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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 

از  آمدهدستبهها و اخبار آشكار ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 ماههمنبو  ماهدي
قرار گرفته است.  موردبررسي، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمسازمان
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يمحورها

  

 

  ان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربست الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

 ماهبهمن 5صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه  -1
هاي فراقانوني، ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور اعدام2، مبني بر برگزيده شدن اگنس كاالمار1397
المللي در مورد قتل جمال خاشقجي، بر عهده گرفتن تحقيقات بين زده و خودسرانه، جهتشتاب

 14تا  8نگار سعودي و آغاز شدن اين فرآيند با سفر وي و هيأت همراه او، به تركيه از روز روزنامه

                                                            
 Amnestyالملل ()؛ سازمان عفو بينAssociated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (Human Rights Watchبان حقوق بشر (. ديده1

International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ سايت خبريMiddle East Monitor (MEMO) ( سايت خبري سازمان ملل)؛UN 

News) ؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل(Office of the United Nations High Commissioner  for Human 

Rights  (OHCHR)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters  Foundation ( رهيالجز يشبكه خبر)؛Aljazeera خبرگزاري يمن )؛
 Yemenپرس ( Press News Agency ( مزيتاوركيوين)؛ روزنامهThe New  York  Times ؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي(

)Emirates  Centre  for  Human  Rights  (ECHR)مركز حقوق بشر خليج (فارس) ( )؛Gulf  Centre  for  Human  Rights 

(GCHR)خبري بي.بي.سي (شبكه  )؛BBC.Com المللي آزادي در امارات متحده عربي (كمپين بين)؛International Campaign  for 

Freedom  in  the United Arab  Emirates  (ICFUAE)) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror ؛ مركز حمايت از حقوق بشر(
 Turkish Radio) و شبكه راديو و تلويزيوني تركيه (Al‐Araby Al‐Jadeed, The New Arab)؛ سايت خبري العربيه (AlQSTالقسط (

and Television Corporation (TRT).(   
٢. Agnès Callamard 
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و  موردبررسي)، اشاره به دستور كار هيأت مزبور، مبني بر 2019فوريه  3ژانويه تا  28( 1397 ماهبهمن
نگار از منظر حقوق بشر، همچنين مورد مداقه قرار ر دادن ابعاد و جوانب قتل اين روزنامهارزيابي قرا
ها در راستاي پرداختن و پاسخ گفتن به اين قتل و ماهيت و هاي اتخاذ شده از سوي دولتدادن گام

ملل، ها و اشخاص در قبال آن، اشاره به اظهارات اين مقام سازمان هاي حكومتحد و حدود مسئوليت
 منظوربهها، هاي موجود براي حكومتمبني بر هدف اين تحقيقات، مبتني بر تالش جهت تعيين شيوه

المللي، در راستاي حمايت به عمل آوردن از حق حيات، ممانعت تحكيم پايبندي خود به تعهدات بين
سئول: گفتني به عمل آوردن از موارد نقض حقوق بشر و اطمينان حاصل نمودن از پاسخگويي افراد م

ميالدي در اختيار شوراي  2019است كه خانم كاالمار گزارش تحقيقات خود را در ماه ژوئن سال 
  ؛3حقوق بشر قرار خواهد داد

  

، در خصوص 1397 ماهبهمن 5انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه  -2
ات راي موافقت با مالقاز عربستان سعودي ب قوق بشربان حديدهو  المللسازمان عفو بيندرخواست 

 منتشرشدههاي ز گزارشزنان زنداني مدافع و فعال حقوق بشر، پس ا ويژهبهناظران مستقل با زندانيان، 
هاي برجسته سياسي و ها، همچنين مالقات با شخصيتدر خصوص مورد شكنجه قرار گرفتن آن

رح زير ه به شمبارزه با فساد. نكات مهم اين درخواست منتشراقتصادي و تجار دستگير شده در جريان 
  است:

دي، به دليل ميال 2018ها فعال حقوق زنان، در ماه مه سال ده ياقدام مقامات عربستان به دستگير الف)
 نظامبهها در حمايت از لزوم برخوردار شدن زنان از حق رانندگي و پايان بخشيدن هاي آنفعاليت

  الرانه حاكم بر اين پادشاهي؛مردسا قيموميت
الملل، مبني ينهاي خاورميانه در سازمان عفو باشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ب)

استفاده قرار ءبر برخورداري اين نهاد حقوق بشري از اسناد و مداركي، مبتني بر مورد شكنجه و سو
                                                            

  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 3
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24113&LangID=E 
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شان و تأكيد بر ماهه نخستِ دستگيرشدن 3ن، در تن از اين زندانيان، عمدتاً، زنا 10كم گرفتن دست
مورد تأييد قرار دادن اسناد  منظوربهلزوم دسترسي ناظران مستقل نهادهاي حقوق بشري به اين زندانيان، 

  هاي مزبور؛و گزارش
ها اهزادهبان حقوق بشر بر ضرورت فراهم آمدن امكان الزم جهت مالقات با شاشاره به تأكيد ديده ج)

ن، مبني ميالدي، پس از دستور محمد بن سلما 2017شده، از ماه نوامبر سال ر برجسته بازداشتو تجا
 باهدف» ي قدرتباز«بر آغاز كمپين مقابله با فساد و يا از نگاه منتقدان، مبادرت ورزيدن به نوعي 

  تحت فشار قرار دادن اين طبقه از حاكميت و جامعه؛
بان حقوق بشر، مبني بر عدم عاون بخش خاورميانه در ديده، م4اشاره به اظهارات مايكل پيج د)

