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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق

ها و اخبار آشكار ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397ماه هشتمنطقه، در هفته پاياني ارديب
مورد ، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردمهاي حقوقآمده از سازمانبه دست

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  

  ن سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستاالف) موارد نقض حقوق

  سعوديعربستان*

بشر توسط مقامات عربستان تن از مدافعان حقوق زنان و حقوق7و بازداشت  يدستگير -1
ها از پايان بخشيدن به ، به دليل حمايت آن1397 ماهارديبهشت 25شنبه سعودي، از روز سه

تنها چند هفته آميز قيموميت مردانه، ضممنوعيت رانندگي زنان و متوقف ساختن نظام تبعي
در عربستان، همچنين به اتهام برخورداري  شدن لغو ممنوعيت رانندگي زنانپيش از اجرايي

لجين  ازجملهها، هاي آناز ارتباطات مشكوك با عناصر خارجي و حمايت از فعاليت
: اظهارات ٦٧هد الربيعمحمو  ٥ابراهيم المديميغ، ٤، عزيزه اليوسف٣فجاننالايمان ، ٢هذلولال

                                                            
 Al)؛ شبكه خبري الجزيره (Amnesty Internationalالملل (عفو بين )؛Human Rights Watchبشر (بان حقوقديده 1

Jazeera News تحليلي كامن دريمز ( –)؛ سايت خبريCommon Dreamsدر الملليهاي مذهبي بين)؛ كميسيون آزادي 
 .U.Sآمريكا ( Commission  on  International  Religious  Freedom  (USCIRF)) ؛ روزنامه گاردين(The 

Guardianبشري رپريو ()؛ گروه حقوقReprieveبشر ()؛ گروه سالم براي دموكراسي و حقوقSALAM  for 

Democracy  and  Human  Rights) ؛ سايت خبري عرب نيوز(Arab News) ؛ خبرگزاري يمن پرس(Yemen 

Press يلي ميدل ايست مانيتور (تحل –)؛ سايت خبريMiddle East Monitorالمللي عدالت و حقوق بشر )؛ مركز بين
)International Centre  for  Justice and Human Rightsعربستان ( –بشر اروپا )؛ سازمان حقوقEuropean‐

Saudi Organization for Human Rights  (ESOHR)نژادي سازمان ملل ()؛ كميته رفع تبعيضCommittee on 

the Elimination of Racial Discrimination (CERD)( مركز آمريكا براي دموكراسي و و  تدپرسيآسوش؛ خبرگزاري
  ).Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)بشر در بحرين (حقوق

٢. Loujain Al‐Hathloul 
٣. Eman Al‐Nafjan 
٤. Aziza al‐Yousef 
٥. Ibrahim al‐Mudaymigh 
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 28بشر، در روز جمعه بان حقوق، مدير بخش خاورميانه ديده8سارا ليا ويتسون
آور بودن سلسله اصالحات محمد بن ، مبني بر هراسناك و رعب1397 ماهارديبهشت

ها در هاي آشكار آنزنان و فعاليتبشر و حقوقسلمان براي فعاالن و مدافعان واقعي حقوق
تأكيد بر شفاف بودن پيام حكومت عربستان در اين خصوص، مبني بر با  اين روند،
بشري وليعهد عربستان و مجرم افراد مشكوك به دستوركار حقوق شدنمواجهمجازات 

ها از حق رانندگي زنان، پيش از شده به دليل حمايت آنشناخته شدن فعاالن بازداشت
  ؛9هاريع آنمحمد بن سلمان و تأكيد وي بر لزوم آزاد شدن س

، 10المللي آمريكاهاي مذهبي بينانتشار نتايج مطالعات انجام شده توسط كميسيون آزاد -2
هاي درسي مذهبي در حال تدريس در جلد از كتاب 12، بر روي 2018در ماه مه 

)، مبني بر مشاهده متون 2017 – 2018هاي عربستان سعودي (در سال تحصيلي دبيرستان
هاي گذشته: تر در مقايسه با مطالعات سالجويانهتر و ستيزهانديشانهمتر، جزمتعصبانه

