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  1)                                 13بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

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

هاي حقوق آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهمقاالت، گزارش بر اساس، 1397مهرماه 
 نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

  

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

  

  عربستان سعودي*

 مهرماه 15، در روز يكشنبه تركيهخبري در به نقل از دو منبع  ،خبرگزاري رويترزانتشار گزارش از سوي  - 1
  :، مبني بردر كنسولگري عربستان در استانبول ،2قجيجمال خاشُ، در خصوص به قتل رسيدن 1397

ساله، مشاور سابق  59يش و قتل اين شهروند عربستاني ريزي قبلي براي ربااحتمال وجود برنامه الف)
 ستون نويس، همچنين سردبير سابق روزنامه الوطن و يك شبكه تلويزيوني سعودي دولت عربستان،

                                                            
Araby, ‐Al)؛ شبكه خبري العربيه (Associated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده. 1

The New Arab) ؛ خبرگزاري فرانسه(Agence France‐Presse؛ شبكه خبري نهار نِت( )Nahar Net) ؛ شبكه خبري اسكاي نيوز(Sky 

News) ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(BBC Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International ؛ مركز حقوق بشر القسط در عربستان(
 Middleتحليلي ميدل ايست آي ( - )؛ سايت خبريAlQSTسعودي ( East  Eye) ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(Emirates 

Centre for Human Rights (ECHR) ( 24)؛ شبكه خبري فرانسFrance 24خبرگزاري شينهوا ( )؛Xinhua Net ؛ خبرگزاري رويترز(
)Thomson Reuters Foundation) ؛ سايت پارلمان اروپا(European Parliament) ؛ سايت خبري سازمان ملل(UN News ؛ مركز(

مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق  )؛International Centre for Justice and Human Rightsالمللي عدالت و حقوق بشر (بين
 Americansبشر در بحرين ( for Democracy & Human Rights  in Bahrain  (ADHRB)مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين )؛ 

)Bahrain  Institute  for  Rights  and Democracy  (BIRD)قوق بشر اروپا ()؛ مركز دموكراسي و حEuropean  Centre  for 

Democracy and Human Rights (ECDHR)) و خبرگزاري بحرين (Bahrain News Agency.(  
٢. Jamal Khashoggi 
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 ازجملههاي محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، و از منتقدان صريح سياست پستواشنگتنروزنامه 
بحران اقتصادي عربستان با كانادا و دستگيري قه به يمن، حمله نظامي او به همراه ديگر كشورهاي منط

زنان و فعاالن حقوق بشر: گفتني است كه وي سال گذشته به دليل هراس از دستگير  مدافعان حقوق
  كرد؛شدن توسط حكومت سعودي اين كشور را ترك گفته و در آمريكا زندگي مي

در هفته  كنسولگري عربستان در استانبول بهاشاره به مفقود شدن اين منتقد، پس از ورود او  ب)
  ؛3گذشته، به قتل رسيدن احتمالي او و انتقال يافتن پيكر وي به خارج از كنسولگري

روج عاي خاشاره به اظهارات محمد بن سلمان، در مصاحبه با شبكه خبري بلومبرگ، مبني بر اد ج)
  اين مكان؛خاشقجي از ساختمان كنسولگري، مدت كوتاهي پس از ورود وي به 

الملل و سازمان خبرنگاران بدون مرز در اين خصوص، مبني بر هاي سازمان عفو بيناشاره به بيانيه د)
دهشتناك بودن رويداد به وقوع پيوسته و غيرقابل پذيرش بودن آن، در حوزه آزادي مطبوعات، همچنين 

  و؛ 4در خارج از اين كشور ابراز نگراني در خصوص مخاطره بودن جان ديگر منتقدان عربستاني، حتي
  الملل، مبني بر هاي خاورميانه در سازمان عفو بين، مدير بخش پژوهش5ه) اشاره به اظهارات لين معلوف

  هاي فراقانوني؛يكي ديگر از مصاديق اعدام منزلهبهبرشمردن قتل خاشقجي،  -
آميز دن اعتراضات صلحركوب كررحمانه براي سگيري پادشاهي عربستان از قوانين ظالمانه و بيبهره -

  و دستگيري و به قتل رساندن مخالفان خود در خارج از كشور؛
المللي براي شكستن سكوت خود در برابر سركوب آزادي بيان توسط درخواست از جامعه بين -

  صوص؛ خحكومت سعودي و تأكيد بر لزوم ارائه توضيحات سريع از سوي مقامات اين كشور در اين 
، درخواست از مقامات تركيه براي علني كردن تمامي نتايج تحقيقات خود در اين زمينه، در همچنين -

  7؛6آشكار كردن حقيقت براي خانواده جمال خاشقجي و اجراي عدالت جهتراستاي تالش 

                                                            
 رده وتا مدركي دال بر جدايي از همسر سابقش دريافت ك ه بودرفت عربستان در تركيه جمال خاشقجي به كنسولگري. الزم به ذكر است كه 3

  .ند با خديجه، نامزد ترك خود ازدواج كندبتوا
  . قابل بازيابي در لينك:خبرگزاري رويترزگزارش . 4

 https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐politics‐dissident‐turkey/turkish‐police‐believe‐saudi‐
journalist‐was‐killed‐at‐consulate‐sources‐idUSKCN1MG0TI 
٥. Lynn Maalouf 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:بيانيه سازمان عفو بين. 6
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، 1397مهرماه  9تحليلي ميدل ايست آي، در روز دوشنبه  -انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -2
  هاي تروريستي، مبني بر:، اقتصاددان سعودي، به فعاليت8شدن عصام الزامِلدر خصوص متهم 

گارش از ن دستگير شدن يكي از كارشناسان برجسته اقتصادي عربستان در سال گذشته ميالدي، پس الف)
شور كنفتي  نفت متعلق به مردم عربستان است، فروش ذخاير«اين مطلب در حساب كاربري توييتري خود: 

  ؛»توان عملي كردست و اين تصميم را تنها پس كسب موافقت تمامي مردم كشور، ميمنطقي ني
يستي اشاره به متهم شدن الزامل توسط دادستان عمومي كشور به پيوستن به سازماني ترور ب)

هاي خارجي (مقامات قطر)، جهت برانگيختن اعتراضات مردمي المسلمين) و مالقات با ديپلمات(اخوان
كو ويژه عرضه سهام شركت آرامهاي نفتي دولت عربستان، بهتنها به دليل انتقاد از سياست در عربستان،

  در بازارهاي جهاني؛

                                                                                                                                                                                 
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/disappearance‐of‐jamal‐khashoggi‐extremely‐

worrying‐in‐light‐of‐continuing‐repression‐in‐saudi/ 
  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش. 7

ك فعال حقوق بشر ، در خصوص مورد حمله واقع شدن، ي1395 ورماهيشهر 25، در روز يكشنبه روزنامه اينديپندنتانتشار گزارش از سوي *
  ني بر:يعهد آن، مبهاي لندن، در انگليس و در حين شعار دادن در حمايت از پادشاهي عربستان و ول، توسط افرادي ناشناس در خيابانعربستاني

هاي طنز كننده فيلمهاي مركزي لندن به غانم الدوسري، فعال حقوق بشر پناهنده در انگليس و تهيهنزديك شدن دو مرد ناشناس در خيابان الف)
  شاپ به همراه دوست خود؛كه اجتماعي يوتيوب، در زمينه خانواده سلطنتي عربستان، پس از خروج وي از يك كافيبراي شب

در مورد  فته توسط اوها و مطالب انتشار يااشاره به مورد انتقاد شديد قرار گرفتن اين فعال حقوق بشر توسط مردان ناشناس، به دليل فيلم ب)
  ضرب و شتم قرار گرفتن وي توسط اين افراد؛ خاندان سعودي و همچنين مورد