برخورداري كميسيون حقوق بشر عربستان و دادستان عمومي آن، از استقالل الزم جهت به انجام 
  ؛5معتبر و شفاف در اين زمينه قاتيتحقرساندن 

  

ك ر خصوص مرگ ي، د1397 ماهبهمنانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه اول  - 3
بشر و  ماه حبس در زندان، بر اساس اظهارات فعاالن حقوق 5روحاني برجسته سعودي، پس از تحمل 

بشري  المللي از كارنامه حقوقخانواده وي و در پي شدت يافتن انتقادات در فضاي جامعه بين ياعضا
  از: اندعبارتعربستان، پس از به قتل رسيدن جمال خاشقجي. نكات مهم اين گزارش 

ماه  اوايلدانشگاه اسالمي شهر مدينه، به بيمارستان در رئيس سابق ، 6انتقال يافتن احمد الَعماري الف)
  )، به دليل خونريزي مغزي؛2019جاري ميالدي (ژانويه 

                                                            
٤. Michael Page 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 5
 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/rights‐groups‐call‐access‐saudi‐detainees‐1901250636 57149 
.html  
٦. Ahmed al‐Amari 
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و  وييترتاعي اشاره به تأييد مرگ اين روحاني توسط عبدا... العماري، فرزند وي، در شبكه اجتم ب)
  مقامات عربستان به نشان دادن واكنش در اين رابطه؛ امتناع ورزيدن

روهاي ميالدي، پس از يورش ني 2018اين روحاني سني، در ماه اوت سال  ياشاره به دستگير ج)
  و حبس وي در سلول انفرادي؛ امنيتي به منزل او

ي برخوردار العماري و برخي ديگر از مخالفان سعودي، به دليل احتمال زمانهماشاره به بازداشت  د)
 2018روحاني كه در ماه ژوئيه سال  –، انديشمند متنفذ مذهبي 7بودن از روابط نزديك با سفر الحوالي

  ؛8ميالدي پس از انتشار كتابي انتقادآميز در زمينه خانواده سلطنتي عربستان دستگير شد
  

، در 1397 ماهبهمن ، در روز دوشنبه اول9انتشار گزارش از سوي مركز حمايت از حقوق بشر القسط -4
مورد ناپديدشدگي اجباري  5خصوص اقدام اين مركز به گردآوري اسناد و مدارك در خصوص وقوع 

  ، مبني بر:يسعوددر عربستان 

شور و نگار و يك فعال حقوق بشر در اين كناپديد شدن يك زائر سوري، يك واعظ، دو روزنامه الف)
  شدگان؛درنگ سرنوشت اين افراد و ديگر ناپديدن بيدرخواست از مقامات سعودي براي آشكار ساخت

ت هاي نخسهميشگي افراد بازداشتي در اين كشور با اين پديده، در روز شدنمواجههاشاره به  ب)
ان هايي چون، اقدامات افراد خانواده و وابستگشان و امتداد يافتن اين دوران بر اساس مؤلفهدستگيري

شده در وضعيت زنداني خود و ميزان شهرت فرد بازداشت فرد جهت آگاه شدن از سرنوشت و
نهاد و نهادهاي سازمان ملل: به عبارت ديگر چنانچه وضعيت فرد بازداشتي هاي مردمها، سازمانرسانه

ني دگي زنداپديدشاز سوي افراد خانواده، بستگان و سازمان و نهادها مورد پيگيري قرار نگيرد، مدت نا
  ت؛نيز افزايش خواهد ياف

                                                            
٧. Safar al‐Hawali 

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 8
 https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐arrests/saudi‐cleric‐detained‐in‐crackdown‐dies‐activists‐
idUSK 
CN1PF1QM?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email
&utm_content=69187213 
٩. AlQST 
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 11(زائر سوري)، سليمان الُدويش 10، شامل خالد محمد عبدالعزيزناپديدشدگاناشاره به اسامي اين  ج)
عبدالرحمن نگار) و (روزنامه 13و تركي بن عبدالعزيز الجاسر 12(واعظ و مبلغ)، مروان المُريسي

  (فعال حقوق بشر) و زمان ناپديد شدن هريك:  14دحانالسَ
بستان، به همراه ميالدي، به هنگام سفر به عر 2017سپتامبر سال  12روز  خالد محمد عبدالعزيز، در -

  مادرش، براي انجام فرائض حج؛
آميز تشار توئيتي انتقادميالدي، پس از بازداشت شدن به دليل ان 2016آوريل سال  22سليمان الدُويش، در روز  - 

  لمان؛ساختيار فرزندش، محمد بن از پادشاه عربستان، در خصوص قرار دادن قدرت گسترده و تام در 
د و انتقال به ميالدي، پس از بازداشت در منزل خو 2018مروان المُريسي، در روز اول ژوئن سال  -

  مكاني نامعلوم؛
به رار گرفتن ميالدي، پس از مورد حمله ق 2017مارس سال  15تركي بن عبدالعزيز الجاسر، در روز  -

  كاني نامعلوم؛منزل وي، دستگير و انتقال او به م
در مركز  ،اركميالدي، پس از بازداشت در محل  2018مارس سال  12، در روز دحانعبدالرحمن السَ -

  صليب سرخ در رياض؛ 
سرنوشت تمامي  درنگبيدرخواست از مقامات حكومت عربستان براي آشكار ساختن  د)

