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  1)                          19ه عربي(ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحدبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

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 آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397ماه و ديآذرماه 
 يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينحقوق بشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا

  

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

  

  عربستان سعودي*

دكتر  ي، مبني بر آزاد1397ماه دي 4شنبه ، در روز سه2انتشار گزارش از سوي سايت عربين بيزنس -
، با پس از هفت ماه بازداشت، بشر قابراهيم المديميغ، وكيل سرشناس عربستاني و فعال در حوزه حقو

توضيح علني از سوي  هرگونهاردن وضعيت جسماني وي بدون ارائه توجه به رو به وخامت گذ
المديميغ : گفتني است كه درباره بازداشت و شروط آزادي اين فعال سعوديمقامات حكومت عربستان 

توسط مقامات عربستان  ،زنفعال چند  ازجمله ،ها فعال ديگربه همراه ده ميالدي، 2017سال مه ماه در 
  3.4بازداشت شده بود

                                                            
 Middle East Monitorتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ سايت خبري Associated Pressخبرگزاري اسوشيتدپرس ( 1 (MEMO) ؛(

 Amnestyالملل ()؛ سازمان عفو بينHuman Rights Watchبان حقوق بشر (ديده Internationalحده )؛ مركز حقوق بشر امارات مت
 Emirates Centreعربي ( for Human Rights  (ECHR)المللي عدالت و حقوق بشر (مركز بين )؛International  Centre  for 

Justice and Human Rights) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror) و روزنامه نيويورك تايمز (The New York Times.(  
٢ Arabian Business 

 بيزنس. قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت عربين  3

 https://www.arabianbusiness.com/saudi‐arabia/410301‐detained‐saudi‐human‐rights‐lawyer‐said‐to‐
have‐been‐freed 
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  بحرين*

 27شنبه ، در روز سه5نهاد حقوق بشري ديگر 56بان حقوق بشر، به همراه صدور بيانيه از سوي ديده -
نكات مهم اين ، در خصوص پرونده نبيل رجب، مدافع حقوق بشر زنداني در بحرين، 1397آذرماه 
  عبارتند از: بيانيه

                                                                                                                                                                                 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .4

سازمان ملل،  شكنجه، در خصوص درخواست كميته مبارزه با 1397 آذرماه 21، در روز چهارشنبه شبكه خبري الجزيرهانتشار گزارش از سوي *
  ، مبني برها از زنداناز مقامات عربستان سعودي براي خاتمه بخشيدن به روند شكنجه فعاالن و آزاد كردن آن

، به اعمال شكنجه، 1397 آذرماه 20شنبه متهم شدن رياض، در نامه مجازي ارسالي از سوي اين نهاد حقوق بشر سازمان ملل، در روز سه الف)
سمر لوجين هُذلول، ايمان النفجان، عزيزه يوسف،  ازجملهها فعال زنداني در اين كشور، ، عليه دهسوء رفتارهاآزار و اذيت جنسي و ديگر 

ها بدون انجام مراحل تفهيم اتهام، از ماه مه سال جاري ميالدي، در بداوي، نسيم الساده، محمد الرابعه و ابراهيم المُديميغ و محبوس نمودن آن
  زندان ذهبان؛

رائف بداوي  ازجمله، فعال ديگر 6درنگ اين فعاالن و اشاره به درخواست كميته مبارزه با شكنجه از حكومت عربستان براي آزاد كردن بي ب)
، به دليل ابراز عقيده در راستاي مخالفت با نظام پادشاهي عربستان درمألعامسال حبس و شالق خوردن  10و محكوم به تحمل  سيوبالگ نو –

  در فضاي مجازي و
طرفانه، در رابطه با اتهامات بياشاره به تالش كارشناسان مستقل اين كميته در راستاي كسب اطالعات الزم در مورد جاري بودن تحقيقات  ج)
نگار عربستاني، مقيم يي جمال خاشقجي، روزنامهفرا قضاشده به باالترين سطوح مقامات عربستان و متهم به ارتكاب به اعمال شكنجه و قتل وارد

  آمريكا.
٥  Bahrain  Center  for  Human  Rights,  ActiveWatch  –  Media  Monitoring  Agency,  Adil  Soz  ‐  International 
Foundation for Protection of Freedom of Speech, Africa Freedom of Information Centre (AFIC), Americans 
for Democracy & Human Rights  in Bahrain  (ADHRB), Amnesty  International, Arabic Network  for Human 
Rights  Information  (ANHRI),  Association  for  Freedom  of  Thought  and  Expression  (AFTE),  Association  of 
Caribbean Media Workers,  Bahrain  Institute  for  Human  Rights,  Bahrain  Interfaith,  Bytes  for  All  (B4A), 
Campaign  Against  Arms  Trade,  CIVICUS,  Cairo  Institute  for  Human  Rights  Studies  (CIHRS),  Cambodian 
Center for Human Rights (CCHR), Electronic Frontier Foundation (EFF), FIDH under the Observatory for the 
Protection  of  Human  Rights  Defenders,  Foro  de  Periodismo  Argentino,  Freedom  Forum,  Free  Media 
Movement, Frontline Defenders, Globe International Center, Gulf Centre for Human Rights (GCHR), Gulf 
Institute for Human Rights, Human Rights Watch, I'lam Arab Center for Media Freedom Development and 
Research, Independent Journalism Center (IJC), Index on Censorship, Initiative for Freedom of Expression 
–  Turkey,  International  Press  Centre  (IPC),  ISHR,  Maharat  Foundation,  Martin  Annals,  Mediacentar 
Sarajevo,    Media,  Entertainment  and  Arts  Alliance,  Media  Institute  of  Southern  Africa  (MISA),  Media 
Rights  Agenda  (MRA),  Media  Watch,  MENA  Monitoring  Group,  Norwegian  PEN,  OMCT  under  the 
Observatory  for  the  Protection  of  Human  Rights  Defenders, OpenMedia,  Pacific  Freedom  Forum  (PFF), 
Pacific Islands News Association (PINA), Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) 
PEN America RAFTO, Reporters Without Borders  (RSF),  Salam  for Democracy  and Human Rights,  Social 
Media  Exchange  (SMEX),  Southeast  Asian  Press  Alliance  (SEAPA),  South  East  European  Network  for 
Professionalization of Media (SEENPM), South East Europe Media Organisation, Syrian Center for Media 
and Freedom of Expression (SCM), World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), World 
Association of Newspapers and News Publishers. 
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منظور لغو تمامي جرائم و يل رجب، بهدرنگ نبدرخواست از مقامات بحرين براي آزاد كردن بي الف)
ها و رفع تمامي اتهامات وارد شده به او، با توجه به احتمال صدور حكم از سوي دادگاه محكوميت

، در قبال درخواست انجام تجديدنظر در مورد 1397ماه دي 10خواهي، در روز دوشنبه فرجام
سال، تنها به دليل اظهارنظرهاي  5محكوميت اين فعال حقوق بشر، مبني بر تحمل حبس به مدت 

