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  1)                          20ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر 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 حقوق آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهر اساس مقاالت، گزارشب، 1397ماه دي
 نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردم

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

  

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

  عربستان سعودي*

، در خصوص اظهارات 1397 ماهدي 23انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز يكشنبه  - 1
ان در ن ذهبعاليه الهذلول، ساكن بروكسل، خواهر لُجين الهذلول، فعال حقوق زنان و محبوس در زندا

، هاي اين كشورخواهرش و ديگر فعاالن در بند در زندانعربستان سعودي، در زمينه وضعيت ناگوار 
ير و، وزهمچنين ابراز شگفتي وي از عدم مطرح شدن موارد نقض حقوق بشر در سفر اخير مايك پامپئ

  از: اندارتعبنكات مهم اين گزارش ، به اين كشور و ديدار با مقامات آن. متحدهاياالتخارجه 

                                                            
)؛ Aljazeera( رهيالجز يشبكه خبر)؛ Thomson Reuters Foundation)؛ خبرگزاري رويترز (UN News( سايت خبري سازمان ملل 1

 Office of the United Nations High)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (Washington Postپست (روزنامه واشنگتن 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) شبكه خبري سي.ان.ان ()؛CNN Newsبان حقوق بشر (ديده )؛Human Rights 

Watchالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty International) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press تحليلي  –)؛ سايت خبري
)؛ سايت بيزنس اينسايدر The Interceptنترسِپت (تحليلي اي –)؛ سايت خبري Middle East Monitor (MEMO)ميدل ايست مانيتور (

)Business  Insider( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين )؛Bahrain  Institute  for  Rights  and Democracy  (BIRD)مركز  )؛
ز مرك )؛Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (

 Emiratesحقوق بشر امارات متحده عربي ( Centre  for Human Rights  (ECHR)سايت بحرين ميرور ( )؛Bahrain Mirror و (
  ).The New York Timesروزنامه نيويورك تايمز (
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با لغو محدوديت  زمانهمميالدي در رياض،  2018ماه مه سال  15ر روز دستگير شدن لُجين الهذلول د الف)
  ؛2فعال زن ديگر، به اتهام خيانت 5مه، به همراه  19حق رانندگي براي زنان و متهم شدن او در روز 

 2018ر سال پتامباشاره به نگاه داشته شدن اين فعال حقوق زنان در سلول انفرادي، از ماه مه تا س ب)
قات با حق مال انتقال يافتن وي در ماه اوت به زندان ذهبان در جده و برخوردار شدن او ازميالدي، 

  در هر ماه؛ باريكخانواده خود براي 
قوق حاالن اشاره به وضعيت وخيم جسماني لجين هذلول به دليل قرار گرفتن مكرر او و ديگر فع ج)

رب و شتم، غرق ض ازجملهشديد،  هايرفتاربشر و سياسي زن و مرد، در معرض شكنجه و سوء
اس مصنوعي، شوك الكتريكي، آزار و اذيت جنسي و تهديد شدن به قتل و تجاوز جنسي، بر اس

  الملل؛بين بان حقوق بشر و عفوفته از سوي ديدههاي انتشار ياگزارش
ه شدن شكنج اشاره به حضور داشتن سعود القحطاني، مشاور عالي سلطنتي سابق عربستان، در زمان د)

ين مقام اقدام ااين فعاالن، همچنين، چندين مرتبه به هنگام مورد شكنجه قرار گرفتن لجين الهذلول، 
  عربستاني به استهزاء وي و تهديد كردن او به مرگ و تجاوز؛

ها اشاره به مالقات هيأتي از كميسيون حقوق بشر سعودي با اين فعال زنداني، درخواست وي از آن ه)
ه عمل آوردن از او و پاسخ رد هيأت مزبور به اين درخواست، به دليل عدم برخورداري براي حمايت ب

از اختيارات الزم در اين زمينه، همچنين ديدار دادستان عمومي با اين زنداني براي ثبت نمودن شهادت 
 وي در خصوص قرار گرفتن در معرض اعمال شكنجه و با اين حال، پديد نيامدن تغيير در شرايط اين

  ؛3فعال حقوق زنان
  

                                                            
بستان، دستگير و پس از ميالدي به جرم رانندگي كردن از امارات متحده عربي به عر 2014گفتني است كه وي بار نخست در ماه دسامبر سال  .2

ن لغو محدوديت رانندگي براي زنان، با در دستور كار قرار گرفت زمانهم، 2017روز در زندان، آزاد شد. در ماه سپتامبر سال  70گذراندن بيش از 
امه بي براي ادت متحده عرهاي اجتماعي منع شد. لجين پس از نقل مكان به امارادر اين مورد در شبكه اظهارنظربر مبناي حكمي سلطنتي، از 

  زاد شد.تحصيل، مجدداً به هنگام رانندگي، توسط نيروهاي امنيتي، دستگير و به زنداني در رياض منتقل و پس از چند روز آ
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك: .3

 https://www.nytimes.com/2019/01/13/opinion/saudi‐women‐rights‐activist‐prison‐pompeo.html 
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، به نقل از شبكه 1397ماه دي 18شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز سه -2
ق مناط تلويزيوني العربيه، وابسته به دولت عربستان، در خصوص كشته شدن دو تن از شهروندان

