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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا در

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1398ماه كشورهاي منطقه، در ارديبهشت
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآشكار به دست آمده از سازمان

صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  
  حرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعودي، ب الف) موارد نقض حقوق

  
  عربستان سعودي*
ماه شتارديبه 18انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -1

، از ، در خصوص مورد تهديد قرار گرفتن يكي ديگر از مخالفان عربستان سعودي1398
، ركيهماه از قتل جمال خاشقچي، در ت 7سوي حكومت اين كشور، تنها پس از گذشت 

  اند از: نكات محوري اين گزارش عبارت

، فعال حامي دموكراسي و منتقد سرسخت محمد بن سلمان، 2مصاحبه اياد البغدادي الف)
ماه، در خصوص اقدام مقامات ارديبهشت 17شنبه با روزنامه انگليسي گاردين، در روز سه

                                                            
دفتر كميسارياي شبكه خبري دويچه وله؛ )؛ UN News( سايت خبري سازمان ملل )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده. 1

 Office ofعالي حقوق بشر سازمان ملل ( the United Nations High Commissioner  for Human Rights  (OHCHR) ؛(
 Middleتحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ سايت خبري Sky Newsشبكه خبري اسكاي نيوز ( East  Eye) ؛ شبكه خبري العربيه(Al 

Arabiya تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ سايت خبريMiddle East Monitor (MEMO) حقوق بشر امارات متحده عربي )؛ مركز
)Emirates  Centre  for Human Rights  (ECHR) رويترز (خبرگزاري )؛Thomson Reuters  Foundation ؛ سايت بحرين(

مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين )؛ Associated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (Bahrain Mirrorميرور (
)Americans for Democracy & Human Rights  in Bahrain (ADHRB)؛ مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين( )Bahrain 

Institute for Rights and Democracy (BIRD) ( رهيالجز يشبكه خبر) وAljazeera(.  
٢. Iyad el‐Baghdadi 



  4                                                                                                                                    16 راهبردي گزارش

 

سط مقامات نروژ از منزلش سعودي به مورد تهديد قرار دادن وي و از اين رو، انتقال او تو
  در اسلو به مكاني امن؛

آمريكا  ها از سوي سازمان اطالعات مركزياشاره به اطالع مقامات نروژ از اين تهديد ب)
  هاي مزبور؛(سيا)، ضمن تأكيد بر آشكار نبودن ماهيت تهديد

 ضعيتواشاره به متمركز بودن فعاليت اين فعال سعودي در دو سال اخير، بر روي  ج)
  ي؛چويژه پس از به قتل رسيدن خاشقحقوق بشر در عربستان سعودي، به

ي و ابراز نگراني آقاي البغدادي در خصوص امنيت اعضاء خانواده خود در مالز د)
  ها؛يم با آنا برقراري تماس مستقناپذير بودن مالقات و يامكان

اي اينترنتي انتقادآميز هگفتني است كه اين فعال سعودي چهار سال پيش به دليل فعاليت ه)
 –كشور محل اقامت وي  –خود، بدون تفهيم اتهام از سوي مقامات امارات متحده عربي 

  ؛3اخراج و به نروژ پناهنده شد
  
، در 1398 ماهارديبهشت 13بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -2

يكي از روحانيون اين  افزايش مدت زمان حبس جهتخصوص تصميم مقامات سعودي 
مند حكومت در قبال هاي نظامكشور، به دليل حمايت وي از اعتراضات عليه ِاعمال تبعيض

  اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت،مذهباقليت شيعه
، با دور جديدي از اتهامات، مبني بر 4مواجهه شدن شيخ محمد بن حسن الحبيب الف)

آميز شيعيان و تالش براي ترك غيرقانوني كشور ات اعتراضمورد حمايت قرار دادن تظاهر
سال  7جهت عزيمت به كويت، عالوه بر دور نخست محكوميت وي مبتني بر تحمل 

ادعايي كه به دليل عدم وجود »: نقض تعهد در قبال شاكيان پرونده«حبس، به دليل ادعايي 
و مقامات قضايي وي را در  مدارك و شواهد كافي در دادگاه كيفري ويژه به اثبات نرسيد

  سال حبس محكوم كردند؛ 7نظر به تحمل دادگاه تجديد

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 3

 https://www.aljazeera.com/news/2019/05/iyad‐el‐baghdadi‐faces‐threat‐saudi‐arabia‐

190507195955782.���� 
٤. Sheikh Mohammad bin Hassan al‐Habib 
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وم خش داشاره به مورد بررسي قرار گرفتن مدارك ارائه شده به دادگاه در مورد ب ب)
ت بان حقوق بشر، مبتني بر حمايت وي از تظاهرااتهامات اين روحاني، از سوي ديده
مچنين هو و فتن عكسي از شيخ نمر النمر در رايانه اشيعيان در استان قطيف، بر اساس يا

المللي اه بينميالدي، از طريق فرودگ 2016اقدام  وي به گريز غيرقانوني از كشور در سال 
  شهر دمام، تنها بر مبناي اعترافات گرفته شده از اين روحاني؛