آميز در شبكه اجتماعي توييتر، در خصوص كشته شدن شهروندان يمني توسط ائتالف به مسالمت
 ؛6رهبري عربستان و اتهامات وارد شده در خصوص اعمال شكنجه در زندان جو
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آزاد نمودن  از پادشاه بحرين براي ، در خصوص درخواست1397آذر ماه  22شنبه ، در روز پنجالمللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
  داني سياسي، مبني بر:درنگ نبيل رجب، فعال برجسته حقوق بشر و زنبي

حكوم به م –رجب  ارائه استيناف اضطراري از سوي اين نهاد حقوق بشري به مقامات حكومت بحرين، مبني بر لزوم آزاد كردن نبيل الف)
  آميز؛هاي مسالمتتتحمل حبس به دليل ابراز عقايد خود در توئي

ها براي ملغي ز آناشاره به مورد خطاب قرار دادن پادشاه، وزارت دادگستري و ديگر مقامات مسئول در اين كشور و درخواست كردن ا ب)
مودن از ن زنداني سياسي، همچنين تقاضا عنوانبهشمار آمدن وي، عليه اين فعال حقوق بشر، با توجه به  صادرشدهكردن اتهامات و احكام 

مكان اراهم آمدن رفتار، فمقامات مزبور، براي اطمينان حاصل كردن از قرار نگرفتن اين زنداني در معرض اعمال شكنجه و يا ديگر موارد سوء
 ت نمودن حقها براي رعايو امكانات درماني مناسب و درخواست از آن موردنظرمالقات منظم او با اعضاء خانواده خود، دسترسي به وكيل 

  قانون كيفري؛ 216بند شماره  ازجملهآزادي بيان و لغو قوانين مبتني بر جرم انگاشتن اِعمال حق آزادي بيان و برگزاري اجتماعات، 
، با توجه به محكوم شدن نيبل رجب به 1397 ماهيد 10خواهي بحرين، در روز دوشنبه اشاره به احتمال صادر شدن حكم دادگاه فرجام ج)

  زندان جو؛ عمال شكنجه دري خود درباره جنگ يمن و اتهامات اترييتوهاي س، در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، به دليل پستسال حب 5تحمل 
المللي ن بينگذار مركز حقوق بشر خليج (فارس) ، معاون دبيركل فدراسيود) گفتني است كه نبيل رجب رئيس مركز حقوق بشر بحرين، بنيان

  حقوق بشر است. بانو عضو ديده حقوق بشر
وص لزوم آزاد شدن ، در خص1397 مردادماه 25شنبه ملل، در روز پنج هاي خودسرانه سازماناز سوي گروه كاري بازداشت هبيانيانتشار *
  ني، توسط مقامات اين كشور، مبني بر:درنگ نبيل رجب، فعال حقوق بشر بحريبي

  اش؛هاي سياسيكومت بحرين، تنها به دليل نگرشح انجام شده به دست» هايآزار و اذيت«يكي از قربانيان  عنوانبهبرشمردن وي،  الف)
ين اافزايش يافتن زمان  و ترييتوسال زندان به دليل ابزار عقيده در شبكه اجتماعي  5اشاره به محكوم شدن اين فعال حقوق بشر به تحمل  ب)

المللي نيد جامعه بياي كه مورد انتقادات شدوندهمحكوميت به دليل اتهامات مشابه، در پي تداوم يافتن روند سركوب مخالفان در اين كشور: پر
  قرار گرفت؛

و  شدنواقعاذيت  آميز از سوي مقامات اين پادشاهي عليه نبيل رجب، همچنين مورد آزار وتأكيد اين گروه كاري بر اتخاذ رويكردي تبعيض ج)
  حق آزادي بيان؛ وي از هاي متمادي، تنها به دليل استفادهمحروم ماندن او از آزادي براي سال

ال حقوق هاي اين گروه كاري، توصيف كردن دادگاه اين فعانگيز خواندن يافتهاشاره به انتشار بيانيه از سوي دولت بحرين، مبني بر مناقشه د)
مشروع از  نتقادو مورد تأكيد قرار دادن تفاوت ميان ا» الملليدر حضور ناظران بين برگزارشدهمستقل و شفاف و «دادگاهي  عنوانبهبشر، 

  حكومت و تالش براي تشويش اذهان عمومي در اين كشور، همچون ديگر كشورهاي جهان.
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از متمركز برداري مقامات بحريني ابراز نگراني نهادهاي حقوق بشري در خصوص احتمال بهره ب)
بودن توجه جامعه جهاني بر ايام كريسمس و تعطيالت سال نو ميالدي، با توجه به برگزيدن روز پاياني 

براي برگزاري جلسه دادگاه و صدور احتمالي حكم جديد، مبني بر افزايش زمان حبس نيبل  2018سال 
، رهبر مخالفان بحرين اي مشابه، در خصوص پرونده شيخ علي سلمانرجب، با توجه به رخداد تجربه

 ؛7و در نهايت صدور حكم حبس ابد براي وي در ماه گذشته ميالدي
درنگ نبيل رجب، رفع آزاد كردن بدون قيد و شرط و بي جهتدرخواست از مقامات بحرين  ج)

ي طرفانه، مستقل و كارآمد در خصوص موارد ادعايتمامي اتهامات از وي و انجام تحقيقاتي بي
جازات مردم اين كشور و ماين زنداني، همچنين علني و افشا كردن نتيجه تحقيقات براي رفتار با سوء

  تمامي افراد مسئول؛
عنوان بخشي از الگوي تكراري اقدامات حكومت بحرين در راستاي آزار و برشمردن اين پرونده، به د)

رخواست از مقامات آن و د 8نگاران اين كشوراستفاده از مدافعان حقوق بشر و روزنامهاذيت و سوء
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نوني شيخ علي سلمان، رهبر ، در خصوص محكوم شدن غيرقا1397آبان ماه  13، در روز يكشنبه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
  مخالفان بحرين، از سوي دادگاه استيناف بحرين، مبني بر

دور صف بحرين به ه اقدام دادگاه استيناب الملل، در پاسخاظهارات هبه مرايف، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين الف)
دن عدالت شره گرفته تأكيد بر به سخ ازجملهلغو شدن حكم تبرئه رهبر مخالفان بحرين و محكوم شدن وي به تحمل حبس ابد، حكم، مبني بر 

  صداي تمامي مخالفان؛وني مقامات بحريني در راستاي خاموش كردن وقفه و غيرقانهاي بياز سوي دادگاه مزبور و نمايان شدن تالش
مينه آزادي زآميز حق خود در زنداني سياسي و تأكيد بر محكوم شدن وي، تنها به دليل اِعمال صلح عنوانبهبرشمردن شيخ علي سلمان،  ب)
  بيان؛
 سياسي كامالً درنگ و بدون قيد و شرط اين روحاني مخالف و لغو كردن حكم مجازاتدرخواست از مقامات بحرين براي آزاد نمودن بي ج)
  او؛
گيري از ن به بهرهالمللي در قبال سركوب مداوم مخالفان  و درخواست از متحدان سياسي بحريتأكيد بر لزوم خاتمه يافتن سكوت جامعه بين د)