 صورتبهشده افراد بازداشتدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي ناپديدشدگان اجباري و آزاد كردن بي
المللي خودسرانه، تنها به دليل عقايدشان، همچنين تأكيد بر لزوم پايبند ماندن عربستان به تعهدات بين

در  اجرا) و به 1992المللي حمايت از تمامي افراد به اجبار ناپديدشده (كنوانسيون بين ازجملهخود، 
 ؛15آوردن مفاد آن  

                                                            
١٠. Khaled Mohammed Abdulaziz 
١١. Sulaiman al‐Dowaish 
١٢. Marwan al‐Muraisy 
١٣. Turki bin Abdulaziz al‐Jasser 
١٤. Abdulrahman al‐Sadhan 

  گزارش مركز حمايت از حقوق بشر القسط. قابل بازيابي در لينك:. 15
 https://alqst.org/eng/enforced‐disappearances‐five‐cases/ 



  6                                                                                                                               82ش راهبردي گزار

 

برابر  3، مبني بر 1397 ماهبهمنبكه خبري الجزيره، در روز دوشنبه اول انتشار گزارش از سوي ش -5
گريخته از عربستان سعودي، بر اساس آمارهاي انتشار يافته توسط كميسر عالي  جويانپناهشدن تعداد 

در قياس با كمتر از  –ميالدي  2017نفر در سال  800پناهندگان سازمان ملل و رسيدن آن به بيش از 
با  همواجهاز مورد پيگرد قانوني قرار گرفتن و يا  جويانپناهبرشمردن هراس  – 2012در سال نفر  200

دليل گريختن  عنوانبههاي سياسي، جويانه از سوي مقامات عربستان، به دليل كنشگرياقدامات تالفي
رهف فرار  –طه بسياري از اين مردان و زنان سعودي و اشاره به مورد اخير به وقوع پيوسته در اين راب

ساله عربستاني، از طريق فرودگاه بانكوك در تايلند، به دليل (به گفته وي)  18دختر  ،محمد القنون
پناهندگي  نه شدن او با خطر مرگ در صورت بازگردانده شدن به كشورش و سرانجام پذيرفتهمواج

  .16وي از سوي دولت كانادا

  

  بحرين*

، مبني بر اقدام ديوان 1397 ماهبهمن 8لعربيه، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سايت خبري ا -1
الوفاق،  انحالل يافته دبيركل جمعيتعالي بحرين به تأييد حكم حبس ابد براي شيخ علي سلمان، 

برقرار نمودن  ازجمله، به اتهام جاسوسي براي كشور قطر، گروه شيعه مخالف در اين كشور ترينبزرگ
 يت(ادعايي) براندازي نظام حكومتي بحرين، همچنين اشاره به محروم اهدفبتماس با مقامات قطري 

، دو تن از دستياران شيخ علي سلمان و از نمايندگان سابق پارلمان اين 18و حسن سلطان 17علي االَسود
  ؛19نظرخواهي براي صدور حكم محكوميت غيابي خود به حبس ابدكشور، از حق تجديد

  
                                                            

  ر لينك:گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي د. 16
 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/fleeing‐saudi‐arabia‐asylum‐seeker‐numbers‐triple‐

190121192012974.���� 
١٧. Ali al‐Aswad 
١٨. Hassan Sultan 

  گزارش سايت خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك:. 19
 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/1/28/bahrain‐opposition‐leader‐loses‐appeal‐against‐
life‐sentence 
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، در خصوص 1397 ماهبهمن 2شنبه سه الملل، در روززمان عفو بينانتشار گزارش از سوي سا -2
ين كشور. گروه مخالف سياسي در ا ترينمهمغيرقانوني بودن اقدام حكومت بحرين به انحالل 

  از: اندعبارتمحورهاي مهم اين گزارش 

در واكنش به الملل، هاي خاورميانه در سازمان عفو بيناظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش الف)
و  - 20الوَعد –خواهي بحرين مبتني بر ابرام انحالل جمعيت عمل دموكراتيك ملي حكم دادگاه فرجام

نظام قوه  ازجمله مامي ابزارهاهاي آن، مبني بر متوسل شدن مقامات بحرين، به تمصادره اموال و دارايي
هاي فعاليت زجملهاصداي مخالف در اين كشور،  هرگونهخاموش كردن  منظوربهقضاييه، 

  آميز جمعيت الوعد؛غيرخشونت
رايط شالملل از مقامات بحريني، براي حصول اطمينان از فراهم آمدن درخواست سازمان عفو بين ب)

هاي آن، همچنين ضمانت نمودن درنگ اين حزب و از سر گرفته شدن فعاليتالزم جهت بازگشايي بي
  ات؛رعايت حقوق آزادي بيان و برگزاري اجتماع

هاي در اختيار خود در قبال مقامات اين كشور، المللي از اهرمگيري جامعه بينتأكيد بر لزوم بهره ج)
ديده انبا توجه به  لفان،پايان بخشيدن به سركوب سيستماتيك مخا سويبهها در راستاي سوق دادن آن

  هاي مديد؛ن آن براي مدتگرفت
ميالدي، اقدام به صدور حكم جهت  2017ماه مه سال  گفتني است كه دادگاه بحرين، ابتدا در د)

انحالل حزب الوعد نمود و سپس در ماه اكتبر همان سال، اين حكم بر اساس رأي مجدد دادگاه  به 
تأييد رسيد. اين در حالي است كه پيش از آن نيز، حكومت بحرين حكم انحالل حزب الوفاق، 

كرده بود. همچنين، الزم به ذكر است كه از مشاركت گروه مخالف در اين كشور را صادر  ترينبزرگ
  ؛21ممانعت به عمل آمد 2018اين دو حزب مخالف در انتخابات پارلماني ماه نوامبر سال 