ي او گاهآدم اشاره به اظهارات اعضاء خانواده شيخ محمد بن حسن الحبيب، مبني بر ع ج)
وي اين روحاني براي فرار از ستالش از  هرگونهالسفر بودن خود و انكار از ممنوع

سير مم وي از المللي دمام، با توجه به استفاده مداوعربستان به كويت، از طريق فرودگاه بين
ي ت امنيتقامازميني به اين منظور، به دليل نزديكي مرز كويت با محل زندگي او و اقدام م

  وي هنگام عبور از مرز زميني، طبق روال معمول؛ يه دستگيرب
 ماه، مالقات با وي به مدت چهار ازاعضا خانواده شيخ حبيب  يتاشاره به محروم د)

زير ناگ همچنين اقدام مقامات سعودي به محبوس كردن او در سلول انفرادي و تأكيد بر
متي به وخامت نهادن وضعيت سال نامه، تنها پس از روشدن وي به امضاء اجباري اعتراف

  ؛طوالني او و اقدام بازجويان به سرپا نگاه داشتن وي براي مدت زمان
اشاره به وقوع اين تحول، در پي اقدام اخير مقامات سعودي در ماه گذشته سال جاري  ه)

شان در تن از شيعيان اين كشور، پس از محكوم كردن 33ميالدي، به اعدامِ گروهيِ 
  ؛5هايي، چون جاسوسي و تروريسميي ناعادالنه به ارتكاب ادعايي به جرمهامحاكمه

  
 13جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3

هاي خواهر ُلجين الهذلول، فعال سعودي، در ، در خصوص افشاگري1398ماه ارديبهشت
ير موارد مهم گزارش مذكور به شرح ز، مورد تحت شكنجه قرار گرفتن وي در زندان

  : است

                                                            
  ر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشگزارش ديده. 5

 https://www.hrw.org/news/2019/05/03/saudi‐arabia‐second‐case‐against‐jailed‐shia‐cleric 
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زار و آهاي الكتريكي، در رنج و عذاب بودن لُجين الهذلول در زندان، بر اثر شوك الف)
هاي جنسي و همچنين تهديد شدن به مرگ، تحت نظارت سعود القحطاني، مشاور اذيت

سي رض جند به تعمقامي كه مستقيمًا اين فعال حقوق بشر را تهدي –ارشد دولت عربستان 
  و مرگ كرده بود؛

ندان و زهاي جنسي واقع شدن او از سوي مردان متعدد، در اشاره به مورد آزار و اذيت ب)
  همچنين ناگزير شدن وي به خوردن مقادير زيادي غذا در طول ماه رمضان؛

ن ار سازمبي داشاره به اتهامات وارد شده به خانم الهذلول، از جمله تالش براي كاريا ج)
عنوان تالش مقامات ها، بههاي حقوق بشري و برشمردن آنملل و تماس با سازمان

  هاي او؛سعودي جهت انتقام گرفتن از وي، براي فعاليت
اشاره به اقدام خانواده اين فعال سعودي، به شكستن سكوت خود و انجام  د)

بستان سعودي، از المللي در خصوص درد و رنج زندانيان سياسي در عرهاي بينافشاگري
هاي گروهي در راستاي تحت تأثير قرار رفتار و مجازاتجمله مواجهه با سركوب، سوء

  دن اعضاءِ خانواده فعاالن دربند؛دا
گفتني است كه مقامات عربستان، براي نخستين ماه، در ماه مارس سال جاري ميالدي،  ه)

جمله ُلجين الهذلول، آن هم اي براي فعاالن حقوق بشر زن اين كشور، از جلسه محاكمه
  ؛6شان، برگزار كردندماه از دستگيري 9پس از گذشت 

  
 9شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز دو –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -4

شمار آوردن متحده به به، در خصوص اقدام وزارت خارجه اياالت1398ماه ارديبهشت
رغم روابط نزديك ، به»مذاهب دترين ناقضان آزاديب«عنوان يكي از عربستان سعودي، به

  اند از: موارد مهم اين گزارش عبارتآن با آمريكا در منطقه، 
 7لمللي مذاهب آمريكاابين از سوي كميسيون آزادي اي ساالنهصفحه 234گزارش انتشار  الف)

هاي مبتني بر مواجهه مسلمانان شيعه و مسيحيان عربستاني با تبعيض  - نهادي فرا حزبي  - 
                                                            

  مانيتور. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست  –گزارش سايت خبري . 6
 https://www.middleeastmonitor.com/20190503‐loujain‐al‐hathloul‐threatened‐with‐rape‐
electrocuted‐in‐saudi‐jail/ 
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ناپذيري هايي چون، تحصيل، اشتغال و دستگاه قضايي، همچنين امكانيافته، در عرصهسازمان
  هاي حكومتي و نظامي؛هاي ارشد در حوزهها به مشاغل و سمتدسترسي آن

سوي  ي ازره به اقدام مقامات عربستان به ممنوع كردن انجام اعمال و فرائض مذهباشا ب)
جاز رد مشهروندان و مهاجران غيرمسلمان در اماكن عمومي، همچنين عدم وضع قانون در مو

  ؛رغم اظهارات مكرر حكومت در اين رابطهبودن انجام اين فرائض در اماكن خصوصي، به
 32امل شتن از شهروندان خود،  37جمعي ستان به اعدام دستهاشاره به اقدام اخير عرب ج)

