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در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، از سوي اين دولت حقوق بشرو امارات متحده عربي و موارد نقض 

آمده از ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 تيرماهدر خرداد و 
قرار گرفته  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمسازمان

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  

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

  عربستان سعودي*

، مبني 1397 تيرماه 6، در روز چهارشنبه 2انتشار گزارش از سوي مركز حمايت از حقوق بشر القسط - 1
، نويسنده و محقق، در زمينه تاريخ زنان و سياست و فعال حقوق زنان، 3بر دستگير شدن هاتون الفصي

خابات شوراهاي شهري، توسط حكومت عربستان سعودي، ها در انتويژه در زمينه حق مشاركت آنبه
در ادامه روند سركوب فعاالن حقوق بشر در اين كشور و درخواست گروهي از كارشناسان سازمان 

ها در درنگ مدافعان حقوق زنان، به دليل تالش مشروع آناز عربستان براي آزاد كردن سريع و بي 4ملل

                                                            
بان حقوق )؛ ديدهCouncil on Foreign Relations)؛ شوراي روابط خارجي (Amnesty Internationalالملل (مان عفو بينساز .1

عالي حقوق بشر سازمان  يايسريكم)؛ سايت دفتر Associated Press( تدپرسيآسوش)؛ خبرگزاري Human Rights Watchبشر (
 Office ملل ( of  the  United Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR) ؛ شبكه خبري الجزيره(

)Aljazeera) ؛ سايت خبري العربيه(The New Arab) ؛ خبرگزاري رويترز؛ روزنامه گاردين(The Guardian ؛ مؤسسه كشورهاي(
 The Arab Gulf Statesعرب خليج (فارس) در واشنگتن ( Institute  in Washington  (AGSIW)الگ لي لوب)؛ سايت تحلي

)Lobelogالمللي عدالت و حقوق بشر ()؛ مركز بينInternational Centre for Justice and Human Rights ؛ سايت بحرين(
)؛ ؛ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين)؛ Bahrain Mirrorميرور (

 European‐Saudi Organizationعربستان ( –اروپا  بشر حقوق) و سازمان AlQSTمركز حمايت از حقوق بشر القسط ( for 

Human Rights (ESOHR).(  
٢. ALQST 
٣. Hatoon al‐Fassi 

  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:  .4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23270&LangID=E 
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در عربستان سعودي و با توجه به تناقض شديد آن با  راستاي ارتقا و حمايت از حقوق زنان
   5هاي جديد به شهروندان زن خود؛هاي جديد اين كشور در راستاي ارائه آزاديسياست

، مبني بر 1397 خردادماه 30بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -2
ديگر از مدافعان و فعاالن حقوق زنان، پس از ، دو تن 7مياء الزهرانيو  6نوف عبدالعزيزبازداشت 

، و انتشار نامه وي از اندكه دستگير شده اعالم همبستگي خانم عبدالعزيز با زنان فعال در اين حوزه
سوي خانم الزهراني، به درخواست او براي نشر آن در صورت دستگير شدن وي توسط مقامات 

عاالن مرد در زمينه حمايت از حقوق زنان، در السفر كردن دو تن از فهمچنين ممنوع .حكومتي
آزادي، حتي  هرگونهها از راستاي سركوب مخالفان و ممانعت به عمل آوردن از برخورداري آن

  9؛8حمايت كالمي از فعاالن زن، از سوي حكومت عربستان

شنبه هشتم شوراي حقوق بشر، در روز سهو، نماينده بلژيك در جلسه سي10اظهارات اكسل كينز -3
، مبني بر انتقاد از نقض حقوق بشر در عربستان سعودي و ابراز نگراني در 1397 خردادماه 29

حقوق زنان و در تناقض بودن اين اقدامات با  ويژهبهخصوص سركوب مدافعان حقوق بشر، 
. همچنين هاي ادعايي حكومت عربستان جهت اعمال برخي اصالحات در ساختار جامعهتالش

گيري مقامات اين كشور از قوانين مبارزه با تروريسم جهت قانوني جلوه دادن موارد رهبه اشاره به
دستگيري مدافعان زن و  ازجملههاي خودسرانه، اي از دستگيريو آغاز مجموعه 11نقض حقوق بشر

  ؛12ضد تروريسممرد حقوق بشر به جرم ادعايي جاسوسي و بر مبناي قوانين 

                                                            
  مركز حمايت از حقوق بشر القسط. قابل بازيابي در لينك:گزارش . 5

 https://www.aljazeera.com/news/2018/06/saudis‐arrest‐women‐activist‐180627130433127.���� 
٦.  Nouf Abdelaziz 
٧. Mayaa al‐Zahrani 

از فعاالن حقوق بشر در اين كشور بازداشت  تن 11 كمدستهاي اخير ، در ماهگفتني است كههاي پيشين: . سوابق اين تحول در گزارش8
 بيانيهاينكه  يااند، گووقت آزاد شدهم طوربهعدادي از اين افراد بازداشت شده ها حاكي از آن است كه تبرخي رسانه گزارش اند.شده

  اند.هاي خارجي اعتراف كردهين مدافعان حقوق بشر به داشتن ارتباط با سازماندهد كه اعربستان نشان مي دادستان عمومي
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده9

 https://www.al‐monitor.com/pulse/contents/afp/2018/06/saudi‐justice‐women‐rights.html 
١٠. Axel Kenes 

 :گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللهاي پيشين: سوابق در گزارش.  11
اموش كردن هاي اپوزيسيون و خو جريان سركوب مخالفان سياسي باهدف يستيترور ضداستفاده آشكار از راهبردهاي سوء الف)

