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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 به ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400كشورهاي منطقه، در تيرماه 
مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمدست آمده از سازمان

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

  بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي،  الف) موارد نقض حقوق
  عربستان سعودي*
، 1400 تيرماه 20بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

 هاي عربستاندر خصوص افشاء جزئيات جديد در زمينه ادعاي اِعمال شكنجه در زندان
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت سعودي.

يان افشاي جزئيات جديد در خصوص ادعاي ِاعمال شكنجه عليه زندان اشاره به الف)
هاي اين كشور در حال ناكارآمدي مقامهاي سعودي و درعينسياسي سرشناس در زندان

يگر دانجام تحقيقات مستقل و معتبر در زمينه عامالن شكنجه فعاالن حقوق زنان و 
ها برند: ازجمله اين شكنجهسر مييالدي در حبس به م 2018كه از اوايل سال زندانيĤن

  هاي الكتريكي، ضرب و شتم، شالق و آزار و اذيت جنسي اشاره كرد؛توان به شوكمي

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

Human  Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International ( مديترانه -  بان حقوق بشر اروپاهديدسازمان )؛Euro‐Mediterranean  Human 

Rights  Monitor (مركز حقوق بشر خليج (فارس) )؛Gulf  Centre  for  Human  Rights  (GCHR) ؛ مؤسسه(
 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 تحليلي ميدل ايست  –)؛ پايگاه خبري
 Middle East Monitorمانيتور ( (MEMO)تحليلي ميدل ايست آي ( –پايگاه خبري  )؛Middle East Eye شبكه )؛

سازمان  )؛ReliefWebوب (پايگاه اينترنتي ريليف )؛European Parliamentخبري دويچه وله؛ سايت پارلمان اروپا (
 Al Arabiyaشبكه خبري العربيه الجديد ( )؛Save the Children(» نجات كودكان« - » كودكان را نجات دهيد«نهاد مردم

Al‐Araby Al‐Jadeed / The New Arab(رپريو«سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به  ) و «Reprieve.(  
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بان حقوق بشر، در هاي نوشتاري ناشناس توسط ديدهاي از پياماشاره به دريافت مجموعه ب)
هاي سعودي دانميالدي، از سوي شخصي كه خود را نگهبان يكي از زن 2021ماه ژانويه سال 

ودي به ن سعمعرفي كرده و تشريح نموده كه وي و ديگر نگهبانان زندان شاهد اقدام بازجويا
ميالدي،  2018رفتار عليه زندانيان سرشناس، از اواسط تا اواخر سال اِعمال شكنجه و سوء

ء نام ز افشاجويانه اهاي تالفيبودند: گفتني است كه اين فرد به دليل هراس از مواجهه با اقدام
  خود امتناع ورزيده است؛

بان ، معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي ديده2اشاره به اظهارات مايكل پيج ج)
هاي عربستان حقوق بشر، مبني بر حاكي بودن شواهد جديد در خصوص ادعاي اقدام مقام

ناس، از تحقير رحمانه عليه مدافعان حقوق زنان و ديگر زندانيان سرشبه اِعمال شكنجه بي
آشكار حاكميت قانون از سوي حكومت اين كشور و ناكارآمدي آن در انجام تحقيقات 

ها نيز از مجازات مصون بوده و كه عامالن اين اقداممعتبر در زمينه اين اتهامات، درحالي
 گيرند؛هرگز مورد مجازات قرار نمي

ت صورت گرفته در زندان اشاره به متعلق بودن اين جزئيات افشاء شده به تحوال د)
عنوان زنداني مخفي ياد ذهبان، در شمال شهر جده و محل ديگري كه نگهبانان از آن به

ها بر موارد ادعايي قرار گرفتن زندانيان، ازجمله فعاالن كنند و مشتمل شدن آنمي
در معرض شكنجه و ديگر  3سرشناس حقوق زنان، همچون لجين الهذلول و محمد الرابعه

هاي جنسي: گفتني است كه الهذلول در ماه فوريه سال فتارها، ازجمله آزار و اذيترسوء
 جاري ميالدي، به صورت مشروط آزاد شد؛

 2018هاي حقوق بشري به ارائه گزارش، در ماه نوامبر سال اشاره به اقدام سازمان ه)
كم چهار ميالدي، در خصوص اتهامات مربوط به اقدام بازجويان سعودي به شكنجه دست 

ها در معرض شوك الكتريكي، شالق، آزار و اذيت تن از فعاالن زن، ازجمله قرار دادن آن
الملل در ماه ژانويه بان حقوق بشر و عفو بينها و اقدام سازمان ديدهجنسي و حمله به آن

                                                            
٢ Michael Page 
٣ Mohammed al‐Rabea 
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هاي سعودي به فراهم ميالدي به ارائه گزارش مبني بر ضرورت اقدام مقام 2019سال 
 المللي از كشور و انجام تحقيق در زمينه اتهامات شكنجه؛ان بازديد ناظران بينآوردن امك

اشاره به اقدام دادستاني عمومي عربستان سعودي به صدور بيانيه، در ماه مارس سال  و)
كه مستقيماً پاسخگوي پادشاه و وليعهد كشور  –ميالدي، مبني بر اقدام اين نهاد  2019
و انجمن ملي حقوق بشر (كه هر دو  4ق بشر سعوديهمچنين كميسيون حقو –است 

آيند) به انجام تحقيقات جداگانه در زمينه اتهامات شكنجه و عدم نهادي دولتي به شمار مي
يافتن مدارك و شواهدي در راستاي حمايت از اين اتهامات: اين در حالي است كه هيچ 

تبر و شفاف كه عامالن اين يك از اين نهادها از استقالل الزم جهت انجام تحقيقات مع
 ها را مسئول به شمار آورد برخوردار نيستند؛اقدام

اه خانواده لجين الهذلول، مبني بر اقدام يك دادگ ياشاره به اظهارات اعضا ز)
ه و، بتجديدنظرخواهي سعودي در ماه فوريه سال جاري ميالدي، در پي آزادي مشروط ا

ماه  ه يككه قرار گرفتن در زندان: گفتني است رد دعاوي معتبر وي در زمينه مورد شكنج
 ؛رده بودكرد  پيش از آن نيز دادگاه ديگري اين اتهامات را با توجه به فقدان مدارك كافي

ت محمد هاي نوشتاري ناشناس، مبتني بر وضعياشاره به محتواي يكي ديگر از اين پيام ح)
 20ستگير و در دميالدي  2018مه سال الرابعه كه به همراه ساير فعاالن حقوق زنان، در ماه 

ت هاماآوريل، توسط دادگاه تروريسم عربستان سعودي و بر اساس مجموعه مبهمي از ات
  سال حبس محكوم شد؛ 6هاي خود، به تحمل گراييساختگي تنها به دليل كنش

 شان مورد شكنجهازحد توانشمار آوردن الرابعه در زمره افرادي كه بيشاشاره به به ط)
برد: كه بازجوي او دريافت كه وي از درد پشت بدن رنج ميويژه هنگاميقرار گرفتند، به

ت كه بان حقوق بشر از طريق ديگر منابع خبري نيز اطالع يافته اسگفتني است كه ديده
هاي متعدد، ازجمله شوك الكتريكي، هاي متمادي در معرض شكنجهالرابعه براي ماه

 رار گرفته است؛ سازي و ضرب و شتم قغرق

                                                            
٤ Saudi Human Rights Commission 
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ئيه سال ژو 27اشاره به اقدام يك دادگاه تجديدنظر به ارائه تصميم خود، در روز  ي)
آيد كه در ار ميمردادماه) در زمينه پرونده الرابعه كه آخرين فعالي به شم 5جاري ميالدي (

 برد؛ميالدي دستگير شده و همچنان در حبس به سر مي 2018سركوب ماه مه سال 

ربستان دار باقي ماندن وجهه عربستان، با توجه به عدم تمايل حكومت عبه لكه اشاره ك)
 ن امكانآمد به انجام تحقيقات معتبر و مستقل در زمينه اتهامات شكنجه و تا زمان فراهم

  المللي به كشور و انجام تحقيق در خصوص اين دعاوي؛ورود ناظران مستقل بين
ها و احكام ودي به لغو تمامي اتهامات، محكوميتتأكيد بر ضرورت اقدام رهبران سع ل)

