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  1)                          23عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي( يبشر 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 

آمده از ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397ماه و اسفندماه همنب
قرار گرفته است.  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمسازمان
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يمحورها

  

  شر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيب الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

، در 1397 اسفندماهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه اول  -1
به آلمان، به تهديد فرزندان خود  پناهنده شدههاي دختران گريخته از عربستان و خصوص اقدام خانواده
 جويپناهآميز از سوي دختران هاي تهديدپادشاهي در برلين، مبني بر دريافت پياماز طريق سفارت اين 

توانيد از ما شما نمي«، ازجمله -شان خانواده يهاي همراه متعلق به اعضاعربستاني در آلمان، از تلفن
ر به دورترين يابيم، حتي اگدانيم كه در آپارتمان خود حضور نداريد. ما سرانجام شما را ميبگريزيد، مي

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights  Watchصندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) ( )؛UNICEF ؛ شبكه خبري يورونيوز(

)Euronews) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters Foundation) ؛ خبرگزاري شينهوا(Xinhua News Agency ؛ سازمان عفو(
 European Centre for Democracy and Human)؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا (Amnesty Internationalالملل (بين

Rights (ECDHR)) ؛ خبرگزاري سباء / يمن(Saba News Agency( سايت خبري سازمان ملل )؛UN News شبكه خبري دويچه وله؛ )؛
 Office ofدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( the United Nations High Commissioner  for Human Rights 

(OHCHR)) ؛ سايت پارلمان اروپا(European Parliament) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press تحليلي  –)؛ سايت خبري
 Bahrain Institute for Rights and( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين )؛Middle East Monitor (MEMO)ميدل ايست مانيتور (

Democracy  (BIRD)) ؛ سازمان حمايت از حقوق بشر القسط(AlQST  –  Advocating  for  Human Rightsمركز آمريكا براي  )؛
شبكه خبري دويچه  )؛Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (

) و Freedom House)؛ خانه آزادي (Emirates Centre for Human Rights (ECHR)وله؛ مركز حقوق بشر امارات متحده عربي (
  ).The New York Timesروزنامه نيويورك تايمز (
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تواند به اطالعات الزم در مورد مكان نقطه در روي زمين رفته باشيد، سفارت از طريق مأموران خود مي
اشاره به مورد هجوم قرار گرفتن برخي از  - » .هاي شما دست يابد. شما به قتل خواهيد رسيدو فعاليت

هاي امن در نظر گرفته شده به دن به خانهها به پناه آورشان و ناگزير شدن آندر منازل جويانپناهاين 
اطالعي از وجود اين منظور، اشاره به اظهارات مقامات وزارت كشور آلمان، مبني بر اظهار بي

هاي احتمالي، برخوردار از چنين مسئوليتي در خاك آلمان و امتناع ورزيدن سفارت عربستان جاسوس
  ؛2ر اين رابطههاي دويچه وله ددر برلين از پاسخگويي به پرسش

ماه بهمن 29تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -2
، مبني بر مبادرت ورزيدن تعدادي از زندانيان عربستان سعودي به اعتصاب غذا، در اعتراض به 1397

كنندگان، ازجمله عتصابهاي ارفتار مقامات سعودي، اشاره به درخواستقرار گرفتن در معرض سوء
آميز و زندانيان محبوس، تنها به دليل هاي دموكراتيك و مسالمتلزوم آزاد شدن تمامي فعاالن عرصه

مندي از حق خود در زمينه آزادي بيان، اشاره به بيانيه منتشر شده از سوي زندانيان، مبني بر اقدام بهره
رفتار مقامات سعودي ذاي خود، در اعتراض به سوءعبدا... الحميد فعال حقوق بشر به آغاز اعتصاب غ

آزادي خود و ديگر فعاالن و واعظان زنداني در كشور، همچنين اشاره به پيوستن  جهتو درخواست 
محمد القحطاني، زنداني سياسي به اين كارزار و تأكيد بر قصد تعداد ديگري از زندانيان براي مبادرت 

  ؛3ها در خبرهاي آتيي آنورزيدن به اين اقدام و اعالم اسام

، مبني بر درخواست 1397 ماهبهمن 29بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -3
ها، مقامات دولتي اين نهاد حقوق بشري براي علني و مشخص كردن وضعيت گروهي از شاهزاده

ارلتون رياض، در جريان ك –كنوني و سابق و تجار سرشناس دستگير شده و محبوس در هتل ريتز 
، اشاره به بيانيه صادر شده از سوي كميته اين كمپين، 2017در ماه نوامبر سال  - » كارزار مبارزه با فساد«

، آزاد حالدرعيندر ماه ژانويه سال جاري ميالدي، مبني بر به اتمام رسيدن اقدامات الزم در اين زمينه و 

                                                            
 گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: .2

 https://www.dw.com/en/saudi‐women‐fleeing‐abuse‐accuse‐embassy‐of‐threats/av‐47598315 
 تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –سايت خبري . گزارش 3

 https://www.middleeastmonitor.com/20190218‐saudi‐prisoners‐begin‐hunger‐strike 
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اتهام و مبناي حقوقي مشخص، همچنين اشاره به اقدام نشدن تعدادي از اين مقامات بدون تفهيم 
هاي خود، مقامات سعودي در جريان اين كارزار، به ناگزير ساختن زندانيان به واگذاري تمامي دارايي