هاي اسالمي، كننده اصول وهابيت، بدون اشاره به ديگر رويكردها و انديشهمطالب منعكس
بشري و مشابهت آن با متون درسي هاي مذهبي و ديگر موازين حقوقمغاير با آزادي

آموزشي در تعاليم مذهبي عربستان، پس از شدن اصالحات هاي پيش از اجراييسال
 ؛11به آمريكا 2001حمالت تروريستي سال 

 –بشر اروپا صدور بيانيه مشترك از سوي سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان حقوق - 3
، در 1397ماه ارديبهشت 24بشر القسط، در روز دوشنبه عربستان و سازمان حمايت از حقوق

سال از  4گذشت به ، با توجه 12نگارانسعودي به زندان روزنامه شدن عربستانخصوص تبديل

                                                                                                                                                            
٦. Muhammad al‐Rabiah 
٧. http://www.esohr.org/en/?p=1664 
٨. Sarah Leah Whitson 

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده 9
 https://www.hrw.org/news/2018/05/18/saudi‐arabia‐womens‐rights‐advocates‐arrested 
١٠. U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) 

  المللي آمريكا. قابل بازيابي در لينك:هاي مذهبي بينگزارش كميسيون آزادي .11
 http://www.uscirf.gov/reports‐briefs/special‐reports/study‐revealed‐numerous‐passages‐in‐
saudi‐textbooks‐advocating 

مطبوعات، كه در گزارش جديد سازمان گزارشگران بدون مرز به چاپ  ر شاخص آزاديگفتني است كه رتبه عربستان د. 12
  نزول كرده است. 2018در سال  196كشور) در سال گذشته ميالدي به  180(در ميان  168رسيده، از 
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هاي البالد الشرق و عكاظ، به نگار سرشناس روزنامهشدن اعالء البرنجي، روزنامهزمان زنداني
 بشر و به چالش كشيدن موارد نقض دليل ابراز نظرات و عقايد خود، حمايت از حقوق

بشر و ت از حقوق زنان عربستان، مدافعان حقوقبشر در كشور و در اين مورد، حمايحقوق
زندانيان سياسي، نگاه داشتن وي در مكاني نامعلوم پس از دستگيري، ممانعت به عمل آوردن 

دسترسي به وكيل طي دوران از هرگونه تماس او با جهان خارج، محروم كردن وي از حق
سرانجام محكوم كردن او به  محاكمه در دادگاه كيفري ويژه (مربوط به جرائم تروريستي) و

سال ممنوعيت از سفر و پرداخت جريمه نقدي: درخواست اين  8سال زندان،  7تحمل 
برنجي، مبرا كردن البشري از مقامات عربستان براي آزاد كردن سريع اعالء هاي حقوقسازمان

  ؛13وي از تمامي اتهامات و رعايت حقوق او در زمينه آزادي بيان

، در روز 14نژادي سازمان مللهاي كميته رفع تبعيضمشاهدات و بررسيانتشار گزارش  -4
، در مورد عربستان سعودي، مبني بر ابراز نگراني در زمينه 1397ماه ارديبهشت 21جمعه 

ان رهاي نژادي خود، ازجمله اعمال تبعيض عليه كارگرفتار و برخورد اين كشور با اقليت
هاي نژادي اين كشور با لت، مواجهه اقليتمهاجر در ساختار و چهارچوب نظام كفا

جنسي از كارگران مهاجر زن خانگي، نشان دادن  استفادههاي فاحش و شديد، سوءتبعيض
تبار، عدم دسترسي مهاجران به نظام هاي آفريقاييانديشي در برابر سعوديتعصب و جزم

اي هرگونه اقدام فقدان قوانين ويژه در راستاي ايجاد ممنوعيت بر ،عدالت و دادرسي
نژادي، عدم آگاهي قربانيان اين فرآيند از حقوق خود، مستقيم و غيرمستقيم منجر به تبعيض

عدالت و  يعدم حمايت از كارگران مهاجر زن، موانع دسترسي به نظام دادرسي و اجرا
ها و قوانيني در رغم اتخاذ سياستتبار، بهاعمال تبعيض عليه افراد آسيايي و آفريقايي

