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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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 تيرماهو  ردادماهخكشورهاي منطقه، در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماناخبار آشكار به دست

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

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

 

  عربستان سعودي*
 5، در روز شنبه 2انتشار گزارش از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر -1

ژوئن)، در خصوص  26المللي حمايت از قربانيان شكنجه (، به مناسبت روز بينتيرماه
ادي دو تن از اين فعاالن در ماه جاري از با آز زمانهمتداوم شكنجه مدافعان حقوق زنان 

  .4و مايا الزهراني 3نسيمه آل سداح –زندان 

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

Human Rights (OHCHR)حده عربي (المللي براي آزادي در امارات مت)؛ كارزار بينInternational Campaign for 

Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East 

Monitor  (MEMO)( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu  Agency(سازمان ديده ؛) بان حقوق بشرHuman  Rights 

Watchاسي و حقوق بشر ()؛ مركز اروپا براي دموكرThe European Centre  for Democracy and Human 

Rights (ECDHR)خبرگزاري رويترز ( )؛Thomson Reuters Foundationها براي دموكراسي و )؛ مؤسسه آمريكايي
خبرگزاري ) Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)حقوق بشر در بحرين (

 Associated Press( اسوشيتدپرس (AP)( مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديدسازمان  ) وEuro‐Mediterranean 

Human Rights Monitor.(  
٢ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٣ Nassima Al Sadah 
٤ Maya Al Zharani 
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دي و دار بودن اِعمال شكنجه در فرآيند نظام كيفري عربستان سعواشاره به ريشه الف)
 ِاعمال وردنآخرين گزارش كميته منع شكنجه سازمان ملل در اين زمينه مبني بر به شمار آ

هاي اين كشور، ها و بازداشتگاهاقدامات جاري در زندان عنوانبه سوء رفتارشكنجه و 
 هاي المباحث ودر شعبات اداره تحقيقات كيفري وزارت كشور و بازداشتگاه ويژهبه

  همچنين كميسيون امر به معروف و نهي از منكر؛
ابزار كسب اعتراف جهت  عنوانبهاشاره به استفاده حكومت عربستان از شكنجه  ب)

هاي ناعادالنه و همچنين استفاده از ل اطمينان از محكوميت متهم در محاكمهحصو
 عنوانبههاي اين كشور هاي جسمي همچون، شالق و قطع عضو از سوي مقامشكنجه

رحمانه، غيرانساني و هاي بيمجازات كه مصداق شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات
هاي حقوق بشري گريتنها به دليل كنش 5ترذيلي است: بايد يادآور شد كه رائف بداوي

  ضربه شالق محكوم شد؛ 1000سال حبس و دريافت  10خود به تحمل 
، از جمله اندمواجهكه زنان اين كشور با آن  سوء رفتارياشاره به ديگر اشكال  ج)

ت آيد و نظام قيوميخشونت خانگي كه همچنان معضل فراگيري در عربستان به شمار مي
  ها در برابر مردان شده است؛پذيري بيش از پيش آننيز موجب آسيبمردساالرانه 

شامل،  فتارسوء راشاره به همچنين تداوم آسيب ديدن بسياري از كارگران خانگي زن از  د)
  حمالت فيزيكي، رواني و جنسي؛

اي شورهكاشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن نظام كفالت در عربستان، همچون ديگر  ه)
نين در كل و همچ گسترده با كارگران مهاجر سوء رفتارعلت  عنوانبهج (فارس) منطقه خلي

  گيرند؛مينساير كارگران خانگي كه در غالب موارد زن هستند و مورد حمايت قانون قرار 
اشاره به عوامل منجر به تداوم اِعمال شكنجه در عربستان، از جمله فرهنگ عميق  و)

هاي عامل اين رفتارها براي موارد نقض حقوق ن مقاممصونيت از مجازات كه بر اساس آ
در نظر گرفته شده براي ارتقاء و  سازوكارهايگيرند و بشر مورد پاسخگويي قرار نمي

                                                            
٥ Ra’if Badawi 
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حمايت از حقوق بشر، همچون كميسيون حقوق بشر و انجمن ملي حقوق بشر، كه از 
 استقالل الزم به اين منظور برخوردار نيستند؛

عوامل  يكي ديگر از عنوانبهالمللي بق قوانين داخلي با موازين بينبرشمردن عدم تطا ز)
يون يب كنوانساقدام اين كشور به تصو رغمبهمنجر به تداوم اعمال شكنجه در عربستان، 

انين اين ميالدي، با توجه به ذكر نشدن ممنوعيت شكنجه در قو 1997منع شكنجه در سال 
 ائه داده شده در اين كنوانسيون؛كشور و يا عدم انطباق آن با توضيح ار

از  موقعبههاي جامع حقوقي، از جمله حق برخورداري به شمار آوردن فقدان ضمانت ح)
ر دتهم مشاوره حقوقي و خدمات پزشكي مستقل و فقدان الزامات جهت قرار دادن سريع م

فتن ش ياپذيري افراد در حبس و افزايعوامل ديگر منجر به آسيب عنوانبهمعرض محاكمه، 
ها هاي اجباري همچنان در دادگاهخطر اعمال شكنجه: اين در حالي است كه از اعتراف

  كنوانسيون منع شكنجه است؛ 15شود كه متناقض با بند استفاده مي
اشاره به اقدام دولت عربستان به سركوب گسترده مدافعان حقوق زنان و دستگيري  ط)
 2018نع رانندگي براي زنان در ماه ژوئن سال ها، پيش از لغو عملي مها تن از آنده

  و نسيمه آل سداح؛ 6ميالدي، از جمله لجين الهذلول، سمر بداوي
هاي اشاره به قرار گرفتن برخي از زنان محبوس در معرض شكنجه و آزار و اذيت ي)

طوالني كه بر خالف مقررات ماندال (حداقل  جنسي و حبس انفرادي براي مدت زمان
  ؛7يار سازمان ملل براي رفتار با زندانيان) استمقررات مع

  
، مستقر در ژنو، 8مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي سازمان  -2

، در خصوص كارزار گسترده عربستان سعودي در راستاي 1400 تيرماه 3شنبه در روز پنج
  از: اندعبارتاين گزارش برخي از محورهاي تبار. و اخراج مهاجران اتوپيايي حبس

                                                            
٦ Samar Badawi 

  پا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز ارو 7
 https://www.ecdhr.org/?p=1154 
٨ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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ر دمديترانه  –بان حقوق بشر اروپا اشاره به ابراز نگراني عميق سازمان ديده الف)
هاي اين تبار ساكن عربستان از سوي مقامخصوص كارزار دستگيري مهاجران اتيوپيايي

  كنند؛ هاي سعودي تجربه ميبرانگيزي كه اين مهاجران در زندانكشور و شرايط چالش
هاي سعودي در هنگام دستگيري اين اشاره به قائل نشدن تفاوت از سوي مقام ب)

ها به دستگيري مهاجران ميان افراد برخوردار از اقامت اين كشور و فاقد آن و اقدام آن
هاي ها، خانهصدها تن از مهاجران اتيوپيايي از ماه ژوئن سال گذشته ميالدي، در خيابان

اين پادشاهي، اعم از شهرهاي بزرگ و مناطق روستايي با تكيه هاي سراسر مسكوني و كافه
و مصادره مبالغ مالي، » 9هاحبشي«اي چون هاي نژادپرستانهبر خشونت و استفاده از عبارت

 ها، جواهرات و ساير اموال برخي از زندانيان؛تلفن

ايي كه يوپياشاره به اقدام اين سازمان حقوق بشري به گردآوري شواهد از مهاجران ات ج)
 در شهر جده كه جامعه ويژهبهاند، دهشان دستگير شيك يا تعداد بيشتري از اعضاء خانواده

