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  3                   ) 10عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق بشري  
 

 

  

 

بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا رد
ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار ها، بيانيهر اساس مقاالت، گزارش، ب1398كشورهاي منطقه، در مهرماه سال 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستآشكار به
صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  

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

  عربستان سعودي*
 13، در روز شنبه 2سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -1

، در خصوص عزم عربستان سعودي جهت صدور حكم اعدام براي دكتر علي 1398مهرماه 
 ريصورت خالصه به شرح زبه گزارش نيمهم ا يمحورهادر دادگاهي نمايشي.  3الُعماري

  ت:اس
  

                                                            
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبري Almasirahشبكه خبري المسيره ( 1 East  Monitor 

(MEMO)) ؛ خبرگزاري يمن پرس(Yemen Pressوزنامه نشنال ()؛ رThe Nationalهاي هشدار سريع )؛ شبكه سامانه
 Gulf(مركز حقوق بشر خليج (فارس)  )؛Famine Early Warning Systemes Network (FEWS NET)قحطي (

Centre  for  Human  Rights  (GCHR)( المللي عدالت و حقوق بشر)؛ مركز بينInternational  Centre  for 

Justice and Human Rightsمركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا ( )؛The European Centre for Democracy 

and  Human  Rights  (ECDHR)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain  Mirror ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(
)Associated Pressبان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch ( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين)؛Bahrain 

Institute  for  Rights  and Democracy  (BIRD) سعودي ( –بشر اروپايي )؛ سازمان حقوقEuropean‐Saudi 

Organization  for  Human  Rights  (ESOHR)) ؛ خبرگزاري فرانسه(Agence  France‐Presse يشبكه خبر)؛ 
 SALAM؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر ()Aljazeera( رهيالجز for  Democracy  and  Human 

Rightsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  Internationalشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comشبكه خبري  )؛
  ).Thomson Reuters Foundationخبرگزاري رويترز (شبكه خبري دويچه وله و  )؛Euronewsيورونيوز (

2 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
3 Dr. Ali Alomari 
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 ن دكتر عليقراردادتالش دستگاه قضايي عربستان سعودي جهت مورد محاكمه  الف)
دآوري ه يابدادگاه ويژه جرائم تروريستي: الزم –حمزه العُماري، در دادگاه ويژه كيفري

ي، در جريان ميالد 2017است كه اين استاد، واعظ و نويسنده سعودي، در ماه سپتامبر سال 
  انيون و روشنفكران اين كشور بازداشت و زنداني شد؛ سركوب گسترده روح

دي در هاي دريافتي مبني بر قرار گرفتن اين روحاني و روشنفكر سعواشاره به گزارش ب)
مدت پيش از انجام رفتار، پس از دستگيري، ازجمله، بازداشت طوالنيمعرض سوء

ر دكيل دسترسي به و محاكمه، حبس در سلول انفرادي براي مدت بيش از يك سال، فقدان
اگزير و ن دوران بازجويي، همچنين اعمال شكنجه و ديگر رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني

  شدن وي به اعتراف زير فشار و شكنجه؛
اشاره به دستگيري ديگر وعاظ، روحانيون، روشنفكران و دانشگاهيان در سپتامبر سال  ج)

، شيخ سلمان 4له حسن فرحان المالكيميالدي، ضمن تهديد شدنشان به اعدام، ازجم 2017
آميز در قبال حكومت عربستان و در هاي خصومت، به جرم فعاليت6و شيخ عواد القرني 5العوده

  راستاي منافع كشورهاي خارجي، بدون ارائه مستندات محكم از سوي دولت در اين زمينه؛
الدي، به اعدام مي 2019خاطرنشان كردن اقدام مقامات سعودي، در ماه آوريل سال  د)

نفر بازداشت شده در سال  32مربوط به گروه  –تن از شهروندان اين كشور  11گروهيِ 
  ؛7به جرم جاسوسي براي ايران – 2013

ائم ه جرباشاره به تالش مقامات عربستان براي محكوم كردن علي العُماري به ارتكاب  ه)
  صدور حكم اعدام براي وي؛ با منافع كشور، جهت توجيه آميز خارجي و در تضادخصومت

                                                            
4 Hassan Farhan al‐Maliki 
5 Sheikh Salman al‐Ouda 
6 Sheikh Awad al‐Qarni 

 387كم تا پايان سپتامبر سال جاري ميالدي، دست  2015گفتني است كه از زمان روي كار آمدن ملك سلمان، در ژانويه سال  7
، 2019پتامبر تا پايان س 2018ريل دند؛ اين در حالي است كه از آوآميز، اعدام شتن به دليل محكوميت به جرائم غيرخشونت

آميز ها مرتكب جرائم غيرخشونتتن از آن 157كم كه دست –تن از شهروندان اين كشور به جوخه اعدام سپرده شدند  264
  تن نيز داراي جرائم سياسي بودند. 37شده و 
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 وهاي منصفانه اشاره به تناقض جدي محاكمه الُعماري با قواعد و اصول محاكمه و)
ويژه براي زندانيان سياسي اين كه به –مايشي عنوان دادگاهي ساختگي و نبرشمردن آن، به
  شود؛كشور برگزار مي

ه مقامات سعودي با گفتني است كه اين پرونده گواه ديگري بر اين امر است ك ز)
برداري از مناقشات خود با كشورهاي همسايه، به زندگي رهبران عقيدتي و مخالفان بهره

  ؛8دهندخود پايان مي
  
بشر الملل، سازمان حقوق بان حقوق بشر، عفو بينهايي از سوي ديدهانتشار گزارش -2

 وچه وله كه خبري دويتحليلي ميدل ايست مانيتور، شب –سعودي، پايگاه خبري  –اروپايي 
، به 1398مهرماه  11و  10شنبه هاي چهارشنبه و پنجشبكه خبري يورونيوز، در روز

