمانت

كيل ومنصفانه محروم بوده، بدون حكم دادگاهي مستقل محبوس شده، بدون دسترسي به 
هاي متمادي در سلول انفرادي ها و سالد پيگرد قرار گرفته و براي ماهمتهم شده و مور

 محبوس مانده است؛

ار ه شمبتأكيد بر اين كه آنچه كه شيخ سمير الهالل در معرض آن قرار گرفته جرم  ك)
 اند بايد مسئول به شمار آيند وآمده و كساني كه در اين جرم مشاركت داشته

حبس انفرادي طوالني مدت كه در تعارض با قوانين داخلي و شمار آوردن اشاره به به ل)
جويانه حداكثري كه موجب ابراز نگراني در زمينه المللي است، به عنوان اقدام تالفيبين

هايي را در زمينه گستردگي ميزان انجام اين اقدام از سوي حيات الهالل شده و پرسش
  ؛12حكومت عربستان پديد آورده است

  
ر د، 1400خرداد ماه  13شنبه ارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنجانتشار گز -4

خصوص تحت فشار قرار دادن عربستان سعودي از سوي وزارت خارجه استراليا در 
ارش برخي از محورهاي اين گز. خصوص ناپديدشدگي شهروند استراليايي در اين كشور

  عبارتند از:

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –يي گزارش سازمان اروپا 12

https://www.esohr.org/en/?p=3956 
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خارجه استراليا با همتاي سعودي خود در زمينه ، وزير 13اشاره به تماس ماريس پِين الف)
هاي فزاينده وضعيت شهروند دوتابعيتي اين كشور كه از كشور مراكش و در ميانه دغدغه

  در زمينه حبس وي مسترد شده است؛
هاي اشاره به تداوم سكوت سفارت عربستان سعودي در كانبرا در پاسخ به درخواست ب)

ساله، حتي پس از  42، 14ينه وضعيت اسامه الحسنيسازي در زماين كشور جهت شفاف
 ابراز هراس مدافعان حقوق بشر در زمينه سالمت وي؛

خود  عوديساشاره به اقدام ماريس پين به نگارش نامه در اين زمينه خطاب به همتاي  ج)
 در اواسط ماه مه و عدم دريافت پاسخي در اين رابطه؛

 هدسترسي او ب ستراليا در زمينه شرايط حبس الحسني،اشاره به تداوم ابراز نگراني دولت ا د)
 ست؛اهاي قضايي عادالنه و شرايطي كه بر اساس آن به عربستان سعودي مسترد شده فرآيند

ي در هاي مراكشسعودي توسط مقام –اشاره به دستگيري شهروند دو تابعيتي استراليايي  ه)
ي، جهت فوريه سال جاري ميالد 8مدت زمان كوتاهي پس از ورود به اين كشور، در روز 

 ها، او با گذرنامهپيوستن به همسر و نوزاد خود: گفتني است كه مطابق با گزارش
 كرده است؛استراليايي خود سفر مي

هت ديگر ج رادياشاره به استرداد او به عربستان سعودي در ماه بعد، به اتهام توطئه با اف و)
الي است ميالدي: اين در ح 2015خودرويي در سال  سرقت خودروهاي رينج روور از نمايشگاه

ارك ميالدي به مد 2019بان حقوق بشر كه در ماه سپتامبر سال كه به گزارش سازمان ديده
  ؛است وزارت دادگستري در اين زمينه دست يافته، وي از تمامي اين اتهامات تبرئه شده

 هاي عربستان سعودي جهتقاممبان حقوق بشر از اشاره به درخواست سازمان ديده ز)
درنگ وضعيت الحسني و درخواست از دولت استراليا جهت تحت فشار آشكار ساختن بي

در  ق ويقرار دادن دولت سعودي در راستاي بر مال كردن موقعيت او و دنبال كردن حقو
 زمينه برخورداري از فرآيندهاي عادالنه قضايي و محاكمه منصفانه؛

                                                            
١٣ Marise Payne 
١٤ Osama al‐Hasani 
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بان حقوق بشر ، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده15كل پيجاشاره به اظهارات ماي ح)
ها در راستاي اخراج الحسني به هاي مراكشي مبني بر منجر شدن اقدام آنخطاب به مقام

رفتار و محاكمه ناعادالنه به هنگام بازگشت به توجيه هراس از مواجه شدن او با سوء
  ها؛المللي آنحقوق بشري بين عربستان و همچنين به استهزاء گرفته شدن تعهدات

ل م و كماتما اشاره به پاسخ سفارت مراكش در استراليا به روزنامه گاردين مبني بر رد ط)
بان حقوق بشر با توجه به اين كه برانگيز اظهارات سازمان ديدهمحتوا و ماهيت افتراء

  وك وكالالحسني در مراكش از تمامي حقوق خود در جريان روند قضايي، از جمله كم
 ردار بوده است؛هاي پزشكي برخودسترسي به غذا، آب و مراقبت

 و اقدام خواهي در مراكش به تأييد حكم استرداد الحسنياشاره به اقدام دادگاه فرجام ي)
 ين زمينه؛االمللي خود در هاي كشور در راستاي تعهدات بينمقام

هاي مراكش، در مه خطاب به مقامارش ناهاي سازمان ملل به نگاشاره به اقدام مقام ك)
ها جهت عدم اخراج الحسني مارس سال جاري ميالدي، مبني بر درخواست از آن 12روز 

به  زگشتپس از ارزيابي يك كميته سازمان ملل در زمينه مخاطراتي كه او به هنگام با
ح بشود، از جمله اِعمال شكنجه: اين در حالي است كه وي صعربستان سعودي مواجه مي

  روز بعد به اين كشور مسترد شد؛
ارس سال م 13اشاره به اظهارات سفارت مراكش مبني بر استرداد الحسني در بامداد  ل)

صت هاي مربوطه در اين كشور فرميالدي، به عربستان سعودي، پيش از آن كه مقام 2021
ين اكه  بررسي درخواست دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل را بيابند و اين

ليا ر استراهاي مربوطه دسفارت از ابتداء اين جريان خود را متعهد به تماس متداوم با مقام
 كرده بود؛

اشاره به قرار داشتن درخواست استرداد و اسناد دادگاهي كه به الحسني ارجاع داده شده  م)
  ؛16بود، تحت نام اسامه به طالل عباس المحروقي

                                                            
١٥ Michael Page 
١٦ Osama bin Talal Abbas al‐Mahrouqi 
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تر در خصوص مورد هدف مللي فعال در اين زمينه پيشالگفتني است كه وكالي بين ن)
قرار گرفتن الحسني از سوي حكومت عربستان سعودي براي عقايد سياسي خود ابراز 

 .17نگراني جدي كرده بودند
  
  بحرين*
، در 1400خرداد ماه  19انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز چهارشنبه  -1

  .19 –بحريني زنداني، بر اثر ابتالء به بيماري كوويد  ، فعال18خصوص مرگ حسين بركات
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:

به  حكومماشاره به اظهارات وزارت كشور و فعاالن بحريني مبني بر مرگ يك فعال  الف)
ر از سوي : اين در حالي است كه اين كشو19 –حبس ابد پس از ابتالء به بيماري كوويد 