                                                            
بشر القسط. قابل بازيابي قعربستان و سازمان حمايت از حقو –بشر اروپا بيانيه مشترك سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان حقوق. 13

  در لينك:
 http://www.esohr.org/en/wp‐content/uploads/2018/05/Alaa‐Brinji‐statement.pdf 
١٤. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) 
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هاي نژادي، همچنين درخواست از مقامات عربستان براي راستاي حمايت از اقليت
  .15بشرالمللي حقوقمطابقت بخشيدن اقدامات خود با موازين بين

  

  بحرين*

ميليون پوند) از سوي وزارت  5هاي مالي اعطاشده (استفاده حكومت بحرين از كمكءسو - 1
امنيت و ثبات در انگلستان، تشكيل يافته تحت  خارجه انگليس (توسط صندوق ذخيره مناقشه،

المللي و وزارت خارجه و با هدف هاي مهم دولتي ازجمله، سازمان توسعه بيننظارت سازمان
سازي در مناطق دستورات شوراي امنيت ملي، در زمينه حمايت از امنيت جهاني و صلح ياجرا

موزش افراد در زمينه شكنجه و اعدام تحت مناقشه) تحت عنوان برنامه امنيت و عدالت، براي آ
(مستقر در لندن و  16بشري خيريه رپريوگروه حقوقو متهم نمودن اين وزارتخانه از سوي 

بشر بنيان نهاده شده، با هدف حمايت رايگان از متشكل از گروهي از وكال و مدافعان حقوق
جهان) در همدست بودن آن با حكومت بحرين در زمينه عدم  پذيرترين اقشارآسيب
از  درخواست اين گروهها و سازي در مورد نحوه مورد استفاده قرار دادن اين كمكشفاف

هايي در زمينه مبارزه با دولت انگليس مبني بر ملزم نمودن حكومت بحرين به اتخاذ گام
سازي در اين زمينه، در صورت نياز به دريافت كمك بيشتر از سوي اين شكنجه و شفافيت

شكنجه بر زندانيان و از  برابر، تداوم اعمال 3توجه تعداد زندانيان به كشور: افزايش قابل
  ؛17تاكنون 2010سرگيري مجازات اعدام براي نخستين بار از سال 

، مبني بر 1397ماه ارديبهشت 26الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي عفو بين - 2
ها به حبس ابد، تن از آن 53تن از شهروندان اين كشور و محكوم كردن  115سلب تابعيت از 

هاي تروريستي، در جلسه محاكمه گروهي برگزار شده مشاركت داشتن در فعاليتبه اتهام 
توسط دادگاه كيفري عالي بحرين و در راستاي سركوب نمودن تمامي مخالفان و فعاالن 

                                                            
  نژادي سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش كميته رفع تبعيض 15

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/SAU/INT_CERD_COC_SAU_31209_E.pdf 
١٦. Reprieve 

 گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://www.theguardian.com/global‐development/2018/���/17/�������-government‐

accused‐of‐funding‐human‐rights‐abuses‐in‐bahrain‐torture‐executions 
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تن از شهروندان بحريني سلب و  718تاكنون تابعيت  2012سياسي: گفتني است كه از سال 
تاكنون به وقوع پيوسته است و برخي از اين  2018سال  مورد آن از ابتداي 231باطل شده كه 

  ؛18اندافراد نيز به اجبار از كشور خود اخراج شده

 26، در روز چهارشنبه19بشرابراز نگراني گروه سالم براي دموكراسي و حقوق -3
استفاده مقامات بحريني از فرزندان فعاالن سياسي و ، در مورد سوء1397ماه ارديبهشت

عنوان اهرم فشار، ازجمله محروم ساختن خودسرانه ي و مخالفان حكومت، بهبشرحقوق
كودكان تولد يافته در زمان زنداني بودن والدين، از شناسنامه و گذرنامه بحريني و از اين 