  ي داده است؛تبار را در خود جابزرگي از مهاجران اتيوپي
بار نيروهاي پليس به اشاره به اظهارات اين مهاجران مبني بر يورش خشونت د)

هاي ست خانوادهازنان و كودكان: اين در حالي و دستگيري تصادفي مردان،  هايشانخانه
يان و ندانزاين افراد به كنسولگري اتيوپي در جده مراجعه كرده و خواستار آزادي سريع 

 اند؛ شده هايشانخانهها به فراهم آمدن بازگشت امن آن

 عودي بهيس ساشاره به اظهارات يكي از اين مهاجران ساكن شهر جده، مبني بر اقدام پل ه)
ها به ندن آدستگيري همسر و نوزادشان كه تنها يك ماه است كه به دنيا آمده و محبوس كر

هيچ  كهدرحاليهمراه صدها تن ديگر در شرايط دشوار در بازداشتگاهي در اين شهر، 
 خورد؛ها به اتيوپي نيز به چشم نمياي از آزادي و يا اخراج آننشانه

هاي اتيوپي، دو روز پس از آغاز اين كارزار، پلماتاشاره به صدور بيانيه از سوي دي و)
زنداني اتيوپياييِ برخوردار از مدارك قانوني در  600ها در آزاد كردن مبني بر موفقيت آن

                                                            
٩ Al‐Ahbash 
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تن ديگر در شهر جازان: اين در حالي است كارزار دستگيري اين  94شهر مدينه و 
 مهاجران از سوي حكومت همچنان با شدت ادامه يافته است؛

نخستين كارزار از  عنوانبهتبار شمار نيامدن اين كارزار عليه مهاجران اتيوپياشاره به به ز)
 2013هاي عربستان به آغاز كارزاري مشابه در سال اين دست، با توجه به اقدام مقام

  تبار از اين كشور شد؛پيهزار اتيو 100ميالدي كه منجر به دستگيري و اخراج حدود 
اري اندازي كارزقدام نيروهاي پليس در ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي به راهاشاره به ا ح)

هاي سراسر اين كشور تبار در زندانديگر كه به دستگيري و حبس هزاران مهاجر اتيوپي
در خود  هزار زنداني را در شرايط غيرانساني 16ها حدود انجاميد، كه يكي از اين زندان

معيت، ها به دليل فقدان مواد غذايي، انباشت جبسياري از آنكه منجر به مرگ  جاي داده
 فرسا و ضرب و شتم شده است؛گرماي طاقت

نت المللي مهاجرت، مبني بر سكواشاره به آمار به دست آمده از سوي سازمان بين ط)
ه هاي اين كشور بهزار اتيوپيايي در عربستان سعودي به هنگام اقدام مقام 500حدود 

اه نوامبر ميالدي كه در م 2013ها در سال كارزارهاي دستگيري و اخراج عليه آن اندازيراه
دي به ميال 2019تا ماه مارس سال  2017مجدداً آغاز شده و از ما مه سال  2017سال 

 هزار مهاجر انجاميده است؛ 260اخراج 

ارك مد تبارِ برخوردار ازاشاره به منجر شدن حبس و اخراج گروهي مهاجران اتيوپي ي)
 چنانچه ويژهبهها، قانوني يا فاقد آن، به رو به وخامت نهادن شرايط پيشاپيش دهشتبار آن

 ؛اينداين كارزارها به صورت تصادفي اقدام به دستگيري و حبس و اخراج مهاجران نم
هاي سعودي، جهت متوقف اشاره به درخواست اين سازمان حقوق بشري از مقام ك)

درنگ و بدون قيد و تبار، آزاد كردن بيپياييدف عليه مهاجران اتيوهساختن كارزارهاي بي
 المللي؛ها بر اساس قوانين بيننشرط تمامي زندانيان و محترم شمردن حقوق آ

هاي اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از دولت اتيوپي جهت تشديد همكاري ل)
ين پادشاهي و حصول اطمينان از خود با دولت سعودي، پيگيري شرايط اتباع خود در ا
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هاي شان، همچنين، فراهم آوردن حمايتها با رفتار منصفانه و حفظ شأن انسانيمواجهه آن
 .10حقوقي از زندانيان يا كارگران مواجه با معضالت حقوقي در اين كشور

  
  بحرين*
، 11رينها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -1

ژوئن)، در  26المللي حمايت از قربانيان شكنجه (، به مناسب روز بينتيرماه 5در روز شنبه 
برخي از محورهاي اين گزارش دار اعمال شكنجه در بحرين. ريشه خصوص بحران

  از: اندعبارت
ها براي دموكراسي و حقوق بشر در اشاره به ابراز همبستگي مؤسسه آمريكايي الف)

با بازماندگان شكنجه در اين كشور، در  12سسه حقوق و دموكراسي بحرينبحرين و مؤ
المللي جهت پايان المللي حمايت از قربانيان شكنجه و درخواست از جامعه بينروز بين

بخشيدن به استفاده سيستماتيك حكومت بحرين از اين ابزار و فرهنگ مصونيت از 
ها امكان گريز از استفادهن اين سوءمجازات كه در اين كشور جاري بوده و براي عامال

  آورد؛عدالت را فراهم مي
 رغمبههاي اخير، اشاره به رو به وخامت نهادن سابقه حقوق بشري بحرين در سال ب)

  انجام، به اصطالح، برخي اصالحات در اين كشور؛
ي از ميالد 2017اشاره به انتقاد شديد كميته منع شكنجه سازمان ملل، در سال  ج)
ر حالي داستفاده سيستماتيك از افراد به هنگام بازداشت از سوي مأموران پليس: اين ءسو

يشه سال از اين گزارش، شكنجه همچنان در نظام عدالت بحرين ر 3است كه با گذشت 
هاي سراسر اين اي در زمينه اِعمال آن در زندانهاي متداوم و گستردهدوانيده و گزارش
  شود؛كشور دريافت مي

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش سازمان  10

https://euromedmonitor.org/en/article/4477/Saudi‐Arabia:‐A‐widespread‐campaign‐aimed‐
at‐detaining‐and‐deporting‐Ethiopian‐immigrants 
١١ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٢ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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ن رار داديگرد ققوه قضائيه بحرين بر اعترافات اجباري در مورد پ ياتكااشاره به تداوم  د)
  گيرند؛ها نيز به ندرت مورد مؤاخذه قرار مياستفادهعامالن اين سوء كهدرحاليمتهمان، 

هاي حقوق بشري، مبني بر هاي تحقيقات انجام شده توسط گروهاشاره به يافته ه)
ظر هاي ناعمدتًا نهاد –ادهاي بحريني تحت حمايت دولت بريتانيا ناكارآمدي متداوم نه

 حقوق بشر، همچون نهاد دادرسي وزارت كشور، واحد تحقيقات ويژه و مؤسسه ملي
نه م فعاالدر مورد تحقيق جامع قرار دادن موارد نقض حقوق بشر و حتي اقدا –حقوق بشر 

  د اين موارد؛ها در زمينه پنهان كردن شواهآن
هاي رحمانه مخالفان سياسي بحرين از زمان شكست اعتراضاره به سركوب بياش و)

ساسي اشكنجه عامل  كهدرحاليميالدي،  2011، در سال خواهانه در اين كشوردموكراسي
  آمده است؛ر ميهاي سركوبگر حكومت به شمادستگاه

بدالجليل هاي مخالف، از جمله دكتر عاشاره به تداوم حبس اكثريت رهبران گروه ز)
و عبدالهادي  16، محمد حبيب المقداد15، حسن مُشيمه14، عبدالوهاب حسين13السينكيس
  قرار دارند؛ سوء رفتارمتداوم در معرض  طوربهدر زندان بدنام جو كه در آن  17الخواجه