  ؛4فرآيند حقوقي هرگونهشان، بدون طي ي آزاديازادر 

، 1397ماه بهمن 23شنبه ، در روز سه5انتشار گزارش از سوي سازمان حمايت از حقوق بشر القسط -4
تن از مدافعان حقوق بشر  3در خصوص اقدام نمايندگان زن پارلمان كانادا و نروژ، به معرفي 

ه و عبدا... الحميد، براي نامزدي دريافت جايزه نوبل صلح الساد هنسيمعربستاني، شامل لوجين هذلول، 
ر راستاي مبارزه با اعمال تبعيض عليه ها دها و اقدامات آندر سال جاري ميالدي، با توجه به تالش

هاي خانگي و نظام قيمويت مردساالرانه، همچنين حمايت از اقليت ها با خشونتزنان و مواجهه آن
  .6شيعه ساكن عربستان سعودي و اصالحات سياسي

  

  بحرين*

، در 9713اسفندماه  3، در روز جمعه 7انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -1
خطاب به فدريكا موگريني، مسئول  نامهتن از نمايندگان پارلمان اروپا، به ارسال  7خصوص اقدام 

 يكميسيون اروپا، پيرامون محكوميت غيرقانوني اعضاسياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا و معاون 
محورهاي مهم ، به تحمل حبس، 8خانواده سيد احمد الوادعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين

  اين گزارش به صورت خالصه به شرح زير است:

                                                            
 بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده4

 https://www.hrw.org/news/2019/02/18/saudi‐arabia‐clarify‐status‐corruption‐detainees 
٥. AlQST – Advocating for Human Rights 

  گزارش سازمان حمايت از حقوق بشر القسط. قابل بازيابي در لينك:. 6
 https://alqst.org/eng/saudi‐activists‐noble‐peace‐prize/ 
٧. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
٨. Bahraini Institute for Rights and Democracy (BIRD) 



  4                                                                                                                              87گزارش راهبردي 

 

جويانه هاجر منصور، مادر همسر سيد احمد ابراز تأسف در خصوص محكوم شدن تالفي الف)
هاجر منصور، به  خواهرزاده، 10منصورمحمود مرزوق ر وي و برادر همس، 9عي، سيد نزار الوداعيالودا

  هاي بشردوستانه آقاي الوداعي؛سال حبس، به دليل فعاليت 3تحمل 
كار ميالدي، به دليل ادعايي  2017شهروند بحريني، در ماه مارس سال  3اين  اشاره به دستگيري ب)

ها مبني بر قرار گرفتن در معرض و دعاوي آن عموميآمد و شد سير در م» بمب تقلبي«گذاشتن 
 هاي خودسرانه سازمانكارگروه بازداشت هايرفتار به هنگام بازجويي، همچنين تأكيد بر يافتهسوء
جويانه بودن دستگيري و زنداني ميالدي، مبني بر خودسرانه و تالفي 2019، در ماه ژانويه سال 11ملل

  كردن اين افراد؛
با  القاتوي از م خدمات درماني و پزشكي و محروميتاشاره به نيازمندي مبرم هاجر منصور به  ج)

ر ارسال بني با در اين رابطه، مخانواده خود، همچنين اشاره به ديگر اقدامات پارلمان اروپ ياعضا
 ميالدي، در راستاي مورد دفاع قرار دادن و 2018و مارس سال  2017هاي اكتبر سال هايي در ماهنامه

  درنگ خانواده الوادعي؛لزوم آزادي بي
 ابطه، ازراين  درخواست نمايندگان پارلمان اروپا از خانم موگريني براي اتخاذ اقدامات سريع در د)

 پرونده، هي اينفرستادن نمايندگاني از سوي اتحاديه اروپا به آخرين جلسه دادگاه تجديدنظرخواطريق 
المللي، صدور ينب، جهت بررسي تطابق فرآيند دادگاه مزبور با موازين 1397اسفندماه  6در روز دوشنبه 

ن كرد زادبيانيه عمومي پيش از آغاز جلسه دادگاه، مبني بر درخواست از حكومت بحرين براي آ
در راستاي  وزنداني، با توسل به تمامي ابزار ديپلماتيكِ در دسترس  3درنگ و بدون قيد و شرط اين بي

  افراد؛ نياجويانه عليه آقاي الوداعي و تضمين آزادي پايان بخشيدن به اقدامات تالفي
، رئيس كميته فرعي حقوق بشر، مبني بر مجازات 12از سوي پييِر آنتونيو پانزري بيانيه اشاره به صدور ه)

ريني و تأكيد بر خودسرانه و حبس غيرقانوني اعضاء خانواده سيد احمد الوداعي، مدافع حقوق بشر بح
شده و يا نشده از سوي لزوم مورد مجازات قرار نگرفتن اعضاء خانواده فردي، به دليل جرائم مرتكب

                                                            
٩. Sayed Nazar Alwadaei 
١٠. Mahmood Marzooq Mansoor 
١١. United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) 
١٢. Pier Antonio Panzeri 
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وي، همچنين درخواست از مقامات بحرين براي انجام تحقيقات كامل و مستقل در خصوص نقض 
  ؛13خودسرانه حقوق بشر در اين پرونده و ناگزير ساختن افراد مسئول به پاسخگويي

دگاه استيناف ، دا1397اسفندماه  6، در روز دوشنبه خبرگزاري رويترزو گفتني است كه به گزارش  و)
ها به يت آن، درخواست تجديدنظر اعضاء خانواده آقاي الوادعي را مردود شمرده و حكم محكومبحرين
بان حقوق بشر، سازمان عفو سال حبس را تأييد كرده است؛ اين در حالي است كه ديده 3تحمل 