) و اعالميه جهاني 1989رو نقض كنوانسيون حقوق كودك (مصوب دولت بحرين در سال 
و آژانس اطالعات مركزي بحرين از سوي اين بشر: محكوم كردن وزارت كشور حقوق

ها از صدور گذرنامه و شناسنامه براي سارا علي سلمان، دختر شيخ نهاد، به دليل امتناع آن
مدني، چون تحصيل، علي سلمان، دبيركل حزب الوفاق و محروم ساختن وي از حقوق

  .20بهداشت و درمان و سفر

 

  امارات متحده عربي*

بشر (مستقر در ژنو)، در روز المللي عدالت و حقوقسوي مركز بينانتشار گزارش از  - 
استفاده، بدرفتاري و آزار و اذيت ، مبني بر مورد شكنجه، سوء1397ماه ارديبهشت 25شنبه سه

، زنداني سياسي، توسط مقامات امارات متحده عربي در هنگام 21قرار گرفتن امينه العبدلي
ه زنداني سري و نگاه داشتن وي در اين زندان، همچنين مورد بازداشت غيرقانوني، انتقال وي ب

                                                            
 الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش عفو بين 18

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/bahrain‐citizenship‐of‐115-people‐
revoked‐in‐ludicrous‐mass‐trial/ 
١٩. SALAM for Democracy and Human Rights 

 بشر. قابل بازيابي در لينك:كراسي و حقوقگزارش گروه سالم براي دمو. 20

 https://www.salam‐dhr.org/?p=2255 
٢١. Amina al‐Abduli 
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وميت متوهين و تهديد قرار گرفتن او از سوي مأموران امنيتي در خصوص از دست دادن قي
شدن وي از امكان دسترسي به پزشك با توجه به فرزندان و دستگيرشدن اقوام خود، محروم

منصفانه و سرانجام محكوم غيراري دادگاه وارد آمدن صدمات جسمي بسيار شديد به او و برگز
هزار درهم، عالوه بر مصادره شدن  500سال حبس و پرداخت جريمه  5شدن وي به تحمل 

تمامي تجهيزات الكترونيكي وي، به دليل ادعاي ارتكاب به جرائم تروريستي و همچنين 
شدن تمامي  سال زندان و مصادره 7برادر امينه، به  22زنداني شدن مصعب محمد العبدلي

هاي تجهيزات الكترونيكي وي: امينه العبدلي به دليل اظهار نظر خود و برادرانش در شبكه
اجتماعي در خصوص تبرئه كردن پدرشان، كلنل محمد البعدلي، كه به جرم دست داشتن در 

  .23اقدامات تروريستي در سوريه كشته شد، دستگير و زنداني شده است

 

سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در  بشر ازب) موارد نقض حقوق
  ساير كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
  

ويژه در ماه آوريل سال هاي اخير، بهباال رفتن ميزان تلفات غيرنظاميان يمني در ماه -1
زخمي، دو برابر ميزان تلفات در ماه مارس و  238كشته و  236كم جاري ميالدي (دست

ماه مه سال  روز دهمزخمي از ابتداي اين جنگ تا  10047كشته و  6385مجموع  در
بشر سازمان ملل) و ) به گزارش كميسر عالي حقوق1397ارديبهشت  20جاري ميالدي (

متحده آمريكا به عربستان سعودي و امارات تداوم فروش تسليحات نظامي از سوي اياالت
له ائتالف به رهبري عربستان به يك مراسم عروسي متحده عربي، تنها چند هفته پس از حم

تن از شهروندان اين كشور: قراردادي چند ميليارد دالري  20شدن بيش از در يمن و كشته

                                                            
٢٢. Musab Mohammed al‐Abduli 

 بشر. قابل بازيابي در لينك:المللي عدالت و حقوقگزارش مركز بين. 23

http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/911-press‐release‐prisoner‐of‐
conscience‐amina‐al‐abduli‐subjected‐to‐severe‐torture‐in‐uae‐
prisons.html?platform=hootsuite 
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كننده تسليحات مورد (تأمين 24هاي هوشمند از سوي شركت ريثونبراي فروش بمب
م با كشورهاي حوزه استفاده در حمله ائتالف به مراسم عروسي) بر مبناي قرارداد مستقي