ديگر  وهبي اشاره به قرار گرفتن زندانيان بحريني غالباً در معرض شكنجه، تبعيض مذ ح)
ت هاي اين كشور انباشته از جمعيت بوده و از وضعيزندان كهدرحالي سوء رفتاراشكال 

  بهداشتي بسيار نامناسبي برخوردارند؛
آوريل سال جاري ميالدي، به  17اشاره به اقدام پليس ضد شورش بحرين، در روز  ط)

آميز زندانيان سياسي در زندان جو در اعتراض به تحصن مسالمت بارخشونتسركوب 
كه منجر به جراحت جدي چندين تن از زندانيان و بستري شدن يكي از  شرايط زندان

  ؛18ها در بيمارستان شدآن

                                                            
١٣ Dr. Abdujalil AlSingace 
١٤ Abdulwahab Hussain 
١٥ Hassan Mushaima 
١٦ Mohammed Habib al‐Miqdad 
١٧ Abdulhadi AlKhawaja 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 18
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اشاره به همچنين افزايش قابل توجه استفاده از مجازات اعدام از زمان اقدام حكومت  ي)
اعدام از آن زمان  6 ياجراميالدي و  2017بحرين به ترك گفتن شرايط استمهال در سال 

هاي فراقضايي ها از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اعدامز آنمورد ا 5كه 
هاي خودسرانه مورد اعدام عنوانبهميالدي،  2019و  2017هاي (اگنس كاالمار) در سال
  محكوميت قرار گرفت؛

                                                                                                                                                            
، در 1400 ماهشتبهيارد 10انتشار بيانيه مطبوعاتي از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه *

  از: اندعبارتيانيه برخي از محورهاي اين ب بحرين. انهاي اعتراضي در زندهاي انجام شده در رابطه با تجمعخصوص سركوب
اشاره به اظهارات مارتا هورتادو، سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر ابراز نگراني در خصوص  الف)

آميز سالمتم تحصناستفاده نيروهاي ويژه پليس بحرين به استفاده از ميزان غيرضروري و نامتناسب از زور جهت بر هم زدن 
  )؛ماهنيفرورد 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؛به ضربه زدن به سر زندانيان و آسيب رساندن شديد به بسياري از آن

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

 الملل است؛قوق بينقوانين داخلي بحرين و ح

هاي پزشكي: گفتني است كه اين فقدان دسترسي به درمان ژهيوبهاشاره به اقدام زندانيان به اعتراض به شرايط زندان،  د)
ها عباس مالله، يكي از زندانيان آغاز شد كه مطابق با گزارش ازآنپس) و ماهنيفرورد 16آوريل (دوشنبه  5ها، در روز اعتراض

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

 است؛ به مشكلي مزمن تبديل شده 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

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

 توانند با وكال و خانواده خود تماس بگيرند؛ها ميآن نكهيااند و حصول اطمينان از محبوس شده

هاي درمان موقعبههاي مؤثر در راستاي حصول اطمينان از فراهم آمدن ها جهت برداشتن گامه درخواست از مقاماشاره ب ح)
  پزشكي مورد نياز براي زندانيان؛

زنداني از آغاز شيوع  1253هاي ويژه به اشاره 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 1747يري و گفتني است كه در كل گاين همه

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

ان و خطر شيوع ها جهت در نظر داشتن آزادي زندانيان بيشتر در راستاي كاهش انباشتگي زنداشاره به درخواست از مقام ي)
اند كه هاي منتقدانه و يا مخالف خود زنداني شدهكساني 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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و مؤسسه حقوق  19اشاره به مستندات ارائه شده از سوي سازمان حقوق بشري رپريو ك)
درصدي تعداد افراد محكوم شده به اعدام در  600مبني بر افزايش  و دموكراسي بحرين،

 51ميالدي به  2010تا  2001هاي مورد در سال 7اين كشور در دهه پسابهار عربي، از 
تن با خطر اعدام  26: اين در حالي است كه در حال حاضر، تاكنون پسازآنمورد 
تحت شكنجه، در  اعترافاتنيز بر اساس ها الوقوع مواجه هستند و حدوداً نيمي از آنقريب
 اند؛هاي سياسي، محكوم شدههاي مربوط به ناآراميپرونده

شان در ماه هاي محمد رمضان و حسين موسي كه حكم اعداماشاره به از جمله، پرونده ل)
رده كژوئيه سال گذشته ميالدي تأييد شده و سازمان ملل از حكومت بحرين درخواست 

  ام را لغو نمايد؛است كه اين احك
وعات يكي ديگر از موض عنوانبههاي پزشكي اعتنايياشاره به تداوم يافتن بي م)

هاي بحرين كه از آن به مثابه مجازات عليه زندانيان كننده جاري در بازداشتگاهنگران
المللي ينبمكرر از سوي جامعه  طوربهدام شود: گفتني است كه اين اقسياسي استفاده مي

پتامبر اه سممحكوميت قرار گرفته، از جمله از سوي گزارشگران ويژه سازمان ملل در  مورد
  ميالدي و بار ديگر در ماه نوامبر همين سال؛ 2019سال 

ميالدي،  2020آميز اين سياست سنگدالنه، در ماه فوريه سال اشاره به منجر شدن فاجعه ن)
 رغمبه، كه به بيماري سرطان ابتالل ساله، به دلي 24به مرگ زودهنگام سيد كاظم عباس، 

راي بميالدي  2018ها شكايت از برخورداري از عالئم شديد بيماري همچنان در سال ماه
  هاي ويژه محروم ماند؛هاي متوالي از درمانماه

ر سال دجو  اشاره به جان باختن دو زنداني سياسي ديگر، در پي اين فاجعه، در زندان س)
رتيب در تساله، كه به  48ساله و حسين بركت،  29له عباس مالله، جاري ميالدي، از جم

هايي گزارش زمانهم كهدرحاليژوئن جان خود را از دست دادند،  9آوريل و  6روزهاي 
ها به به آن موقعبههاي زندان به ارائه خدمات پزشكي كافي و در زمينه عدم اقدام مقام

  دست آمده بود؛
                                                            

١٩ Reprieve 



  12                                                                                                                             34گزارش راهبردي 

 

ها با توجه به شيوع بيماري هاي پزشكي در زندانه خواندن غفلتكننداشاره به نگران ع)
المللي صليب سرخ تهديدي جدي براي كه بنا بر هشدار سازمان بين 19 –گير كوويد همه

  آيد؛زندانيان به شمار مي
هاي اين اناشاره به شيوع ويروس كرونا براي دو بار از ماه مارس سال جاري، در زند ف)

هاي بحريني جهت آزاد كردن هاي حقوق بشري از مقامهاي گروهرخواستد رغمبهكشور، 
ست دها حسين بركت به همين دليل جان خود را از زندانيان سياسي، كه بر اساس گزارش

ميالدي، نيز  2011خواهانه سال هاي دموكراسيداد و بسياري از رهبران سالمند اعتراض
ارند، به ويروس كرونا قرار د تالابدر خطر جدي  ايهاي مزمن زمينهبه بيماري ابتالضمن 
  اند؛اعتنايي پزشكي قرار گرفتهيها مورد بسال كهدرحالي

هاي دولت ويژهبههاي قاطعانه از سوي متحدان غربي، اشاره به تداوم دريافت حمايت ص)
شكي و اعتنايي پزاستفاده گسترده بحرين از شكنجه، بي رغمبهو بريتانيا،  متحدهاالتيا

بازگشت به مجازات اعدام كه منجر به اقدام اين كشور به پنهان كردن فرهنگ عميق و 
  ؛20دار شكنجه، فساد و خشونت در سايه اصالحات ظاهري شده استريشه

  
شنبه وز سهرانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  -2

مدت ارشناس اين سازمان در زمينه حبس طوالني، در خصوص هشدار ك1400 تيرماهاول 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مدافعان حقوق بشر.