، از مقامات بحرين 1397اسفندماه  5هاي حقوق بشري، در روز يكشنبه الملل و ديگر گروهبين
  ست كرده بودند كه اين احكام را لغو نمايد؛درخوا

  

 2شنبه ، در روز پنج14انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -2
ساله در  14، در خصوص اقدام حكومت بحرين به زنداني كردن خودسرانه يك نوجوان 1397فوريه 

. نكات مهم اين گزارش منتشره آميزتظاهرات مسالمتكانون اصالح و تربيت، به دليل مشاركت وي در 
  :به شرح زير است

به كانون اصالح و  15اقدام پليس وزارت كشور بحرين به دستگيري و انتقال سيد محمد علوي الف)
تربيت شهر عيسي، يك روز پس از فراخواندن وي به همراه پدرش به دفتر دادستاني عمومي، در روز 

متهم كردن او به مشاركت در اجتماع غيرقانوني، ايجاد اغتشاش و در اختيار و  2018نوامبر سال  12
  داشتن كوكتل مولوتف؛

                                                            
  گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 13

 https://www.ecdhr.org/bahraini‐7-members‐of‐the‐european‐parliament‐and‐the‐chair‐of‐the‐

subcommittee‐on‐human‐rights‐droi‐of‐the‐european‐parliament‐condemn‐the‐punishment‐of‐the‐

family‐members‐of‐bahraini‐human‐rights/ 
١٤. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٥. Sayed Mohamed Alawi 
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ساعت،  2، به مدت 16اشاره به مورد بازجويي قرار گرفتن اين نوجوان در پاسگاه پليس المعاريد ب)
، ضمن بدون حضور وكيل و ناگزير شدن وي به اعتراف، از روي ترس، به شركت در تجمع غيرقانوني

منكر شدن اتهامات ديگر، همچنين عدم اطالع خانواده سيد محمد از انتقال وي به كانون اصالح و 
ها به مالقات با فرزندشان، به مدت يك هفته، پس از آگاهي روز و مجاز نبودن آن 3تربيت، به مدت 

  يافتن از محل نگهداري او؛
ك جلسه، يجلسه با حضور وكيل و  2، ازجمله جلسه محاكمه، براي سيد محمد 3اشاره به برگزاري  ج)

ماه حبس،  6زمان محكوم كردن او به تحمل اين نوجوان و هم بدون حضور وكيل و يا اعضاء خانواده
  باطي؛اهينامه انضماه حبس تعليقي براي او، مبتني بر موفق شدن او به دريافت گو 6همچنين در نظر گرفتن 

المللي، ازجمله اقدامات حكومت بحرين عليه سيد محمد، با قوانين بين اشاره به در تناقض بودن آشكار د)
المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودكان، همچنين حقوق وي در زمينه آزادي ميثاق بين

  ؛17آميز و آزادي بيان، همچنين حق برخورداري از محاكمه عادالنهشركت در اجتماعات مسالمت
  

، در روز چهارشنبه اول اسفندماه 18ز سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينانتشار گزارش ا -3
، مبني بر اقدام ديوان عالي كيفري چهارم بحرين به صدور احكام حبس و سلب تابعيت، به 1397

پرونده مجزا، شامل پرونده نخست، در رابطه با  3تن از شهروندان بحريني، در  25و  39ترتيب براي 
سال حبس به دليل اتهامات  10ها به تحمل تن و محكوم كردن آن 17يت از صدور حكم سلب تابع

 3متفاوتي چون، تروريسم و اقدام به آتش زدن اموال عمومي، پرونده دوم، در رابطه با سلب تابعيت از 
متهم به دست داشتن در جرائم مرتبط با اقدامات تروريستي و پرونده سوم، در رابطه با  17نفر از ميان 

شده به تابعيتشهروند ديگر اين كشور و در نتيجه رسيدن مجموع تعداد افراد سلب  5تابعيت از  سلب
ميالدي، بدترين سال براي  2018ميالدي تاكنون: اين در حالي است كه سال  2012نفر از سال  849

                                                            
١٦. Al‐Maarid 

  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش . 17
 https://www.adhrb.org/2019/02/profiles‐in‐persecution‐sayed‐mohamed‐alawi 
١٨. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 



  7)                          23عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي( يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

يت ملي خود تن از مردم بحرين تابع 304آيد، چراكه تنها در اين سال چنيني به شمار ميمحكومان اين
  ؛ 19را از دست دادند

تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز چهارشنبه اول  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -4
تن از شهروندان خود، به  6، مبني بر اقدام دادگاه عالي كيفري بحرين به محكوم كردن 1397اسفندماه 

هاي نظامي در شان به دريافت آموزشدنها، پس از متهم كرتن از آن 5تحمل حبس و سلب تابعيت از 
هاي الكترونيكي در كشور، اشاره ايران و عراق، باهدف ارتكاب به اقدامات تروريستي، از طريق برنامه

تن از اين متهمان به تحمل حبس ابد، دو  3به گزارش خبرگزاري رسمي بحرين، مبني بر محكوم شدن 
حبس، اشاره به دستيابي سازمان تحقيقات كيفري سال  7سال و يك نفر به تحمل  5تن به تحمل 

هاي بحرين به اطالعاتي پيرامون اقدام (ادعايي) گروهي تروريستي به سفر به ايران و عراق در سال
هاي نظامي در اين كشورها، جهت انجام منظور قرار گرفتن تحت آموزشميالدي، به 2018و  2017

