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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين و مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، در دو بشر از سوي اين دولتامارات متحده عربي و موارد نقض حقوق

آمده از ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397هفته نخست خردادماه 
قرار گرفته است.  يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردمهاي حقوقسازمان
  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يمحورها

  

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

  عربستان سعودي*

سال  5سال حبس،  5، به 1397خردادماه  11، در روز جمعه 2محكوم شدن دكتر محمد الحديف -1
هاي اجتماعي، توسط دادگاه جرائم ويژه عربستان در ممنوعيت از سفر و ممنوعيت از فعاليت در شبكه
ورهاي همسايه (امارات متحده عربي)، چاپ مطالب رياض، به جرم تخريب انسجام ملي، توهين به كش

المسلمين): نهادهاي مخالف حكومت (اخوان يهاي حكومت و برقراري ارتباط با اعضاضد سياست
بشري به غيرقانوني بودن اين حكم، با توجه به استفاده مقامات عربستان از اعتراض نهادهاي حقوق

                                                            
)؛ خبرگزاري رويترز؛ سازمان Human Rights Watchبشر (بان حقوق، ديدهتدپرسيآسوشخبرگزاري )؛ CNNشبكه خبري سي.ان.ان. (. 1

 :Yemen News Agency)؛ سبأ نت، خبرگزاري يمن (The Guardian)؛ روزنامه گاردين (Amnesty Internationalالملل (عفو بين

Saba Net تحليلي ميدل ايست آي ( - )؛ سايت خبريMiddle East Eye() ؛ شبكه خبري صداي آمريكاVOA News ميدايست سايت )؛
 Washington)؛ روزنامه واشنگتن پست (Agence France Press)؛ روزنامه القدس العربي؛ خبرگزاري فرانسه (Mideastwireواير (

Post) ؛ سايت پارلمان اروپا(European  Parliamentبشر امارات متحده عربي ()؛ مركز حقوقEmirates  Centre  for  Human 

Rights  (ECHR)بشر (المللي عدالت و حقوق)؛ مركز بينInternational   Centre  for  Justice and Human Rights  (ICJHR) ؛(
 The)؛ شبكه عربي اطالعات حقوق بشري (AlQSTبشر القسط (مركز حمايت از حقوق Arabic  Network  for  Human  Rights 

Informationبشر در بحرين (اي دموكراسي و حقوقمركز آمريكا بر )؛Americans  for  Democracy  & Human  Rights  in 

Bahrain (ADHRB) روزنامه وال استريت ژورنال () وWall Street Journal(.  
٢. Mohammed al‐Hudaif 
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ها براي آزاد ريسم براي پرونده آزادي بيان و درخواست آندادگاه جرائم ويژه و قوانين مبارزه با ترو
  ؛3كردن سريع و بي قيد و شرط وي

خردادماه  11بشر القسط، مستقر در عربستان سعودي، در روز جمعه گزارش مركز حمايت از حقوق -2
  ، مبني بر1397

ها ر سوء رفتارها در زندانيافته، روشمند و مكرر از شكنجه و ديگافزايش ناگهاني استفاده سازمان الف)
و دكتر  4هاي عربستان، از جمله در خصوص زندانيان سياسي چون، دكتر موسي القرنيو بازداشتگاه

 15، محكوم به تحمل حبس به مدت به ترتيب، 6، از اعضاي گروه مصلحان جده5سعود مختار الهاشمي
  تغيير رژيم؛ هاي سياسي و تالش برايسال، به جرم تشكيل مجامع و گروه 30و 

ز سوي ، با صدور و اجراي احكامي ا2017رو به وخامت گذاردن اين روند از نيمه دوم سال  ب)
يتي و د امنسلمان بن عبدالعزيز، پادشاه و محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، ايجاد نهادهاي جدي

  اين نهادها و گر اطالعاتي به رياستمنصوب كردن مقامات شكنجه

 كارهاي بنيادين حقوقي و قانوني جهت ممانعت بهمركز براي به اجرا درآوردن راه درخواست اين ج)
  ؛7بشر در اين كشورعمل آوردن از موارد گسترده نقض حقوق

ارجه آمريكا، در روز ختوسط وزارت  ،2017سال در » هاي مذهبيآزادي«انتشار گزارش ساالنه  -3
  ، مبني بر،1397 خردادماه 8شنبه سه

                                                            
  بشر القسط، مستقر در عربستان سعودي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حمايت از حقوق. 3

 https://alqst.org/eng/5‐years‐jail‐for‐mohammed‐al‐hudaif‐for‐legitimately‐expressing‐views/ 
٤. Musa al‐Qarni 
٥. Saud Mukhtar al‐Hashimi 
٦. Jeddah Reformers 