  از:  اندعبارتارش . نكات محوري اين گزيروهاي امنيتيننشين اين كشور، بر اثر عمليات شيعه

تان كشته شدن دو نفر و دستگير شدن تعدادي ديگر در استان قطيف، واقع در شرق عربس الف)
شونت رغم كاهش يافتن ميزان ختوسط نيروهاي امنيتي، به» پيشگيرانه«سعودي، پس از انجام عمليات 

اي مقابله با ، در راست2017در اين منطقه پس از يورش بردن نيروهاي حكومتي به اين ناحيه، در سال 
  شيعيان مسلح؛

جه به ر، با توت اخياشاره به ناگزير شدن نيروهاي امنيتي به كشتن برخي از ساكنان اين منطقه در عمليا ب)
اي افرادي كه به ادع –شان به گشودن آتش عليه اين نيروها ها از تسليم شدن و اقدامخودداري ورزيدن آن

  دند؛هاي مربوط به توسعه آن شده بود اخالل در امنيت منطقه و پروژهاين شبكه خبري، مسئول ايجا
نشده، حاكي از حمل فردي مجروح توسط افراد داراي هاي تأييدها و فيلماشاره به انتشار عكس ج)

مي در ي نظايونيفرم نظامي، آثار تيراندازي بر روي ديوارهاي برخي از منازل و آتش گشودن ماشين
  ؛اي مسكونيمنطقه

ها در اين استان، پس از اقدام دو سال پيِش حكومت عربستان اشاره به افزايش يافتن ميزان خشونت د)
  ؛4به اعدام كردن نمر النمر، روحاني شيعه منتقد سعودي، به اتهام برانگيختن خشونت و ناآرامي

  
در خصوص ، 1397در ماه  14انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز جمعه  - 3

رسيدگي به ، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در زمينه 5اظهارات راوينا شمداساني
  از: اندعبارت. نكات قابل توجه در اين گزارش پرونده قتل جمال خاشقجي در دادگاه عربستان

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: .4

 https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐qatif‐security/saudi‐security‐operation‐kills‐two‐in‐shiite‐
town‐tv‐idUSKCN1P21J9 
٥. Ravina Shamdasani 
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پست در نوزنامه واشنگتنگار عربستاني ربرخوردار نبودن محاكمه كيفري مظنونان به قتل روزنامه الف)
 حقوق بشر المللي مورد درخواست ميشل باچله، رئيس نهاد عاليتركيه، از الزامات تحقيقات مستقل و بين

  سازمان ملل؛
 ياجراتاي المللي در راستأكيد مجدد سخنگوي دفتر كميساريا بر تداوم يافتن اقدامات اين نهاد بين ب)

هاي مكرر نهاد پاسخ ماندن درخواستهاي گذشته تا كنون و بيهعدالت در مورد پرونده خاشقجي، از ما
  ينه؛المللي، در اين زمحقوق بشر سازمان ملل براي انجام تفحصي مستقل و برخوردار از نظارت بين

، در 1397 ماهدي 13شنبه نگار، در روز پنجمتهم به قتل اين روزنامه 11اشاره به برگزار شدن دادگاه  ج)
صوص، تعامل مكرر دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر با مقامات عربستان در اين خشهر رياض و 

هاد ناين  همچنين تأكيد بر كافي نبودن اقدامات انجام شده در زمينه اين پرونده و مخالف بودن
ر ، دترزخبرگزاري رويالمللي با تعيين مجازات اعدام تحت هر شرايطي: گفتني است كه به گزارش بين

براي پنج متهم  ،ان سعوديدادست، به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان، 1397 ماهدي 13شنبه روز پنج
  داده است؛صدور حكم اعدام درخواست  ،پروندهمتهم اين  11از 
 روازايناشاره به عدم برخورداري دفتر كميسارياي عالي از نماينده رسمي در عربستان و  د)

  ؛6هاي الزم در اين زمينهي آن به جلسات محاكمه و ارائه ارزيابيناپذير بودن دسترسامكان
، به نقل از 1397ماه دي 20شنبه همچنين، انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج ه)

الملل، به مناسبت گذشت صد روز از به قتل رسيدن جمال خاشقجي در استانبول، مبني سازمان عفو بين
المللي در اين زمينه و تأكيد بر لزوم تداوم يافتن اقدامات اي انجام تحقيقات بينبر درخواست بر

مقامات تركيه در زمينه تقاضا براي انجام تحقيقات مستقل در اين خصوص از سوي سازمان ملل، در 
  ؛7ي عدالت در مورد اين پروندهاجراراستاي 

                                                            
  يابي در لينك:گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل باز .6

 https://news.un.org/en/story/2019/01/1029772 
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .7

 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/amnesty‐calls‐international‐probe‐khashoggi‐murder‐

190110120209126.���� 
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، در خصوص 1397ماه دي 20شنبه نجانتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز پ و)
نگار سعودي، در كنگره آمريكا، به مناسبت گذار و رهبر سياسي به روزنامهها قانوناداي احترام ده

متحده و اظهارت نانسي پلوسي، رهبر دموكرات خانه نگار مقيم اياالتصدمين روز از قتل اين روزنامه
و محتاطانه دولت ترامپ در قبال گزارش نهادهاي  نمايندگان، مبني بر محكوم نمودن واكنش سرد