، هايش، از جمله در زمينه مواردي چونحقوق بشري به دليل شرايط زندان هايسازمان
هاي پزشكي، تحت فشار انباشتگي جمعيت، وضعيت نامناسب بهداشتي و فقدان مراقبت

 قرار گرفته است؛

هاي زندانيان زندان جو به برگزاري تجمعات اعتراضي كوچك اشاره به اقدام خانواده ب)
يالدي، همزمان با شيوع اين بيماري در اين زندان و در راستاي از ماه مارس سال جاري م

ها: الزم به درخواست جهت آزادي زندانيان سياسي و فراهم آمدن شرايط بهتر براي آن
باري ميان مأموران زندان و زندانيان پس يادآوري است كه در ماه آوريل نيز تقابل خشونت

 ؛19تها به اين شرايط صورت پذيرفاز اعتراض آن

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://www.theguardian.com/australia‐news/2021/���/04/�arise‐payne‐presses‐saudi‐
arabia‐on‐disappearance‐of‐australian‐citizen 
١٨ Husain Barakat 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 19
، در 1400هشت ماه ارديب 10انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه *

  يانيه عبارتند از:ببرخي از محورهاي اين بحرين.  ندانهاي اعتراضي در زمعنجام شده در رابطه با تجهاي اخصوص سركوب
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رگ حسين مخرداد ماه، مبني بر  19اشاره به بيانيه وزارت كشور، در روز چهارشنبه  ج)
 ور كاملطساله بر اثر ابتالء به ويروس كرونا در حالي كه در قبال آن به  48بركات، 

بيمارستان  خرداد ماه، به 8واكسينه شده بود: گفتني است كه اين زنداني، در روز شنبه 
 زهاي اخير به دستگاه تنفس نياز پيدا كرده بود؛منتقل شد و در رو

مبني بر به  –ـ مستقر در بريتانيا  20اشاره به بيانيه مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين د)
ميالدي، به  2018شمار آوردن بركات به عنوان زنداني سياسي زندان جو، كه در سال 

افراد متهم به عضويت در تن از  138اي دسته جمعي براي تن ديگر در محاكمه 53همراه 

                                                                                                                                                            
، سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر ابراز نگراني در خصوص 19اشاره به اظهارات مارتا هورتادو الف)

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

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

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

 الملل است؛قوانين داخلي بحرين و حقوق بين

هاي پزشكي: گفتني است كه اين اشاره به اقدام زندانيان به اعتراض به شرايط زندان، به ويژه فقدان دسترسي به درمان د)
ها عباس مالله، يكي از ارشفروردين ماه) و پس از آن آغاز شد كه مطابق با گز 16آوريل (دوشنبه  5ها، در روز اعتراض

  هاي درماني الزم جان باخت؛زندانيان سياسي، به دليل محروميت از دسترسي به موقع به مراقبت
هاي انباشته از جمعيت بحرين، به عنوان معضلي متداوم در هاي درماني در زندانشمار آمدن فقدان مراقبتاشاره به به ه)

 به مشكلي مزمن تبديل شده است؛ 19 –گير كوويد ي همههاي گذشته كه پس از شيوع بيمارسال

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

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

 با وكال و خانواده خود تماس بگيرند؛توانند ها مياند و حصول اطمينان از اين كه آنمحبوس شده

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

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

 دو گروه وجود داشته باشد؛هايي نيز ميان اين است همپوشاني

دي زندانيان بيشتر در راستاي كاهش انباشتگي زندان و خطر شيوع ها جهت در نظر داشتن آزااشاره به درخواست از مقام ي)
اند كه هاي منتقدانه و يا مخالف خود زنداني شدهها، به ويژه كساني كه تنها به دليل بيان ديدگاهدر ميان آن 19 –بيماري كوويد 

  درنگ بايد آزاد شوند.المللي حقوق بشر بيبر اساس قانون بين
٢٠ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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نهادي تروريستي، به حبس ابد محكوم شد: گفتني است كه همچنين از وي سلب تابعيت 
 به عمل آمد، اما پس از مدتي با فرمان سلطنتي تابعيت او به وي بازگردانده شد؛

زشكي و هاي منظم پاشاره به بيانيه وزارت كشور مبني بر برخورداري بركات از مراقبت ه)
  ن برقراري تماس تلفني به هنگام حبس؛امكا
ت به درخواس –گروه مخالف منحل شده بحرين  –اشاره به اقدام جمعيت الوفاق  و)

مت گير: گفتني است حكوجهت آزادي زندانيان سياسي از ابتداء شيوع اين بيماري همه
  ه بود؛كرد برخي از زندانيان در معرض خطر، از جمله زنان باردار را به اين دليل آزاد

يان ه تا پااه مماشاره به افزايش قابل توجه شمار افراد مبتالء در اين كشور، از اواسط  ز)
 200ه زير هزار مورد، پس از آن كه ميزان آن ب 3اين ماه و رسيدن آن به روزي بيش از 

 18شنبه مورد در روز در سال گذشته رسيده بود: گفتني است كه دولت بحرين در روز سه
مرگ بر اثر آن  مورد 18مورد جديد ابتالء به اين بيماري و  1279اه اعالم نمود كه خرداد م

  را به ثبت رسانده است؛
ها هاي دولت اين بحرين مبني بر انكار اِعمال شكنجه در زنداناشاره به اظهارات مقام ح)

بيماري  و واكسينه كردن تمامي زندانيان، همچنين اجراء تدابير الزم جهت مقابله با شيوع
  ؛21در اين اماكن 19 –كوويد 

خرداد ماه، مبني بر  20شنبه اشاره به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز پنج ط)
سابقه از سوي صدها تن از مردم بحرين در واكنش به مرگ برگزاري تجمع اعتراضي كم

رين را مسئول حسين بركات در زندان بر اثر ابتالء به ويروس كرونا، در حالي كه پادشاه بح
  ؛22هاي پزشكي به شمار آوردنداعتناييمرگ وي به دليل بي

خرداد ماه  24الملل در اين رابطه، در روز دوشنبه اشاره به گزارش سازمان عفو بين ي)
 –، مبني بر حاكي بودن مرگ اين زنداني بحريني در زندان جو بر اثر بيماري كوويد 1400

ها در راستاي حفاظت از زندانيان در يرانه از سوي مقام، از ضرورت اتخاذ تدابير پيشگ19
                                                            

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 21
https://b2n.ir/m01447 
٢٢ https://b2n.ir/f23241 
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طرفانه و كارآمد گيري و همچنين درخواست جهت انجام تحقيقات بيقبال شيوع اين همه
اي هدر زمينه شرايطي كه به مرگ حسين بركات منجر شد كه در پي برگزاري محاكم

  غيرمنصفانه زنداني شده بود؛
 –مستقر در بحرين  –م براي دموكراسي و حقوق بشر اشاره به گزارش سازمان سال ك)

از زمان شيوع موج  19 –زنداني در زندان جو به بيماري كوويد  140مبني بر تأييد ابتالء 
 70دوم اين بيماري از ماه مه سال جاري ميالدي: گفتني است كه اين آمار جداي از آمار 