هاي مورد انتقاد قرار گرفتن مداوم منامه، از سوي گروه عمليات تروريستي در خاك بحرين، اشاره به
مدت، عليه مخالفان دولت هاي طوالنيحقوق بشري، به دليل باال بودن آمار صدور احكام اعدام و حبس

گيري حكومت از اين ابزار در راستاي سركوب نمودن مخالفان خود: گفتني در يك سال گذشته و بهره
  .20كام بدوي بوده و متهمان حق تجديدنظرخواهي دارنداست كه احكام صادر شده اح

  

  

  

                                                            
  ش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزار. 19

 http://birdbh.org/2019/02/bahrain‐court‐revokes‐citizenship‐from‐25-individuals‐in‐one‐day/ 
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –سايت خبري . گزارش 20

 https://www.middleeastmonitor.com/20190220‐bahrain‐6‐jailed‐for‐receiving‐military‐training‐in‐iran‐
iraq 
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  امارات متحده عربي*

، 1397اسفندماه  2شنبه ، در روز پنج21انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
، به اميد ايجاد روشنگري در زمينه »لوورِ ابوظبي«اندازي سايتي مجازي تحت عنوان در خصوص راه

. فعاالن جامعه مدني در امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق بشر در اين كشورمعضالت 
  :محورهاي مهم اين گزارش عبارتند از

ا توجه اي مجازي جهت ارسال پيامي محكم به مقامات موزه لوور و دولت فرانسه، بايجاد موزه الف)
رساني در خصوص مورد راستاي اطالعاي از اين موزه در ابوظبي و در ها با گشايش شعبهبه موافقت آن

ه دليل نگاران و فعاالن و امدادگران بشردوستانه، بهدف قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر، روزنامه
  آميزشان؛هاي صلحگراييكنش
ز ابازديد  ند بهاشاره به اقدام اين پايگاه مجازي، به دعوت به عمل آوردن از تمامي افراد عالقم ب)

ر دين كشور ااريك ي، به ديدار از اين موزه مجازي جهت آگاهي يافتن در زمينه، نيمه تموزه لوور ابوظب
ن مورد آميز مقامات آن عليه فعاالن، زنان و دانشگاهيان، همچنيعرصه حقوق بشر و اقدامات خشونت

ه ندگانچبررسي قرار دادن جنايات جنگي حكومت امارات در يمن و ديگر كشورهاي منطقه و ابعاد 
  رد نقض حقوق بشر از سوي مقامات اين كشور در داخل و خارج از آن؛موا
زنداني  اشت واشاره به تعدادي از موارد به تصوير كشيده شده در اين موزه مجازي، ازجمله بازد ج)

كيل حقوق ميالدي، محمد الرُكِن، و 2017شدن، احمد منصور، مدافع حقوق بشر، از ماه مارس سال 
سال حبس  10 ميالدي و ناصر بن غيث، استاد دانشگاه، محكوم به تحمل 2012ال بشر، از ماه ژوئيه س
  مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان وميالدي، تنها به دليل بهره 2017از ماه مارس سال 

هاي اشاره به مورد اتهام قرار گرفتن متعدد و مكرر حكومت امارات متحده عربي، از سوي سازمان د)
داري در كشورهايي چون، ليبي و هاي گذشته، به دليل حمايت از نظام بردهدر خالل سالحقوق بشري 

  ؛22مداخالت فاحش در امور داخلي بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه

                                                            
٢١. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 

  مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. گزارش 22



  9)                          23عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي( يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

، 1397 ماهبهمن 23شنبه انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز سه -2
» كشوري غيرآزاد« عنوانبه، مبني بر به شمار آمدن امارات متحده عربي، 23يبه نقل از سايت خانه آزاد

در زمينه سنجش نرخ حقوق سياسي در ميان تمامي كشورهاي جهان، اشاره به مورد ارزيابي قرار 
 59و » آزاد«كشور، در رده كشورهاي  86كشور در اين بررسي و در اين ميان، قرار گرفتن  195گرفتن 

هايي چون، انتخابات آزاد و ، اشاره به در نظر گرفته شدن مؤلفه»غيرآزاد«شورهاي كشور در رده ك
هاي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تجمعات و ...، عادالنه، تكثرگرايي سياسي، مشاركت سياسي، رسانه

با نگاه به اختصاص يافتن  –كشور  100از سوي امارات متحده عربي در ميان  17اشاره به كسب رتبه 
در  7هاي مدني و رتبه ، در زمينه آزادي7از  6همچنين كسب رتبه  –به آزادترين كشورها  100رتبه 

  ؛24به غيرآزادترين كشورها در اين عرصه 7با نگاه به اختصاص يافتن رتبه  –زمينه حقوق سياسي 

صوص گريز ، در خ1397 ماهبهمن 25شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده - 3
هاي مكرر از اعضاء خانواده خود، با ، از امارت متحده عربي، پس از دريافت تهديد25خانم هند البلوكي

. نكات استفاده قرار گرفتن از سوي اوءتوجه به قصد وي به گرفتن طالق از همسر خود به دليل مورد سو
  :مهم اين گزارش عبارتند از

آميز تت خشونناگزير شدن وي به فرار از كشور امارات و اقدامااظهارات خانم البلوكي در خصوص  الف)
  ور؛فرزند، با توجه به فقدان هرگونه نظام حمايت از زنان در اين كش 4رغم داشتن همسر خود، به

اشاره به درخواست وي از كشور مقدونيه شمالي براي پناهندگي، رد شدن اين درخواست از سوي  ب)
هاي خانم هاي مهاجران غيرقانوني، همچنين اشاره به التماساو به بازداشتگاهمقامات مقدونيه و انتقال 

