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  1)                          18ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقاهي به كارنامه نگ
 

 

  

 

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، بيانيهاس مقاالت، گزارشبر اس، 1397آذرماه 
 نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

  

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

  

  عربستان سعودي*

، 1397آذرماه  21، در روز چهارشنبه 2عربستان –بشر اروپا انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -1
 19، در روز دوشنبه 3در خصوص كنفرانس برگزار شده توسط مركز حمايت از حقوق بشر القسط

ارزيابي وضعيت حقوق بشر در عربستان  منظور، به مناسبت روز جهاني حقوق بشر و به1397آذرماه 
عربستان، مركز  –بشر اروپا الملل، سازمان حقوق سعودي، با مشاركت نمايندگاني از سازمان عفو بين

                                                            
 Foreignنشريه فارين پاليسي ( )؛Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينHuman Rights Watchبان حقوق بشر (ديده .1

Policy؛ سايت خبري سازمان ملل( )UN News) ؛ روزنامه اينديپندنت(The Independent) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated 

Press) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundation) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror سايت سازمان نجات )؛
 )؛International Centre for Justice and Human Rightsالمللي عدالت و حقوق بشر (مركز بين)؛ Save the Childrenكودكان (

؛ )Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (
شبكه  )؛Euronews()؛ شبكه خبري يورونيوز Emirates Centre for Human Rights (ECHR)مركز حقوق بشر امارات متحده عربي (

 European‐Saudiعربستان ( –بشر اروپا  )؛ سازمان حقوقAljazeeraخبري الجزيره ( Organization  for  Human  Rights 

(ESOHR) ( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين)؛Bahrain  Institute  for Rights  and Democracy  (BIRD) و روزنامه گاردين (
)The Guarduan.(  

٢. European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٣. AlQST 
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، گروه حقوق بشر 5المللي حقوق بشربان حقوق بشر، فدراسيون بين، ديده4حقوق بشر خليج (فارس)
، مبني بر درخواست از مقامات عربستان 7بدون مرز و گزارشگران 6منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

جهت اتخاذ نمودن تدابير و اقدامات الزم در راستاي بهبود بخشيدن به وضعيت حقوق بشر در اين 
  :كشور، شامل

  لزوم پايبند بودن به حقوق آزادي بيان و برگزاري تجمعات و اجتماعات؛ الف)
  ي عدالت؛اجراعرصه مديريت و  المللي درلزوم متعهد بودن به موازين بين ب)
  يز؛رحمانه، غيرانساني و تحقيرآملزوم پايان بخشيدن به اعمال شكنجه و ديگر رفتارهاي بي ج)
  لزوم توسعه دادن و بهبود بخشيدن حقوق زنان؛ د)
  لزوم لغو مجازات اعدام؛ ه)
  سم؛رزه با تروريهاي بنيادين، به هنگام مبالزوم تضمين نمودن حمايت از حقوق بشر و آزادي و)
  رهنگي؛فگوني لزوم ارتقا بخشيدن فرهنگ احترام به حقوق بشر، ازجمله حقوق مربوط به تنوع و گونا ز)
  ؛8المللي در رابطه با جنگ يمنلزوم رعايت كردن تمامي موازين حقوق بشري و قانون بشردوستانه بين ح)
  

، در خصوص 1397آذرماه  21رشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چها -2
، از مقامات عربستان سعودي براي خاتمه بخشيدن به 9درخواست كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل

  نكات مهم اين گزارش عبارتند از: .ها از زندانروند شكنجه فعاالن و آزاد كردن آن

ق بشر سازمان ملل، در روز متهم شدن رياض، در نامه مجازي ارسالي از سوي اين نهاد حقو الف)
ها فعال ا، عليه ده، به اعمال شكنجه، آزار و اذيت جنسي و ديگر سوء رفتاره1397آذرماه  20شنبه سه

                                                            
٤. Gulf Center for Human Rights (GCHR) 
٥. International Federation for Human Rights (FIDH) 
٦. MENA Rights Group 
٧. Reporters Without Borders (RSF) 

  عربستان. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپا گزارش سازمان حقوق . 8
 http://www.esohr.org/en/?p=2066 
٩. UN Committee against Torture 
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 10زنداني در اين كشور، ازجمله لوجين هُذلول، ايمان النفجان، عزيزه يوسف، سمر بداوي، نسيم الساده،
ها بدون انجام مراحل تفهيم اتهام، از ماه مه سال ن آنمحمد الرابعه و ابراهيم المُديميغ و محبوس نمود

  جاري ميالدي، در زندان ذهبان؛
درنگ اين آزاد كردن بي جهتاشاره به درخواست كميته مبارزه با شكنجه از حكومت عربستان  ب)

سال حبس و  10نويس و محكوم به تحمل وبالگ –فعال ديگر، ازجمله رائف بداوي  6فعاالن و 
                                                            

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 10
تان هاي گذشته، در خصوص اقدام حكومت عربس، در روزها و هفتهبان حقوق بشرديدهو  المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *

  ي بر:سعودي به دستگيري زنان فعال در عرصه حقوق بشر و پيامدها و عواقب آن، مبن
فتني است گترين فعاالن حقوق بشر، توسط مقامات حكومت عربستان سعودي: دستگيري سمر بداوي و نسيمه الساده، دو تن از برجسته الف)

ل سا 10اندازي سايتي براي انجام مباحثات عمومي، به نويس، اهل عربستان است كه به دليل راهكه سمر بداوي، خواهر رائف بدواي، وبالگ
امضاء كردن طومار  و، به دليل به چالش كشيدن نظام قيموميت مردساالرانه 2012ضربه شالق محكوم شد. سمر بداوي در سال  1000و زندان 

المللي زنان بين جايزه«درخواست از حكومت عربستان براي مجاز شمردن حق رانندگي زنان و شركت در انتخابات محلي، موفق به دريافت 
ستان ااكن قطيف، شيعه س متحده آمريكا شد. نسيمه الساده، از فعاالن حقوق مدني و سياسي، حقوق زنان و حقوق اقليت ، از سوي اياالت»شجاع

  رده است؛هاي بسياري كشرقي عربستان، است كه در زمينه حق زنان براي رانندگي و پايان يافتن نظام مردساالرانه در اين كشور تالش
  الملل، مبني بر هاي خاورميانه در سازمان عفو بينمدير بخش پژوهش اشاره به اظهارات لين معلوف، ب)

  سابقه آزارگري مدافعان حقوق بشر در اين كشور، تحت رهبري محمد بن سلمان، وليعهد سعودي؛ تداوم يافتن ميزان بي*
پذير از اين تان براي نشان دادن تصويري اصالحهاي مقامات عربسرغم تالشافتن اين فعاالن، بهها براي موجوديت ياز بين رفتن تمامي روزنه*

  پادشاهي و اقدامات انجام شده جهت امروزي كردن آن؛
توقف ساختن ممقامات سعودي جهت  كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه، براي تحت فشار قرار دادن ژهيوبهالمللي، درخواست از جامعه بين*

تغييرات  هايي براي وادار كردن مقامات اين كشور به ايجادتن اهرمشري، با توجه به در اختيار داشهاي ظالمانه و هدفمند فعاالن حقوق بسركوب
  مدت كشورهاي مزبور در اين رابطه؛رغم سكوت طوالنيگسترده در اين خصوص، به

دي راهي و همدرشت سمر بداوي، هموزير كانادا، مبني بر ابراز نگراني در خصوص دستگيري و بازدااشاره به توئيت جاستين ترودو، نخست ج)
ي، ي و برادر ودرنگ اين فعال حقوق بشردشوار و درخواست از حكومت عربستان براي آزاد كردن بي برههاين كشور با خانواده بداوي در اين 

  ها از حق شهروندي كانادا؛با توجه به برخورداري آن
اخلي اين آميز در امور دسارتسعودي، مبني بر متهم كردن كانادا به مداخله آشكار و جاشاره به اظهارات عادل الجبير، وزير خارجه عربستان  د)

  كشور؛
ين اير خود از اندن سففراخو ازجملهاشاره به مجموعه اقدامات ديپلماتيك و تجاري اتخاذ شده از سوي حكومت عربستان در قبال كانادا،  ه)