نگار سعودي روزنامه مناسبت نخستين سالگرد قتل جمال خاشقجي، روزنامه
  اند از: نكات قابل ذكر اين گزارش عبارتپست. واشنگتن

ر خصوص اقدام دولت عربستان سعودي بان حقوق بشر، دصدور بيانيه از سوي ديده الف)
ي اجرا، ضمن تأكيد بر ضرورت 9به پذيرش ديرهنگام مسئوليت قتل جمال خاشقجي

درنگ عدالت در اين زمينه، آزاد كردن ديگر منتقدان زنداني در اين كشور، ابراز تأسف بي
و عميق از وقوع اين حادثه ناگوار و لزوم جبران خسارات وارده به اعضاي خانواده 

هاي غيرقانوني و آزار و اذيت ها و تجسسوابستگان وي، همچنين پايان دادن به مراقبت
  شهروندان، تنها به دليل بيان نقطه نظرات خود در داخل و خارج از كشور؛

اشاره به اقدام مقامات سعودي به ممانعت به عمل آوردن از روند پاسخگويي و  ب)
قجي، با عدم برگزاري جلسات محاكمه شفاف پذيري افراد دخيل در قتل خاشمسئوليت

                                                            
 بازيابي در لينك:عربستان. قابل  –بشر اروپا گزارش سازمان حقوق  8

 https://www.esohr.org/en/?p=2596 
 7دقيقه شبكه خبري سي.بي.اِس، در روز يكشنبه  60گفتني است كه محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، در مصاحبه با برنامه  9

را  سئوليت آنمن كشور صادر نكرده، اما به عنوان يكي از مقامات ارشد ايمهر ماه، اظهار داشت كه وي دستور قتل خاشقجي را 
  اند.اتالن از مأموران حكومتي بودهگيرد، با توجه به اينكه قبر عهده مي
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ها و امتناع از همكاري با تحقيقات انيس كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در براي آن
  هاي فرا قضايي؛زمينه قتل

 فعاالن وفان اشاره به عدم اقدام مقامات سعودي به پايان دادن به كارزار سركوب مخال ج)
  قد؛م به تشديد خاموش كردن صداهاي مستقل و منتمدني و حقوق بشر و در عوض اقدا

بان حقوق بشر، مبني بر اشاره به اظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده د)
ناكافي بودن تنها پذيرش مسئوليت قتل خاشقجي و نه تقصير آن: انيس كاالمار نيز در اين 

تنها تالش نموده تا خود را از  رابطه اظهار داشت كه بن سلمان در اظهارات اخير خود،
  نگار مبرا ساخته و از آن فاصله گيرد؛قتل اين روزنامه

ضرورت اقدام ديگر كشورهاي جهان به مورد تحريم قرار دادن هدفمند رهبران اشاره به ه)
و مقامات سعودِي مسئول در زمينه موارد جاري نقض حقوق بشر و تداوم بخشيدن به 

  ن يافتن اين موارد؛ها تا زمان پاياتحريم
اشاره به عدم اقدام مقامات سعودي به انجام تحقيقات در زمينه نقش احتمالي مقامات  و)

داري پيكر عالي سعودي در واقعه قتل جمال خاشقجي و آشكار نمودن مكان و شرايط نگاه
م وي: الزم به يادآوري است كه انيس كاالمار، در نتايج تحقيقات خود در اين زمينه اعال

كه در حال محاكمه در عربستان  -نفر  11نمود كه شواهدي مبني بر دست داشتن بيش از 
هاي در اين قتل وجود داشته، همچنين با توجه به ميزان و چگونگي هماهنگي - هستند 
شده و نحوه تأمين منابع و امور مالي، سازمان ملل بايد به تحقيقات كيفري در زمينه انجام

  وي مقامات عالي سعودي، ازجمله وليعهد اين كشور، پردازد؛نقض حقوق بشر از س
هاي فرا ها تن از قربانيان قتلاشاره به اقدام حكومت سعودي به پنهان كردن پيكر ده ز)

تا  2016تن از ژانويه سال  83 –هاي خودسرانه، عالوه بر پيكر خاشقجي قضايي و اعدام
 ميالدي؛ 2019سپتامبر سال 

است از كشورهاي جهان جهت، متوقف ساختن روند فروش تجهيزات اشاره به درخو ح)
ها در پيشرفته مراقبتي و تجسسي به عربستان، با توجه به مورد استفاده قرار گرفتن آن

  هدف قرار دادن مخالفان و فعاالن؛
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در  مراسم نخستين سالگرد قتل جمال خاشقجي، با يك دقيقه سكوتگفتني است كه  ط)
. آغاز شدر استانبول د -زمان با ساعت ورود وي به كنسولگري هم – دقيقه 13:14ساعت 

سائل م ءبراي افشا«نگاران گفت: در اين مراسم، خانم انيس كاالمار، خطاب به روزنامه
يد از كس نباكيد كرد كه هيچأاو ت» پشت پرده هيچ مماشاتي نكنيد. هرگز تسليم نشويد...