ابق ه گرفتن سويدي نادجابهنفوذ خود در اين كشور، در راستاي واداشتن مقامات آن به آزاد كردن شيخ علي سلمان و ديگر زندانيان سياسي، 
  نقض حقوق بشر در اين كشور؛

در واكنش به صدور حكم حبس ابد علي ، 1397آبان ماه  17شنبه اي، در روز پنجگفتني است كه وزارت خارجه آمريكا نيز با صدور بيانيه ه)
رونده مربوط به پاز نزديك  متحدهاالتيانمود كه رابرت پاالدينو، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا خاطرنشان  .ابراز نگراني كرد سلمان

ايزني خود با دولت بحرين جهت واشنگتن به ر«وي در ادامه افزود:  .دكننمايندگان پيشين پارلمان بحرين و دبيركل جمعيت الوفاق را دنبال مي
  ».بيان و حقوق بشر ادامه خواهد داد دفاع از آزادي
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حق آزادي بيان و  ني و حصول اطمينان از محترم شمردنچنيتمامي اقدامات اينبراي پايان بخشيدن به
  ؛9مطبوعات در اين كشور

، مبني بر ابرام حكم 1397ماه دي 10الملل، در روز دوشنبه ه) انتشار گزارش از سوي، سازمان عفو بين
خواهي و اشاره به اظهارات لين بشر از سوي دادگاه فرجام محكوميت اين مدافع برجسته حقوق

الملل، مبني بر برشمردن اقدام دادگاه هاي خاورميانه در سازمان عفو بين، مدير بخش پژوهش10معلوف
منزله نمايشي مضحكه و همچنين مثابه به استهزاء گرفتن عدالت و نظام قضايي اين كشور، بهبحرين، به

  .11دن رفتار مقامات بحريني با نبيل رجبغيرقابل پذيرش خوان
  

  امارات متحده عربي*

، در 1397ماه دي 6شنبه ، در روز پنج12المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -1
، پس از به 14و خليفه رابيَه 13خصوص امتناع مقامات امارات متحده عربي از آزاد كردن عثمان الشِهي

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . ميالدي 2018ها در ماه ژوئيه سال ن حبس آناتمام رسيدن دورا

                                                                                                                                                                                 
سط كميته حمايت ، در خصوص گزارش ساالنه به چاپ رسيده تو1397 آذرماه 24، در روز شنبه سايت بحرين ميرورسوي انتشار گزارش از *

هاي حكومتي كشورهاي جهان گار در زنداننروزنامه 251كم ن دست، مبني بر محبوس بود1397 آذرماه 22شنبه نگاران، در روز پنجاز روزنامه
اي خود و متعلق ي)، به جرم عمل به وظايف حرفهردولتيغن توسط كنشگرا شدهگرفتهو يا به اسارت  دشدهيناپدنگاران نظر از روزنامه(صرف
و  الموسوي يد احمدسالجزيري،  تن از آنان به بحرين، شامل عبدالجليل السِنكِيس، احمد هوميدان، علي معراج، حسن قنبر، محمود 6بودن 

نگاران عليه روزنامه باردهشتنگاران، مبني بر تشديد يافتن حمالت صدور بيانيه از سوي جوئل سايمون، مدير اجرايي كميته حمايت از روزنامه
د بودن زنداني بودن اين تعداش يافتن اين روند، همچنين غيرقابل پذيرش اي دال بر كاههاي گذشته و فقدان نشانهدر سطح جهاني، در سال

  ادهاي جاري.نگار، تنها به دليل پوشش دادن تحوالت و رويدروزنامه
  نهاد حقوق بشري ديگر. قابل بازيابي در لينك:  56بان حقوق بشر، به همراه بيانيه ديده. 9

https://www.hrw.org/news/2018/12/19/bahrain‐drop‐charges‐rights‐defenders‐case 
١٠. Lynn Maalouf 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 11
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/bahrain‐five‐year‐prison‐sentence‐over‐tweets‐

upheld‐for‐nabeel‐rajab/ 
١٢. International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
١٣. Othman Al‐Shehhi 
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ميالدي به همراه گروهي از قضات،  2013و خليفه رابيَه، در ماه ژوئيه سال  دستگير عثمان الشِهي الف)
وب نگاران و مدافعان حقوق بشر، در روند اقدام حكومت امارات به سركوكال، دانشگاهيان، روزنامه

ميالدي، توسط  2014ها در ماه مارس سال گسترده آزادي بيان و اجتماعات در اين كشور، محاكمه آن
سال حبس و پرداخت جريمه  5شان به تحمل اداره امنيت كشوري دادگاه عالي فدرال و محكوم شدن

  نقدي نيم ميليون درهمي؛
و در عين حال اقدام مقامات  ،ان ديگراتمام رسيدن دوران مجازات اين افراد و زندانياشاره به  ب)

مراكز «شان به مراكزي موسوم به دادن ها به بهانه مبارزه با تروريسم، با انتقالاماراتي به آزاد نكردن آن
ها در راستاي ممانعت به عمل آوردن از نآ» بازپروري«جهت (به ادعاي مقامات اين كشور) » مشاوره

لي از سوي اين زندانيان عليه كشور و در حقيقت توسل جستن به هاي تروريستي احتمابروز تهديد
هاي نامحدود و خارج از چهارچوب طوربهها استمرار بخشيدن به زمان حبس آن جهتمستمسكي 

  قانوني و حقوقي؛
المللي عدالت و حقوق بشر، در اين زمينه، با توجه به منتهي شدن اين ابراز نگراني عميق مركز بين ج)

شدت يافتن موارد نقض حقوق بشر عليه زندانيان سياسي، همچنين خودداري ورزيدن مقامات  روند به
مثابه، گشودن راهي براي به –امارات از آزاد كردن زندانيان و انكار نمودن ماهيت خودسرانه اين فرآيند

رغم، به –گردي ديگر براي موازين حقوق بشري هاي نامحدود خودسرانه و عقباعمال حبس
زندانيان  يآزاد جهتهاي خودسرانه سازمان ملل، از حكومت اين كشور رخواست كارگروه بازداشتد

  ها؛گونه دستگيريسياسي و تمامي قربانيان اين
درنگ و بدون قيد و اشاره به درخواست اين نهاد از دولت امارات متحده عربي براي آزاد كردن بي د)

نويسان و فعاالن حقوق بشر، با توجه به خاتمه يافتن گر وبالگو خليفه رابيَه و دي شرط عثمان الشِهي
ها، پايان دادن به روند انتقال اين فعاالن به مراكز مشاوره، متوقف ساختن روند زمان محكوميت آن

ها بر اساس كرامت انساني و در راستاي اصول حقوق بشر، سركوب زندانيان سياسي و رفتار كردن با آن

                                                                                                                                                                                 
١٤. Khalifa Rabiah 
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ها و تصميمات اين درآوردن توصيه اجرافرآيندهاي ويژه شوراي حقوق بشر و به  همچنين همكاري با
  ؛15المللينهاد بين