ي، متوقف ساختن خواندن و» عنصر نامطلوب«ساعت پس از  24رك اين كشور ظرف مدت كشور، درخواست از سفير كانادا در عربستان براي ت
مامي هاي جديد در كانادا، تعليق كردن تمامي پروازهاي عربستان به اين كشور و بالعكس، فراخواندن تگذاريتمامي مبادالت تجاري و سرمايه

برنامه مداواي بيماران دن هاي ديگر، متوقف كرها به دانشگاهدانشجو) و اعزام آن 1500هاي كانادا (بيش از از دانشگاه بورسيه دولتي دانشجويان
و وارد آوردن  ) در اين كشوريسهام، اوراق قرضه و ذخاير نقدهاي برگه لهازجم( هاي خودفروش تمامي داراييو  در كاناداعربستاني 

  هاي مالي به اقتصاد كانادا.آسيب
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دن در مألعام، به دليل ابراز عقيده در راستاي مخالفت با نظام پادشاهي عربستان در فضاي شالق خور
  مجازي؛

اشاره به تالش كارشناسان مستقل اين كميته در راستاي كسب اطالعات الزم در مورد جاري بودن  ج)
ن و متهم به شده به باالترين سطوح مقامات عربستاطرفانه، در رابطه با اتهامات واردتحقيقات بي

  12؛11نگار عربستاني، مقيم آمريكاارتكاب به اعمال شكنجه و قتل فرا قضايي جمال خاشقجي، روزنامه

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .11

 https://www.aljazeera.com/news/2018/12/panel‐urges‐saudi‐arabia‐stop‐torture‐free‐activists‐

181212140204122.���� 
  هاي پيشين: سوابق در گزارش .12

، در 1397آبان ماه  29شنبه ، در روز سهبان حقوق بشرديدهو  المللسازمان عفو بين، به نقل از خبرگزاري رويترزانتشار گزارش از سوي *
  :بني برمزندان ذهبان،  ژهيوبههاي عربستان، خصوص قرار گرفتن فعاالن حقوق بشر در معرض شكنجه در زندان

قوق بشر، ن مدافع حبرخي از زنا ازجملهعربستان سعودي از سوي نهادهاي حقوق بشري، به قرار دادن چندين فعال حقوق بشر، متهم كردن  الف)
ز ني شدنشان اگير و زندادر معرض شكنجه و آزار جنسي، از زمان دست، نسيمه سعدي و نفجان، عزيزه يوسف، سمر بداوياللجين هذلول، ايمان همچون 

  ميالدي و انكار اين اتهامات از سوي مقامات سعودي؛ماه مه سال جاري 
ها براي پايان ها از حق رانندگي زنان و درخواست آنها فعال حقوق زنان، عمدتاً به دليل حمايت آناشاره به بازداشت و زنداني شدن ده ب)

  اند؛آزاد شده تاكنونها مردساالرانه جاري در اين پادشاهي: گفتني است كه برخي از آن تيموميق نظامبهبخشيدن 
نان زتن از  6درنگ ن بياشاره به درخواست گروهي از كارشناسان سازمان ملل، در ماه گذشته ميالدي، از حكومت عربستان، براي آزاد كرد ج)

  اند؛ارتباط با جهان خارج را نداشته هرگونهزندانياني كه از زمان بازداشت حق مالقات و يا  –مدافع حقوق بشر 
جوز جه، صدور معمال شكناشاره به اظهارات يكي از مقامات سعودي در پاسخ به پرسش خبرگزاري رويترز در اين زمينه، مبني بر ممنوعيت ا د)

تعارف مفرآيندهاي  شدن تمامي اجراچنيني و يا سرپوش گذاردن بر آن در نظام قضايي عربستان و تأكيد بر براي اين اقدام، ترغيب اقدامات اين
ه مكان استفادمچنين، مردود شمردن اه –مرد يا زن  -شد، توسط دادستان عمومي كشور، در مدت زمان بازجويي از تمامي افراد بازداشتقضايي

  از هر نوع شكنجه، اعم از شكنجه فيزيكي، جنسي و يا رواني توسط مأموران قانون؛
ر د، 2017سال  روحانيون، روشنفكران و فعاالن مدني در ماه سپتامبر ها پس از سركوب گروهي ازوقوع پيوستن اين دستگيرياشاره به به ه)

  شاهي؛تالش براي خاموش كردن صداي مخالفان احتمالي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، به هنگام در دست گرفتن امور پاد
ض رر برخي از زندانيان در معررار گرفتن مكآمده در خصوص قبر شواهد به دست الملل در لندن، مبنياشاره به بيانيه سازمان عفو بين و)

  تادن؛ه شدن با عواقبي چون، عدم توانايي در راه رفتن و يا ايسههاي الكتريكي، شالق و ضرب و شتم و مواجهايي چون، شوكشكنجه
و  فعال زن 3 سعودي، عليه بان حقوق بشر، مبني بر شواهد به دست آمده در خصوص اعمال شكنجه از سوي بازجوياناشاره به بيانيه ديده ز)

  ها در معرض آزار و اذيت جنسي؛قرار دادن آن
دهنده از هاي تكانالملل، مبني بر برشمردن گزارشهاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ح)

قض فاحش و شواهد بيشتري دال بر ن عنوانبه به اثبات رسيدنشان،هاي عربستان، در صورت اعمال شكنجه عليه فعاالن حقوق بشر، در زندان
  ور حقوق بشر، توسط مقامات سعودي؛آشرم
درنگ و يبد كردن اشاره به درخواست اين نهادهاي حقوق بشري از جامعه جهاني براي تحت فشار قرار دادن پادشاهي سعودي، جهت آزا ط)

  آميز حقوق انساني خود.هاي اين كشور، تنها به دليل اِعمال صلحدر زندان شدگان محبوسبدون قيد و شرط تمامي بازداشت
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، در خصوص مورد 1397آذرماه  15شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -3
 نكات .اي عربستانهشكنجه و آزار جنسي قرار گرفتن يكي ديگر از فعاالن حقوق بشر در زندان

   محوري اين گزارش عبارتند از:

درنگ بان حقوق بشر از حكومت عربستان سعودي، در خصوص صدور بيهدرخواست ديد الف)
 هاي اين كشور،المللي با مدافعان حقوق زنانِ محبوس در زندانمجوز براي مالقات ناظران مستقل بين

  ها؛مت و امنيت آناز ماه مه سال جاري ميالدي و اطمينان از سال
، در خصوص قرار گرفتن بان حقوق بشرديدهو  المللسازمان عفو بينهاي اخير اشاره به گزارش ب)

، واقع 13ويژه زندان امنيتي ذهبانهاي عربستان، بهمتداوم فعاالن حقوق بشر در معرض شكنجه در زندان
، ازجمله برخي و متهم كردن حكومت اين كشور به قرار دادن چندين فعال حقوق بشر 14در شمال جده

از زنان مدافع حقوق بشر، در معرض شكنجه و آزار جنسي، از زمان دستگير و زنداني شدنشان، از ماه 
  مه سال جاري ميالدي و البته، انكار اين اتهامات از سوي مقامات سعودي؛

شاور ، م15اشاره به قرار داشتن مردان مسئول سوء رفتار با زندانيان، تحت نظارت سعود القحطاني ج)
از اين منصب، به دليل دست داشتن  نسابق كاخ سلطنتي در امور رسانه و امنيت سايبري و بركنارشد

در محافل ديپلماتيك، همچنين اشاره به » 16هاشاهزاده تاريكي«در قتل جمال خاشقجي و معروف به 
ن در فهرستي به نام اقدام القحطاني به مديريت كارزارهاي اينترنتي عليه منتقدان سعودي و قرار دادنشا

  ها؛در راستاي مورد هدف قرار دادن آن» فهرست سياه«
درنگ و معتبر اشاره به ضرورت اقدام مقامات اين كشور به مورد تحقيق و بررسي قرار دادن بي د)

استفاده از زندانيان، ناگزير ساختن عامالن و مسئوالن شكنجه و سوء رفتار با مبتني بر سوء ،اتهامات
به زندانيان در دوره ه هاي واردان، پذيرفتن مسئوليت اعمال خود، جبران نمودن خسارات و آسيبزنداني