روريسم تمذهب و تعدادي از نوجوانان، به اتهام ادعايي ارتكاب به جرائم جاسوسي و شيعه
 متحده از اتخاذ اقدامات تنبيهي در قبال اينحال امتناع ورزيدن مقامات اياالتو درعين

ديگر  تر باض به برقراري تعامل بيشتر و جديپادشاهي، به دليل احتمال ناگزير شدن ريا
  ذهبي؛هاي مكشورهاي ناقض حقوق آزادي

هاي معافيت يمتحده به مقامات خود، براي اعطااشاره به توصيه وزارت خارجه اياالت د)
ويژه به عربستان در اين زمينه، با توجه به اهميت جايگاه و نقش اين كشور براي منافع 

 .8رميانهآمريكا در منطقه خاو
  
  بحرين*
، 1398ماه ارديبهشت 17شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز سه -1

ماه، به تأييد ارديبهشت 16خواهي بحرين، در روز دوشنبه در خصوص اقدام دادگاه فرجام
 سال حبس، اشاره به 10، رهبر انجمن عمل اسالمي، مبني بر تحمل 9حكم خليل الحلواجي

، 11بحريني حقوق بشر –، دختر وي و معاون سازمان اروپايي 10اظهارات فاطمه الحلواجي
هاي تجديدنظرخواهي حكم حبس پدرش از در زمينه موردپذيرش قرار نگرفتن درخواست

تر خانم سوي دادگاه و در نتيجه نهايي شدن حكم مزبور، همچنين اشاره به اقدام پيش
                                                                                                                                                            
٧. US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 8
 https://www.middleeasteye.net/news/us‐commission‐saudi‐arabia‐top‐violator‐religious‐freedom 
٩. Khalil Al‐Halwachi 
١٠. Fatima Al‐Halwachi 
١١. European‐Bahraini Organization for Human Rights (EBOHR) 
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س پارلمان اروپا، در خصوص ساختگي بودن اتهامات وارده الحلواجي به ارسال نامه به رئي
  ؛12به پدر وي از سوي مقامات بحريني

، در 1398ماه ارديبهشت 16انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه  - 2
خصوص امتناع دادگاه بحرين از تغيير حكم حبس نبيل رجب، فعال حقوق بشري زنداني، به 

تخفيف دادن حكم حبس به انجام اقداماتي، چون خدمات عام  - زادي سالب آحكم غير
المنفعه يا ترميم و بهبود آثار تخريبي جرم از سوي متهم، و يا تحت نظارت الكترونيكي قرار 
گرفتن از سوي مقامات قضايي: گفتني است اين فعال حقوق بشر، به دليل مشاركت در 

سال حبس و همچنين  5موكراسي، به تحمل ، در راستاي حمايت از د2011تظاهرات سال 
حمالت هوايي عربستان به يمن و متهم كردن  ازسال ديگر، جهت انتقاد علني  2تحمل 

نشر اكاذيب و «توان به مقامات به اعمال شكنجه محكوم شد. از ديگر جرائم ادعايي وي مي
ي به وزارت كشور شايعات در زمان جنگ، مورد اهانت قرار دادن كشورهاي ديگر، توهين علن

اي در روزنامه نيويورك تايمز، اشاره كرد. اين در و موارد ديگر، از جمله نگارش مقاله» بحرين
الملل نبيل رجب را زنداني سياسي به شمار آورده و حالي است كه سازمان عفو بين

  ؛13متحده نيز در اين رابطه ابراز نگراني كرده استاياالت
، در روز 14مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار بيانيه از سوي  -3

خواهي بحرين به رد ، در خصوص اقدام دادگاه فرجام1398 ماهارديبهشت 16دوشنبه 
براي دو تن از شهروندان  صادرشدهاحكام مجازات اعدام  تجديدنظرآخرين درخواست 

ارتكاب ادعايي به جرائم  ، به دليل16و احمد الماللي 15هاي علي العرببحريني، به نام
  عبارت است از:  بيانيهنكات مهم اين تروريستي، 

  ها؛نآرد  ن اين احكام به پادشاه بحرين و مختار بودن وي در تأييد ياارجاع داد الف)

                                                            
  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 12

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/53950.html 
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 13

 https://www.reuters.com/article/us‐bahrain‐security/bahrain‐court‐refuses‐to‐grant‐jailed‐activist‐
rajab‐a‐non‐custodial‐sentence‐lawyer‐idUSKCN1SC0TG 
١٤. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٥. Ali AlArab 
١٦. Ahmed AlMalali 
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اشاره به ابراز نگراني عميق مركز ياد شده، به همراه ديگر نهادهاي حقوق بشري، از  ب)
در  18و مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا 17بحرينجمله مؤسسه حقوق و دموكراسي 

خواهي و از اين رو قرار گرفتن محكومان، در معرض خطر قبال احكام نهايي دادگاه فرجام
  ي سريع مجازات اعدام؛اجرا
دن م كراشاره به درخواست نهادهاي حقوق بشري از پادشاه بحرين براي مردود اعال ج)