رساني به عموم جامعه توسط دولت آمريكا، تا زمان ارائه فارس و بدون نياز به اطالعخليج
  26؛25آن به كنگره

، در مورد آواره شدن 1397ماه ارديبهشت 27شنبه الملل در روز پنجابراز نگراني عفو بين - 2
تر آن و يا شهرهاي ديگر، همچون نهزاران تن از شهروندان يمني از استان حديده، به مناطق ام

هدف زميني و هوايي از دليل حمالت كوركورانه و بي عدن، لحج، ابيان، حضرموت و مهره، به
ف به رهبري عربستان در روزهاي اخير و با سوي نيروهاي حامي دولت مستعفي يمن و ائتال

ها از كنترل نيروهاي هاي ساحلي غربي كشور و خارج كردن آنگيري استانهدف بازپس
شدن با فرساي فرار از شهرها و مواجهانصارا...: پذيرش بار سنگين مالي و شرايط طاقت

ها و حمالت ر جادههاي زميني و ديگر مواد انفجاري پنهان دمخاطرات متعددي چون، مين
كاره و يا در هاي نيمههاي بازرسي انصارا... و سرانجام زندگي در ساختماناي و پستخمپاره

هاي رسمي پناهندگان و متحمل شدن نقض فاحش حال تخريب، به دليل فقدان اردوگاه
 ؛27هاي درگير در جنگبشر از سوي تمامي طرفموازين حقوق

، 1397ماه ارديبهشت 23ان بهداشت جهاني، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازم - 3
تن از مردم يمن، از اواخر اكتبر سال گذشته ميالدي، به دليل شيوع  91مبني بر جان سپردن 
استان آن به اين بيماري، به  20نفر از شهروندان  1725شدن احتمالي  بيماري ديفتري، مبتال

                                                            
٢٤. Raytheon 

  تحليلي كامن دريمز. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري . 25
https://www.commondreams.org/news/2018/05/12/civilian‐deaths‐yemen‐mount‐trump‐
moves‐sell‐billions‐more‐bombs‐saudi‐arabia 

نظامي تحت امر عربستان در جنگ ائتالف گذاران مجلس نمايندگان آمريكا به دنبال محدود كردن حمايت آمريكا از قانون. 26
ون تند و تاكنهس رگيريدتلفات باالي غيرنظاميان در اين با توجه به ، اليحه سياست دفاعي ساالنه ، از طريق اصالحداخلي يمن

هاي از طرف گروه يز، نجمهوري فرانسهرئيس ،امانوئل مكروناين در حالي است كه  .نداهاصالحيه به آن افزود 9كم دست
  كاهش دهد.را ، عربستان در يمنسطح روابط خود با ائتالف بشر تحت فشار است تا افع حقوقمد

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش عفو بين .27
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/yemen‐fierce‐new‐offensive‐displaces‐

tens‐of‐thousands‐of‐civilians‐from‐hodeidah/ 
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ازمان بهداشت جهاني، صندوق كودكان ملل متحد دليل تداوم جنگ در اين كشور و تالش س
هاي گسترده (يونيسف) و مقامات بخش بهداشت و درمان يمن براي اجراي طرح

  ؛28واكسيناسيون در اين كشور
، در 1397ماه ارديبهشت 21، در روز جمعه 29المللي مهاجرتابراز نگراني سازمان بين -4

ان آفريقايي يمن در مسير حركت از هاي حامل مهاجرمورد هدف قرار گرفتن اتوبوس
تن  17000هاي ائتالف عربي به رهبري عربستان، اخراج صنعا به الحديده، توسط جنگنده

از مهاجران يمني از عربستان سعودي در سال جاري ميالدي و به همراه آوردن خطر انتقال 
ان در خصوص هزار تن از مهاجران به مناطق جنگي، همچنين ابراز نگراني اين سازم 700