                                                                                                                                                                                 
 http://www.echr.org.uk/news/virtual‐website‐exposing‐human‐rights‐violations‐uae 
٢٣. Freedom House 

  هاي: . گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از سايت خانه آزادي. قابل بازيابي در لينك24
http://www.echr.org.uk/news/uae‐ranked‐%E2%80%98not‐free%E2%80%99‐freedom‐house‐report‐2019 
https://freedomhouse.org/report/freedom‐world/freedom‐world‐2019 
٢٥. Hind Albolooki 
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البلوكي از مقامات اين كشور براي عدم استرداد وي به امارات متحده عربي و در عوض، فراهم آوردن 
  جويي در كشوري ديگر؛امكان ارائه درخواست پناه

جو، ضمن مورد بررسي ع ساختن استرداد اين پناه، به ممنو26اشاره به اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا ج)
قرار دادن پرونده وي و تأكيد بر نامشخص بودن تصميم نهايي مقامات مقدونيه در خصوص 

  بازگرداندن اين شهروند اماراتي به كشور خود و يا تسليم شدن در برابر تصميم دادگاه حقوق بشر؛
امي اين ن ناكاكم بر امارات متحده عربي و همچنياشاره به اعمال تبعيض عليه زنان در قوانين ح د)

اقدام  ها در قبال خشونت، ازجمله ممانعت به عمل آوردن ازقوانين در حمايت به عمل آوردن از آن
رد، مپرست زنان به اتخاذ تصميمات مستقل در زمينه ازدواج، ضرورت كسب اجازه از سوي قيم يا سر

د، مسران خوهي از اح، ناگزير بودن زنان اماراتي به فرمانبرداربراي زنان، جهت امضا كردن قرارداد نك
ست دادن مثابه نمود نافرماني، از دبه شمار آمدن اشتغال زنان، بدون كسب اجازه از همسر خود، به

شان، بدون مجوز هاي مالي خود، در صورت امتناع ورزيدن از برقراري روابط جنسي با همسرانحمايت
حال، ناگزير بودن سويه و درعينصورت يكمردان در طالق دادن همسران خود بهقانوني، آزاد بودن 

  زنان به دريافت حكم دادگاه جهت جدا شدن از همسران خود؛
هاي خانگي، اي در زمينه خشونتاشاره به عدم برخورداري نظام حكومتي امارات از قانون ويژه ه)
اه قانون، با توجه به اقدام ديوان عالي فدرال اين كشور، در ديگر، مجاز شمرده شدن اين امر، از نگعبارتبه

هاي تنبيهي، در وجرح زنان و يا اعمال ديگر مجازات و خشونتميالدي به مجاز شمردن ضرب 2010سال 
  .27مثابه يك جرمصورت بر جاي نماندن آثار فيزيكي آن و به شمار نياوردن تجاوز در رابطه زناشويي، به

  

  

  

                                                            
٢٦. European Court of Human Rights (ECHR) 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: . گزارش ديده27
https://www.hrw.org/news/2019/02/14/emirati‐womans‐ordeal‐seek‐protection‐abuse 



  11)                          23عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي( يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

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

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، به نقل از خبرگزاري 1397ماه بهمن 24انتشار گزارش از سوي خبرگزاري شينهوا، در روز چهارشنبه  - 
بندري حديده، بر اثر حمالت هوايي  ماهيگير يمني در شهر 8كم سباء / يمن، مبني بر كشته شدن دست

، در روز شبكه خبري دويچه ولهنيروهاي ائتالف به رهبري عربستان: اين در حالي است كه به گزارش 
گري سازمان با ميانجي ،يمنمستعفي دولت حامي و نيروهاي ، نيروهاي انصارا... 1397 ماهبهمن 29دوشنبه 

 انتقال امر تواندمي توافق اين. رسيدند توافق  نشيني از برخي نقاط تحت كنترل خود بهبر سر عقب ،ملل
گري سازمان ملل شود كه توافقي كه با ميانجيگفته مي .هاي بشر دوستانه به يمن را ممكن سازدككم

شوراي امنيت همچنين در  .س عيسي استأو رنشيني از بنادر حديده، الصليف كسب شده ناظر بر عقب
هاي و از طرف هبس در يمن ابراز نگراني كردهاي مداوم درباره نقض آتشبيانيه خود نسبت به گزارش

ابراز با  ، همراهكه اين فرصت را براي پيشرفت به سمت صلح پايدار ه استدرگير در يمن خواست
 .28آن غنيمت شمارند ياحترام به توافق استكهلم و اجرا ، همچنينداريخويشتن

  

  انصارا... در يمن*

، در 1397ماه بهمن 28انتشار گزارش تفصيلي از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز يكشنبه  -
هاي زميني، جهت ممانعت به عمل آوردن از خصوص اقدام نيروهاي انصارا... به كار گذاشتن مين

ها، در طول چهار سال سوي مناطق تحت كنترل آني ائتالف به رهبري عربستان بهپيشروي نيروها

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:نميسباء /  يبه نقل از خبرگزار نهوا،يش يگزارش خبرگزار. 28

 http://www.xinhuanet.com/english/2019‐02/13/��137818623.��� 
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آميز براي شهروندان غيرنظامي. موارد ادعايي اين طرهگذشته و همچنين پديد آوردن تهديدي مخا
  :گزارش به شرح زير است