هاي در ماه آوريل، از سوي خانوادهنفري زندانيان مبتالء به اين بيماري است كه پيشتر 
الملل در موردشان گزارش هاي حقوق بشري بحريني و سازمان عفو بينزندانيان، سازمان

  ؛23داده شده بود
  
، 1400خرداد ماه  22انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز شنبه  -2

در زندان.  24لجليل المُقداداعتنايي قرار گرفتن سالمت شيخ عبدادر خصوص مورد بي
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:

ر دني، اشاره به ابراز نگراني شيخ عبدالجليل الُمقداد، روحاني سرشناس زندا الف)
هاي كشور در صورتي كه خصوص وضعيت سالمتي خود و مسئول به شمار آوردن مقام

ي در وحانا وجود قرار داشتن اين راتفاقي براي او به وقوع بپيوندد: گفتني است كه ب
مت هاي طوالني مدت، اين نخستين بار است كه زبان به شكايت در زمينه وخامعرض رنج

  وضعيت سالمتي خود گشوده است؛
شكنجه  اعتنايي قرار گرفتن وضعيت اين زنداني تا آن جا كه مصداقاشاره به مورد بي ب)

  آيد؛به شمار مي
 سال حبس به دليل مشاركت در 15الُمقداد به تحمل اشاره به محكوميت شيخ  ج)

  ميالدي؛ 2011اعتراضات مردمي ماه فوريه سال 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 23

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/bahrain‐death‐of‐prisoner‐a‐warning‐

for‐covid‐19-failings‐in‐jaw‐prison 
٢٤ Sheikh Abduljalil Al‐Moqdad 
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ب و ت، خواكز حراشاره به ابتالء او به سردردهاي شديد به ميزاني كه اين دردها او را ا د)
  دارد؛صحبت كردن بازمي

رداري از گفتني است كه مديريت زندان از محروميت زندانيان سياسي از برخو ه)
  ؛25كندهاي پزشكي به عنوان مجازات استفاده ميدرمان

  
بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموكراسي انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3

، در خصوص ضرورت متوقف ساختن انكار 1400خرداد ماه  17، در روز دوشنبه 26بحرين
ي از محورهاي اين گزارش برخدكان زنداني از سوي حكومت بحرين. استفاده از كوسوء

  عبارتند از:
أموران ام ماشاره به گزارش انتشار يافته از سوي دولت بحرين مبني بر، انكار اقد الف)

تجاوز،  ساله به 17تا  15پسر نوجوان  4ها به ضرب و شتم، توهين و تهديد پليس و زندان
هاي حقوق زمانميالدي كه از نگاه اين سا 2021و  2020هاي به هنگام حبس در سال

 ر راستايدآور، فاقد هر گونه اعتبار بوده و تالشي فاحش بشري و با توجه به شواهد الزام
  آيد؛سرپوش نهادن بر موارد جدي نقض حقوق بشر در اين كشور به شمار مي

 ا گزارشنه باشاره به تناقض اظهارات اين نوجوانان و اطالعات تأييد شده در اين زمي ب)
ان زنداني نهاد دادرسي وزارت كشور بحرين مبني بر اين كه هيچ يك از اينمارس  14روز 

بريتانيا،  گزارشي كه دولت –اند فتهاستفاده قرار نگرنوجوان به هنگام حبس مورد سوء
 متحد بحرين، نيز ضمن تأييد به آن اشاره كرده است؛

كراسي بحرين، در بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دمواشاره به اقدام سازمان ديده ج)
رفتار انجام اي به دولت بريتانيا در زمينه سوءخرداد ماه، به نگارش نامه 17روز دوشنبه 

هاي آن جهت تحت فشار قرار دادن بحرين در گرفته با اين كودكان و درخواست از مقام
ميالدي با  2012پذيري در اين زمينه: گفتني است كه بريتانيا از سال راستاي مسئوليت

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  25

http://www.bahrainmirror.com/en/news/59778.html 
٢٦ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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ميليون پوند به وزارت كشور بحرين از آن حمايت به عمل آورده و اياالت  6,5 ياعطا
آيد كه از سوي نيروهاي اين وزارتخانه كننده اصلي تسليحاتي به شمار ميمتحده نيز تأمين

 گيرند؛مورد استفاده قرار مي

بررسي حكم  نوجوان و 4اشاره به اقدام اين دو سازمان حقوق بشري به مصاحبه با اين  د)
ها، روند پيگرد حقوقي، گزارش نهاد دادرسي و ساير اسناد و مدارك، هاي آنپرونده

الملل در اين زمينه كه اين نوجوانان به عنوان همچنين اشاره به گزارش سازمان عفو بين
افراد بزرگسال مورد پيگرد قرار گرفتند: گفتني است كه اين دو نهاد حقوق بشري پيشتر در 

نوجوان ديگر در همين پرونده به تهيه اسناد  10هاي صورت گرفته عليه استفادهوءمورد س
نوجواناني كه تهديد به تجاوز شده و تحت شوك الكتريكي  –و مدارك پرداخته بودند 

 قرار گرفته بودند؛

استفاده و موارد نقض حقوق بشر انجام پذيرفته از سوي مأموران عليه اين اشاره به سوء ه)
شان در معرض ضرب و شتم شديد و تجاوز گروهي، ن، از جمله تهديد به قرار دادنكودكا

هاي مكرر، ضرب و شتم مكرر اين نوجوانان و تهديد به دستگيري اعضاء بازجويي
هاي اجباري، حبس انفرادي براي ها به منظور كسب اعترافشان و تجاوز به آنخانواده

بند، شان به پوشيدن دستبند و چشمدن، ناگزير كردنچند روز، مورد توهين و اهانت قرار دا
ها و در ها جهت تحقيرشان، زدن اسپري فلفل به آنشان، برهنه كردن آنكوتاه كردن موهاي

 هاي پزشكي و درماني؛ شان از مراقبتشان و محروم كردنهايسلول

ي، به محكوم كردن مارس سال جاري ميالد 11اشاره به اقدام دادگاهي در منامه، در روز  و)
هاي اجباري و اثر انگشت وي بر روي يكي از اين نوجوانان (جميل جي.) بر اساس اعتراف

  هاي جميل؛كوكتل مولوتف و محكوم كردن سه نوجوان ديگر نيز تنها بر اساس اعتراف
ساله و بزرگتر از سوي قوانين كيفري بحرين به  16شمار آمدن نوجوانان اشاره به به ز)

ماه به  6بزرگسال، در عين حال اقدام دادگاه به آزاد كردن اين پسران به مدت  عنوان
سال را كودك به  18صورت حبس تعليقي بر اساس قانون جديدي كه تمامي افراد زير 

آورد و هنوز اجرايي نشده است: گفتني است كه در پي اين تحول، اخباري در شمار مي
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المللي كودكان ديگر در همان پرونده در سطح بين استفاده قرار گرفتنءزمينه مورد سو
 انتشار يافت؛

ن و مصاحبه مارس، به فراخواند 12اشاره به اقدام نهاد دادرسي وزارت كشور، در روز  ح)
 استفاده صورتهاي پليس و نه در زمينه سوءبا دو تن از اين نوجوانان در زمينه بازجويي