  براي ايجاد اصالحات؛ آميز منتقدانهاي صلحدرخواست
  ها از حق آزادي بيان؛آميز آنگيري مسالمتآزار و اذيت سيستماتيك شهروندان به دليل بهره ب)
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 خردادماه 29شنبه عربستان، در روز سه –اروپا  حقوق بشرن انتشار گزارش از سوي سازما -4
، مبني بر قرار داشتن افراد خارجي مقيم عربستان در معرض موارد متعدد نقض حقوق بشر از 1397

اشاره  گردن زدن اين افراد بر مبناي احكام غيرمنصفانه: ازجملهو قوه قضاييه،  13سوي نظام كفالت
تا  2004سال، از سال  13تن از افراد خارجي در طول مدت  504مورد اعدام، شامل  1286 به

مورد در رابطه با اتهاماتي چون،  40مورد براي جرائم مربوط به مواد مخدر و  263، 2017
دعاوي مقامات اين كشور در خصوص صدور حكم اعدام تنها  رغمبهجادوگري، دزدي و تجاوز، 

درصد از احكام اعدام 60اين سازمان معتقد است  .ترين جرائم (جرائم منجر به مرگ)براي جدي
، گيرد. سازمان مذكورقرار نمي ترين جرائمصادر شده براي افراد خارجي در مجموعه جدي

عدم وجود شرايط محاكمه منصفانه براي اين افراد در عربستان و نامشخص بودن تعداد بههمچنين 
اعتراض  14شفافيت در نظام كيفري اين كشوردقيق احكام اعدام در حال حاضر به دليل عدم وجود 

  .كرده است

                                                                                                                                                                          
ر محاكمه اضحهاي غيرمنصفانه و محرمانه در دادگاه ويژه كيفري (دادگاه رسيدگي به جرائم تروريستي و در حال برگزاري دادگاه ج)

  فعاالن سياسي و حقوق بشر)؛
تنها سند قاطع  مثابههبئم تروريستي، ، عليه افراد متهم به جرافشارتحتو اعترافات اجباري و  رفتار سوءاستفاده مأموران قانون از شكنجه و  د)

  شده مبني بر اعمال شكنجه؛مطرحاع دادگاه ويژه كيفري از تحقيق و تفحص در خصوص اتهامات ها، همچنين امتندر روند محكوميت آن
عدام و در موارد صدور حكم ا ژهيوبهل و هاي تروريستي در كهاي حقوقي در پروندهابراز نگراني جدي در زمينه فقدان مراحل و روند ه)

  هاي عدم ارتكاب به قتل؛استفاده مقامات از قانون مبارزه با تروريسم جهت صدور حكم اعدام براي پرونده
 منزلهبهم عا مألاعدام در  ازجملهاين احكام،  ياجراها براي هاي آنو روش» شيفتگان آئين اعدام« مثابهبهف مقامات سعودي توصي و)

  و در راستاي تحقير و خوار و خفيف كردن تمامي مردم اين كشور؛» منسوخ، وحشيانه، غيرانساني«هاي روش
  ود؛دن اقدامات خهاي توخالي و تفاسير و تعابير دلخواه از شريعت براي موجه جلوه داانتمتوسل شدن حكومت به ابزاري چون انكار محض، ضم ز)

ناپذير ساختن امكان منظوربهعربستان،  يستيترور ضدم تروريسم در قوانين درنگ تعريف گسترده، فراگير و مبهضرورت بررسي بي ح)
  ده سلطنتي؛استفاده از آن عليه مخالفان سياسي و منتقدان حكومت و خانوا

مامي ي و شناسايي ت، جرائم گفتاري و نوشتاراصطالحبهلزوم ايجاد اضطراري يك سازوكار مستقل حقوقي جهت بررسي تمامي،  ط)
معات برگزاري تج ها از حق آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي دين و مذهب، آزادي عقيده و آزاديزندانيان دربند به دليل استفاده آن

  ها؛و همچنين، برخوردار از قدرت و اختيار تخفيف جرائم و يا عفو آن آميزمسالمت
ليه عابزاري  مثابهبه، مظنوناندرخواست از مقامات براي دادن ضمانت جهت حضور بدون قيدوشرط وكال پس از بازداشت تمامي  ي)
  رمان در تمامي دوران بازجوييرتباط ميان وكال و مجا هرگونهاستفاده از قانون، با توجه به ممنوعيت برقراري سوء

  عربستان. قابل بازيابي در لينك: –اروپا  بشر حقوقسازمان  گزارش. 12
 http://www.esohr.org/en/?p=1739 
١٣. Sponsorship System 

  عربستان. قابل بازيابي در لينك: –اروپا  بشر حقوقسازمان گزارش . 14



  4                                                                                                                                                            25راهبردي  گزارش

 

  بحرين*

، بحريندر معارض گروه سياسي  ترينبزرگ ،الوفاق اسالميملي  جمعيتصدور بيانيه از سوي  -1
   :، مبني بر15المللي حمايت از قربانيان شكنجه، به مناسبت روز بين1397 تيرماه 6در روز چهارشنبه 

تن  5098به  ،2017تا پايان سال  2011ن شكنجه در اين كشور، از سال رسيدن تعداد قربانيا الف)
رغم تصويب كنوانسيون مبارزه با تاكنون، به 2018مورد ديگر از ابتداي سال  201و به ثبت رسيدن 

  شكنجه توسط حكومت بحرين؛
و  هاي فيزيكي و رواني عليه فعاالن بازداشتي از زمان دستگيرياعمال شديدترين شكنجه ب)

ه بها، ناگزير ساختن زندانيان هاي مخفيانه تا دوران حبس و گرفتن اعتراف از آنبازجويي در اتاق
ق هاي مدني و يا حقوق بشري و بازداشتن اجباري شهروندان از حقوترك گفتن تمامي فعاليت