                                                            
١٣. Dhahban Prison 

رفتار با زندانيان در مكاني غيررسمي، آمده از سوي نهادهاي حقوق بشري، مراحل شكنجه و سوءهاي به دستگفتني است كه بر اساس گزارش. 14
  پذيرد.ذهبان، صورت مي ها به زندان، پيش از انتقال آن»هتل«به نام 

١٥. Saud al‐Qahtani 
١٦. “Prince of Darkness” 
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شان، همچنين، فراهم آوردن امكان دسترسي بالمانع زنان زنداني به مدت حبس پيش از محاكمهطوالني
دليل حمايت  شده تنها بهشان و آزاد كردن تمامي زندانيان محبوسخانواده يوكال و مالقات با اعضا

  .17ي اصالحاتاجراآميز از مسالمت
  

  بحرين*

، در خصوص گزارش 1397آذرماه  24انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز شنبه  -1
، مبني 1397آذرماه  22شنبه ، در روز پنج18نگارانساالنه به چاپ رسيده توسط كميته حمايت از روزنامه

نظر از هاي حكومتي كشورهاي جهان (صرفنگار در زندانزنامهرو 251كم بر محبوس بودن دست
اي نگاران ناپديد شده و يا اسارت توسط كنشگران غيردولتي)، به جرم عمل به وظايف حرفهروزنامه

، علي 20، احمد هوميدان19تن از آنان به بحرين، شامل عبدالجليل السِنكِيس 6خود و متعلق بودن 
و صدور بيانيه از سوي جوئل  24، سيد احمد الموسوي23الجزيري، محمود 22، حسن قنبر21معراج

عليه  باردهشتنگاران، مبني بر تشديد يافتن حمالت ، مدير اجرايي كميته حمايت از روزنامه25سايمون
اي دال بر كاهش يافتن اين روند، هاي گذشته و فقدان نشانهنگاران در سطح جهاني، در سالروزنامه

نگار، تنها به دليل پوشش دادن تحوالت و ش بودن زنداني اين تعداد روزنامههمچنين غيرقابل پذير
  27؛26رويدادهاي جاري

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .17

 https://www.hrw.org/news/2018/12/06/saudi‐arabia‐allow‐access‐detained‐women‐activists 
١٨. Committee to Protect Journalists (CPJ) 
١٩. Abdul Jalil Al‐Singace 
٢٠. Ahmed Humaidan 
٢١. Ali Ma'raj 
٢٢. Hassan Qambar 
٢٣. Mahmoud Al‐Jaziri 
٢٤. Sayed Ahmad Al‐Musawi 
٢٥. Joel Simon 

   گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: . 26
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/51529.html 

  : هاي پيشينتحول مرتبط در گزارش 27
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  2018اول دسامبر  –نگاران زنداني در جهان آمار روزنامه

  
، در خصوص درخواست 1397آذرماه  23سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه  انتشار گزارش از -2

جوي مقيم استراليا، از سازمان ملل، براي فراهم آمدن ، فوتباليست سابق و پناه28حاميان حكيم العرِيبي
محل نگهداري كنوني او تا زمان استرداد  -اين شهروند بحريني از زندان تايلند  يامكان الزم جهت آزاد

نكات قابل توجه در اين گزارش  .تمالي وي به بحرين به دليل محكوميت به ارتكاب جرم سياسيحا
  عبارتند از: 

                                                                                                                                                                                 
المللي پايان روز بين«ناسبت ، به م1397آبان ماه  11، در روز جمعه مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار بيانيه از سوي *

هاي خودسرانه، زندان، شكنجه نگاران بحريني با بازداشت، در خصوص مواجه بودن مداوم روزنامه»نگارانم عليه روزنامهدادن به مصونيت جرائ
  و مرگ از سوي دولت بحرين، تنها به دليل شغل خود، مبني بر

بيان در  ر و سركوب آزاديق بش، نويسندگان و مدافعان حقوسانيوبالگ نونگاران، محكوم كردن حمالت حكومت بحرين عليه روزنامه الف)
 هاي جدي در راستاي پاسخگو نمودن مرتكبان خشونت عليهاين كشور، همچنين درخواست از مقامات اين كشور براي برداشتن گام

  شان؛ها براي جرائمنگاران و مسئول شمردن آنروزنامه
ز ا 166نگار در بحرين، در حال حاضر، قرار گرفتن اين كشور در رتبه مهروزنا 15اشاره به بيانيه گزارشگران بدون مرز، مبني بر زنداني بودن  ب)

بندي شاخص جهاني آزادي مطبوعات در سال جاري ميالدي؛ به عبارت بر اساس رده -تر از سال گذشته دو رده پايين –كشور جهان  180ميان 
  ها؛ومت بحرين با آزادي مطبوعات و رسانهبه خصومت حك ، با توجه2013بندي در سال ديگر كسب بدترين رتبه از زمان آغاز اين رده

 حلجزيري، نجانبيل رجب، احمد هوميدان، محمود ا ازجملهنگاران زنداني در اين كشور، ترين روزنامهاشاره به اسامي برخي از سرشناس ج)
  احمد يوسف و سيد احمد الموسوي؛

ين هاي خودسرانه و محكوم كردن تمامي اتگيريمال خشونت و خطر مرگ، عالوه بر دسنگاران بحريني با اِعاشاره به مواجه بودن روزنامه د)
ي تشكيل اهي برااقدامات از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين، همچنين درخواست اين مركز از حكومت اين پادش

  نگاران و نويسندگان.اعمال خشونت و سركوب عليه روزنامه اردطرف جهت مورد بررسي و تحقيق قرار دادن مودادن هيأتي مستقل و بي
٢٨. Hakeem al‐Araibi 
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هاي حقوق بشري، ازجمله مركز آمريكا براي دموكراسي تهيه طومارهاي اضطراري از سوي گروه الف)
اي عالي ، خطاب به دفتر كميساري30و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين 29و حقوق بشر در بحرين

حقوق بشر سازمان ملل و ديگر مقامات بلندپايه سازمان ملل، همچون گزارشگر ويژه شكنجه و گروه 
مثابه اقدامي غيرقانوني و منافي هاي خودسرانه، مبني بر برشمردن استرداد العريبي، بهويژه بازداشت
مال شكنجه در صورت المللي حقوقي تايلند، با توجه به قرار گرفتن وي در معرض اعتعهدات بين

  بازگردانده شدن به بحرين؛
ميالدي و بر اساس  2014غيابي اين ورزشكار در دادگاهي در بحرين، در سال  يتاشاره به محكوم ب)

تن  150ها، به همراه ، مبني بر اقدام ادعايي آن31اعترافات اجباري برادر وي، عماد علي محمد العريبي
از سوي  20رغم اعالم ساعت ، به18,30پاسگاه پليس در ساعت ديگر به تخريب و آسيب رساندن به 

بودن وي به  مشغولگناهي العريبي، با توجه به عنوان زمان وقوع حادثه و همچنين اثبات بيدادگاه، به
  بازي فوتبال در زمان وقوع اين رويداد؛

مبني بر درخواست بان حقوق بشر، ، معاون بخش آسياي ديده32اشاره به اظهارات فيل رابرتسون ج)
جو، همچنين اقدام آزاد كردن اين پناه جهتكميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل از دولت تايلند 

  هاي اياالت متحده، سوئد و آلمان به تالش براي آزادي وي؛خانهسفارت
 لتاي حصور راساشاره به لزوم تحت فشار قرار گرفتن حداكثري مقامات تايلند از سوي استراليا، د د)

  اطمينان از بازگشت العريبي به اين كشور؛
لعريبي به همراه همسرش عازم تايلند بود، بيش از دو هفته در فرودگاه بانكوك گفتني است كه ا ه)

روز ديگر تمديد كرد تا درخواست دولت  60را  ويتحت بازداشت قرار گرفت. دادگاه مدت بازداشت 
اين در حالي است كه دولت استراليا  و را بررسي كندسابق تحويل دادن اين فوتباليست  جهتبحرين 