جف  ...وديعربستان سع ، همچوني قدرتي متنفذكس حتارتكاب به قتل تبرئه شود، هيچ
صلح  پست و توكل كرمان، كنشگر يمني دارنده جايزه نوبلبزوس، مالك روزنامه واشنگتن

ود نگ يادبسمراسم با رونمايي از يك اين . حضور داشتنددر برنامه يادبود خاشقجي  ،نيز
 ؛در پارك كوچك مقابل كنسولگري همراه بود

شنبه وز سهفعاالن سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس نيز ركه  اين در حالي است ي)
ها نآبدن  ءها آدمك را كه اعضادر آستانة اولين سالگرد قتل جمال خاشقجي دهمهرماه،  9

قرار  رانسهدر حومه پايتخت ف ،جدا شده بود در مقابل ساختمان كنسولگري عربستاناز هم 
در اعتراض به حكومت عربستان و سركوب ها همچنين پالكاردهايي آن .دادند

 ؛نگاران در دست داشتندروزنامه
زمان با سالگرد قتل هم ،نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكاهمچنين،  ك)

ترامپ،  انلددولت د وي،توصيف كردن قتل » غمگين«جمال خاشقجي ضمن 
 را به نگار منتقداين روزنامهنشيني با كساني متهم كرد كه را به هم ،جمهوري آمريكارئيس

 ؛قتل رساندند
نگار ل خاشقجي، روزنامهبه جما مهرماه،  10نيز در روز چهارشنبه اتحاديه اروپا عالوه، به ل)

تخاذ اقدامات بر ضرورت ااي اين نهاد اروپايي در بيانيه .مخالف سعودي اداي احترام كرد
بر و معت و بر تحقيقاتي شفاف نمودكيد أ، تعامالن اين پروندهجدي و قضايي عليه تمامي 

  ن پافشاري نمود؛آمتهمان انجام فرآيند محاكمه براي تمامي باره و همچنين دراين
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نمادين، نام  يدر اقدامنيز الملل در هلند سازمان عفو بينگفتني است كه نمايندگي  م)
 ؛10تغيير داد »اشقجيخ«خياباني در شهر الهه كه سفارت عربستان در آن قرار دارد را به نام 

 

 5ه سعودي، در روز جمع –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -3
، به دولت ماه 4شكواييه، در طول مدت  6مهرماه، در خصوص اقدام سازمان ملل به ارسال 

كور ش مذموارد مهم گزار عربستان در مورد روند فزاينده نقض حقوق بشر در اين كشور.
  : ر استبه شرح زي

هاي اجباري، شدگينامه از سوي گزارشگران ويژه سازمان ملل، در زمينه ناپديد 6ارسال  الف)
رها، هاي خودسرانه، آزادي بيان و عقيده، آزادي اعتقادات و باواعمال شكنجه، بازداشت

اري جي ژوئيه سال ابتداداري، از پايان ماه مارس تا ها، مدافعان حقوق بشر، فقر و بردهاعدام
مان مقرر زنامه، در مدت  6نامه از  5كه به  –ميالدي، خطاب به پادشاهي عربستان سعودي 
  پاسخ داده شده و در حال ترجمه شدن است؛

ه، هاي ارسالي، از سوي گزارشگران ويژاشاره به حاكي بودن تعداد فزاينده نامه ب)
ضعيت حقوق بشر در دهاي سازمان ملل، از وخامت فزاينده وها و ديگر نهاكارگروه

، اسخ گفتههاي ارسالي پعربستان: الزم به ذكر است كه اگرچه دولت اين كشور به اكثر نامه
كننده مقامات اين كشور در راستاي گمراه هاي آن تنها نشان از تالش مأيوساما پاسخ

هاي حلاحترامي به موازين حقوق بشري داشته و راهالمللي و بيكردن جامعه بين
  دهد؛ضل ارائه نمياي را براي حل اين معتمندانهرضاي
  ها، ازجمله:هاي ارسالي و موضوعات آناشاره به مضمون نامه ج)

                                                            
تحليلي ميدل ايست  –سعودي، پايگاه خبري  –بشر اروپايي سازمان حقوق الملل، بان حقوق بشر، عفو بينهاي ديدهگزارش 10

 هاي:شبكه خبري دويچه وله و شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكمانيتور، 

 https://www.hrw.org/news/2019/10/02/saudi‐arabia‐provide‐justice‐khashoggi‐killing 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/saudi‐arabia‐one‐year‐after‐khashoggi‐
killing‐activists‐honour‐his‐legacy‐by‐continuing‐to‐fight‐for‐freedom‐of‐expression/ 
https://www.esohr.org/en/?p=2592 
https://www.middleeastmonitor.com/20191003‐un‐bin‐salman‐evades‐from‐khashoggis‐
murder/ 
https://plink.ir/Ueurm 
https://farsi.euronews.com/2019/10/02/a‐vigil‐at‐the‐saudi‐consulate‐where‐jamal‐
khashoggi‐was‐murdered‐one‐year‐ago 
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نگار يمني، از ، روزنامه11بازداشت خودسرانه و ناپديدشدگي اجباري مَروان الُمريسي -
  ميالدي و حبس شدن وي در سلول انفرادي در مكاني نامعلوم؛ 2018سال 

، شهروند قطري و دانشجوي 12ت خودسرانه عبدالعزيز سعيد حلوان عبدا...بازداش -
ميالدي، به اتهام ارتكاب به جرائم تروريستي و  2018دانشگاه اُم القراء عربستان، از سال 

  ارتباط با سازماني تروريستي؛
ها تن ديگر به مجازات اعدام، به دليل اتهامات جاسوسي: و ده 13محكوميت عباس العباد -

اي ناعادالنه به مرگ محكوم شدند، نفري است كه طي برگزاري محاكمه 32وي يكي از 
شان بوده و ارتباطي با ها از حقوق قانونيمندي آنشان تنها در رابطه با بهرهبااينكه جرائم

تن از  11ميالدي،  2019جرائم جاسوسي نداشته است؛ دولت عربستان در آوريل سال 
  اعدام كرد؛ متهمان اين پرونده را