ها و گرايي آنحبس تحميل شده بر فعاالن حقوق زنان و ديگر فعاالن، تنها بر اساس كنش
هاي اضطراري در راستاي متوقف ساختن اين آميز نظرات خود و برداشتن گامابراز صلح

  ؛5ي مملكتيجرائم و مسئول به شمار آوردن عامالن آن، حتي در سطوح باال
  
، در 1400تيرماه  18، در روز جمعه 6انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط - 2

خصوص اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه مبني بر ضرورت مسئول به شمار آوردن 
  اند از:عربستان سعودي براي موارد نقض حقوق بشر. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

اي مبني بر ه صدور قطعنامهب، تيرماه 17شنبه ه به اقدام پارلمان اروپا، در روز پنجاشار الف)
هاي اين استفاده مقام ويژهبهمحكوميت موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي، 

ديه مجرمان، ضمن درخواست از اعضاء اتحاكشور از مجازات اعدام و تداوم اعدام كودك
  ها؛اي مسئول به شمار آوردن اين مقاماروپا جهت اتخاذ اقدامي بر

رأي موافق در قبال  661تصويب رسيدن اين قطعنامه با اكثريت قابل توجه اشاره به به ب)
رأي ممتنع، مبتني بر استفاده از مجازات اعدام در عربستان سعودي،  23رأي مخالف و  3
ام مصطفي هاشم آل مجرمان ازجمله، به تازگي اعدويژه محكوميت تداوم اعدام كودكبه

  8؛7درويش

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 5

 https://www.hrw.org/news/2021/07/11/saudi‐arabia‐new‐details‐alleged‐torture‐leaked 
٦ ALQST for Human Rights 
٧ Mustafa Hashem al‐Darwish 
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اشاره به درخواست اين قطعنامه از حكومت عربستان سعودي جهت تأييد عدم اعدام  ج)
و محمد  9ي حكم خود، همچون عبداهللا الحويتياجرامجرمان در آستانه ديگر كودك

هايي مبني بر هاي اين كشور به صدور بيانيه، ضمن خاطرنشان كردن اقدام مقام10الفرج
 شود؛مجرمي با حكم اعدام مواجه نميه هيچ كودككاين

                                                                                                                                                            
  هاي پيشين:در گزارش سوابق 8

قدام ا، در خصوص 1400خرداد ماه  25شنبه بشر، در روز سهسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي *
  عبارتند از: برخي از محورهاي اين گزارش مجرم معترض.عربستان سعودي به اعدام مصطفي آل درويش، كودك

مله مربوط به جخرداد ماه كه با اتهاماتي از  25شنبه طفي هاشم آل درويش، در روز سهاقدام دولت سعودي به اعدام مص الف)
  زماني كه زير سن قانوني بود، مواجه بود؛

 زيري: اينميت تعاشاره به انتشار بيانيه از سوي خبرگزاري رسمي سعودي مبني بر اعدام شدن آل درويش بر اساس محكو ب)
ت كه مجرماني اسر عربستان، به طور غيررسمي تأييد كرده بود كه وي يكي از كودكدر حالي است كه كميسيون حقوق بش

  شده است؛مجرمان ميشامل مفاد فرمان سلطنتي مبني بر استمهال اعدام براي كودك
يوان ندشان از دهاي اخير به دريافت اطالعات مبني بر انتقال پرونده فرزاشاره به موفق شدن خانواده آل درويش در هفته ج)

  ؛رساني در اين زمينهطالعها وقفه در اعالي به رياست نهاد امنيتي حكومتي، پس از ماه
وي  ه خانوادهن كه باشاره به ارتكاب عربستان سعودي به موارد معمول نقض حقوق بشر در فرآيند اين اعدام، از جمله اي د)

بايد به  ويش را نيزشان را نيافتند: گفتني است كه نام آل دردها فرصت وداع با فرزندر اين رابطه اطالعي داده نشده بود و آن
 فهرست قربانياني افزود كه پيكرشان همچنان در اختيار حكومت است؛

هستند  ه مربوط به زمانيميالدي به دليل چندين فقره اتهام، از جمله اتهاماتي ك 2015اشاره به دستگيري آل درويش در سال  ه)
ن ، سوزاندمچون مشاركت در تيراندازي به مأموران امنيتي و مشاركت در تظاهرات و تجمعاتسال داشته، ه 17كه وي 

 ن در حاليست: ايالستيك خودرو، پناه دادن به مجرمان و ذخيره مطالبي بر روي تلفن همراهش كه مخل امنيت كشور بوده ا
ه تحت هاي ساير زندانيان كفات و شهادتاست كه شواهد فيزيكي عليه وي وجود نداشته و اين اتهامات بر اساس اعترا

 اند، ارائه شده است؛شكنجه ناگزير به اعتراف شده

، به رغم ترافاتاشاره به اقدام حكومت به گرفتن اعتراف از آل درويش تحت شكنجه و محكوم كردن او بر اساس اين اع و)
  است؛ اين كه وي در مقابل قاضي دادگاه اعالم نمود كه تحت شكنجه قرار گرفته

ويژه بر  كيفري اشاره به محروميت آل درويش از برخورداري از وكيل مدافع و محكوم شدن او به اعدام از سوي ديوان ز)
 آيند؛ترين اتهامات به شمار نميمبناي اتهاماتي كه در زمره جدي

وي كار از ساز پيامي آشسعودي براي حقوق بشر،  –اشاره به حاكي بودن اعدام آل درويش از سوي سازمان اروپايي  ح)
عهدها و تمجرمان به رغم حكومت عربستان سعودي مبني تداوم اقدام اين كشور به صدور و اجراء احكام اعدام عليه كودك

 هاي آن مبني بر توقف اين روند وبيانيه

ام ء احكام اعداز پافشاري حكومت سعودي بر اجرا –سال سن داشت  26ه ك -اشاره به حاكي بودن اعدام آل درويش  ط)
ء ستانه اجراآيد كه همچنان در آخوسرانه بر اساس فرآيندهاي قضايي ناعادالنه كه تهديدي براي جان ديگراني به شمار مي

  حكم خود قرار دارند.
٩ Abdullah al‐Howaiti 
١٠ Mohammed al‐Faraj 
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ن آمار ترياشاره به قرار داشتن عربستان سعودي در فهرست كشورهاي برخوردار از باال د)
الدي، مي 2020هاي متمادي و كاهش ناگهاني اين آمار در سال اعدام در جهان، براي سال

پيشاپيش  تن بوده كه 32تاكنون) ميالدي ( 2021دام شده در سال كه تعداد افراد اعدرحالي
  بيشتر است؛ 2020از كل سال 

زنداني در عربستان سعودي در  40اشاره به قرار داشتن در حال حاضر دست كم  ه)
و  11هاي كشور، همچون سلمان العودهجوي مقاممعرض اعدام، ازجمله منتقدان مسالمت

صدور حكم اعدام براي  محققان اسالمي، كه دادستان عمومي همچنان بر12حسن الملكي،
 ورزد؛ها پافشاري ميآن

 20عنامه هاي پيشين اتحاديه اروپا عليه عربستان سعودي، ازجمله قطاشاره به قطعنامه و)
 هاي سعودي،ميالدي در زمينه وضعيت مهاجران اتيوپيايي در بازداشتگاه 2020اكتبر سال 

  عالوه بر ساير موارد نقض حقوق بشر در اين پادشاهي؛
گيرانه اشاره به اقدام اين قطعنامه به محكوم كردن الگوي متداوم صدور احكام سخت )ز

، 13جو، ازجمله عبدالرحمان السدهانحبس براي مدافعان حقوق بشر و مخالفان مسالمت
درنگ و بدون هاي بشردوستانه، همچنين درخواست جهت آزادي بيفعال در زمينه كمك

اي سنگين اعمال شده بر چندين فعال كه از حبس آزاد هها و لغو محدوديتقيد شرط آن
 اند، مانند لوجين الهذلول، فعال حقوق زنان؛ شده

هايي در هاي سعودي، جهت برداشتن گاماشاره به درخواست اين قطعنامه از مقام ح)
راي ام براستاي بهبود سابقه حقوق بشري خود، ازجمله از طريق لغو واقعي مجازات اعد

عدام اهاي تمامي زندانياني كه در حال حاضر با مجازات ان و بازبيني پروندهمجرمكودك
 مواجه هستند؛