  بشر القسط، مستقر در عربستان سعودي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حمايت از حقوق. 7
 https://alqst.org/eng/torture‐on‐the‐rise‐in‐saudi‐prisons‐as‐dr‐musa‐al‐qarnis‐condition‐deteriorates/ 
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ال در هاي ساختاري و حكومتي عليه جامعه شيعيان عربستان، در زمينه اشتغاوم اعمال تبعيضتد الف)
  هاي فرهنگي؛هاي خصوصي و دولتي و آزادي مشاركت و حضور در انجام اعمال مذهبي و فعاليتبخش

 ممنوعيت ساخت مساجد از سوي شيعيان در خارج از محدوده تعيين شده توسط حكومت در ب)
  ي كشور؛استان شرق

 رشد وعدم گزينش شيعيان براي مناصب ارشد دولتي و يا دانشگاهي، همچون شوراي محققان ا ج)
  هيأت رسمي مشاور پادشاه در خصوص مسائل مذهبي؛

ها به رر آنقرار گرفتن شيعيان در معرض اعمال تبعيض در دستگاه قضايي، از جمله متهم شدن مك د)
رگزاري بزادي ز حقوق خود در زمينه آزادي مذهب، آزادي بيان، آجرائم تروريستي به دليل استفاده ا

  اجتماعات و...؛

ركت شو يا  شدن شيعيان عربستان با مجازات اعدام در صورت ابراز مخالفت خود با حكومتمواجه ه)
 تن از شيعيان عربستان در انتظار مجازات 33كم آميز: قرار داشتن دستدر اعتراضات و مجامع مسالمت

ئم ه جراام به دليل مشاركت جستن در اعتراضات استان شرقي كشور و محكوم شدن به ارتكاب باعد
  تروريستي و

ها در هاي آناستفاده مكرر مقامات سعودي از قوانين مربوط به توهين به مقدسات، به دليل دغدغه و)
م، توهين به مسلمانان، خصوص امنيت ملي و تروريسم: تلقي كردن هرگونه اقدام در زمينه انتقاد از اسال

ديني و كفر و زير سؤال بردن مباني دين اسالم، به مثابه جرائم تروريستي و حتي محكوم دعوت به بي
  ؛8كردن مرتكبان آن به مجازات اعدام

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:. »هاي مذهبيآزادي«گزارش ساالنه . 8

 http://www.adhrb.org/2018/05/us‐state‐departments‐2017-�eligious‐freedom‐report‐highlights‐

systematic‐discrimination‐in‐saudi‐arabia‐and‐bahrain/ 
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، مبني بر دستگيري 1397خردادماه  4الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 4
حقوق الفعاليت) (ممنوع  انجمن گذارانبنيانيكي از بشر و ترين مدافع حقوقشناسسر، 9محمد البجادي

در اين  المللمدير امور خاورميانه عفو بين، سماح حديدابراز نگراني  11و10عربستان مدني و سياسي
تر آزادي هرچه سريعو درخواست براي بشر در عربستان ادامه سياست بازداشت فعاالن حقوقخصوص و 

، يك سال پس از دريافت حكم حبس، به دليل مشاركت در تظاهرات 2012: البجادي در سال 12افراد اين
سال زندان محكوم  5هفته دست به اعتصاب غذا زد. سپس به جرم شورش به  5اعتراضي رياض، به مدت 

ود كه دهي شده بهاي ساير زندانيان سازمانآزاد شد؛ اين تظاهرات از سوي خانواده 2015و در سال 
 ؛13بردندخودسرانه توسط عوامل امنيتي بازداشت شده و در زندان به سر مي

حقوق  ، در خصوص مدافعان1397خردادماه  8شنبه تصويب قطعنامه در پارلمان اروپا، در روز سه -5
  زنان در عربستان سعودي، با توجه به

يك و ط با فقدان حقوق دموكراتويژه در ارتبابشر در اين كشور، بهآميز حقوقاوضاع مخاطره الف)
  وجود تبعيض عليه زنان، تنبيه بدني و مجازات اعدام؛

روز  زنان، دربشر و حقوقدستگيري و بازداشت خودسرانه تعدادي از وكال و فعاالن حقوق ب)
ر و ، به دليل مبارزه عليه ممنوعيت رانندگي براي زنان در اين كشو1397ماه ارديبهشت 25شنبهسه

  نه؛كن ساختن نظام قيوميت مردساالرااز ريشهحمايت 

                                                            
٩. Mohammed al‐Bajadi 
١٠. Saudi Civil and Political Rights Association 

استفاده از قدرت و اختيارات خود، به دليل متهم نمودن مأموران امنيتي حكومت به سورا  اين نهاد فعاليتهاي گذشته در سالدولت عربستان،  .11
  .آن را بازداشت كرده بود ياممنوع و تعدادي از اعض