                                                            
٢٠. National Democratic Action Society (Wa’ad) 

/bahrain/01/2019https://www.amnesty.org/en/latest/news‐الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين. 21

court‐upholds‐unlawful‐dissolution‐of‐major‐opposition‐political‐group/  
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، 1397 ماهبهمن 4شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روزهاي دوشنبه اول و پنج -3
 ر زمينه رو به وخامت نهادن وضعيتقوق بشر، دهاي به دست آمده از فعاالن حدر خصوص گزارش

  از: اندعبارتدر بحرين. نكات مهم اين گزارش  ،سالمت جسماني دو زنداني سياسي در زندان جو

 2018نوامبر سال  15، از روز 23و علي حاجي 22روز از اعتصاب غذاي ناجي فتيل 70گذشت  الف)
در اعتراض ، تاكنونن آب، حدود يك هفته پيش ميالدي، همچنين امتناع ورزيدن ناجي فتيل از نوشيد

هاي دريافت مراقبتمانند  ،شانها به حقوق اوليه و اساسيدسترسي آن هبه عدم تمكين مديريت زندان ب
  درماني و پزشكي؛

گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق ، 24اشاره به ابراز نگراني عميق ميشل فورست ب)
  به وخامت نهادن شرايط جسماني اين دو زنداني سياسي در زندان مركزي بحرين؛ با توجه به رو ،بشر
 ين كشور،اارجه خاشاره به درخواست دو تن از نمايندگان پارلمان بريتانيا از جِرِمي هانت، وزير  ج)

و  تر و اضطراري دولت انگليس در راستاي حمايت به عمل آوردنبراي مداخله نمودن هر چه سريع
نداني ز 20 دن به زندانيان سياسي در حال اعتصاب در بحرين: بر اساس اين گزارش، بيش ازكمك نمو

  اند؛در اين زندان دست به اعتصاب غذا زده
نيان اوم زنداروم ماندن مدشرايط كامالً غيرانساني و اشاره به مح منزلهبهبرشمردن شرايط زندان جو،  د)

ها براي شگزار ناخوشايند بودن اين و رد تأكيد قرار دادناين زندان از حقوق اساسي خود، همچنين مو
ن و زش مأموراها پوند از سوي مقامات انگليس، براي آمودولت بريتانيا، با توجه به هزينه كردن ميليون

  هاي مراقبتي و درماني؛ينه سياستدر زم ازجملهها، مسئوالن اين زندان
هاي ها و سازمانبه فعاالن حقوقي، نمايندگان پارلماناب خطاي فتيل و حاجي در نامهگفتني است كه  ه)

حكومت بحرين  اند تا، درخواست نمودهبان حقوق بشرالملل و ديدهسازمان عفو بين ويژهبه، حقوق بشري
  ؛25را در راستاي محقق ساختن حقوق اوليه زندانيان انديشه و سياسي تحت فشار قرار دهند

                                                            
٢٢. Naji Fateel 
٢٣. Ali Haji 
٢٤. Michel Forst 

  هاي: هاي سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينكگزارش. 25
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/52031.html 
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 ماهدي 28تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز جمعه  –خبري  انتشار گزارش از سوي سايت -4
، 27، رئيس مركز مدارا و گفتگوي بحرين26، در خصوص صدور بيانيه از سوي شيخ ميثم السلمان1397

تن از  200هزار زنداني سياسي و همچنين  5مبني بر اقدام اين مركز به مستند نمودن دستگيري بيش از 
استفاده گسترده از زور، قتل و شكنجه، مورد تأكيد قرار دادن رو به وخامت  قربانيان اقدام حكومت به

نهادن وضعيت حقوق بشر و شرايط مدني و سياسي در اين كشور و در عين حال، سكوت جامعه 
آمريكا، همچنين، درخواست نمودن از  متحدهاياالتويژه كشورهاي بريتانيا و المللي در قبال آن، بهبين

قرار دادن جلسات محاكمه فعاالن سياسي و  موردبررسيالمللي براي هاي ديپلماتيك بينتمامي هيأت
گيري از ديدارهاي ها و بهرهحقوق بشر در بحرين، مستندسازي خشونت پيش روي اين افراد در زندان

  .28ديپلماتيك جهت مورد مداقه قرار دادن وضعيت زندانيان

  

  امارات متحده عربي*

 ماهبهمن 5، مستقر در بريتانيا، در روز جمعه 29المللي آزادي در امارات متحده عربييناقدام كمپين ب -1
، به انتشار نامه سرگشاده در خصوص درخواست دولت امارات براي آزاد كردن احمد منصور، 1397

  مبني بر:

نهادهاي  اي از سياستمداران، فعاالن، مدافعان و مسئوالننگارش نامه سرگشاده از سوي مجموعه الف)
نوئام  ازجملههاي اجتماعي، فرهنگي و هنري، هاي مشهور در عرصهحقوق بشري و ديگر شخصيت

                                                                                                                                                                                 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/51992.html 
http://www.bahrainmirror.com/en/news/51991.html 
٢٦. Sheikh Maytham Al‐Salman 
٢٧. Bahrain Centre for Dialogue and Tolerance 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 28
 https://www.middleeastmonitor.com/20190118‐bahrain‐detains‐5000-���������-of‐conscience‐group‐
says/ 
٢٩. International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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و بدون قيد و  درنگبي، مبني بر لزوم آزاد كردن 30المللي قلمچامسكي، استيون فراي و انجمن بين
ادبي دبي، در  شرط اين فعال حقوق بشر و زنداني سياسي از زندان و مورد تحريم قرار دادن جشنواره