ردن او به كنين تهديد ، همچ»دشمن عربستان سعودي«و » برده قطر«اشاره به مورد خطاب قرار دادن اين فعال عربستاني با عباراتي چون  ج)
  رويارويي با اقدامات شديدتر و به باد ناسزا گرفتن او و تمامي خانواده وي؛

  ن؛ها به عربستاافراد از صحنه ماجرا به دليل ترس از درگير شدن با نيروهاي پليس لندن و بازگشت آن اشاره به گريز اين د)
نقطه  وهاي حقوق بشري اشاره به اظهارات الدوسري در خصوص مورد هدف قرار گرفتن او از سوي حكومت عربستان، به دليل فعاليت ه)

ه ارعاب و هاي اجتماعي و تأكيد وي بر نهراسيدن او از اين گونبه علت گسترش شبكهسياسي خود، با توجه به شهرت وي در كشورش  نظرات
  ها و مصمم بودنش در ادامه دادن مسير خود وتهديد

ومت ه ارتكاب حكرغم آگاهي آن بمورد انتقاد قرار دادن دولت انگليس براي برخورداري از روابط بسياري دوستانه با خاندان سعودي، به و)
از عربستان  2003سال  به موارد متعدد نقض حقوق بشر و جرائم جنگي در يمن: گفتني است كه اين طنزپرداز و فعال حقوق بشر، در عربستان،

قل مكان كرد. ن)، به لندن Portsmouthگريخت و به انگليس پناهنده شد و پس از به اتمام رساندن تحصيالت خود در دانشگاه پورتموث (
  ست.اكانال او قرار گرفته  مندانعالقهميليون بار مورد مشاهده  200 شده توسط الدوسري بيش ازيههاي تهبرخي از ويدئو

٨. Essam al‐Zamil 
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ها تن ديگر از روشنفكران و ، به همراه ده2017اشاره به دستگير شدن زامل از ماه سپتامبر سال  ج)
 رنامهبليعهد سعودي و روحانيون، در جريان سركوب گسترده مخالفان بالقوه محمد بن سلمان، و

  درصد از كمپاني دولتي نفت آرامكو و 5طلبانه وي، متمركز بر فروش اقتصادي جاه
هاي احزاب سياسي خاطرنشان كردن ممنوع و غيرقانوني بودن برگزاري اعتراضات عمومي و فعاليت د)

حكومتي و منجر  ها تحت نظارت شديدهاي كارگري، همچنين قرار داشتن مطبوعات و رسانهو اتحاديه
  ؛9شدن هرگونه انتقاد از خانواده سلطنتي به دستگيري و راه يافتن به زندان

  
مهرماه  4، در روز چهارشنبه 10انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر القسط در عربستان سعودي -3

و  ، نويسنده يمني11، در خصوص درخواست از مقامات سعودي براي آزاد كردن مروان المُريسي1397
  هاي اجتماعي اينترنتي، مبني بر:فعالِ شبكه

، مركز حقوق بشر خليج 12همراهي ديگر نهادهاي حقوق بشري، ازجمله انجمن قلم انگليس الف)
و گزارشگران بدون  15المللي قلم، انجمن بين14، شاخص سانسور (سانسور بر پايه كشور)13(فارس)

  راي آزاد كردن اين نويسنده و فعال يمني؛، با مركز حقوق بشر القسط، در راستاي تالش ب16مرز
 ، انتقاليالديماشاره به ناپديدشدگي اجباري مروان المُريسي از نخستين روز ماه ژوئن سال جاري  ب)

او،  خانواده ات بهيافتن وي به مكاني نامعلوم و ممانعت به عمل آوردن مقامات عربستان از ارائه اطالع
  مات وارد شده به اين فعال مدني؛در خصوص مكان نگهداري وي و اتها

ميالدي،  2003اشاره به سوابق مروان المريسي، مبني بر نقل مكان او از يمن به عربستان در سال  ج)
هاي اين كشور، فعاليت گسترده در شبكه نگاري در مطبوعات و رسانهفعاليت در زمينه روزنامه

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: -گزارش سايت خبري . 9

 https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐economist‐who‐criticised‐aramco‐sale‐charged‐terrorism‐

124201366 
١٠. ALQST for Human Rights in Saudi Arabia 
١١. Marwan Al‐Muraisy 
١٢. English PEN 
١٣. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
١٤. Index on Censorship 
١٥. PEN International 
١٦ Reporters Without Borders (RSF) 
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انساني با بيش از يكصد هزار طرفدار، تهيه بيش  هاي ديجيتال و توسعهاجتماعي توييتر، در حوزه رسانه
  ؛2014هاي اجتماعي و نگارش كتاب در سال برنامه تلويزيوني در زمينه فناوري و شبكه 30از 
 هاي انجام شده در عربستانعنوان بخشي از مجموعه بازداشتبرشمردن دستگيري اين نويسنده يمني، به د)

روشنفكران،  ازجمله دستگيري و سركوب گسترده اساتيد دانشگاه، از ماه مه سال جاري ميالدي تاكنون،
  نگاران و مدافعان حقوق بشر، ازجمله فعاالن حقوق زنان در اين كشور و؛نويسندگان، روزنامه

درخواست از مقامات سعودي براي اعالم كردن محل نگهداري و وضعيت المُريسي و ارائه تضمين  ه)
مي حقوق انساني و مدني وي، همچنين تأكيد بر لزوم آزاد شدن در خصوص محترم شمرده شدن تما

  .17عنوان يك نويسنده موفق به جامعهدرنگ و بدون قيد و شرط و بازگشتن وي بهبي
  

  بحرين*

، مؤسسه حقوق و 18انتشار بيانيه از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -1
، در 1397 مهرماه 10شنبه ، در روز سه20و حقوق بشر اروپاو مركز دموكراسي  19دموكراسي بحرين

اهميت جلوه دادن موارد زمينه كم ، در 21بيانيه مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين خصوص محكوم كردن
  هاي اين كشور، مبني بر:نقض حقوق بشر در زندان

تالش حكومت بحرين براي رفع و رجوع كردن اتهامات وارده از سوي نهادهاي حقوق بشر به  الف)
 –زن زنداني در زندان زنان شهر عيسي  3رفتار با موارد مربوط به سوء ويژهبهعملكرد مأموران آن، 

                                                            
  ان سعودي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حقوق بشر القسط در عربست. 17

 https://alqst.org/eng/marwanalmuraisy/ 
١٨. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٩. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٠. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٢١. Bahrain National Institution for Human Rights (NIHR) 
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و تأكيد بر  -  24و مدينه علي احمد حسين عبدالمحسن 23، نجاح احمد حبيب يوسف22ر منصورهاج
  فقدان استقالل و كارآمدي الزمِ مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين براي محقق ساختن دستور كار خود؛

اذيت و  مورد آزار و ازجملهزن،  3اشاره به اِعمال موارد مختلف نقض حقوق بشر عليه اين  ب)
فني، هاي خانوادگي، محروم شدن از انجام مكالمات تلر واقع شدن، محروم شدن از مالقاترفتاسوء

شتم و  ديني، مورد ضرب و فرايضاز انجام  جويانه، محروم شدنقرار گرفتن در معرض اقدامات تالفي
  ها و...؛ساعته در سلول 23و  24هاي حمله فيزيكي قرار گرفتن، زنداني شدن

بر  ات مقامات مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين در خصوص دعاوي مذكور، مبنياشاره به اظهار ج)
 رايضفديني و  پذير بودن انجام شعائرمورد بررسي قرار دادن تمامي اتهامات وارد شده، تأكيد بر امكان«

دن از مل آورعاقدام مأموران در زمينه ممانعت به  هرگونهمذهبي خود در زندان زنان، مردود شمردن 
شاره به اخود،  اين شعائر، مالقات با افراد خانواده و يا گفتگوي تلفني زندانيان با بستگانانجام 