ت ها حاكي از آن اسبرخي رسانه گزارش اند.بشر در اين كشور بازداشت شدهاز فعاالن حقوق تن 11 كمدستهاي اخير ، در ماهگفتني است كه .12
دافعان است كه اين م تان حاكي از آنعربس يانيه دادستان عموميباينكه  يااند، گواز اين افراد بازداشت شده به طور موقت آزاد شدهتعدادي كه 

  اند.هاي خارجي اعتراف كردهبشر به داشتن ارتباط با سازمانحقوق
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .13

 https://www.theguardian.com/world/2018/may/25/saudi‐arabia‐arrests‐human‐rights‐campaigner‐
mohammed‐al‐bajadi‐women‐right‐drive 



  5                                                 4سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعربستانبشري نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

آميز بعيضتزنان و قوانين لزوم ايجاد تغييرات گسترده در حوزه تساوي جنسيتي و تضمين حقوق ج)
  نظام حقوقي عربستان در قبال زنان اين كشور؛ 

 (بر اساس گزارش 2018در فهرست شاخص آزادي مطبوعات در سال  180از  169كسب رتبه  د)
  گران بدون مرز) و سانسور شديد اينترنت وگزارش

  ترين مدافعان حقوق بشر، ترين و مستقلشدن و يا فراري شدن برجستهزنداني و)

  :مبني برهمچنين اشاره پارلمان اروپا 

ايمان ، هذلولاللجين  زنان به تازگي بازداشت شده، از جملهاعالم يكپارچگي با مدافعان حقوق الف)
د و ورد تهدياالن مه، حساء الشيخ و عبدالعزيز المشعل و تمامي فعمحمد الربيعيوسف، فجان، عزيزه النال

  يا بازداشت قرار گرفته از سوي مقامات سعودي؛

شر بن حقوقدافعادرخواست از مقامات عربستان براي آزاد كردن بي قيد و شرط تمامي فعاالن، از جمله م ب)
  و زندانيان سياسي؛

  رد انساني و شرافتمندانه با تمامي زندانيان دربند؛تأكيد بر لزوم برخو ج)

ش د فاحضعي محكم در قبال مواردرخواست از اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو براي اتخاذ موا د)
تمامي  بشر، درخواست از هيأت نمايندگي اتحاديه اروپا در رياض براي فراهم آوردنحقوقنقض 
مه و مچون مجوز مالقات، نظارت بر جلسات محاكاني، ههاي الزم از مدافعان حقوق زنان زندحمايت

  هاي حقوقي؛ها و توصيهارائه كمك

دهي شده حقوق زنان در اين كشور و ابراز تأسف در خصوص محكوم كردن نقض مداوم و سازمان و)
سو هاي رياكارانه مقامات سعودي در رابطه با تالش براي ايجاد اصالحات در اين زمينه، از يكسياست

  هاي اخير، از سوي ديگر؛بار مدافعان حقوق زنان در هفتهو سركوب خشونت
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قدان فهاي موجود عليه حقوق زنان و محكوم كردن شديد نظام قيوميت مردساالرانه، ديگر تبعيض ز)
  هاي جنسي و ازدواج اجباري يا زودهنگام كودكان؛نظام حمايتي در خصوص خشونت

مورد  وضوعاتبشري، به مثابه يكي از ماي قرار دادن مباحث حقوقدرخواست از اتحاديه اروپا بر ح)
  ؛فارس)(بررسي دائمي در دستور كار اجالس ساالنه ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج 

ن ملل و عنوان يكي از اعضاي كميسيون وضعيت زنان سازماابراز تأسف از گزينش عربستان سعودي، به ط)
  حاديه اروپا از اين امر؛حمايت كشورهاي عضو ات

هاي اين العملدرخواست از اتحاديه اروپا براي اطمينان حاصل كردن از اجراي تمام و كمال دستور ي)
كارهاي ويژه اهويژه مدافعان حقوق زنان و فراهم آوردن ابزار و ربشر، بهسازمان در زمينه مدافعان حقوق

  آميز؛شرايط مخاطرهبراي حمايت و حفاظت از مدافعان حقوق زنان در 

 بارزه بامانون درخواست از مقامات سعودي براي تجديد نظر در زمينه قانون مبارزه با تروريسم، ق ك)
  جرائم سايبري و قوانين انتشاراتي و مطبوعاتي كشور؛

دوي، درخواست مجدد از مقامات عربستان براي آزاد كردن سريع و بدون قيد و شرط رائف ب ل)
  بشر دربند وعال حقوقنويس و فوبالگ

درخواست از اتحاديه اروپا براي محكوم كردن معامالت تسليحاتي كشورهاي عضو اين نهاد با  م)
رساني تمامي روز عربستان سعودي و تأكيد بر ايجاد سازوكارهاي منع صادرات، فروش، نگهداري و به 

 .14هاي داخلي آنتجهيزات امنيتي مورد استفاده از سوي مقامات اين كشور در سركوب

  