  اساسي خود با توسل به ارعاب و تهديد؛
هاي ل شدن آسيبحرين زير شكنجه و يا متحمهاي بمرگ بسياري از زندانيان عقيده در زندان ج)

  جدي جسمي و روحي پس از آزاد شدن از زندان؛
وندان سياستي سيستماتيك براي وادار كردن شهر مثابهبهگيري مقامات بحرين از شكنجه، بهره د)

اردن ت گذخواهان برقراري دموكراسي و اصالحات واقعي به پرداختن بهايي سنگين و رو به وخام
  پذيري؛ضعيت به دليل فقدان نظام نظارت و پاسخگويي و مسئوليتاين و

 كنجه، ازشينه ممانعت به عمل آوردن مقامات بحرين از بازديد گزارشگر ويژه سازمان ملل در زم ه)
  ؛هاي مكرر در اين خصوص ورغم دريافت درخواستاين كشور، به

ش مسئوليت در اين زمينه و تشكيل المللي براي پذيردرخواست جمعيت الوفاق از جامعه بين و)
ضوع شكنجه و ديگر موارد نقض حقوق مورد تحقيق و بررسي قرار دادن مو منظوربهاي مستقل كميته

  ؛16بشر در اين كشور
  

                                                                                                                                                                          
 http://www.esohr.org/en/?p=1725 
١٥. International Day in Support of Victims of Torture 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 16
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/48059.html 
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وب الملل، در خصوص افزايش قابل توجه ميزان سركانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
  :، مبني بر2017تا ژوئن  2016ن مخالفان در بحرين در يك سال اخير، ژوئ

كاهش چشمگير صداهاي معترض برخاسته از جامعه مدني، به دليل هراس منتقدان  الف)
  هاي خود؛طلب، از مدافعان حقوق بشر تا فعاالن سياسي، از مخاطرات و عواقب فعاليتصلح
 زجملهاهاي سركوبگري، اي از شيوهتوسل روزافزون مقامات حكومتي به حجم گسترده ب)

بس، ي، حدستگيري و بازداشت، آزار و اذيت، تهديد و ارعاب، پيگرد قانوني، احضار و بازجوي
 يتن از منتقدان حكومت و يا اعضا 169كم شكنجه و بدرفتاري و ممنوعيت از سفر عليه دست

ي، نگاران، فعاالن و رهبران سياسها، زنان و مردان مدافع حقوق بشر، وكال، روزنامهخانواده آن
  طلب؛روحانيون شيعه و معترضان صلح

) و تعطيل كردن خودسرانه (از ژوئن 2017مورد هدف قرار دادن، تعليق موقت (از ژانويه  ج)
  ، تنها روزنامه مستقل بحرين؛17) روزنامه الوسط2017

و حزب الوعد، عارض مترين گروه سياسي ، اصلياسالمي الوفاق ملي جمعيتمنحل كردن  د)
  پايه و اساس؛سياسي مخالف حكومت، بر مبناي اتهامات بي حزب ترينمهم

شليك با  شتم، واستفاده فزاينده نيروهاي امنيتي، ازجمله آژانس امنيت ملي كشور، از زور، ضرب  ه)
يا معترضان  ومنازل مسكوني  سويبهگلوله يا بالگرد آور از نفربرهاي ضدسالح گرم و شليك گاز اشك

  دها تن ديگر؛صيك كودك و زخمي كردن  ازجملهشهروندان بحريني،  تن از 6كم و كشتن دست
هاي الملل از حكومت بحرين براي جامه عمل پوشاندن به توصيهدرخواست سازمان عفو بين و)

  اين سازمان مشتمل بر:
آميز؛ آزاد متوقف ساختن سركوب حقوق آزادي بيان، آزادي اجتماع و برگزاري تجمعات مسالمت

جويانه عليه گ و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي؛ متوقف ساختن اقدامات تالفيدرنكردن بي
ها؛ پايان بخشيدن به مورد هدف طلب و خويشاوندان آنمدافعان حقوق بشر و ديگر منتقدان صلح

درنگ هاي مستقل؛ خودداري ورزيدن بيقرار دادن احزاب مخالف سياسي و تعطيل كردن روزنامه

                                                            
١٧. Al‐Wasat 
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با مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسي و ساير افراد در بند و تحت  سوء رفتارو از اعمال شكنجه 
كنترل قرار دادن نيروهاي امنيتي و اطمينان يافتن از انجام تحقيقات سريع، مستقل و مؤثر در زمينه 

  ؛18اتهامات وارد شده مبني بر موارد نقض حقوق بشر

، 1397 تيرماه 4، در روز دوشنبه 19بحرينانتشار بيانيه از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي  -3
در خصوص نجاح احمد  20مبني بر محكوم كردن شديد حكم دادگاه كيفري چهارم بحرين

در اين كشور، در  22، فعال سياسي زن، به دليل انتقاد وي از برگزاري مسابقات فرمول وان21يوسف
با توجه به (به ادعاي اين سال حبس  3بوك) و محكوم كردن او به تحمل هاي اجتماعي (فيسشبكه

هاي سياسي و تالش او براي براندازي نظام، همچنين درخواست حكم) برخورداري وي از انگيزه
درنگ خانم يوسف، با توجه به اين نهاد از مقامات بحريني براي لغو اين حكم و آزاد كردن بي

ينه اتهامات مربوط به نقض فاحش حقوق او در زمينه آزادي بيان و انجام تحقيقات دقيق در زم
و آزار و اذيت، تعرض جنسي و گرفتن اعترافات  سوء رفتارهاي فيزيكي و روحي، اعمال شكنجه