مالي و اريتره و تبار ساكن يمن، عمدتاً از كشورهاي اتيوپي، سوسرنوشت مهاجران آفريقايي
ها در معرض مخاطراتي چون بازداشت و در آرزوي رسيدن به عربستان و قرارگرفتن آن

  ؛30استفاده و اخاذي از سوي قاچاقچيان انساندستگيري و يا سو
رو وابسته به حزب اصالح (شاخه ز روحانيون ميانهتن ا 25به قتل رسيدن بيش از  - 5

 2016المسلمين در يمن)، در شهر ساحلي عدن و ديگر مناطق جنوبي يمن، از سال اخوان
تاكنون، بر اساس مطالعه انجام شده توسط خبرگزاري آسوشيتدپرس، با هدف ايجاد رعب و 

صداهاي دگرانديش و  كردنوحشت در ميان روحانيون و پژوهشگران ديني كشور، خاموش
گرايي (نسخه اجراشده توسط ابومصعب الزرقاوي، از سرانجام جايگزين كردن آن با افراط

): ايجاد خشم و انزجار در ميان 2007تا  2005هاي رهبران القاعده، در عراق در فاصله سال
مات آن در رغم انكار مقامردم منطقه از حضور نيروهاي امارات متحده عربي در اين مناطق، به

زمان با المسلمين، همها با اخوانخصوص دست داشتن در اين اقدامات، با توجه به ضديت آن
 .31ها از بازگشت دولت مستعفي عبدربه منصور هاديحمايت آن

                                                            
  گزارش خبرگزاري يمن پرس. قابل بازيابي در لينك:. 28

 https://www.yemenpress.org/yemen/at‐least‐1725-���������-cases‐of‐diphtheria‐
recorded‐in‐20-������-���������/ 
٢٩. United Nations International Organisation for Migration (IOM) 

  گزارش سايت ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: .30
 https://www.middleeastmonitor.com/20180511‐united‐nations‐saudi‐arabia‐expelled‐17-
thousand‐yemenis‐from‐its‐territories/ 

  در لينك:گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس.قابل بازيابي . 31
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  نصارا... دعا عليه اا*
امنيت  ، فعال يمني و زنداني آزاد شده از زندان32جمال المعمريسسادعايي اظهارات  -

، در 1397ماه ارديبهشت 26سال، در روز چهارشنبه  3را... در صنعا، پس از ملي انصا
هاي گرفتن تحت شكنجهسفارت يمن در رياض، مبني بر فلج شدن وي به دليل قرار

يافته دهشتبار، جان سپردن بسياري از زندانيان به دليل استفاده بيش از حد از اين سازمان
المللي حقوقهاي بينملل، شوراي امنيت و سازمان ها و درخواست از سازمانگونه شيوه

  .33بشري جهت تحقيق در زمينه وضعيت هزاران زنداني دربند در سراسر يمن
 

  

  عربستان در قطر*
ماه ارديبهشت 23، در روز يكشنبه 34بشر قطرصدور بيانيه از سوي كميته ملي حقوق -

تان سعودي به دليل زنداني بشر توسط مقامات عربس، مبني بر تداوم نقض حقوق1397
هاي واهي و غيرمنصفانه، با هدف كردن نواف طالل راشد، شهروند قطري، با تكيه بر بهانه

 بازداشت خودسرانه افراد تبعه اين كشور و بدون وارد كردن اتهام رسمي به آنان و عدم 

مقامات  آگاهي خانواده راشد از شرايط وي از زمان تحويل او به مقامات سعودي از سوي
 .35حكومت كويت

                                                                                                                                                            
 https://www.apnews.com/cb514ded6f284e81b3776575db3ebcd2 

  و همچنين لينك:
 http://www.soufangroup.com/intelbrief‐assassinating‐yemens‐moderate‐clerics/ 
٣٢. Gamal Al‐Maamri 

  نيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت عرب. 33
 http://www.arabnews.com/node/1304171/saudi‐arabia 
٣٤. National Committee for Human Rights in Qatar (NCHR 

  :گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك .35
 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/qatar‐human‐rights‐committee‐condemns‐

arrest‐qatari‐national‐180514094117721.���� 