اشاره به ابراز تأسف از رويكرد بزدالنه اتحاديه اروپا در گذشته در زمينه سياست  ط)
عمومي اين نهاد در قبال موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي، ضمن درخواست از 

امي كشورهاي عضو آن جهت اتخاذ تدابير متعدد در راستاي مسئول به اتحاديه اروپا و تم
                                                            

١١ Salman al‐Odah 
١٢ Hassan al‐Maliki 
١٣ Abdulrahman al‐Sadhan 
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هاي سعودي به دليل موارد نقض حقوق بشر، ازجمله از طريق شمار آوردن مقام
سعودي، حمايت  –سازي ساز و كارهايي چون، گفتگوي حقوق بشري اتحاديه اروپا فعال

هاي شوراي حقوق بشر هاي جهاني حقوق بشري و حمايت از تمامي اقداماز تحريم
  14سازمان ملل،

، برنده جايزه ساخاروف، در عربستان، تاكنون به 15اشاره به تداوم حبس رائف بداوي ي)
المللي جهت همكاري در راستاي سال و درخواست از اتحاديه اروپا و جامعه بين 9مدت 

  .16درنگ ويآزادي بي
  
  بحرين*
 ، در1400 تيرماه 22شنبه ، در روز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه -1

در  خصوص افزايش چشمگير احكام مجازات اعدام در بحرين از زمان وقوع بهار عربي
  از: اندعبارتاين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش 

و سازمان مدافع  17اشاره به تهيه گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين الف)
مبني بر افزايش قابل مالحظه صدور  –مستقر در بريتانيا  -  18»ريورپ«حقوق بشر موسوم به 

  ميالدي در اين كشور؛ 2011احكام مجازات اعدام در بحرين، از زمان وقوع بهار عربي در سال 
كي از ميالدي كه حا 2021تا  2011حكم اعدام از سال  51اشاره به صدور دست كم  ب)

 دهه پيشين است؛ درصدي اين موارد در قياس با 600افزايش 

هاي مرتبط با اتهامات در پرونده ويژهبهاشاره به جاري بودن استفاده از شكنجه،  ج)
درصد از مردان اعدام  83تروريستي، با توجه به مستندسازي اين گزارش در اين زمينه كه 

                                                            
  زمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك:گزارش سا 14

 https://www.alqst.org/en/post/european‐parliament‐passes‐resolution‐calling‐on‐EU‐
member‐states‐to‐hold‐saudi‐arabia‐accountable‐for‐human‐rights‐abuses 
١٥ Raif Badawi 
١٦https://www.europarl.europa.eu/news/en/press‐room/20210701IPR07521/human‐rights‐
breaches‐in‐hong‐kong‐saudi‐arabia‐and‐iran 
١٧ Bahrain Institute for Rights and  Democracy (BIRD) 
١٨ Reprieve 
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درصد اين افراد  100شده در بحرين محكوم به ارتكاب به اتهامات تروريستي بوده و 
 اند؛تي را درباره قرار گرفتن در معرض شكنجه به حكومت وارد آوردهاتهاما

صالحات ابا  اشاره به تناقض آشكار واقعيت استفاده از مجازات اعدام و شكنجه در بحرين د)
  حقوق بشري كه اين كشور پس از تحوالت بهار عربي به ايجاد آن متعهد شده بود؛

اه اقدام دادگ ها با گذشت دقيقاً يك سال ازانتشار اين يافته زمانيهماشاره به  ه)
المللي ينبخواهي بحرين به تأييد احكام اعدام محمد رمضان، نگهبان امنيتي فرودگاه فرجام

  بحرين و حسين موسي، كارمند هتل در اين كشور؛
هروند هاي سازمان حقوق بشري رپريو، مبني بر حبس اين دو شاشاره به اظهارات مقام و)

خواهانه و اقدام آميز و دموكراسيهاي صلحنها به دليل مشاركت در اعتراضبحريني ت
ها بر اساس اعترافات تحت شكنجه: اين در حالي است كه حكومت به محكوم كردن آن

ن امكان الوقوع با جوخه اعدام مواجه هستند و ايهر دوي اين متهمان با خطر اعدام قريب
 نيابند؛ المللي پيشاپيش از اين اقدام اطالعان بينوجود دارد كه اعضاء خانواده و ناظر

 جه برايبود اشاره به انتقاد اين گزارش همچنين از دولت بريتانيا، جهت تداوم تأمين ز)
پيوسته در  سرپوش گذاردن بر موارد نقض حقوق بشر به وقوع منظوربهدولت بحرين و 

 فاده از شكنجه؛دعاوي آن در رابطه با مخالفت با است رغمبهاين كشور، 

، مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقاي وزارت 19اشاره به اظهارات جيمز كلورلي ح)
خارجه بريتانيا، در ماه ژوئيه سال گذشته ميالدي، در خصوص تداوم نظارت فعاالنه بر 

ها و هاي محمد رمضان و حسين موسي و تالش بريتانيا جهت طرح اين پروندهپرونده
هاي بحريني: اين در حالي است كه بر ع استفاده از مجازات اعدام با مقامموضو طوركليبه

تماسي از سوي دولت انگليس در زمينه متوقف ساختن احكام  تاكنوناساس اين گزارش، 
 هاي بحريني انجام نپذيرفته است؛اعدام رمضان و موسي با مقام

دموكراسي بحرين، مبني  ، مدير مؤسسه حقوق و20اشاره به اظهارات سيد احمد الودعي ط)
شان با دولت، بر به شمار آوردن محكوميت قربانيان شكنجه به اعدام، تنها به دليل مخالفت

                                                            
١٩ James Cleverly 
٢٠ Sayed Ahmed Alwadaei 
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در زمينه  افشاگرياقدامي شنيع، ضمن تأكيد بر وظيفه اخالقي دولت بريتانيا جهت  عنوانبه
  ؛21زمان بگذرد كهآنعدالتي پيش از اين بي

  
 21وشنبه دتحليلي ميدل ايست آي، در روز  –گاه خبري انتشار گزارش از سوي پاي -2

كنجه در ، در خصوص اقدام حكومت بحرين به تأييد حكم يكي از قربانيان ش1400 تيرماه
رش هاي بريتانيا در اين رابطه. برخي از محورهاي اين گزادرخواست رغمبهاين كشور، 

  از: اندعبارت
مبني بر  -مستقر در بريتانيا  -اسي بحرين اشاره به گزارش مؤسسه حقوق و دموكر الف)

، به تأييد حكم محكوميت فوأذ تيرماه 21اقدام دادگاهي در بحرين، در روز دوشنبه 
هاي نمايندگان پارلمان بريتانيا جهت درخواست رغمبهسال حبس،  15به تحمل  22عبدالنبي

ها، در گزارش محكوم شده و مطابق با جمعيدستهدر دادگاهي  كهدرحاليآزادي وي، 
  استفاده جنسي و شكنجه قرار گرفته و ناگزير به اعتراف شده است؛ معرض سوء

ميالدي،  2020تن ديگر، در ماه نوامبر سال  52اشاره به محكوميت عبدالنبي به همراه  ب)
ها، دستورهاي خود را از سپاه نظامي كه بنا بر گزارشبه اتهام عضويت در گروهي شبه

 كنند؛ ب اسالمي ايران دريافت ميپاسداران انقال

ني حرين مبمي باشاره به شهادت انتشار يافته، در هفته اخير، از سوي دفتر دادستان عمو ج)
سط ن توبر اظهارات عبدالنبي در خصوص اعتراف او تنها پس از مورد شكنجه قرار گرفت

در  تادنبه ايسآكادمي سلطنتي پليس اين كشور، ازجمله حمله جنسي، ضرب و شتم، اجبار 
  سازي شده؛اتاقي به شدت سرد و غرق شبيه

                                                            
  گزارش شبكه خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك: 21

 https://english.alaraby.co.uk/news/death‐penalty‐sentences‐escalated‐bahrain‐2011 
٢٢ Fawaz Abdulnabi 
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 2019، در ماه نوامبر سال 23التحصيل دانشگاه بردفورداشاره به دستگيري عبدالنبي، فارغ د)
در بحرين، بدون حكم بازداشت و حبس او در سلول  24ميالدي، از منزل خود در شهر سند
 انفرادي براي نزديك به دو هفته؛

قدام شماري از نمايندگان پارلمان بريتانيا، در هفته گذشته، به نگارش نامه اشاره به ا ه)
، 26، وزير خارجه اين كشور و شيخ فوأذ بن محمد آل خليفه25خطاب به دامينيك راب