  ؛23اجباري از وي و پاسخگو نمودن مأموران مربوطه

هاي مسكوني در ، به خانه1397 تيرماه 4حمله بامدادي مقامات امنيتي بحرين، در روز دوشنبه  -4
، به 27و نويدرات 26، المعمر25ري يك كودك و دو جوان از روستاهاي واديانو دستگي 24منطقه ستره

  .31(دانشجو دانشگاه در هند) 30و عبدا... عيسي 29، حسن عبداالنبي28هاي حسين محمد االكراوينام

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين. 18

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/09/bahrain‐year‐crushing‐dissent/ 
١٩. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٠. Bahrain’s Fourth Criminal Court 
٢١. Najah Ahmed Yousif 
٢٢. Formula One Race 

  گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:. 23
 http://birdbh.org/2018/06/breaking‐sexually‐assaulted‐bahraini‐female‐activist‐sentenced‐to‐three‐

years‐in‐prison‐over‐facebook‐comments‐criticizing‐formula‐one‐race‐in‐bahrain/ 
٢٤. Sitra 
٢٥. Wadiyan 
٢٦. Al‐Ma'ameer 
٢٧. Nuwaidrat 
٢٨. Hussein Mohammad Al‐Akrawi 
٢٩. Hassan Abdulanbi 
٣٠. Abdullah Isa 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 31
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/47982.html 



  7                                        )    6(عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي بشري نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

  امارات متحده عربي*

 5به شن، در روز سه32المللي عدالت و حقوق بشر، مستقر در ژنوانتشار گزارش از سوي مركز بين - 1
المللي ، مبني بر نقض موازين بين33المللي حمايت از قربانيان شكنجه، به مناسب روز بين1397 تيرماه

هاي زنان توسط ها، حتي در زنداندر زمينه حقوق زندانيان و ناديده انگاشتن كرامت انساني آن
چون امنيه احمد  حكومت امارات متحده عربي، بر اساس مستندات صوتي به دست آمده از زندانياني،

و  37الراضين ازجملهها، و ديگر زندان 36الوثبهاز زندان  35و مريم سليماني البلوچي 34سعيد العبدلي
سوء ها و (اعمال شكنجه و بدرفتاري با زندانيان در دوران بازجويي، شرايط نامناسب زندان 38الصدر
رداري از شرايط مناسب بهداشتي در با زندانيان زن در زندان الوثبه، فقدان امنيت و عدم برخو رفتار

هاي بهداشتي و درماني، ها، ناديده گرفتن حق زندانيان در خصوص برخورداري از مراقبتاين زندان
ها و آميز براي آنهاي نامناسب و تحقيرآميز بر زندانيان، استفاده از لباسهاي تحقيرتحميل بازجويي

خانواده و يا وكالي خود) و ارائه  يراري تماس با اعضانقض حقوق زندانيان در زمينه مالقات و برق
  هايي در اين زمينه به مقامات امارات متحده عربي مبني بر:توصيه

  

  

                                                            
٣٢. International Centre for Justice and Human Rights 
٣٣. International Day in Support of Victims of Torture 

خرداد ماه  4المللي عدالت و حقوق بشر (مستقر در ژنو)، در روز جمعه ركز بينهاي پيشين: گزارش مسوابق اين پرونده در گزارش. 34
در ابوظبي،  الوثبه زندان ، از1397ارديبهشت ماه  29، مبني بر دريافت مدارك صوتي از سوي امنيه احمد سعيد العبدلي، در روز شنبه 1397

داني در يك زن 20سب نگهداري زندانيان (حضور رايط بسيار نامناهاي شديد در اين زندان و شحاوي شرح تجربيات وي از تحمل شكنجه
اس او با آميز نگهبانان با زندانيان و ...) تمهاي متمادي، رفتارهاي خشونتسلول هشت نفره، فقدان سيستم تهويه هوا، قطع آب براي ساعت

 توجهي مقامات كشور به اين خواسته و از اين رو،بيين زندان و اهاي امنيتي جهت انتقال او از وزارت كشور، دادستان كل و سازمان
قض هاي حقوق بشري براي مداخله در اين خصوص به منظور متوقف ساختن روند شكنجه و ديگر مصاديق ندرخواست او از سازمان

  هاي مخفيانه زنان.حقوق بشر در زندان
٣٥. Maryam Sulaiman Al‐Baluchi 
٣٦. Al‐Wathba 
٣٧. Al‐Razeen 
٣٨. Al‐Sadr 
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ها از حق ه آنهاي امارات متحده عربي، به دليل استفادآزاد كردن تمامي زنان زنداني در زندان الف)
  آزادي بيان؛

  ؛39عاليه عبدالنور ازجملهزندانيان بيمار،  در نظر گرفتن دوره مرخصي پزشكي براي ب)
 والوثبه  ندانانجام تحقيقات جدي و سريع در زمينه اتهامات وارد شده به مأموران و مقامات ز ج)

  با زندانيان؛ سوء رفتاره و هاي امارات، مبني بر اعمال شكنجديگر زندان
  الي خود؛خانواده و وك يفراهم آوردن امكان مالقات زندانيان با اعضا د)
 والمللي در زمينه رعايت شرايط بهداشتي و امنيتي ها با موازين بينمنطبق نمودن بازداشتگاه ه)

  مطابق با كرامت انساني؛
انجام  منظوربه، 40ايجاد نهاد ملي حقوق بشري در هماهنگي با اصول وضعيت نهادهاي ملي و)

ين تحقيق و تفحص در زمينه موارد نقض ها و همچنها و نظارت بر آنهاي مستقل از زندانبازرسي
  طرف؛حقوق زندانيان و محاكمه مسئوالن اين اقدامات در برابر هيأت قضايي مستقل و بي