، فعال سعودي 14مورد تهديد و آزار و اذيت قرار دادن مستمر عمر عبدالعزيز الزهراني -
هاي اجتماعي، همچنين مورد ساكن كانادا، به دليل انتقاد وي از حكومت عربستان در شبكه

  هاي او؛هدف قرار دادن اعضاء خانواده وي به دليل فعاليت
، شهروند هندي و مهاجر در كشور عربستان، 15اريناپديدشدگي اجباري رامو ماجسو -
عنوان كارگر خانگي: گفتني است كه اين زن هندي، قرباني قاچاق انسان بوده و در به

ها قرار داشته، همچنين امكان برقراري تماس با اعضاء رفتارها و شكنجهمعرض انواع سوء
  ، از او سلب شده است؛خانواده

هاي ها و اعدام، همچنين مجموعه دستگيري16منير اآلدمبازداشت و اعدام خودسرانه  -
گروهي فعاالن، مدافعان حقوق بشر و نويسندگان در آوريل سال جاري ميالدي، ضمن 

                                                            
1 1 Marwan Al Muraisy 
1 2 Abdulaziz Saeed Helwan Abdullah 
1 3 Abbas Alabbad 
1 4 Omar Abdulaziz Alzahrani 
1 5 Ramu Mageswari 
1 6 Munir Al‐Adam 



  10                                                                                                                                57گزارش راهبردي 

 

رفتار و شكنجه و محروميت شدگان در معرض سوءتأكيد بر قرار گرفتن اآلدم و ديگر اعدام
  .17مه عادالنهشان، ازجمله حق برخورداري از محاكها از حقوق اساسيآن
  

  بحرين*

 17، در روز چهارشنبه 18انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1
، در خصوص حاكي بودن اعتصاب غذاي زندانيان از محروميت سيستماتيك 1398مهرماه 

  هاي مذهبي، مبني بر:ها از آزاديآن
ندان زط ناگوار مبني بر شراياي اقدام علي الحاجي، زنداني سياسي، به نگارش نامه الف)

هاي ديآزا جو و قرار داشتن زندانيان در معرض موارد متعدد نقض حقوق بشر در رابطه با
  ياسي؛ ان سديني و مذهبي، همچنين رو به وخامت نهادن شرايط اين زنداني و ديگر زنداني

ن ندانيازبخش عمده  –اشاره به اقدام مقامات زندان به اعمال تبعيض عليه شيعيان  ب)
هاي مذهبي و اعمال ممنوعيت بر استفاده از اين ازجمله، مصادره كتاب –زندان جو 

ها، ممانعت از انجام فرائض مذهبي، مجازات زندانيان به دليل گراميداشت كتاب
ها يتهاي مذهبي و به تمسخر گرفتن اعتقادات شيعيان: گفتني است كه اين ممنوعمناسبت

  مت نهاده است؛در ماه محرم رو به وخا
دامات المللي و نهادهاي حقوق بشري جهت، انجام اقاشاره به درخواست از جامعه بين ج)

ر كشو الزم براي اين زنداني و ديگر زندانيان سياسي بحريني و درخواست از مقامات
  گذاردن به تعهدات حقوق بشري خود؛جهت، احترام 

زنداني سياسي ديگر، در اعتراض  600 الزم به ذكر است كه علي حاجي به همراه حدود د)
هاي پزشكي و درماني، ممنوعيت مالقات با اعضاء خانواده و عدم به محروميت از درمان

 ؛19امكان انجام فرائض ديني، دست به اعتصاب غذا زده است

                                                            
 عربستان. قابل بازيابي در لينك:  –بشر اروپا سازمان حقوق گزارش  17

https://www.esohr.org/en/?p=2587 
1 8 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 

 ر لينك:گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي د 19
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، در روز چهارشنبه 20صدور بيانيه از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر -2
تن از شهروندان خود و  5در خصوص اقدام حكومت بحرين به اعدام  ،1398مهرماه  17

  اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارتي حكم اعدام. اجراتن ديگر، در آستانه  8قرار داشتن 

ام نهاد از دولت بحرين، جهت تخفيف دادن تمامي احكدرخواست اين سازمان مردم الف)
در روز  ،»روز جهاني مبارزه با مجازات اعدام«ن مجازات اعدام، به مناسبت فرا رسيد

  ماه)؛مهر 18اكتبر (برابر با  10شنبه پنج
امات هاي ناعادالنه و ناديده گرفته شدن اتهاشاره به صدور اين احكام در دادگاه ب)

ن همان، ضمرو، غيرقانوني بودن اعترافات متمربوط به اعمال شكنجه عليه زندانيان و ازاين
 المللي و موازينت برگزاري مجدد جلسات محاكمه مطابق با قوانين بيندرخواست جه

  هاي عادالنه؛دادگاه
كشور اجراكننده مجازات اعدام،  56عنوان يكي از شمار آمدن بحرين، بهاشاره به به ج)

 2019تا  2011حكم اعدام از سال  36ضمن تأكيد بر اقدام حكومت اين كشور به صدور 
حكم از ميان اين احكام، براي علي العرب و احمد الماللي در  5گذاشتن ميالدي و به اجرا 

، در 23و علي السينگيس 22، عباس السميعا21ماه مه سال جاري ميالدي و سامي مُشيمه
  ؛2017ژانويه سال 

م به حك 10حكم مجازات اعدام، تغيير  2اشاره به صدور حكم تجديدنظر در مورد  د)
تن  8خواهي: و گفتني است كه در حال حاضر ادگاه فرجامحكم به د 3حبس ابد و انتقال 

ظار در انت شان تنهااز شهروندان اين كشور در آستانه اجرا مجازات اعدام قرار دارند و حكم
  تصويب پادشاه است؛