 توسل ويدئوهاي منتشر شده در خصوص مورد ضرب و شتم قرار گرفتن زندانيان و تأكيد بر لزوم
  ؛»يانشتن تضمين امنيت جاني زندانمنطقي به زور در موارد ياد شده، با توجه به در نظر دا

                                                            
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش22

ياسي بحريني با س، مبني بر مواجه شدن هاجر منصور، زنداني 1397 رماهيت، در مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينانتشار گزارش از سوي *
ردن او كجويانه مكرر، از سوي سرگرد مريم البردُلي، رئيس زندان شهر عيسي، از جمله اعمال ارعاب و تهديد، محروم ها و اقدامات تالفيتهديد

دعي، د احمد الوا، به دليل تعامل سيبا اعضاء خانواده و دادن اطالعات كذب و ساختگي در مورد زنداني به خانواده اوهاي هفتگي از مالقات
وهشتم جلسه سي راني درسخن ازجملهداماد اين زنداني و از مسئوالن مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر بحرين با سازمان ملل و پارلمان انگليس، 

  هاجر منصور. ازجملهها، زنان زنداني در شهر عيسي و مورد شكنجه واقع شدن آنشوراي حقوق بشر در مورد 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 23

حكم دادگاه كيفري  ، مبني بر محكوم كردن شديد1397 رماهيت 4روز دوشنبه  ، درمؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينانتشار بيانيه از سوي *
در  كشور، در اين وان چهارم بحرين، در خصوص نجاح احمد يوسف، فعال سياسي زن، به دليل انتقاد وي از برگزاري مسابقات فرمول

هاي برخورداري وي از انگيزه«سال حبس با توجه به (به ادعاي اين حكم)  3بوك) و محكوم شدن او به تحمل هاي اجتماعي (فيسشبكه
وسف، نم يدرنگ خاردن بي، همچنين درخواست اين نهاد از مقامات بحريني براي لغو اين حكم و آزاد ك»سياسي و تالش او براي براندازي نظام

وحي، هاي فيزيكي و رنجهبا توجه به نقض فاحش حقوق او در زمينه آزادي بيان و انجام تحقيقات دقيق در زمينه اتهامات مربوط به اعمال شك
  رفتار و آزار و اذيت، تعرض جنسي و گرفتن اعترافات اجباري از وي و پاسخگو نمودن مأموران مربوطه.سوء

  ين:هاي پيشسوابق در گزارش. 24
ز خانم مدينه علي، ، در خصوص فايل صوتي منتشر شده ا1397 ورماهيشهر 28، در روز چهارشنبه بحرين ميرورانتشار گزارش از سوي سايت *

ندانيان، زي و ديگر وخصوص تحمل رنج فراوان در زندان، از سوي ، فعال حقوق بشر، مبني بر اظهارات اين زنداني در الصائغ توسط ابتسام
  .ا ماه محرمدر رابطه ب ژهيوبهشان، ها و ممانعت به عمل آوردن از انجام اعمال و شعائر مذهبيبرخورد غيرانساني مأموران و مدير زندان با آن
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تالش حكومت براي ايجاد ابهام در موارد  منزلهبهرشمردن بيانيه مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين، ب د)
  ؛25نقض جدي حقوق بشر و كم اهميت جلوه دادن آن

  
ديده ، در خصوص نا1397مهرماه  6الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

  هاي بحرين، مبني بر:بيمار در زندانگرفته شدن نيازهاي مبرم پزشكي زندانيان 

 رن مبني بالمللي و انتشار نتايج آجديد توسط اين نهاد حقوق بشري بين مطالعه تحقيقاتيانجام  الف)
هاي هاي پزشكي صورت گرفته در زندانتوجهيدهنده در خصوص بيآشكار شدن الگويي تكان

هاي خاصي چون، ويژه مبتاليان به بيماريبحرين و ممانعت به عمل آوردن از دسترسي بيماران، به
  رد؛هاي تخصصي و داروهاي ضد دها و مراقبتشكل، به درمانخوني داسيسرطان، ام. اس. و كم

ي زندان 11 الملل با اعضاء خانواده يا بستگاناشاره به گفتگوهاي انجام شده ميان سازمان عفو بين ب)
هاي معتبر در خصوص نظام درماني به شدت هاي مختلف بحرين و دريافت گزارشمحبوس در زندان

اي عمدي و ها، انجام وظايف با تأخيرهتوجهيها و بيواسطه اِعمال غفلتها، بهنامناسب اين زندان
  برداري خودسرانه از حوزه اختيارات؛بهره
هاي الزم جهت الملل از مقامات بحرين براي برداشتن گامتأكيد بر درخواست سازمان عفو بين ج)

هاي پزشكي و هاي حكومتي به مراقبتحصول اطمينان از دسترسي تمامي زندانيان محبوس در زندان
لمللي و درخواست از مقامات زندان جو، زندان زنان شهر عيسي ادرماني مناسب، بر اساس قوانين بين

المللي حقوق بشر در حوزه درمان هاي بحرين براي پايبندي به قوانين و موازين بينو ديگر ندامتگاه

                                                            
ؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و مركز دموكراسي و حقوق بشر مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، مبيانيه از سوي . 25

  اروپا. قابل بازيابي در لينك:
 https://www.adhrb.org/2018/10/adhrb‐bird‐and‐ecdhr‐condemn‐the‐nihrs‐whitewashing‐of‐human‐

rights‐abuses‐in‐bahrain‐prisons/ 
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هاي درماني و پزشكي الزم و زندانيان و حصول اطمينان از برخورداري تمامي افراد دربند، از مراقبت
  27؛26اعمال هرگونه تبعيض قابل دسترس، بدون

  
، مبني بر متهم شدن 1397مهرماه  3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز سه -3

تن از شهروندان بحريني، توسط احمد الحمادي، دادستان كل كشور، به تشكيل نهاد  169نزديك به 
ان و تحت حمايت ادعايي حكومت ايران ا... لبنمذهب، مانند حزبنهادي شيعه –» 28ا... بحرينحزب«
سازماني «تن از اين متهمان به دليل تشكيل (به ادعاي اين گزارش)  111، اشاره به محاكمه شدن  -

هاي تسليحاتي الزم از سوي و اقداماتي چون، انجام سفرهاي خارجي براي دريافت آموزش» تروريستي
گران در خصوص دعاوي آن و اشاره به ترديد تحليلاي (به ادعاي اين گزارش) ايران و متحدان منطقه

ا... در اين روند، با توجه به متفاوت بودن گذشته مقامات بحريني، مبني بر مداخله ايران و جنبش حزب

                                                            
  لينك:الملل. قابل بازيابي در گزارش سازمان عفو بين. 26

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/bahrain‐medical‐negligence‐leaves‐prisoners‐in‐

agony‐puts‐lives‐at‐risk/ 
  هاي پيشين: . سوابق در گزارش27

ن زنداني در بحرين از ، در خصوص محروم شدن فعاال1397 مردادماه 15، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
  امكانات درماني و پزشكي، مبني بر:

ليل ن و عبدالجوهاب حسيحسن مشيمه، عبدالجليل السينگس، عبدال ازجمله اقدام مقامات بحريني به محروم كردن فعاالن زنداني سالمند، الف)
رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و به مخاطره ها در معرض رفتارهاي بيهاي پزشكي به مدت بيش از يك سال، قرار دادن آنالمقداد، از مراقبت
  ها؛افكندن زندگي آن

تناع ها از خدمات درماني مناسب، تنها به دليل امهاي مزمن و محروم شدن آنسياسي به بيمارياشاره به مبتال بودن تمامي اين زندانيان  ب)
: اين هاي پزشكيورزيدنشان از پذيرش درخواست مقامات در خصوص لزوم به دست داشتن دستبند به هنگام انتقال براي دريافت مراقبت