  ؛33شده است ين كشورخواستار بازگرداندن العريبي به ا

                                                            
٢٩. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٠. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٣١. Emad Ali Mohamed al‐Araibi 
٣٢. Phil Robertson 

  دين. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه گار .33
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، در خصوص 1397آذرماه  22شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
و زنداني درنگ نبيل رجب، فعال برجسته حقوق بشر بي يدرخواست از پادشاه بحرين براي آزاد

   باشد:به شرح زير مي گزارشمحورهاي مهم اين  .سياسي

ر لزوم بني بارائه استيناف اضطراري از سوي اين نهاد حقوق بشري به مقامات حكومت بحرين، م الف)
  آميز؛هاي مسالمتمحكوم به تحمل حبس به دليل ابراز عقايد خود در توئيت –آزاد كردن نبيل رجب 

شور و كاين  اب قرار دادن پادشاه، وزارت دادگستري و ديگر مقامات مسئول دراشاره به مورد خط ب)
شر، با ها براي ملغي كردن اتهامات و احكام صادر شده عليه اين فعال حقوق بدرخواست كردن از آن

 جهتعنوان زنداني سياسي، همچنين تقاضا نمودن از مقامات مزبور، شمار آمدن وي، بهتوجه به به
ن راهم آمدار، فز قرار نگرفتن اين زنداني در معرض اعمال شكنجه و يا ديگر موارد سوء رفتاطمينان ا

اني ات درمخود، دسترسي به وكيل مورد نظر و امكان اشخانواده يامكان مالقات منظم او با اعضا
عمال ن اِها براي رعايت حق آزادي بيان و لغو قوانين مبتني بر جرم انگاشتمناسب و درخواست از آن

  قانون كيفري؛ 216حق آزادي بيان و برگزاري اجتماعات، ازجمله بند شماره 
، با 1397ماه دي 10خواهي بحرين، در روز دوشنبه احتمال صادر شدن حكم دادگاه فرجاماشاره به ج)

دليل  سال حبس، در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، به 5توجه به محكوم شدن نيبل رجب به تحمل 
  توئيتري خود درباره جنگ يمن و اتهامات اعمال شكنجه در زندان جو؛هاي پست

گذار مركز حقوق بشر خليج ، بنيان34د) گفتني است كه نبيل رجب رئيس مركز حقوق بشر بحرين
  ؛37بان حقوق بشر استو عضو ديده 36المللي حقوق بشر، معاون دبيركل فدراسيون بين35(فارس)

                                                                                                                                                                                 
 https://www.theguardian.com/world/2018/dec/15/un‐urged‐to‐seek‐australia‐based‐hakeem‐al‐araibis‐
freedom‐from‐thai‐jail 
٣٤. Bahrain Center for Human Rights 
٣٥. Gulf Centre for Human Rights 
٣٦. International Federation for Human Rights 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .37
 https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/9566/2018/en/ 
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 3، مبني بر گذشتن 1397آذرماه  16حرين ميرور، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سايت ب -4
، در 39، رهبر انجمن عمل اسالمي (جنبش اَمَل در بحرين)38روز از اعتصاب غذاي هشام الصَباغ

هاي درماني و پزشكي براي او، اشاره اعتراض به ممانعت به عمل آوردن مقامات زندان از انجام مراقبت
هاي بحرين و منجر شدن آن به رو به دامِ متناقض با حقوق بشر، در زنداندار بودن اين اقبه سابقه

ها و اشاره به اظهارات ابتسام الصائغ، فعال وخامت گذاردن سالمت زندانيان و حتي مرگ برخي از آن
رغم نياز مبرم وي به حقوق بشر، در اين زمينه، مبني بر توقف يافتن مراحل درماني الصباغ، به

هاي وارد شده به اين زنداني، بر اثر اعمال شكنجه در پزشكي، با توجه به صدمات و آسيبهاي مراقبت
  .40ويدوران بازجويي، پس از بازداشت خودسرانه 

  

  امارات متحده عربي*

، در خصوص 1397آذرماه  21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -1
نكات مهم اين  .شگاه در امارات متحده عربي به اعتصاب غذا در زندان، استاد دان41اقدام ناصر بن غيث
  گزارش عبارتند از:

 45هاي حقوق بشري، در خصوص اقدام اين استاد دانشگاه به اعتصاب غذاي اظهارات گروه الف)
، در ابوظبي: گفتني است كه ناصر بن غيث به تدريس رشته 42روزه، در زندان فوق امنيتي الرَزين

هايي در انتقاد از پرداخته و به دليل نشر توئيت، در شعبه دانشگاه سوربون پاريس در ابوظبي مياقتصاد
  ميالدي شده است؛ 2017سال حبس از ماه مارس سال  10مقامات اماراتي، محكوم به تحمل 

                                                            
٣٨. Hisham Al‐Sabbagh 
٣٩. Islamic Action Society (Amal) 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: .40
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/51407.html 
٤١. Nasser bin Ghaith 
٤٢. Al‐Razeen 
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رباره د المللگزارش سازمان عفو بيناشاره به قرار گرفتن وي تحت اعمال شكنجه و آزار و اذيت و  ب)
 زنداني اين يي از طرفاعمال مداوم شكنجه و آزار و اذيت جنسي در زندان الرزين، همچنين اعتصاب غذا

  كم صادر شده براي او و شرايط نامناسب زندان؛درگذشته به دليل اعتراض به ح
(مستقر در  44المللي آزادي در امارات متحده عربي، از اعضاء كمپين بين43اشاره به اظهارات جو اُدل ج)

انگلستان)، مبني بر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن مداوم بن غيث، توسط مأموران زندان، همچنين 
هاي هاي درماني و پزشكي و محبوس شدن او در سلولبتترين مراقمحروم شدن وي از ابتدايي

  انفرادي، در سال گذشته؛
هاي حقوق بشري، مبني بر اقدام مقامات امارات متحده عربي به اشاره به اظهارات ديگر گروه د)

مدت تعداد قابل توجهي از مدافعان حقوق بشر و اساتيد دانشگاه، بدون هرگونه زنداني كردن طوالني
  ؛45تهامتفهيم ا

  
 19، مستقر در ژنو، در روز دوشنبه 46المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -2

 ي) به مناسبت روز جهاني حقوق بشر و هفتادمين سالگرد امضا2018دسامبر سال  10( 1397آذرماه 
، در 4819دسامبر سال  10، توسط مجمع عمومي سازمان ملل، در 47اعالميه جهاني حقوق بشر

نكات  .خصوص ناكامي دولت امارات متحده عربي در پايبندي به تعهدات خود ذيل اين اعالميه
   محوري مطرح شده اين گزارش عبارتند از:

فرد مورد نظر  يتممنوعيت هرگونه  ابراز عقيده سياسي در اين كشور، با توجه به امكان محكوم الف)
اش، قرار گرفتن وي در معرض اراتي از او و خانوادهبه تحمل حبس در زندان، سلب شدن تابعيت ام

                                                            
٤٣. Joe Odell 
٤٤. International Campaign for Freedom in the UAE 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 45
 https://www.aljazeera.com/news/2018/12/jailed‐uae‐academic‐nasser‐bin‐ghaith‐hunger‐strike‐

181212131559591.���� 
٤٦. International Centre for Justice and Human Rights 
٤٧. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
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مخاطراتي چون، ناپديدشدگي اجباري و زنداني شدن در مكاني نامعلوم و باقي ماندن خانواده او بدون 
  هاي متوالي؛برخورداري از هرگونه اطالع، در مورد شرايط اين زنداني، پس از گذشت ماه

رار قاس از اعمال شكنجه عليه زندانيان سياسي، بدون هراشاره به ارتكاب نيروهاي امنيتي به  ب)
ز پيش افات اعترا يگرفتن در برابر هرگونه مجازات و يا بازخواست، ناگزير نمودن زنداني به امضا

ل ه تحمبنوشته شده، پيش از انجام مراحل بسيار موجز محاكمه و محكوم نمودن خودسرانه افراد 
ر معرض دكومت ن نه تنها زندانيان سياسي، بلكه تمامي منتقدان ححبس، همچنين، اشاره به قرار گرفت