به  ماللي و ناگزير ساختن مقامات قضايي كشوراحكام اعدام علي العرب و احمد ال
انجام  المللي و همچنينبرگزاري مجدد جلسات محاكمه اين متهمان، بر مبناي موازين بين

  ها؛تحقيقات الزم در زمينه اتهامات مربوط به مورد شكنجه واقع شدن آن
، دستگير و ميالدي 2018ساله، در نهم ماه فوريه سال  25گفتني است كه علي العرب،  د)

تا هفتم ماه مارس همان سال در بازداشت اداره تحقيقات كيفري بحرين قرار داشت. در 
انتقال  19نامه شد؛ سپس به زندان دراي داكاعتراف ي اجبارياين مدت ناگزير به امضا

 2018ماه ژانويه سال  31كه آثار شكنجه بر بدن او نمايان بود. وي در يافت، درحالي
، در 2017هام ادعايي كمك به فرار زندانيان از زندان جو در ماه ژانويه سال ميالدي، به ات

به نيز متهم  2017ماه ژانويه سال  29كه، در دادگاهي گروهي به اعدام محكوم شد. درحالي
  قتل يك مأمور امنيتي شده بود؛

گير شده و ، در عملياتي امنيتي دست2017ساله، در نهم ماه فوريه سال  23احمد الماللي،  ه)
مورد شكنجه، از جمله  –يك ماه  –به مكاني نامعلوم انتقال يافت. در طول اين مدت 

ميالدي، به اتهام در  2018ماه ژانويه سال  31هاي الكتريكي قرار گرفت؛ سپس، در شوك
اي اختيار داشتن سالح، آموزش ديدن در زمينه كاربرد سالح و عضويت در شبكه

  .20كوم شدتروريستي، به اعدام مح
  

                                                            
١٧. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
١٨. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
١٩. Dry Dock Detention Center 

  ر لينك: مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي دبيانيه . 20
https://www.adhrb.org/2019/05/ngos‐condemn‐bahraini‐courts‐decision‐to‐uphold‐the‐death‐
sentences‐of‐two‐torture‐victims/ 
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  امارات متحده عربي*
انتشار بيانيه از سوي راوينا شمداشاني، سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل،  -1

، در خصوص درخواست از مقامات امارات متحده 1398ماه ارديبهشت 17شنبه در روز سه
ور، فعال زن عربي، براي مورد تحقيق و بررسي قرار دادن شرايط منجر به مرگ علياء عبدالن

نكات مهم ، 22در شهر العين 21ماه، در بيمارستان تَوامارديبهشت 14زنداني، در روز شنبه 
   بشر به شرح زير است: بان حقوقگزارش ديده

ها و هايي در خصوص محروم شدن اين زنداني از درمانگزارش دريافت الف)
پيوسته  و رو به وخامت نهادن رغم ابتال وي به بيماري سرطانبه هاي پزشكي الزم،مراقبت

آميز، روضعيت جسماني او و اقدام مقامات اماراتي در نگاه داشتن وي در شرايط تحقي
  غيرانساني و ظالمانه؛

ضعيت وهاي مكرر خانواده عبدالنور براي آزاد كردن او، به دليل اشاره به درخواست ب)
ه عربي تحدرات مساس قوانين اماجسماني وخيم وي، با توجه به مجاز بودن اين اقدام بر ا

ن ها، عالوه بر تقاضاي كارشناسان حقوق بشري سازمان اين درخواستشو ناديده گرفت
  ملل در اين زمينه؛

، راتياشاره به درخواست سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر از مقامات اما ج)
از جمله  اين زمينه، جهت مورد تحقيق و تفحص قرار دادن كامل اتهامات معتبر وارده در

 ن عامالنرفتار قرار گرفتن خانم عبدالنور و به پاي ميز محاكمه كشاندمورد شكنجه و سوء
، ندانيانمي زاين جرائم، همچنين قرار دادن امكانات درماني و پزشكي الزم در اختيار تما

گار ازس ومورد بررسي قرار دادن قوانين اين كشور در زمينه جرائم سايبري و تروريسم 
  المللي حقوق بشري؛ها با موازين بينساختن آن

ميالدي، پس از دستگيري توسط  2015گفتني است كه خانم عبدالنور در ماه ژوئيه سال  د)
مقامات امنيتي در زنداني مخفي و سلول انفرادي نگاه داشته شد و مورد شكنجه و 

ه ناگزير به امضاء تحقيرهاي مكرر جسمي و رواني قرار گرفت. او تحت فشار شكنج

                                                            
٢١. Tawam 
٢٢. Al‐Ain 
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اي مبني بر، تأمين مالي ادعايي اقدامات تروريستي شده و سرانجام در ماه فوريه نامهاعتراف
 سال حبس محكوم شد؛ 10دي به تحمل ميال 2017سال 

از اي با صدور بيانيه درگذشت علياء عبدالنور، ، نيز در پياتحاديه اروپادر تحولي ديگر،  ه)
فعال ها براي آزادي و مداواي اين كشور نسبت به درخواستتوجهي مقامات اين بي
المللي حقوق بشر از امارات اصول بين«اتحاديه اروپا اعالم كرد:  .انتقاد كرد دانيزن
  ؛23».با تمامي زندانيان و افراد بازداشت شده برخورد انساني داشته باشد تاخواهد مي
 