و  شهروند غيرنظامي 920كم روبي، در خصوص كشته شدن دستاظهارات كارشناسان مين الف)
مؤثرترين سالح  –ها توسط نيروهاي انصارا... مجروح شدن هزاران تن ديگر بر اثر كارگذاري اين مين

  جهت مقابله با نيروهاي حامي دولت مستعفي يمن؛
هاي حقوق بشري و ناظران سازمان ملل، مبني بر مواجهه شدن اشاره به اظهارات مقامات گروه ب)

شورهاي افغانستان، كلمبيا و كامبوج، با مخاطراتي چون كشته و هاي متوالي، همچون كيمن براي دهه
  شده در دل خاك؛مجروح شدن متداوم غيرنظاميانِ به دام افتاده در تله مواد منفجره پنهان

توسط  –نفر  30بيش از يك مين براي هر  –ميليون مين زميني بيش از يك ادعاي كار گذاشتن ج)
روبي استخدام شده توسط عربستان سعودي، ضمن يكي از پيمانكاران مين نيروهاي انصارا...، بنا به گفته

  هاي ژنو؛هاي ضدنفر از سوي كنوانسيونها و مينخاطرنشان كردن ممنوعيت كاربرد اين گونه مين
كنندگان اين شدن توسط تهيههاي مطرحاشاره به امتناع مقامات انصارا... به پاسخگويي به پرسش د)

هم در هاي ضدتانك، آنها مبني بر، مورد استفاده قرار دادن تنها مينبر اظهارات آنگزارش و تأكيد 
شان از تلفات قابل توجه غيرنظاميان بر اثر انفجار اين سالح مهلك: رغم آگاهي داشتنمناطق جنگي، به

هاي تهگف»: جنگ، جنگ است، انتظار داريد چه كار كنيم؟ با شاخه گل از طرف مقابل استقبال كنيم؟«
  يكي از مقامات نظامي ارشد انصارا... در پاسخ به پرسش خبرگزاري اسوشيتدپرس در اين خصوص؛

سوي اقدام نيروهاي انصارا... المللي بهاشاره به تالش عربستان سعودي براي جلب توجه جامعه بين ه)
ي بر اين كشور و متحد المللمنظور كاستن از فشارهاي بينگذاري در مناطق تحت كنترل خود، بهبه مين

ها به جرائم جنگي، با حمالت با توجه به ارتكاب نيروهاي وابسته به آن –امارات متحده عربي  –آن 
هايي از مناطق اين هوايي مكرر خود به يمن و كشتن و مجروح كردن هزاران غيرنظامي، حصر بخشي

اي در برخي از حمالت هاي خوشهمبكشور و قرار دادن مردم آن در آستانه قحطي و حتي استفاده از ب
  هاي زميني؛مواجه ساختن شهروندان يمني با تهديدي همسان با تهديد ناشي از مين –هوايي خود 



  13)                          23عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي( يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

هاي ي مينتمام اشاره به اظهارات ناظران مستقل در اين رابطه، مبني بر كار گذاشته شدن تقريباً و)
ادعايي) سال (ط نيروهاي انصارا... و احتمال ارزميني و ديگر تجهيزات انفجاري مدفون در خاك، توس

  ها؛ها از سوي ايران براي اين نيروبخشي از اين مين
اشاره به اظهارات مقامات نظامي سعودي در اين خصوص، مبني بر استفاده نيروهاي انصارا... از  ز)
ا توجه به وجود هاي زميني حتي در خاك عربستان و زير سؤال بردن امنيت مرزي اين پادشاهي، بمين

ها و عدم برخورداري نيروهاي يمني تلفات گسترده نظاميان در مناطقي از اين كشور، بر اثر انفجار مين
  .29از تجهيزات پيشرفته براي تميز كردن خاك اين كشور از اين مواد منفجره

  

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

اي صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) در ، مدير منطقه30رصدور بيانيه از سوي خيرت كَپليي -1
، در خصوص تداوم يافتن تأثير جنگ 1397اسفندماه  6خاورميانه و شمال آفريقا، در روز دوشنبه 

  :. نكات مهم اين بيانيه به شرح زير استرحمانه يمن بر كودكان اين كشوربي

من، ازجمله يهمچنان درگير منازعه در  منطقه 31ميليون كودك، در  1,2زندگي كردن نزديك به  الف)
  ؛حديده، تعز، حجه و صعده

دسامبر  13در  تأكيد بر عدم تغيير شرايط براي كودكان، از زمان به امضاء رسيدن توافق استكهلم ب)
ين در حالي كودك از آن زمان: ا 8ميالدي، ضمن اشاره به روزانه كشته و يا مجروح شدن  2018سال 

 رفتن يا ر راهدودكان به هنگام بازي به همراه دوستانشان، در خارج از منزل خود و يا است كه اين ك
  اند؛بازگشتن از مدرسه كشته شده

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك:. 29

 https://www.nytimes.com/2019/02/17/world/middleeast/mines‐saudi‐yemen‐houthi.html 
٣٠. Geert Cappelaere 
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تن مراه داشها به باشاره به تأثيرگذاري عميق منازعات، بدون استثناء، بر تمامي كودكان اين كشور،  ج)
ر ميان سال گذشته، بروز فقر شديد د 4طول  دهنده درهاي هولناك و تكانعواقبي چون، تداوم خشونت

آفريني گسترده اين عوامل در از هم هاي متوالي منازعه، غفلت و محروميت و نقشمردم، وجود دهه
ام يك ترين مؤلفه براي حفظ و دوگسيختن تار و پود نظام اجتماعي اين كشور و در حقيقت، بنيادي