هاي مكرر اين نوجوانان هاي مزبور درخواستمقامگرفته در زندان: اين در حالي بود كه 
 شان را ناديده انگاشتند؛اي از اظهاراتدر زمينه حق برخورداري از وكيل و دريافت نسخه

ر اين كه اين بمارس، مبني  14اشاره به صدور بيانيه از سوي اين نهاد دادرسي، در روز  ط)
ز هاي پزشكي الزم نيمراقبت نگرفته و ازاستفاده قرار نوجوانان در حين بازجويي مورد سوء

  اند؛برخوردار بوده
ر داني اشاره به گزارش كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل در زمينه ابراز نگر ي)

نين خصوص عدم استقالل و كارآمدي نهاد دادرسي و واحد تحقيقات ويژه بحرين، همچ
ئول به معتبر اعمال شكنجه و مس ر رابطه با اتهاماتها در زمينه تحقيق دناكارآمدي آن

 شمار آوردن عامالن آن؛

بان معاونت بخش حقوق كودكان در سازمان ديده 27اشاره به اظهارات بيل ون اِسولد ك)
هاي بحرين به فراخواندن اين نوجوانان پس از سرانجام آزاد حقوق بشر، مبني بر اقدام مقام

هايي كه استفادهپوش گذاردن بر سوءهاي بيشتر به منظور سرشان جهت طرح پرسشكردن
  اين كودكان تجربه كرده بودند و 

وار هاي خارجي به توقف تكرار طوطيهاي دولتتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ل)
ناپذير خود و در عوض تحت فشار قرار اظهارات حكومت بحرين مبني بر تبرئه امكان

در غير اين صورت كودكان بيشتري  دادن آن براي پذيرش مسئوليت در اين زمينه، چراكه
  ؛28گيرنددر معرض خطر قرار مي

  
                                                            

٢٧ Bill Van Esveld 
  بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: ازمان ديدهگزارش س 28

https://www.hrw.org/news/2021/06/07/bahrain‐stop‐denying‐abuse‐detained‐children 
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، 29ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -4
، در خصوص اقدام نمايندگان پارلمان ايتاليا به 1400خرداد ماه  6شنبه در روز پنج

ي و رعايت حقوق بشر در اين نيان سياسدرخواست از پادشاه بحرين جهت آزاد كردن زندا
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:كشور.
به ارسال نامه به حمد بن عيسي آل  30اقدام شماري از نمايندگان پارلمان ايتاليا الف)

 –خليفه، پادشاه بحرين، مبني بر ابراز نگراني عميق در زمينه سرنوشت زندانيان سياسي 
  هاي اين پادشاهي؛وق بشر محبوس در زندانعقيدتي و مدافعان حق

ن عقيدتي، همچني –رفتار در قبال زندانيان سياسي هاي ناعادالنه و سوءاشاره به مجازات ب)
هاي اقبتز مروجود ميزان نامتناسبي از خطر ابتالء به بيماري به دليل محروميت زندانيان ا

  ؛19 –يماري كوويد پزشكي و تجهيزات محافظت شخصي الزم جهت مقابله با ب
دام، ت اعاشاره به ابراز نگراني در خصوص لغو استمهال در نظر گرفته شده براي مجازا ج)

  ضمن محكوم كردن احكام اعدام صادر شده براي محمد رمضان و حسين علي موسي؛
قوق حاشاره به اقدام بحرين به نقض حقوق آزادي بيان و آزادي سخن، مندرج در  د)
 المللي حقوق مدني وجمله اعالميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون بينالملل، از بين

رزه با المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون مباسياسي، كنوانسيون بين
 ا درشكنجه و منشور حقوق بشر عرب، همچنين ارجاع به قطعنامه مصوب پارلمان اروپ

عقيدتي و  –هاي زندانيان سياسي وندهميالدي، مبتني بر پر 2021مارس سال  11روز 
 هاي اين كشور؛مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان

  اشاره به درخواست اين نمايندگان از پادشاه بحرين جهت: ه)
، عبدالهادي 31آزاد كردن بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي، از جمله حسن مُشيمه -

 36، علي حاجي35، عبدالوهاب حسين34فتيل ، ناجي33، دكتر عبدالجليل السينگس32الخواجه
  ؛37و شيخ علي سلمان

                                                            
٢٩ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٠ Mr. Emilio Carelli, Mr. Maurizio Lupi, Ms. Laura Boldrini, and Ms. Francesca La Marca 
٣١ Hassan Mushaima 
٣٢ Abdulhadi al‐Khawaja 
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و ساير افراد قرار گرفته در معرض اين  38هاي اعمال شده عليه نبيل رجبلغو محدوديت -
  ها تحميل شده است؛ها كه بر اساس قانون محكوميت جايگزين بر آنمحدوديت

و  سياسي –نيان عقيدتي متوقف ساختن استفاده از قانون محكوميت جايگزين براي زندا -
  ها؛شرط آندر عوض آزاد كردن بدون قيد و 

تخفيف يا عفو احكام اعدام صادر شده براي محمد رمضان و حسين علي موسي و ساير  -
 .39افرادي كه در حال حاضر در آستانه اعدام قرار دارند

  
  امارات متحده عربي*
، در روز ليلي ميدل ايست آيتح –اشاره به انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

، در خصوص شكايت يك گروه حقوق بشري در فرانسه از 1400خرداد ماه  21جمعه 
  هاي اين گزارش عبارتند از:برخي از محورهاي امارات متحده عربي. از مقام يكي

به تنظيم  –مستقر در لبنان  – 40اشاره به اقدام مركز حقوق بشر خليج (فارس) الف)
، بازرس 41فرانسه (دادگاهي در پاريس)، عليه سرلشگر احمد ناصر الرئيسي اي درشكواييه

كل در وزارت كشور امارات متحده عربي، كه بنا بر اين شكواييه مسئول شكنجه يكي از 
  فعاالن زنداني سرشناس اماراتي است؛

، وكيل اين مركز، مبني بر حاكي بودن اين شكايت 42اشاره به اظهارات ويليام بوردون ب)
الملل) نيز به شمار كه يكي از اعضاء كميته اجرايي اينترپل (پليس بين –از اين كه رئيسي 

                                                                                                                                                            
٣٣ Dr. Abduljalil al‐Singace 
٣٤ Naji Fateel 
٣٥ Abdulwahab Hussain 
٣٦ Ali Hajee 
٣٧ Sheikh Ali Salman 
٣٨ Nabeel Rajab 

  ر بحرين. قابل بازيابي در لينك: ها براي دموكراسي و حقوق بشر دگزارش مؤسسه آمريكايي 39
https://www.adhrb.org/2021/05/italian‐mps‐urge‐bahrains‐king‐hamad 
٤٠ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٤١ Major General Ahmed Nasser al‐Raisi 
٤٢ William Bourdon 
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رحمانه عليه احمد منصور، فعال و معارض اماراتي مسئول شكنجه و اقدامات بي –آيد مي
  بوده است؛

ميالدي، توسط  2017اش در سال اشاره به دستگير شدن احمد منصور در خانه ج)
يك به هاي پوشيده، بدون اطالع دادن به خانواده او، محاكمه وي نزدورتمأموراني با ص