  ماه مارس سال جاري ميالدي؛
به اتهام  سال حبس، 10ميالدي، به تحمل  2018اشاره به محكوم شدن احمد منصور در ماه مه سال  ب)

راي بت وي افترا به مقامات امارات متحده عربي در شبكه اجتماعي و مورد پذيرش واقع نشدن درخواس
  ؛2018دسامبر سال  31سوي دادگاه، در روز مورد تجديد نظر قرار گرفتن اين حكم، از 

اري برگز واشاره به زنداني اين مدافع حقوق بشر به مدت بيش از يك سال، بدون تفهيم اتهام  ج)
ي، انن زندمحاكمه، همچنين ممانعت ورزيدن مقامات امارات از تعيين وكيل مدافعي مستقل براي اي

كم مدت شش ستن او در سلول انفرادي، براي دي بر محبوس شدنبهايي مهمچنين اشاره به گزارش
  ماه، در ابتداي زمان بازداشت وي؛

بان حقوق ديده زجملهاهاي حقوق بشري، هاي مكرر پارلمان اروپا و سازماناشاره به درخواست د)
ه حمل« مثابهبهالملل، براي آزاد كردن احمد منصور و برشمرده شدن اين پرونده، بشر و سازمان عفو بين

  ؛»عربي حقوق بشر در امارات متحدههاي مشروع مدافعان مستقيم به فعاليت
يكي از اعضاء شوراي  عنوانبهخاطرنشان كردن لزوم پايبندي حكومت اين كشور به تعهدات خود،  ه)

حقوق بشر سازمان ملل، در راستاي رعايت موازين و معيارهاي الزم جهت ارتقاء بخشيدن و حمايت 
  ؛31اين مدافع حقوق بشر ازجملهحقوق بشر براي تمامي شهروندان خود،  به عمل آوردن از

                                                            
٣٠.  Stephen  Fry Actor  and  presenter;  Noam  Chomsky Professor;  Michael  Mansfield  QC Barrister;  Peter 
Tatchell Human rights campaigner; Caroline Lucas MP Green, Brighton Pavilion; Ben Bradshaw MP Labour, 
Exeter; Lloyd Russell‐Moyle MP Labour, Brighton Kemptown; Andy Slaughter MP Labour, Hammersmith; 
Martyn  Day  MP SNP,  Linlithgow  and  East  Falkirk;  Tom  Brake  MP Liberal  Democrat,  Carshalton  and 
Wallington;  Christine  Jardine  MP Liberal  Democrat,  Edinburgh  West;  Joe  Odell The  International 
Campaign for Freedom in the UAE; Carles Torner PEN International; Gus Hosein Privacy International; Julia 
Legner MENA  Rights  Group;  Radha  Stirling Detained  in  Dubai;  Rachid  Mesli Al  Karama;  Safwa 
Aissa International  Campaign  for  Justice  and Human Rights;  Jonathan  Emmett Children’s  author;  James 
Mayhew Author  and  illustrator;  Nicola  Davies Author;  Amanda  Craig Author  and  critic 
Laurence Anholt Author; Anne Booth Author; Dylan Calder Director, Pop‐up Projects; Fadi Al‐Qadi Human 
rights, civil society, advocacy and media expert 

  هاي:المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينكنامه سرگشاده كمپين بين. 31
 http://icfuae.org.uk/news/video‐icfuae‐open‐letter‐calling‐release‐ahmed‐mansoor 
http://www.echr.org.uk/news/joint‐letter‐calling‐release‐activist‐ahmed‐mansoor 
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، 1397 ماهدي 24، در روز دوشنبه 32انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -2
در خصوص صدور بيانيه توسط مركز حقوق بشر خليج (فارس)، مبني بر ابراز نگراني عميق در زمينه 

، استاد برجسته دانشگاه و 33وضعيت سالمت جسماني دكتر ناصر بن غيثرو به وخامت نهادن 
 احتمالبه، در ابوظبي، اشاره 34اقتصاددان، در پي امتداد يافتن زمان اعتصاب غذاي وي در زندان الَرزين

ميالدي، در اعتراض به زنداني شدن  2018آغاز زمان اعتصاب اين استاد دانشگاه از ماه نوامبر سال 
تهام مورد اهانت قرار دادن مقامات حكومت امارات متحده عربي و به دنبال صادر شدن حكم خود، به ا

عفو متيو هِجِز، دانشجوي بريتانيايي محكوم شده به حبس ابد به اتهام جاسوسي، اشاره به تحليل رفتن 
مبتال شدن به مشكالت تنفسي، از دست دادن شديد وزن و  ازجملهشديد قواي جسماني بن غيث، 

ناتواني در راه رفتن، با توجه به امتناع ورزيدن مسئوالن اين زندان از فراهم آوردن امكانات درماني الزم 
رفتار و آزار و اذيت و اشاره به ابراز نگراني اين مركز حقوق بشر، و قرار دادن او در معرض اعمال سوء

هاي امارات و در حال زنداننه تنها براي اين زنداني، بلكه ديگر مدافعان حقوق بشر محبوس در 
  .35رفتار و شكنجهرويارويي با سوء

  

  

  

  

  

                                                            
٣٢. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٣٣. Dr. Nasser bin Ghaith 
٣٤. Al‐Razeen 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 35
 http://www.echr.org.uk/news/emirati‐academic‐critical‐condition 
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  نطقهمبشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير كشورهاي ب) موارد نقض حقوق 