اري، اجب ارائه مجوز به گزارشگر ويژه حقوق بشر در زمينه شكنجه، گروه ويژه ناپديدشدگي ز)
المللي هاي حقوق بشري بينگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه مدافعان حقوق بشر و سازمان

هاي زنان و بررسي عملكرد مقامات دانزن ازجملههاي امارات متحده عربي، براي بازديد از زندان
  المللي و حفظ كرامت و حرمت زندانيان؛اماراتي در رابطه با موازين بين

ن، پروتكل هاي اختياري آو پروتكل 41المللي حقوق مدني و سياسيبين ميثاقدرنگ تصويب بي ح)
المللي حمايت از تمامي افراد در برابر و كنوانسيون بين 42اختياري كنوانسيون مبارزه با شكنجه

 .43ناپديدشدگي اجباري
  

  

  

                                                            
٣٩. Alia Abdulnour 
٤٠. Principles on the Status of National Institutions 
٤١. International Covenant on Civil and Political Rights 
٤٢. Optional Protocol to the Convention against Torture 
٤٣. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
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از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير  حقوق بشرب) موارد نقض 
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، مبني بر تعليق 1397 تيرماه 9، در روز شنبه عالي اداري بلژيكي دادگاه صدور حكم از سو -1
، به 44سازي اف.ان هرستالمجوزهاي صادرات سالح به عربستان سعودي، از سوي شركت اسلحه

دليل مالحظات حقوق بشري و در پي تعهد اين دادگاه در ماه ژانويه سال جاري ميالدي براي 
ميليون يورو (معادل  153مجوزها: اين شركت در سال گذشته اين  يمتوقف ساختن روند اعطا

ميليون دالر) سالح به عربستان سعودي فروخته و مقامات اين دادگاه بر اين باورند كه در اين  179
معامله كارنامه حقوق بشري اين كشور به درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. بلژيك پس از 

  46؛45ه اين اقدام زده استآلمان دومين كشوري است كه دست ب

بان حقوق بشر، در ، پژوهشگر بخش خاورميانه و شمال آفريقاي ديده47اظهارات كريستين بكلر -2
، در خصوص انتشار ساالنه فهرست سياه ناقضان حقوق كودكان در 1397 تيرماه 6روز چهارشنبه 

  دوران جنگ توسط دبيركل سازمان ملل، مبني بر،

نظاميان هانصارا...، القاعده، شب ملهازجهاي درگير در جنگ يمن، از طرف قرار دادن بسياري الف)
  طرفدار دولت و نيروهاي كمربند امنيتي در اين فهرست؛

كردن ائتالف به رهبري  مستثنامورد انتقاد قرار دادن اقدام آنتونيو گوترش، در خصوص  ب)
ت مكرر هوايي در سال عربستان، عامل كشته و زخمي شدن صدها كودك يمني، توسط حمال

                                                            
٤٤. FN Herstal 

، از اتحاديه اروپا خواسته بود كه عربستان را به دليل استفاده از تسليحات اروپايي در مورد 2016گفتني است كه پارلمان اروپا نيز در سال . 45
تان الح به عربسين صادركنندگان سترهدف قرار دادن شهروندان يمني تحريم كند. اين در حالي است كه آمريكا، انگليس و فرانسه، اصلي

  دهند.يمهاي مكرر نهادهاي حقوق بشري، همچنان به فروش تسليحات به اين كشور ادامه و از متحدان نزديك آن، به رغم درخواست

  گزارش سايت خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك:. 46
 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/7/1/belgium‐suspends‐licenses‐for‐arms‐exports‐to‐
saudi‐arabia 
٤٧. Kristine Beckerle 
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و قرار دادن آن تنها در فهرست ويژه كشورهاي مورد انتقاد به دليل عدم اتخاذ تدابير الزم و  2017
  ها؛يا ناكارآمد بودن اين اقدامات براي حمايت از كودكان و كاهش ميزان تلفات آن

ردن هايي از گزارش دبيركل سازمان ملل در خصوص مسئول شمخاطرنشان كردن بخش ج)
در  : كاهش ناچيز2017كودك در سال  670نيروهاي ائتالف عربستان در كشتن و زخمي كردن 

  ؛2016كودك در سال  683مقايسه با قرباني كردن 
ها، در اين ميزان حمالت ائتالف عربي به مدارس و بيمارستان» كاهش چشمگير«اشاره به ادعاي  د)

بيمارستان از سوي اين نيروها در سال  5ه و مدرس 19مورد هدف قرار گرفتن  رغمبهگزارش، 
بيمارستان: تأكيد بر لزوم پايان دادن  10مدرسه و  28، يعني حمله به 2016در مقايسه با سال  2017

  ها براي اهداف نظامي؛در موارد استفاده از اين مكان جزبهبه اين حمالت از سوي عربستان، 
ليل اشاره تلويحي به پايان بخشيدن محاصره يمن از سوي مورد انتقاد قرار دادن اين گزارش به د ه)

اقدامي در اين زمينه و تنها گشايش  ترينكوچكنپذيرفتن  صورتبهنيروهاي ائتالف، با توجه 
هاي اين كشور از سوي اين نيروها، همچنين ممانعت به عمل آوردن از جريان عبور مواد گذرگاه

ها تن از مردم اين كشور در توجه به قرار داشتن ميليون غذايي و دارويي به نقاط مختلف يمن، با
 رغمبهها، آستانه قحطي و بسته نگاه داشتن فرودگاه اصلي يمن، حتي به روي بيماران و زخمي

  ها به انجام اين اقدام؛متعهد شدن مكرر آن
ائتالف «عبارت مورد انتقاد قرار دادن گزارش سازمان ملل به دليل اشاره به نيروهاي ائتالف با  و)