  
وزهاي الملل، در رانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي و سازمان عفو بين -2

ي حقوق ها، در خصوص درخواست گروهي از سازمان1397آذرماه  30ماه و جمعه دي 5چهارشنبه 
ور، درنگ و بدون قيد و شرط احمد منصبشري از مقامات امارات متحده عربي، براي آزاد كردن بي

 2017 ماه مارس سال 20مدافع برجسته حقوق بشر و محكوم به تحمل حبس پس از دستگير شدن در 
  نكات قابل توجه در اين گزارش عبارتند از: . 2018ماه مه سال  29و محكوم شدن در 

صور و ها و نهادهاي حقوق بشري، درباره امنيت و سالمت احمد منابراز نگراني عميق سازمان الف)
 ماتي چون،ها در معرض اقداديگر مدافعان حقوق بشر زنداني در اين كشور، با توجه به قرار گرفتن آن

جلسات  دنشهاي انفرادي، پيش از برگزار مدت در سلولهاي طوالنيهاي خودسرانه و حبسبازداشت
  ؛المللي حقوق بشرمحاكمه و متناقض بودن اين اقدامات با قانون بين

ويق آمده، مبني بر تصميم دادگاه عالي فدرال امارات متحده عربي، براي تعهاي به دستاشاره به گزارش ب)
دگاه : گفتني است كه نخستين جلسه دا1397ماه دي 10جلسه استماع دفاعيات احمد منصور، تا روز دوشنبه 

يز در روز دوشنبه برگزار شد و قرار بود جلسه بعدي ن 1397آذرماه  17اين فعال حقوق بشر در روز دوشنبه 
  ر شود كه ظاهراً به مدت يك هفته به تعويق افتاد؛برگزا 1397ماه دي 3

ميليون درهمي سال حبس و پرداخت جريمه يك 10اشاره به محكوم شدن احمد منصور به تحمل  ج)
هاي اجتماعي و تأكيد بر برخوردار نبودن هزار دالر آمريكا)، به دليل اظهارنظر در شبكه 270(حدود 

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين. 15

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/987-uae‐othman‐al‐shehhi‐and‐khalifa‐rabiah‐still‐

in‐detention‐despite‐the‐completion‐of‐their‐sentences.html 
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برگزاري  جهتالمللي الزم ترين معيارها و موازين بينجلسات دادگاه اين مدافع حقوق بشر از حداقل
  17؛16در آوردن ساير فرآيندهاي قضايي اجرامحاكمه منصفانه و به 

                                                            
  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكهاي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي و سازمان عفو بينگزارش 16

http://www.echr.org.uk/news/human‐rights‐organisations‐call‐immediate‐release‐activists‐ahmed‐
mansoor 
http://www.echr.org.uk/news/emirati‐activists‐trial‐postponed 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde25/9624/2018/en/ 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 17
مايندگان برخي از ن درخواست، در خصوص 1397مهر ماه  12شنبه پنج ، در روزمركز حقوق بشر امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي *

  بني بر:ده عربي، به ويژه پرونده احمد منصور، مر امارات متحددر زمينه موارد نقض حقوق بشر  پارلمان اروپا براي صدور قطعنامه
هاي اجتماعي به منظور (به ادعاي و زنداني شدن او به جرم استفاده از شبكه 2017دستگيري اين مدافع حقوق بشر در ماه مارس سال  الف)

گيري ه به بهرهاشار»: زدن به اعتبار كشورآسيب «و » نياي و انزجارپراكبرانگيختن اختالفات طايفه«با هدف » نشر اكاذيب«مقامات امارات) 
هاي نقدي براي تمامي هاي درازمدت و جريمه، مبتني بر اعمال محكوميت»2012قانون جرائم سايبري «مقامات امارات از قانون موسوم به 

  منتقدان حكام آن؛
مكرر او با ضرب و شتم  سال، مواجه شدن 6دت بيش از اشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن احمد منصور از سوي مقامات اماراتي به م ب)

زاري جلسه ماه پيش از برگزاري محاكمه و سپس برگ 7هاي الكترونيكي، زنداني شدن به مدت و حمالت فيزيكي، تهديد و ارعاب و مراقبت
دن وي پس از شادن مقامات كشور، آزاد سال حبس براي مورد اهانت قرار د 3و محكوم كردن وي به تحمل  2011سال  اي ناعادالنه درمحاكمه

 2018ساله، در ماه مه سال  48الخروج بودن او از كشور: گفتني است كه اين فعال حقوق بشر رغم ممنوعجمهوري، بهماه با حكم عفو رياست 8
، از طريق مسايگان خودعربي با ه )، بار ديگر توسط دادگاهي در ابوظبي، به جرم آسيب رساندن به روابط امارات متحده1397خرداد ماه  10(

دالر)،  275000سال حبس و پرداخت جريمه يك ميليون درهمي ( 10هاي اجتماعي، به تحمل در شبكهو نفرت پراكني  گراييفرقهنشر اكاذيب، 
  سال، پس از آزادي از زندان، محكوم شده است؛ 3همچنين زندگي تحت نظارت و مراقبت حكومت امارات به مدت 

اد از دليل انتق خود به ره به آزادي عمل مقامات اين كشور، بر اساس قوانين كيفري آن در، مورد پيگرد قانوني قرار دادن شهرونداناشا ج)
ان ه شدن مدافعرغم لحاظ شدن حق برخورداري از آزادي بيان در قانون اساسي اين كشور، همچنين تأكيد بر مواجحاكمان و دولت امارات، به

  مدت و شكنجه؛هاي طوالنيسهاي خودسرانه، حباين كشور با مخاطراتي چون، دستگيريحقوق بشر در 
، مورد هدف طلب و خواستار اعمال اصالحات در حوزه قانون اساسي و حقوق بشراشاره به مورد سركوب قرار گرفتن گسترده فعاالن صلح د)

 قرار گرفتن ها و زنداني كردنشان، همچنين مورد آزار و اذيتصداي آنقرار گرقتن اعضاء جامعه مدني، از جمله اقدام براي خاموش كردن 
  هاي اخير؛نگاران و وكال در سالفزاينده فعاالن حقوق بشر، روزنامه

 در واكنش به ،1397مهر ماه ماه  13، در روز جمعه المللسازمان عفو بينهاي خاورميانه در مدير بخش پژوهشگفتني است كه لين معلوف،  ه)
اي خود را بر ه آن فشارهستناد باده تا با پارلمان اروپا پيام محكمي براي جامعه جهاني ارسال كر«قطعنامه پيشنهادي پارلمان اروپا، اظهار داشت: 

  ».درنگ و بدون قيد و شرط احمد منصور و ديگر زندانيان سياسي و عقيده ارتقا دهدمقامات اماراتي، جهت آزاد كردن بي
پس از جار شد؛ الن داشتباز 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 گذراندن دوره محكوميت سه ساله 
 2015شري سال جايزه حقوق ب به مرگ تهديد شده بود.حتي و شده مورد ارعاب و حمله فيزيكي واقع مكرراً،  ،از سوي حكومت امارات