اطالعاتي آمريكا، در زمينه نقش محمد بن سلمان در مديريت اين جنايت، به دليل مواضع مخالف و 
مقاالت افشاگرانه خاشقجي در قبال حكومت عربستان، همچنين تأكيد وي بر ضرورت به فراموشي 

برقراري روابط راهبردي و تجاري با اين كشور و  هايي چون، آزادي بيان در قبالنسپاردن ارزش
  9؛8هاي اخالقيرو زير پا ننهادن ارزشازاين

  

، در خصوص 1397ماه دي 13شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.اِن.اِن، در روز پنج -4
ن زگذاران بريتانيايي از دولت عربستان سعودي براي دسترسي يافتن به فعاالن درخواست قانون
  باشد: محورهاي مهم اين گزارش به شرح زير ميهاي اين كشور. محبوس در زندان

ماس با تدانان بريتانيا، براي برقراري تالش گروهي فرا حزبي از نمايندگان پارلمان و حقوق الف)
آزار  بان حقوق بشر مورد شكنجه وزناني كه به گزارش ديده –فعاالن زنداني زن در عربستان سعودي 

  اند؛سي قرار گرفتهجن

                                                            
  بازيابي در لينك: گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل .8

 https://www.washingtonpost.com/powerpost/lawmakers‐pay‐tribute‐to‐slain‐journalist‐khashoggi‐100-
days‐after‐killing/2019/01/10/194d3a58‐152�-11�9-b6ad‐9���62���0�8�story.html?utm_term= .8�1117� 
05246 

همچنان با  ،به نقل از منابع آمريكايي و عربستاني نوشت: محمد بن سلمان، وليعهد عربستان روزنامه واشنگتن پستاين در حالي است كه  .9
و از  هبودارتباط  نگار منتقد عربستاني است دركه متهم به دست داشتن در قتل جمال خاشقجي، روزنامه ،اشمشاور بركنار شده ،انيسعود القحط

كه  ،هاوهشرشدش در مركز پژابا معاونان  ،در رياض خود، در منزل اين روزنامه در ادامه آورده است: القحطاني اخيراً  .گيرداو مشورت مي
  .ها گفته بود كه از وي به عنوان سپر بال استفاده شده استديدار كرده و به آن ،شدره ميتوسط وي ادا
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هيأت بررسي وضعيت فعاالن زن زنداني در «اشاره به اقدام اين گروه به تشكيل هيأتي، تحت عنوان  ب)
منظور مورد تحقيق و بررسي قرار دادن دعاوي ذكر شده و تهيه شواهد و مستندات ؛ به»10عربستان سعودي

بان حقوق بشر، در ماه نوامبر هيه شده توسط ديدههاي هيأت مزبور، با توجه به گزارش تالزم، بر اساس يافته
رفتارهايي چون، شالق ميالدي، مبني بر قرار گرفتن زندانيان در معرض اعمال شكنجه و سوء 2018سال 

شان از شان از كمپين حق رانندگي براي زنان و يا طرفداريهاي الكتريكي، تنها به دليل حمايتزدن و شوك
  هاي مدني؛ديگر آزادي

كار پارلمان بريتانيا، به ارائه رسمي اين ، نماينده حزب محافظه11اشاره به اقدام كريسپين بالنت )ج
تقاضا به شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزيز، فرستاده پادشاهي سعودي به اين كشور، همچنين، 

  انكار دعاوي فوق توسط حكومت عربستان در زمان انتشار گزارش اين نهاد حقوق بشري؛
هاي هيأت مزبور، مبني بر مورد تحقيق قرار دادن شرايط و وضعيت اشاره به حدود و ثغور فعاليت )د

بان حقوق بشر، مشتمل بر، فعاالن حقوق زنان، ازجمله سالمت زندانيان نام برده شده در گزارش ديده
ز، مايا الظهراني و الساده، نوف عبدالعزينسيمه  ،نفجان، عزيزه يوسف، سمر بداوياللجين هذلول، ايمان 

  12.13ابراهيم المديميغ، عبدالعزيز مشعل و محمد رابعه ازجملههاتون الفصي و حاميان مرد اين جنبش، 
                                                            

١٠. Detention Review Panel For Detained Women Activists in Saudi Arabia 
١١. Crispin Blunt 

  گزارش شبكه خبري سي.اِن.اِن. قابل بازيابي در لينك: .12
 https://edition.cnn.com/2019/01/02/middleeast/uk‐saudi‐arabia‐activists‐intl/index.html 
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ا شكنجة سازمان ، در خصوص درخواست كميته مبارزه ب1397آذر ماه  21، در روز چهارشنبه يرهشبكه خبري الجزانتشار گزارش از سوي *

  :، مبني برها از زندانملل، از مقامات عربستان سعودي براي خاتمه بخشيدن به روند شكنجه فعاالن و آزاد كردن آن
ه اعمال شكنجه، ، ب1397آذر ماه  20شنبه سازمان ملل، در روز سهمتهم شدن رياض، در نامه مجازي ارسالي از سوي اين نهاد حقوق بشر  الف)

مر سها فعال زنداني در اين كشور، از جمله لوجين هُذلول، ايمان النفجان، عزيزه يوسف، رفتارها، عليه دهآزار و اذيت جنسي و ديگر سوء
يالدي، در مسال جاري  ز ماه مهاها بدون انجام مراحل تفهيم اتهام، بداوي، نسيم الساده، محمد الرابعه و ابراهيم المُديميغ و محبوس نمودن آن