  اند؛هجنايتي نشد وس شده و مرتكب جرم زنداني سياسي محبو عنوانبهچراكه معتقدند  اند،فعاالن از به تن كردن دستبند و پابند خودداري كرده
ي چنين الملل، مبني بر غيرقابل باور بودن انجام رفتارهاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ج)
آميز و لزوم آزاد كردن ها، تنها به دليل مشاركت در تظاهرات صلحبوس كردن آنضعيف و محرحمانه و ظالمانه با اين افراد سالمند، بيمار و بي
  ها، با توجه به در خطر بودن حياتشان؛درنگ و بدون قيد و شرط آنبي
بحرين در لندن، در سفارت  ، در مقابل1397 مردادماه 10اشاره به اقدام علي مشيمه، فرزند حسن مشيمه، به اعتصاب غذا، از روز چهارشنبه  د)

  اعتراض به رفتار نامناسب مقامات اين كشور با پدرش در زندان و؛
ي ضد حكومتاهرات و در پي برگزاري دادگاهي غيرمنصفانه، به اتهام برگزاري تظ 2011ه) گفتني است كه اين چهار فعال سياسي در سال 

سال تا  5ت ر از متهمان اين پرونده احكامي مبني بر تحمل حبس به مدتن ديگ 9ه كآميز به حبس ابد محكوم شدند. اين در حالي است صلح
  .اندن آزاد شدهاند، كه البته دو تن از آنان تاكنوحبس ابد را دريافت كرده

٢٨. Bahrain Hizballah 
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عنوان يكي از بهترين ا...، بهها با يكديگر: خاطرنشان كردن ساختار جنبش حزبعملكرد اين گروه
هاي به وقوع پيوسته در ه و مجهز، از يك سو و اشاره به نوع خشونتنظامي آموزش ديدهاي شبهگروه

سوي خودروهاي گشتي پليس و يا كار گذاشتن بحرين، ازجمله پرتاب سنگ و كوكتل مولوتف به
  .29هاساز در آنهاي دستبمب

  

  امارات متحده عربي*

 13ژنو، در روز جمعه  المللي عدالت و حقوق بشر، مستقر درانتشار گزارش از سوي مركز بين -1
، برگزيده شده به اين منظور، 30) و به مناسبت روز جهاني آموزگار2018اكتبر  5(برابر با  1397مهرماه 

  ، مبني بر:1966اكتبر  5، در روز 32و يونسكو 31المللي كارتوسط سازمان بين

، حده عربيي امارات متهااداي احترام اين مركز به تمامي آموزگاران  و معلمان محبوس در زندان الف)
زت نفس، عها، در زمينه حرمت و تنها به دليل ابراز عقايد خود و از اين رو تأكيد بر نقض حقوق آن

است كه  هاي انساني: گفتنيامنيت شغلي، آزادي آكادميك و صنفي، آزادي بيان و ديگر حقوق و آزادي
  برند؛ر ميساين كشور، در زندان به  آموزگاِر مقاطع مختلف تحصيلي در 20در حال حاضر نزديك به 

اشاره به وجود تناقض ميان قانون اساسي و قوانين فدرال اين كشور، در زمينه حق آزادي بيان،  ب)
آزادي برگزاري اجتماعات، آزادي آكادميك و ديگر موارد حقوق بشري، همچنين انحالل يافتن انجمن 

، به دستور وزارت امور اجتماعي و ادغام آن در 2011، در ماه مه سال 33آموزگاران امارات متحده عربي

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:هيالعرب يگزارش شبكه خبر. 29

 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/9/25/nearly‐170-�harged‐with‐forming‐bahrain‐hizballah 
٣٠. World’s Teachers' Day 
٣١. International Labor Organization (ILO) 
٣٢. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
٣٣. UAE Teachers' Association 
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انتخابات عمومي براي امت «و تشكيل نهاد ديگري موسوم به  34دانان امارات متحده عربيانجمن حقوق
  ؛»35خردمند

ه وابسته ب طلبان و اخراج تعدادي از آموزگاران و معلماناشاره به سركوب مداوم مخالفان و اصالح ج)
هاي حقوق بشري اين حزب و هراس طلبانه و فعاليتدليل ايدئولوژي اصالححزب االصالح، به 

  مقامات حكومت از تأثيرگذاري انديشه اين افراد بر روي جوانان؛
، 2013هاي خودسرانه سازمان ملل، در سال اشاره به بيانيه صادر شده از سوي گروه ويژه بازداشت د)

جمعي معروف به ها در دادگاه دستهر و محاكمه آنآموزگا 18مبني بر بازداشت و حبس خودسرانه 
هاي ها و جبران خسارتدرنگ آنو درخواست از دولت امارات براي آزاد كردن بي 36»94يو.اِي. ايي «

  وارد آمده به اين معلمان؛
ها در دن آنار دااشاره به اقدامات نهادهاي امنيتي عليه آموزگاران، ازجمله مورد اذيت و آزار قر ه)
ها در ها و قرار دادن آنهاي مخفيانه، عدم توجه به حقوق اساسي آنها و در زندانالل دستگيريخ

  رفتار و محروميت ومعرض اشكال متعدد شكنجه، سوء
درنگ و بدون قيد و شرط تمامي آموزگاران و درخواست از مقامات اماراتي براي آزاد كردن بي و)

ها در زمينه امنيت شغلي و آزادي ه عمل آوردن از نقض حقوق آنديگر زندانيان آزادي بيان، ممانعت ب
طرفانه و مستقل در زمينه اخراج آموزگاران از محل كارشان، برگزاري اجتماعات و انجام تحقيقات بي

رفتار، همچنين پاسخگو ها در معرض شكنجه و سوءها و قرار دادن آنهاي خودسرانه آنبازداشت
اقض حقوق آموزگاران و فراهم آوردن امكانات الزم براي جبران صدمات نمودن افراد مسئول و ن

  ؛37هاروحي و جسمي وارد آمده به معلمان و پرداخت غرامت به آن

                                                            
٣٤. UAE Jurists' Association 
٣٥. Public Elections for a Wise Ummah 
٣٦. UAE 94 

  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين. 37
 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/959-press‐release‐on‐the‐occasion‐of‐world‐
teachers‐day‐free‐all‐detained‐teachers‐in‐the‐united‐arab‐emirates.html 
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، 1397مهرماه  12شنبه ، در روز پنج38انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2
در زمينه موارد نقض  برخي از نمايندگان پارلمان اروپا براي صدور قطعنامه درخواستدر خصوص 

  :ويژه پرونده احمد منصور، مبني برحقوق بشر در امارات متحده عربي، به

ستفاده از و زنداني شدن او به جرم ا 2017بشر در ماه مارس سال  دستگيري اين مدافع حقوق الف)
برانگيختن اختالفات «با هدف » نشر اكاذيب«منظور (به ادعاي مقامات امارات) هاي اجتماعي بهشبكه
ن گيري مقامات امارات از قانواشاره به بهره»: آسيب زدن به اعتبار كشور«و » اي و انزجارپراكنيطايفه

هاي نقدي هاي درازمدت و جريمه، مبتني بر اعمال محكوميت»2012قانون جرائم سايبري «موسوم به 
  براي تمامي منتقدان حكام آن؛

 6اشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن احمد منصور از سوي مقامات اماراتي به مدت بيش از  ب)
هاي ارعاب و مراقبتسال، مواجه شدن مكرر او با ضرب و شتم و حمالت فيزيكي، تهديد و 

اي ماه پيش از برگزاري محاكمه و سپس برگزاري جلسه محاكمه 7الكترونيكي، زنداني شدن به مدت 
سال حبس براي مورد اهانت قرار دادن مقامات  3و محكوم كردن وي به تحمل  2011ناعادالنه در سال 

الخروج بودن او از ممنوع رغمجمهوري، بهماه با حكم عفو رياست 8كشور، آزاد شدن وي پس از 
)، بار 1397خرداد ماه  10( 2018ساله، در ماه مه سال  48كشور: گفتني است كه اين فعال حقوق بشر 