                                                                                                                                                            
 http://birdbh.org/2019/10/hunger‐striker‐exposes‐systematic‐denial‐of‐religious‐freedom‐
in‐bahrains‐prison/ 
2 0 SALAM for Democracy and Human Rights 
2 1 Sami Mushaima 
2 2 Abbas al‐Sameea 
2 3 Ali al‐Singace 
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جاد طرفي و لزوم ايتأكيد بر عدم برخورداري قوه قضاييه بحرين از استقالل و بي ه)
  توجه در آن؛اصالحات قابل

اشاره به درخواست از مقامات بحرين جهت استمهال مجازات اعدام و پيوستن به  و)
المللي حقوق مدني و سياسي، با در نظر داشتن دومين پروتكل اختياري ميثاق بين

  ؛24انداز لغو كامل اين مجازات از دستگاه قضاء اين كشورچشم
  

سه حقوق و دموكراسي ؤسمبان حقوق بشر و انتشار گزارش مشترك از سوي ديده -3
ز ، در خصوص محروميت زندانيان اين كشور ا1398مهرماه  16شنبه بحرين، در روز سه

  اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارتهاي پزشكي. مراقبت

م براي هاي پزشكي و درماني الزناكارآمدي مقامات بحريني در فراهم آوردن مراقبت الف)
شان نداني محكوم به تحمل حبس، به دليل نقش برجستهز 6 - زندانيان سرشناس سياسي 
  ميالدي؛ 2011خواهي سال در اعتراضات دموكراسي

اشاره به اقدام فرا قضايي مقامات زندان به ممانعت به عمل آوردن خودسرانه از  ب)
ها از ارجاع دادنشان به پزشكان برخورداري اين زندانيان از خدمات درماني، امتناع آن

خودداري از آشكار كردن نتايج آزمايشات پزشكي زندانيان و امتناع از قرار  متخصص،
ر فتااي ربرر معيارات قل مقراحد«در تناقض با قانون  –ها دادن داروهاي الزم در اختيار آن

  ؛26يا مقررات ماندال» 25ننيااندزبا 
  اشاره به شرايط برخي از اين زندانيان، ازجمله ج)
ساله، استاد دانشگاه و سخنگوي گروه الحق، محكوم به  57، 27عبدالجليل السينگيس -

ميالدي و داراي شرايط جسماني  2011حبس ابد، به دليل مشاركت در اعتراضات سال 
  بسيار وخيم؛

                                                            
 بيانيه سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://salam‐dhr.org/?p=3807 
2 5 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
2 6 Mandela Rules 
2 7 Abduljalil al‐Singace 
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هاي ساله، رئيس گروه الحق، محكوم به حبس ابد، به دليل فعاليت 71، 28حسن مُشيمه -
  هاي اضطراري پزشكي؛ريافت مراقبتآميز خود در اين گروه و نيازمند دمسالمت

مدت، هاي طوالنيساله، محكوم به تحمل حبس 36و  45، 30و علي حاجي 29ناجي فتيل -
هاي و آميز اعتراضي خود و محروم از دريافت مراقبتهاي مسالمتبه دليل فعاليت
  خدمات درماني؛

جرائم سياسي ساله، محكوم به تحمل حبس به دليل ارتكاب به  28، 31الياس المُال -
  آميز و نيازمند دريافت خدمات پزشكي به دليل شرايط وخيم جسماني؛خشونت

هاي درماني و پزشكي، به دليل ساله و محروم از دريافت مراقبت 27، 32احمد العرب -
  ميالدي؛  2017تالش وي براي فرار از زندان در سال 

اگزير كردن ميالدي، به ن 2017اشاره به اقدام مقامات زندان جو از اول ژانويه سال  د)
 10ز گريز هايشان، پس اتمامي زندانيان به برتن كردن دستبند و پابند، به هنگام ترك سلول

مبتني بر  - المللي حقوق بشر قض با سازوكارهاي بيناقدامي متنا -زنداني از اين زندان 
اقد يمار و فسالمند و برفتار به شمار آمدِن استفاده از دستبند و پابند براي زندانيان سوء

  امكان و توانايي فرار؛
هاي جو و دراي داك، در ماه اوت سال زنداني در زندان 600يادآور شدن اقدام بيش از  ه)

ها، ازجمله محروميت جاري ميالدي، به اعتصاب غذا، در اعتراض به شرايط اسفبار زندان
  ؛33از درمان

، 1398مهرماه  11شنبه ميرور، در روز پنج انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين -4
خواهر  3هاي تجديدنظر وكيل خواهي با درخواستدر خصوص مخالفت دادگاه فرجام

                                                            
2 8 Hassan Mushaima 
2 9 Naji Fateel 
3 0 Ali Hajee 
3 1 Elyas al‐Mulla 
3 2 Ahmad al‐Arab 

  هاي: بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينكگزارش مشترك ديده 33
https://www.hrw.org/news/2019/10/08/bahrain‐prisoners‐denied‐medical‐care 
http://birdbh.org/2019/10/bahrain‐prisoners‐denied‐medical‐care/ 
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، از زندانيان سياسي محكوم به تحمل 37عبدا... 36و فاطمه 35، ايمان34هاي املزنداني، به نام
ا، همچنين اشاره هسال حبس در زندان شهر عيسي و جايگزين كردن آن با ساير مجازات 3

هاي سياسي و متناقض با قوانين شان بر سر پروندهها به همراه همسرانبه دستگير شدن آن
زمان زنان و مردان متأهل در صورت اين كشور، به دليل غيرقانوني بودن دستگيري هم

زنداني به درخواست از مقامات و  3هاي اين داشتن فرزند و اشاره به اقدام خانواده
در اين رابطه،  خبري ديگر: گفتني است كه در 38ن جهت آزاد كردن دخترانشانمسئوال

