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  3                   ) 15بستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق بشري عر 
 

 

  

 

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 سال كشورهاي منطقه، در بهمن
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

  

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

  عربستان سعودي*

، در 1398ماه بهمن 17شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
عنوان ابزاري سياسي در ، به2هاي كيفري ويژهبرداري عربستان از دادگاهخصوص بهره

صورت خالصه به به شگزار نيمهم ا يمحورهاراستاي خاموش كردن صداهاي منتقدان. 
   ت:اس ريشرح ز

                                                            
تحليلي ميدل  –)؛ پايگاه خبري UN News( پايگاه خبري سازمان ملل)؛ Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده 1

 Middleايست مانيتور ( East  Monitor  (MEMO)شبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comالملل ازمان عفو بينس )؛
)Amnesty  International) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundationوب پايگاه اينترنتي ريليف )؛
)ReliefWebهاي هشدار سريع قحطي ()؛ شبكه سامانهFamine  Early Warning  Systemes  Network  (FEWS 

NET)روزنامه عرب نيوز ( )؛Arab Newsيونيسف ( –ز كودكان ملل متحد )؛ صندوق حمايت اUNICEF ؛ مركز حقوق بشر(
المللي آزادي در امارات متحده عربي )؛ كارزار بينEmirates Centre for Human Rights (ECHR)امارات متحده عربي (

)International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) ؛ روزنامه واشنگتن پست(
)Washington Post(المللي عدالت و حقوق بشر )؛ مركز بينInternational Centre for Justice and Human 

Rights( حقوق و دموكراسي بحرين مؤسسه )؛Bahrain  Institute  for Rights  and Democracy  (BIRD)مركز  )؛
 Americansآمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( for Democracy & Human Rights  in Bahrain 

(ADHRB)( سَم«ي هاو آزادي سازمان حقوق؛« )Sam Organization for Rights and Liberties بشر ) و سازمان حقوق
  ).European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)سعودي ( –اروپايي 

2 Specialized Criminal Court (SCC) 
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خاموش كردن صداهاي «الملل، تحت عنوان انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين الف)
اندازي ، همچنين راه»3هاي سياسي در دادگاه كيفري ويژه عربستان سعوديمنتقد: محاكمه

دافعان كارزاري مبتني بر ارائه درخواست جهت آزاد كردن بدون قيد و شرط تمامي م
  آميز عقايدشان؛حقوق بشر زنداني، به دليل ابراز مسالمت

ي رد قانونبار اقدامات دادگاه كيفري ويژه در مورد پيگاشاره به مستندسازي آثار دهشت ب)
يون، نگاران، روحانقرار دادن مدافعان حقوق بشر، نويسندگان، اقتصاددانان، روزنامه

ه با همواره مواج -يعه اين كشور شاقليت طلبان و فعاالن سياسي، ازجمله اصالح
شان به پذيرش احكام شدت ناعادالنه در اين دادگاه و ناگزيرشدنهاي بهمحاكمه
ا بمبارزه  گيرانه، ازجمله اعدام، تنها بر اساس تفسير مبهمي از قوانين ضد تروريسم وسخت

  جرائم سايبري؛
ها يانيهها، باسناد و مدارك دادگاه اشاره به مشتمل شدن اين گزارش بر بررسي گسترده ج)

ه بديك و اظهارات دولت و قوانين ملي، همچنين مصاحبه با فعاالن، وكال و افراد نز
اي ميالدي، نامه 2019دسامبر سال  12الملل، در ها: گفتني است كه سازمان عفو بينپرونده

سخ از سوي مبتني بر اين گزارش خطاب به مقامات سعودي نوشت، اما تنها يك پا
اي از قوانين و مبتني بر چكيده –نهاد رسمي اين كشور  –كميسيون حقوق بشر 

هاي دهمستقيمي به پرون فرآيندهاي جاري قضايي در آن دريافت كرد؛ در اين پاسخ اشاره
  مطرح شده در اين گزارش نشده بود؛

 – شوركات در اشاره به تناقض آشكار اظهارات دولت عربستان در مورد ايجاد اصالح د)
 –فت د گركه با روي كار آمدن محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور روندي فزاينده به خو

ينه ر زمبا واقعيت وضعيت حقوق بشر در آن، ازجمله اقدام حكومت به انجام اصالحات د
ن حال سركوب شديد مدافعان و فعاالن اين حوزه و ديگر شهرونداحقوق زنان و درعين

  ؛خواستار تغيير

                                                            
3 “Muzzling critical voices: Politicized trials before Saudi Arabia’s Specialized Criminal Court” 



  5                   ) 15بستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق بشري عر 
 

 

  

 

هت محاكمه جميالدي،  2008نهاده شدن دادگاه كيفري ويژه در اكتبر سال  اشاره به بنيان ه)
برداري سيستماتيك حكومت از حال بهرهمظنونان مرتكب به جرائم تروريستي و درعين

ر ن اين كشوميالدي، در راستاي مورد پيگرد قانوني قرار دادن شهروندا 2011آن، از سال 
ها، به مثابه آميز آنهاي سياسي مسالمتآميز و به شمار آوردن فعاليتت ابهامبر مبناي اتهاما

  جرائم تروريستي؛
اِن نفر، عمدتاً مرد 95هاي الملل به مستندسازي پروندهاشاره به اقدام سازمان عفو بين و)