ديگر توسط دادگاهي در ابوظبي، به جرم آسيب رساندن به روابط امارات متحده عربي با همسايگان 
سال حبس  10هاي اجتماعي، به تحمل بكهدر شو نفرت پراكني  گراييفرقهخود، از طريق نشر اكاذيب، 

دالر)، همچنين زندگي تحت نظارت و مراقبت  275000ميليون درهمي (و پرداخت جريمه يك
  ؛39سال، پس از آزادي از زندان، محكوم شده است 3حكومت امارات به مدت 

                                                            
٣٨. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 

  هاي پيشين: . سوابق اين پرونده در گزارش39
پس از بازداشت شد؛ النجار  يامارات يفعال حقوق بشرديگر حمايت از اسامه النجار، ميالدي، به دليل مارس سال گذشته  ماهاحمد منصور در *

ها پيش از بازداشت، منصور مدتالملل، احمد به گفته سازمان عفو بين .بردبه سر مي همچنان در حبسخود ه گذراندن دوره محكوميت سه سال
 2015جايزه حقوق بشري سال  به مرگ تهديد شده بود.حتي و شده مورد ارعاب و حمله فيزيكي واقع مكرراً،  ،از سوي حكومت امارات
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ني قرار قانو اشاره به آزادي عمل مقامات اين كشور، بر اساس قوانين جزايي آن در، مورد پيگرد ج)
داري از رغم لحاظ شدن حق برخوردادن شهروندان خود به دليل انتقاد از حاكمان و دولت امارات، به

شور با كاين  آزادي بيان در قانون اساسي كشور، همچنين تأكيد بر مواجه شدن مدافعان حقوق بشر در
  ومدت و شكنجه هاي طوالنيبسحهاي خودسرانه، مخاطراتي چون، دستگيري

طلب و خواستار اعمال اصالحات در حوزه اشاره به مورد سركوب قرار گرفتن گسترده فعاالن صلح د)
قانون اساسي و حقوق بشر، مورد هدف قرار گرفتن اعضاي جامعه مدني، ازجمله اقدام براي ساكت 

وق بشر، ها و زنداني كردنشان، همچنين مورد آزار و اذيت قرار گرفتن فزاينده فعاالن حقكردن آن
  ؛40هاي اخيرنگاران و وكال در سالروزنامه

الملل، در روز جمعه هاي خاورميانه در سازمان عفو بينگفتني است كه لين معلوف، مدير بخش پژوهش ه)
پارلمان اروپا پيام «، در واكنش به قطعنامه پيشنهادي پارلمان اروپا، اظهار داشت: 1397ماه  مهرماه 13

اني ارسال كرده تا با استناد به آن فشارهاي خود را بر مقامات اماراتي، جهت آزاد محكمي براي جامعه جه
  ؛»41درنگ و بدون قيد و شرط احمد منصور و ديگر زندانيان سياسي و عقيده ارتقا دهدكردن بي

  
، در 1397مهرماه  6، در روز جمعه 42انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -3

، وكيل حوزه حقوق بشر، توسط بسياري 43سالگي دكتر محمد الرُكِن 55رگزاري جشن تولد خصوص ب
  هاي همبستگي با وي در زندان، مبني بر:از فعاالن حقوق بشري در سراسر جهان و ارسال پيام

                                                                                                                                                                                 
اين كشور از حقوق بشر در امارات به او داده شده و او را يكي از معدود صداهاي داخل  وي عدفادليل به ) Martin Ennals(» مارتين انالز«

  .داده استمي تهيه و ارائه آناز وضعيت حقوق بشر در  را كه ارزيابي جامع و موثقيبرشمرده 
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 40

 http://www.echr.org.uk/news/motion‐resolution‐uae‐notably‐situation‐activist‐ahmed‐mansoor 
  الملل. قابل بازيابي در لينك:. بيانيه سازمان عفو بين41

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/uae‐international‐community‐must‐step‐up‐

pressure‐on‐the‐uae‐authorities‐to‐release‐ahmed‐mansoor/ 
٤٢. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٤٣. Mohamed AlRoken 
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ن، مدافع دكتر محمد الرُكِ«الملل، در اين خصوص: انتشار پيامي توييتري توسط سازمان عفو بين الف)
گذراند و ما هاي زندان ميسالگي خود را پشت ميله 55سته حقوق بشر و زنداني سياسي، تولد برج

  ؛»ايمآميز، او را فراموش نكردهسال از حبس او، به دليل انجام اقدامات صلح 6باوجود گذشت بيش از 
 94به همراه ميالدي،  2013اشاره به دستگير و زنداني شدن اين وكيل و مدافع حقوق بشر در سال  ب)

آموزان و فعاالن اماراتي، به جرم تالش براي براندازي تن ديگر از وكال، قضات، اساتيد دانشگاه، دانش
 45»9444يو.اِي. ايي. «جمعي و به شدت غيرمنصفانه، موسوم به حكومت، پس از برگزاري دادگاهي دسته

  سال حبس؛ 10و محكوم شدن وي به تحمل 
مستقل  قيقاتشكنجه در برخي از محكومان اين دادگاه و انجام نشدن تح اشاره به ديده شدن آثار ج)

  در اين زمينه و؛

                                                            
٤٤. “UAE 94” 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش. 45
ها تن از ي دهجمعدستهحاكمه مبا پنجمين سالروز  زمانهم، 1397 رماهيت 17، در روز يكشنبه مركز حقوق بشر اماراتانتشار بيانيه از سوي *

به  جويي، موسومطلب در اين كشور، شامل مدافعان برجسته حقوق بشر، قضات، اساتيد دانشگاه و رهبران دانشمنتقدان حكومت و فعاالن اصالح
  ، مبني بر»94يو.اِي. ايي. «

به دنبال  اجتماعات، وي بيان مندي اين افراد از حقوق خود در زمينه آزاداعالم همبستگي با تمامي افراد زنداني شده، تنها به دليل بهره الف)
  نه؛ر اين زميهاي خود دها و ديگر افراد دربند، به دليل منتشر ساختن دغدغهبرگزاري دادگاهي كامالً غيرمنصفانه و غيرعادالنه براي آن

نداني ز، سوء رفتارهاشدگان در خصوص گرفتن اعترافات ساختگي از اين افراد، تحت شكنجه و ديگر خاطرنشان كردن دعاوي بازداشت ب)
اي هسي به دادگاهارتباط با جهان خارج، محروم كردن مدافعان از دستر هرگونههاي مخفيانه، بدون دسترسي به وكيل و يا ها در مكانكردن آن

  سال زندان؛ 15تا  7نفر به تحمل  94تن از اين  69عالي كشور و سرانجام محكوم كردن 
 شاركت جامعهمحاميان لزوم  وتصوير جامع و كاملي از سركوب گسترده منتقدان و مخالفان حكومت  عنوانبهتأكيد بر فرآيند اين محاكمه  ج)

  در نظام حاكميتي اين كشور و ديگر اصالحات و؛
  است از مقامات امارات متحده عربي براي؛درخو د)
ها از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و آميز آنمندي صلحدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان دربند، تنها به دليل بهرهآزاد كردن بي -

  اجتماعات؛
  المللي و؛وي قوانين ملي و بينضمانت شده از سهاي بنيادين متوقف ساختن اقدامات سيستماتيك و احترام گذاردن به حقوق و آزادي - 
ري هاي نهادهاي سازمان ملل و صدور مجوز براي گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه، گروه كاي درآوردن توصيهاجرابه  - 

هاي اين نبازديد از زنداالمللي جهت بين هاي حقوق بشريهاي اجباري، گزارشگر مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و سازمانناپديدشدگي
  كشور.
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هاي حقوق مثابه عامل اصلي برقراري ارتباط ميان سازماناشاره به ايفاء نقش مهم دكتر الرُكِن، به د)
رار گرفتن بشري با تحوالت به وقوع پيوسته در امارات متحده عربي و از اين رو مورد آزار و اذيت ق