، »ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي«به جاي عبارت » براي احياء مجدد مشروعيت در يمن
  همچون گزارش سال گذشته؛

انتقاد از گزارش آنتونيو گوترش به دليل اشاره به نام عربستان سعودي، تنها در موارد لزوم تبيين  ز)
دم قرار دادن نام امارات متحده عربي در فهرست هاي انجام پذيرفته، همچنين عو تصريح پيشرفت

تأمين، آموزش و هدايت و  رغمبهسياه ناقضان حقوق بشر، در كنار ساير نيروهاي كمربند امنيتي، 
  مديريت اين نيروها از سوي اين كشور؛

ها و اقدامات الزم جهت تأكيد بر لطمه زدن گزارش دبيركل سازمان ملل به تمامي تالش ح)
المللي قرار دادن مقامات عربستان و امارات در راستاي پايبندي به تعهدات حقوقي بين فشارتحت
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خود و مهر تأييد زدن به رويكرد مصون ماندن كشورهاي برخوردار از پول و قدرت از تحقيقات 
 ؛48هانقض فاحش و گسترده حقوق انساني از سوي آن رغمبهموشكافانه اين سازمان، 

الملل، ، سازمان عفو بينازجملهسازمان حقوق بشري و بشردوستانه ( 15ده از سوي ارسال نامه سرگشا - 3
، سازمان 50، اقدام عليه گرسنگي49هاالمللي دفاع از حقوق و آزاديبان حقوق بشر، اتحاد بينديده
، 54، سازمان پزشكان جهان53جويان نروژ، شوراي پناه52، سازمان نظارت بر تسليحات51المللي معلوالنبين
جمهور فرانسه و دولت اين كشور، با توجه به و ...) به امانوئل مكرون، رئيس 55هاد نجات كودكانن

   :، در پاريس، مبني بر1397 تيرماه 6المللي بشردوستانه يمن، در روز چهارشنبه برگزاري كنفرانس بين

دسترس براي هاي در گيري از تمامي امكانات و شيوهدرخواست از دولت فرانسه براي بهره الف)
به  منظورهبقرار دادن دو متحد عرب خود (عربستان سعودي و امارات متحده عربي)  فشارتحت

رها به ها و لطمات وارده به شهروندان شهر حديده، در جريان حمله اين كشوحداقل رساندن آسيب
  هزار نفر جمعيت؛ 600اين بندر با 

ردن ل آونقش آن در ممانعت به عم يرت ايفاتأكيد بر ثمربخش بودن اين همايش تنها در صو ب)
  ميزان حمايت از شهروندان در سراسر اين كشور؛ ياز بروز فجايع جديد بشري و ارتقا

االهاي وارداتي كدرصد از  70محل ورود  عنوانبهتأكيد بر لزوم توجه به اهميت اين بندر،  ج)
هاي هروندان يمني متكي به كمكميليون تن از ش 20راي بكننده كاالهاي ضروري كشور و تأمين

  بشردوستانه خارجي براي تداوم حيات خود؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 48

 https://www.hrw.org/news/2018/06/27/uns‐list‐shame‐goes‐easy‐saudi‐led‐coalition 
٤٩. Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés 
٥٠. Action Contre la Faim 
٥١. Handicap International 
٥٢. Observatoire des Armements 
٥٣. Norwegian refugee Council 
٥٤. Médecins du Monde 
٥٥. Save the Children 
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، ابراز حال ابراز خرسندي از تمايل فرانسه به همكاري بيشتر در زمينه بحران يمن و در عين د)
 مثابهبه، عودينگراني در زمينه برگزاري كنفرانسي بشردوستانه در مورد يمن با همكاري عربستان س

  اي بزرگ به بندر حديده؛اي اين جنگ و آماده براي حملههيكي از طرف

روي شهروندان حديده در درخواست از دولت فرانسه براي هشدار در خصوص مخاطرات پيش ه)
م هاي فوري جهت فراهجريان حمله به اين شهر و درخواست از طرفين جنگ براي برداشتن گام

وستانه بشرد گريز و واردات بدون مانع كاالهايآوردن امكان عبور و مرور امن شهروندان در حال 
  المللي؛بين تانهو تجاري، همچنين دسترسي نهادهاي بشردوستانه به اين مناطق، بنابر قوانين بشردوس

در  هاي درگيرتقاضا از دولت فرانسه براي محكوم كردن حمالت كور و نامتناسب تمامي طرف و)
  جنگ عليه شهروندان؛

وئل مكرون براي تعليق ارسال تسليحات به عربستان سعودي و امارات متحده درخواست از امان ز)
كارگيري اين تسليحات در جنگ يمن و يا ارتكاب به نقض قوانين عربي، به دليل خطر به

المللي، همچنين فراهم آوردن امكان نظارت پارلمان فرانسه المللي و حقوق بشر بينبشردوستانه بين
 ؛56يحاتبر روند فروش اين تسل

، مبني 1397 خردادماه 30، در روز چهارشنبه آسوشيتدپرسانتشار گزارش از سوي خبرگزاري  -4
و آزارهاي تحقيرآميز عليه صدها زنداني  سوء رفتارهاهاي جنسي و ديگر بر اعمال گسترده شكنجه

رت هاي تحت نظا، در شهر عدن، واقع در جنوب يمن، و ديگر زندان57محبوس در زندان بئراحمد
) و عدم پاسخگويي مقامات آسوشيتدپرسزندان بنا به گزارش  5كم امارات متحده عربي (دست

  59؛58هااماراتي به اين گزارش

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 56

 https://www.hrw.org/news/2018/06/26/yemen‐minimize‐harm‐civilians‐hodeidah 
٥٧. Beir Ahmed 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:. 58
 https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/yemen‐sexual‐abuse‐uae‐run‐jails‐prisoners‐
allegations#img‐1 