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق 21درخواست مري اللور الف)
مدافع حقوق بشرِ محكوم به تحمل  3درنگ بشر، از حكومت بحرين جهت آزاد كردن بي

  مدت به دليل ارتقاء و حمايت مشروع از حقوق بشر در كشور خود؛ اي طوالنيهحبس

                                                            
  ر بحرين. قابل بازيابي در لينك: ها براي دموكراسي و حقوق بشر دگزارش مؤسسه آمريكايي 20

https://www.adhrb.org/2021/06/bahrain‐deep‐rooted‐torture‐crisis 
٢١ Mary Lawlor 
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شر به بقوق حاشاره به محكوميت عبدالهادي الخواجه و عبدالجليل السينكيس، از مدافعان  ب)
اساس نظر  ميالدي، بر مبناي اتهامات تروريستي: گفتني است كه بر 2011حبس ابد، در سال 

  زمان ملل حبس الخواجه خودسرانه به شمار آمده است؛ كارگروه حبس خودسرانه سا
سال حبس از  15، ديگر مدافع حقوق بشر، به تحمل 22اشاره به محكوميت ناجي فتيل ج)

هاي غيرقانوني: گفتني است كه بر اساس ميالدي، به جرم تشكيل سازمان 2013سال 
ق بشر در كشور را ها وظيفه ارتقاء و حمايت از حقوهاي دريافتي اين سازمانگزارش

 برعهده داشتند؛

هايي در زمينه شكستگي صورت عبدالهادي الخواجه و اشاره به دريافت گزارش د)
ها از محبوس شدن ناجي فتيل و عبدالجليل السينكيس در سلول انفرادي و محروميت آن

 در آوردن مناسك مذهبي خود: اجراشان در زمينه به هاي اوليه پزشكي و حقمراقبت
شده  باريچنين گزارش شده است كه عبدالجليل السينكيس وادار به ارائه اعترافات اجهم

  ست؛اهاي مذهبي او از وي گرفته شده و كتاب
كننده خواندن تداوم وخامت وضعيت سالمتي اين زندانيان و شدت نگراناشاره به به ه)

ات زمينه اتهام طرفانه و مستقل دردرخواست از حكومت بحرين جهت انجام تحقيقات بي
  ها؛مبتني بر اعمال شكنجه به هنگام حبس آن

و علي  23اشاره به محاكمه غيابي ساير مدافعان حقوق بشر، همچون عباس الُعمران و)
سال حبس به اتهام تشكيل سازماني غيرقانوني و  15شان به تحمل و محكوميت 24عبداالمام

حقوق بشر موفق به دريافت اشاعه اطالعات جعلي: گفتني است كه اين دو مدافع 
كنند. اين در حالي است كه پناهندگي شده و در حال حاضر در خارج از كشور زندگي مي

 ها سلب تابعيت كردند؛دي، از آنميال 2015و  2012هاي هاي بحرين، در سالمقام

سازي از مدافعان حقوق بشر در اقدامي كننده خواندن روند مجرماشاره به نگران ز)
ها در زمينه حمايت از حقوق آميز آنهاي مشروع و صلحجويانه در قبال تالشتالفي

                                                            
٢٢ Naji Fateel 
٢٣ Abbas al Omran 
٢٤ Ali Abdulemam 
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، هايشانخانوادهبار آن بر زندگي اين افراد و ديگران در بحرين، نه تنها به دليل تأثير زيان
  ؛25بلكه اثر دلسردكننده آن بر فضاي جامعه مدني در كشور

  
، در 1400 خردادماه 29روز شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در  -3

خصوص درخواست يكي از نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل از حكومت بحرين جهت 
ز خي ابركه در آستانه اعدام قرار دارند.  آزاد كردن دو تن از شهروندان اين كشور

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
هت جملل از حكومت بحرين اشاره به درخواست كارگروه حبس خودسرانه سازمان  الف)

سارات ان خآزاد كردن دو فعال اين كشور كه در آستانه اعدام قرار دارند و همچنين جبر
  اند؛ورد حبس قرار گرفتهخودسرانه م طوربه اينكهها با توجه به وارد آمده به آن

كام أييد احتميالدي، به  2020اشاره به اقدام ديوان عالي بحرين، در ماه ژوئيه سال  ب)
گذاري در يك خودرو و كشتن يك اعدام محمد رمضان و حسين موسي، به اتهام بمب

ن نهاد ميالدي كه به گفته اي 2014شان در ماه دسامبر سال مأمور پليس، پس از محكوميت
 حقوق بشري بر اساس اعترافات تحت شكنجه انجام پذيرفته است؛

ها با در نظر سارات آنم و جبران خدرنگ هر دو متهتأكيد بر ضرورت آزاد كردن بي ج)
  ها؛ي آنخطر آسيب ديدن سالمت جسمي و روان ويژهبهگرفتن تمامي شرايط پرونده، 

مار شبه  اشاره به اقدام يكي از سخنگويان دولت بحرين به انتقاد از اين گزارش و د)
يد بر ، ضمن تأك»كنندهسويه و حاوي اطالعات گمراهيك«ي گزارشي عنوانبهآوردن آن 

دالنه ها، مطابق با ملزومات محاكمه عاتمامي روندهاي محاكمه و تجديدنظرخواهي اينكه
 صورت پذيرفته است؛

رتكاب اليل داشاره به اظهارات اين مقام بحريني مبني بر محكوم شدن اين دو متهم به  ه)
 درقاضي  15ها از سوي به جرائم كيفري جدي و مورد بررسي قرار گرفتن اين پرونده

 سال؛ 6هاي متعدد در مدت دادگاه

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  25

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27190&LangID=E 
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گهبان نان، اشاره به اقدام نيروهاي امنيتي به دستگيري موسي، كارمند يك هتل و رمض و)
الدي، پس از كشته شدن پليسي مي 2014سال  اوايلالمللي بحرين، در امنيتي فرودگاه بين

  شمال شرق منامه؛ گذاري الدير، روستايي دردر بمب
 –الملل و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين هاي سازمان عفو بينرشاشاره به گزا ز)

سب كمبني بر قرار گرفتن اين دو متهم در معرض شكنجه جهت  –مستقر در بريتانيا 
از خواب و  همچنين حمالت جنسي، ضرب و شتم، محروميت هاي ساختگي واعتراف

 ها؛استفادهساير سوء

شناس سازمان ملل، مبني بر محبوس شدن رمضان و كار 5اشاره به اظهارات گروهي از  ح)
شان و به دليل مشاركت در هاي سياسيآميز مبتني بر ديدگاهموسي بر اساس مباني تبعيض

خواهانه كه مصداق يكي از موارد محروميت خودسرانه از آزادي در اعتراضات دموكراسي
  ؛26اين كشور است

  
براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين،  هاانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -4

، در خصوص نظر كارشناسان سازمان ملل در زمينه 1400 خردادماه 27شنبه در روز پنج
برخي از محورهاي اين . 27خودسرانه بودن حبس كاميل جمعه منصور سلمان حسن

  از: اندعبارتگزارش 
دسرانه خواندن حبس اشاره به اقدام كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل به خو الف)

سياسي  –، زنداني عقيدتي 28كاميل جمعه حسن، فرزند خانم نجاح احمد حبيب يوسف
  المللي حقوق بشر؛، تناقض آن با قانون داخلي بحرين و قانون بينروازاينسابق و 

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 26

 https://b2n.ir/m93598 
٢٧ Kameel Juma Mansoor Salman Hasan 
٢٨ Najah Ahmed Habib Yusuf 
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پيگرد قانوني مبتني بر اتهامات مختلف،  20اشاره به قرار گرفتن كاميل در معرض  ب)
ماه حبس  10سال و  27وي در زمان كودكي، محكوميت او به تحمل  همچنين دستگيري