سفير بحرين در بريتانيا، مبني بر درخواست جهت آزاد كردن عبدالنبي به دليل اتهامات 
رض شكنجه و ناگزير شدن او به ارائه اعتراف موجود در زمينه قرار گرفتن وي در مع

 اجباري؛

از  يناناشاره به درخواست اضطراري اين نمايندگان از دولت بحرين، جهت حصول اطم و)
ل شكنجه درنگ فوأذ از حبس و لغو حكم او، با توجه به اتهامات مربوط به ِاعماآزادي بي

ي قرارن پرونده وي شده و برو ديگر موارد نقض فرآيند قضايي كه موجب متزلزل ساخت
 سازد؛يك استماع عادالنه و قانوني را ناممكن مي

كه نيد بر ايهاي بحرين به انتقاد شديد از اين نامه با تأكاشاره به اقدام متقابل مقام ز)
 هاي مسئولامنمايندگان پارلمان بريتانيا بايد پيش از اتخاذ چنين گامي، با تماس با مق

 يافتند؛ن موارد اطالع ميپرونده از صحت اي

بريتانيا جهت  27هاي حقوق بشري، از دانشگاه هادرزفيلداشاره به درخواست گروه ح)
پايان دادن به مشاركت خود با آكادمي سلطنتي پليس بحرين، با توجه به اتهامات مطرح 

 2018شده در زمينه وقوع موارد نقض حقوق بشر از سوي اين نهاد: اين دانشگاه از سال 
ميالدي، اقدام به برگزاري برنامه كارشناسي ارشد در زمينه علم امنيت براي افسران اين 

  كند؛ آكادمي مي

                                                            
٢٣ University of Bradford 
٢٤ Sanad 
٢٥ Dominic Raab 
٢٦ Sheikh Fawaz bin Mohammed al‐Khalifa 
٢٧ University of Huddersfield 
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، وزير كشور بريتانيا و 28گفتني است كه در مالقات به وقوع پيوسته ميان پريتي پتل ط)
، وزير خارجه بحرين، در ماه مه سال جاري ميالدي، آشكار شد 29خالد بن احمد آل خليفه

ي برنامه مقطع دكترا در اجرااين دانشگاه قصد همكاري با حكومت بحرين در زمينه  كه
ها تن از نمايندگان پارلمان هاي اخير، دهاين نهاد را نيز دارد: اين در حالي است كه در ماه

  اند؛بريتانيا با نگارش نامه به اين دانشگاه خواستار توقف همكاري آموزشي با اين نهاد شده
تن از  51ه به گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين مبني بر محكوم شدن اشار ي)

هاي كه رهبران جنبشميالدي تاكنون، درحالي 2011شهروندان اين كشور به اعدام از سال 
برند و اين در حالي است كه رهبري بحرين بارها به ايجاد اعتراضي در زندان به سر مي

  ؛30اصالحات در كشور متعهد شده است

  
، 1400 تيرماه 18، در روز جمعه 31انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج (فارس) - 3

، مدافع حقوق بشر، به اعتصاب غذا در 32در خصوص اقدام دكتر عبدالجليل السينكيس
  از: اندعبارتهاي زندان. برخي از محورهاي اين گزارش تحقيرآميز مقام اعتراض به رفتار

ه و نشگام دكتر عبدالجليل السينكيس، مدافع حقوق بشر، استاد دااشاره به اقدا الف)
، به مطلع ساختن خانواده خود در زمينه آغاز تيرماه 17شنبه نويس، در روز پنجوبالگ

 و آزار و سوء رفتارصاب غذا در اعتراض به قرار گرفتن در معرض درنگ روند اعتبي
ات ظاهرتوق بشر به دليل نقش خود در اذيت در زندان جو: گفتني است كه اين مدافع حق

  ميالدي، محكوم به تحمل حبس ابد شده است؛ 2011آميز سال صلح

                                                            
٢٨ Priti Patel 
٢٩ Khalid bin Ahmed al‐Khalifa 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –ري گزارش پايگاه خب 30
 https://www.middleeasteye.net/news/bahrain‐upholds‐sentence‐against‐alleged‐torture‐
victim‐despite‐pleas‐uk‐ministers 
٣١ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٣٢ Dr. Abduljalil Al‐Singace 
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هاي مكرر دكتر السينكيس در زمينه وضعيت ضعيف و نامناسب اشاره به اعتراض ب)
، يكي از مأموران 33ويژه در مورد محمد يوسف فخروهاي پزشكي و اظهارات او، بهمراقبت

هاي او و مصادره ي بر اقدام متداوم وي به ناديده گرفتن تمامي درخواستاين زندان، مبن
ماه، به جاي  4براي مدت بيش از  - سال بر روي آن كار كرده  4كه به مدت  –تحقيق وي 

  تحويل آن به خانواده السينكيس؛
 –وويد ري كاشاره به ابراز نگراني مركز حقوق بشر خليج (فارس) در زمينه شيوع بيما ج)
حقق تدر زندان جو: گفتني است كه دكتر السينكيس اظهار داشته كه وي تا زمان  19

اش دهامتناع ورزيده و با خانوا 19 –هاي معمول كوويد هايش، از دادن آزمايشدرخواست
 كند؛تماس ويدئويي برقرار نمي

 س و رويسينكاشاره به ابراز نگراني در زمينه وضعيت سالمت پيشاپيش نامناسب دكتر ال د)
  به وخامت نهادن آن در صورت امتناع وي از خوردن غذا و داروهاي خود؛

هاي هاي متعدد مركز حقوق بشر خليج (فارس)، ساير سازماناشاره به درخواست ه)
وردن آنهاد، كارشناسان سازمان ملل و اتحاديه اروپا از حكومت بحرين جهت فراهم مردم

دي ميال 2019زجمله در ماه اوت سال السينكيس، اهاي پزشكي مناسب براي دكتر مراقبت
برد: گفتني مدت سينه رنج ميحسي در انگشتان، لرزش دست و درد طوالنيكه وي از بي

برد، ديدگي ديسك ستون فقرات رنج ميهاي مختلف از آسيباست كه او عالوه بر بيماري
رس سال دستگيري در ماه مارده كه از زمان كرفتاري بروز كه بر اثر اِعمال شكنجه و سوء

 ميالدي در معرض آن قرار گرفته است؛ 2011

(گروهي متشكل از فعاالن و » 13بحرين «اشاره به عضويت دكتر السينكيس در گروه  و)
) و محكوميت وي به تحمل حبس ابد، 34مدافعان حقوق بشر، ازجمله عبدالهادي الخواجه

  ميالدي؛ 2011ژوئن سال  22در روز 
هاي انجام پذيرفته ه اقدام مركز حقوق بشر خليج (فارس) به تكرار درخواستاشاره ب ز)

 2021جهت آزادي دكتر السينكيس، ازجمله درخواست پارلمان اروپا در ماه فوريه سال 

                                                            
٣٣ Mohammed Yousif Fakhro 
٣٤ Abdulhadi Al‐Khawaja 
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اي اضطراري مبتني بر درخواست جهت آزادي ميالدي، كه منجر به صدور قطعنامه
سياسي،  –وق بشر و زندانيان عقيدتي درنگ و بدون قيد و شرط تمامي مدافعان حقبي

  ازجمله ايشان شد؛
ت س جهاشاره به درخواست اين مركز حقوق بشري از حاميان دكتر عبدالجليل السينكي ح)

  :هاي بحرين برايمنظور تقاضا از مقامهاي انگليسي يا عربي بههايي به زبانانتشار توئيت
قوق لجليل السينكيس و ساير مدافعان حعبدا درنگ و بدون قيد و شرط دكترآزادي بي -

  بشري، ازجمله عبدالهادي الخواجه از زندان؛
زشكي و پهاي بالمانع فراهم آوردن دسترسي دكتر السينكيس و ساير زندانيان به مراقبت -

 استفاده؛ها در معرض سوء رفتار و سوءحصول اطمينان از قرار نگرفتن آن

  انواده او؛تحويل پژوهش دكتر السينكيس به خ -
تضمين فراهم آمدن امكان الزم براي مدافعان حقوق بشر در بحرين جهت انجام  -