دگاه ر دادمورد محاكمه قرار گرفته و محكوم شده و يا همچنان در حال طي اين فرآيند، 
تن در  52 ميالدي: گفتني است كه از اين تعداد حدود 2019تا  2011فري ويژه از سال كي

تن  11كم سال هستند و محاكمه دست 30سال تا  5حال گذراندن احكام حبس خود از 
آميز بيان و مندي از حقوق خود در زمينه آزادي مسالمتديگر، كه تنها به دليل بهره

  به امروز همچنان ادامه دارد؛  اند، تااجتماعات بازداشت شده
 -مذهب عهشدت ناعادالنه تعدادي از مسلمانان شياشاره به مورد محاكمه قرار داشتن به ز)

حال حاضر  سال قرار داشته و در 18ازجمله جواناني كه در زمان ارتكاب به جرم زير سن 
  در خطر محكوم شدن به اعدام قرار دارند؛

ميالدي تا كنون  2016مذهب از سال تن از مسلمانان شيعه 26كم اشاره به اعدام دست ح)
كيفري  ها تنها بر اساس اعترافات تحت شكنجه و فشار، از سوي دادگاهكه بسياري از آن –

  ويژه محكوم به مرگ شدند؛
  الملل از مقامات سعودي، جهت ازجمله:اشاره به درخواست سازمان عفو بين ط)
  عقيدتي؛  –تمامي زندانيان سياسي  آزاد كردن بدون قيد و شرط -
ن از منظور حصول اطمينااعمال اصالحات بنيادين در ساختار دادگاه كيفري ويژه، به -

هاي شتهاي منصفانه و حمايت از متهمان در برابر بازداقابليت آن جهت برگزاري دادگاه
  خودسرانه، اعمال شكنجه و ديگر سوء رفتارها؛ 
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وء يگر سدر زمينه تمامي اتهامات مربوط به اعمال شكنجه و دانجام تحقيقات مستقل  -
  رفتارها عليه زندانيان؛

  ؛4جبران خسارات وارد آمده به قربانيان شكنجه و ديگر موارد نقض حقوق بشر -
 

شنبه اول ، در روز سه5سعودي –بشر اروپايي انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -2
: سرطان 2019ق بشر در عربستان سعودي در سال حقو«، تحت عنوان 1398ماه بهمن

عنوان بدترين سال به لحاظ ميالدي، به 2019، مبني بر، به شمار آوردن سال »استبداد
هرچند كه كارنامه اين  –هاي گذشته وضعيت حقوق بشري در اين كشور، در قياس با دهه

  هاي زير:با توجه به مؤلفه –هاي گذشته نيز تيره و تار است كشور در سال
ت دامااشاره به اقدام حكومت سعودي به اتخاذ اق الف) حاميان و فعاالن حقوق بشر:

يگرد پگيرانه عليه فعاالن حقوق بشر، چه مردان و چه زنان، ازجمله از طريق مورد سخت
ها، همچنين مورد هدف قرار دادن ها و محاكمهها، بازداشتقانوني قرار دادن، دستگيري

  خارج از كشور؛فعاالن ساكن 
ومت اشاره به اقدام حك ب) شكنجه و ديگر اشكال رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني:

ان و هاي فيزيكي و رواني عليه زندانيسعودي به تداوم بخشيدن به انكار اعمال شكنجه
 ن بر اينرغم شكايات متعدد قربانيان در اين زمينه و تالش براي سرپوش نهادمحكومان، به

هاي گزارشگران ويژه سازمان ملل و عدم مجازات عوامل هاي خود به نامهپاسخموارد در 
جمعي در آوريل سال صورت دستهزنداني اعدام شده به 37آن، ازجمله اعمال شكنجه عليه 

  ميالدي؛ 2019
اشاره به اقدام مقامات عربستان سعودي به صدور احكام  ج) شرايط محاكمه عادالنه:

هاي فاقد حداقل معيارهاي عدالت و در برخي موارد اساس محاكمه گيرانه برقضايي سخت

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 4

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/saudi‐arabia‐specialized‐criminal‐court‐
a‐political‐tool‐to‐muzzle‐critical‐voices/ 
5 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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ها حكم صادر شده از سوي دادگاه منجر به صدور احكام اعدام، همچنين اشاره به ده
  شامل شماري از احكام اعدام؛ –دادگاه تروريسم  –كيفري ويژه 

عاالن و بار تالش فاشاره به اقدام دولت سعودي به سركوب خشونت د) حقوق زنان:
 ها، اعمالحاميان زن حقوق بشر در راستاي دستيابي به حقوق خود، ازجمله دستگيري

 ها ناعادالنه، حتي پس از اعمال برخي اصالحات در حوزهشكنجه و برگزاري دادگاه
بار حقوق زنان در قوانين مربوط به زنان، همچنين وقوع موارد نقض فاحش و دهشت

و تعرض جنسي به حاميان حقوق  مال شكنجهكشور، ازجمله اعهاي اين ها و دادگاهزندان
ر دنان بشر، تداوم ممانعت به عمل آوردن خودسرانه از مسافرت زنان و بازجويي از ز

  انگيز؛برشرايط هراس
 واشاره به اقدام حكومت سعودي به نه تنها، اعدام مخالفان  ه) حقوق كودكان:

ر نوجوان در كشتا 6م ازجمله اعدا كودكان، كنندگان بزرگسال، بلكه اعدامتظاهرات
ها در معرض ميالدي، پس از قرار دادن آن 2019جمعي انجام شده در ماه آوريل سال دسته