خواهر، عالوه بر ديگر زندانيان سياسي زن،  3جنبش الوفاق نيز خواستار آزادي اين 
، 40س و سلب تابعيت، مدينه عليسال حب 5، محكوم به تحمل 39ازجمله زكيه البَربوري

سال حبس شد. اين  3، محكوم به تحمل 41سال حبس و هاجر منصور 3محكوم به تحمل 
اي افزود كه اين زنان در پاسخ رژيم بحرين به جنبش دموكراسي، جنبش با صدور بيانيه

 عدالتي، استبداد و فساد محكوم بهخواهي مردم و به دليل مبارزه با بيعدالت و آزادي
تن از زنان اين  300تحمل حبس شدند. اين در حالي است كه مقامات بحريني تاكنون 

  اند.كشور را زنداني كرده

  

  امارات متحده عربي*

 15، در روز دوشنبه 42المللي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -1
ال، جهت ، در خصوص درخواست از نمايندگان جديد شوراي ملي فدر1398مهرماه 

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: تحكيم اجرا قانون و حمايت از حقوق بشر. 

                                                            
3 4 Amal 
3 5 Iman 
3 6 Fatima 
3 7 Abdullah 

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 38
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/56026.html 
3 9 Zakia Al‐Barbouri 
4 0 Madina Ali 
4 1 Hajar Mansour 
4 2 International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
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از كميته  مهرماه، به درخواست 13اقدام حكومت امارات متحده عربي، در روز شنبه  الف)
): الزم به عضو شوراي ملي فدرال (پارلمان اين كشور 40انتخابات جهت برگزيدن نيمي از 

نصوب مقام مز نمايندگان پارلمان امارات از سوي هيأت حاكمه به اين ذكر است كه نيمي ا
دهندگاني تشكيل شوند كه از رأيشده و نيمي ديگر توسط كميته انتخابات برگزيده مي

رو اعمال تبعيض و اعطاء امتيازات اند؛ ازاينشدهيافته كه توسط حكومت اين كشور تعيين
  اين روند كامالً قابل مشاهده است؛ويژه به شهروندان طرفدار حكومت، در 

 –ياسي المللي حقوق مدني و ساشاره به متناقض بودن روند مذكور با مفاد ميثاق بين ب)
اي جهاني شوراي حقوق كه دولت امارات به رقم تعهدات خود در جلسات بررسي دوره

 وثاق ميالدي، به در نظر گرفتن پيوستن به چندين مي 2018و  2013هاي بشر، در سال
  ها ملحق نشده است؛نالمللي، همچنان به آسازوكار بين

 2011ال خاطرنشان كردن اقدام گروهي از فعاالن، قضات، وكال و دانشگاهيان، در س ج)
ديگر  ده وميالدي به ارائه طوماري به شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متح

هت جاصالحات در روند انتخابات پارلماني،  جاديااعضاء شوراي عالي، در راستاي 
ز اين اكه  –استقالل يافتن كامل آن از ساختار هيأت حاكمه و انتخاب آزادانه اعضاء آن 

هين به عنوان تحريك به نافرماني، تهديد امنيت ملي، تشويش افكار عمومي و تواقدام به
به  »94يييو.ِاي.ا«م به رئيس اين كشور ياد شده و عامالن آن در دادگاهي گروهي موسو

  تحمل حبس محكوم شدند؛
سترده رويداد، مبني بر سركوب گاشاره به اقدامات دستگاه امنيتي حكومت، پس ازاين د)

هاي رفتار، بازداشتها در معرض اعمال شكنجه، سوءآن فعاالن و مخالفان و قرار دادن
  هاي اجباري؛خودسرانه و ناپديدشدگي

هاي قدام اعضاء جديد پارلمان امارات به اعمال جديت در مسئوليتتأكيد بر ضرورت ا ه)
، ضمن درخواست »94يو.اِي.ايي«خود و حمايت از تمامي زندانيان سياسي، ازجمله گروه 

هاي الزم در راستاي اجرا قانون و اتخاذ قوانيني در راستاي ها جهت برداشتن گاماز آن
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المللي خود در زمينه ارتقاء و دفاع از بين پايبندي هر چه بيشتر اين كشور به تعهدات
  ؛43حقوق بشر

  

المللي عدالت و حقوق بشر و مركز دموكراسي و انتشار گزارش از سوي مركز بين -2
، در خصوص مبادرت ورزيدن مجدد 1398مهرماه  9شنبه ، در روز سه44حقوق بشر اروپا

مهم گزارش به شرح زير  نكاتاحمد منصور، فعال حقوق بشر زنداني، به اعتصاب غذا. 
  است: 
هاي دريافتي در زمينه اقدام مجدد احمد منصور، مدافع حقوق بشر و عضو گزارش الف)

(فارس)، به دست زدن به اعتصاب غذا در زندان  45هيأت مشاور مركز حقوق بشر خليج
  رفتار در سلول انفرادي؛الصَدر، پس از قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء

 و بهااقدام مأموران زندان به ضرب و شتم و شكنجه وي پس از اعتراض  اشاره به ب)
  وضعيت ناگوار زندان؛

رس سال ي بازداشت خود در ماه ماابتدااس از داشته شدن اين فعال سرشن اشاره به نگاه ج)
منصور  احمد ميالدي، در سلول انفرادي و شرايطي دهشتبار تا به امروز: گفتني است كه 2017
مورد  هاي حقوق بشري خود، خودسرانه دستگير شده و در زندان نيز همچنانفعاليت به دليل

  آزار و اذيت قرار دارد؛
يل ه دلباشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت پيشاپيش نامناسب جسمي احمد منصور،  د)