جويانه و آزاد از هاي تالفيشدن با اقدامهاي قانوني خود، بدون هراس از مواجهفعاليت
 36؛35هاي قضاييها، ازجمله آزار و اذيتتمامي محدوديت

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 35

 https://www.gc4hr.org/news/view/2776 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 36

صوص خ، در 1400شنبه اول تير ماه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز سه*
  هاي بحرين.مدت مدافعان حقوق بشر در زندانكارشناس اين سازمان در زمينه حبس طوالني هشدار

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:
ت آزاد رين جهدرخواست مري اللور، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق بشر، از حكومت بح الف)

مدت به دليل ارتقا و حمايت مشروع از حقوق بشر در هاي طوالنيحكوم به تحمل حبسمدافع حقوق بشرِ م 3درنگ كردن بي
  كشور خود؛ 

 2011ر سال داشاره به محكوميت عبدالهادي الخواجه و عبدالجليل السينكيس، از مدافعان حقوق بشر به حبس ابد،  ب)
واجه بس الخحه حبس خودسرانه سازمان ملل ميالدي، بر مبناي اتهامات تروريستي: گفتني است كه بر اساس نظر كارگرو

  خودسرانه به شمار آمده است؛ 
ه جرم تشكيل ميالدي، ب 2013سال حبس از سال  15اشاره به محكوميت ناجي فتيل، ديگر مدافع حقوق بشر، به تحمل  ج)

ز حقوق بشر در اء و حمايت ها وظيفه ارتقاين سازماناهاي دريافتي هاي غيرقانوني: گفتني است كه بر اساس گزارشسازمان
 كشور را برعهده داشتند؛
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، 37راي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينها بانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -4
، در خصوص اقدام كنگره آمريكا به تأكيد بر موارد نقض 1400تيرماه  11در روز جمعه 

اند پذيري در بحرين. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتحقوق بشر و فقدان مسئوليت
  از:

حش و د فابه مواراشاره به اقدام اخير كميته تخصيص كنگره آمريكا به توجه ويژه  الف)
ر دهاي معنادار متداوم نقض حقوق بشر در بحرين، ضمن تأكيد بر ضرورت وقوع پيشرفت

  ؛پذيري براي عامالن نقض حقوق بشر در آنزمينه حقوق بشر در اين كشور و مسئوليت
ها براي دموكراسي ، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي38اشاره به اظهارات حسين عبدا... ب)

در بحرين، مبني بر استقبال عميق از اقدام اين كميته كنگره آمريكا و باربرا  و حقوق بشر
، رئيس كميته فرعي، به توجه به وضعيت وخيم حقوق بشر در بحرين، با هدف پايان 39لي

، رهبر مخالفان بحريني، 40دادن به شكنجه، آزاد ساختن زندانيان سياسي، مانند حسن مُشيمه
كه نظر از اينبه شمار آوردن عامالن نقض حقوق بشر، صرفگذار به دموكراسي و مسئول 
 از چه مقامي برخوردار باشند؛

                                                                                                                                                            
هايي در زمينه شكستگي صورت عبدالهادي الخواجه و محبوس شدن ناجي فتيل و عبدالجليل اشاره به دريافت گزارش د)

اسك شان در زمينه به اجراء در آوردن منهاي اوليه پزشكي و حقها از مراقبتالسينكيس در سلول انفرادي و محروميت آن
هاي مذهبي او مذهبي خود: همچنين گزارش شده است كه عبدالجليل السينكيس وادار به ارائه اعترافات اجباري شده و كتاب

  از وي گرفته شده است؛
كننده خواندن تداوم وخامت وضعيت سالمتي اين زندانيان و درخواست از حكومت بحرين جهت شدت نگراناشاره به به ه)

  ها؛طرفانه و مستقل در زمينه اتهامات مبتني بر اعمال شكنجه به هنگام حبس آنانجام تحقيقات بي
 15شان به تحمل و محكوميت و علي عبداالمام اشاره به محاكمه غيابي ساير مدافعان حقوق بشر، همچون عباس العُمران و)

ه اين دو مدافع حقوق بشر موفق به سال حبس به اتهام تشكيل سازماني غيرقانوني و اشاعه اطالعات جعلي: گفتني است ك
هاي بحرين، در كنند. اين در حالي است كه مقامدريافت پناهندگي شده و در حال حاضر در خارج از كشور زندگي مي

 ها سلب تابعيت كردند وميالدي، از آن 2015و  2012هاي سال

هاي مشروع و جويانه در قبال تالشدر اقدامي تالفي سازي از مدافعان حقوق بشركننده خواندن روند مجرماشاره به نگران ز)
بار آن بر زندگي اين افراد و ها در زمينه حمايت از حقوق ديگران در بحرين، نه تنها به دليل تأثير زيانآميز آنصلح

  شان، بلكه اثر دلسردكننده آن بر فضاي جامعه مدني در كشور.هايخانواده
٣٧ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٨ Husain Abdulla 
٣٩ Barbara Lee 
٤٠ Hassan Mushaima 
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الي ماشاره به اقدام اين كميته در گزارش اليحه تخصيص عمليات خارجي در سال  ج)
بله متحده به مقاميالدي، به طرح مسائل حقوق بشري و متعهد ساختن دولت اياالت 2022

پذير در راستاي تضعيف ها و افراد آسيبوري كه از وضعيتبا نيروها و كنشگراني شر
 برند؛ميدرت فاسد بهره افكني و تحكيم قحقوق بشر، ارعاب

رين، ر بحداشاره به تأكيد ويژه اين كميته به موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر  د)
 هاي متداوم در زمينه استفاده حكومت اين كشور از حبسازجمله دريافت گزارش

هاي بيان، مطبوعات و خودسرانه، خشونت، نقض فرآيندهاي قضايي و تحديد آزادي
  تشكيل اجتماعات؛

رار متحده جهت در اولويت قاشاره به درخواست اين كميته از وزارت خارجه اياالت ه)
اد هاي معنادار در زمينه ايجدادن همكاري با دولت بحرين در راستاي انجام پيشرفت

ر يك و مسئول به شمار آوردن عامالن نقض حقوق بشر، ازجمله دنهادهاي دموكرات
 نيروهاي مسلح و وزارت كشور؛

دي از سوي ميال 2020اشاره به انجام اين اقدام در پي انتشار گزارش حقوق بشر سال  و)
آميز دولت بحرين با متحده آمريكا در خصوص رفتار خصومتوزارت خارجه اياالت

  له: وع موارد چشمگير نقض حقوق بشر در اين كشور، ازجمشهروندان خود، همچنين وق
رحمانه، غيرانساني و ترذيلي، همچون فقدان هاي بياعمال شكنجه و رفتارها يا مجازات -

  ها؛هاي پزشكي در زنداندسترسي كافي به مراقبت
  حبس خودسرانه؛ -
  وضعيت زندانيان سياسي؛ -
  شخصي؛مداخله خودسرانه و غيرقانوني به حريم  -
  تحديد آزادي بيان؛ -
 موارد ديگر نقض حقوق بشر؛ -
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 بار و سيستميك نقض حقوق بشر دراشاره به آشكار بودن شواهد موارد نقض دهشت ز)
 ها براي دموكراسي و حقوق بشر از تداوم نظارتبحرين و استقبال مؤسسه آمريكايي

متحده التهاي بنيادين ايازشكنگره و اقدام مستحكم دولت بايدن در راستاي پايبندي به ار
  به كمك:

  پايان بخشيدن به موارد نقض حقوق بشر؛ -
  تحكيم نهادهاي دموكراتيك؛ -
  .41حصول اطمينان از به مجازات رسيدن ناقضان حقوق بشر در بحرين -
  
  امارات متحده عربي*
در  ،1400 تيرماه 11الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1

 -يو.ِاي.ايي «خصوص نزديك به يك دهه حبس ناعادالنه معارضان محاكمه موسوم به 
  از: اندعبارتدر امارات متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش » 9442

بس حتأكيد بر ضرورت اقدام حكومت امارات متحده عربي به پايان بخشيدن به  الف)
بر  اتيد كهر فعاالن، وكال، دانشجويان و استن از شهروندان خود، مشتمل ب 60خودسرانه 

رونده ، موسوم به پجمعيدستهاساس اتهامات ساختگي و در پي برگزاري محاكمه ناعادالنه 
دند؛ با توجه به فرا رسيدن هشتمين سالگرد اين محاكمه كه محكوم ش» 94 -يو.ِاي.ايي «