وسط تاعترافاتي كه  –ها بار و ظالمانه جهت گرفتن اعتراف از آنهاي خشونتشكنجه
ر عترافات دقضات از اين ارغم تمامي ادعاها در اين زمينه، بازجوها نوشته شده بودند و به

و  همچنين قرار دادن كودكان –كردند  اين نوجوانان استفاده صدور حكم اعدام براي
  هاي جنسي؛نوجوانان در معرض تعرض

اشاره به رقم خوردن سوابقي جديد براي حكومت عربستان سعودي بر  و) مجازات اعدام:
حكم اعدام در  185ي اجرامل ميالدي، شا 2019اساس احكام اعدام صادر شده در سال 

و  –سال نخست حكومت ملك سلمان  – 2015مورد در سال  157اين سال، در قياس با 
ميالدي، جهت كاهش دادن صدور  2018متناقض با تعهد وليعهد سعودي در آوريل سال 

 4گونه احكام تا ميزان ممكن، همچنين اشاره به اقدام حكومت عربستان به اعدام اين
تن از  37جمعي و به دنبال آن اعدام دسته 2019مني، تنها در ماه نخست سال شهروند ي

 2016زندانيان در آوريل همين سال، پس از اعدام گروهي به وقوع پيوسته در ژانويه سال 
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تن از زندانيان، ازجمله شيخ نمر النمر، كودكان و  47ميالدي، شامل گردن زدن 
  كنندگان؛تظاهرات
ه در واي قهرياده از زور و قاشاره به اقدام مقامات عربستان به استف ايي:هاي فرا قضز) قتل

منيتي هاي امناطق مسكوني، منجر به مواردي از كشتارهاي فرا قضايي، ازجمله يورش نيرو
م شهروند به دستور مستقي 22كم حكومتي به اين مناطق در استان قطيف و كشتار دست

  ملك سلمان؛
 وشدن روند وضعيت افراد بدون تابعيت بست مواجهاشاره به با بن ها:ح) بي تابعيتي يا بدوي

رغم تعهدات مكرر دولت اين كشور ميالدي، به 2019مليت در عربستان سعودي در سال 
شدن وكالي حامي حقوق جوامع بدوي با اشكال ها، همچنين مواجهجهت حل معضالت آن
و در تالش جهت عدم اشاعه  شدنشاناستفاده در راستاي خاموش مختلف سركوب و سوء

شان هاي گروهي، ازجمله محروميتها در رسانههاي آناخبار مربوط به مشكالت و گرفتاري
  از برخورداري از شغل و تحصيالت عالي؛

قيده، ها در زمينه آزادي بيان و عاشاره به افزايش محدوديت ط) آزادي بيان و عقيده:
چنين ياسي، همس –اران و افزايش تعداد زندانيان عقيدتي نگتداوم پيگرد قانوني روزنامه

ه ك –ي قتل جمال خاشقچي، تنها به دليل ابرار عقايد خود در مخالفت با حكومت سعود
هاي فرا تلقبنا بر اظهارات اگنس (انيس) كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه 

  مقامات عربستان است و يت آن بر عهدهزده يا خودسرانه، مسئولقضايي، شتاب
نگار و اجازه يافتن ، روزنامه6اشاره به پرونده تركي الجاسر هاي اجباري:ي) ناپديدشدگي

روز  656، پس از 2019وي به برقراري تماس تلفني با خانواده خود، در دسامبر سال 
، پس از دريافت اطالعات 2018ماه مارس سال  15گفتني است كه وي در  –ناپديدشدگي 

همچنين  - مورد بازداشت قرار گرفت » كشكول«ر مورد مديريت سايت ضد حكومتي د
ترين زنداني ناپديد شده در عربستان مدت، طوالني7سرنوشت نامعلوم احمد الموقاصيل

                                                            
6 Turki al‐Jasser 
7 Ahmed al‐Mughassil 
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نيز اطالعاتي از وي به دست نيامده و از زمان تحويل  2019كه تا پايان سال  –سعودي 
  .8گذردروز مي 1588فرودگاه بيروت  وي از دولت لبنان و بازداشت او در

  بحرين*
و مركز آمريكا براي  9انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -1

، در خصوص 1398ماه بهمن 14، در روز دوشنبه 10دموكراسي و حقوق بشر در بحرين
اين  نكات قابل ذكرمرگ يكي از زندانيان بحريني بر اثر غفلت پزشكي مقامات زندان. 

  اند از: گزارش عبارت
هاي اين كشور جهت عزاداري و زنده تظاهرات صدها تن از مردم بحرين در خيابان الف)

ساله و مرگ ناگوار وي از بيماري  24، زنداني سياسي 11نگاه داشتن ياد سيد خادم عباس
ي الزم در زندان جو، از سال پزشكهاي سرطان پس از محروميت ظالمانه او از درمان

ميالدي: گفتني است كه تظاهرات كنندگان ضمن در دست داشتن  2018تا  2015
  كردند؛خطاب مي» شهيد«هاي خادم عباس وي را عكس

  ميالدي؛ 2015ي وي به بيماري پيش از حبس او در زندان در سال ابتالاشاره به عدم  ب)
ر سپتامبر سال اي مشترك، دكارشناس سازمان ملل به نگارش نامه 4اشاره به اقدام  ج)

هاي درماني در زندان جو، ميالدي، مبني بر محكوم كردن محروميت وي از مراقبت 2019
با توجه به رنج كشيدن او از سردردهاي شديد، عدم توانايي ايستادن و تهوع مداوم به 