  
                                                            

  گزارش سايت پارلمان اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 14
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8‐2018-
0261�������=������������=�� 
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  بحرين*

، مبني بر لزوم رفع 1397خردادماه  13بشر، در روز يكشنبه بان حقوقصدور بيانيه از سوي ديده -1
بشر و آزاد نمودن سريع وي، با توجه به فرا تمامي اتهامات از نبيل رجب، مدافع سرشناس حقوق

، همچنين 1397خرداد  15شنبه يخ سهرسيدن زمان صدور حكم نهايي دادگاه استيناف منامه، در تار
بشر، مبني بر عادالنه نبودن گذراندن بان حقوقاظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده

هاي اجتماعي حتي يك دقيقه در زندان براي نبيل رجب، تنها به دليل اظهار آزادانه عقايد خود در شبكه
اين احكام به منزله نقض  يبشري جاري در يمن و اجرا بشر در بحرين و يا بحراندر زمينه حقوق

  16؛15تمامي حقوق انساني وي

ت خارجه آمريكا، در روز توسط وزار ،2017سال در » هاي مذهبيآزادي«انتشار گزارش ساالنه  -2
  ، مبني بر،1397 خردادماه 8شنبه سه

رغم لزوم شيعيان بحرين، بهكومتي عليه جامعه اكثريت هاي ساختاري و حتداوم اعمال تبعيض الف)
ام اعمال ها از تعرض، آزادي انجاحترام گذاردن حكومت اين كشور به آزادي افكار، مصونيت عبادتگاه

  ر؛ن كشوو شعائر مذهبي و آزادي برگزاري تظاهرات و تجمعات مذهبي، مطابق با قانون اساسي اي

ون، ستگيري و بازداشت روحانيمورد هدف قرار دادن تجمعات سياسي شيعيان و بازجويي، د ب)
مداران شيعه مخالف حكومت، از جمله شيخ عيسي قاسم، رهبري معنوي اعضاي جوامع و سياست

  جامعه شيعيان بحرين؛

                                                            
سال زندان شده است؛ نخست، انتقاد از  7رتكاب به دو جرم محكوم به گذراندن نبيل رجب به دليل اهاي پيشين: سوابق اين پرونده در گزارش. 15

هاي اجتماعي و هاي بحرين، در شبكهحمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان سعودي به يمن و مورد شكنجه واقع شدن زندانيان در زندان
هاي مانم صدور مجوز از سوي مقامات بحرين براي بازديد سازدر خصوص عد 2015و  2014هاي هاي مطبوعاتي در سالدوم، انجام مصاحبه

  انگيزه سياسي مسئوالن اين كشور در زنداني كردن مخالفان خود. والمللي از بحرين نگاران بيننهاد و روزنامهمردم
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 16

 https://www.hrw.org/news/2018/06/03/bahrain‐exonerate‐free‐nabeel‐rajab 
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اخت محروم ساختن زندانيان از حقوقي چون، انجام اعمال مذهبي، عدم صدور مجوز براي س ج)
ات خود در خصوص بازسازي مساجد مساجد جديد براي شيعيان و عمل نكردن حكومت به تعهد

  و 2011آميز تظاهرات دموكراتيك سال باقيمانده تخريب شده در جريان سركوب خشونت

  ؛ 17اعطاي امتيازات ويژه به شهروندان سني مذهب متهم به ارتكاب به برخي جرائم د)

آمريكا مبني بر  ، از مجلس سناي1397خردادماه  3شنبه بشر، در روز پنجبان حقوقدرخواست ديده - 3
ملغي كردن دو قرارداد فروش تسليحات، به ارزش حدود يك ميليارد دالر به بحرين، با توجه به كارنامه تيره 

امان معترضان و مخالفان حكومت در بشر چه در داخل كشور و سركوب بيو تار اين كشور در زمينه حقوق
شش ائتالف عربي به رهبري عربستان، همچنين هاي اخير و چه در خارج از آن، (در يمن) و تحت پوسال

، مدير اين سازمان در واشنگتن، مبني بر تأكيد بر عقد دو قرارداد كالن تسليحاتي 18اظهارات سارا مارگون
بشر از سوي حكومت اين مثابه مجاز شمردن تمامي موارد نقض حقوقميان اياالت متحده و بحرين، به

متحده با آن،  هاي تسليحاتي اياالتم متوقف ساختن تمامي قراردادكشور در داخل و خارج از آن و لزو
  ؛ 19هاي بحرينبشر و مخالفان حكومت از زندانكم تا زمان آزاد شدن تمامي مدافعان حقوقدست

سال حبس، در روز  15ها به تن از شهروندان بحريني و محكوم كردن آن 9سلب تابعيت از  -4
هاي اين كشور و در پي روند سركوب مخالفان توسط يكي از دادگاه ،1397شنبه اول خردادماه سه