ه سال حبس و پرداخت جريم 10يك سال پس از دستگيري او و محكوميت وي به تحمل 
نتقاد از ادالر) بر اساس قوانين ضدتروريستي كشور، به جرم  272300يك ميليون درهمي (

هاي اجتماعي: گفتني است كه در شبكه دار كردن چهره كشورهاي امارات و لكهمقام
دود ميالدي، مر 2018آخرين درخواست تجديدنظرخواهي وي نيز، در ماه دسامبر سال 

  واقع شد؛
يدتي شمار آوردن منصور به عنوان زنداني عقالملل، به بهاشاره به اقدام سازمان عفو بين د)
مد بر زنداني شدن احسياسي، همچنين ادعاي مركز حقوق بشر خليج (فارس) مبني  –

شرايط «تحت  –شود كه در حال حاضر در زندان بدنام الصدر نگاهداري مي –منصور 
 ، از جمله حبس انفرادي در سلولي كوچك، بدون دسترسي به پزشك،»قرون وسطايي

 خدمات بهداشتي، آب يا سرويس بهداشتي؛

يس ست سازمان پلاشاره به ضرورت مورد تقبيح قرار گرفتن رئيسي كه نامزد ريا ه)
داشته  الملل نيز شده و در عين حال نقش قابل توجهي در نحوه رفتار با احمد منصوربين

  است، از نگاه اين مركز حقوق بشري و نه ارتقاء مقام وي؛
بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در ماه اشاره به اقدام سازمان ديده و)

مبني بر هشدار در خصوص برگزيدن رئيسي به عنوان گذشته ميالدي، به صدور بيانيه 
تواند موجب به مخاطره افكندن الملل، با توجه به اين كه اين اقدام ميرياست پليس بين

  ؛43تعهد جهاني اين سازمان در قبال الزامات حقوق بشري آن شود

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 43

وص مخاطرات ، در خص1400ارديبهشت ماه  15ن حقوق بشر، در روز چهارشنبه باانتشار گزارش از سوي سازمان ديده*
 برخي از محورهاي الملل (اينترپل).هاي امارات متحده عربي براي تصدي رياست پليس بينحقوق بشري نامزدي يكي از مقام

  اين گزارش عبارتند از:
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 طره افتادنفارس) ، مبني بر امكان به مخا(ق بشر خليج بان حقوق بشر و مركز حقوصدور بيانيه از سوي سازمان ديده الف)

هاي كي از مقامالمللي به تعهدات حقوق بشري خود، به دليل نامزدي سرلشگر احمد ناصر الرئيسي، يپايبندي سازمان پليس بين
  وزارت كشور امارات متحده عربي جهت تصدي رياست آن؛

 2015سال  آوريل يريت كلي در وزارت كشور امارات متحده عربي، از ماهاشاره به برخورداري آقاي الرئيسي از سمت مد ب)
ائه شكايات ار هاي متعدد، مسئوليت مديريت نيروهاي امنيتي و پليس امارات و تحقيق در زمينهميالدي كه عالوه بر مسئوليت

ن بري و سيف ست وزيان، معاون نخشده عليه اين نهادها را بر عهده داشته است و به طور مستقيم به منصور بن زايد آل نهي
استفاده و نقض وءدهد: اين در حالي است كه دستگاه امنيتي اين كشور در اِعمال موارد سزايد آل نهيان، وزير كشور گزارش مي

  اي طوالني دارد؛حقوق بشر سابقه
رلشگر زينش سحاكي بودن گ اشاره به اظهارات خالد ابراهيم، مدير اجرايي مركز حقوق بشر خليج (فارس) مبني بر، ج)

ينه اعتنايي كشورهاي عضو اين سازمان به سوابق امارات متحده عربي در زمالملل، از بيالرئيسي به عنوان رياست پليس بين
هاي اين كشور در راستاي خريد جو و به شمار آمدن آن به عنوان تالشي ديگر از سوي مقامآزار و اذيت منتقدان مسالمت

  لمللي و سرپوش نهادن بر سابقه اسفبار حقوق بشري خود؛ ااحترام بين
گونه زمان هيچالملل، با توجه به اين كه اين سااشاره به فقدان نظارت و شفافيت در فرآيند انتخابات رياست پليس بين د)

ها از سوي ه آنپيشين واطالعاتي را در زمينه نامزدهاي معرفي شده براي تصدي اين سمت در اختيار عموم قرار نداده و سوابق 
  گيرد؛ كشورهاي عضو مورد بررسي قرار نمي

ها دي، به همراه دهميال 2020بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در ماه اكتبر سال اشاره به اقدام سازمان ديده ه)
الملل مبني بر، ابراز ركل پليس بينوك، دبياي به يورگن استهاي جامعه مدني، به ارسال نامهالمللي و گروهنهاد حقوق بشري بين

  نگراني در خصوص احتمال گزينش الرئيسي براي سمت رياست اين سازمان؛
ريتي كه بر اجراء نهاد مدي –الملل شمار آمدن الرئيسي به عنوان يكي از اعضاء كميته اجرايي پليس بيناشاره به به و)

  ازمان نظارت دارد؛سين هاي دبيركل اهاي مجمع عمومي و فعاليتتصميم
تجمعات و  وميالدي، به آغاز يك دهه سركوب آزادي بيان  2011هاي امارات متحده عربي، از سال اشاره به اقدام مقام ز)

وارد ا ِاعمال مببان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس) به مستندسازي شماري از اتهامات در رابطه اقدام سازمان ديده
هاي دولت، از جمله اِعمال جوي سياستفاده از سوي نيروهاي امنيتي حكومتي، به ويژه عليه منتقدان مسالمتاستجدي سوء

  شكنجه و ناپديدشدگي قهري؛
امارات متحده عربي  ميالدي، بر ضرورت اقدام 2020اشاره به تأكيد كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در ماه مارس سال  ح)

  آميز حبس در اين كشور؛ات در زمينه شرايط تحقيربه تحقيق و ايجاد اصالح
ئه دي، به ارابان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس) در ماه ژانويه سال جاري ميالاشاره به اقدام سازمان ديده ط)

ز ان كشور، ير در اجزئيات در زمينه اقدام دولت امارات متحده عربي به آزار و اذيت احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بش
ستگيري او دآميز حبس از زمان جمله حبس او در سلول انفرادي براي مدت زمان نامحدود و قرار دادن وي در شرايط انزجار

  ؛2017در ماه مارس سال 
ر زمينه دهاي امارات متحده عربي به تحقيق و تفحص در خصوص اتهامات معتبر صورت گرفته اشاره به عدم اقدام مقام ي)

هاي مستندسازي شده از سوي سازمان رفتار توسط نيروهاي امنيتي اين كشور در بسياري از پروندهشكنجه و سوءاِعمال 
هاي متمادي: اين در حالي است كه بر اساس پايگاه بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس) در خالل سالديده