واقع در جنوب  ،در شهر عدن ،ر احمدئزندان باز زندانيان  تنحدود صد انيه از سوي هاي پيشين: صدور بيسوابق اين تحول در گزارش. 59
در اعتراض به بازداشت نامشخص و بدون اتهام و محاكمه ها ، مبني بر اقدام به اعتصاب آن1397ارديبهشت ماه  3، در روز دوشنبه يمن
هاي عدن و خودداري فرماندهان اماراتي از اجراي اين دستور ي دادستانتن از اين زندانيان از سو 70، با توجه به صدور دستور آزادي خود
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  60سناريوهاي احتمالي براي جنگ حديده: پيامدهاي حقوق بشري -5

از  كاري سياسي، بهترين سناريو: ممانعت به عمل آمدندستيابي به راه الف) سناريوي نخست:
 ايين آمدنپهاي بشري، افزايش قابل توجه ميزان واردات كاال به كشور، احتمال بيشتر بحران تعميق

  كاالها و قرار گرفتن كاالهاي اساسي در اختيار افراد بيشتر؛ يميزان بها

 اشتندطرح ائتالف به رهبري عربستان: دستيابي به پيروزي سريع: در پي  ب) سناريوي دوم:
ا اين ب .هاي بشردوستانه در مقايسه با سناريوهاي ديگر به استثنا سناريوي نخستكمترين آسيب

ه بار باه، محال، احتمال توقف تأمين كاال براي شهروندان ساكن بندر و شهر حديده، به مدت يك 
هاي بشردوستانه ها به كمكآن اتكاراي بخش بزرگي از مردم يمن، با توجه به آمدن عواقب وخيم ب

رو به  با در شهر وو از اين رو احتمال شيوع و آشاميدنيآب  ويژهبهوارداتي از طريق اين بندر، 
  ؛خواهد بود وخامت نهادن وضعيت حقوق بشري كشور

ديده ماهه در ح سناريو: تداوم جنگ سه ترينتداوم جنگ به مدت چند ماه، محتمل ج) سناريوي سوم:
 بار در زمينه وضعيت حقوق بشري، چه در حديده و چه درعواقب جدي و زيان بار آمدنموجب به 

هاي باري خود هاي كشتيراني براي ارسال كشتياجتناب ورزيدن شركت خواهد شد. ديگر شهرهاي يمن
ت به از دسمنجر ص، سازمان ملل در اين خصوهاي درخواست رغمبهبه اين بندر در زمان وقوع جنگ، 

جه هاي آن، همچنين احتمال شيوع قابل تورفتن جان بسياري از شهروندان و نابود شدن زيرساخت
  ؛خواهد بود بيماري وبا

تداوم يافتن جنگي مخرب براي مدت زمان طوالني، بدترين سناريو: پديد  د) سناريوي چهارم:
ها در ها و تخريب زيرساختميزان گرسنگي، شيوع بيماري آمدن عواقب ناگوار چون افزايش

هاي بشردوستانه براي ماه، تالش سازمان ملل و ديگر سازمان 6صورت تداوم جنگ به مدت 

                                                                                                                                                                          
كنترل و درخصوص عدم برخورداري وي از حق به شوراي امنيت سازمان ملل يمن،  مستعفي جمهوررئيس ،عبدربه منصور هاديو نامه 

  ي اماراتي.ديگر مراكز تأسيس شده توسط نيروهاهاي جنوب يمن و ها و زنداننظارت بر بازداشتگاه
  بري، پژوهشگر مؤسسه كشورهاي عرب خليج (فارس) در واشنگتن. قابل بازيابي در لينك: پيتر سليس. 60

http://www.agsiw.org/yemen‐after‐hodeidah/ 
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هاي ضروري در خالل جنگ و به ثبات رسيدن شرايط حقوق بشري در رساندن كاالها و كمك
  مناقشات در اين بندر؛ توافقحديده در صورت 

  :61هي به استفاده امارات متحده عربي از سربازان مزدور در جنگ يمننگا -6

پيمانكاران نظامي «هاي متفاوتي از سربازان مزدور در اين جنگ تحت عنوان استفاده از گروه الف)
اين كشور به پيمانكاران خارجي جهت محقق  اتكادر خصوص  شدهارائهمستندات »: 62خصوصي

  ي خود در ابعاد گسترده؛ساختن اهداف نظامي و اطالعات

 ايلاودرخواست سازمان حقوق بشر عرب در انگليس، از شوراي حقوق بشر سازمان ملل در  ب)
اي ويژه جهت تحقيق و تفحص در خصوص استخدام سال جاري ميالدي، مبني بر تشكيل كميته
ليا، هل استرااوران هاي فراقانوني، همچنين استفاده از مزدسربازان مزدور براي انجام شكنجه و اعدام

  آفريقاي جنوبي، كلمبيا، السالوادور، شيلي و پاناما در جنگ يمن؛

كارگيري سربازان ناپذير بودن بهعدم ورود امارات متحده عربي به جنگ يمن در صورت امكان ج)
مزدور و پيمانكاران نظامي خصوصي از كشورهاي ديگر: استفاده امارات از اين سربازان در 

و يا  2012مقابله با دزدان دريايي در سواحلي سومالي در سال  ازجملهو تحوالت ديگر،  هاموقعيت
حمله به  منظوربه، 63واتركارگيري سربازان آمريكايي از شركت بلكهايي مبني بر احتمال بهگزارش

  ، پيش از اعالم حصر آن در ماه ژوئن اين سال؛2017قطر در سال 

انين هاي حقوق بشري در خصوص نقض حقوق بشر و قوهاي نهادمالحظات و نگراني د)
ان كارگيري اين افراد و يا پنهات كشورها در بهمنكر شدن مقام رغمبهالمللي توسط اين نيروها، بين