  زندان ذهبان؛
جمله رائف بداوي  فعال ديگر، از 6درنگ اين فعاالن و اشاره به درخواست كميته مبارزه با شكنجه از حكومت عربستان براي آزاد كردن بي ب)

پادشاهي ء عام، به دليل ابراز عقيده در راستاي مخالفت با نظام در مالسال حبس و شالق خوردن  10نويس و محكوم به تحمل وبالگ –
  عربستان در فضاي مجازي؛

هامات ابطه با اتطرفانه، در راشاره به تالش كارشناسان مستقل اين كميته در راستاي كسب اطالعات الزم در مورد جاري بودن تحقيقات بي ج)
، مقيم نگار عربستانيكنجه و قتل فراقضايي جمال خاشقجي، روزنامهو متهم به ارتكاب به اعمال ش شده به باالترين سطوح مقامات عربستانوارد

  آمريكا.



  7)                          20ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

  بحرين*

 21، در روز جمعه 14انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -1
و مركز اروپا  15قوق و دموكراسي بحرين، در خصوص اقدام اين مركز به همراه مؤسسه ح1397 ماهدي

، پيش متحدهاياالت، به ارسال نامه خطاب به مايك پامپئو، وزير خارجه 16براي دموكراسي و حقوق بشر
 25، به مدت يك هفته تا ماهدي 18شنبه بحرين، از روز سه ازجملهاز سفر خود به كشورهاي منطقه، 

مطرح نمودن مسائل حقوق بشري و اصالحات درخواست از وي جهت  منظوربه، 1397 ماهدي
دموكراتيك با مقامات اين كشور و ديدار به عمل آوردن از مدافعان حقوق بشر و مخالفان حكومت 

  از:  اندعبارت. نكات مهم اين گزارش بحرين

ر ابراز تأسف عميق در خصوص قرار نداشتن موضوعات حقوق بشري در دستور كار سفر وزي الف)
ريسم و ا تروا به بحرين، با توجه ميزان اهميت اين موضوع، همچون مباحثي چون مبارزه بخارجه آمريك

المللي، در ها و مقامات بينهاي دو جانبه و نگراني جدي اين نهادها و ديگر سازمانگسترش همكاري
  ؛متحدهاياالتخصوص وضعيت جاري حقوق بشر در اين كشور و پيامدهاي آن براي امنيت و ثبات 

 ا توجه بههاي سركوبگرانه در قبال جامعه مدني و سياسي، باشاره به اقدام حكومت به اتخاذ شيوه ب)
منيتي نافع امبروز ناآرامي و تنش در داخل و به مخاطره افتادن  ازجملهعواقب آن براي اين كشور، 

عمال ابا  اهآمريكا در منطقه و برگزار كردن انتخابات پارلماني غيرعادالنه و غيرآزادانه، همر
 –ها و احزاب مخالف هاي شديد عليه فعاالن سياسي و مدني و بدون مشاركت گروهمحدوديت

 تحمل محكوم شدن شيخ علي سلمان، دبيركل سابق حزب الوفاق، بزرگترين حزب مخالف بحرين، به
  حبس ابد، به اتهام ساختگي جاسوسي، تنها چند هفته پيش از برگزاري انتخابات؛

                                                            
١٤. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٥. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
١٦. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
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ردن و كاذيت  وبه تداوم يافتن روند اقدامات حكومت در زمينه مورد هدف قرار دادن، آزار اشاره  ج)
خود در  مندي از حقنبيل رجب، تنها به دليل بهره ازجملهزنداني كردن فعاالن و مدافعان حقوق بشر، 

 خصوص آزادي بيان، مواجه ساختن مدافعان حقوق بشر با اشكال مختلف اقدامات و تدابير
 منظوربهجويانه و ممانعت به عمل آوردن از خروج اعضاء جامعه مدني بحرين از اين كشور، يتالف

سفر و  المللي، با توسل جستن به اقداماتي چون، اعمال ممنوعيت ازبرقراري ارتباط با جامعه بين
  هاي خودسرانه؛خروج از كشور و بازداشت

شر و بورد هدف قرار دادن مدافعان حقوق اشاره به شدت يافتن اقدامات حكومت در زمينه مد) 
، رواني و جنسي، فيزيكيهاي رفتارهاي فعاالن مدني در تبعيد، اعمال نمودن شكنجه و سوءخانواده

ل جستن ها و توسعليه مدافعان حقوق بشري، چون ابتسام السائغ، با هدف هراساندن و تهديد كردن آن
قدامي مال ار راستاي خاموش كردن صداي مخالفان و اِعفزاينده به ابزارهايي چون، سلب تابعيت، د

دان نگاران و منتقجويانه عليه فعاالن جامعه مدني، مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر، روزنامهتالفي
ي ش برابه حاشيه رانده شده، در كشور و تال عهيشحكومت، همچنين، مورد هدف قرار دادن جامعه 

مانان ه مسلتي بحرين، با سرعت بخشيدن به اعطاء امتياز شهروندي بتغيير دادن تدريجي بافت جمعي
  سني غيرمقيم؛