 16به متحده عربي، در روز دوشن انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات -2
دن ، در خصوص افزايش يافتن فشارها بر دولت امارات جهت آزاد كر1398ماه ارديبهشت

 17ز ذا اغاحمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، با توجه به اقدام وي به آغاز اعتصاب 
النه اداعماه مارس سال جاري ميالدي، در اعتراض به شرايط دهشتبار زندان و محاكمه ن

   :زمحورهاي گزارش مذكور عبارتند اسال حبس،  10منتهي به محكوميت او به تحمل 
هاي حقوق بشري از مقامات ها و سازماننويس و گروهها فعال، وبالگدرخواست ده الف)

درنگ احمد منصور، ضمن محكوم كردن نقض امارات متحده عربي براي آزاد كردن بي
  سيستماتيك حقوق وي؛

، به 24ره به اقدام كميته آزادي آكادميِك انجمن مطالعات خاورميانه آمريكاي شمالياشا ب)
اي سرگشاده، مبني بر ابراز نگراني عميق در خصوص وضعيت سالمتي احمد ارسال نامه

  هفته از اعتصاب غذاي وي؛ 7منصور، پس از گذشت 
ناپذير بودن ر امكان، مبني ب25اشاره به اظهارات مقامات مركز حقوق بشر خليج (فارس) ج)

ن او در خانواده وي، همچنين نگاه داشتمالقات پيوسته با اين فعال حقوق بشر از سوي 
هاي وي در رغم انجام برخي از مالقاتسلول انفرادي در زندان الصدر در شهر ابوظبي، به

  زندان الوثبه؛
                                                            

  بيانيه سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 23
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24570&LangID=E 
٢٤. Committee on Academic Freedom of the Middle East Studies Association of North America (MESA) 
٢٥. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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مستقر در ژنو و (سازمان مردم نهاد  26المللي حقوق بشراشاره به اقدام سرويس بين د)
اندازي كارزاري در راستاي اعالم همبستگي با احمد منصور و درخواست نيويورك) به راه

هاي فراهم آوردن امكان مالقات كارشناسان سازمان ملل و سازمان جهتاز مقامات امارات 
  نهاد با اين فعال زنداني و ديگر فعاالن حقوق بشر در بند در اين كشور؛المللي مردمبين
ماه، به ارديبهشت 13، در روز جمعه 27اشاره به اقدام سازمان مدافعان حقوق بشر كانادا ه)
اندازي تظاهرات اعتراضي در مقابل كنسولگري امارات در شهر تورنتو، جهت محكوم راه

كردن محاكمه و حبس غيرقانوني احمد منصور و همچنين، درخواست از جاستين ترودو، 
دن مقامات اماراتي حمايت از اين كارزار و تحت فشار قرار دا وزير كانادا، جهتنخست

  درنگ وي؛بي براي آزادي
ماه، از ارديبهشت 17شنبه ، در روز سهخبرگزاري رويترزهمچنين، در تحولي ديگر،  و)

 عميق در اي از سوي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر ابراز نگرانيصدور بيانيه
احمد منصور و درخواست از مقامات امارتي براي فراهم خصوص سالمت جسماني 

، برگزاريين خآوردن امكانات درماني و پزشكي الزم، براي اين زنداني خبر داد. به گفته ا
ارات ت امكارشناسان سازمان ملل، در اين بيانيه، همچنين خواستار حصول اطمينان حكوم

ل و ز حداقل معيارهاي سازمان مل، اداري اين فعال حقوق بشراز برخورداري محل نگاه
ه است درنگ وي شدند. در اين بيانيه همچنين، آمدهمچنين، محاكمه مجدد و يا آزادي بي

هاي طوالني مدت در سلول انفرادي، شدن كه شرايط اسفبار اين زنداني، از جمله حبس
  حاكي از مورد شكنجه قرار گرفتن اوست؛

شنبه به نقل از خبرگزاري رسمي روز پنج ، درخبرگزاري رويترزز) اين در حالي است كه 
اي از سوي نمايندگي دائم امارات متحده عربي در ، از صدور بيانيه28اين كشور (وام)

سازمان ملل در ژنو، خبر داد كه بر اساس آن، دولت امارات تمامي دعاوي سازمان ملل در 
تحريف كردن  مخدوش و«خوانده كه هدفي جز » نشدهساختگي و اثبات«اين زمينه را 

افزايد كه احمد منصور از امكانات الزم، از جمله ندارد. اين بيانيه در ادامه مي» واقعيات

                                                            
٢٦. International Service for Human Rights 
٢٧. Canadian Defenders For Human Rights CD4HR 
٢٨. Emirates News agency (WAM) 
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برد، هاي غذايي و امكانات پزشكي برخوردار بوده و در سالمت كامل به سر ميوعده
  همچنين از امكان مالقات مرتب با خانواده خود برخوردار است؛

ميالدي،  2017ماه مارس سال  20المللي حقوق بشر، در نگفتني است كه اين فعال بي ز)
ميالدي، به اتهام (ادعايي)  2018ماه مه سال  29دستگير و مورد شكنجه قرار گرفت و در 