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، به نقل ماهبهمن 8ه انتشار گزارش توسط شبكه راديو و تلويزيوني تركيه (تي.آر.تي)، در روز دوشنب -1
 بشردوستانهمسئول هماهنگي امور ، هليز گرانداز خبرگزاري آناتولي، در خصوص صدور بيانيه از سوي 

ديگر تن  30شدن  مجروحو اين كشور  انغيرنظاميتن از  8كشته شدن سازمان ملل در يمن، مبني بر 
از توابع واليت حجه در  ،حراد در شهر جاشدگان،بياي به يك مركز پناهندگي در حمالت توپخانه

معنا و به دور از وجدان بودن مورد حمله ، بيباردهشتدهنده، ، تأكيد بر تكانشمال غرب اين كشور
، نقض آشكار حقوق بشر  مثابهبهآن،  برشمردنقرار دادن مناطق مسكوني و شهروندان غيرنظامي و 
رگير در به انجام رساندن نهايت تالش خود هاي دهمچنين تأكيد نمودن بر ضرورت اقدام تمامي طرف

: گفتني 36چنينيتوجيه بودن اقدامات ايندر راستاي حفاظت از جان شهروندان و تصريح كردن غيرقابل
  اي مسئوالن عامل اين حمله نشده است؛است كه در بيانيه اين مقام سازمان ملل اشاره

  

، 1397 ماهبهمن 4شنبه ايست مانيتور، در روز پنجتحليلي ميدل  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  - 2
به نقل از شبكه خبري بي.بي.سي، در خصوص پرده برداشتن از كشته شدن تعداد زيادي از غيرنظاميان 

تن از شهروندان اين كشور در  30به اشتباه كشته شدن،  ازجمله، متحدهاياالتيمني توسط نيروهاي نظامي 
 2017، در ماه ژانويه سال 38، در استان البَيدا37ايي در حمله به روستاي يَكالعمليات ويژه نيروهاي آمريك

ميالدي، اشاره به مشاهدات خبرنگار اعزامي شبكه بي.بي.سي به اين كشور، مبني بر گسترش حمالت انجام 
در روزهاي نخست  ويژهبهدر راستاي مبارزه با تروريسم و القاعده،  متحدهاياالتهاي شده از سوي نيرو

                                                            
   گزارش توسط شبكه راديو و تلويزيوني تركيه (تي.آر.تي)، به نقل از خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:. 36

http://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2019/01/28/khshth‐w‐zkhmy‐shdn‐38-gyrnzmy‐dr‐hmlt‐twpkhnh‐y‐

dr‐ymn‐1134031 
37. Yakla 
٣٨. Al‐Bayda 



  13           )               21ي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي(بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

جمهوري دانلد ترامپ و محرمانه بودن بخش اعظم آن، همچنين اشاره به اظهارات ساكنان اين رياست
ها تن از غيرنظاميان و حتي كشته شدن يك سرباز آمريكايي و مجروح روستا در خصوص كشته شدن ده

 ضدو اولين عمليات نخستين حمله از مجموعه حمالت گسترده  –تن ديگر در اين عمليات  3شدن 
  ؛39هادر يمن، پس از گذشت سال متحدهاياالت يستيترور

  

 ماهبهمنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز دوشنبه اول  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3
 23، به نقل از روزنامه خليج آنالين، مبني بر دست يافتن به اسناد و مداركي، مبتني بر اعدام 1397
هاي مخفيانه امارات متحده عربي در شهر عدن، در جنوب اين كشور، يمني محبوس در زندان زنداني

وزير كشور ، 41احمد الميسريبه نگارش نامه خطاب به  40اشاره به اقدام زندانيان زندان بئر احمد
، صالح 43مامه، ابو الي42َاللشَهاي ، در خصوص به قتل رسيدن زندانيان در زندانيمنمستعفي  دولت
نويس ديگر، از ، همچنين اشاره به دست يافتن به سند دست46رَه، بئر احمد و منصو45سران، ي44َالسيد

شالل، ابو اليمامه، يسران، صالح السيد و  هاي زنداني در زندان 23سوي زندانيان، مبني بر ناپديد شدن 
، مي در زندان بئر احمدارتش ملي و نيروهاي مقاومت مرد يتن از اعضا 26، اشاره به زنداني 47فالتحالُ

هفته متوالي، بدون دريافت نمودن واكنشي  4خاطرنشان كردن دست زدن زندانيان به اعتصاب غذا براي 
شان، همچنين تأكيد زندانيان بر مسئول به شمار آوردن وزير هايدر راستاي محقق شدن درخواست

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري . 39

https://www.middleeastmonitor.com/20190124‐report‐us‐attack‐killed‐30-civilians‐in‐yemen‐village/ 
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٤٣. Abu Al‐Yamamah 
٤٤. Saleh Al‐Sayyid 
٤٥. Yasran 
٤٦. Mansoura 
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دار بودن تصدي مسئوليت وي در عهده ها، با توجهرخداد ناگهاني براي آن هرگونهكشور در قبال وقوع 
  49؛48امور زندانيان

، مبني 1397 ماهدي 30هاي يمن پرس و رويترز، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري -4
بر حمله شديد نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به روستايي در استان حديده، بمباران كردن اين 

، اشاره به 50كم يك كودك يمني در اين حمالتكشته شدن دست منطقه، واقع در ساحل غربي و
پايگاه نظامي نيروهاي انصارا...  7اظهارات سخنگوي نيروهاي ائتالف، مبني بر مورد حمله قرار گرفتن 