اني كه در ه براي زندانيميالدي برگزار شده است: گفتني است ك 2013در ماه ژوئيه سال 
  آيد؛ميالدي دستگير شدند، امسال نهمين سالگرد اين تحول به شمار مي 2012سال 
ان ز زندانيالملل به مصاحبه با اعضاء خانواده شش تن ااشاره به اقدام سازمان عفو بين ب)

سال گذشته،  9شان در ها و عزيزان محبوساين پرونده مبتني بر شرح رنج و درد آن
 ها است كه از وضعيت برخي از اين زندانيان اطالعي در دست نيست وسال كهرحاليد

 اند؛جويانه قرار گرفتههاي تالفيها در معرض اقدامهاي آنخانواده

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش مؤسسه آمريكايي 41

 https://www.adhrb.org/2021/07/u‐s‐house‐committee‐highlights‐human‐rights‐abuses‐
lack‐of‐accountability‐in‐bahrain 
٤٢ UAE‐94 
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ژوئن سال جاري ميالدي، بر اثر  19، در روز 43اشاره به منجر شده مرگ اعالء الصديق ج)
هايي كه براي مدت نزديك به يك دهه، خانوادهسانحه تصادف رانندگي به يادآوري معضالت 

اند: گفتني است كه اعالء الصديق مدير اجرايي سازمان از عزيزان خود ناعادالنه جدا شده
سازمان مردم نهاد فعال در زمينه موارد نقض حقوق بشر در عربستان  -  44حقوق بشري القسط

هاي بود كه مقام» 94 - يو.اِي.ايي «و فرزند محمد الصديق يكي از زندانيان پرونده  –سعودي 
  امارات ارتباط وي با پدرش را قطع كرده بودند؛

عفو  زماناشاره به اظهارات لين معلوف، معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سا د)
ال متوالي س 9براي » 94 -يو.اِي.ايي «الملل، مبني بر حبس ناعادالنه زندانيان پرونده بين

 هاي خود برايها امكان مالقات يا گفتگو با خانوادهبرخي از آن كهاينبه ، با توجه تاكنون
 اند؛هاي متمادي را نداشتهسال

  جمعي، با توجه به:اشاره به خودسرانه بودن حبس ناشي از اين محاكمه دسته ه)
يادي از المللي محاكمه عادالنه در شرايطي كه تعداد زدشواري پايبندي به موازين بين -
  زمان مورد محاكمه قرار گرفتند؛همان هممت
  نيست؛ الملليمبتني بودن اتهامات بر مفاهيم بسيار گسترده و مبهم كه مبين جرمي بين -
يه هاي قضايي در هر يك از مراحل حاكي از ناكارآمدي احترام به اصول اولفرآيند -

نه ادالاستماع ع حقوقي، همچون ارائه حكم بازداشت، معرفي سريع زنداني به دادگاه و
  مدارك و شواهد متهمان بودند؛

ياسي سآميز عقيده اين در حالي است كه بسياري از اين متهمان تنها به دليل بيان صلح -
  خود زنداني شدند؛

مبني بر مستندسازي موارد  45الملل به تهيه گزارش كاملياشاره به اقدام سازمان عفو بين و)
ميالدي  2014برخورداري از محاكمه عادالنه، در سال  نقض به وقوع پيوسته در زمينه حق

                                                            
٤٣ Alaa al‐Siddiq 
٤٤ ALQST 
٤٥ https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2500182014ENGLISH.PDF 
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و يافته كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در زمينه خودسرانه بودن حبس تمامي 
  متهمان اين پرونده؛

ي، به ميالد 2016اشاره به اقدام حكومت امارات متحده عربي، در ماه مارس سال  ز)
اعالم  ر وي از حق شهروندي اين كشور وخواهر و بردا 9محروم كردن اعالء الصديق و 
ها به دليل سلب تابعيت از پدرشان از حق شهروندي كه آنبه سازمان ملل مبني بر اين

و در  ميالدي به قطر گريخته 2012اند: گفتني است كه اعالء الصديق در سال محروم شده
 به بريتانيا مهاجرت كرد؛ 2019سال 

سال حبس 10به تحمل» 94- يو.اِي.ايي«محكوميت محمد الصديق در محاكمه  اشاره به ح)
وي به  ميالدي، پس از اقدام 2011و سلب تابعيت پيشاپيش از او در ماه دسامبر سال 

فته گي اصالحات دموكراتيك در كشور: به اجراامضاء طوماري مبني بر درخواست جهت 
اي هاي منطقهها و شخصيتاط او با سازمانز وي، ارتبهاي كشور، دليل سلب تابعيت امقام
 المللي مظنون بوده است؛و بين

كه او نيز در اين  46عنوان داماد عمران الرضوانشمار آمدن محمد الصديق بهاشاره به به ط)
 7رغم به پايان رسيدن مدت زمان محكوميت هاي اين كشور، بهمحاكمه محكوم شده و مقام

دي، بر اساس قانون مبارزه با تروريسم همچنان او را در زندان ميال 2019ساله وي در سال 
اند: گفتني است كه اين قانون امكان حبس نامحدود افراد را به الرزين محبوس نگاه داشته
  آورد؛گرايانه يا تروريستي، براي حكومت فراهم ميهاي افراطدليل برخورداري از انديشه

ن ه بر ايني كه عربي به آزاد كردن برخي از زندانيااشاره به اقدام دولت امارات متحد ي)
و  كه اقدام به ارائه اعترافات ضبط شده ويدئويي كردهاند، اما پس از ايناساس محكوم شده
 هاي اجتماعي طرفدار حكومت نشر يافته است؛اظهاراتشان در شبكه

يو.اِي.ايي «ونده ، يكي ديگر از زندانيان پر47اشاره به اظهارات خانواده حسن الجابري ك)
الملل، مبني بر اقدام حكومت امارات متحده عربي، در ماه خطاب به سازمان عفو بين» 94 -

هاي خانوادگي او ها و تماسميالدي، به پايان بخشيدن به تمام مالقات 2019دسامبر سال 

                                                            
٤٦ Omran al‐Rudwan 
٤٧ Hasan al‐Jaberi 
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دي ميال 2020هاي ژوئيه و اوت سال سرانجام در ماه كهدرحاليماه،  6براي مدت بيش از 
مجوز تماس تلفني با خانواده خود براي چندين مرتبه را پيدا نمود: گفتني است كه از آن 

  اطالعي از وي در دست نيست؛ تاكنونزمان 
ه تحمل ب –هر دو از كاركنان دولت  –اشاره به محكوم شدن الجابري و برادرش، حسين  ل)
ها در ماه ه سلب تابعيت از آنو اقدام حكومت ب» 94 - يو.اِي.ايي «سال حبس در محاكمه  10

 ميالدي؛ 2011دسامبر سال 

ميالدي، به  2017اشاره به اطالع اداره فدرال هويت و شهروندي، در ماه ژانويه سال  م)
ساله خود، در خصوص  10، در حال گذراندن حكم حبس 48خانواده عبدالسالم المرزوقي

 به افرادي فاقد كشور؛ها سلب تابعيت از تمامي فرزندان وي و تبديل كردن آن

 - ي.ايي يو.اِ«تن از محكومان محاكمه  60مدت اشاره به تداوم حبس ناعادالنه و طوالني ن)
ها در دسترس نيست و از حقوق اطالعي از آن كهدرحاليبراي مدت نزديك به يك دهه » 94

  اند؛خود محروم مانده
ها و آزادي غو محكوميتتأكيد بر ضرورت اقدام حكومت امارات متحده عربي به ل س)

هايشان و ها و خانوادهقربانيان اين محاكمه به شدت ناعادالنه، به جاي تداوم مجازات آن
  شان؛ههمچنين بازگرداندن تابعيت خودسرانه لغو شده اين زندانيان و اعضاي خانواد

مارات تن از شهروندان ا 69ميالدي،  2013الزم به يادآوري است كه در ماه ژوئيه سال  ع)
جمعي به شدت ناعادالنه، به اتهام براندازي حكومت اين متحده عربي در دادگاه دسته
سال شدند. گفتني است كه اين  15هاي طوالني مدت تا كشور محكوم به تحمل حبس

محاكمه با توجه به حبس متهمان در مكاني نامعلوم براي مدت زمان تا يك سال و 
ن تحت شكنجه براي ارائه اعتراف، به شدت معيوب اظهارات برخي مبني بر قرار گرفت