  ي؛ترين حقوق انسانجويانه، در تناقض با اساسيمواجهه با اقدامات تالفي
رجه دمثابه شهروند شمار آمدنشان، بهاشاره به قرار داشتن كارگران مهاجر در شرايط غيرانساني و به ج)

 ها و سوء رفتارهااستفادهان و خدمتكاران خانگي با انواع سوءبودن كارگر هدوم در اين ميان مواجه
از  23ند برفتارهاي فيزيكي و...)، متناقض با (ازجمله ساعات كار اضافه، شرايط نامناسب مسكن، سوء

 وستقل ماعالميه جهاني حقوق بشر، همچنين محروم شدن اين كارگران از دسترسي به مقام قضايي 
ها در غالب موارد، با احكام صادر شده در راستاي حمايت از حقوق آنطرف و مواجهه شدن بي

  كارفرماي اماراتي؛
اشاره به ديگر موارد نقض حقوق بشر در اين كشور، ازجمله دستگيري خودسرانه و محكوم كردن  د)

، دانشجوي بريتانيايي به تحمل حبس ابد، به اتهام جاسوسي و البته عفو شدن وي، پس از 48متيو هجز
جمعي گروهي از قضات، وكال، دانشگاهيان، مداخله ديپلماتيك مقامات بريتانيايي، محاكمه دسته

ها و محكوم كردن بسياري از آن 50»9449يو.اِي. ايي. «نگاران و مدافعان حقوق بشر، موسوم به روزنامه

                                                            
٤٨. Matthew Hedges 
٤٩. UAE 94 

  هاي پيشينسوابق در گزارش .50
پنجمين سالگرد  ، به مناسبت1397شنبه اول آذر ماه ، مستقر در ژنو، در روز پنجالمللي عدالت و حقوق بشرمركز بينانتشار گزارش از سوي *

جمعي گروهي از قضات، وكال، ملل، در خصوص محاكمه دسته هاي خودسرانه سازمانرأي صادر شده از سوي گروه كاري بازداشت
هاي متفاوت و در تالش براي محقق ساختن رخوردار از پيشينه، ب»94يو.اِي. ايي. «موسوم به نگاران و مدافعان حقوق بشر، دانشگاهيان، روزنامه

  :ي برانون در امارات متحده عربي، مبنهدفي مشترك، مبتني بر دفاع از حقوق بنيادين و شرافت انساني و ارتقاء اجراء ق
ميالدي، به شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي، مبني بر برگزاري انتخابات  2011ارائه دادخواست، در ماه مارس سال  الف)

اين شورا و اقدام حكومت امارات پس از گذاري به مستقيم، آزاد و شفاف جهت برگزيدن تمامي اعضاء شوراي ملي فدرال و اعطاء اختيار قانون
نويسان، وكال، قضات، نگاران، وبالگها تن از فعاالن، روزنامهكنندگان آن، دستگيري دهدريافت اين دادخواست به سركوب گسترده تمامي امضاء
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نان مدافع و همچنين دستگيري و زنداني ز 52،53و احمد منصور 51اسامه النجار ازجملهبه تحمل حبس، 
و اسناد و مدارك صوتي به دست  55و مريم البلوچي 54حقوق بشر، همچون امينه العبدُلي، عاليه عبدالنور

  شان در برابر اعمال شكنجه و آزار و اذيت؛آمده از اين زندانيان، مبني بر قرار گرفتن
سال پس  70عربي، كننده بودن وضعيت حقوق بشر در امارت متحده آميز و نگرانتأكيد بر مخاطره ه)

افشاري ه و پاعالميه جهاني حقوق بشر، با توجه به زنداني تمامي مدافعان اين عرص ياز گذشت امضا
  نمودن مقامات اماراتي بر نقض حقوق اساسي شهروندان خود؛

                                                                                                                                                                                 
منحل كردن هيأت برگزيده كانون قضات و  دانشگاهيان، مقامات دولتي، مخالفان سياسي و شهروندان اماراتي، تحت فشار قرار دادن جامعه مدني،

  جايگزين كردن آن با هيأت متشكل از اعضاء تعيين شده توسط حكومت؛
ها ط آنكان و شرايمع دادن اشاره به ديگر اقدامات حكومت امارات در اين زمينه، از جمله زنداني كردن طوالني مدت اين افراد، بدون اطال ب)

ر دتن از اين فعاالن،  94رفتار براي چندين ماه متوالي و سرانجام متهم كردن ها در معرض شكنجه و سوءآنهايشان، قرار دادن به خانواده
  ميالدي به تحمل حبس؛ 2013ها در ماه ژوئيه سال دادگاهي كامًال غيرعادالنه، به توطئه عليه نظام و تالش براي براندازي آن و محكوم كردن آن

زاد كردن ميالدي، مبني بر ضرورت آ 2013هاي خودسرانه سازمان ملل، در سال سوي گروه كاري بازداشت صادر شده از اشاره به رأي ج)
ها و تأكيد بر به وقوع پيوستن موارد متعدد نشده، به دليل خودسرانه بودن روند دستگيري و زنداني كردن آفعال بازداشت 94تن از  61درنگ بي

  ين فعاالن؛هاي غيرمنصفانه و و فقدان مبناي حقوقي كافي براي بازداشت اوجه به برگزاري دادگاهنقض حقوق بشر در اين فرآيند، با ت
هاي جامعه مدني هاي صادر شده از سوي سازماناعتنايي كردن مقامات اماراتي به نظرات و رأي اين نهاد سازمان ملل و شكواييهاشاره به بي د)

  هاي خودسرانه؛داشتالمللي و قوانين ملي، همچنين امتناع ورزيدن از آزاد كردن قربانيان بازت بينو تداوم بخشيدن به روند جاري نقض تعهدا
االن ي بسياري از ديگر فعزنداني و اقدام مقامات اين كشور به بازداشت و محاكمه غيرقانون 61اشاره به تداوم يافتن مدت زمان حبس اين  ه)

  د خود؛مدني، تنها به دليل ابراز آزادانه عقاي
به ابزار انه، به مثاالمللي عدالت و حقوق بشر، در خصوص استفاده متداوم و مكرر از دستگيري خودسراشاره به ابراز نگراني عميق مركز بين و)

 درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيانها براي آزاد كردن بيسركوب مخالفان، از سوي مقامات امارات متحده عربي، درخواست از آن
ها و حقوق قانوني، همچنين درخواست از شان از تمامي آزاديمنديها و فراهم آوردم امكان بهرهسياسي، متوقف ساختن نقض حقوق آن

ر هاي كارشناسي سازمان ملل، دالمللي خود و همكاري نمودن با فرآيندهاي ويژه كميتهمقامات اين كشور براي جدي تلقي كردن تعهدات بين
  ء بخشيدن به وضعيت حقوق بشر در امارات متحده عربي.راستاي ارتقا

٥١. Osama Al‐Najjar 
٥٢. Ahmed Mansoor 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .53
در » اجالس جهاني مدارا«ري نخستين ، در خصوص برشمردن برگزا1397آبان ماه  23ارشنبه ، در روز چهبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *

ا برپا كردن بها در اين كشور، ناپذير بودن مخفي ساختن روند رو به وخامت سركوبدُبي، به منزلة نماد رياكاري امارات متحده عربي، با توجه به امكان
  .كشوري پيشرو و قائل به احترام به حقوق بشر از خود ن چهرهراي به تصوير كشيدچنيني و يا تالش كردن بهاي اينكنفرانس

٥٤. Alia Abdulnour 
٥٥. Mariam  Al‐Baloushi, 



  14                                                                                                                               75گزارش راهبردي 

 

المللي عدالت و حقوق بشر از دولت امارات متحده عربي، براي انجام اشاره به درخواست مركز بين و)
اقدامات الزم در خصوص ارتقاء وضعيت حقوق بشر در اين كشور و پايبندي كامل آن به  درنگبي

المللي در راستاي محقق ساختن اين هدف و مفاد اعالميه حقوق بشر جهاني و ديگر سازوكارهاي بين
ابراز اميدواري اين نهاد حقوق بشري در خصوص بهبود يافتن وضعيت حقوق بشر و مدافعان اين 