  پس از تجديدنظرخواهي و ممنوعيت از ادامه تحصيل در زندان؛
اشاره به تأكيد اين كارگروه سازمان ملل بر خودسرانه بودن حبس كاميل، به دليل  ج)

محاكمه  غيرقانوني بودن دستگيري او، نقض متعدد حقوق وي در زمينه برخورداري از
عادالنه، از جمله محروميت از دسترسي به وكيل تا وادار شدن به امضاء اسناد از پيش آماده 

جويانه در قبال شده، همچنين مورد هدف قرار گرفتن وي به دليل اقدامي تالفي
  هاي او به حكومت؛هاي مادرش و اعتراضگريكنش

ناپديد رونده كاميل به كارگروه اشاره به اقدام اين نهاد سازمان ملل، به ارجاع پ د)
قهري و ناخواسته، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه و ديگر رفتارها  هايسازي

رحمانه، غيرانساني و ترذيلي و گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه هاي بييا مجازات
  استقالل قضات و وكال، با توجه به شدت موارد نقض صورت پذيرفته؛

درنگ و است اين كارگروه سازمان ملل از دولت بحرين جهت اتخاذ تدابير بيدرخو ه)
المللي، از جمله الزم در راستاي جبران وضعيت كاميل و تطابق آن با موازين جاري بين

المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين اعالميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون بين
  اقداماتي چون: ياجرا

  الملل؛كاميل و جبران خسارات وارد آمده به وي بر اساس حقوق بين درنگآزادي بي -
 –درنگ او با توجه به شيوع بيماري كوويد اتخاذ اقدام عاجل در راستاي آزاد كردن بي -

  هاي اين كشور؛در زندان 19
حصول اطمينان از انجام تحقيقات كامل و مستقل در زمينه محروميت خودسرانه او از  -

م در قبال جمله اتهامات مربوط به اِعمال شكنجه عليه وي و اتخاذ تدابير الزآزادي، از 
  عامالن اين موارد نقض؛

  فراهم آوردن امكان الزم براي اين كارگروه جهت بازديد از كشور؛ -
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 21، كه براي زندانيان زير 29كه در زندان جديد دراي داك –اشاره به قرار گرفتن كاميل  و)
اي از موارد نقض غيرقانوني در معرض مجموعه –ده، زنداني است سال در نظر گرفته ش
  حقوق بشر، از جمله:

  دستگيري غيرقانوني بدون دريافت حكم بازداشت؛ -
  به طول انجاميدن روند محاكمه و عدم برخورداري از نماينده حقوقي؛ -
 وآمده استفاده شديد و جدي از قدرت به شمار قرار گرفتن در معرض شكنجه كه سوء -

  به هيچ وجه ضرورت و تناسبي براي آن وجود نداشته و 
ي اي ناعادالنه و بر اساس اعترافات امضاء شده تحت فشارهامحكوم شدن در محاكمه -

  جسمي و رواني؛
 حبوسمتأكيد بر ضرورت عدم استفاده از حبس انفرادي براي كودكان، با توجه به  ز)

يگر دمصداق شكنجه يا  عنوانبهبه شمار آمدن آن شدن كاميل در سلول انفرادي و احتمال 
  ني و ترذيلي؛رحمانه، غيرانسابي هايرفتارها و مجازات

ها براي دموكراسي و اشاره به اظهارات حسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي ح)
حقوق بشر در بحرين، مبني بر حاكي بودن نظر اين كارگروه سازمان ملل از ضرورت اقدام 
دولت بحرين به پايان بخشيدن به موارد گسترده و سيستميك نقض حقوق بشر پيش از به 

  ؛30موارد جنايت عليه بشريت عنوانبهها شمار آمدن آن
  
، ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -5

انسه به اينده پارلمان فرنم 16، در خصوص اقدام 1400 خردادماه 26در روز چهارشنبه 
ور. ن كشاي به سفير فرانسه در ايمحكوم كردن موارد نقض حقوق بشر در بحرين در نامه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
٢٩ New Dry Dock Prison 

   شر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:ها براي دموكراسي و حقوق بگزارش مؤسسه آمريكايي 30
https://www.adhrb.org/2021/06/un‐experts‐declare‐kameel‐juma‐hasan‐arbitrarily‐
detained‐note‐systemic‐violations‐in‐bahrain 
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ر داي خطاب به سفير اين كشور نمايند مجمع ملي فرانسه به تهيه نامه 16اشاره به اقدام  الف)
  ياسي؛س –قيدتي زندانيان ع ويژهبهزندانيان در اين كشور،  بحرين در زمينه شرايط اسفناك

، با توجه به اقدام ژروم »محكوميت جايگزين«اشاره به واقعيات مربوط به شرايط  ب)
، سفير فرانسه در بحرين به استقبال از اين اقدام، در پايان ماه مارس سال جاري 31كوشار

ين از اين نوع محكوميت در راستاي سازي در اين زمينه كه دولت بحرميالدي و شفاف
  كند؛برداري ميخاموش كردن بيشتر صداي مخالفان سياسي بهره

ن انيااشاره به منجر شدن اين نوع محكوميت به در ظاهر آزادي تمام و كمال زند ج)
ودسرانه در واقعيت اين زندانيان در معرض حبس خانگي خ كهدرحاليسياسي  –عقيدتي 

  شوند؛ترين حقوق خود منع ميمندي از بنياديرهقرار گرفته و از به
قوق كز حاشاره به، از جمله پرونده نبيل رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر و رئيس مر د)

ن ميالدي در اي 2011خواهانه سال بشر بحرين، كه پس از مشاركت در جنبش دموكراسي
 ي است كه ويكشور، مورد هدف، آزار و اذيت و چندين بار حبس قرار گرفت: گفتن

حكوميت مميالدي از زندان آزاد شد و در حال حاضر تحت برنامه  2020سرانجام در سال 
  برد؛جايگزين به سر مي

فتار حكومت رنماينده پارلمان فرانسه به محكوم كردن  16اشاره به همچنين اقدام اين  ه)
ر در حبس به س هاي اين كشورسياسي كه همچنان در زندان –بحرين با زندانيان عقيدتي 

  برده و در معرض شكنجه قرار دارند؛
هاي بار مقاماشاره به از جمله، آخرين مورد از اين شرايط دهشتبار كه به حمله خشونت و)

گي قهري آوريل سال جاري ميالدي، انجاميد و منجر به ناپديدشد 17زندان جو، در روز 
  زنداني شد؛ 70
المللي حقوق بشري، از سوي هاي بينز پيماناشاره به محكوم كردن نقض بسياري ا ز)

لل محكومت بحرين، از جمله كنوانسيون منع شكنجه و حداقل مقررات معيار سازمان 
 براي رفتار با زندانيان (مقررات نلسون ماندال)؛

                                                            
٣١ Jérôme Cauchard 
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 –كوويد  ها با توجه به شيوع بيمارياشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت بهداشتي زندان ح)
دانيان ن در زمينه تعداد زنبحري آميز وزير كشور، نخست به دليل اظهارات به شدت ابهام19

تي هاي به دست آمده از جزئيات وضعيت غيربهداششده به اين ويروس و دوم گزارش مبتال
وقفه زندانيان در سلول انفرادي، ضمن برخورداري ها، از جمله حبس ممتد و بياين زندان

  هاي پزشكي مناسب؛يك وعده غذايي و فقدان مراقبت ها از تنهاآن
هاي بحريني هاي فرانسه به انجام گفتگوي واقعي با مقامتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ط)

آوريل  17ز در داخل اين كشور و دريافت اطالعات در زمينه وقايع به وقوع پيوسته در رو
ن به دعوت زندااين  21از ساختمان در زندان جو، با توجه به بازديد اخير سفير فرانسه 

  وزارت كشور بحرين؛
ها براي دموكراسي و اشاره به اظهارات حسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي ي)