ور اين كشداهاي داخل صاز حقوق بشر در امارات به او داده شده و او را يكي از معدود  وي دفاعدليل به ) Martin Ennals(» مارتين انالز«
  .داده است تهيه و ارائه آناز وضعيت حقوق بشر در  را كه ارزيابي جامع و موثقيبرشمرده 
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، مبني بر ابرام حكم 1397ماه دي 10الملل، در روز دوشنبه ي، سازمان عفو بيند) انتشار گزارش از سو
، 18محكوميت اين مدافع برجسته حقوق بشر، از سوي دادگاه عالي فدرال و اشاره به اظهارات لين معلوف

 اي درترين روزنهالملل، مبني بر عدم وجود كوچكهاي خاورميانه در سازمان عفو بينمدير بخش پژوهش
  ؛19كشور امارات متحده عربي براي برخورداري شهروندان آن از حق آزادي بيان

 

، در 1397ماه دي 3شنبه ، در روز دو20المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -3
خصوص اقدام اين مركز، به همراه گروه حقوق كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، به ارائه استينافي 

راري (دومين استيناف)، خطاب به فرآيندهاي ويژه سازمان ملل و درخواست از مقامات اين نهادها اضط
منظور مداخله در پرونده عاليه عبدالنور، با درنگ با حكومت امارات متحده عربي، بهبراي تعامل بي

 21ارستان مفرقتوجه به، رو به وخامت نهادن شرايط جسماني اين زنداني و امتناع ورزيدن مقامات بيم
مات ، همچنين درخواست از مقا22(محل نگهداري وي) از ارائه خدمات درماني و پزشكي الزم به وي

درنگ و بدون قيد و شرط عاليه عبدالنور و منتقل كردن وي به بي حكومت امارات براي، آزادي
طرفانه توسط قرار گرفتن مداواي الزم، آغاز تحقيقات دقيق، سريع و بي جهتبيمارستاني تخصصي 

رفتار، محاكمه هيأتي مستقل، در زمينه قرار گرفتن اين زنداني در معرض اعمال شكنجه، سوء

                                                            
١٨. Lynn Maalouf 

  ل. قابل بازيابي در لينك:الملگزارش سازمان عفو بين. 19
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/uae‐10-year‐prison‐sentence‐upheld‐for‐prominent‐

human‐rights‐defender‐ahmed‐mansoor/ 
٢٠. International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
٢١. Mafraq hospital 

ميالدي، توسط نيروهاي امنيتي، در منزل خود دستگير و به سلولي انفرادي  2015ماه ژوئيه سال  29ليه عبدالنور، فعال حقوق بشر، در گفتني است كه عا.22
اساس سوي دادگاه عالي فدرال و بر  ميالدي، از 2017ماه مه سال  15در زنداني مخفيانه، بدون دسترسي به هر گونه امكانات ابتدايي، انتقال يافت. او در 

امت ي وي به سرطان و رو به وخسال حبس محكوم و به زندان الوثبه منتقل شد. به رغم ابتال 10اعترافات اجباري و قانون مبارزه با تروريسم، به تحمل 
ز قرار دادن ات زندان امبه، مقاگذاردن شرايط جسماني اين زنداني، به دليل گسترش يافتن بيماري و همچنين دست زدن او به اعتصاب غذا، در زندان الوث

موجب آن  بندي كه به –اند و از اجراء مفاد قانون كيفري فدرال، در اين خصوص امتناع ورزيده هاي درماني ممانعت به عمل آوردهوي تحت مراقبت
توانند از امكان آزادي برخوردار شان، مينظور گذراندن روزهاي واپسين خود با خانوادهمنمانده، به  شان باقيزندانيان بيمار كه مدت چنداني از زندگي

رز نمود كه لوثبه، به بيرون دمداركي صوتي از اين مدافع حقوق بشر و ديگر زندانيان زن محبوس در زندان ا 2018شوند. گفتني است كه در ماه مه سال 
  گواه بر اعمال شكنجه و سوءرفتار شديد با آنان بود؛
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غيرمنصفانه و محروميت خودسرانه از حقوق درماني خود، مورد بازخواست قرار دادن تمامي افراد 
ه در اين مسئول موارد نقض حقوق بشر در قبال اين زنداني و جبران نمودن تمامي خسارات وارد

  24؛23زمينه

، در خصوص ابراز 1397آذرماه  29شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4
ر زنداني د هاي حقوق بشري در زمينه به مخاطره افتادن سالمت استاد دانشگاهنگراني نهادها و سازمان

  باشد: ي. محورهاي مهم اين گزارش به شرح زير مامارات متحده عربي

، 25درنگ و بدون قيد و شرط دكتر ناصر بن غيثلزوم اقدام مقامات دولت امارات به آزاد كردن بي الف)
  زنداني سياسي، با توجه به رو به وخامت گذاردن جدي وضعيت سالمت وي در روزهاي اخير؛

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

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/985-uae‐authorities‐violate‐alya‐abdulnoor‐s‐right‐
to‐medical‐treatment.html 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .24
شنبه ج، در روز پنالمللي عدالت و حقوق بشر، مستقر در ژنوركز بينانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از م*
امات تا كنون، توسط مق 2017هاي كميته رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان، از سال ، در خصوص ناديده گرفتن توصيه1397آذر ماه  8

  اماراتي، مبني بر:
) و يهاي ملي حقوق بشرپاريس (اصول مربوط به نهاد ري ملي، مطابق با اصوللزوم اتخاذ اقداماتي چون، ايجاد كردن يك نهاد حقوق بش الف)

ودن و تبيين نم كم ساز و كاري مستقل و معتبر براي رسيدگي به شكايات زنان، ارائه دادن تعريفي صحيح از مقوله تبعيض عليه زنانيا دست
  ست؛اارات متحده عربي كامالً ناديده انگاشته مواردي كه حكومت ام –ها راهبردي مشخص در راستاي دفاع از حقوق آن

افعان جويانه عليه مدفيتأكيد كميته رفع تبعيض عليه زنان بر امتناع ورزيدن مقامات اين كشور به خاتمه بخشيدن به اتخاذ اقدامات تال ب)
ي و ، به ويژه زنان خارجنان به نظام عدالتجانبه زآوردن امكان دسترسي همه هاي خانگي و فراهمحقوق بشر و تدابير ناكارآمد عليه خشونت

گيري المللي در خصوص فقدان جامعه مدني  مستحكم و محيط مناسب و امن، براي شكل، همچنين، ابراز نگراني اين نهاد بينكارگران خانگي
  ها و نهادهاي مدني در اين كشور؛سازمان

هاي نامعلوم، همچنين محروم ها به مكانهاي اجباري و انتقال يافتن آنديدشدگياشاره به قرار داشتن زنان مدافع حقوق بشر در معرض ناپ ج)
آمده از زندانياني چون، امينه رفتار: اسناد صوتي به دستها از مالقات با اعضاء خانواده خود و مواجه شدن با اعمال انواع شكنجه و سوءشدن آن