وي پيش از دستگيري و محاكمه (ازجمله، دستگيري و بازداشت، ممنوعيت از سفر، ممنوعيت از 
ها و يا برگزاري مصاحبه و قرار گرفتن تحت نظارت شديد حكومتي)، به دليل شغل نگارش در روزنامه

ي حكومت امارات عنوان وكيل در حوزه حقوق بشر، مورد انتقاد قرار دادن كارنامه حقوق بشرخود، به
  .46و حمايت از اصالحات دموكراتيك

  

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

  

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

 رخورد خمپاره، مبني بر ب1397مهرماه  13انتشار گزارش از سوي خبرگزاري شينهوا، در روز جمعه  -1
داخلي و محل سكونت صدها خانوار يمني، در  شدگان جايبهاي نيروهاي انصارا... به يكي از اردوگاه

تن  4زن و مجروح شدن  3كم منطقه خوخه در شهر بندري حديده، در روز جمعه و كشته شدن دست
مسكوني شيخ ابراهيم  ديگر، همچنين حمله هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به اقامتگاه

، يكي از رؤساي قبايل وفادار به نيروهاي انصارا... در حديده در همين روز و مجروح شدن 47شِيري
  ؛48اش و كشته شدن دو تن ديگروي به همراه تعداد از محافظان شخصي

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 46

 http://www.echr.org.uk/news/human‐rights‐lawyer‐mohammed‐al‐roken‐spent‐his‐55��-birthday‐uae‐
prison 
٤٧. Sheikh Ibrahim Shyrai 

  ابي در لينك:گزارش خبرگزاري شينهوا. قابل بازي. 48
 http://www.xinhuanet.com/english/2018‐10/05/��137513361.��� 
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م ، در خصوص محكو1397مهرماه  12شنبه صدور قطعنامه از سوي پارلمان اروپا، در روز پنج -2
  :بر ويژه كودكان، مبنين حمالت نظامي عليه شهروندان يمني، بهكرد

ر هاي درگيلزوم ممانعت به عمل آوردن كشورهاي اروپايي از فروش تسليحات به تمامي طرف الف)
  ردوستانه؛ترين بحران بشدر جنگ يمن و نجات بخشيدن اين كشور از بزرگ

ادي و هه دولت عبد ربه منصور روهاي وفادار بهاي درگير، از نياشاره به متهم شدن تمامي طرف ب)
) به مورد ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي تا نيروهاي شيعه تحت حمايت ايران (انصارا...

ظامي و ها، مدارس و ديگر اماكن غيرنحمله قرار دادن مناطق و اماكن پرجمعيت، ازجمله بيمارستان
رد ه موارخواست براي انجام تحقيقات مستقل در زمينمحكوم كردن تمامي اين اقدامات، همچنين د

  المللي؛ادعايي نقض حقوق بشر و قوانين بشردوستانه بين
ها و درنگ خصومتهاي درگير براي متوقف ساختن بياشاره به درخواست از تمامي طرف ج)

ن آورد درخواست از كشورهاي درگير در اين منازعه، ازجمله ايران، براي دست كشيدن از فراهم
  اي كنشگران نظامي و؛هاي سياسي، نظامي و مالي برحمايت

تأكيد بر حمايت اين قطعنامه از اقدامات سازمان ملل و اتحاديه اروپا در راستاي كمك به پايان  د)
ديده، همچنين تأكيد بر هاي الزم از تمامي افراد آسيببخشيدن به اين مناقشه و فراهم آوردن حمايت

منظور برقراري صلح و حفاظت از حلي سياسي و فراگير، مبتني بر مذاكره و گفتگو، بهلزوم اتخاذ راه
  ؛49وحدت و يكپارچگي يمن

  

                                                            
  قطعنامه پارلمان اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 49

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press‐room/20180926IPR14408/meps‐condemn‐attacks‐on‐
civilians‐including‐children‐in‐yemen 



  16                                                                                                                                               55 گزارش راهبردي

 

نجات «انتشار گزارش از سوي شبكه خبري اسكاي نيوز، به نقل از مراكز درماني وابسته به سازمان  -3
ي ابتال به بيماري وبا در درصد 170، در خصوص افزايش 1397مهرماه  10شنبه ، در روز سه50»كودكان

  شهر حديده يمن، مبني بر:

 732ئيه (اه ژومدو برابر شدن موارد مشكوك به ابتال به بيماري وبا، در شهر بندري حديده، از  الف)
هداشتي و ) سال جاري ميالدي، يك ماه پس از تخريب يك مركز درماني و ب1342نفر) تا ماه اوت (

  يكي از تأسيسات آبي اين شهر؛
كوك به ابتال درصد از موارد مش 30، مبني بر متعلق بودن گزارش سازمان بهداشت جهانياشاره به  )ب

تال يا مبتال به اين ميليون مورد مشكوك به اب 2/1سال، مشاهده بيش از  5به بيماري وبا، به كودكان زير 
ه دليل ابتال بنفر از مردم يمن  2500و مرگ بيش از  2018مورد، تنها در سال  154500شامل بيماري، 
  پيشگيري؛هاي قابلبه بيماري

 هر از ماههاي نظامي در اين شاشاره به افزايش شيوع اين بيماري در حديده، پس از تشديد درگيري ج)
ن نزديك به يكصدهزار كودكا ژوئن سال جاري ميالدي و گزارش سازمان ملل در خصوص سكونت

چهارم كل جمعيت يمن، همچنين يش از يكبه عبارت ديگر، ب –تغذيه شديد در اين بندر مبتال به سوء
  و ذيه مناسبهايي، چون وبا بيش از كودكان برخوردار از تغافزايش امكان ابتال اين كودكان به بيماري

منظور تحت كنترل شاميدني و غذاي سالم، بهد) تأكيد بر اهميت دسترسي مردم اين كشور به آب آ
  ؛51درآوردن شيوع گسترده اين بيماري

  
 3شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، به نقل از ديده -4

ه ، در خصوص متهم شدن نيروهاي انصارا... از جانب اين نهاد حقوق بشري، ب1397مهرماه 
   :اعمال شكنجه و ربودن زندانيان در بند، مبني بر گيري،گروگان

                                                            
٥٠. Save the Children 

  قابل بازيابي در لينك: ». نجات كودكان«گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز، به نقل از مراكز درماني وابسته به سازمان . 51
https://news.sky.com/story/yemen‐cholera‐surges‐by‐170-in‐war‐torn‐hodeida‐11514774 
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مورد  16بان حقوق بشر، مبني بر ارائه اسناد و مدارك در خصوص انتشار بيانيه از سوي ديده الف)
خواهي باج دليل ارتكاب نيروهاي انصارا... به مواردي چون، گروگان گرفتن مردم اين كشور، عمدتاً به

هاي دربند با زندانيان محبوس ها و تهديد كردنشان به تعويض گروگانآناز اعضاء خانواده و بستگان 
  خالف، در صورت تحقق نيافتن شروط مورد نظرشان؛مهاي نيروهاي در زندان

ها و درخواست از آميز انصارا... با اين زندانيان و اِعمال شكنجه عليه آنهاي خشونتاشاره به رفتار ب)
شتم  وضرب  ن به اقدامات غيرقانوني و متناقض با حقوق بشر، ازجملهاين نيروها جهت پايان بخشيد

ون، قداماتي چها به انجام اكردن و شالق زدن زندانيان و تهديد نمودن اين افراد يا اعضاء خانواده آن
  تعرض جنسي؛

بان حقوق بشر، مبني بر ، مدير بخش خاورميانه ديده52اشاره به اظهارات سارا لي ويتسون ج)
برداري مادي ستفاده نيروهاي انصارا... از قدرت خود در مناطق تحت اختيارشان، در راستاي بهرهاسوء