هاي فرانسه از ناديده گرفته حقوق بشر در بحرين، مبني بر ضرورت حصول اطمينان مقام
نمايندگان بحريني و ضرورت  ها باهاي حقوق بشري در مذاكرات آتي آننشدن دغدغه

هاي دموكراتيك و مورد خطاب قرار اقدام سفير فرانسه در اين كشور به تضمين ارزش
  .32ها در كشورهاي ناقض حقوق بشردادن آشكاراي آن

  
  امارات متحده عربي*
 5نبه شانتشار گزارش از سوي مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر، در روز  -1

وص ژوئن)، در خص 26المللي حمايت از قربانيان شكنجه (سبت روز بين، به مناتيرماه
 هاي حكومت امارات متحده عربي از شكنجه و حاكم بودن فرهنگتداوم استفاده مقام

برخي از محورهاي اين گزارش بشر.  مصونيت از مجازات براي موارد نقض حقوق
  از: اندعبارت

                                                            
  ينك: ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لمؤسسه آمريكاييگزارش  32

https://www.adhrb.org/2021/06/16‐french‐mps‐denounce‐bahrains‐human‐rights‐abuses‐
in‐letter‐to‐ambassador‐to‐bahrain 
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ميالدي، به تصويب  2012ژوئيه سال  19در روز  اشاره به اقدام امارات متحده عربي، الف)
كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل و همچنين تصويب قوانين داخلي در زمينه ممنوعيت 

اين اقدام در كشور: اين در حالي است كه مجازات در نظر گرفته شده براي عامالن  ياجرا
ال) قابل جايگزيني با س 15تا  3اين اقدام مكفي نبوده و حتي مجازات حبس مورد نظر (

 جريمه نقدي است كه متناسب با ميزان جرم صورت گرفته نيست؛

هاي اِعمال شده از اي از شكنجههاي متعدد در زمينه مجموعهاشاره به انتشار گزارش ب)
 ويژهبهها و يا به هنگام ناپديدسازي قهري، ها و بازداشتگاهسوي نيروهاي اماراتي در زندان

دهند: مدافعان حقوق بشر، منتقدان دولت و مخالفان را مورد هدف قرار مي در مواردي كه
اين در حالي است كه عامالن اين اقدامات همچنان از مجازات مصون بوده و تحقيقات 

  پذيرد؛رسمي در اين زمينه انجام نمي
هاي اين كشور، از جمله اشاره به برخي از موارد اعمال شكنجه از سوي مقام ج)

هاي كالمي، حمالت جنسي و ت از خواب، ضرب و شتم، ايستادن اجباري، تهديدمحرومي
به  سوء رفتارها خود مصداق ها الكتريكي: گفتني است كه وضعيت نامناسب زندانشوك

 66در مراكز بازپروري موسوم به مراكز مناصحه كه بر اساس بند  ويژهبهآيد، شمار مي
  است؛ قانون مبازره با تروريسم ايجاد شده

نهاد حقوق بشري، از هاي مردماشاره به اسناد و مدارك به دست آمده توسط سازمان د)
فعاالن و مدافعان حقوق بشر زنداني در اين كشور كه پس از به اتمام رساندن مدت زمان 
حبس خود همچنان، بدون مبناي حقوقي و يا تفهيم اتهام، براي مدت نامحدود در اين 

ها ايجاد شده است: گفتني است كه شوند كه براي اصالح تروريستيمراكز نگاه داشته م
  ها از آزادي است؛مدت فعاالن در اين مراكز مصداق محروميت خودسرانه آنحبس طوالني

اي ديگر از حبس مخفيانه كه در آن زندانيان شيوه عنوانبهاشاره به ناپديد سازي قهري  ه)
ها از آشكار كردن وضعيت زندانيان امتناع دولترسمي متهم يا زنداني نشده و  طوربه
جو به كرات در اين كشور مورد استفاده كنند، كه اين شيوه در مورد معترضان مسالمتمي

 قرار گرفته است؛
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ميالدي  2013برگزار شده در سال  33»94يو.اِي.ايي«ناعادالنه  جمعيدستهاشاره به محاكمه  و)
ها به فعال منتقد حكومت به دليل اقدام آن 94محاكمه  منظوربهدر امارات متحده عربي، 

 27در روز  شدنشاناندازي كارزاري براي ايجاد اصالحات دموكراتيك در كشور و متهم راه
  اقدامات و ايجاد سازماني در راستاي براندازي حكومت؛ دهيسازمانبه  2013ژانويه سال 

و  35، خالد النوعيمي34جمله محمد الُرِكناشاره به اقدام بسياري از اين زندانيان، از  ز)
در دادگاه به ارائه گزارش در زمينه دعاوي مربوط به ِاعمال شكنجه و  36احمد السويدي

ها، ها در زمان حبس و در خالل بازجوييرفتارهاي غيرانساني صورت گرفته عليه آن
  هاي اجباري؛كسب اعتراف منظوربه

رخي بجو در معرض مجازات در ده منتقدان مسالمتخانوا ياشاره به قرار گرفتن اعضا ح)
ن ها كه فرد را از حقوق بنيادياز جمله سلب تابعيت از آن – جمعيدستهمجازات  –مواقع 

)، 19 -خود، از جمله حق دسترسي به خدمات درماني (از جمله واكسن بيماري كوويد 
  كند؛هاي شغلي محروم ميتحصيل و فرصت

جمعي براي اعضاء مد الصديق و عواقب مخرب مجازات دستهاشاره به پرونده مح ط)
عيت ، از جمله سلب تاب»94يو.ِاي.ايي«گرايي وي در پرونده خانواده او به دليل كنش

هاي ناعادالنه و امتناع ها و محكوميتدر معرض محاكمه دادنشانها، قرار خودسرانه از آن
برد و به سر مي يق همچنان در زندان: گفتني است كه محمد صدهايشانگذرنامهاز تجديد 

  اند؛اعضاء خانواده وي ناگزير به فرار از كشور شده
اتيك از هاي امارات متحده عربي در ممانعت از استفاده سيستماشاره به ناكارآمدي مقام ي)

  هاي مخالف؛در زمينه صدا ويژهبه رل بر جامعه،جويي و حفظ كنتسالح تالفي عنوانبهشكنجه 

                                                            
٣٣ UAE 94  
٣٤ Mohammed Al‐Roken 
٣٥ Khaled Al Nuaimi 
٣٦ Ahmed Al‐Suwaidi 
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ره به درخواست اين سازمان حقوق بشري جهت اعمال فشارهاي اضطراري اشا ك)
المللي بر اين كشور در راستاي پايان بخشيدن به موارد نقض حقوق بشر و مسئول به بين

  ؛37شمار آوردن عامالن آن
  
، در روز 38المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -2

زنداني سياسي فراتر از زمان  4، در خصوص در حبس باقي ماندن 1400 ماهتير 4جمعه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش شان در امارات متحده عربي. كوميتمح

 تحدهماشاره به تأكيد مجدد اين سازمان حقوق بشري بر درخواست خود از امارات  الف)
 4د كردن ژوئن)، مبني بر آزا 26(قربانيان شكنجه المللي حمايت از عربي، در آستانه روز بين

 رغمهبكه » 94يو.اِي.ايي«سياسي، محكوم شده در محاكمه به شدت ناعادالنه  –زنداني عقيدتي 
  برند؛يمكامل، همچنان در حبس به سر  طوربهساله خود  7به پايان رساندن محكوميت 

روز مقرر شده براي آزادي عمران  نعنوابهميالدي  2019ژوئيه سال  16اشاره به روز  ب)
مارس سال  2و  2019ژوئيه سال  12و روز  40و محمود حسن الُحساني 39الرضوان الحارثي