سال متوالي و سرانجام از دست دادن بينايي خود، به دنبال قرار گرفتن تحت عمل  3مدت 
  ؛12بيمارستان نيروي دفاعي بحرين جراحي در

  شردوستانه؛ميالدي، بنا به داليل ب 2018اشاره به آزاد شدن موقت وي در ژوئيه سال  د)

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي ان حقوق سازمگزارش  8

 https://www.esohr.org/en/?p=2658 
9 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
10 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
11 Sayed Kadhem Abbas 
12 Bahrain Defence Force (BDF) 
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اي خطاب به ، به تنظيم شكوائيه2018اشاره به اقدام خانواده سيد خادم، در مه سال  ه)
زم و در نتيجه هاي الها و مراقبتوزارت دادرسي داخلي، مبني بر محروميت وي از درمان

  ؛2018عدم توانايي او جهت حضور در جلسه دادگاه خود در آوريل سال 
م در خاد اشاره به تحقيقات انجام شده از سوي اين نهاد، مبني بر پذيرش نشدن سيد و)
 –ه دادگاه ، دو ماه پس از زمان برگزاري جلس2018نيروي دفاعي تا ژوئن سال  مارستانيب

از شناسايي نخستين عالئم بيماري در  سال پس 3و   -آن نبود  كه وي قادر به حضور در
  اين زنداني؛

هنگام  ، بهاشاره به سرانجام مورد معاينات پزشكي قرار گرفتن او در اين بيمارستان ز)
  ي وي به سرطان مغز؛ابتالتشخيص پزشكان در مورد 

ر اين رابطه، مبني بر بان حقوق بشر دالملل و ديدهاشاره به مستندات سازمان عفو بين ح)
و محروميت  – ننيااندز با رفتار ايبر رمعيا راتمقر قلاحد -نقض فاحش مقررات ماندال 

  ؛13هاي بحرينهاي پزشكي و درماني در زندانسيستماتيك زندانيان از مراقبت
  
شنبه اول ، در روز سه14انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2

زنداني به اعتصاب غذا در ميانه شيوع  125، در خصوص مبادرت ورزيدن 1398ماه بهمن
  بيماري گال. موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است: 

در  15بازداشتگاه دراي داك 17زنداني محبوس در ساختمان شماره  125اقدام  الف)
ي هابحرين، به دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به فقدان دسترسي به مراقبت

ها كه گفته شده نيمي از آن –پزشكي، به دنبال شيوع بيماري پوستي گال در ميان زندانيان 
  كرده است؛ مبتالرا 

                                                            
  هاي: حقوق و دموكراسي بحرين و مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك گزارش مؤسسه 13

http://birdbh.org/2020/02/bahrain‐former‐political‐prisoner‐sayed‐kadhem‐dies‐at‐24-
following‐medical‐neglect‐by‐prison‐authorities/ 
https://www.adhrb.org/2020/02/former‐political‐prisoner‐sayed‐kadhem‐dies‐at‐24-
following‐medical‐neglect‐by‐prison‐authorities/ 
14 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
15 Dry Dock Detention Centre 



  11                   ) 15بستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي (نگاهي به كارنامه حقوق بشري عر 
 

 

  

 

ها از شرايط بهداشتي زنداني و شكايات متداوم آن 75ساله بودن اين  21اشاره به زير  ب)
 ودانيان زن ناسفبار اين زندان براي مدت زمان طوالني، منجر به شيوع اين بيماري در ميا

ها: درنگ البسه و رختخوابهاي پزشكي اضطراري و استريليزه شدن بيمستلزم رسيدگي
هاي ديگر اين بازداشتگاه نيز رود اين بيماري به ساختماناين در حالي است كه گمان مي

  سرايت كرده باشد؛
ر به صدو –وابسته به حكومت بحرين  - 16اشاره به اقدام مؤسسه ملي حقوق بشر ج)

هاي بهداشتي زندانيان، به شمار آوردن كم انگاشتن دغدغهاي متناقض، مبني بر دستبيانيه
و درخواست از زندانيان جهت پيروي كردن » آلرژي«ها، به مثابه بيماري پوستي در ميان آن

به اين  ابتالمنظور ممانعت به عمل آوردن از شده، بههاي بهداشتي ارائهاز دستورالعمل
به   مبتالو شيوع آن: گفتني است كه اين نهاد حكومتي از تعيين تعداد زندانيان بيماري 

  بيماري مزبور نيز طفره رفته است؛
عمدتًا  -اشاره به تداوم يافتن سياست منزوي كردن زندانيان براي مدت زمان نامحدود  د)

  .17ايندنمالمللي از زندان ميهاي بينبراي زندانياني كه اقدام به برقراري تماس
  
  امارات متحده عربي*
 16، در روز چهارشنبه 18انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1

عقيدتي در حبس خودسرانه،  –زنداني سياسي 10، در خصوص باقي ماندن 1398 ماهبهمن
        اند از:   شان. موارد مهم اين گزارش عبارترغم به پايان رسيدن دوران محكوميتبه

 –اسي زنداني سي 10امتناع ورزيدن مقامات امارات متحده عربي به آزاد كردن  الف)
  سال گذشته؛ 3ماه تا  3شان از رغم به پايان رسيدن دوره محكوميتعقيدتي، به