تهديد و  ها در معرض شكنجه ومتهم به تحمل حبس در زندان الوثبه، مبني بر قرار گرفتن آنالعبدُلي، مريم سليمان البلوچي و عاليه عبدالنور، 
  و نههاي درماني و پزشكي و حق برخورداري از محاكمه عادالها از مراقبتناگزير شدنشان به امضاء اعترافات اجباري، همچنين محروم شدن آن

المللي، در راستاي تضمين نمودن و ارتقاء دادن حمايت خود از هاي بيننامهتصويب پيمان اشاره به امتناع كردن مقامات حكومت امارات به د)
هاي اختياري كنوانسيون المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي، پروتكلالمللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بينزنان، از جمله كنوانسيون بين
  .انسيون كارگران خانگيو كنو شانتمامي كارگران مهاجر و اعضاء خانواده المللي حمايت از حقوقحقوق كودك، كنوانسيون بين

٢٥. Dr. Nasser bin Ghaith 
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رار دادن قد سال حبس، به دليل مورد انتقا 10اين استاد دانشگاه به تحمل  يتاشاره به محكوم ب)
 قامات امارات متحده عربي، همچنيناهانت به م« -حكومت اين كشور در شبكه اجتماعي توييتر 
رفتن در معرض محاكمه به شدت گپس از قرار  -» برقراري ارتباط و همكاري با حزب االصالح

  غيرمنصفانه سياسي؛
الملل، مبني بر زمان عفو بينهاي خاورميانه در سا، مدير كمپين26اشاره به اظهارات سماح حديد ج)

آميز بودن اخبار به دست آمده در خصوص رو به وخامت گذاردن سريع وضعيت جسماني و مخاطره
غيث، با توجه به عدم توانايي وي براي ايستادن و از دست دادن بينايي خود، همچنين،  سالمت دكتر بن
محكوم نشدن او به تحمل حبس در  تنهانهعنوان، زنداني سياسي و از اين رو لزوم برشمردن وي به

  اي كامالً مخدوش بلكه ممانعت به عمل آوردن مقامات اين كشور از زنداني شدن وي از ابتدا امر؛محاكمه
تحده مالملل بر ضرورت آزاد كردن اين زنداني از سوي مقامات امارت د) تأكيد اين مقام عفو بين

ردار وي و همچنين ضرورت حصول اطمينان از برخو عربي، در عوض تداوم بخشيدن به درد و رنج
  هايي از حبس؛هاي پزشكي الزم تا زمان رشدن او از مراقبت

 75هاي زماني مختلف، در اشاره به اقدام متعدد اين زنداني به دست زدن به اعتصاب غذا براي دوره ه)
  ؛27روز اخير، در اعتراض به حكم خود و شرايط بسيار نامناسب زندان

  
 29شنبه بان حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز، در روز پنجاز سوي ديده نامهارسال  -5

حده عربي، در خصوص ضرورت ، خطاب به انور قرقاش، وزير امور خارجه امارات مت1397آذرماه 
نگار اردني، با توجه به پايان ، روزنامه28درنگ تيسير النجاراقدام مقامات اين كشور به آزاد كردن بي

                                                            
٢٦. Samah Hadid 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 27
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/uae‐fears‐grow‐for‐health‐of‐unjustly‐imprisoned‐

academic/ 
٢٨. Tayseer al‐Najjar 
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و متناقض بودن حكم وي با حق او  1397آذرماه  22شنبه ساله وي، در روز پنج 3يافتن دوران حبس 
  عبارتند از: نامهات مهم اين نك .براي برخورداري از آزادي بيان و محاكمه منصفانه

ات، بر اساس ميالدي، توسط دادگاه فدرال عالي امار 2017متهم شدن النجار در ماه مارس سال  الف)
يمه سال حبس و پرداخت جر 3وي به تحمل  يتقانون جرائم سايبري اين كشور و محكوم 29بند 

ي اين دادن نمادها مورد اهانت قرار«ي) هزار دالر آمريكا)، به دليل (ادعاي 136هزار درهمي ( 500مالي 
به  رغم گذراندن دوران محكوميت خود و ناگزير شدن او به تحمل حبس،و آزاد نشدن وي، به» كشور
  شده؛ماه ديگر، به دليل عدم توانايي مالي وي براي پرداخت جريمه نقدي تعيين 6مدت 

 تنهانهبان حقوق بشر، مبني بر، ديده هانيخاورم، مدير بخش 29اشاره به اظهارات سارا لي ويتسون ب)
امر، همچنين مورد انتقاد  ابتداالنجار از حبس ، بلكه، لزوم محكوم و زنداني نشدن او از  ييضرورت رها

نگار از ها به جدا كردن اين روزنامهقرار دادن عدم تعهد مقامات امارات به گفتمان مدارا، با اقدام آن
حترامي بنيادين مقامات اماراتي به موازين اساسي حقوق بشري، با توجه به تداوم ااش و تأكيد بر بيخانواده

  گيري از حقوق خود در زمينه آزادي بيان؛نگاران و فعاالن مدني، تنها به دليل بهرهيافتن روند زنداني روزنامه
بوك، اعي فيسدر شبكه اجتم مغرضانه ريغهايي گفتني است كه تيسير النجار، به دليل انتشار پست ج)

ميالدي، پيش از سفر به امارات متحده عربي، همچنين اظهارات ادعايي همسر  2015در ماه آوريل سال 
وي در گفتگويي تلفني، مبني بر مورد انتقاد قرار دادن اين كشور (بدون اشاره به چگونگي دستيابي 

عزيمت به همراه همسر و  ، هنگام2015مقامات قضايي به اين مكالمات)، در سوم ماه دسامبر سال 
اش زنداني المللي ابوظبي دستگير و به مدت دو ماه بدون اطالع خانوادهفرزندان خود، از فرودگاه بين

به زندان الوثبه در ابوظبي انتقال يافت. اين در حالي است كه  2016شد؛ سپس در ماه مارس سال 
، مرتكب نقض تمامي حقوق وي در زمينه نگارمقامات اين كشور در دوران بازجويي از اين روزنامه

او  2017برخورداري از محاكمه منصفانه و دسترسي به وكيل مدافع شده و سرانجام در ماه ژانويه سال 
  .30را محاكمه و محكوم نمودند

                                                            
٢٩. Sarah Leah Whitson 

  بان حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده. 30
https://www.hrw.org/news/2018/12/20/uae‐release‐imprisoned‐jordanian‐journalist 
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  يقافارس و شمال آفرب) موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي منطقه خليج

  نعربستان سعودي، امارات متحده عربي و بحري*

، به مناسبت روز 1397آذرماه  27شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -
يقا به پايان فارس و شمال آفر، در خصوص لزوم اقدام كشورهاي منطقه خليج31جهاني مهاجرت