رات متحده عربي و هاي اجتماعي در زمينه جايگاه و اعتبار امانشر اكاذيب در شبكه
گرايي و تالش براي تخريب روابط اين كشور با نمادهاي آن، ايجاد نفرت پراكني و فرقه

  ؛29سال حبس محكوم شد 10همسايگان خود، به تحمل 
 

انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از خبرگزاري  -3
، در خصوص اقدام دادگاه 1398ماه رديبهشتا 10شنبه رسمي اين كشور (وام)، در روز سه

، اهل تركيه، مبني 30عالي فدرال امارات به تأييد حكم صادرشده عليه مِهِمت علي اوزتورك
بر تحمل حبس ابد، به اتهام ارتكاب به جرائم تروريستي، اشاره به صادر شدن حكم مزبور 

جديدنظر قرار گرفتن آن در ماه ژانويه سال جاري ميالدي و درخواست متهم براي مورد ت
اندازي كارزاري از سوي دستگاه قضايي و اشاره به متهم شدن آقاي اوزتورك به راه

بوك، بدون دريافت مجوز رسمي و اقدام وي به نشر گسترده در شبكه اجتماعي فيس
ها از طريق هاي دو گروه تروريستي در اين شبكه، همچنين، ارسال پول براي آنايدئولوژي

اي مستقر در امارات: گفتني است كه اين شهروند ترك، به همراه همسرش، در هشركت
ماه فوريه سال جاري ميالدي، به هنگام بازديد نمايشگاهي در شهر دبي دستگير و  20روز 

به مكاني نامعلوم منتقل شدند كه پس از گذشت مدتي مقامات اماراتي همسر وي را آزاد و 
 .31بازگرداندندبه تركيه 

  

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:.29

 http://www.echr.org.uk/news/uae‐faces‐mounting‐calls‐release‐activist‐ahmed‐mansoor 
٣٠. Mehmet Ali Öztürk 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 31
 http://www.echr.org.uk/news/uae‐court‐upholds‐life‐sentence‐against‐turkish‐citizen 
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  رهاي عضو شوراي همكاري خليج فارسكشو*
، در روز 32انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -

، در خصوص اقدام اين مركز به همراه سازمان يونسكو، به 1398 ماهارديبهشت 13جمعه 
راني عميق ابراز نگ ويژهبهداشتن بيست و ششمين سالروز جهاني آزادي مطبوعات، گرامي

در زمينه وضعيت آزادي مطبوعات در بحرين و عربستان سعودي و ديگر كشورهاي عضو 
  باشد: محورهاي گزارش به شرح زير ميشوراي همكاري خليج (فارس)، 

نگاران و برده، به دليل بازداشت و دستگيري خودسرانه روزنامهكشورهاي نامبدنامي الف)
مارات اان، اشاره به پايين بودن رتبه بحرين، عربست منحل كردن مطبوعات مستقل، همچنين

 بر اساس –متحده عربي، قطر، كويت و عمان به لحاظ شاخص آزادي مطبوعات جهان 
سب رتبه ي ميالدي، با توجه به كدر سال جار  -آمار ساالنه سازمان گزارشگران بدون مرز 

  كشور؛ 180ان از سوي عربستان سعودي، از مي 172از سوي بحرين و رتبه  167
هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس)، در سال اشاره به نزول رتبه ب)

ن ر ايجاري، در قياس با سال گذشته ميالدي و رو به وخامت نهادن وضعيت مطبوعات د
  ؛»ها در عصر تاريكيقرار داشتن آن« ديگرعبارتبهكشور، 

ضات عتراي مطبوعات از آغاز برپايي ااشاره به اقدام حكومت بحرين به سركوب آزاد ج)
 جهتميالدي، همچنين تالش آن  2011خواهانه در اين كشور، در سال دموكراسي

 ن ضدسركوب شديد جامعه مدني، ايجاد فضاي خودكامگي با استفاده گسترده از قواني
هاي هگرو تروريسم و جرائم سايبري، در راستاي كيفري جلوه دادن اعتراضات و انتقادات

تنها  –يالدي م 2017سياسي و فعاالن مدني، منحل كردن روزنامه الَوَسط در ماه ژوئن سال 
شور، نگاران خارجي به كممانعت به عمل آوردن از ورود روزنامه –روزنامه مستقل بحرين 

نگاران امهمورد هدف، آزار و اذيت و شكنجه قرار دادن، همچنين زنداني كردن مكرر روزن
  وش نمودن صداي تمامي مخالفان و منتقدان؛و تالش جهت خام

هاي نگاران و رسانهاشاره به اقدام عربستان سعودي به خاموش كردن صداي روزنامه د)
پس از به قدرت رسيدن محمد بن سلمان، همچنين آمار اعالم شده از  ويژهبهغيردولتي، 

                                                            
٣٢. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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 37ود سوي سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال جاري ميالدي، مبني بر وج
نگار زنداني در اين پادشاهي، همچنين اشاره به اقدام حكومت به قتل وحشيانه روزنامه

المللي براي مقامات هاي شديد بينجمال خاشقجي و به همراه آمدن انتقادات و محكوميت
نگاران و آزادي مطبوعات براي سعودي، ضمن تأكيد بر اهميت نداشتن حقوق روزنامه