                                                            
16 National Institute for Human Rights (NIHR) 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 17
 http://birdbh.org/2020/01/bahrain‐125-�risoners‐to‐launch‐hunger‐strike‐amid‐scabies‐

outbreak/ 
18 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
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يت حكوماشاره به اقدام مقامات اين كشور به افزايش خودسرانه مدت زمان حبس و م ب)
ها به نهاي آدستان عمومي، به بهانه به شمار آوردن فعاليتاين زندانيان به درخواست دا

ون سركوبگر مبارزه با تروريسم، مصوب سال بر اساس قان -هاي تروريستي مثابه، تهديد
در » مركز مشاوره«شان به حبس در مركزي موسوم به ختنو ناگزير سا -ميالدي  2014

  زندان الرزين؛ 
، بدر 19زنداني، شامل اسامه النجار 3ه آزاد كردن اشاره به اقدام حكومت امارات ب ج)

كه مدت زمان حبس درحالي –ميالدي  2019اوت سال  8، در 21و عثمان الشهي 20البحري
  ميالدي به پايان رسيده بود؛ 2018و  2017هاي اين افراد در سال

و سال حبس  5تن به تحمل  3سال حبس،  7زنداني ديگر به تحمل  4اشاره به محكوميت  د)
، 24؛ احمد المالء23، خليفه الرابعه22سال حبس، ازجمله منصور االحمدي 3تن ديگر به تحمل  3

و... و امتداد يافتن مدت زمان حبس اين زندانيان از زمان  26، محمود الحسيني25عبدا... الهجري
 ها؛مندرج در حكم آن

دي زندانيان از آزاشمار آمدن محروميت بان حقوق بشر، مبني بر بهاشاره به گزارش ديده ه)
ميت شان، به مثابه تحقير و اهانت فاحش به حاكپس از به اتمام رسيدن دوره محكوميت

  المللي و قوانين داخلي امارات متحده عربي؛قانون، همچنين نقض قانون بين
هت ، ج»امنيت ملي«برداري مقامات اين كشور از بهانه ضرورت حفظ اشاره به بهره و)

و » يدتهد«ها به مثابه فعان و فعاالن حقوق بشر، به شمار آوردن آنبرچسب زدن به مدا
  شان؛تداوم بخشيدن به مدت زمان حبس

                                                            
19 Osama Al‐Najjar 
20 Badr al‐Bahri 
21 Othman al‐Shehi 
22 Mansoor Al‐Ahmadi 
23 Khalifa al‐Rabea 
24 Ahmad al‐Mulla 
25 Abdullah Alhajri 
26 Mahmoud Alhousseni 
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درخواست مركز حقوق بشر امارات از مقامات اين كشور، جهت احترام گذاردن به  ز)
درنگ به حبس المللي حقوق بشر، با خاتمه دادن بيتعهدات خود بر اساس قانون بين

  ؛27هازنداني و آزاد كردن بدون قيد و شرط آن 10ن خودسرانه اي
  
، در 28المللي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي پايگاه كارزار بين -2

، در خصوص اخراج يك استاد دانشگاه به دليل نشر يك 1398ماه بهمن 16روز چهارشنبه 
  اند از:       توئيت. موارد مهم اين گزارش عبارت

، استاد رشته 29اقدام دانشگاه امارات متحده عربي به اخراج ناگهاني عايشه النُعيمي )الف
 سال سابقه خدمت؛ 30ها و ارتباطات جمعي، با برخورداري ازرسانه

وي اين صورت گرفتن اين اقدام در مدت زماني كوتاه پس از نشر توئيتي از ساشاره به ب)
  اه؛ت اين دانشگيرش دانشجو و برنامه تغييراهاي پذاستاد، مبني بر انتقاد از سياست

آميز تسالماشاره به عدم وجود آزادي بيان در اين كشور و ممنوعيت هرگونه انتقاد م ج)
ن دن آشاز حكومت امارات، نهادهاي آن، پليس كشور و خانواده سلطنتي، همچنين منجر 

 مدت؛هاي طوالنيبه محكوميت به تحمل حبس

كشور جهان، از سوي امارات در شاخص آزادي  180در ميان  133 اشاره به كسب رتبه د)
  ؛30رسدكه هرساله توسط گزارشگران بدون مرز به چاپ مي –مطبوعات جهان 

 

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: 27

 http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐10‐prisoners‐conscience‐remain‐arbitrary‐detention‐
despite‐completing‐their‐sentences 
28 International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
29 Aisha al‐Nuaimi 

  المللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه كارزار بين 30
 http://icfuae.org.uk/news/emirati‐professor‐expelled‐tweet 
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 4 انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز جمعه -3
 –ن سياسي ، در خصوص درخواست كمك از سوي خانواده يكي از زندانيا1398ماه بهمن

  عقيدتي. نكات مهم اين گزارش عبارت است از: 
عقيدتي، محكوم به تحمل  –، زنداني سياسي 31درخواست همسر عبدالسالم درويش الف)

سال حبس در زندان الرزين، از رهبران امارات متحده عربي جهت آزاد كردن همسر او  10
  و متوقف ساختن نقض حقوق بشر عليه فرزندان وي؛

عنوان يكي از امضاكنندگان طومار شمار آمدن عبدالسالم درويش، بهبه بهاشاره  ب)
 24 ميالدي، دستگيري و ناپديدشدگي اجباري وي در 2011درخواست اصالحات در سال 

سوم به ، قرار گرفتن او تحت محاكمه ناعادالنه گروهي در پرونده مو2012ژوئيه سال 
مات سال حبس، ضمن اقدام مقا 10حمل و سرانجام محكوميت او به ت» 94يو.اي.ايي «