  شدن وي با مخاطرات جدي به دليل اعتصاب غذا؛تحمل زندان و مواجهشرايط غيرقابل
ق بشر حقو ه به درخواست از مقامات امارات متحده عربي، جهت آزاد كردن اين فعالاشار ه)

  و مسئول به شمار آوردن مقامات زندان، به دليل وخامت شرايط جسمي و روحي وي؛

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 43

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1050‐the‐members‐of‐the‐newly‐
elected‐federal‐national‐council‐should‐act‐to‐reinforce‐the‐rule‐of‐law‐and‐protect‐human‐
rights.html 
4 4 The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
4 5 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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و) درخواست از مقامات زندان الصدر، عالوه بر مقامات حكومتي اين كشور، جهت 
رفتار عليه احمد منصور و فراهم سوءدرنگ روند اعمال شكنجه و متوقف ساختن بي

  .46هاي درماني الزم براي ويدرنگ مراقبتآوردن بي
 

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

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، در 1398مهرماه  13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري المسيره، در روز شنبه  -1
محيطي در يمن به دليل توقيف تانكرهاي خصوص وضعيت نابسامان بهداشتي و زيست

      ر است:نكات مهم گزارش به شرح زينفتي از سوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان. 

، هزار مركز درماني، بيمارستان خصوصي 3بيمارستان و  120شدن بيش از مواجه الف)
بار، به دليل تداوم يافتن منازعات در بستي فاجعهخون با بن و بانك آزمايشگاه، داروخانه

  يمن و اخالل در دسترسي به مشتقات نفتي؛
ن انرژي هاي اين كشور، به دليل فقدااشاره به كاهش يافتن ساعات كاري در بيمارستان ب)

  بيماران؛رو به مخاطره افتادن مستقيم حيات و كمبود محصوالت نفتي و ازاين
ت پذيري ُحديده در برابر وقوع فجايع، به دليل كمبود شديد سوخاشاره به آسيب ج)

ار در زمينه عواقب ايجاد اخالل ضمن هشد –كننده برق اين استان بندري أمينت -ديزلي 
  ري وبا؛زمان با شيوع مجدد بيمادر شبكه برق آن هم

                                                            
  هاي: المللي عدالت و حقوق بشر و مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينكهاي مركز بينگزارش 46

http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1049‐human‐rights‐activist‐ahmed‐
mansour‐on‐hunger‐strike‐in‐protest‐against‐ill‐treatment‐and‐solitary‐confinement.html 
https://www.ecdhr.org/?p=600 
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و داخلي بشردوستانه، همچنين نهادهاي المللي هاي بيناشاره به درخواست از سازمان د)
امدادگر و حقوق بشر و سازمان ملل، جهت مورد توجه قرار دادن هشدارها در زمينه وقوع 

هاي حامل نفت، غذا، دارو و سوخت كشتيتوقيف  محيطي درنتيجهفجايع بشري و زيست
ائتالف به  ، از سويبه بنادر يمنها و ايجاد ممنوعيت براي ورود آن هاي برقنيروگاه

  47رهبري عربستان؛
شنبه كه توسط همين شبكه خبري، در روز يك گزارش ديگريگفتني است كه بر اساس  ه)
 مان مللفتر سازدر مقابل دُحديده، در روز يكشنبه، ساكنان استان مهرماه، انتشار يافت،  14

اي توقيف كنندگان در بيانيهدر اين تظاهرات شركت .برگزار كردند تظاهرات گسترده
، در همين راستا .را محكوم كردندف نيروهاي ائتالهاي سوخت، دارو و غذا توسط كشتي

تن از  733ن ن، نيز تأكيد كرد كه تاكنو، رئيس دفتر سازمان بهداشت يم...عبدالرحمان جارا
اند، همچنين تن نيز مجروح شده 1954ديده جان خود را از دست داده و شهروندان حُ

  اند؛ها نيز مورد حمله قرار گرفتهها، مراكز بهداشت و داروخانهها، كلينيكبيمارستان
  

شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
حمله  نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به مورد، در خصوص اذعان 1398مهرماه  11

حوري بانك خون يمن در شهر صنعا، در سال جاري ميالدي. نكات م» سهوي«قرار دادن 
  اين گزارش عبارتند از: 

حمله » تصادفي بودن«، مبني بر 48اظهارات مسئوالن گروه مشترك ارزيابي حوادث الف)
ميالدي و  2019، در ماه آوريل سال 49ال خوننيروهاي ائتالف به مركز ملي پژوهش و انتق

  هاي الزم، جهت جبران خسارات وارده؛اقدام اين نيروها به ارائه خدمات و كمك

                                                            
  گزارش شبكه خبري المسيره. قابل بازيابي در لينك: 47

 https://english.almasirah.net/details.php?es_id=9136&cat_id=1 
4 8 Joint Incident Assessment Team (JIAT) 
4 9 National Centre for Blood Transfusion and Research 
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..، مبني بر اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت بهداشت وابسته به نيروهاي انصارا. ب)
ر بو  درماني محكوميت اقدام نيروهاي ائتالف به مورد هدف قرار دادن مستقيم مراكز

ات ، با توجه به منجر شدن حمله مزبور به توقف خدم»جرم جنگي«مثابه شمردن آن، به
ن: مجروحا ني ومربوط به انتقال خون به بيماران سرطاني، بيماران مبتال به ساير امراض خو

هاي مجاور به شمار هاي استانگفتني است كه اين مركز، بانك خون تمامي بيمارستان
  آيد؛مي
 مناقشات ويداديمكاني و ر هايداده پروژهاشاره به آمارهاي ارائه شده از سوي  ج)