  حاكمان اين كشور؛
مان و طر، عاشاره به اقدامات هماهنگ ديگر كشورهاي نام برده شده، از جمله كويت، ق) ه

از  108امارات متحده عربي در راستاي تحديد آزادي مطبوعات، با توجه به كسب رتبه 
كشور در جدول  180از سوي عمان، از ميان  132از سوي قطر و  128سوي كويت، 

ه عربي، با از سوي امارات متحد 133، كسب رتبه ويژهبهشاخص آزادي مطبوعات جهان، 
يان و بزادي آآزادي و مدارا در اين كشور براي گزارشگران مستقل،  هرگونهتوجه به فقدان 

برداري حكومت از قانون جرائم سايبري در نگاران مستقل و بهرههاي روزنامهفعاليت
هاي هبراز عقايد خود در شبكانگاران، به دليل راستاي محاكمه و مجازات كردن روزنامه

  هاي اينترنتي؛اجتماعي و يا سايت
المللي به افزايش فشارها بر كشورهاي عضو شوراي اشاره به ضرورت اقدام جامعه بين و)

نگاران زنداني شده به شكل همكاري خليج (فارس)، در راستاي آزاد كردن تمام روزنامه
استفاده و آزار و اذيت، مامي موارد سوءخودسرانه و مورد تحقيق و تفحص قرار دادن ت

نگاران همچنين فراهم آوردن فضايي آزاد براي رشد مطبوعات و استقبال از روزنامه
  .33نگارانروزنامه –خارجي و شهروند 

ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
  كشورهاي منطقه

  تان در يمنائتالف به رهبري عربس*

                                                            
  گزارش مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:. 33

 https://www.adhrb.org/2019/05/the‐gulf‐remains‐an‐area‐of‐darkness‐on‐world‐press‐freedom‐day/ 
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شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1
، در خصوص مواجه بودن 34المللي مهاجرت، به نقل از سازمان بين1398ماه ارديبهشت 19

هزاران مهاجر مستقر در مناطق تحت نظارت ائتالف عربي به رهبري عربستان، با موارد 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: ميز حقوق بشر، آنقض مخاطره

هاي عدن و هزار مهاجر در دو بازداشتگاه موقت در استان 3نگاه داشته شدن حدود  الف)
  تبارهاي مسلمان و پايبند به گرفتن روزه در ماه رمضان؛ابيان، از جمله اتيوپي

اشتي و وردن آب آشاميدني بهدفراهم آ المللي مهاجرت بهاشاره به اقدام سازمان بين ب)
كودك، در  873مهاجر دربند، شامل  2500مواد غذايي اضطراري براي نزديك به 

  استاديومي در عدن؛
ني كردن ماه آوريل سال جاري ميالدي، به زندا 21اشاره به اقدام مقامات يمن از  ج)

، هاي عدنستاندر ا هزار مهاجر در دو استاديوم ورزشي و يك پايگاه نظامي 5نزديك به 
  ابيان و لحج؛

هاي واگيردار و مرگ تعدادي از اشاره به مواجه بودن اين مهاجران با تهديد بيماري د)
  ؛35هاها بر اثر اين بيماريآن
  
، 1398 ماهارديبهشت 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز جمعه  -2

تن ديگر از شهروندان يمني، از جمله  6نفر و مجروح شدن  6كم مبني بر كشته شدن دست
اي هاي كنار جادهكودكان، در استان حضرموت، در جنوب شرقي اين كشور، بر اثر بمب

كار گذاشته شده توسط گروه تروريستي القاعده، در كمتر از يك هفته گذشته، همچنين 
 ويژهبهود، استفاده اين گروه از جنگ داخلي يمن در راستاي تحقق منافع خيادآوري سوء

 38.39و البيدا 37، شبوه36هاي جنوبي و شرقي اين كشور، از جمله ابياندر استان

                                                            
٣٤. International Organisation for Migration (IOM) 

  بازيابي در لينك: المللي مهاجرت. قابل تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان بين –سايت خبري گزارش . 35
https://www.middleeastmonitor.com/20190509‐iom‐health‐of‐migrants‐held‐by‐saudi‐coalition‐in‐
yemen‐at‐risk/ 
٣٦. Abyan 
٣٧. Shabwa 
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  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
، 1398ماه ارديبهشت 19شنبه انتشار گزارش از سوي سايت سازمان ملل، در روز پنج -1

، به نقل از برنامه متحد سخنگوي دبيركل سازمان مللدر خصوص اظهارات فرحان حق، 
هاي غذايي جهاني غذا، مبني بر رسيدن تعداد شهروندان يمني نيازمند به دريافت كمك

افزايش تعداد افراد  –ميليون نفر، در ماه مارس سال جاري ميالدي  10,6اضطراري به 
م اين ميليون نفر از مرد 10همچنين، قرار داشتن حدود  –هاي ديگر نيازمند در قياس با ماه

كشور در آستانه قحطي، اشاره به اقدامات آتي برنامه جهاني غذا، در راستاي تحت پوشش 
و  2019ميليون نفر در ماه و اشاره به برنامه واكنش بشردوستانه يمن در سال  12قرار دادن 