  ؛49بوده است

                                                            
٤٨ AbdulSalam al‐Marzooqi 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 49
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/uae‐nearly‐a‐decade‐of‐unjust‐
imprisonment‐for‐uae‐94‐dissidents 
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 وز جمعهرانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  -2
ري ، در خصوص محكوميت اقدام امارات متحده عربي به استرداد قه1400 تيرماه 11

ز ي. برخي اشكنجه براي و وجود خطر رغمبهزنداني سابق زندان گوانتانامو به روسيه 
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

اشاره به ابراز نگراني جدي شماري از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در زمينه  الف)
، زنداني سابق زندان گوانتانامو، از امارات 50الوقوع ريوال مينگازوفاسترداد قهري قريب

سوء طره مستدل مواجهه وي با شكنجه و متحده عربي به روسيه با توجه به وجود مخا
  به هنگام بازگشت به اين كشور؛ رفتار
 اشاره به ابراز نگراني جدي در خصوص قرار گرفتن آقاي مينگازوف در معرض ب)

كه مصداق  –حبس خودسرانه متداوم در مكاني نامعلوم در امارات متحده عربي 
نامه وافقتآزاد كردن او مطابق با به جاي اقدام اين كشور به  –ناپديدشدگي قهري است 

ست ا اين در حالي آمريكا و امارات در زمينه اسكان مجدد وي: متحدهاياالتادعايي ميان 
ل ه، به دليمخاطره قرار گرفتن در معرض اِعمال شكنجه و حبس خودسران رغمبهكه او، 

 اعتقادات مذهبي خود، با خطر استرداد قهري به روسيه مواجه است؛

به علت  تبار، به فرار از روسيهاره به ناگزير شدن آقاي مينگازوف، مسلمان تاتاراش ج)
دان ر زنهراس از مورد آزار و اذيت قرار گرفتن به دليل اعتقادات مذهبي و حبس او د

ا ژانويه سال ت 2002گوانتانامو بدون برگزاري محاكمه يا تفهيم اتهام، از ماه اكتبر سال 
  ميالدي؛ 2017

الدي، به صدور حكم مي 2010آمريكا، در سال  متحدهاياالتره به اقدام دادگاهي در اشا د)
يرش ز پذاآزادي مينگازوف و فراهم آمدن امكان انتقال او به امارات متحده عربي، پس 

بر  هاي غيررسمي مبتنياسكان مجدد در اين كشور از سوي اين زنداني، بر اساس ضمانت
 ؛مدت بازپروريمتحده عربي در پي گذراندن برنامه كوتاهآزادي وي در جامعه امارات 

                                                            
٥٠ Rival Mingazov 
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ني هاي روسيه به بازديد از منزل مسكوهاي دريافتي مبني بر اقدام مقاماشاره به گزارش ه)
 وردن مقدماتتأييد هويت تصويري او در راستاي فراهم آ منظوربهخانواده مينگازوف 

  استرداد وي؛
مان) رفول(ني بر نقض ممنوعيت كامل اصل بازگرداني تأكيد كارشناسان سازمان ملل مب و)

رفته هاي در نظر گفرآيند استرداد بدون احترام كامل به ضمانت هرگونهدر صورت انجام 
ف يا نگازوارزيابي مخاطره فردي: اين در حالي است آقاي مي ازجملهشده در اين زمينه، 
 اشتند؛ ريزي شده وي نداطالعي از استرداد برنامه گونههيچخانواده وي رسماً 

ارات ت اماشاره به تأكيد كارشناسان سازمان ملل بر، نامه گذشته خود خطاب به دول ز)
كان ددًا اسر مجمبني بر شرايط حبس و رفتار با زندانيان سابق گوانتانامويي كه در اين كشو

ت اين دول فق شده: گفتني است كهي برنامه اسكان مجدد توااجرا اند و محرمانگيداده شده
 كشور پاسخي به اين نامه نداده بود؛

 2020ر سال اكتب 15اشاره به اقدام كارشناسان سازمان ملل به صدور بيانيه، در روز  ح)
د هاي خوميالدي، مبني بر درخواست از امارات متحده عربي جهت متوقف ساختن برنامه

  ؛زنداني سابق زندان گوانتانامو به يمن 18در راستاي استرداد 
اد م استرده عداشاره به استقبال كارشناسان سازمان ملل از تصميم دولت امارات در زمين ط)

ها در دود آن، ابراز نگراني عميق در زمينه حبس نامححالدرعيناين شهروندان يمني و 
 هاي محدودمكاني نامعلوم، بدون تفهيم اتهام يا برگزاري محاكمه، همراه با تماس

ي هاي مكرر حبس انفراداز برخورداري از مشاوره حقوقي و دوره خانوادگي، محروميت
 مدت؛طوالني

هت جربي اشاره به درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت امارات متحده ع ي)
ت مخاطرا وجود رغمبهبازبيني سياست خود در زمينه استرداد زندانيان سابق زندان گوانتانامو، 

  در كشورهاي مقصد؛ فتاررسوء ها در معرض شكنجه يا گرفتن آن مستدل در زمينه قرار



  24                                                                                                                             36گزارش راهبردي 

 

 23جدد بر اسكان م آمريكا، مبني متحدهاياالتاشاره به توافق امارات متحده عربي با  ك)
ها به اجبار آن تن از 3 تاكنونزنداني زندان گوانتانامو در اين كشور: اين در حالي است كه 

 ند؛ابه كشورهاي خود بازگردانده شده

ها تحمل حبس البودن روند استرداد زندانياني كه پس از س پذيرشغيرقابلتأكيد بر  ل)
 رفتن بهگرار خودسرانه در زندان خليج گوانتانامو، به دليل هراس از مورد آزار و اذيت ق

ر اختيار نظارت قضايي و يا د هرگونه اند، اكنون بدون انجامكشورهاي مبدأ خود بازنگشته
 ها مسترد شوند؛ان به چالش كشيدن اين تصميم، به اين كشورداشتن امك

هت بي جاشاره به درخواست مجدد كارشناسان سازمان ملل از دولت امارات متحده عر م)
ه المللي خود و امتناع از استرداد قهري زندانيان برعايت تعهدات حقوق بشري بين

  شوند ومواجه مي سوء رفتارو نجه ها با خطر احتمالي شكدر آن كه مبدأشانكشورهاي 
تأكيد بر ضرورت اقدام دولت امارات به متوقف ساختن نقض حقوق زندانياني كه در  ن)

درنگ و اين كشور مجددًا اسكان داده شده و لزوم صدور دستور در راستاي آزادي بي
  .51هايشانخانوادهها به پيوستن مجدد آن

  
ير سعودي و امارات متحده عربي در سابشر از سوي عربستان ب) موارد نقض حقوق 

  كشورهاي منطقه
  ائتالف به رهبري عربستان *
، 1400 تيرماه 23وب، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -1

جاشده در دسترسي به غذا، آب و در خصوص معضالت پيش روي كودكان يمني بي
  از: اندعبارتتحصيل. برخي از محورهاي اين گزارش 

اشاره به گزارش سازمان كودكان را نجات دهيد (نجات كودكان) مبني بر منجر شدن  الف)
از  كهطوريبه، هايشانخانوادهجاشدگي اجباري كودكان و ها در يمن به بيتداوم خشونت

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  51

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27255&LangID=E 
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تن دسترسي كافي به نيازهاي اوليه خود، مانند غذا، آب تميز و  9جاشده كودك بي 10هر 
  يل را ندارند؛تحص
ه مل باشاره به درخواست سازمان نجات كودكان جهت فراهم آمدن امكان دسترسي كا ب)

 ها؛جاشده در راستاي بهبود ارائه خدمات به كودكان ساكن اردوگاهجوامع بي

 5ها در كه حدود نيمي از آن –ها اشاره به ناگزير شدن كودكان ساكن اردوگاه ج)
ب آهاي طوالني مدت جهت يافتن به راهپيمايي –هه قرار دارند كيلومتري خطوط مقدم جب

ها نيز آن : اين در حالي است كه بسياري ازوپزپختآشاميدني سالم و يا هيزم براي 
 اي جز كار كردن جهت كمك به تأمين درآمد خانواده خود ندارند؛چاره