از نفوذ و قدرت الزم براي ايفاء نقشي مثبت در زمينه مباحث  متحدهاياالتتأكيد بر برخورداري  ه)
هاي متعدد فوق در ديدار با مقامات عالي حقوق بشر جاري در بحرين، از طريق مطرح كردن پرونده

  ؛17و درخواست نمودن از حكومت بحرين براي آزاد كردن تمامي زندانيان سياسي كشور
  

، در 1397 ماهدي 20شنبه ، در روز پنج18انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2
، به مورد سرزنش قرار دادن رسمي 19هاي خودسرانه سازمان مللاقدام كارگروه بازداشتخصوص 

                                                            
  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش  .17

 https://www.adhrb.org/2019/01/adhrb‐and‐ngos‐send‐letter‐to‐secretary‐pompeo‐ahead‐of‐his‐trip‐to‐
bahrain 
١٨. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
١٩. United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) 
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، مدافع 20جويانه عليه افراد خانواده سيد احمد الوادعيحكومت بحرين، به دليل اتخاذ اقدامات تالفي
. نكات محوري دانها از زندرنگ آنحقوق بشر سرشناسِ ساكن لندن و درخواست براي آزاد شدن بي

  اين گزارش به شرح زير است:

استقبال مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در  الف)
(در بريتانيا)، از اين اقدام سازمان ملل و مورد تأكيد قرار دادن  22و سازمان حقوق بشري رپريو 21بحرين

  الوداعي از حبس؛ مجدد لزوم آزاد شدن اعضاء خانواده آقاي
اشاره به اقدام مقامات بحرين به دستگير و بازداشت نمودن اعضاء خانواده اين فعال حقوق بشر و  ب)

ر و هاجر منصور، برادر همس، 23سيد نزار الوداعي ازجملهمدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، 
ها اعترافات از آنهاجر منصور، گرفتن  خواهرزاده، 24منصورمحمود مرزوق مادر همسر وي و 

مدت بر اساس اتهامات ساختگي، هاي طوالنيشان به تحمل حبسو شكنجه و محكوم كردن فشارتحت
  و به همراه داشتن خنجر؛ عمومي وآمدرفتدر مسير » بمب تقلبي«كار گذاشتن مبتني بر 

هاي مزبور، بر شتهاي اين كارگروه در خصوص خودسرانه بودن بازدااشاره به بنا نهاده شدن يافته ج)
قض حقوق وارد نمؤلفه، شامل، اِعمال محروميت از آزادي بدون ارائه مباني حقوقي، ارتكاب به م 3اساس 

تني بر هاي غيرقانوني، مبهاي منصفانه و فرآيندهاي حقوقي و اعمال تبعيضبشر، در رابطه با برگزاري دادگاه
وانين اعالميه قبند از  6 –ا سيد احمد الوادعي انوادگي بهاي ديگر، بر اساس روابط خمكان تولد و يا مقوله
  المللي حقوق مدني و سياسي؛بند از قوانين كنوانسيون بين 6جهاني حقوق بشر و 

هاي خودسرانه سازمان ملل بر احتمال به شمار آمدن اقدامات حكومت تأكيد كارگروه بازداشت د)
جرم عليه  مثابهبهالملل، تيك و نقض حقوق بينهاي گسترده و سيستمابحرين در راستاي بازداشت

درنگ اعضاء خانواده آقاي الوادعي و بشريت و درخواست از مقامات اين كشور براي آزاد كردن بي

                                                            
٢٠. Sayed Ahmed Alwadaei 
٢١. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢٢. Reprieve 
٢٣. Sayed Nazar Alwadaei 
٢٤. Mahmood Marzooq Mansoor 
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جبراني الزم، بر اساس  اقداماتها از حقوق خود، مبني بر دريافت غرامت و ديگر برخوردار ساختن آن
  ؛25الملليقوانين بين

  

نيه مطبوعاتي از سوي راوينا شَمداساني، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان انتشار بيا - 3
درنگ و بدون ، مبني بر درخواست از دولت بحرين براي آزاد كردن بي1397 ماهدي 14ملل، در روز جمعه 

وندان قيد و شرط نبيل رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر و حصول اطمينان از برخوردار شدن تمامي شهر
احساس هراس از بازداشت شدن  هرگونهبحريني از حقوق خود، در زمينه آزادي بيان و عقيده، بدون 

خواهي بحرين، به ابرام محكوميت اين خودسرانه: گفتني است كه اين بيانيه در واكنش به اقدام دادگاه فرجام
  .26، صادر شده است1397 ماهدي 10مدافع حقوق بشر، در روز دوشنبه 

  

  مارات متحده عربيا*

، مبني بر 1397ماه دي 22، در روز شنبه 27انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي - 1
امتناع مديريت باشگاه فوتبال كپنهاگ (دانمارك) از برگزاري دور آتي اردوهاي آموزشي خود در شهر دبي، 

وتار امارات متحده باشگاه، به دليل كارنامه تيره فشار قرار گرفتن شديد از سوي طرفداران اينپس از تحت
عربي در زمينه حقوق بشر، در عين حال، اشاره به ناگزير بودن اين باشگاه به برگزار كردن دور جاري 

اردوي زمستاني، به دليل الزامات قرارداد انعقاد يافته ميان طرفين و  –اردوي آموزشي خود در اين كشور 
نقض حقوق بشر در امارات متحده عربي، ازجمله ايجاد محدوديت براي حق آزادي  اشاره به تداوم موارد