  ويژه براي كودكان؛اجتماع، به
اي تن نيازهه ساخاقدامات گسترده يونيسف و ديگر نهادهاي بشردوستانه، در راستاي برآورد اشاره به د)

  هاي يمني، ازجمله ؛كودكان و خانواده
هاي اين كشور، با كمك و ميليون تن از فقيرترين خانواده 1,5هاي مالي اضطراري به ارائه كمك -

 ها جهت ممانعت به عمل آوردن ازخانوادهابزاري در راستاي كمك به اين  -حمايت بانك جهاني؛ 
هاي اجباري و يا ورود به شان به كار، ازدواجكارهايي چون، وادار كردن كودكانها به راهروي آوردن آن

  عنوان كودك سرباز؛جنگ، به
تغذيه شديد، تنها در سال هزار كودك مبتال به سوء 345درماني اضطراري به بيش از  خدماتارائه  -

  ميالدي؛ 2018
هزار كودك يمني، در راستاي كمك  800درماني و اجتماعي براي نزديك به هاي روانارائه حمايت -

  هاي رواني ناشي از جنگ؛ها براي غلبه بر آسيببه آن
منظور يالدي، بهميليون دالر، در سال جاري م 542اشاره به نياز اين نهاد سازمان ملل به دريافت  ه)

  اي گسترده كودكان اين كشور؛پاسخگويي به نيازه
هاي درگير در جنگ، براي پايان اشاره به درخواست صندوق كودكان ملل متحد از تمامي طرف و)

دادن به خشونت در تمامي مناطق درگير منازعه و ديگر نقاط يمن، حمايت به عمل آوردن از شهروندان 
هاي اهم آوردن امكان انتقال كمكها و صدمات و فرغيرنظامي، دور نگاه داشتن كودكان از آسيب

  ؛31شان در تمامي شهرها و مناطق اين كشورهايبشردوستانه به كودكان و خانواده
  

                                                            
  وق كودكان ملل متحد (يونيسف). قابل بازيابي در لينك:بيانيه صند. 31

 https://www.unicef.org/press‐releases/brutal‐war‐children‐yemen‐continues‐unabated 
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، پيرامون وقوع 1397ماه بهمن 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -2
ين اهميت ا رد حائز. مواذيه حادتغبحران انساني در يمن، با نگاه به ابتالء كودكان اين كشور به سوء

  :گزارش عبارتند از

، به هاي استان حجهدرمانگاهساله يمني، در يكي از  12، دختر فاطمه ابراهيم هاديبستري شدن  الف)
 بشردوستانه دفتر هماهنگي اموركيلوگرم، ضمن اشاره به هشدارهاي  10دليل كاهش يافتن وزن وي به 

ن يكي از بدتري عنوانبهن انساني جاري در يمن و برشمردن آن، در خصوص بحراسازمان ملل متحد 
  هاي بشري در جهان؛بحران

 –ردم اين كشور مميليون نفر از  24اشاره به برآورد نهادهاي سازمان ملل، مبني بر نياز اضطراري  ب)
  هاي بشردوستانه؛ه كمكب -درصد از كل جمعيت آن  80
بع رسيدن منا انتهايبتغذيه، با توجه به هادي به شديدترين نوع سوءاشاره به ابتالء فاطمه ابراهيم  ج)

  ؛واستخوانپوستچربي بدن او و باقي ماندن تنها 
بستان ا مرز عريكي باشاره به ناگزير شدن اين دختر و اعضاء خانواده او به فرار از خانه خود در نزد د)

  و زندگي كردن در فضاي باز، زير يك درخت؛
  تغذيه حاد؛تان حجه، به دليل سوءزن باردار در اين درمانگاه، در اس 40بستري شدن اشاره به  ه)
تن از شهروندان   17700اشاره به آمار سازمان ملل متحد در خصوص كشته و مجروح شدن  و)

  ؛32اين كشور در جريان نبرد ميان نيروهاي انصارا... و نيروهاي حامي دولت مستعفي يمن غيرنظامي
  

، در 1397ماه بهمن 25شنبه گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز پنجانتشار  -3
 80نزديك به  –ميليون تن از مردم يمن  24المللي در مورد نياز حدود خصوص هشدار اين نهاد بين

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:. 32

 https://fa.euronews.com/2019/02/15/starving‐girl‐weighed‐just‐10kg‐shows‐impact‐of‐yemen‐war‐
economic‐collapse 
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هاي بشردوستانه اضطراري، با توجه به مورد ها و حمايتبه كمك –درصد از جمعيت اين كشور 
  ها تن از شهروندان يمني، با افزايش خطر بروز قحطي، مبني بر:فتن حيات ميليونتهديد قرار گر

، در خصوص تعميق 33گزارش از سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان مللانتشار  الف)
دوستانه اضطراري، هاي انسانبه كمك –درصد بيش از سال گذشته  27 –دت نيازمندي مردم يمن ش

ميليون نفر از  3,2ها، ازجمله ضرورت برخورداري حدود  ميليون نفر به اين كمك 14,3شامل نياز حاد 
ميليون زن ميليون كودك زير پنج سال و بيش از يك 2تغذيه حاد، مشتمل بر هاي مربوط به سوءدرمان

  باردار و شيرده؛
اسي يازهاي اسنمسائل بشردوستانه، ازجمله  نيترمهماشاره به تمركز گزارش مزبور بر برخي از  ب)