  .56امارات متحده عربيحوزه در 
  

  فارسب) موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي حاشيه خليج

  عربستان، بحرين و امارات متحده عربي*

سي دقيق برر پيرامون، 1397آذرماه  16الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -
، عمان، مل بحرين، كويتشا –فارس و موشكافانه وضعيت حقوق بشر در كشورهاي حاشيه خليج

  :نكات محوري اين گزارش به شرح زير استعربستان سعودي، امارات متحده عربي و قطر، 

افزايش  المللي به وضعيت حقوق بشر در اين منطقه، با توجه بهمعطوف شدن مجدد توجه جامعه بين الف)
، پيش از برگزاري آخرين يفارس، عليه آزادوسط كشورهاي حاشيه خليجتهاي انجام شده ميزان سركوب

  ، در عربستان؛1397آذرماه  18جلسه شوراي همكاري خليج (فارس)، در روز يكشنبه 
الملل، مبني بر ، مدير كارزارهاي خاورميانه در سازمان عفو بين57اشاره به اظهارات هبه مرايف ب)

نگاران و شر، روزنامهرحمانه، براي فعاالن حقوق بشدت بيعنوان سالي به، به2018برشمردن سال 
بار جمال خاشقجي، در ماه فارس، اشاره به قتل فاجعهطلب، در كشورهاي منطقه خليجمخالفان صلح

اكتبر سال جاري و تأثير آن بر آشكار شدن بيشتر سوابق حقوق بشري عربستان سعودي در داخل كشور 

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين .56

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/981-human‐rights‐in‐jeopardy‐in‐the‐uae‐during‐

human‐rights‐day.html 
٥٧. Heba Morayef 
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زاري اجتماعات در تمامي كشور و در يمن و تأكيد بر تداوم يافتن سركوب حقوق آزادي بيان و برگ
  ؛2018عضو اين شورا، در سال 

انه به فارس از اختيار كامل براي مجرماشاره به برخوردار نبودن رهبران كشورهاي منطقه خليج ج)
ها با آن ه شدنشمار آوردن هرگونه اقدام شهروندان خود، در راستاي ابراز مخالفت با حكومت و مواجه

  المللي؛پيامدهاي بين
، حبس اذيت واشاره به تداوم موارد نقض حقوق بشر در اين كشورها، ازجمله اعمال شكنجه، آزار  د)

قوانين ضد «ها از عبارت برداري كردن حكومتهاي غيرمنصفانه و بهرهخودسرانه، اعدام و محاكمه
  ا؛هدر راستاي مورد ارعاب قرار دادن منتقدان و خاموش كردن صداي اعتراض آن» تروريستي

ي، در هاي انجام شده، در ماه مه سال جاري ميالدي، توسط مقامات سعوداشاره به موج دستگيري ه)
ان وق زنراستاي مورد هدف قرار دادن بسياري از مدافعان حقوق بشر، ازجمله فعاالن برجسته حق

حانيون و رو (همچون، لوجين هذلول، ايمان النفجان و عزيزه اليوسف)، منتقدان دولت، دانشگاهيان،
عال فمغام، ي حكم اعدام براي اسراء الغاجراشيعيان، همچنين تالش مقامات قضايي اين كشور براي 

  شيعه، به دليل مشاركت در تظاهرات اعتراضي ضدحكومتي در استان قطيف؛
هبران رها مخالف حكومت در كشورهاي بحرين و امارات متحده عربي (ازجمله اشاره به زنداني ده و)

 مچون،ن همچون، شيخ علي سلمان، حسن مشيمه و عبدالوهاب حسين و مدافعان حقوق بشر همخالفا
به حذف  تاكنون، 2016نبيل رجب و عبدالهادي الخواجه) و اقدام مقامات بحريني از اواسط سال 

  يافته در اين كشور؛سيستماتيك مخالفان سياسي سازمان
 اصر بنبشر، محمد الروكِن، وكيل حقوقي و ناشاره به محكوم شدن احمد منصور، فعال حقوق  ز)

مدت، تنها به هاي طوالنيغيث، استاد دانشگاه توسط مقامات امارات متحده عربي، به گذراندن حبس
  آميز عقايد خود؛دليل ابراز مسالمت

هاي اين كشورها، به داخل مرزهايشان و اشاره به محدود نبودن موارد نقض حقوق بشر از سوي دولت ح)
ترش يافتن آن به كشورهاي ديگر منطقه، ازجمله پديد آمدن بزرگترين بحران بشري، توسط عربستان گس
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سعودي و امارات متحده عربي در يمن، با رقم زدن جنگي خونين در اين كشور و قرار دادن آن در آستانه 
  قحطي؛

ربيِ متحد غاي ويژه كشورهالملل از جامعه جهاني، بهاشاره به درخواست سازمان عفو بين ط)
منظور تحت فشار قرار دادن حاكمان اين كشورها، در فارس بهكشورهاي عضو شوراي همكاري خليج

  راستاي احترام گذاردن به حقوق بشر و حمايت به عمل آوردن از آن؛
فارس گفتني است كه در اين گزارش به موارد نقض حقوق بشر در ديگر كشورهاي حاشيه خليج ي)

نظر شده ، كه با توجه به خارج بودن آن از محدوده بررسي اين گزارش، از ذكر آن صرفنيز اشاره شده
است، هرچند كه موارد ارتكاب كشورهاي عربستان، بحرين و امارات به نقض حقوق بشر، بسيار 

  .58تر از ساير كشورها استگسترده
  

  عربستان سعودي و بحرين*

 12، در روز دوشنبه 59دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي، مركز آمريكا براي  -
هاي بحرين و عربستان سعودي براي پايان ، در خصوص درخواست اين نهاد از دولت1397 آذرماه

المللي افراد مبتال به ناتواني با سالگرد روز بين زمانهماستفاده از افراد مبتال به ناتواني، بخشيدن به سوء
   نكات مهم مطروحه در اين گزارش عبارتند از: .الن)المللي معلو(روز بين

خصوص در دو فارس، بهويژه معلوالن زنداني، در كشورهاي حوزه خليجنقض حقوق افراد ناتوان، به الف)
  ؛60ها در كنوانسيون حقوق افراد مبتال به ناتوانيرغم عضويت آنكشور بحرين و عربستان، به

نويس و فعال حقوق بشر مهندس مكانيك بحريني، وبالگ –يل السنكيس اشاره به پرونده دكتر عبدالجل ب)
و محكوم به تحمل حبس ابد: لزوم توجه به فلج بودن اين زنداني و ناگزير شدن وي به استفاده از صندلي 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .58

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/human‐rights‐in‐the‐gulf‐under‐renewed‐scrutiny‐

ahead‐of‐gcc‐summit/ 
٥٩. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٦٠. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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استفاده از ناتواني او براي تحميل درد و رنج حال مواجه بودن او با اعمال شكنجه، سوءدار و درعينچرخ
هاي درماني، اعترافات از پيش نگاشته شده، محروم كردن از مراقبت ير، وادار كردن وي به امضابيشت

  ؛ويهمچنين آويختن زنجير به دست و پاي 
وم به المللي و محكعكاس مطبوعاتي بحريني، برنده جايزه بين –اشاره به پرونده احمد هوميدان  ج)

مي از به عفونت شديد چش ي ويتوجه به ابتال : لزوم2014سال حبس از ماه مارس سال  10تحمل 
وجه ي، با تن زندان، امتناع كردن مقامات زندان از فراهم آوردن امكانات درماني الزم براي اي2017سال 

  اي خود؛ز دست دادن شغل حرفهااحتمال نابينا شدن وي و به
ساله عربستاني، دستگير و  23نواي اي ناشمعترض نابينا و تا اندازه - 61اشاره به پرونده منير آل آدم د)

: لزوم توجه به نقض شدن تمامي 2011زنداني شده به دليل مشاركت در تظاهرات اعتراضي سال 
حقوق اين فرد در زمان انجام فرايندهاي قضايي، قرار گرفتن وي در معرض اعمال شكنجه از سوي 

رضه شنوايي براي اين زنداني بر اثر امضا نمودن اعترافات اجباري، پديد آمدن عا جهتمقامات زندان 
هاي درماني و عمل جراحي الزم براي بازگرداندن مراحل اعمال شكنجه، محروم شدن او از مراقبت