  اماراتي به سلب تابعيت خودسرانه از وي؛
و  هايي مبني بر تجارب اواشاره به اقدام همسر اين زنداني به نشر رشته توئيت ج)

 ها و ارعاب گسترده؛فرزندان وي در زمينه قرار گرفتن در معرض آزار و اذيت

ي جهت فراهم آوردن امكان برخورداراشاره به درخواست وي از حكومت امارات  د)
ويژه با توجه به سلب ها از زندگي عادي، ضمن محترم شمرده شدن حقوقشان، بهآن

  تابعيت از همسرش؛
ها، همچنين هاي آنسياسي و خانواده –بار زندانيان عقيدتي اشاره به وضعيت دهشت ه)

خاذ اقدامات الزم در درخواست از شيخ خليفه بن زائد و شيخ محمد بن راشد، جهت ات
  ؛32هاراستاي متوقف ساختن عوامل اين موارد نقض حقوق بشر و مجازات كردن آن

  

                                                            
31 Abdul Salam Darwish 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:  32
 http://www.echr.org.uk/en/news/prisoner‐consciences‐family‐appeals‐help 
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در  –ستقر در ژنو م  - المللي عدالت و حقوق بشر انتشار گزارش از سوي مركز بين -4
آميز امارات متحده عربي براي ، در خصوص فضاي خصومت1398ماه بهمن 4روز جمعه 

  گزارش به شرح زير است: نكات مهم وكال. 
قرار داشتن وكالي امارات متحده عربي، همچون بسياري از ديگر كشورهاي جهان،  الف)

زمان با بزرگداشت روز جهاني وكالي در ها متداوم، همدر معرض تهديد و آزار و اذيت
  ؛33معرض خطر

غل ن شاداشاره به منجر شدن انتخاب يك موكل از سوي وكالي اماراتي به از دست د ب)
فع ها، همچون دكتر محمد الُركن و دكتر احمد المنصوري، دو وكيل و مداو آزادي آن

 10حقوق بشر سرشناس محبوس در زندان الرزين و در حال گذراندن دوره محكوميت 
  ساله خود؛

ها به ميالدي و محكوميت آن 2012اشاره به دستگيري اين دو وكيل در ژوئيه سال  ج)
احش كه با نقض ف - ، »94يو.اي.ايي «در دادگاه گروهي موسوم به  سال حبس 10تحمل 
  د؛شهاي روند قضايي عادالنه برگزار ضمانت

رال به ت فداشاره به دستگيري دكتر الُركن به دليل انتقادات شديد وي از دستور دول د)
 اين سلب تابعيت خودسرانه از موكالن خود و قصد وي براي مورد پيگيري قرار دادن

دليل  ها مورد آزار و اذيت قرار گرفتن بهيم و بازداشت دكتر المنصوري پس از سالتصم
  آميز خود؛هاي صلحگريكنش

حده ت متاشاره به ابراز نگراني اين نهاد حقوق بشري در خصوص وضعيت وكال در امارا ه)
ض آزار و ها در معرهاي موجود، مبني بر قرار گرفتن سيستماتيك آنعربي، با توجه به گزارش

  بهاذيت، همچنين ارعاب و تهديد از سوي مقامات اين كشور، جهت ناگزير ساختن وكال
 انصراف از دفاع از موكالن خود؛

                                                            
33 the International Day of the Endangered Lawyer 
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وكال،  وضات اشاره به ابراز نگراني جدي گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه استقالل ق و)
امات آن و با اقدامات مقميالدي، در رابطه  2014پس از بازديد خود از اين كشور در سال 

درنگ به اين موارد و حمايت به عمل آوردن از قضات ها جهت پرداختن بيدرخواست از آن
، تا كنون ها: گفتني است كه دولت امارات از آن سالوكال، همچنين اعطاء استقالل رأي به آن

  ه؛ديگر مجوز بازديد براي ديگر مقامات سازمان ملل از اين كشور را صادر نكرد
ت المللي عدالت و حقوق بشر از مقامات اماراتي جهاشاره به درخواست مركز بين ز)

الل به درنگ تمامي اشكال آزار و اذيت و ارعاب عليه وكال، اعطاء استقمتوقف ساختن بي
  ها در قبال مداخالت مقامات سياسي؛ها و حمايت به عمل آوردن از آنآن
درنگ دكتر رات متحده عربي، جهت آزاد نمودن بياشاره به درخواست از حكومت اما ح)

كه تنها به دليل عمل به وظايف خود  –الركن و دكتر المنصوري و تمامي وكالي زنداني 
  .34اندزنداني شده

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

  
 ائتالف به رهبري عربستان*

، در 1398ماه بهمن 24شنبه تشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنجان -
ر دبه اتهام جنايات جنگي خصوص محاكمه شدن نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان 

      نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . يمن
   

 ه ل دادگاشكيت و تابراز آمادگي ائتالف نظامي به رهبري عربستان براي انجام تحقيقا الف)

 ؛ددر مورد نقض قوانين جنگي و احتمال ارتكاب جنايات جنگي از سوي نظاميان خو

                                                            
  المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين  34

 http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11-30-18-36-45/�����/1070‐day‐of‐the‐endangered‐lawyer‐
hostile‐climate‐for‐lawyers‐in‐the‐uae.html 
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اين  ميالدي، مبني بر متهم شدن 2017يادآوري كردن گزارش سازمان ملل در سال  ب)
 ؛با اشاره به كشته شدن صدها كودك يمنيائتالف به جنايت جنگي 