                                                            
  در لينك:مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي گزارش  .25

 http://birdbh.org/2019/01/detention‐of‐bird‐directors‐family‐members‐deemed‐illegal‐and‐acts‐of‐

reprisals‐by‐un/ 
  بيانيه مطبوعاتي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .26

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24055&LangID=E 
٢٧ Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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منظور سركوب و خاموش كردن صداهاي انتقادي و اعمال بيان و عقيده، سانسور كردن مطبوعات داخلي به
  ؛28هاي اين كشورآميز عليه زندانيان سياسي در زنداننمودن رفتارهاي خشونت

  

، در خصوص 1397ماه دي 17اينسايدر، در روز دوشنبه  سايت بيزنس انتشار گزارش از سوي -2
ن استفاده دولت آن از صدها هزار كارگر مهاجر، براي تبديل آءچهره متناقض شهر دبي، با توجه به سو

  :ير استزنكات محوري اين گزارش به شرح . وبرق و محبوببه مقصد گردشگري پر زرق

گران مهاجر ميليون نفري دبي به مهاجران، عمدتاً كار 3,1جمعيت  درصد از 90اختصاص يافتن  الف)
هاي خدماتي، عزيمت كرده به امارات متحده عربي، به اميد وساز و بخشهاي ساختشاغل در پروژه

  هايشان؛خانواده آمدي باالتر و ارسال آن برايكسب در
 تحده عربي،كارگران مهاجر در امارات مرفتار با ءاشاره به موارد متعدد شكايات انجام شده از سو ب)
 12هاي كاري ها با شرايط دشوار و خشن كاري، شيفتويژه شهر دبي، ازجمله مواجهه شدن آنبه

ها، هاي آنههاي حقوقي و يا گذرنامساعته و يا حتي بيشتر و اقدام كارفرمايان به گرو نگاه داشتن چك
  شان به وطن؛محل كار و يا بازگشت با هدف ممانعت به عمل آوردن از گريزشان از

افتن يدر اين خصوص، مبني بر تداوم  سازمان مللو  بان حقوق بشرديدههاي اخير اشاره به گزارش ج)
  هايي در اين زمينه؛رغم بروز پيشرفترفتارها، بهءها و سواستفادهءروند اين سو

اشاره به برخي از موارد نقض حقوق كارگران در اين كشور، ازجمله شانه خالي كردن كارفرمايان از  د)
رو مديون گذاردن آن بر عهده كارگران و ازاين –نظام كفالت  –وط به ويزاي كار پرداخت وجهه مرب

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: .28

 http://www.echr.org.uk/news/fc‐copenhagen‐stop‐traveling‐dubai‐training‐camps‐due‐uaes‐abysmal‐
record‐human‐rights 
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شان با مخاطراتي چون پرداخت جريمه نقدي شان و مواجه ساختنكارانها به صاحبساختن دائمي آن
  ؛29و يا تحمل حبس در صورت ترك گفتن شغل خود بدون كسب مجوز از كارفرما

  

ز سوي راوينا شَمداساني، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر انتشار بيانيه مطبوعاتي ا -3
، مبني بر ابراز نگراني در خصوص محكوم شدن احمد 1397 ماهدي 14سازمان ملل، در روز جمعه 

سال حبس و پرداخت جريمه نقدي و درخواست از  10مدافع سرشناس حقوق بشر به تحمل  منصور،
درنگ و بدون قيد و شرط اين فعال حقوق مقامات حكومت امارات متحده عربي براي آزاد كردن بي

نقطه بشر و حصول اطمينان از مواجه نشدن شهروندان اين كشور با مجازات، به دليل بيان آزادانه 
د در انتقاد از دولت و يا متحدان آن: گفتني است كه اين بيانيه در واكنش به اقدام دادگاه خو نظرات

، 1397 ماهدي 10عالي فدرال امارات، به ابرام حكم محكوميت اين مدافع حقوق بشر، در روز دوشنبه 
  31؛30صادر شده است

                                                            
  اينسايدر. قابل بازيابي در لينك: گزارش سايت بيزنس .29

 https://www.businessinsider.com/dubai‐development‐tourism‐workers‐problem‐2018-12��=�����=� 
  بيانيه مطبوعاتي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .30

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24054&LangID=E 
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آذر ماه  30ي ماه و جمعه د 5، در روزهاي چهارشنبه المللسازمان عفو بينو  مركز حقوق بشر امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي *
 درنگ و بدون قيد وهاي حقوق بشري از مقامات امارات متحده عربي، براي آزاد كردن بي، در خصوص درخواست گروهي از سازمان1397

كوم شدن در و مح 2017ماه مارس سال  20شرط احمد منصور، مدافع برجسته حقوق بشر و محكوم به تحمل حبس پس از دستگير شدن در 
  ، مبني بر2018ماه مه سال  29

ن اني در ايندزها و نهادهاي حقوق بشري، درباره امنيت و سالمت احمد منصور و ديگر مدافعان حقوق بشر ابراز نگراني عميق سازمان الف)
هاي انفرادي، پيش از هاي طوالني مدت در سلولهاي خودسرانه و حبسها در معرض اقداماتي چون، بازداشتكشور، با توجه به قرار گرفتن آن