  شنوايي وي؛
از ي بر ابر، مبناشاره به اظهارات مدير اجرايي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ه)

بستان و ر بحرين و عرو تبعيض عليه افراد مبتال به ناتواني د استفادهنگراني در خصوص اعمال سوء
  المللي؛ها در پايبندي به تعهدات خود ذيل قانون بشردوستانه بينناكامي آن

عهدات پايبند ماندن به ت هتجهاي هر دو كشور اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از دولت و)
يه ادينه عليض نهبه ناتواني و پايان بخشيدن به اعمال تبع خود بر اساس كنوانسيون حقوق افراد مبتال

  ها؛استفاده از آنمعلوالن جسمي و ذهني و سوء
تحت فشار قرار دادن مقامات بحرين و  جهتالمللي اشاره به درخواست اين مركز از جامعه بين ز)

دادن حقوق افراد ناتوان، مورد حمايت قرار  منظوربههاي عملي، عربستان، در راستاي اتخاذ نمودن گام

                                                            
٦١. Munir al‐Adam 
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هاي درماني و پزشكي، لغو كردن تمامي ها در زمينه دسترسي نامحدود به مراقبتحق آن ازجمله
  .62ها و مورد بررسي قرار دادن دقيق دعاوي مربوط به اعمال شكنجه عليه زندانيان معلولاتهامات آن

  

 

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

  

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

، در خصوص 1397آذرماه  25بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -1
اي جهاني، هاي اين نهاد حقوق بشري در زمينه يمن، براي ارائه در سومين دور از بررسي دورهتوصيه

ز اشور، يكمين اجالس شوراي حقوق بشر، با توجه به رو به وخامت گذاردن شرايط اين ك در سي و
م براي و به دليل فراهم نبودن شرايط الز 2014اي، در سال زمان انتشار آخرين گزارش بررسي دوره

ن اين هاي پذيرفته شده از سوي دولت يمن (دولت عبد ربه منصور هادي) در دور پيشيعمل به توصيه
نگ، در هاي درگير در جررسي، مبني بر لزوم اتخاذ اقدامات الزم از سوي مقامات يمن و ديگر طرفب

  ن:ها و صدمات وارد شده به مردم آن، در رابطه با محورهايي چوراستاي كاستن از ميزان آسيب

  ها؛آسيب پذيري و جبران خسارات وپاسخگويي و مسئوليت الف)
  ديگر سوء رفتارها؛هاي اجباري و ناپديدشدگي ب)
  نگاران و فعاالن حقوق بشر؛روزنامه ج)
  زنان؛ د)

                                                            
  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش  .62

 https://www.adhrb.org/2018/12/adhrb‐calls‐on‐bahrain‐and‐saudi‐arabia‐to‐end‐abuse‐of‐disabled‐
persons‐on‐international‐day‐of‐persons‐with‐disabilities/ 
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  داخل كشور؛ هايخانمانبي وجويان، پناهندگان سياسي، مهاجران پناه ه)
  ؛63استفاده از كودكانسوء و)
  

 ، مبني بر اظهارات لين1397آذرماه  22شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 2
آمده از دستيابي هاي بخش خاورميانه اين سازمان، در واكنش به اخبار به دستمعلوف، مدير پژوهش

بس، در شهر بندري حديده و پديد آمدن هاي درگير در جنگ يمن به موافقت در زمينه برقراري آتشطرف
هاي بشردوستانه، ي و كمكها تن از شهروندان يمنيِ در انتظارِ دريافت كاالهاي ضرورنور اميد براي ميليون

هاي شديد ميان با توجه به تأثير مخرب و ويرانگر، ايجاد وقفه در اين روند، به دليل در جريان بودن درگيري
هاي وانتقال كمكها براي ممانعت به عمل آوردن از نقلطرفين بر مردم اين كشور و اقدام عامدانه آن

هاي درگير به فراهم المللي، همچنين درخواست از تمامي طرفبشردوستانه و از اين رو، نقض قوانين بين
هاي حقوق بشري و امدادرسان، در رابطه با انتقال آوردن امكان الزم براي نهادهاي سازمان ملل و سازمان

بالمانع مواد غذايي، سوخت، دارو و تجهيزات پزشكي و درماني به شهروندان درمانده اين كشور، پايان 
ي عدالت در اجراامات منجر به نقض فاحش قوانين بشردوستانه، اطمينان حاصل نمودن از بخشيدن به اقد
  65؛64ها و جبران خسارات وارده براي قربانيان و بازماندگان اين جنگخصوص آن

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .63

 https://www.hrw.org/news/2018/12/16/human‐rights‐watch‐submission‐universal‐periodic‐review‐
yemen 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:بين گزارش سازمان عفو .64
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/yemen‐ceasefire‐in‐hodeidah‐brings‐long‐awaited‐

glimmer‐of‐hope‐to‐millions/ 
هاي خونبار در بس در يمن، درگيريبه رغم اعالم آتش، 1397آذر ماه  25، در روز يكشنبه شبكه خبري يورورنيوزبه گزارش گفتني است كه  .65

حمالت هوايي نيروهاي ائتالف عربي به رهبري عربستان و درگيري آنها با  .شدت گرفت ،زدهواقع در غرب اين كشور جنگ ،بندر حديده
يك مقام نزديك به «در حديده ادامه يافت. خبرگزاري فرانسه به نقل از ، 1397ماه ر آذ 25تا بامداد يكشنبه  24از شنبه شب نيروهاي انصارا...، 

بودند. اين آمار انصارا... تن از آنان از نيروهاي  22نفر كشته شدند كه  29نويسد در اين حمالت دست كم مي» دولت و برخي شهروندان يمني
نيز خبر حمله شديد هواپيماهاي ائتالف در استان حديده در روز روهاي انصارا... نيخبرگزاري سبا متعلق به  .به طور رسمي تأئيد نشده است
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ر خصوص باالتر د، 1397آذرماه  21انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز چهارشنبه  -3
العات مطابق با مط - هزار نفر  80نزديك به  –دگان يمني بر اثر جنگ و خشونت شبودن ميزان كشته

  از:  نكات مهم اين گزارش عبارتند. ميالدي تاكنون 2016انجام شده در اين زمينه، از سال 

دن تعداد كل هزار كشته در يك ماه و رسي 3افزايش چشمگير ميزان تلفات جنگ يمن، به بيش از  الف)
الم شده از سوي اغلب شش برابر رقم اع – 2016ي سال ابتداهزار نفر از  60بيش از  شدگان بهكشته
  هزار نفر)؛ 10ها و سياستمداران (رسانه

هاي مكاني و رويدادي مناقشه مسلحانه در پروژه داده«اشاره به اظهارات يكي از پژوهشگران  ب)
نفر از شهروندان  3068ي بر كشته شدن ، پيش از اين، مستقر در دانشگاه ساسكس انگلستان، مبن»66يمن

شدگان بر اثر جنگ و يمني، تنها در ماه نوامبر سال جاري ميالدي و درنتيجه، رسيدن تعداد كل كشته
شدگان ميالدي: الزم به ذكر است كه اين آمار، كشته 2016نفر، از ماه ژانويه سال  60223خشونت، به 

  شود؛هايي، چون وبا را شامل نميبه بيماريي ابتالتغذيه و بر اثر گرسنگي و يا سوء
آمده از صدها روزنامه و سايت ستداز اطالعات به  ابتداهاي اين مطالعه، اشاره به كسب نمودن داده ج)

ها و با رشهاي سياسي در اين گزاخبري اينترنتي يمني، با در نظر گرفتن ميزان احتمالي وجود جانبداري
  كارانه و سرانجام دستيابي به آمار نهايي؛هاي منابع بسيار محافظهتطابق دادن آن با گزارش

مار تخميني ميالدي و رسيدن به آ 2015شدگان سال ه محاسبه نمودن كشتهاشاره به اقدام اين نهاد ب د)
من در يشدگان جنگ هزار نفر، تنها براي اين سال و درنتيجه افزايش يافتن آمار مجموع كشته 20تا  15