  كردن آن در زير اختيارات حكومت كشور مزبور؛

  

  

                                                            
   المللي آمريكا. قابل بازيابي در لينك:ديويد آيزنبرگ، پژوهشگر مستقل مسائل نظامي، سياست خارجي و امنيت ملي و بين. 61

https://lobelog.com/the‐uae‐in‐yemen‐with‐a‐lot‐of‐help‐from‐its‐mercs/ 
٦٢. Private Military Contractors 
٦٣. Blackwater 
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

ص ، در خصو1397 تيرماهمعه اول الملل، در روز جفو بينانتشار گزارش از سوي سازمان ع -
تر ساختن يمنيروهاي انصارا... در وخ (نقش ادعايي)نقش مشترك ائتالف عربي به رهبر عربستان و

فعال حقوق بشر،  12توسط اين سازمان با  شدهانجامهاي بحران بشري در يمن، بر اساس مصاحبه
رهاي صنعا، فعال اجتماعي محلي، در شه 5اشتي و درماني و تن از كاركنان كادر بهد 3پزشك و  6

   :، مبني بر2018تا ژوئن  2017حديده و تعز، از دسامبر 

ميليون تن از شهروندان  2جا و آواره شدن هزار و بي 10هزار، زخمي شدن  6كشته شدن  الف)
رو، رقم خوردن نهاي بشردوستانه و از ايدرصد از جمعيت كشور به كمك 75يمني و نياز مبرم 

  بحران بشري جهان در اين كشور؛ ترينبزرگ

هاي اصلي براي ورود كاالها و نقش ائتالف به رهبري عربستان در اعمال محدوديت بر گذرگاه ب)
مقامات  (ادعايي) و نقش 64هاي ضروري، همچون مواد غذايي، سوخت، دارو و لوازم پزشكيكمك
  اقدامات بشردوستانه ضروري در داخل كشور؛ ا... در ايجاد مانع بر سر راهانصار

از  الملل از شوراي امنيت سازمان ملل، مبني بر حصول اطميناندرخواست سازمان عفو بين ج)
بدون  وهاي درگير در اين جنگ در راستاي فراهم آوردن امكان عبور آزادانه همكاري تمامي طرف

هاي مان ملل و سازماننهادهاي سازاز سوي تمامي  شدهارائههاي بشردوستانه كمك مانع
  بشردوستانه، ازجمله مواد غذايي، سوخت، دارو و تجهيزات پزشكي؛

هاي تراشي بر سر راه ارائه كمكمانع ،و نهادهاي مسئول هاي هدفمند عليه مقاماتاعمال تحريم د)
  ي؛ت جنگالمللي و يا حتي جنايبشردوستانه به دليل ارتكاب به نقض قوانين بشردوستانه بين

                                                            
  مصاحبه با نيل پتريك، پژوهشگر سياست خاورميانه. قابل بازيابي در لينك:. 64

 https://www.cfr.org/interview/how‐uae‐wields‐power‐yemen 
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لزوم پايان دادن ائتالف عربستان، به ايجاد مانع بر سر راه واردات كاالهاي ضروري از تمامي  ه)
بنادر يمن در درياي سرخ و يا به تأخير افكندن آن، همچين اقدام براي گشايش مجدد فرودگاه 

  ؛و 65صنعا به روي پروازهاي تجاري

آمريكا،  متحدهاياالت ازجملهي حامي آن، قرار دادن اين ائتالف توسط كشورها فشارتحت و)
 .66بريتانيا و فرانسه براي جامه عمل پوشاندن به موارد ذكر شده

  

  امارات متحده عربي در قطر*

تبعيض عليه قطر اعمال «آغاز جلسات رسيدگي به شكايت قطر از امارات متحده عربي، مبني بر  -
شور از سوي كشورهاي عربستان، امارات، ساله اين كيك در خالل تحريم» و شهروندان قطري

، 1397تيرماه  6المللي دادگستري در الهه (هلند)، در روز چهارشنبه بحرين و مصر، در ديوان بين
المللي حذف متهم كردن امارات متحده عربي به نقض تعهدات خود ذيل كنوانسيون بين ازجمله

دان قطري به خاك امارات و جدا شدن تمامي موارد تبعيض نژادي، همچون ممنوعيت ورود شهرون
ها در اين هاي آنالكار شدن اين شهروندان و مصادره اموال و داراييها از يكديگر، ممنوعخانواده

كمك به شهروندان  هرگونهكننده كشور و تهديد به مورد پيگرد قانوني قرار گرفتن افراد ارائه
، به مناقشه ميان طرفين پرداخته است. اين 1397تيرماه  8اين دادگاه روز جمعه گفتني است  .قطري

 اين  ايدر واكنش به شكايت اخير قطر عليه اين كشور، با صدور بيانيه يت اماراتأهيدر حالي است 
بيانيه امارات در اين  ،وزارت خارجه قطر نيز اتمقام ه و يكي ازخواند» اساسبي« را شكايت

 .67ه استتوصيف كرد» ضعيف«خصوص را 

 

                                                            
  به با نيل پتريك، پژوهشگر سياست خاورميانه. قابل بازيابي در لينك:مصاح .65

 https://www.cfr.org/interview/how‐uae‐wields‐power‐yemen 
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين. 66

https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/8505/2018/en/ 
  بل بازيابي در لينك: گزارش اسوشيتدپرس. قا. 67

https://www.apnews.com/060e1d86a2194a989e0dc40cf567b559/UN's‐highest‐court‐begins‐
hearing‐Qatar‐lawsuit‐against‐UAE?utm_campaign= Brookings%20Doha%20Center&utm_ 
source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=64069573 