، اشاره به اظهارات امدادگران پزشكي و شهروندان  - هاي مورد استفاده براي عمليات پهپادي پايگاه -
يك كودك و مجروح شدن تعدادي ديگر،  ازجملهكم دو غيرنظامي، شته شدن دستمنطقه، مبني بر ك

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 48

 https://www.middleeastmonitor.com/20190121‐report‐23-�etainees‐killed‐in‐uae‐run‐prisons‐in‐
yemen/ 

  :نيشيپ يهاسوابق در گزارش. 49
اعتصاب غذاي ، در خصوص 1397دي ماه  18شنبه ، در روز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور –سايت خبري انتشار گزارش از سوي *

  ، مبني بر:عدنشهر تحت كنترل امارات در  شدگان زندانبازداشت
  هايشان؛تصميم زندانيان زندان بئر احمد به تداوم بخشيدن به اعتصاب غذاي خود تا زمان برآورده شدن درخواست الف)
ه بهاي برايط حتي  شتن اين اشاره به تصاوير جديد منتشر شده از اين زندانيان به هنگام در دست داشتن پالكاردهايي، با مضمون ادامه ياف ب)
  ون تفهيم اتهام؛درنگ افراد زنداني شده بدشدگان و آزاد شدن بيهاي عادالنه براي اين بازداشتشان، تا زمان برگزاري دادگاهجان
نندگان و مبني كبتن از اعتصا 18اي از سوي زندانيان در روزهاي گذشته، در خصوص رو به وخامت گذاردن وضعيت جسماني اشاره به انتشار نامه ج)

  اند؛ اي كه تا كنون از انجام آن شانه خالي كردهوظيفه –بر مسئول به شمار آوردن مقامات نظام كيفري در قبال حفظ جان زندانيان 
ت متحده ميالدي، به متهم كردن امارا 2018المللي، در ماه ژوئن سال هاي بينبان حقوق بشر و برخي ديگر از سازماناشاره به اقدام ديده د)

  ها؛عربي به در اختيار داشتن دو زندان مخفي در يمن و اعمال شكنجه عليه زندانيان اين بازداشتگاه
نظاميان مسئول مقابله با بهناپديد شدن ش، در سال گذشته ميالدي، در خصوص خبرگزاري اسوشيتدپرسشده توسط اشاره به پژوهش انجام و)

ها، هاي نظامي، بنادر، فرودگاههاي مخفيانه در جنوب يمن، مستقر در پايگاهها به زنداننيروهاي القاعده در شبه جزيره عربستان و انتقال يافتن آن
نه ها زنداني از اماكن مخفيا، در خصوص انتقال دههاي اخيررش انتشار يافته در ماههاي شبانه و اشاره به گزاويالهاي شخصي و حتي كلوپ

  تحت نظارت امارات متحده عربي، به زندان دولتي ديگري در شهر مُكَال؛
گزارشي غيرعلني، خطاب به  ، وزارت دفاع آمريكا، در1397دي ماه  18 شنبه، در روز سهسايت اينترسِپتاين در حالي است كه به گزارش  ز)

بني مگونه شواهد و مدارك مستدلي هاي نيروهاي مسلح مجلس سنا و نمايندگان كنگره، اظهار داشته كه پس از انجام تحقيقات الزم، هيچكميته
ي كه دست نياورده است؛ در حال ت متحدان اياالت متحده در يمن، بههاي تحت نظارتگاهاستفاده قرار گرفتن زندانيان در بازداشبر مورد سوء

هاي حقوق بشري و هيأت كارشناسان سازمان ملل، حاكي از مدارك مستند مبني بر اعمال نگاران، گروههاي به دست آمده از روزنامهگزارش
  ها است.شكنجه از سوي متحدان آمريكا در اين زندان

  س. قابل بازيابي در لينك:گزارش خبرگزاري يمن پر. 50
 https://www.yemenpress.org/yemen/coalitions‐bomb‐kills‐a‐child‐in‐hodeidah‐province/ 
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همچنين تخريب شدن منازل مسكوني و اشاره به گزارش شبكه تلويزيوني المسيره، مبني بر اقدام 
 ازجمله، 1397 ماهدي 29حمله هوايي به شهر صنعا، از غروب روز شنبه  24نيروهاي ائتالف، به انجام 

به پايگاه هوايي نيروهاي انصارا...، همچنين مورد هدف قرار دادن يك كارخانه  فقره حمله 4
  .51سازي و آسيب رساندن به منازل مسكوني اطراف آنپالستيك

  

  انصارا... در يمن*

، در خصوص 1397 ماهدي 27شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز پنج -
  ر، مبني بزنان از سوي نهاد حقوق بشري يمني، به زنداني و شكنجه كردن متهم شدن نيروهاي انصارا...