ربستان و سرانجام عاعتراض شديد حكومت  شدن اين گزارش بااشاره به مواجه ج)
رده شده نشيني سازمان ملل متحد از موضع خود و اقدام آن به اصالح واژگان به كار بعقب

  ؛از فهرست مظنونان ارتكاب جنايات جنگيو حذف نام اين كشور 
آوري گرد اشاره به اظهارات اخير تركي المالكي، سخنگوي نيروهاي ائتالف، مبني بر د)

 د برنتايج تحقيقات و اعالم آن پس از انجام محاكمه و صدور آراء، ضمن تأكي شدن
و  نآ االمللي انسان دوستانه و ضوابط مرتبط ببه قوانين بينپايبندي نيروهاي ائتالف 
 برخورد با هرگونه تخلف؛

طرفي بي اشاره به ابراز نگراني كارشناسان سازمان ملل در خصوص ميزان استقالل و ه)
  شده براي بررسي اين اتهامات و موارد نقض حقوق بشر؛تعيين گروه

) 2019( ديميال بنا بر گزارش ناظران سازمان ملل متحد تا پايان تابستان سال گذشته و)
ها قربانيان حمالت هوايي اند كه اكثر آنغيرنظامي در يمن كشته شده 7500كم دست

داده گزارش  زمان يك گروه ناظر ديگرهم .اندنيروهاي ائتالف به رهبري عربستان بوده
اند كه حداقل هزار نفر كشته شده 100كم سال گذشته دست 5كه در جريان نبردهاي  است

 .اندهزار نفر از آنان غيرنظامي بوده 12

  
  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*
، به هفتاد 1398ماه منبه 18بان حقوق بشر، در روز جمعه ارائه گزارش از سوي ديده -1

، پيش از اقدام آن به بررسي ميزان 35جلسه مقدماتي كميته رفع تبعيض عليه زنانو هفتمين 
 5، با تمركز بر 36پايبندي جمهوري يمن به كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان

  بند اين ميثاق، شامل:
                                                            

35 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
36 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
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 حانهدوران منازعات مسل الف) حمايت از تحصيل زنان و دسترسي برابر به تحصيل در
  (بند دهم):

ن در مانداشاره به گزارش صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، مبني بر باز -
غاز ميالدي با آ 2015ها از سال نيم ميليون از آن –ميليون كودك از تحصيل  2حال حاضر 

شدت يافتن به ميليون كودك ديگر از تحصيل با توجه 3,7خطر بازماندن  و - مناقشات 
  هاي انساني؛بحران

ها در آن پذيري بيشتر دختران در برابر اين معضل با توجه به قرار گرفتناشاره به آسيب -
  هاي جنسي؛استفاده و استثمار و خشونتهنگام، سوءمعرض مخاطراتي چون، ازدواج زود

ا توجه به بشور، مدرسه در اين ك 5اشاره به غيرقابل استفاده بودن يك مدرسه از هر  -
س براي ها در منازعات مسلحانه و يا مورد استفاده قرار گرفتن مدارهدف قرار گرفتن آن

هاي آموزشي و تحصيلي مدارس با توجه به اهداف نظامي، همچنين مختل شدن برنامه
  سال؛ 2ناپذيري پرداخت دستمزد به آموزگاران براي مدت بيش از امكان

كانات هاي يمني با مشكالت عديده مالي جهت فراهم آوردن امدهمواجهه خانوااشاره به -
حال، بيشتر بودن شانس ها به مدرسه و درعينآموزشي براي فرزندان خود و فرستادن آن

آموزان پسر براي حضور در مدارس و ادامه تحصيل به دليل الزامات ايمني و دانش
  لي؛ها از منابع مافرهنگي، در صورت برخورداري خانواده

  
  ب) ازدواج كودكان (بند شانزدهم):

اشاره به افزايش يافتن ميزان ازدواج كودكان در يمن، از آغاز منازعات نظامي در اين  -
، در اين رابطه مبني بر 37كشور و اشاره به گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل متحد

  يمني؛عنوان سن متوسط ازدواج براي دختران سالگي، به 15شمار آوردن سن به

                                                            
37 United Nations Population Fund 
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ترين عوامل دخيل در عنوان مهماشاره به عواملي چون، عدم ثبات اقتصادي و فقر، به -
 جملهازدواج زودهنگام كودكان، همچنين معضالت پيش روي دختران پس از ازدواج، از

  شود؛گ ميكه در برخي موارد منجر به مر –مخاطرات بيشتر در دوران بارداري و زايمان 
هاي ها در معرض خشونتكودكان از تحصيل و قرار گرفتن آن اشاره به محروميت -

 جنسي؛

ميالدي،  2014و  2013هاي هاي صورت گرفته در مجلس يمن، در سالاشاره به تالش -
ا توجه به سال و متوقف شدن اين اقدامات ب 18در راستاي افزايش سن قانوني ازدواج به 

   ؛آغاز مناقشات
  

  ن (بندهاي اول، دوم، سوم و دوازدهم):ج) خشونت عليه زنان و دخترا
 2015ال سدرصدي خشونت عليه زنان از زمان آغاز منازعات در  63اشاره به افزايش  -

  ميالدي؛
ر دنان اشاره به عدم برخورداري نظام حكومتي يمن از قوانين مختص به حمايت از ز -

هاي اع خشونتهاي جنسيتي، همچنين مواجه بودن مردان مرتكب به انوبرابر خشونت
  گيرانه در قوانين كيفري؛جنسيتي در خانواده با احكام نه چندان سخت