هاي دولتي بحرين) تشكيل گروه حكومت در يك سال گذشته، به جرم (به ادعاي خبرگزاري
، با 2016تروريستي، در اختيار داشتن غيرقانوني سالح و مهمات و شليك به يك مأمور پليس، در سال 

شهروند بحريني سلب تابعيت شده  200ه در يك سال گذشته از ساز: گفتني است كهاي دستسالح
تن از آنان هفته گذشته در دادگاه گروهي جرائم تروريستي محاكمه شدند. همچنين گزارش  115كه 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:. »هاي مذهبيآزادي«گزارش ساالنه . 17

 http://www.adhrb.org/2018/05/us‐state‐departments‐2017-religious‐freedom‐report‐highlights‐

systematic‐discrimination‐in‐saudi‐arabia‐and‐bahrain/ 
١٨. Sarah Margon 

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقش ديدهگزار. 19
 https://www.hrw.org/news/2018/05/24/us‐reject‐planned‐arms‐sales‐bahrain 
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تن از شهروندان  728تاكنون  2012حاكي از آن است كه از سال  20مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين
  .21اندادهاين كشور تابعيت خود را از دست د

  

  امارات متحده عربي*

، 1397خردادماه 11، در روز جمعه 22بشر (مستقر در ژنو)المللي عدالت و حقوقگزارش مركز بين -1
، از زندان، 24و عبد الوحيد البادي 23هاي سعيد البريميمبني بر آزاد نشدن دو زنداني سياسي به نام

، توسط مقامات امارات متحده 1396سفندماه رغم به پايان رسيدن مدت زمان محكوميتشان در ابه
بشري، از جمله گزارشگران المللي حقوقها و نهادهاي بينو درخواست اين مركز از سازمان 25عربي

بشر، شكنجه و آزادي بيان، جهت مداخله در اين امر و گفتگو با ويژه سازمان ملل براي مدافعان حقوق
قيد و شرط اين زندانيان، پاسخگو نمودن مقامات مقامات امارات جهت آزاد كردن سريع و بي

بشر هاي خودسرانه، تحقيق و تفحص در مورد تمامي موارد نقض حقوقكننده در اين بازداشتمشاركت
المللي و و قرار دادن مراكز (به اصطالح) مشاوره اين كشور، تحت نظارت قوانين و معيارهاي بين

  ؛26قضايي مستقل و عادالنه

                                                            
٢٠. The Bahrain Institute for Rights and Democracy 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:. 21
 https://www.apnews.com/9cc2dcdc8b5b41aa9cf51748d8f5d98c/Bahrain‐strips‐9-of‐citizenship‐amid‐

wide‐
crackdown?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&
utm_content=63119828 
٢٢. International  Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
٢٣. Said al‐Buraimi 
٢٤. Abdu al‐Wahid al‐Badi 

پيوستن به يك سازمان محرمانه و تأمين بودجه براي آن و پس از ربايش اجباري و  اتهام، به 1392اين دو زنداني سياسي در اسفند ماه سال . 25
كه اقدام مقامات اماراتي جاسال زندان محكوم شدند. از آن 5اي منصفانه، به ماه در بازداشتگاهي پنهاني، بدون برخورداري از محاكمه 9گذراندن 
كل  ه دستور دادستانبو يا افزايش مدت محكوميتشان  هاهدف ارشاد و اصالح آن باداشتن خودسرانه زندانيان سياسي در مراكز مشاوره، در نگاه
  ده باشند؛نوشت دچار شرود كه اين دو زنداني نيز به همين سر، گمان ميدوره مجازات مسبوق به سابقه استرغم به پايان رسيدن بهكشور، 

  بشر. قابل بازيابي در لينك:المللي عدالت و حقوقگزارش مركز بين 26
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، به 1397خردادماه  10شنبه بشر، در روز پنجدن احمد منصور، فعال و برنده جايزه حقوقمحكوم ش -2
دالر)، همچنين زندگي تحت  275000سال حبس و پرداخت جريمه يك ميليون درهمي ( 10تحمل 

سال، پس از آزادي از زندان، توسط دادگاهي در ابوظبي،  3نظارت و مراقبت حكومت امارات به مدت 
سازي كشور): گفتني است جايگاه و اعتبار امارات متحده عربي و نمادهاي آن (بدنامتوهين بهبه دليل 

ساله، به جرم آسيب رساندن به روابط امارات متحده عربي با همسايگان  48بشري كه اين فعال حقوق
اين در هاي اجتماعي، محكوم شده، در شبكهو نفرت پراكني  گراييفرقهخود، از طريق نشر اكاذيب، 

ه از اتهام توطئه و همدستي با يك سازمان تروريستي تبرئه كرد مزبور وي را دادگاهحالي است كه 
بشر در اظهارات خود به خبرگزاري بان حقوقسارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده .است