ميليون نفر از مردم اين كشور، از جمله فراهم  20رساني به بيش از عزم آن براي كمك
هاي درماني، ضمن تأكيد بر لزوم تأمين بودجه هايي چون، غذا، آب و مراقبتآوردن كمك

اي كه در حال حاضر بودجه –ميلياردي، در راستاي تحقق بخشيدن به برنامه مزبور  4,2
  ؛40درصد از آن تأمين شده است 14
  
 وز چهارشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -2

اني هزار بيمار سرط 3، در خصوص به مخاطره افتادن جان بيش از 1398ماه ارديبهشت 18
درماني، ميدر استان مركزي ِإب، در يمن، به دليل كمبود داروهاي سرطاني و امكانات شي

  :به شرح زير استموارد مهم گزارش 

                                                                                                                                                            
٣٨. al‐Bayda 

  گزارش شبكه خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك: . 39
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2019/05/03/Six‐civilians‐killed‐in‐Yemen‐in‐suspected‐al‐
Qaeda‐bombing.html 

  گزارش سايت سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 40
 https://www.un.org/press/en/2019/db190509.doc.htm 
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از  درصد 50اظهارات مدير مركز اونكولوژي العمل، در خصوص به اتمام رسيدن  الف)
ز درماني در اين مركز، همچنين، فقدان امكان استفاده اداروهاي ضدسرطاني و شيمي

  ان؛اي ديگر براي اين دسته از بيمارگزينه
 800كودك و  400نفر، از جمله  3150اشاره به آمار اين بيماران در استان ِإب، شامل  ب)

  هاي ديگر اين كشور؛جا شده از استانشهروند بي
ناپذير بودن مكانيد بر مواجه بودن اين بيماران با شرايط بسيار دشوار، با توجه به اتأك ج)

ها تنها از مند شدن آنبيمار در روز توسط اين مركز و همچنين بهره 50پذيرش بيش از 
  هاي موقت؛ها و درمانحمايت

ها و شگاهزمايها، مراكز راديولوژي و آاشاره به افزايش ديون مركز العمل به داروخانه د)
  هزار دالر؛ 40رسيدن آن به مبلغ 

هاي بشردوستانه، نهادهاي محلي، درخواست رئيس اين مركز از مقامات كشور، سازمان ه)
تجار و فعاالن حقوق بشر و بشردوستان براي كمك نمودن به مركز درماني العمل و نجات 

  ؛41جان بيماران سرطاني

  
ماه ارديبهشت 12شنبه اسكاي نيوز، در روز پنج انتشار گزارش از سوي شبكه خبري -3

سال و هراس از  2كم هزار نوزاد يمني در مدت زمان ، در خصوص مرگ دست1398
ز سوي امحورهاي اصلي گزارش مرگ هزاران نوزاد ديگر بر اثر پيامدهاي ناگوار جنگ، 

   اند از:عبارتشبكه خبري 
ر تنها دو دنوزاد،  1018ز، در زمينه مرگ اظهارات مقامات سازمان پزشكان بدون مر الف)

از   -إب و تعز   -بيمارستان اين سازمان در شهرهاي واقع شده در خطوط مقدم جنگ 
ها به رغم دسترسي آنميالدي، همچنين مرگ مادران باردار يمني، به 2018تا  2016سال 

  مراكز پزشكي؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –ي گزارش سايت خبر. 41

https://www.middleeastmonitor.com/20190508‐lives‐of‐3000‐at‐risk‐due‐to‐lack‐of‐medicines‐in‐yemens‐ibb/ 
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ز رسيدن اجمله ممانعت به عمل آمدن  گ نوزادان، ازترين عوامل مؤثر در مراشاره به مهم ب)
ي، هاي بازرسها و يا ايستمادران باردار به مراكز پزشكي و درماني، به دليل بسته بودن جاده

ر كاد كامل مراكز درماني و كمبود پزشك و يباال بودن بهاي سوخت، تخريب و يا نابود
  هاي متمادي؛هدرماني و پرستاري، به دليل عدم دريافت حقوق و دستمزد براي ما

ن اين درصدي مرگ نوزادا 4,3اشاره به آمارهاي جديد بانك جهاني، مبني بر نرخ  ج)
ره به ميالدي تاكنون، همچنين اشا 2017ماهگي، از سال  12كشور، پيش از رسيدن به 

پزشكي  ومركز درماني  1579آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، مبني بر برخورداري تنها 
قدان چنين فجود در اين كشور از پيش از آغاز جنگ، از كارايي كامل، هممركز مو 3507از 
  منطقه آن؛ 276منطقه از  49شك در پز
نوزادان  مرگدرصدي  6,96اشاره به آمارهاي برنامه توسعه سازمان ملل، مبني بر نرخ  د)

 درصد، در صورت تداوم يافتن جنگ تا سال 8,15در شرايط كنوني و افزايش يافتن آن به 
هزار نفر بر اثر  131هزار نفر بر اثر پيامدهاي مستقيم و  102، همچنين كشته شدن 2022

  ؛42عواقب غيرمستقيم جنگ، تاكنون
 

  

                                                            
  گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز. قابل بازيابي در لينك:. 42

 https://news.sky.com/story/yemens‐war‐1‐000-newborn‐babies‐have‐died‐in‐just‐two‐years‐
11708725 