  هزار نفر؛ 80الي  75سال، به  4طول 
الت گسترده عربستان سعودي و امارات اشاره به افزايش ميزان تلفات در سال جاري ميالدي، با توجه به حم ه)

ترين گذرگاه عبور كاالهاي تجاري و امدادي: باال متحده عربي به بندر حديده در سواحل درياي سرخ و مهم
  ؛67نفر 28115و رسيدن آن به رقم  2018ماه نخست سال  11شدگان در درصدي ميزان كشته 68رفتن 

                                                                                                                                                                                 
عضو . اين در حالي است كه نيروهاي هوادار دولت را به بمباران مناطق مسكوني حديده در عصر روز شنبه متهم كرده استو يكشنبه را تأييد 

  .وارد مرحله اجرايي خواهد شد ،1397ماه  آذر 27شنبه روز سهيده از بس در الحديمن اعالم كرد كه آتش ا...دفتر سياسي جنبش انصار
٦٦. Yemen for the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) 

  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  .67
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ر خصوص د، 1397آذرماه  14ي، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي نشريه فارين پاليس -4
كر در ذنكات قابل . هايي از يمن، از سوي نهادهاي سازمان مللاعالم رسمي پديد آمدن قحطي در بخش

  اين گزارش عبارتند از: 

، در خصوص قرار داشتن 69و سازمان غذا و كشاورزي 68گزارش رسمي دو نهاد، برنامه جهاني غذا الف)
  شهروندان يمنيِ ساكن شهرهاي تحت كنترل نيروهاي انصارا...، در شرايط قحطي؛ هزار تن از 73

اله ميان س 4گ اشاره به رو به وخامت نهادن سريع شرايط انساني در اين كشور، به دليل تداوم جن ب)
 به(صارا... اي اننيروهاي ائتالف عربي به رهبري عربستان و برخوردار از حمايت اياالت متحده و نيروه

 ؛»تحت حمايت ايران«ادعاي اين گزارش) 
هاي ظارت نيروشهر تحت ن 8اشاره به اظهارات مقامات امدادگر سازمان ملل، مبني بر قرار داشتن  ج)

درصدي  20تر بودن انصارا...، ازجمله حجه و تعز، در شرايط بدترين بحران بشري در جهان و البته كم
تجربه كردن  شرايط قحطي، در اين منطقه: به عبارت ديگر، آمار ارائه شده، براي اعالم رسمي وجود

ها، در ميليوني آن 5,5هزار تن از مردم اين دو شهر، از مجموع جمعيت  32شرايط قحطي توسط 
  ميليون تن از مردم شهرهاي مزبور، با بحران جدي غذايي؛ 3,3ه بودن هعوض، مواج

و  اي ائتالفشده از سوي نيروهدر برابر حصر اعمال اشاره به قرار گرفتن فقيرترين كشور خاورميانه د)
تر بودن شرايط در زده به لحاظ اقتصادي و بشري و تأكيد بر وخيماي مصيبتتبديل شدن آن به منطقه

ع از توزي يروهانمناطق تحت نظارت نيروهاي انصارا...، با توجه به ممانعت به عمل آوردن ادعايي اين 
هاي يمني و ها براي تحت فشار قرار دادن بيشتر خانوادهان و تالش آنهاي غذايي براي كودكبسته

منظور دريافت هاي اين مناطق، بهشان به بيمارستانها به منتقل كردن فرزندان گرسنهناگزير كردن
  المللي؛هاي بينهاي مالي بيشتر از سازمانكمك

                                                                                                                                                                                 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/yemen‐war‐death‐toll‐saudi‐arabia‐coalition‐
military‐assistance‐uk‐a8678376.html 
٦٨. World Food Program 
٦٩. Food and Agriculture Organization 
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تغذيه شديد، در مناطق تحت كنترل ءسال، با سو 5ه حدود دو ميليون كودك زير هاشاره به مواج ه)
هزار تن از اين كودكان در شرايط گرسنگي، در صورت  400نيروهاي انصارا... و احتمال قرار گرفتن 

هاي امدادي براي اين مناطق، همچنين اشاره به گزارش اخير گروه امدادرسان فراهم نيامدن كمك
  ؛71ر اثر گرسنگي از زمان آغاز جنگ تاكنونهزار كودك يمني ب 85، مبني بر مرگ »70نجات كودكان«

نهاد امدادرسان در خصوص رو به وخامت نهادن هر المللي و مردمهاي بيناشاره به هشدار دادن سازمان و)
چه بيشتر شرايط اين كشور، با تداوم يافتن جنگ داخلي، با توجه به كاهش يافتن و يا قطع شدن دسترسي 

 .72هاي درمانيها و كمككشور به مواد غذايي، آب آشاميدني و مراقبت ها تن از شهروندان اينميليون
 

                                                            
٧٠. Save the Children 

   هاي پيشين:سوابق در گزارش .71
ني بر اثر هزار كودك يم 85، در خصوص مرگ 1397آبان ماه  30، در روز چهارشنبه خبرگزاري اسوشيتدپرسانتشار گزارش از سوي *

  :گرسنگي، مبني بر
 5ي زير ) كودك يمن84701هزار ( 85، در خصوص مرگ حدود »نجات كودكان«المللي امدادگر بينآمار به دست آمده از سوي سازمان  الف)

 20نجر شدن مميالدي و  2015تغذيه حاد شديد) و بيماري از زمان آغاز شدن جنگ داخلي در اين كشور، از سال سال، بر اثر گرسنگي (سوء
  نشده به مرگ؛درصد از موارد درمان 30الي 
تغذيه، از زمان شروع جنگ در اين ميليون كودك يمني به اين نوع سوء 3/1هاي سازمان ملل در اين زمينه، مبني بر مبتال بودن ه آماراشاره ب ب) 

  كشور، تاكنون؛
دن ش قبال كشته ها كودك بر اثر گرسنگيِ قابل پيشگيري، دراشاره به اظهارات مدير بخش يمن در سازمان نجات كودكان، مبني بر مرگ ده ج)

يجي هسته و تدرفتادن آهر يك كودك بر اثر بمب و گلوله و تأكيد وي بر متحمل شدن رنج فراوان توسط كودكان گرسنه، با توجه به از كار ا
  هاي بدنشان تا توقف يافتن فعاليت آن در مرحله نهايي؛ها و دستگاهاندام

ورد ن، پس از مالدي تاكنوكردن حلقه محاصره اين كشور، از سال گذشته مي ترتأكيد بر اقدام ائتالف به رهبري عربستان سعودي، به تنگ د)
فتن ميزان هاي بالستيك نيروهاي انصارا...، و به شمار آوردن آن به عنوان مهمترين دليل افزايش ياحمله واقع شدن رياض توسط موشك

 درصد از 70 ه حياتي اين كشور براي وارداتگذرگا –ي حديده هاي اخير در شهر بندرگرسنگي در يمن، عالوه بر شدت يافتن مناقشات در ماه
  هاي بشردوستانه؛مواد غذايي و كمك

 4/4رآورده ساختن نيازهاي ميزان كافي براي ب –هزار تن در ماه  55اشاره به كاهش يافتن واردات كاالهاي تجاري از شهر حديده به ميزان  ه)
طق شمالي ن براي منانوبي عدجازمان بر ناگزير شدن امدادگران آن به انتقال دادن كاالها از بندر ميليون تن از مردم اين كشور و تأكيد اين س

  رساني به مردم نيازمند؛روند كمككشور و از اين رو كند شدن 
در  هاي ضروريالودن كااشاره به گسترش فقر و عدم توانايي شهروندان يمني جهت تهيه مواد غذايي براي خانواده خود، با وجود فراهم ب و)

  هاي كشور.بازار
  گزارش نشريه فارين پاليسي. قابل بازيابي در لينك: .72

 https://foreignpolicy.com/2018/12/05/united‐nations‐world‐food‐program‐body‐declares‐famine‐
conditions‐in‐parts‐of‐yemen‐conflict‐humanitarian‐crisis‐middle‐east‐congress‐trump‐saudi‐arabia‐
mohammed‐bin‐salman‐jamal‐khashoggi‐pressure‐en 