از زنداني كردن، شكنجه دادن و كشتن مردم اين مناطق و افزوده شدن اين مورد به فهرست بلندباالي 
  ارتكاب اين نيروها به نقض حقوق بشر و اقدامات غيرقانوني؛ 

ال سر اواخر د...، سر يكي از افراد ربوده شده توسط اداره امنيت سياسي انصارااشاره به اظهارات هم د)
ميليون ريال يمني  5/1رغم پرداخت هاي اين گروه، به، مبني بر آزاد نشدن همسرش از زندان2015

ناپديدشدگي  سال گذشته و يا در تحولي ديگر، اشاره به 3هزار دالر) به مقامات آن در  6(حدوداً 
ل و آزاد ، هنگام تالش وي براي يافتن شغ2016يمني ديگر در استان شمالي حجه، در سال  شهروند

) از سوي دالر 400هزار ريالي (حدودًا  100شدن او پس از گذشت يك ماه، بعد از پرداخت غرامت 
  خانواده اين زنداني به نيروهاي اطالعاتي انصارا...؛

                                                            
٥٢. Sarah Leah Whitson 
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هاي وفادار به امارات و نيروهاي دولتي يمني عربي، گروهتأكيد بر ارتكاب نيروهاي امارات متحده  ه)
(نيروهاي وفادار به عبد ربه منصور هادي) به زنداني كردن خودسرانه بسياري از مردم اين كشور، 

  و 53ها و ربودنشان در جريان اين منازعه خونيناعمال شكنجه عليه آن
مهرماه  2بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه بان حقوق بشر از شوراي حقوق و) تأكيد بر درخواست ديده

، مبني بر تجديد كردن دستور كارگروه كارشناسان يمن، در خصوص تحقيق و تفحص در زمينه 1397
هاي تمامي موارد ارتكاب به نقض حقوق بشر و قوانين جنگ، در اين كشور توسط تمامي طرف

  55؛ 54درگير

                                                            
 : نيشيپ يهاشتحول در گزار نيسوابق ا. 53

راضي انجام شده توسط ، مبني بر تظاهرات اعت1397 مردادماه 12، در روز جمعه مركز حقوق بشر امارات متحده عربيسوي انتشار گزارش از *
رمال ها در زمينه بهاي مخفيانه اين كشور در يمن، محكوم كردن اقدامات مقامات امارات در اين خصوص و كارشكني آنن زندانيان زندانمادرا

ها و برگزاري جلسات ها براي آزاد كردن فرزندانشان، آشكار نمودن محل نگهداري آنكردن سرنوشت افراد ناپديد شده، درخواست از آن
ده امارات متح جمهور مستعفي يمن، براي تحت فشار قرار دادنن زندانيان، همچنين درخواست از عبد ربه منصور هادي، رئيسمحاكمه براي اي

  ها به مقامات دولت يمن؛ها و يا تحويل دادن آنعربي جهت تعطيل كردن اين زندان
هاي جنسي و ديگر ، مبني بر اعمال گسترده شكنجه1397خرداد ماه  30، در روز چهارشنبه خبرگزاري اسوشيتدپرسانتشار گزارش از سوي *

هاي تحت ندانديگر ز ور عدن، واقع در جنوب يمن، و آزارهاي تحقيرآميز عليه صدها زنداني محبوس در زندان بئراحمد، در شه سوء رفتارها
  ها وزندان بنا به گزارش اسوشيتدپرس) و عدم پاسخگويي مقامات اماراتي به اين گزارش 5كم نظارت امارات متحده عربي (دست

عدن،  د، در شهرزندان بئر احم انيحدود صد تن از زندان ياز سو هيانيصدور بخصوص  ، درخبرگزاري اسوشيتدپرسانتشار گزارش توسط *
ازداشت نامشخص و بدون اتهام و به اعتصاب در اعتراض به بها آنبر اقدام  ي، مبن1397 ماهبهشتيارد 3جنوب يمن، در روز دوشنبه واقع در 

 نيا ياز اجرا يان اماراتفرمانده يعدن و خوددار يهادادستان ياز سو انيزندان نيتن از ا 70 يدستور آزاد ورمحاكمه خود، با توجه به صد
 يو يلل درخصوص عدم برخوردارمبه شوراي امنيت سازمان  من،يجمهور مستعفي عبدربه منصور هادي، رئيساز طرف نامه  لارسا دستور و

  .يامارات يروهايسط نشده تو سيمراكز تأس گرييمن و د نوبهاي جها و زندانبازداشتگاهاز حق كنترل و نظارت بر 
 هاي پيشين:سوابق اين تحول در گزارش. 54

ربستان ، در خصوص تالش ع1397 ورماهيشهر 31نبه شبان حقوق بشر، در روز ، به نقل از ديدهخبرگزاري فرانسهزارش از سوي انتشار گ*
  ملل در زمينه وقوع جرائم جنگي در يمن، مبني بر سعودي براي متوقف ساختن تحقيقات سازمان

ملل در  سازمان» ناب ورزيدن از موشكافيتالشي گستاخانه براي اجت« مثابهبهبان حقوق بشر، برشمردن اين اقدامات از سوي ديده الف)
  خصوص عملكرد عربستان و متحدان آن در يمن؛

در جلسه  هايي از سوي دو گروه از كشورهاي حاضرازمان ملل با صدور قطعنامهاشاره به همراه شدن اعتراض عربستان به تحقيقات س ب)
تا  ين تحقيقاتايافتن  شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو: نخست، درخواست گروهي از كشورهاي اروپايي به همراه كانادا، مبني بر تداوم

لي يسيون مو امارات متحده عربي) به رهبري تونس، از كم يك سال ديگر و دوم، درخواست گروهي از كشورهاي عرب (شامل عربستان
  ه است) جهت تداوم بخشيدن به مطالعات خود در اين زمينه و؛تحقيقات يمن (كه همواره مورد انتقاد قرار گرفت

رهبري عربستان در راستاي بان حقوق بشر در ژنو، مبني بر انتقاد شديد او از اقدامات ائتالف به اشاره به اظهارات جان فيشر، مدير ديده ج)
هاي جنگ به موارد نقض حقوق بشر در يمن و تضعيف روند آن، سلب اعتبار كردن از تحقيقات سازمان ملل، در زمينه ارتكاب تمامي طرف
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حمايت از  ناپذير بودن نااميد ساختن مردم اين كشور از سوي شوراي حقوق بشر و لزوم برگزيدن يكي از دو گزينههمچنين تأكيد بر امكان

  المللي.اعتباري شوراي حقوق بشر، از سوي كشورهاي عضو اين نهاد بينازسرگيري تحقيقات، يا مواجه شدن با بي
، 1397 ورماهيشهر 6شنبه المللي سازمان ملل در زمينه يمن، در روز سهو بيناي منطقه برجسته، توسط گروه كارشناسان ايصفحه 41گزارش انتشار *

المللي، شر بينباستفاده از قانون حقوق پس از صدور دستور تحقيق و تفحص، از سوي شوراي حقوق بشر، در زمينه اتخاذ الگوهاي اصلي نقض و سوء
  ر:ب، مبني 2018تا ژوئن  2014هاي درگير در جنگ، از سپتامبر وسط طرفالمللي، تالمللي و قانون كيفري بينقانون بشردوستانه بين

 3از  ر اين كشور،هاي يمن، امارات متحده عربي و عربستان، به جرائم جنگي در يمن، از زمان شدت يافتن منازعه داحتمال ارتكاب دولت الف)
  سال و نيم گذشته تاكنون؛

ا ي در جنگ برائم جنگج، به »نيروهاي شورشيِ تحت حمايت ايران«...، (به ادعاي اين گزارش) تأكيد بر احتمال ارتكاب نيروهاي انصارا ب)
  ائتالف به رهبري عربستان سعودي و تحت حمايت كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه؛