عدم  ها و خدمات ضروري اوليه، با توجه بهبراي بقا، حمايت از شهروندان غيرنظامي و معيشت آن
ها در شرايط ز آنذايي و قرار داشتن نيمي اميليون نفر از مردم يمن از امنيت غ 20برخورداري بيش از 

  بسيار وخيم و حاد گرسنگي؛
شاميدني سالم آميليون تن از شهروندان اين كشور به آب  17,8اشاره به فقدان دسترسي در مجموع،  ج)

هاي درماني و پزشكي ميليون نفر از مراقبت 19,7و خدمات ضروري بهداشتي و عدم برخورداري 
بهداشتي  هاي ناشي از فقدان خدماتال شدن صدها هزار نفر از مردم يمن به بيماريالزم، همچنين مبت

  و آب آشاميدني سالم، همچون وبا؛
، 35، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن و مارك لوكوك34اشاره به اظهارات مارتين گريفيتس د)

در خصوص قرار داشتن  ،سازمان مللاضطراري امور بشردوستانه و امدادرساني مسئول هماهنگي 
ذخيره بزرگي از موادغذايي در انباري در حومه شهر بندري حديده، در معرض فاسد شدن، به دليل 

  ؛36ناپذير بودن دسترسي به آن، به دليل فقدان امنيتامكان

                                                            
٣٣. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
٣٤. Martin Griffiths 
٣٥. Mark Lowcock 
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  رغم فراهم بودن آن، مبني بر:ناپذير بودن دسترسي به مواد غذايي، بهيمني در آستانه فرو افتادن در ورطه قحطي، با توجه به امكان
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شهروند  17700كم دست ازجملهگ، ها هزار نفر در اين جناشاره به كشته و مجروح شدن ده ه)
ذشته، شامل ميليون نفر در سال گ 2,2بيش از  ازجملهميليون تن،  3,3جا شدن حدود غيرنظامي، بي

ميالدي،  2018هزار تن از شهروندان گريخته از مناقشات شديد بندر حديده، از ماه ژوئن سال  685
  ال گذشته؛جاشده در يك سهاي پذيراي مردم بيهمچنين افزايش تعداد اردوگاه

رتبه در هاي سوئد و سوئيس به تشكيل سومين نشست عالين ملل و دولتاشاره به اقدام سازما و)
 7( 2019فوريه سال  26 –زمينه بحران بشري يمن، در روزهاي پاياني ماه فوريه سال جاري ميالدي 

دوستانه ها و اقدامات انسانحمايت به عمل آوردن از واكنش منظوربهدر شهر ژنو،  –) 1397 اسفندماه
 .37نج مردم يمنو كاستن از ر

 

                                                                                                                                                                                 
 10ديك به ك قدميِ نز، پيرامون فاصله يسازمان مللاضطراري امور بشردوستانه و امدادرساني نگي ، مسئول هماهاظهارات مارك لوكوك الف)

هر بندري حومه ش ميليون تن از مردم يمن با مواجه شدن با قحطي و ابراز نگراني عميق در خصوص وجود ذخيره بزرگي از موادغذايي در
  بر سال گذشته ميالدي؛حديده، اما ناممكن بودن دسترسي به آن، از ماه سپتام

اه و احتمال فاسد شدن مميليون نفر از شهروندان يمني، به مدت يك  3,7كافي در اين انبارها براي تغذيه نمودن   اشاره به وجود غالت ب)
يك از شدن هيچشان در انباري موسوم به، آسياب درياي سرخ، به مدت بيش از چهار ماه، ضمن تأكيد بر منتفع نها، به دليل ذخيره شدنآن

  ها انسان گرسنه؛ نج و عذاب افتادن ميليونرهاي جنگ از اين امر و تنها به طرف
ناپذير بودن ن حال، امكانهزار تن گندم در اين آسياب و در عي 51اشاره به اقدام تنها، برنامه جهاني غذاي سازمان ملل به ذخيره كردن  ج)

  تداوم يافتن منازعات در اين بندر؛ دسترسي به اين ذخيره مواد غذايي، به دليل
دي ل جاري ميالذشته سااشاره به قرار گرفتن دو سيلوي مواد غذايي، مستقر در مناطق تحت كنترل دولت، در معرض آتش خمپاره، در ماه گ د)

  حوالت؛بودن اين تآور ماه، ضمن تأكيد بر تأسفو تخريب شدن ذخيره گندم الزم براي تغذيه صدها هزار تن از مردم در طول يك 
هاي سازمان ملل، ها براي اجازه ندادن به نيروهاي امنيتي، به عنوان دليل اقدام آناشاره به اظهارات مقامات انصارا...، مبني بر برشمردن دغدغه ه)

  براي عبور از خطوط مقدم، جهت دسترسي يافتن به انبارهاي مواد غذايي؛
حلي جهت رفع اين معضل و در عين حال تأكيد بر لزوم ها براي يافتن راهادقانه تمامي طرفقدراني نمودن مارك لوكوك از تالش ص و)

شور، به كروندان اين پذير بودن نجات دادن جان تعداد زيادي از شهدستيابي به توافقي نهايي در اين زمينه در روزهاي آتي، با توجه به امكان
  انصارا...؛ويژه افراد ساكن در مناطق تحت كنترل نيروهاي 

ه منظور ي سياسي، به توافقباشاره به تأكيد شوراي امنيت سازمان ملل در روزهاي اخير، بر اهميت حياتي پيشرفت نمودن در راستاي دستيابي  ز)
  پايان بخشيدن به منازعات و رها ساختن مردم يمن از درد و رنج.

  گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 37
 https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811 