فتر مديركل، مسئوليت ميالدي، روزآمد شده است، واحد تحقيقان د 2020اينترنتي وزارت كشور امارات، كه در ماه دسامبر سال 
  ها و تحقيق در اين خصوص را بر عهده دارد؛دريافت شكايات عليه پليس و نيروهاي امنيتي و اعضاء آن
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مدت  ، بهتا كنون 2017اشاره به محبوس بودن منصور در شرايطي غير انساني از سال  ز)
ي يه وچهار سال و ضرورت مورد تقبيح و محكوميت قرار گرفتن اقدامات انجام شده عل

  ود؛شتواند به عنوان شكنجه تعبير كه تنها مي
جه ه با تورانسفاشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي مورد پيگرد قرار دادن رئيسي در  ح)

 مان پليسر انتخاباتي خود براي سازر در راستاي كارزاالوقوع او به اين كشوبه سفر قريب
ست كه االملل و همچنين بر مبناي حوزه اختيارات جهاني قوه قضائيه فرانسه: گفتني بين
توانند به طور نظري، در هاي قضايي فرانسه بر اساس حوزه اختيارات جهاني خود ميمقام

ا ن رمظنونا خصوص مواردي چون، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و اِعمال شكنجه،
وقوع  ئم در كجا بهنظر از اين كه اين جرادر خاك فرانسه مورد پيگرد قرار دهند، صرف

 پيوسته باشند؛

اشاره به تنظيم شدن اين شكايت بر مبناي نقش ادعايي رئيسي در اِعمال شكنجه عليه  ط)
احمد منصور با توجه به مقام او كه وي را در رياست نيروهاي امنيتي امارات متحده عربي 

  ؛44دهدقرار مي
  
شنبه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج -2

مدت مدافعان حقوق بشر ، در خصوص محكوميت حبس طوالني1400خرداد ماه  20

                                                                                                                                                            
ه ارائهاي عمومي بريتانيا مبني بر سابق دادستان اسميت، مدير -اشاره به گزارش تهيه شده از سوي سِر ديويد كَلورت  ك)

ميالدي، جهت تحت  2017الملل از سال توجه امارات متحده عربي به پليس بينهاي مالي قابلاسناد و مدارك در زمينه كمك
  تأثير قرار دادن اقدامات اين سازمان و در تالش جهت گزينش الرئيسي به عنوان رئيس آن؛

ب الرئيسي از فرستادن پيامي به تمامي جهان مبني بر اسميت  در خصوص حاكي بودن انتخا –اشاره به اظهارات كَلورت  ل)
  الملل به حقوق بشر و بستن چشمان خود به روي شكنجه و سركوب واحترام قائل نشدن و يا كم احترام گذاردن پليس بين

هاي ز مقامبان حقوق بشر، مبني بر منجر شدن گزينش يكي ااشاره به اظهارات جو استورك، معاون بخش خاورميانه در ديده م)
مخاطره افكندن اعتبار اين سازمان به عنوان الملل، به بهعالي يك نهاد دولتي ناقض حقوق بشر، به عنوان رياست پليس بين

  گذارد.المللي كه به حقوق بشر احترام ميسازمان مجري قانون بين
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  44

https://www.middleeasteye.net/news/uae‐torture‐complaint‐senior‐official‐france‐human‐
rights‐group 
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برخي از محورهاي اين سازمان ملل. توسط امارات متحده عربي، از سوي كارشناس 
  گزارش عبارتند از:

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت 45اشاره به اظهارات مري اللور الف)
تن از  5مدت از نگراني جدي در خصوص حبس طوالنيمدافعان حقوق بشر، مبني بر ابر

مدافعان حقوق بشر در امارات متحده عربي و درخواست از دولت اين كشور جهت آزاد 
  ها؛درنگ آنكردن بي

، هذيف راشد عبدا... 47، حسن محمد الحَمَد46اشاره به محكوميت محمد المنصوري ب)
تن از افراد گروه موسوم به  5، 50و سليم حمدون الشحي 49، علي سعيد الكندي48االويس

به تحمل  - وكيل، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه  94گروهي متشكل از  -  51»94يو.اِي.ايي «
 ميالدي، به اتهام توطئه براي براندازي حكومت؛ 2013سال حبس، در ماه ژوئيه سال  10

هاي مانراد و سازاشاره به انجام پذيرفتن اين فرآيند در قالب روند سركوب شديد اف ج)
 هاي امارات متحده عربي؛آميز در كشور، از سوي مقامخواهان انجام اصالحات سياسي صلح

ن گرايانه بوداشاره به بيانيه كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، مبني بر شدت افراط د)
ايد ها با توجه به اينكه اين فعاالن از ابتدا نبها و خودسرانگي حبس آناين محكوميت

ها را هايي كه تمامي مردم حق برخورداري از آنمندي مشروع از آزاديهرگز به دليل بهره
  شدند؛ دارند، زنداني مي

كننده در زمينه قرار گرفتن اين زندانيان در معرض اشاره به وجود اتهامات نگران ه)
ماتي تواند مصداق شكنجه باشد، همچنين اتهاهاي انفرادي طوالني مدت كه ميحبس

هاي تهويه هوا در زماني كه درجه هاي زندان به خاموش كردن دستگاهچون، اقدام مقام

                                                            
٤٥ Mary Lawlor 
٤٦ Mohamed al‐Mansoori 
٤٧ Hassan Mohammed Al‐Hammad 
٤٨ Hadif Rashed Abdullah al‐Owais 
٤٩ Ali Saeed Al‐Kindi 
٥٠ Salim Hamdoon Al‐Shahhi 
٥١ UAE94 
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ها جهت ممانعت به رسد و پوشاندن پنجرهدرجه سانتيگراد مي 40حرارت هوا به باالي 
  عمل آوردن زندانيان از ديدن نور آفتاب؛

ه بوجه تعادالنه، با اشاره به احتمال نقض حق زندانيان از برخورداري از محاكمه  و)
شان به مشاور حقوقي، از جمله در خالل ها از و يا تحديد شديد دسترسينمحروم شدن آ

 ها؛ييبازجو

هاي اماراتي جهت آزاد كردن اين مدافعان حقوق بشر از اشاره به درخواست از مقام ز)
  ؛52شانهاي هدفمند و ضروري حقوق بشريحبس، به منظور تداوم يافتن فعاليت

  
 

المللي براي آزادي در امارات متحده هايي از سوي نهاد كارزار بينانتشار گزارش -3
، در خصوص افشاء سندي 1400خرداد ماه  21و جمعه  17هاي دوشنبه ، در روز53عربي

مبني بر قرار داشتن دكتر محمد الُرِكن در معرض شكنجه متداوم و تهيه نامه سرگشاده در 
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: زادي او.راستاي درخواست جهت آ

ر بي مبني سند اشاره به اقدام مركز حمايت از زندانيان امارات متحده عربي به افشاء الف)
دبي،  س درقرار داشتن دكتر محمد الُركِن، وكيل، مدافع حقوق بشر و استاد حقوق سرشنا

ت ساع 24تداوم چراغ براي در معرض شكنجه متداوم در زمان حبس، از جمله نور م
نداني زروز: گفتني است كه اين سند به هنگام انجام فرآيند تحقيق در زمينه اين شبانه

 سياسي از طريق مديريت زندان افشاء شده است؛

يدشدگي ميالدي، در معرض ناپد 2012اشاره به قرار گرفتن او، در ماه ژوئيه سال  ب)
هاي گيرييتي به دستگيري وي در راستاي موج دستقهري، با توجه به اقدام نيروهاي امن