 اومتوالي به تداشاره به منجر شدن تداوم منازعات در يمن براي هفتمين سال م د)
 كهدرحاليها به خدمات اوليه، ميليون كودك و قطع دسترسي آن 1,71جاشدگي حدود بي

 سي به تحصيل را نيز ندارند؛ها امكان دسترنيم ميليون از آن

ه گريز از ميالدي، ب 2020هزار كودك يمني، در سال  115اشاره به ناگزير شدن حدود  ه)
و  هاي مأرب، حديده، حجهدر اطراف استان ويژهبهها، خانه خود به دليل تشديد خشونت

هزار كودك و  25حدود  تاكنونتعز و گفتني است كه در سال جاري ميالدي 
 اند؛ناگزير به ترك خانه خود شده هايشانخانواده

هاي بيشتر در راستاي بهبود و افزايش دسترسي تأكيد بر ضرورت انجام اقدام و)
ي اوليه جاشده و حصول اطمينان از دسترسي اين جوامع به نيازهابيامدادرسانان به جوامع 

  شان؛و حمايت به عمل آوردن از كودكان
هاي درگير جهت متوقف اشاره به درخواست سازمان نجات كودكان از تمامي طرف ز)

و  مدارس ازجملهدرنگ تمامي حمالت خود عليه غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي، ساختن بي
المللي حقوق بشر المللي بشردوستانه و قانون بينها و احترام گذاردن به حقوق بيننبيمارستا
  بار خود؛هاي خشونتدر اقدام
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نهاد همچنين از حاميان مالي جهت افزايش اشاره به درخواست اين سازمان مردم ح)
  ؛52در يمن هايشانخانوادهحمايت مالي و ديپلماتيك خود از كودكان و 

  
وز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –گزارش از سوي پايگاه خبري انتشار  -2

يمني  ميليون كودك 6، در خصوص در مخاطره قرار داشتن روند تحصيل 1400تيرماه  14
  اند از:به گفته سازمان ملل. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

ر دسف) ملل متحد (يوني اشاره به صدور بيانيه از سوي صندوق حمايت از كودكان الف)
معرض  ميليون كودك يمني در 6تيرماه، مبني بر قرار داشتن بيش از  14روز دوشنبه 

 به سال د آنبازماندن از تحصيل، با توجه به تداوم منازعات مسلحانه در اين كشور و ورو
  هفتم خود؛

ختران، از دم ميليون كودك يمني، هم پسران و ه 2اشاره به بازماندن پيشاپيش بيش از  ب)
 ها؛تحصيل به دليل فقر، تداوم منازعه و فقدان دستيابي به فرصت

دريافت منظم  هزار آموزگار (دو سوم از آموزگاران يمن) از 170اشاره به ناكامي بيش از  ج)
ه موجب سال، به دليل تداوم منازعات و تقسيمات ژئوپليتيك ك 4حقوق خود براي بيش از 

 4هايشان شده و هاي ديگر جهت تأمين معيشت خانوادهافتن روشها به يناگزير شدن آن
 ؛ميليون كودك ديگر را با خطر وقفه در تحصيل و خروج از مدرسه مواجه كرده است

، نماينده يونيسف در يمن، مبني بر تأثير عميق 53اشاره به اظهارات فيليپه دوآمله د)
حال تأكيد بر منجر شدن عينمنازعات بر تمامي ابعاد و جوانب زندگي كودكان و در

دسترسي به تحصيل به برخورداري كودكان از حس روال عادي زندگي حتي در 
، به گفته اين رونيازاها: برداريها در قبال تمامي بهرهدشوارترين شرايط و حمايت از آن

ها و مقام سازمان ملل، دسترسي كودكان به تحصيل و حضور در مدرسه براي آينده آن
  اين كشور امري ضروري است؛ آينده

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه اينترنتي ريليف 52

 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐nine‐out‐ten‐displaced‐children‐struggle‐have‐
food‐water‐schooling 
٥٣ Philippe Duamelle 
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اشاره به هشدار يونيسف در زمينه پيامدهاي تداوم منازعات و آثار مخرب و ديرپاي  ه)
گير هاي تحصيلي به دليل شيوع ويروس همههاي اخير به وجود آمده در فعاليتاختالل

  ؛54كرونا براي فرآيند تحصيل و ايمني جسمي و رواني كودكان و بزرگساالن در اين كشور

  
، در روز يكشنبه 55مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي سازمان  -3

، در خصوص حاكي بودن تداوم ترور فعاالن مهم سياسي از فقدان 1400 تيرماه 13
  از: اندعبارتپذيري. برخي از محورهاي اين گزارش مسئوليت

، مبني بر اقدام يك مديترانه – بشر اروپابان حقوق هديدصدور بيانيه از سوي سازمان  الف)
، فعال سرشناس سياسي وابسته به حزب 56گروه مسلح ناشناس به ترور بالل منصور الميساري

در استان عدن: گفتني است كه  57در منطقه منصوره تيرماه 9اصالح يمن، در روز چهارشنبه 
ي خود در خارج از منزل خودروالميساري در حال سوار شدن به  كههنگامياين افراد مسلح 

  بود، چهار گلوله به سر و سينه او شليك كردند و با موفقيت از محل حادثه گريختند؛
اقدام مرد  ازجملهحوادث در استان عدن در سال جاري،  گونهايناشاره به سابقه وقوع  ب)

ل ، دبيرك58مه سال جاري ميالدي، به ترور محمد سالم الكاظمي 2مسلح ناشناسي، در روز 
 ، در مقابل منزل وي در غرب عدن؛ 59شوراي محلي منطقه مهفد

ي، به ترور ژانويه سال جار 26اشاره به همچنين، اقدام مردان مسلح ناشناس، در روز  ج)
 ي ازورئيس امنيت سياسي استان الحديده به هنگام حضور او در عدن: گفتني است كه 

 بود؛ ي گلوله پيدا شدهعد با چند جاجان او روز بخارج از منزل خود ربوده و پيكر بي
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ره وب اداكه توسط شوراي انتقالي جن –اشاره به وقوع موجي از ترور در استان عدن  د)
سران امنيتي و ميالدي، در راستاي هدف قرار دادن اف 2015از ماه ژوئيه سال  –شود مي

ن هاي كنوني ايقامها و قضات: اين در حالي است كه منظامي، فعاالن سياسي، واعظان، امام
مسئول  وگونه اقدم جدي در زمينه پرده برداشتن از شرايط اين جنايات استان تاكنون هيچ

 اند؛به شمار آوردن عامالن آن انجام نداده

در عدن  هاي قربانيان تروراشاره به اظهارات مسئول هماهنگي گروه حمايت از خانواده ه)
تن در  200ر دست كم مبني بر ترو - كنداليت ميگروه حقوق بشري كه در اين استان فع –

 ميالدي تاكنون، از سوي عمال ناشناس؛ 2015اين منطقه از سال 

ال يه ساشاره به گزارش شماري از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در ماه ژانو و)
متحده  تحت حمايت امارات –ميالدي، مبني بر شمار آوردن شوراي انتقالي جنوب  2019
 عنوان مسئول ترور چندين روحاني و شماري از رهبران حزب اصالح در عدن؛به – عربي

قدام دم ااشاره به مورد تهديد قرار گرفتن بسياري از افراد ترور شده به مرگ و ع ز)
زند ظن را رقم ميهاي استان به جدي به شمار آوردن اين تهديدها كه خود اين سوءمقام

 اند؛در كردهوده و يا مجوز آن را صاخود در اين ترورها دخيل ب هاي منطقه احتماالًكه مقام

نه درنگ در زميتأكيد بر ضرورت اقدام شوراي انتقالي جنوب به انجام تحقيقات بي ح)
ه انيان بقرب ترور الميساري و تمامي حوادث مشابه پيش از آن و حصول اطمينان از دستيابي

يا  از افرادي كه احتماالً مورد تسويهعدالت، همچنين فراهم آوردن حمايت كامل 
 گيرند؛هاي جسمي قرار ميآسيب

تأكيد بر ضرورت اقدام دولت يمن (دولت عبد ربه منصور هادي) و ائتالف عربي به  ط)
هاي مشروع در راستاي حمايت از جان شهروندان غيرنظامي، پايان بخشيدن به انجام اقدام

هاي وردن محيطي ايمن براي انجام فعاليتزده عدن و فراهم آوضعيت امنيتي آشوب
  .60سياسي و مدني در اين شهر
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