چهره آسوشيتدپرس، اين حكم را محكوم و آن را نشانه ميزان خشونت و سركوب نهفته در زير 
  28؛27شده اين كشور قلمداد كرده استآذين

، مبني 1397خردادماه  4، در روز جمعه 29بشر (مستقر در ژنو)المللي عدالت و حقوقگزارش مركز بين - 3
ماه ارديبهشت 29، در روز شنبه 30بر دريافت مدركي صوتي و يا تصويري از سوي امنيه احمد سعيد العبدلي

هاي شديد در اين زندان و بوظبي، حاوي شرح تجربيات وي از تحمل شكنجهدر ا 31الوثبه ، از زندان1397

                                                                                                                                                                                 
 http://www.ic4jhr.org/en/urgent‐actions/902‐saeed‐al‐buraimi‐and‐abdul‐wahi‐al‐badi‐continue‐to‐be‐

detained‐by‐uae‐authorities‐despite‐the‐expiry‐of‐their‐sentence‐2.���� 
 يامارات يبشرفعال حقوقديگر حمايت از اسامه النجار، ميالدي، به دليل مارس سال گذشته  ماهاحمد منصور در ، صداي آمريكابه گزارش  .27

الملل، احمد عفو بين به گفته سازمان .بردبه سر مي همچنان در حبسخود پس از گذراندن دوره محكوميت سه ساله بازداشت شد؛ النجار 
 .هديد شده بودتبه مرگ حتي و شده مورد ارعاب و حمله فيزيكي واقع مكرراً،  ،ها پيش از بازداشت، از سوي حكومت اماراتمنصور مدت
ده و او را يكي از شبشر در امارات به او داده ز حقوقا وي دفاعدليل به ) Martin Ennals(» مارتين انالز« 2015بشري سال جايزه حقوق

  .دادمي ارائه وبشر در امارات تهيه از وضعيت حقوق را توصيف كرده بود، كه ارزيابي جامع و موثقياين كشور معدود صداهاي داخل 
با  ، سازمان جهاني مبارزهبشر، گزارشگران بدون مرزبان حقوقالملل، ديدهبشري (از جمله، عفو بينها سازمان حقوقكه ده گفتني استهمچنين 

شر خليج ببشر مصر، مركز حقوقوقبشري، مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مؤسسه مطالعات حقشكنجه، شبكه عربي اطالعات حقوق
خرداد ماه  10شنبه اي به شهردار منچستر، در تاريخ پنجبشر اروپا، انجمن آزادي تفكر و بيان و...) در نامه(فارس)، مركز دموكراسي و حقوق

  گذاري كنند. هاي اين شهر در انگلستان را به نام احمد منصور ناميكي از خيابان اند تا، از وي درخواست نموده1397
  :تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك –گزارش سايت خبري . 28

 http://www.middleeasteye.net/news/uae‐sentences‐prominent‐activist‐decade‐jail‐media‐1832225192 
٢٩. International  Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
٣٠. Amina Ahmed Saeed al‐Alabdouli 
٣١. Al‐Wathba 
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، فقدان سيستم تهويه نفرِ زنداني در يك سلول هشت  20شرايط بسيار نامناسب نگهداري زندانيان (حضور 
آميز نگهبانان با زندانيان و ...) تماس او با وزارت هاي متمادي، رفتارهاي خشونتهوا، قطع آب براي ساعت

توجهي مقامات كشور به اين هاي امنيتي جهت انتقال او از اين زندان و بيكشور، دادستان كل و سازمان
منظور بشري براي مداخله در اين خصوص بههاي حقوقخواسته و از اين رو، درخواست او از سازمان

  32.33نهاي مخفيانه زنابشر در زندانمتوقف ساختن روند شكنجه و ديگر مصاديق نقض حقوق

  

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

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*
  

، مبني بر 1397خردادماه  10شنبه رأي موافق يكپارچه مجلس نمايندگان آمريكا، در روز پنج -1
ي تحقيق و تفحص در خصوص دست داشتن درخواست از جيمز متيس، وزير دفاع اين كشور، برا

نيروهاي نظامي آمريكا و متحدان آن (عمدتاً امارات متحده عربي) در شكنجه زندانيان در كشور يمن، با 
زندان مخفي در يمن،  18تماالً خبرگزاري آسوشيتدپرس در خصوص وجود اح تحقيقاتي گزارشتوجه 

                                                            
 25شنبه بشر (مستقر در ژنو)، در روز سهالمللي عدالت و حقوقهاي پيشين: انتشارگزارش از سوي مركز بينسوابق اين پرونده در گزارش. 32