 67شده به حدود ، مبني بر مسئول بودن نيروهاي ائتالف در حمالت انجام50مسلحانه
عنوان ها، بههاي غيرنظامي يمن و درنتيجه به شمار آمدن حمالت آندرصد از زيرساخت

  ؛51اين كشوربيشترين عامل مرگ غيرنظاميان 
 

مهرماه  10(فارس)، در روز چهارشنبه 52انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر خليج -3
نكات مهم اين گزارش ، مدافع حقوق بشر. 53، در خصوص دستگيري صفوان المُنَيفي1398

  به شرح زير است: 
استان  ، مركز54اقدام نيروهاي امنيتي وابسته به عبد ربه منصور هادي، در شهر ُمكَال الف)

حضرموت، به دستگيري صفوان المُنَيفي، در روز دوشنبه اول مهرماه، با يورش به گراند 
المللي صلح در اين هتل، به اتهام همكاري زمان با برگزاري مراسم روز بينهتل يمن، هم

  وي با نيروهاي انصارا...؛
حمايت به عمل آوردن ساله حقوق بشر، در زمينه  34اشاره به اقدامات المُنَيفي، مدافع  ب)

اي درخشان براي تمامي از برقراري صلح در راستاي بازسازي يمن و ايجاد آينده
                                                            

5 0 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –خبري  گزارش پايگاه 51

 https://www.middleeastmonitor.com/20191003‐saudi‐led‐coalition‐yemen‐blood‐bank‐
bombed‐by‐mistake/ 
5 2 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
5 3 Safwan Al‐Munaifi 
5 4 Mukalla 
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شهروندان اين كشور، همچنين جامه عمل پوشاندن به آرزوي جوانان براي ساختن 
اي مبتني بر برابري، عدالت اجتماعي، مشاركت و آينده مشترك، بر مبناي رشد جامعه

هاي دموكراسي و احترام به حكومت، قانون و حقوق و آزادي اجتماعي و –اقتصادي 
  اساسي، ازجمله تنوع فرهنگي؛

درنگ و بدون قيد و شرط اين اشاره به درخواست از مقامات يمني جهت آزاد كردن بي ج)
هاي بشردوستانه و مدافع حقوق بشر، ضمن حصول اطمينان از متهم نشدن او به دليل فعاليت

مات تمامي مدافعان حقوق بشري، همچنين فراهم آوردن شرايط الزم براي محترم شمردن اقدا
  .55هاهاي آنانجام فعاليت

  

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

ه نقل ب، 1398مهرماه  18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -1
، در صورت تداوم فقيرترين كشور جهانشدن يمن به از سازمان ملل، در خصوص تبديل

    : محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازيافتن منازعات در اين كشور. 
هرماه، م 17انتشار گزارش از سوي برنامه توسعه سازمان ملل، در روز چهارشنبه  الف)

ر دشدن شدن يمن به فقيرترين كشور جهان، در صورت تداوم يافتن جنگ مبني بر تبديل
ن زير خط درصد از جمعيت آ 79ميالدي، با توجه به قرار داشتن  2022ر تا سال اين كشو

  شدت فقير؛هاي بهعنوان خانوادهها، بهدرصد از آن 65فقر و به شمار آمدن 
 2014ل درصد در سا 47اشاره به افزايش ميزان فقر در ميان جمعيت اين كشور، از  ب)

  ؛2019درصد تا پايان سال  75ميالدي، به 
يادآور شدن وقوع بدترين بحران بشري در اين كشور، به دليل تداوم يافتن جنگ  ج)

  ؛56سوي بحران دهشتبار توسعهداخلي، عالوه بر سوق داده شدن آن به

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 55

 https://www.gc4hr.org/news/view/2217 
  ، به نقل از سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري الجزيره 56
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، در 57هاي هشدار سريع قحطيانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي شبكه سامانه -2
ه، به دليل تداوم منازعات و هاي بشردوستانخصوص افزايش تحديد دسترسي به كمك

نكات . 1398هاي َحجه، ُحديده و عدن، در مرداد، شهريور و مهرماه هاي در استاندرگيري
  اند از: قابل ذكر اين گزارش عبارت

هاي حَجه، حُديده و عدن به ها در استانمنجر شدن تداوم سطح فزاينده درگيري الف)
ن ر ايدوديت بيشتر دسترسي به مواد غذايي ايجاد اخالل بيشتر در معيشت مردم و محد

  مناطق، از ماه اوت و سپتامبر سال جاري ميالدي؛
هاي بيشتر و جاشدگياشاره به انجاميدن تشديد منازعات در اين مناطق به بي ب)

  محدوديت بيشتر دسترسي به بازارها؛
به  وونقل ملاشاره به منتهي شدن كمبود سوخت در مناطق ياد شده به افزايش بهاي ح ج)

امت ه وخبدنبال آن بهاي مواد غذايي و ديگر كاالهاي ضروري و نقش اين تحوالت در رو 
  درآمد؛هاي كمانوادهخويژه در ميان نهادن امنيت غذايي، به

هاي غذايي بشردوستانه، ميليون نفر از مردم يمن به كمك 17اشاره به نياز مبرم حدود  د)
هاي َحجه، حُديده و عدن بر تحديد ازعات، در استانهمچنين تأثير افزايش شدت من

 .58ديده و نيازمند اين مناطقشدت آسيبهاي بههاي بشردوستانه در بخشدسترسي
  

                                                                                                                                                            
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/yemen‐world‐poorest‐country‐war‐continues‐
191010112703109.html 
5 7 Famine Early Warning Systemes Network (FEWS NET) 
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 http://fews.net/east‐africa/yemen/key‐message‐update/september‐2019 