ها ق آناستفاده از مهاجران، با توجه به زير پا گذاشته شدن حقوآميز و سوءسركوب تبعيضبخشيدن، 
   نكات محوري مطرح شده اين گزارش عبارتند از: .در كشورهاي اين منطقه

فارس و شمال آفريقا با، اعمال تبعيض، هاي منطقه خليجه بودن متداوم مهاجران در كشورهمواجالف) 
هاي خودسرانه، حبس و اخراج استفاده و در برخي موارد بازداشتاستثمار و ديگر اشكال سوء

  از كشور؛ غيرقانوني
 كشورهاي ن اهلاشاره به قرار گرفتن مهاجران اين منطقه در زير مجموعه يكي از دو گروهِ مهاجرا ب)

ا پايي و يي اروآفريقاي زيرصحرا و در حال عبور از منطقه شمال آفريقا، در مسير دستيابي به كشورها
قاط منطقه نيا ديگر  فارس وكارگران خانگي و ساختماني آسياييِ ساكن كشورهاي حاشيه خليج

  ها؛استفادهپذير در برابر انواع سوءپناه در برابر قوانين كار و آسيبخاورميانه و در اغلب موارد، بي
 ر سازمانيقا داشاره به اظهارات فيليپ لوتر، مدير بخش پژوهشي و حمايتي خاورميانه و شمال آفر ج)

فارس، از سوي مقامات كشورهاي حاشيه خليج امات الزمالملل، مبني بر، لزوم اتخاذ اقدعفو بين
ا توجه بمنظور بهبود بخشيدن نظام حمايت از كارگران مهاجر و اصالح كردن چهارچوب قانوني آن، به

، بر اساس تاكنون 2013ميليون كارگر مهاجر در كشورهاي عرب منطقه، از سال  17,8به ساكن بودن 
از  وجهيتتعداد قابل  عمدتًا از كشورهاي آسيايي، –ار المللي كآمار به دست آمده از سازمان بين

  ري؛هزار تن از آنان به تن دادن به كار اجبا 600كشورهاي آفريقايي و ناگزير شدن حدود 

                                                            
٣١. International Migrants Day 
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 11حدود  -اشاره به برخوردار بودن عربستان سعودي از باالترين آمار كارگران مهاجر در منطقه  د)
كننده كارگران مهاجر به دريافت مجوز خروج (اجازه كارفرما زمعنوان تنها كشور ملبه –ميليون نفر 

  ؛32نيازي كلي براي آغاز كار خود در عربستانعنوان پيشبراي ترك كشور)، به
هاي اشاره به مستأصل شدن صدها كارگر مهاجر در بحرين، به دليل عدم دريافت حقوق از شركت ه)

و از » كفالت«ان مهاجر در امارات متحده عربي با نظام ه بودن كارگرهكارفرما، همچنين اشاره به مواج
رغم برخي از اصالحات انجام شده در زمينه حقوق استفاده، بهشان در معرض سوءاين رو قرار گرفتن
  ؛33دهندكه بيشترين جمعيت اين كشور را تشكيل مي –اين طبقه از جامعه 

                                                            
  هاي پيشين:ط در گزارشتحول مرتب. 32

ربستان ع، در خصوص اعتراض مقامات اندونزي به 1397آبان ماه  10شنبه ، در روز پنجروزنامه نيويورك تايمزانتشار گزارش از سوي *
و  ساختن خانواده اين فرد ، بدون مطلع1397آبان ماه  7دليل اعدام كردن يك خدمتكار اندونزيايي ساكن اين كشور، در روز دوشنبه سعودي، به 

  يا دولت اندونزي در اين خصوص؛
  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش 33

) به 2018ال دسامبر س 10( 1397آذر ماه  19به ، مستقر در ژنو، در روز دوشنالمللي عدالت و حقوق بشرمركز بينانتشار گزارش از سوي *
امبر سال دس 10ر ، توسط مجمع عمومي سازمان ملل، دمناسبت روز جهاني حقوق بشر و هفتادمين سالگرد امضاء اعالميه جهاني حقوق بشر

  ، در خصوص ناكامي دولت امارات متحده عربي در پايبندي به تعهدات خود ذيل اين اعالميه، مبني بر1948
دن سلب شدان، س در زنممنوعيت هر گونه  ابراز عقيده سياسي در اين كشور، با توجه به امكان محكوم شدن فرد مورد نظر به تحمل حب الف)

اقي بنامعلوم و  اش، قرار گرفتن وي در معرض مخاطراتي چون، ناپديدشدگي اجباري و زنداني شدن در مكانيتابعيت اماراتي از او و خانواده
  هاي متوالي؛ماندن خانواده او بدون برخورداري از هر گونه اطالع، در مورد شرايط اين زنداني، پس از گذشت ماه

 جازات و يار گونه مهنيروهاي امنيتي به اعمال شكنجه عليه زندانيان سياسي، بدون هراس از قرار گرفتن در برابر اشاره به ارتكاب  ب)
انه مودن خودسرنمحكوم  وبازخواست، ناگزير نمودن زنداني به امضاء اعترافات از پيش نوشته شده، پيش از انجام مراحل بسيار موجز محاكمه 

ت با اقداما مواجهه اشاره به قرار گرفتن نه تنها زندانيان سياسي، بلكه تمامي منتقدان حكومت در معرض افراد به تحمل حبس، همچنين،
  ترين حقوق انساني؛جويانه، در تناقض با اساسيتالفي

دن ن مواجه بوياشمار آمدنشان، به مثابه، شهروند درجه دوم، در اين ماشاره به قرار داشتن كارگران مهاجر در شرايط غيرانساني و به ج)
رفتارهاي رفتارها (از جمله ساعات كار اضافه، شرايط نامناسب مسكن، سوءءها و سواستفادهكارگران و خدمتكاران خانگي با انواع سوء

و م قضايي مستقل از اعالميه جهاني حقوق بشر، همچنين محروم شدن اين كارگران از دسترسي به مقا 23فيزيكي و...)، متناقض با بند 
  ها در غالب موارد، با احكام صادر شده در راستاي حمايت از حقوق كارفرماي اماراتي؛طرف و مواجه شدن آنبي
حمل نيايي به تي بريتااشاره به ديگر موارد نقض حقوق بشر در اين كشور، از جمله دستگيري خودسرانه و محكوم كردن متيو هجز، دانشجو د)

، ز قضات، وكالجمعي گروهي اته عفو شدن وي، پس از مداخله ديپلماتيك مقامات بريتانيايي، محاكمه دستهو الب حبس ابد، به اتهام جاسوسي
ها به تحمل حبس، از جمله اسامه حكوم كردن بسياري از آنمو » 94يو.اِي. ايي. «موسوم به نگاران و مدافعان حقوق بشر، دانشگاهيان، روزنامه