 آغاز شده بود؛ 2012جمعي كه از ماه مارس سال 

ها پس از آن كه گروهي از فعاالن اشاره به اقدام دولت به آغاز كارزار دستگيري ج)
جمهور امارات تهيه و در آن سرشناس، از جمله الُرِكن، طوماري را خطاب به رئيس

                                                            
  ر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دفت 52

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27158&LangID=E 
٥٣ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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گذاري در كشور شدند، كه در پي آن حكومت حات در حوزه قانونخواستار اجراي اصال
تن از افراد  94ميالدي، فرآيندهاي قضايي را عليه  2013امارات، در ماه مارس سال 

 دستگير شده آغاز نمود؛

سال  10 ميالدي به تحمل 2013اشاره به محكوميت دكتر الُرِكن در ماه ژوئيه سال  د)
  ادي به قيد التزام)؛سال عفو مشروط (آز 3حبس و 

رار رفتار قزنداني كه در آن مورد سوء –اشاره به محبوس بودن او در زندان الرزين  ه)
  گرفته و سالمتش رو به وخامت گذارده است؛

رات اما اشاره به ارسال نامه سرگشاده از سوي اين نهاد حقوق بشري خطاب به سفير و)
ليل دا به جهت آزادي محمد الُرِكن كه تنهمتحده عربي در بريتانيا، مبني بر درخواست 
آميز از حق خود در زمينه مندي مسالمتحمايت قانوني از مدافعان حقوق بشر و بهره

  آزادي بيان، ناعادالنه زنداني شده است؛
تيد ي از اساآميز، به همراه گروهاشاره به قرار گرفتن الُرِكن در معرض رفتارهاي تبعيض ز)

قوق بشر، از جمله محاكمه دست جمعي به شدت ناعادالنه، دانشگاه و فعاالن ح
 سال حبس، عدم دسترسي به وكيل و اسناد دادگاه تا زمان 10محكوميت به تحمل 

كه موجب به مخاطره افتادن  برگزاري دومين جلسه از محاكمه وي و ِاعمال شكنجه
  سالمت جسمي و روحي وي شده است؛

، به دليل 19 –ض خطر بيشتر ابتالء به بيماري كوويد اشاره به قرار گرفتن او در معر ح)
 ه بهوضعيت دهشتبار بهداشتي در زندان الرزين و وخامت وضعيت سالمتي وي، با توج

 هاي امارات متحده عربي شيوع يافته است؛اين كه اين بيماري در شماري از زندان

مي و معرض شكنجه جس شمار آوردن تداوم حبس و قرار گرفتن الرُِكن دراشاره به به ط)
گرايي حقوق بشري ها و كنشدر قبال فعاليت جويانهروحي متداوم، به عنوان اقدام تالفي

  چشمگير او؛
سياسي و حاكي بود تداوم حبس و  –شمار آوردن او به عنوان زنداني عقيدتي اشاره به به ي)

 گسترده در اين كشور؛هاي عدالتياستفاده از جاري بودن بيقرار گرفتن او در معرض سوء
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برداري از نفوذ خود به اشاره به درخواست از اين مقام امارات متحده عربي جهت بهره ك)
درنگ الُرِكن و ترغيب عنوان سفير اين كشور در راستاي حصول اطمينان از آزادي بي

  ؛54سياسي –حكومت امارات به آزاد كردن تمامي زندانيان عقيدتي 
  
 6شنبه جتحليلي ميدل ايست آي، در روز پن –وي پايگاه خبري انتشار گزارش از س -4

ه بهاي اماراتي ، در خصوص اقدام شهروندي بريتانيايي به شكايت از مقام1400خرداد ماه 
  از: برخي از محورهاي اين گزارش عبارتندمحبوس و شكنجه شدن در اين كشور.  دليل

ساله از شهر  28يتانيايي ، شهروند بر55اشاره به اقدام علي عيسي احمد الف)
هاي امارات متحده عربي كه به تن از مقام 6، به تشكيل پرونده مدني عليه 56وولورهمپتون

اند و با توجه به اين كه او براي مدت استفاده از وي در اين كشور بودهگفته او مسئول سوء
  انتظار بوده است؛زمان طوالني جهت انجام اقدامي از سوي دولت بريتانيا در اين زمينه در 

ضور در حميالدي در امارات متحده عربي در پي  2019اشاره به دستگيري او در سال  ب)
س ر حباين كشور جهت تماشاي مسابقات قوتبال جام كشورهاي آسيا و نگاه داشتن او د

يك بود كه فوريه اين سال كه به گفته وي نزد 12ژانويه تا  23هاي امارات از از سوي مقام
رود كه وي به دليل بر تن كردن پيراهن ها كشته شود: گفتني است كه گمان ميست آنبه د

ين اتيم فوتبال قطر، رقيب سرسخت امارات، دستگيري شده است، در حالي كه حكومت 
  كند؛كشور اين ادعا را انكار مي

استفاده و شكنجه اشاره به قرار گرفتن احمد در دوران حبس در معرض سوء ج)
هاي اين تانه و رواني، از جمله ضرب و شتم و شوك الكتريكي و حتي اقدام مقامنژادپرس

هاي وارد اي مبني بر اين كه جراحات و آسيبكشور به ناگزير كردن او به امضاء نوشته

                                                            
  هاي: آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينكالمللي براي هاي نهاد كارزار بينگزارش 54

http://icfuae.org.uk/news/leaked‐doc‐al‐roken‐subjected‐constant‐torture 
http://icfuae.org.uk/news/open‐letter‐uae‐ambassador‐urging‐release‐human‐rights‐lawyer‐
mohammed‐al‐roken%C2%A0 
٥٥ Ali Issa Ahmad 
٥٦ Wolverhampton 
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هايش را از آمده به اين زنداني از سوي خود انجام پذيرفته، از جمله اين كه يكي از دندان
 دست داده است؛

و اقدام  ميالدي 2019فوريه سال  12ه به سرانجام حضور او در دادگاه در روز اشار د)
ت رداخپقاضي دادگاه به متهم كردن وي به اتالف وقت پليس و حكم وي به آزادي او و 

  درهمي؛ 1500جريمه 
هاي قامماشاره به تصميم احمد به عملي كردن قصد خود در زمينه اقامه دعوا عليه  ه)

  اعتنايي از سوي دولت بريتانيا؛ها بيپس از مواجه شدن با سالحكومت امارات 
وتبال فاني اشاره به اقدام وكالي او به همچنين ارائه اين شكواييه به فدراسيون جه و)

و ز لغا(فيفا) و ابراز تمايل اين سازمان براي ديدار با احمد و نمايندگان وي پس 
 ؛ 19 –كوويد  يماريهاي اعمال شده به دليل شيوع بمحدوديت

در امارات  57اشاره به طرح پرونده احمد در كمتر از يك سال از دستگيري متيو هِِجز ز)
متحده عربي به اتهام جاسوسي: گفتني است كه دستگيري و محكوميت او به تحمل حبس 

هاي بريتانيايي را برانگيخت كه سرانجام با اعمال نفوذ دولت اين كشور، ابد، اعتراض مقام
  ؛58ورد عفو قرار گرفته و آزاد شدهجز م

                                                            
٥٧ Matthew Hedges 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 58
ص ، در خصو1400 ارديبهشت ماه 15تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز چهارشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري *

رد حمله ربوط به موهاي امارات متحده عربي به دليل دعاوي ماقدام دانشجوي بريتانيايي به مورد پيگرد قانوني قرار دادن مقام
  قرار گرفتن در اين كشور.