: 42و فهد عبدالقادر الهاجري 41روز آزادي عبدا... عبدالقادر الهاجري عنوانبهميالدي  2020
بدنام ابوظبي، در  اين در حالي است كه تمامي اين افراد همچنان در زندان الرزين، زندان

 خورد؛ها نيز به چشم نمياي از آزادي آنحبس خودسرانه به سر برده و نشانه

تنها زندانياني كه فراتر از زمان  عنوانبهشمار نيامدن اين فعاالن حقوق بشر اشاره به به ج)
زنداني محكوم  4شان در حبس نگاه داشته شدند، بلكه اشاره به محبوس ماندن محكوميت

زنداني اماراتي ديگر، از جمله دو زن در اين  5به همراه » 94يو.اِي.ايي«ه در محاكمه شد

                                                            
  :گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك 37

 https://www.ecdhr.org/?p=1143 
٣٨ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٣٩ Omran al‐Radwan al‐Harathi 
٤٠ Mahmoud Hasan al‐Hosani 
٤١ Abdullah Abdulqader al‐ Hajiri 
٤٢ Fahd Abdulqader al‐ Hajiri 
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، امينه محمد 44، عبدا... ابراهيم الهيلو عبدالوحيد حسن السهي43شرايط شامل، خليفه رابعه
  ؛46، مريم سليمان البلوشي45العبدُلي

وكالي  ، از جملهميالدي 2013فعال در اين محاكمه در سال  94اشاره به متهم شدن  د)
مت، حكو سرشناس، اساتيد دانشگاه، رهبران دانشجويي و قضات، به توطئه جهت براندازي

ميالدي در راستاي حمايت آشكارا  2011اندازي كارزاري در سال شان به راهپس از اقدام
 94يان اين تن از م 69از ايجاد اصالحات دموكراتيك در امارات متحده عربي: گفتني است 

  سال شدند؛ 15تا  7ل محكوم به تحمل حبس از فعا
زاري برگ اشاره به وقوع مواردي چون ِاعمال شكنجه عليه اين فعاالن سياسي پيش از ه)

هاي ها در معرض ناپديدسازي قهري، حبس در بازداشتگاهمحاكمه، همچنين قرار دادن آن
  ؛سوء رفتاراستفاده و مخفي پيش از محاكمه، سوء

ل اين تن از اين زندانيان سياسي كه در خال 4بوس ماندن قهري اين اشاره به مح و)
سال حبس محكوم شده بودند، پس از به اتمام رسيدن زمان  7محاكمه به تحمل 

مبارزه با  كه در امارات متحده عربي بر اساس قانون –حبس نامحدود  –شان محكوميت
ديدي ه اين زندانيان تهعنا كگيرد، به اين متروريسم به كرات مورد استفاده قرار مي

  آيند؛تروريستي براي كشور به شمار مي
ه ك» شاورهمه يا مراكز مناصح«اشاره به استقرار مجدد اين زندانيان در مراكزي موسوم به  ز)

ها در نآها قرار داشته و بر اساس ماده يك قانون مبارزه با تروريسم از در درون زندان
اقدام  رتكبانياني كه تهديدي تروريستي به شمار آمده يا مراستاي اصالح و روشنگري زند

  شود؛اند، استفاده ميتروريستي شده
هاي اماراتي در آزاد نكردن اين زندانيان پس از مدت اشاره به حاكي بودن اقدام مقام ح)

ها از ابزار سركوب و ظلم سيستميك كه آشكارا شان از تداوم استفاده آنزمان محكوميت

                                                            
٤٣ Khalifa al‐Rabia 
٤٤ Abdullah Ibrahim al‐Hilo Abdullwahid Hasan al‐Sihi, 
٤٥ Amina Mohammed al‐Abdouli 
٤٦ Maryam Suliman al‐Balushi 
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المللي حقوق بشر، بلكه نقض خورد و نه تنها نقض قانون بينرژيم به چشم ميدر اين 
 آيد؛هاي عادالنه به شمار ميها و فرآيندقوانين داخلي اين كشور در زمينه محاكمه

ز المللي حمايت ااشاره به درخواست اين سازمان حقوق بشري در آستانه روز بين ط)
 ان محكومتمامي زنداني ت متحده عربي، جهت آزاد كردنهاي اماراقربانيان شكنجه، از مقام

شان و محكوميت زندانياني كه فراتر از ميزان ويژهبه، »94يو.ِاي.ايي«شده در محاكمه 
  اند؛همچنان در حبس باقي مانده دليلبي
طرفانه در اشاره به درخواست از دولت اين كشور جهت انجام تحقيقات مستقل بي ي)

عليه  سوء رفتارعمال شكنجه و مسئول به شمار آوردن عامالن شكنجه و زمينه اتهامات ا
  ؛47اين فعاالن حقوق بشر

  
 2ه وز چهارشنبتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 3

ي به بان حقوق بشر، در خصوص اقدام امارات متحده عرب، به نقل از سازمان ديده1400 تيرماه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش يدسازي قهري شيعيان پاكستاني. اپدن

ه هاي شديد باشاره به قرار گرفتن حكومت امارات متحده عربي در معرض انتقاد الف)
ار بكه  دليل اقدام غيرانساني خود به ناپديدسازي قهري اعضاء يك گروه اقليت مذهبي

  گذارد؛زمينه حقوق بشر را به نمايش مي اين كشور در وتارتيرهديگر كارنامه 
ي و مرد پاكستان 4هاي امارات به ناپديدسازي قهري دست كم اشاره به اقدام مقام ب)

 كتبر سالاتوضيح در اين زمينه، از ماه  هرگونهتن ديگر، بدون ارائه  6اخراج دست كم 
  ميالدي؛ 2020

ها به دليل پيشينه مذهبي اين افراد بر اشاره به انجام پذيرفتن اين اقدامات، به ظاهر تن ج)
بان حقوق بشر مبني بر هدف قرار گرفتن شهروندان اساس گزارش اخير سازمان ديده

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

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/press‐release‐four‐political‐prisoners‐still‐held‐beyond‐
sentence‐uae 
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مذهب ساكن امارات متحده عربي: گفتني است كه بر اساس اين گزارش، پاكستاني شيعه
 تعداد اين افراد بايد بيشتر از موارد ذكر شده باشد؛

تحده عربي نفر مسلمان شيعه در امارات م 10ار كردن تمامي اين اشاره به زندگي و ك د)
 وكارهايكسبير اجرايي مدير، مسئول بخش فروش، مد عنوانبههاي متمادي براي سال

 ردان به مدتكارگر و راننده: گفتني است كه يكي از اين م عنوانبهكوچك و همچنين 
 آمده و ري در اين كشور به دنياسال ساكن امارات متحده عربي بوده و ديگ 40بيش از 

  بزرگ شده است؛
ها از ردن آننفر پس از آزاد ك 6هاي امارات به متهم كردن اين اشاره به عدم اقدام مقام ه)

ها جهت به چالش كشيدن نآبدون دادن فرصتي به  شانزدهشتاباخراج  حالبااينزندان و 
  اين تصميم؛

 ربي در هدف قرار دادنومت امارات متحده عتر بودن اقدام حكاشاره به گسترده و)
 –بان حقوق بشر مسلمانان شيعه، با توجه به سند مشاهده شده از سوي سازمان ديده

ند پاكستاني شهرو 27سندي كه از سوي اعضاء خانواده زندانيان تهيه شده و مشتمل بر نام 
ي ه ميالدذشتتبر سال گاز شهر پاراچينار، در شمال پاكستان است كه در ماه سپتامبر يا اك

  اند؛دستگير شده
تحده مارات مايتي اشاره به اظهارات اعضاء خانواده اين افراد مبني بر اقدام نيروهاي امن ز)

مذهب، هاي شيعهميالدي، به دستگيري پاكستاني 2020عربي، در اواسط ماه سپتامبر سال 
پديد قهري نا طوربهمحبوس و كه اين امر حاكي از آن است كه تعداد افرادي كه خودسرانه 