 توسط مقامات نداني سياسي،استفاده، بدرفتاري و آزار و اذيت قرار گرفتن امينه العبدلي، ز، مبني بر مورد شكنجه، سوء1397ارديبهشت ماه 
هديد تد توهين و نين مورامارات متحده عربي در هنگام بازداشت غيرقانوني، انتقال وي به زنداني سري و نگاه داشتن وي در اين زندان، همچ

ز امكان وي ا دنقرار گرفتن او از سوي مأموران امنيتي در خصوص از دست دادن قيموميت فرزندان و دستگير شدن اقوام خود، محروم ش
 5ي به تحمل م شدن ودسترسي به پزشك با توجه به وارد آمدن صدمات جسمي بسيار شديد به او و برگزاري دادگاه منصفانه و سرانجام محكو

م تكاب به جرائهزار درهم، عالوه بر مصادره شدن تمامي تجهيزات الكترونيكي وي، به دليل ادعاي ار 500سال حبس و پرداخت جريمه 
لكترونيكي وي: امينه سال زندان و مصادره شدن تمامي تجهيزات ا 7يستي و همچنين زنداني شدن مصعب محمد العبدلي برادر امينه، به ترور

ه جرم دست بهاي اجتماعي در خصوص تبرئه كردن پدرشان، كلنل محمد البعدلي، كه العبدلي به دليل اظهار نظر خود و برادرانش در شبكه
  تروريستي در سوريه كشته شد، دستگير و زنداني شده است. داشتن در اقدامات

  بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حقوق. 33
 http://www.echr.org.uk/news/uae‐urgent‐appeal‐al‐wathba‐prison‐end‐prisoners‐opinion‐suffering 
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ويژه، در مناطق جنوبي اين تحت نظارت نيروهاي نظامي يمني و يا نيروهاي امارات متحده عربي، به
هاي كشور و ناپديد شدن صدها تن از زندانيان به اتهام ارتباط با القاعده در شبكه مخوفي از اين زندان

در ابتداي سال جاري  هيأت كارشناسي سازمان مللها از سوي سري، همچنين تأييد اين گزارش
عنوان نائبان عنوان نائبان آمريكا و نيروهاي محلي يمني، بهميالدي و تأكيد بر نقش نيروهاي اماراتي، به

  ؛34سپاري اقدامات)(برونها امارات در انجام اين شكنجه

خردادماه  8شنبه ، سخنگوي سازمان ملل متحد، در روز سه35ابراز نگراني شديد استفان دوجاريك -2
، در خصوص افزايش حمالت نظامي نيروهاي وابسته به دولت مستعفي يمن با حمايت ائتالف 1397

هاي بشردوستانه به اين كشور، در ترين گذرگاه براي ورود كمك، مهمدِيحدبه رهبري عربستان به بندر 
برداري انصارا... از هراستاي در دست گرفتن كنترل و بستن اين بندر، به دليل (به ادعاي اين نيروها) بهر

ورتر ساختن آتش جنگ و تالش كاركنان سازمان ملل براي وارد اين بندر جهت قاچاق اسلحه و شعله
كردن حجم بيشتري از مواد غذايي و ساير كاالهاي ضروري به اين بندر و اتخاذ ساير اقدامات 

چنيني از اتخاذ اقدامات اينخردي در : لزوم توجه به ميزان بي36جايگزين در مواجهه با اين شرايط
ها هزار تن از شهروندان اين بندر و تالش سوي مقامات عربستان و امارات، با نگاه به آواره شدن ده

مارتين گريفيتس، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن، براي ارائه طرح مذاكرات صلح تا ماه آينده 
  ٣٨؛37بازگشت به ميز مذاكرات سال جاري ميالدي و ابراز تمايل انصارا... براي

                                                            
  ابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست آي. ق -گزارش سايت خبري . 34

 http://www.middleeasteye.net/columns/will‐us‐legacy‐torture‐extend‐yemen‐1035994435 
٣٥. Stephane Dujarric 

  گزارش خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:. 36
 https://www.afp.com/en/news/826/un‐extremely‐concerned‐yemen‐offensive‐key‐port‐doc‐15g4xv1 

  گزارش هيأت سردبيري روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:.37
 https://www.washingtonpost.com/opinions/global‐opinions/the‐worlds‐worst‐humanitarian‐crisis‐could‐

get‐even‐worse/2018/05/28/cadc952e‐6040-11�8-b2b8‐
08�538�9���6������.�������������=.62�3�841�420 

گيري جهت بازپس ،، مقامات امارات متحده عربي از آمريكا، براي كمك به ائتالف به رهبري عربستانروزنامه وال استريت ژورنالبه گزارش . 38
اند كه عربستان و امارات تا زمان دريافت كمك از سوي واشنگتن اند. مقامات آمريكايي به اين روزنامه گفتهيده درخواست كمك كردهبندر حد
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  ه ب، 1397 خردادماه 3شنبه ، در روز پنجرئيس دولت مستعفي يمن ،عبد ربه منصور هادياقدام  -3