باالترين  أكيد بر رسيدن اين بحران بهخيم بودن شرايط، همچنين توغم، ناگوار و راشاره به ناديده گرفته شدن كامل رنج و درد مردم يمن، به ج)
  شده؛ نور اميد براي پايان يافتن اين بحران فراموش هرگونهسطح ممكن و فقدان 

تحده مهاي يمن، امارات هاي كارشناسان بريتانيايي، تونسي و استراليايي اين گروه، مبني بر نقض حقوق بشر از سوي دولتاشاره به يافته د)
ل هاي خودسرانه، اعمامحروم ساختن شهروندان يمني از حق زندگي، اقدام به دستگيري ازجملهو نيروهاي انصارا...،  عربي، عربستان سعودي

 سرباز در جنگ و مورد حمله قرار دادن غيرنظاميان؛ عنوانبههاي اجباري، استفاده از كودكان، تجاوز، شكنجه و ناپديدشدگي

ها و انزاداري، زندعها، مراسم عروسي و مناطق مسكوني، مدارس، بيمارستان اي مورد حمله قرار دادناشاره به انتقاد از عربستان سعودي بر ه)
توجهي هاي اعمال شده توسط نيروهاي ائتالف در اين حمالت و محكوم كردن بيگيريهاي غيرنظامي، مورد پرسش قرار دادن فرايند هدفقايق

  ؛»از حمالت اماكن مصون«هاي رسمي اين نيروها به فهرست
 10563و زخمي شدن  6660، مبني بر كشته شدن 2018تا اوت  2015اشاره به آمار به دست آمده از دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از مارس  و)

  توجه آمار واقعي در قياس با اين اعداد و ارقام؛تن از شهروندان غيرنظامي يمني و تأكيد بر احتمال باالتر بودن قابل
هاي تسليحاتي براي تمامي كشيدن از فراهم آوردن كمكالمللي براي دستدرخواست كارشناسان اين گزارش از جامعه بين تأكيد بر ز)

راي (به تالف عربي و همچنين ايران بمورد خطاب قرار دادن كشورهاي غربي براي تسليح كردن كشورهاي عضو ائ –هاي درگير در جنگ طرف
  يروهاي انصارا...؛ادعاي اين گزارش) تسليح كردن ن

ادن دپرسش قرار  ف، مورد، وابسته به نيروهاي ائتال»گروه مشترك ارزيابي حوادث«اشاره به انتقاد شديد نويسندگان اين گزارش از برآوردهاي  ح)
 طرفانه؛قات بيتوضيحات اين گروه در خصوص مورد حمله قرار گرفتن غيرنظاميان و به چالش كشيدن استقالل و توانايي آن در انجام تحقي

ان ملل: اشاره وق بشر سازمالمللي و ارائه آن به دفتر رياست حقاشاره به تهيه فهرستي محرمانه از اسامي افراد مظنون به ارتكاب به جرائم بين ط)
قرار دادن صدها هاي مخفيانه توسط دولت امارات متحده عربي در يمن و هاي متعدد نهادهاي حقوق بشري در خصوص ايجاد زندانبه گزارش

دف هها زميني، مورد ينمزنداني در معرض تجاوز جنسي و شكنجه، همچنين انتقاد مدافعان حقوق بشر از نيروهاي انصارا... براي استفاده از 
  هاي مذهبي و زنداني كردن مخالفان خود؛قرار دادن اقليت

نتقاد از اش مزبور و دن گزارازمان ملل، مبني بر ناصحيح و غيرواقعي خواناشاره به واكنش عبدالعزيز الواصل، نماينده عربستان سعودي در س ي)
 سط نيروهايق يمن، تودر اختيار گرفتن غيرقانوني كنترل برخي از مناط –آن به دليل (به ادعاي وي) ناديده گرفتن تصوير جامع اين جنگ 

  انصارا... و مورد هدف قرار دادن عربستان سعودي با حمالت موشكي و
روز نخست ماه  9ن يمني در تن از شهروندا 450اشاره به آمار ارائه شده از سوي آژانس پناهندگان سازمان ملل، مبني بر كشته شدن بيش از  ك)

  ع آن تاكنون.هاي اين جنگ از زمان شرواوت سال جاري ميالدي: يكي از مرگبارترين دوران
  هاي:قوق بشر. قابل بازيابي در لينكبان حگزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، به نقل از ديده. 55

 https://www.apnews.com/99c013cd7af94bbba8a6f295e5d6768f 
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، ، شوراي حقوق بشر سازمان مللآن پيمانهمرهاي كشومخالفت عربستان و  رغمبهز) گفتني است كه 
هاي تحقيقات درباره جنايت يك ساله مدت زمانتمديد قطعنامه با ، 1397 مهرماه 6در روز جمعه 
 21، كشور عضو شوراي حقوق بشر 47الزم به ذكر است كه از ميان  .موافقت كرد، جنگي در يمن

 .56كشور رأي ممتنع دادند 18نفي و  كشور رأي م 8كشور به اين قطعنامه رأي مثبت، 

  

  انصارا... در يمن*

وص ، در خص1397مهرماه  9انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -
، توسط تييبهاتن از پيروان فرقه  20ها در زمينه مورد محاكمه قرار گرفتن بيش از افزايش نگراني

  نيروهاي انصارا...، مبني بر

ن احكام خواندن اي» پايه و اساسبي«هم شدن اين افراد به جرائمي چون، جاسوسي و ارتداد و مت الف)
  توسط جامعه بهاييان ساكن يمن؛

هاي هديدتاشاره به ابراز نگراني فعاالن حقوق بشري در خصوص قرار گرفتن بهاييان در معرض  ب)
وي ين دين از ساخواندن » شيطاني«ا توجه به رل نيروهاي انصارا...، بويژه در مناطق تحت كنتفزاينده، به

  رهبر اين گروه؛
م شدن محكو واشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن پيروان اين فرقه توسط قاضي دادگاهي در صنعا  ج)

  در ماه ژانويه سال گذشته ميالدي؛ها به مرگ يكي از آن
ر تن از پيروان اين فرقه در يمن، ميليون بهايي در جهان و تنها چند هزا 5اشاره به وجود حدود  د)

ويژه در مناطق همچنين اشاره به اظهارات كارشناسان سازمان ملل مبني بر مواجه بودن اين افراد، به

                                                                                                                                                                                 
https://www.hrw.org/news/2018/09/25/yemen‐houthi‐hostage‐taking 
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 https://www.france24.com/en/20180928‐yemen‐united‐nations‐UN‐rights‐council‐renews‐war‐crimes‐
probe‐saudi‐objections 
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هاي خودسرانه ازداشترفتار و بتحت اختيار نيروهاي انصارا...، با الگوي مداومي از آزار و اذيت، سوء
 57.58ها از روندهاي قضايي عادالنهو عدم برخورداري آن

 

                                                            
  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش. 57

 24ر مواجه بودن ب، مبني 1397شهريور ماه  27شنبه ، در روز سهالمللشبكه خبري نهار نت، به نقل از سازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
به  ، به اتهام جاسوسي براي كشور خارجي، اشارهو يك دختر نوجوان، با مجازات اعدام در شهر صنعا زن 8هاي بهائي، از جمله تن از يمني

 هاي ناعادالنهالملل، در خصوص مشاهده اتهامات ساختگي و رويهخاورميانه در سازمان عفو بين هاياظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش
ن زنان و آميز بودن مواجه شدن برخي از اي جارشان، تأكيد وي بر انزليل اعتقادات مذهبيهاي بهائي، به دفاحش در مورد پيگرد قرار دادن يمني

اي آميز و درخواست اين مقام حقوق بشري از نيروههاي صلحمردان با مجازات اعدام تنها به دليل پايبندي به باورهايشان و انجام فعاليت
  استفاده از نظام قضايي.ءبه سوها و پايان بخشيدن ، رفع اتهامات ساختگي از آندرنگ اين متهمانانصارا... براي آزاد كردن بي

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:. 58
 https://www.bbc.com/news/world‐middle‐east‐45709322 