  المللي حقوق بشر؛برگزار شدن جلسات محاكمه و متناقض بودن اين اقدامات با قانون بين
عيات استماع دفا ت متحده عربي، براي به تعويق افكندن جلسهبر تصميم دادگاه عالي فدرال امارا آمده، مبنيهاي به دستاشاره به گزارش ب)

 1397آذر ماه  17به : گفتني است كه نخستين جلسه دادگاه اين فعال حقوق بشر در روز دوشن1397دي ماه  10احمد منصور، تا روز دوشنبه 
  ه تعويق افتاد؛برگزار شود كه ظاهراً به مدت يك هفته ب 1397دي ماه  3وشنبه برگزار شد و قرار بود كه جلسه بعدي نيز در روز د

مريكا)، به دليل آهزار دالر  270سال حبس و پرداخت جريمه يك ميليون درهمي (حدود  10اشاره به محكوم شدن احمد منصور به تحمل  ج)
المللي ترين معيارها و موازين بيندگاه اين مدافع حقوق بشر از حداقللسات داهاي اجتماعي و تأكيد بر برخوردار نبودن جاظهار نظر در شبكه

  اء در آوردن ساير فرآيندهاي قضايي؛الزم براي برگزاري محاكمه منصفانه و به اجر



  13)                          20ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

، 1397ماه دي 11شنبه ه، در روز س32انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -4
 نيمهم ا يمحورها .در خصوص صدور حكم حبس ابد براي فعال اهل تركيه، در امارات متحده عربي

  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس

به همراه همسرش، امينه، به هنگام سفر به دبي جهت  33دستگير شدن مهمت علي اوزتورك الف)
ها به مكاني ندگان مديترانه، توسط افراد ناشناس، منتقل شدن آنبازديد از نمايشگاه سازمان صادركن

زمان محكوم شدن اوزتورك به نامعلوم، سپس آزاد شدن همسر وي و بازگردانده شدن او به تركيه و هم
  ؛»حمايت از تروريسم«تحمل حبس ابد، به اتهام 

يري، ز دستگوي يك روز پس ااشاره به اظهارات امينه، همسر آقاي اوزتورك، مبني بر آزاد شدن  ب)
حدود كردن ماه پيش از انجام محاكمه، اقدام مقامات اماراتي به م 11زنداني شدن همسرش به مدت 

جمهور تركيه، ولت و رئيسو درخواست نمودن وي از د –روز در ماه  3 –هاي وي با همسرش تماس
  امارات جهت آزاد كردن همسرش؛ فشار قرار دادن حكومتبراي تحت

گراي كوهستان تركمن گذاران انجمن ملييكي از بنيان عنوانبهاشاره به سوابق آقاي اوزتورك،  )ج
هاي او در زمينه امدادرساني بشردوستانه ، واقع در شمال الذقيه در كشور سوريه و فعاليت34بييربوچاك

نجر شده به صدور در اين منطقه از سوريه، همچنين تأكيد بر مبراء بودن وي از اتهامات تروريستي م
  .35حكم حبس ابد براي اين فعال حقوق بشر

  

 

                                                                                                                                                                                 
ميت اين مدافع برجسته حقوق ، مبني بر ابرام حكم محكو1397دي ماه  10، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بيند) انتشار گزارش از سوي، 

دم عالملل، مبني بر ن عفو بينهاي خاورميانه در سازمابشر، از سوي دادگاه عالي فدرال و اشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش
  اي در كشور امارات متحده عربي براي برخورداري شهروندان آن از حق آزادي بيان.وجود كوچكترين روزنه

٣٢. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٣٣. Mehmet Ali Öztürk 
٣٤. Bayirbucak Turkmen Mountain Association 

  رات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حقوق بشر اما .35
 http://www.echr.org.uk/news/life‐sentence‐turkish‐activist‐uae 
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اي بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير كشورهب) موارد نقض حقوق 
  منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

ماه دي 18شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز سه –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -
نكات ، عدنشهر شدگان زندان تحت كنترل امارات در اعتصاب غذاي بازداشت، در خصوص 1397

  عبارتند از: گزارشمهم اين 

به تداوم بخشيدن به اعتصاب غذاي خود تا زمان برآورده شدن  36تصميم زندانيان زندان بئر احمد الف)
  هايشان؛درخواست

ي، با ردهاين زندانيان به هنگام در دست داشتن پالكااشاره به تصاوير جديد منتشر شده از اي ب)
ن هاي عادالنه براي ايشان، تا زمان برگزاري دادگاهمضمون ادامه يافتن اين شرايط حتي به بهاي جان

  ني شده بدون تفهيم اتهام؛درنگ افراد زنداشدگان و آزاد شدن بيبازداشت
ردن ته، در خصوص رو به وخامت گذاروزهاي گذشاي از سوي زندانيان در اشاره به انتشار نامه ج)

در  كنندگان و مبني بر مسئول به شمار آوردن مقامات نظام كيفريتن از اعتصاب 18وضعيت جسماني 
  اند؛ اي كه تا كنون از انجام آن شانه خالي كردهوظيفه –قبال حفظ جان زندانيان 

 2018المللي، در ماه ژوئن سال هاي بينسازمان بان حقوق بشر و برخي ديگر ازاشاره به اقدام ديده د)
عمال ن و اميالدي، به متهم كردن امارات متحده عربي به در اختيار داشتن دو زندان مخفي در يم