، مستقر در شهر صنعا، در 53گذار سازمان مبارزه با قاچاق انسان يمن، بنيان52اظهارات نَبيل فادِل الف)
ها تن شهروندان زن اين كشور، بدون طي خصوص اقدام (ادعايي) نيروهاي انصارا... به زنداني ده

خواهي ها و مورد تهديد و باجهيم اتهام و يا برگزاري جلسات محاكمه، اعمال شكنجه عليه آنمراحل تف
  شان؛هايقرار دادن خانواده

روها در ين نياشاره به دستيابي اين نهاد حقوق بشري به اطالعات مزبور، مبتني بر دست داشتن ا ب)
از طريق  الف عربي به رهبري عربستان،ائتفروشي و يا همكاري با بازداشت زنان به اتهاماتي چون، تن

  ، زندانيان سابق و منابع ديگر؛هاي اين زندانيانتماس با خانواده
 ماهدي 24در روز دوشنبه  -تحت كنترل نيروهاي انصارا...  –اشاره به واكنش وزارت كشور يمن  ج)

انتشار آن توسط سربازان ، در قبال اين گزارش، مبني بر شايعه به شمار آوردن اين اتهامات و 1397

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 51

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security/saudi‐led‐coalitions‐planes‐pound‐yemens‐capital‐
idUSKCN1PE04X?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=e
mail&utm_content=69137602 
٥٢. Nabil Fadel 
٥٣. Yemen Organization for Combating Human Trafficking 
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هاي مخفيانه و هاي امنيتي، همچنين انكار وجود زنداندار ساختن دستگاهلكه باهدفمزدور، 
هاي غيرقانوني و خودسرانه تحت نظارت اين نيروها و متعهد شدن به مورد پيگرد قانوني قرار بازداشت

  ها؛گزارش گونهايندادن ناشران 
ها در ها و پاركفهوكالي حقوق بشر يمني، مبني بر ناپديد شدن زنان از كا اشاره به اظهارات يكي از د)
اي ران گمشده خود، همچنين متهم نمودن نيروهيافتن دخت جهتها هاي گذشته و اقدام خانوادهماه

هاي استفاده، شكنجه و ناپديدشدگي اجباري در زندانءانصارا... به قرار دادن زنان در معرض سو
  غيرقانوني؛محرمانه و 

، در ماه گذشته ميالدي، در زمينه خبرگزاري اسوشيتدپرساشاره به تحقيقات انجام شده توسط  ه)
ي سال جنگ داخل 4زنداني شدن هزاران تن از شهروندان يمني توسط نيروهاي انصارا...، طي بيش از 

  .54باردهشتهاي ها با شكنجهه شدن ادعايي آنهدر اين كشور و مواج
  

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

، به نقل از خبرگزاري 1397 ماهبهمن 6، در روز شنبه تايمزنيويوركانتشار گزارش از سوي روزنامه  -1
و  يلوهابندري حديده، آتش گرفتن س رويترز، در خصوص اصابت خمپاره به انبارهاي گندم در شهر

  ه يمني، مبني بر:ها شهروند گرسنمورد تهديد قرار گرفتن جان ميليون

رنامه جهاني هزار تن گندم فراهم آمده توسط ب 51تخريب دو انبار بر اثر آتش خمپاره، حاوي  الف)
  ماه؛ميليون تن از مردم يمن، به مدت يك  3,7ذخيره گندم الزم براي تغذيه  –غذا 
 ماهبهمن 5، مدير برنامه جهاني غذا در يمن، در روز جمعه 55صدور بيانيه از سوي استيون اندرسن ب)

، مبني بر لزوم دسترسي اضطراري اين سازمان به سيلوهاي مزبور، جهت ارزيابي ميزان خسارات 1397
به ممانعت به عمل  نيازمند كشور، با توجه شدتبهنديده به نقاط وارده و ارسال ذخاير گندم آسيب
                                                            

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: . 54
https://www.apnews.com/0b4af81e4c1a4e5abce813d5eacdd975?utm_campaign=Brookings%20Doha%2
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، به دليل تاكنونآمدن از دسترسي اين نهاد سازمان ملل به اين ذخاير، از ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي 
  ها ميان نيروهاي انصارا... و نيروهاي تحت حمايت ائتالف عربستان؛تشديد تنش

يلوها سرفتن گهدف قرار اشاره به اظهارات منابع خبري ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر مورد  ج)
 هاي شليك شده از سوي نيروهاي انصارا... و در مقابل، تكذيب اين خبر از سويتوسط خمپاره

  سوزي؛شعامل اين آت عنوانبهآتش توپخانه ائتالف،  .. و برشمردنهاي نيروهاي انصارا.رسانه
مان ملل در يمن، مبني بر قرار ساز بشردوستانهاشاره به اظهارات ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور  د)

بار گرسنگي شديد، در صورت عدم دستيابي هزار تن از مردم اين كشور در وضعيت فاجعه 250داشتن 
سابقه بودن اين شرايط و لزوم دسترسي نهادهاي امدادرسان به اين به امدادهاي الزم و تأكيد بر بي

  ؛56انبارها جهت نجات جان شهروندان اين كشور
  

 ماهدي 28تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز جمعه  –ار گزارش از سوي سايت خبري انتش -2
، 1397 ماهدي 27شنبه ، در خصوص صدور بيانيه از سوي سازمان بهداشت جهاني، در روز پنج1397

درصد از  80به عبارت ديگر،  –هاي بشردوستانه ميليون تن از مردم يمن به كمك 24,4مبني بر نياز 
، اشاره به قرار داشتن يمن در معرض بدترين بحران بشري در جهان  - ميليوني اين كشور  28ت جمعي

و تأكيد بر رو به وخامت رفتن ساالنه اين وضعيت، همچنين، اشاره به تداوم يافتن درد و رنج كودكان 
د از مراكز درص 45بحران انساني جهان، با توجه به مورد تخريب قرار گرفتن  ترينبزرگيمني بر اثر 

ميليون نفر از شهروندان اين كشور به آب آشاميدني و  16,6بهداشتي و درماني و عدم دسترسي 
 .57هاي بهداشتيسرويس

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز، به نقل از خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: . 56
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