و  مشاور خود، عنوانبهاين دولت، انتصاب وي عبدالملك المخالفي وزير خارجه  بركنار كردن الف)
  ؛ملل فرستاده يمن در سازمان ،خالد اليمانيجايگزين كردن او با 

 لل و سفير ونماينده دائم يمن در سازمان م عنوانبه ،احمد عوض بن مباركهمچنين معرفي  ب)
  و االختيار اين كشور در آمريكانماينده تام

  ؛رئيس كميته اطالعات و تحقيقات يمن عنوانبه، محمد صالح طماحبرگزيدن  ج)

دي درخواست ج ويژهبهد هفته اخير، تحت فشارها و تهديدات مقامات امارات متحده عربي در چن د)
ها ايي آنتوان و صريح مقامات اين كشور براي بركنار كردن المخالفي، وزير خارجه يمن، به دليل عدم

در  لماتيكساير سياستمداران يمني، خصوصًا پس از ايجاد بحران ديپ برخالفبه تسليم نمودن وي، 
  نيروهاي نظامي امارات؛ روابط دو كشور به دليل اشغال جزيره سقطري توسط

آفريني سياسي همچنين تهديد مقامات امارات به مجازات كردن مقامات يمني مخالف حضور و نقش ه)
  و 39اين كشور در يمن

تر ساختن جايگاه خود در يمن و در اختيار گرفتن كنترل بنادر و) تالش نيروهاي امارات براي مستحكم
 .40ان رساندن اين جنگ و ايجاد ثبات در كشورجاي كوشش براي به پايو جزاير آن، به

                                                                                                                                                                                 
، زدههاي بسياري، با توجه به شرايط وخيم اين كشور پيشاپيش جنگدست به اقدامي نخواهند زد؛ اين در حالي است كه مقامات آمريكا دغدغه

  دارند. در اين خصوص
  گزارش سايت ميدايست واير، به نقل از القدس العربي. قابل بازيابي در لينك: . 39

https://mideastwire.com/page/articleFree.php?id=66840 
 http://www.alquds.co.uk/?p=940915 

  گزارش هيأت سردبيري روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:. 40
 https://www.washingtonpost.com/opinions/global‐opinions/the‐worlds‐worst‐humanitarian‐crisis‐could‐

get‐even‐worse/2018/05/28/cadc952e‐6040-11�8‐b2b8‐
08�538�9���6������.�������������=.62�3�841�420 
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١٤ 

 

  

  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان، از تصاوير دهشتبار گرفته شده توسط پهپاد از شهر  -
د حمايت تعز در يمن، مبني بر آثار مخرب جنگ ميان نيروهاي انصارا... (به ادعاي اين گزارش) مور

ايران و نيروهاي دولت مستعفي يمن، مورد حمايت ائتالف عربي به رهبري عربستان و برخوردار از 
نيروي هوايي آمريكا بر اين شهر: گستره تخريب، نابودي و فالكت در سراسر تعز، حتي سالم  پشتيباني

ايي چون، وبا، ديفتري، هنماندن يك ديوار در اين شهر، ميزان غيرقابل باور شيوع گرسنگي و بيماري
 5كيلوگرم)، تلف شدن يك كودك زير  2ساله به  9سرخك و... (به طور مثال، كاهش وزن كودكي 

درمان و پيشگيري، كشته و زخمي شدن مكرر غيرنظاميان، هاي قابلدقيقه، از بيماري 10سال در هر 
  .41تيويژه زنان و كودكان و عدم دسترسي شهروندان به آب سالم و بهداشبه

 

  انصارا... در يمن*
شنبه اول تن ديگر از شهروندان يمني، در روز سه 22تن و زخمي شدن  5كشته شدن ادعاي  -

، به سبب حمله موشكي انصارا... (كاتيوشا) به يكي از بازارهاي شلوغ مركز شهر مأرب، 1397خردادماه 
هاي سازمان ملل كه طبق گزارشبايد خاطرنشان كرد  .تحت كنترل نيروهاي حامي دولت مستعفي يمن

ميليون نفر نيز نيازمند  22و  شدهساله كشتهتن از مردم اين كشور در اين جنگ سه 10,000تاكنون 
هاي اضطراري هستند، اين در حالي است كه قحطي، گرسنگي و بيماري در اكثر نقاط دريافت كمك

 .42يمن گسترش يافته است

                                                            
  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:. 41

 https://edition.cnn.com/2018/05/16/middleeast/yemen‐drone‐footage‐intl/index.html 
  گزارش خبرگزاري رويترز از سبأ نت. قابل بازيابي در لينك:. 42

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security/five‐killed‐22‐wounded‐by‐houthi‐missile‐in‐
yemens‐city‐of‐marib‐
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