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:
 به –بود  بي محبوسامارات متحده عر كه دو سال پيش به اتهام جاسوسي در –اقدام متيو هِِجز، دانشجوي بريتانيايي  الف)

كنجه كرده شها به اينكه وي را مورد حمله قرار داده، هاي ارشد اين كشور با متهم كردن آنآغاز اقامه دعوا عليه شماري از مقام
  و بر اساس دعاوي كذب زنداني نمودند؛

ش ماه در حبس و مورد شي، پس از گذراندن بيش از ميالد 2018اشاره به بازگشت متيو هجز به بريتانيا در ماه نوامبر سال  ب)
مارات ادولت  عفو قرار گرفتن از تحمل حكم حبس ابد براي اقدام به جاسوسي: گفتني است كه وي پس از آن آزاد شد كه

 ؛تشر نمودكس) منمتحده عربي ويدئويي از وي مبتني بر اعتراف به عضويت در سازمان اطالعات خارجي بريتانيا (ام.آي.سي
تي اماراتي، شامل رئيس وقت مقام امني 4اشاره به اقدام وكالي هجز، در هفته جاري، به اقامه دعوا در ديوان عالي لندن عليه  ج)

ر ه وي بر اثبهاي وارد آمده دادستاني عمومي نهاد امنيتي حكومت در ابوظبي و فرماندهي پليس وقت ابوظبي، به دليل آسيب
 بر اساس دعاوي كذب و تحميل عامدانه صدمات روحي؛ مورد حمله قرار گرفتن، حبس
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اين در حالي است كه با اين كه اخبار مربوط به دستگيري و حبس احمد نيز از سوي  ح)
هاي مطبوعات مورد پوشش قرار گرفت، اما توجه چنداني دست كم از سوي ديپلمات

 .59بريتانيايي به آن نشد
 

  
ير متحده عربي در سا بشر از سوي عربستان سعودي و اماراتب) موارد نقض حقوق 

  كشورهاي منطقه
  

  ائتالف به رهبري عربستان *
، 1400خرداد ماه  21انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه  -

ر يان دطلبان و غيرنظامدر خصوص منجر شدن يك انفجار به كشته شدن شماري از جدايي
  از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند جنوب يمن. 

                                                                                                                                                            
دهي اشاره به عدم اقدام اداره روابط عمومي دولت امارات متحده عربي و يا وزارت امور خارجه اين كشور به پاسخي د)
اظهار  هاي اين كشور پيشترها در خصوص اظهارنظر در زمينه اين پرونده: اين در حالي است كه مقامدرنگ به درخواستبي

 رفتار فيزيكي يا رواني قرار نگرفته است؛گونه سوءداشته بودند كه اين شهروند بريتانيايي در دوران حبس خود، در معرض هيچ

ميالدي، در امارات متحده عربي و مورد  2018مه سال  5اي مبني بر حبس او، در روز اشاره به اظهارات هجز در بيانيه ه)
 سال همچنان براي بر مال شدن حقيقت و اجراء عدالت؛ 3كشور، همچنين انتظار وي پس از شكنجه قرار گرفتن در اين 

هاي امارات متحده عربي به پاسخگويي به شكايت ارائه شده از طريق وزارت خارجه بريتانيا: اين در اشاره به امتناع مقام و)
 براي مبرا كردن نام وي انجام نداده است؛ كند كه اقدامات كافيحالي است كه وي اين وزارتخانه را نيز متهم مي

اي به اين كشور براي اشاره به دستگيري هجز، دانشجوي دكتراي دانشگاه دورهام، در فرودگاه دوبي، پس از سفر دو هفته ز)
  نامه خود؛انجام تحقيقات براي پايان

پرونده تشكيل يافته عليه وي، بر اساس  ماه در سلول انفرادي به دليل 5اشاره به محبوس شدن او براي مدت بيش از  ح)
نامه دكترا، مبتني بر موضوعاتي حساسي در امارات متحده عربي، چون هاي او در زمينه انجام پژوهش براي پايانيادداشت

  گرايي و تحكيم قدرت سياسي در ابوظبي وساختارهاي امنيتي، قبيله
هزار دالر) بابت اين پرونده،  487تا  278هزار پوند ( 350تا  200د بين گفتني است كه هجز انتظار دارد كه در پايان بتوان ط)

  غرامت دريافت كند.
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  59

https://www.middleeasteye.net/news/uae‐uk‐british‐citizen‐torture‐files‐civil‐case‐against‐
officials 
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نفجاري اهاي امنيتي و پزشكي يمن، مبني بر منجر شدن وقوع اشاره به اظهارات مقام الف)
طلب و مجروح تن از نيروهاي جدايي 6در استان جنوبي ابيان به كشته شدن دست كم 

  تن ديگر، از جمله شهروندان غيرنظامي؛ 15شدن 
درنگ پذيرش به بياشاره به نامشخص بودن منبع انفجار و عدم اقدام گروهي  ب)

حظاتي هاي اين كشور اين انفجار لمسئوليت اين حمله: گفتني است كه طبق اظهارات مقام
نطقه طلب جنوب به بازاري اين مپس از رسيدن شماري از نيروهاي شوراي انتقالي جدايي

  به وقوع پيوست؛ 
نظاميان از شبهشمار آوردن شوراي انتقالي جنوب به عنوان گروهي پوششي اشاره به به ج)

از  د كهتحت حمايت امارات متحده عربي كه خواستار بازاحياء استقالل جنوب يمن هستن
  تداوم يافت؛ 1990تا زمان اتحاد اين كشور در سال  1967سال 

ن (دولت شمار آمدن اين گروه در ظاهر به عنوان متحدان نيروهاي دولت يماشاره به به د)
 هبريررخورداري از حمايت نيروهاي ائتالف نظامي به عبد ربه منصور هادي) كه با ب

  عربستان در حال جنگ داخلي با نيروهاي انصارا... در شمال كشور هستند؛
به عبد  طلب و نيروهاي وفاداراين در حالي است كه برخوردهايي ميان اين گروه جدايي ه)

ان طلبكه جداييميالدي  2019دهد، از جمله در اوت سال ربه منصور هادي نيز رخ مي
 عدن را به تصرف خود درآوردند؛

ها به ها با وساطت عربستان سعودي و رسيدن آناشاره به توقف يافتن اين درگيري و)
هاي بعد: اگرچه كه برخوردهاي تعاملي در زمينه تشريك قدرت در اين منطقه در ماه

اي ديد بروز جبههها به وقوع پيوسته و تهمشابهي به صورت پراكنده همچنان ميان آن
 .60جديد در اين كشور، جداي از جنگ داخلي جاري در آن را به همراه دارد
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