وچيو اسناد مريم البل والنور عاليه عبد امينه العبدُلي، ستگيري و زنداني كردن زنان مدافع حقوق بشر، همچونالنجار و احمد منصور، و همچنين د
  شان در برابر اعمال شكنجه و آزار و اذيت؛و مدارك صوتي به دست آمده از اين زندانيان، مبني بر قرار گرفتن
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يگر دكشورها از حقوق بشر، همچون  تأكيد بر لزوم برخوردار شدن كارگران مهاجر در اين و)
  ان؛ز حفظ كرامت انساني اين مهاجرها اشهروندان و ضرورت اطمينان يافتن مقامات آن

گفتني است كه در اين گزارش به موارد نقض حقوق كارگران مهاجر در ديگر كشورهاي منطقه  ز)
، قطر، لبنان و رژيم اسرائيل، نيز اشاره خاورميانه و شمال آفريقا، ازجمله الجزاير، مراكش، ليبي، كويت، عمان

  .34نظر شده استاز محدوده بررسي اين گزارش، از ذكر آن صرف انشده، كه با توجه به خارج بودن آن
  

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

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

صوص خ، در 1397آذرماه  28گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز جمعه  انتشار -
رماندگي برداري عربستان از كودك سربازان سوداني در جنگ يمن، پس از بروز استيصال، فقر و دبهره

 نكات .طقهها سال جنگ داخلي و خونريزي در اين مندر ميان مردم اين كشور، به دليل تداوم يافتن ده
  :حوري اين گزارش به شرح زير استم

                                                                                                                                                                                 
هاني حقوق جسال پس از گذشت امضاء اعالميه  70بشر در امارت متحده عربي، يت حقوق كننده بودن وضعآميز و نگرانتأكيد بر مخاطره ه)

  د وندان خوبشر، با توجه به زنداني شدن تمامي مدافعان اين عرصه و پافشاري نمودن مقامات اماراتي بر نقض حقوق اساسي شهرو
درنگ اقدامات الزم در خصوص عربي، براي انجام بيلت امارات متحده المللي عدالت و حقوق بشر از دومركز بيناشاره به درخواست  و)

ي المللي در راستاينبارتقاء وضعيت حقوق بشر در اين كشور و پايبندي كامل آن به مفاد اعالميه حقوق بشر جهاني و ديگر ساز و كارهاي 
امارات  حوزه در بشر و مدافعان اينمحقق ساختن اين هدف و ابراز اميدواري اين نهاد حقوق بشري در خصوص بهبود يافتن وضعيت حقوق 

  متحده عربي.
  الملل، قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 34

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/mena‐governments‐must‐end‐discriminatory‐

crackdowns‐and‐abuse‐of‐migrants/ 
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سپاري جنگ، از طريق به استخدام الف) استفاده مقامات سعودي از منابع مالي سرشار خود در راستاي برون
در آوردن سربازان سوداني بازمانده از جنگ خونين داخلي در دارفور، شامل تعداد قابل توجهي از كودكان 

  دهند؛درصد از اين نيروها را تشكيل مي 40بيش از كه شايد  –ساله  17تا  14و نوجوانان 
نيروهاي «نظاميان عمدتاً از شبه –نظامي سودانيهزار شبه 14ب) اشاره به خدمت گمارده شدن حدود 

و بدسابقه، به دليل مورد آزار و اذيت قرار دادن سيستماتيك زنان و دختران سوداني، » پشتيباني سريع
از سوي ائتالف عربي، در  -ارتكاب به ديگر جرائم جنگي در دارفور هدف مردم و كشتار كور و بي

مايلي از  1200كم، صدها تن از آنان در فاصله سال جنگ داخلي يمن و كشته شدن دست 4خالل 
  وطن خود؛

اساس، ج) اشاره به اظهارات تركي المالكي، سخنگوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر بي
نظاميان كودك در غين بودن اتهامات وارد شده به اين نيروها، در خصوص وجود شبهساختگي و درو

ميان نيروهاي سوداني، همچنين امتناع ورزيدن سخنگوي وزارت خارجه سودان از اظهارنظر در 
ها و يا مبالغ دريافت شده در اين رابطه و خصوص ميزان مشاركت نيروهاي سوداني، تعداد تلفات آن

اي و به تأكيد بر بنيان نهاده شدن مبارزه سربازان سوداني بر حفاظت از صلح و ثبات منطقه ،تنها كفايت
  عدم برخورداري اين كشور از منافع ملي در يمن؛

هاي سوداني، هر جويان سوداني بازگشته از جنگ يمن، مبني بر عزيمت جتد) اشاره به اظهارات ستيزه
هايي در داخل ها به اردوگاهربستان سعودي انتقال يافتن آنسوي عهزار سرباز، به 3الي  2يك حامل 

هاي احتماًال آمريكايي، ها به لباس و اسلحهنظامي، مجهز شدن آنشبه 8000خاك عربستان، مشتمل بر 
نفري،  750تا  500شان به واحدهاي مورد آموزش قرار گرفتن به مدت دو هفته و سرانجام تقسيم شدن

  ن؛براي حمله به خاك يم
نظاميان براي جنگيدن در خاك كشوري ترين انگيزه اين شبهعنوان مهمه) برشمردن دريافت پول، به

دالر در ماه  530دالر در ماه، به ريال سعودي، از سوي نوجوانان و  480ديگر و اشاره به دريافت معادل 
ه مشاركت در جنگ دالر اضافي براي هرما 285تا  185تر، همچنين دريافت از سوي سربازان مجرب
  براي برخي از سربازان؛
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ها نزد بانك اسالمي فيصل و) اشاره به اقدام دولت عربستان به سپرده گذاردن مستقيم اين پرداخت
همچنين دريافت چرخشي هر شش ماه  –كه بخشي از آن متعلق به حكومت سعودي است  –سودان 

درصدي و  70هزار دالر، با توجه به تورم  10هزار پوند سوداني (كمتر از  700كم بار، مبلغ دستيك
پايين آمدن ارزش پول اين كشور) توسط يك جنگنده: اين در حالي است كه درآمد يك پزشك 

  .35دالر در ماه برسد 500كار و چند اشتغالي، شايد به معادل سوداني حتي با محاسبه ساعات اضافه
  

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

، 1397آذرماه  30تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز جمعه  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -
در خصوص اظهارات رئيس صليب سرخ تركيه، در مصاحبه با خبرگزاري آنادولو، مبني بر گريختن 

اين  ميليون نفر از مردم يمن از خانه و كاشانه خود، به دليل تداوم يافتن جنگ داخلي در 3,5حدود 
وپنجه نرم كردن دوسوم كل جمعيت اين كشور با معضل عدم امنيت غذايي و گرسنگي، كشور، دست

هاي بشردوستانه، ناگزير بسياري از ساكنان ميليون نفر از مردم يمن به دريافت كمك 18الي  17نياز 
هادهاي ها و نزندگي در چادرهاي سازمان –چهارمين شهر بزرگ اين كشور  –شهر بندري حديده 
  .36جاشدگيامدادگر، به دليل بي
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 https://www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi‐sudan‐yemen‐child‐fighters.html 
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 36

 https://www.middleeastmonitor.com/20181221‐3-5-�illion‐people‐flee‐homes‐across‐yemen/ 