 ار بيشتر است؛نفر بسي 4اند، احتماالً از شده

بان حقوق بشر، ، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده48اشاره به اظهارات مايكل پيج ح)
مبني بر برخورداري نيروهاي امنيتي امارات متحده عربي از سابقه درازمدت در زمينه 

ها در هاي آنمجازات و نگاه داشتن زندانيان و خانوادههاي قهرِي مصون از ناپديدسازي
هاي اماراتي به اين رفتار غيرمسئوالنه مقام ديگرعبارتبههراس، سردرگمي و نااميدي: 

                                                            
٤٨ Michael Page 
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هاي استفادهاز سوء كسهيچمثابه به استهزاء گرفتن حاكميت قانون بوده كه بر مبناي آن 
 جدي در امان نيست؛

ن، از رحمانه منتقداحكومت امارات متحده عربي به سركوب بي اشاره به تداوم اقدام ط)
  ها در طول چند سال گذشته وجمله مورد شكنجه قرار دادن و ناپديدسازي قهري آن

الملل مبني بر متهم كردن دولت اين اشاره به گزارش سال گذشته سازمان عفو بين ي)
نجه و ناپديدسازي قهري عليه اندازي كارزارهاي حبس خودسرانه، اعمال شككشور به راه

  ؛49هايي در زمينه آزادي بياناعمال محدوديت زمانهمشهروندان و ساكنان اين كشور و 
  
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
 هاي حقوق بشري از امارات متحده عربي، در خصوص درخواست گروه1400 تيرماه 2

سياسي در مراسم تشييع دخترش.  –جهت صدور مجوز براي حضور زنداني عقيدتي 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

، مبني 50اشاره به صدور بيانيه از سوي مركز حمايت از زندانيان امارات متحده عربي الف)
مد عبدالرزاق بر ابراز نگراني عميق در زمينه خبرهاي مربوط به قطع شدن ارتباط با مح

  سياسي و فعال حقوق بشر؛ –، زنداني عقيدتي 51الصديق
ق حقو اشاره به حبس مكرر الصديق در سلول انفرادي و ابراز نگراني اين سازمان ب)

رو  يي مبني برپس از دريافت خبرها ويژهبهبشري در زمينه وضعيت سالمتي اين زنداني، 
 يط نامناسب حبس؛به وخامت نهادن وضعيت سالمت وي به دليل شرا

 عنوانبهي شمار آمدن ممانعت از برقراري ارتباط ميان الصديق و خانواده واشاره به به ج)
المللي حقوق بشر، ضمن درخواست المللي بشردوستانه و قانون بيننقض جدي حقوق بين

س ميان هاي امارات متحده عربي جهت فراهم آوردن امكان الزم براي برقراري تمااز مقام
 اين زنداني و خانواده وي و رسيدگي به وضعيت سالمتي او؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان ديده –گزارش پايگاه خبري  49

https://www.middleeastmonitor.com/20210623‐uae‐forcibly‐disappearing‐pakistani‐shia 
٥٠ Emirates Detainees Advocacy Centre (EDAC) 
٥١ Mohammad Abdul Razzaq Al‐Siddiq 
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پس از  سال حبس در امارات متحده عربي 10اشاره به محكوميت الصديق به گذراندن  د)
ياسي مخالف س 94ميالدي عليه  2013سال  مناقشه برانگيزصدور حكم از سوي دادگاه 

  ؛»94يو.ِاي.ايي«موسوم به محاكمه 
المللي وازين بينبدنام در رعايت حداقل م جمعيدستهاين دادگاه  اشاره به ناكارآمدي ه)

شري و هاي حقوق بمحاكمه عادالنه و مورد انتقاد قرار گرفتن گسترده آن از سوي سازمان
  نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل؛

سرانه هاي امارات متحده عربي، در دو سال گذشته، به لغو خوداشاره به اقدام مقام و)
 ياجراست مجازاتي براي او پس از امضاء كارزار درخوا عنوانبهي الصديق شهروند

ت اري انتخاباكشور، در راستاي حصول اطمينان از برگز گذاريقانوناصالحات در حوزه 
ر ماه دهاي اين كشور عادالنه براي گزينش اعضاء شوراي فدرال ملي: گفتني است كه مقام

  مودند؛فرزند اين زنداني ن 3م به لغو شهروندي مارس سال جاري ميالدي همچنين اقدا
، در هفته گذشته در تصادف رانندگي در لندن و 52اشاره به كشته شدن آالء الصديق ز)

درخواست مركز حمايت از زندانيان امارات متحده عربي از حكومت اين كشور جهت آزاد 
با توجه به باقي ماندن  هويژبهفراهم آمدم امكان وداع با فرزندش،  منظوربهكردن الصديق 

  ؛53ماه به زمان پايان محكوميت وي 9كمتر از 
اي به سوگواري براي هاي حقوق بشري با صدور بيانيهگفتني است كه ائتالفي از گروه ح)

مرگ ناگهاني آالء الصديق كه خود از فعاالن حقوق بشري سرشناس اماراتي بود، پرداختند: 
زيسته، در اين مدت ميالدي در بريتانيا در تبعيد مي 2019اين فعال حقوق بشر از سال 

هاي امارات تالش كرده و شجاعانه براي آزادي پدرش و ساير فعاالن محبوس در زندان
  .54عدالتي مبارزه نموده استبي هرگونهبدون هراس عليه 

                                                            
٥٢ Alaa Al‐Siddiq 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  53
https://www.middleeastmonitor.com/20210623‐rights‐group‐urges‐uae‐to‐allow‐prisoner‐
of‐conscious‐to‐attend‐daughters‐funeral 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  منطقهكشورهاي 

  
  ائتالف به رهبري عربستان *
، در 1400 خردادماه 26انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشنبه  -

هزينه به پرداخت  جوييپناههاي زنان و كودكان ساكن اردوگاهخصوص ناگزير شدن 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش . ساله در يمن 7سنگين جنگ 

ين كشور اساله يمن به آوارگي صدها هزار تن از مردم  7اره به منجر شدن جنگ اش الف)
  ؛گذراننديشرايط دشواري را پشت سر م جوييپناههاي با زندگي در اردوگاهكه 
گزير ر نااشاره به گزارش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، مبني ب ب)

ه بهاي خود مدتًا زنان و كودكان، به ترك خانهميليون تن از مردم يمن، ع 4شدن حدود 
ها از درآمد و امكانات درصد از آن 64دليل تداوم جنگ در اين كشور و عدم برخورداري 

 كافي براي گذران زندگي روزمره؛

ندگي زر عدم وجود اردوگاهي در شهر تعز، مبني ب جويانپناهاشاره به اظهارات يك از  ج)
جر شدن ت و منا، با توجه به فقدان حداقل شرايط الزم براي معيشهواقعي در اين اردوگاه

  اين فاجعه به مرگ شهروندان يمني؛
ها با وگاهاشاره به منجر شدن بارش باران به دشوارتر شدن شرايط زندگي در اين ارد د)

  ؛جويانپناهتوجه به خيس شدن و زير آب رفتن بيشتر لوازم زندگي 
ر اين دقامت يافتن اين اردوگاه مبني بر ا جويانپناهيگر از اشاره به اظهارات يكي د ه)

هاي زماندي از سوي ساهاي امدادريافت كمك هاي متمادي و عدماردوگاه براي ماه
 امدادرسان؛
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ناپذيري مراجعه به پزشك و مراكز درماني و دريافت دارو به هنگام اشاره به امكان و)
مقداري آرد و منجر  جزبهكمكي  گونههيچيافت و عدم در جويانپناهبيماري براي اين 

 .55گريبه ورطه تكدي جويانپناهشدن اين وضعيت به افتادن 
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