  ها؛شكنجه عليه زندانيان اين بازداشتگاه
، در سال گذشته ميالدي، در خصوص خبرگزاري اسوشيتدپرسشده توسط اشاره به پژوهش انجام و)

ها به نظاميان مسئول مقابله با نيروهاي القاعده در شبه جزيره عربستان و انتقال يافتن آنناپديد شدن شبه
شخصي و ها، ويالهاي هاي نظامي، بنادر، فرودگاههاي مخفيانه در جنوب يمن، مستقر در پايگاهزندان

                                                            
٣٦. Bir Ahmed 



  15)                          20ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

ها زنداني هاي اخير، در خصوص انتقال دههاي شبانه و اشاره به گزارش انتشار يافته در ماهحتي كلوپ
   37از اماكن مخفيانه تحت نظارت امارات متحده عربي، به زندان دولتي ديگري در شهر مُكَال

، وزارت دفاع 1397ماه دي 18شنبه اين در حالي است كه به گزارش سايت اينترسِپت، در روز سه ز)
هاي نيروهاي مسلح مجلس سنا و نمايندگان كنگره، آمريكا، در گزارشي غيرعلني، خطاب به كميته

گونه شواهد و مدارك مستدلي مبني بر مورد اظهار داشته كه پس از انجام تحقيقات الزم، هيچ
متحده در يمن، به االتهاي تحت نظارت متحدان اياستفاده قرار گرفتن زندانيان در بازداشتگاهسوء

هاي حقوق بشري نگاران، گروههاي به دست آمده از روزنامهدست نياورده است؛ در حالي كه گزارش
و هيأت كارشناسان سازمان ملل، حاكي از مدارك مستند مبني بر اعمال شكنجه از سوي متحدان آمريكا 

  .38ها استدر اين زندان
  

  انصارا... در يمن*

، به نقل از برنامه جهاني 1397ماه دي 10از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه  انتشار گزارش -
هاي غذايي ارسال شده به مناطق تحت نظارت غذا، در خصوص به سرقت و فروش رفتن كمك

  :نكات محوري اين گزارش به شرح زير است .نيروهاي انصارا... در يمن

رنامه جهاني غذاي سازمان ملل، در خصوص به فروش هايي از سوي مسئوالن بدريافت گزارش الف)
هاي غذايي بشردوستانه در بازار آزاد شهر صنعا و محروم ماندن بسياري از شهروندان رسيدن كمك

كم يكي از شركاي محلي وابسته به وزارت يمني از سهميه غذاي خود، همچنين ارتكاب دست
  و تقلب؛ وپرورش نيروهاي انصارا...، به كالهبرداريآموزش

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري  .37

 https://www.middleeastmonitor.com/20190108‐yemen‐detainees‐in‐uae‐run‐prison‐in‐aden‐continue‐

hunger‐strike/ 
  گزارش سايت اينترسِپت. قابل بازيابي در لينك: .38

 https://theintercept.com/2019/01/07/yemen‐prison‐torture‐uae‐dod/ 
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گونه ، مدير اجرايي برنامه جهاني غذا، مبني بر برشمردن اين39اشاره به اظهارات ديويد بيزلي ب)
وپنجه نرم كردن كودكان مثابه دزديدن غذا از دهان مردم گرسنه اين كشور، در شرايط دستاقدامات، به

گونه م خاتمه يافتن اينيمني با مرگ، به دليل عدم دسترسي به مواد غذايي كافي و تأكيد بر لزو
  رفتارهاي مجرمانه و اقدامات شنيع و ظالمانه؛

ف براز تأساني بر ، در اين زمينه، مبرئيس كميته عالي انقالب يمناشاره به اظهارات محمد الحوثي،  ج)
خورداري دم برعو شگفتي از اتخاذ مواضع اين چنيني از سوي مسئوالن برنامه جهاني غذا، با توجه به 

ت يقاقاز انجام تح از شواهد و مدارك مستدل در اين خصوص، تأكيد بر استقبال مقامات انصارا... هاآن
  هاي مستقل؛الزم در موارد نقض ادعايي توسط كميته

اين  اظراننتأكيد برنامه جهاني غذا بر گردآوري مدارك تصويري و ساير شواهد مستدل، از سوي  د)
مچنين ههاي باري از مراكز توزيع غذا، د غذايي توسط كاميونسازمان، مبني بر حمل غيرقانوني موا

 كاالهاي ريافتداقدام مقامات محلي به دست بردن در سوابق و مدارك و روند گزينش افراد نيازمند به 
هاي امدادي غذايي خود را المللي در تالش است تا كمكامدادي: اين در حالي است كه اين نهاد بين

  برند ور مين تن از شهروندان يمني قرار دهد كه در شرايط وخيم گرسنگي به سميليو 12در اختيار 
اشاره به اظهارات سخنگوي برنامه جهاني غذا در ژنو، مبني بر در نظر گرفتن امكان توزيع پول نقد  ه)

 .40هاي بايومتريكدر ميان مردم نيازمند، در صورت فراهم آمدن امكان شناسايي افراد از طريق سامانه
  

                                                            
٣٩. David Beasley 

  گزارش خبرگزاري رويترز، به نقل از برنامه جهاني غذا. قابل بازيابي در لينك: .40
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