 84 يهاي يمن، برخوردار از آمار باالي ختنه زنان در برخي از استاناجرااشاره به  -
 مينه تاين زااشاره به نتيجه تحقيقات انجام شده در  درصدي در ميان زنان و دختران، ضمن

ور در درصد از تمامي زنان و دختران كش 19بني بر قرار گرفتن ميالدي، م 2013سال 
  درصد در ماه نخست؛ 93ها در سال نخست تولد، شامل درصد از آن 99معرض اين اقدام: 

 

استفاده از مهاجران و زنان و دختران يمني در حبس (بندهاي اول، دوم و د) سوء
  دوازدهم):
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و  جاوزبه شكنجه، ت -لت عبد ربه منصور هادي دو –اشاره به اقدام مقامات دولت يمن  -
نوب ججويان شاخ آفريقا در بازداشتگاهي در شهر بندري عدن در اعدام مهاجران و پناه

  اين كشور؛
و  غذيهاشاره به وضعيت اسفبار اين بازداشتگاه به لحاظ فزوني جمعيت، بهداشت، ت -

داوم جاوز جنسي قرار گرفتن متت همچنين مورد هاي درماني و پزشكي،دسترسي به مراقبت
  زنان و دختران از سوي مأموران آن؛

  
  ه) مشاركت سياسي زنان (بند سوم):

عت ميالدي در ممان 2015هاي جاري در يمن از سال اشاره به نقش منازعات و خشونت -
هاي سياسي و برقراري و تثبيت صلح و به آفريني زنان در عرصهبه عمل آوردن از نقش

  ها؛صهها از مشاركت در اين عرنده شدن آنحاشيه را
ميالدي،  2015اشاره به ممانعت به عمل آمدن از حضور زنان در مذاكرات صلح سال  -

و حضور  2018حضور تنها يك نماينده زن در گفتگوهاي صلح استكهلم در دسامبر سال 
حال عدم ميالدي و بااين 2019هاي مختلف در مذاكرات سال تعدادي از زنان از گروه

  ؛38ها از جايگاهي رسمي در ميز مذاكرهبرخورداري آن
  
، 1398ماه بهمن 17شنبه وب، در روز پنجانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف -2

، در خصوص كاهش يافتن ظرفيت 39هاي هشدار سريع قحطيبه نقل از شبكه سامانه
. ها تن از مردم اين كشورطراري ميليونرغم نياز اضواردات مواد غذايي الزم به يمن، به
  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده  38

 https://www.hrw.org/news/2020/02/07/human‐rights‐watch‐submission‐committee‐
elimination‐discrimination‐against‐women 
39 Famine Early Warning Systems Network 
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ه چمنجر شدن كاهش ميزان مورد نياز ارز خارجي در كشور به كاسته شدن هر  الف)
ها و تمزدبيشتر از ارزش ريال يمن، ايجاد اختالل در واردات مواد غذايي و پرداخت دس

  ت؛همچنين افزايش بهاي مواد غذايي و سوخ
 ن سعودي،اتمام رسيدن سپرده دو ميليارد دالري اهداء شده از سوي عربستااشاره به به ب)

در چند  ميالدي، در راستاي ثبات بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور 2018در اوايل سال 
  هاي غذايي؛ميليون نفر از مردم اين كشور به كمك 17ماه آتي و نياز حدود 

 –و شدت عدم امنيت غذايي و احتمال بروز خطر قحطي اشاره به افزايش ميزان  ج)
با توجه به وابستگي شديد اين كشور به واردات مواد  - ازجمله در مناطق حجه و تعز 

غذايي، باال رفتن و ناپايداري بهاي آرد گندم و عدم اتخاذ اقدامات الزم در راستاي تثبيت 
  ؛40وضعيت اقتصادي كشور

 

شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –گاه خبري انتشار گزارش از سوي پاي -3
نكات مهم اين تن از شهروندان شهر عدن.  200، در خصوص ترور 1398ماه بهمن 15

  گزارش به شرح زير است: 
 هاي قربانيانگذاران انجمن حمايت از خانوادهاظهارات مسئول هماهنگي و يكي از بنيان الف)

ين شهر، از سال تن از ساكنان ا 200ام اين نهاد به مستندسازي ترور ترور در عدن، مبني بر اقد
  ميالدي تا كنون؛ 2015
ر روز ددن، اشاره به طرح اين اظهارات در سمينار برگزار شده از سوي اين نهاد در ع ب)

 ماه و در حضور وكال، قضات و فعاالن جامعه مدني؛ بهمن 13يكشنبه 

ودن حال، تأكيد بر جدي بي اين ترورها و درعيناجرااشاره به ناشناس بودن عوامل  ج)
شاء عدم اف رد واين جرائم، همچنين انتقاد از نهادهاي امنيتي به دليل عدم پيگيري اين موا

  مرتكبان آن و

                                                            
  هاي هشدار سريع قحطي. قابل بازيابي در لينك: وب، به نقل از شبكه سامانهپايگاه اينترنتي ريليفگزارش   40

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐food‐security‐alert‐february‐06‐2020 
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ميالدي،  2015شدن شهر عدن با موج گسترده ترورها، از ژوئيه سال اشاره به مواجه د)
وران نهادهاي امنيتي، نيروهاي نظامي، افراد عضو عمدتاً عليه ائمه جماعت مساجد، مأم

 ؛41مقاومت مردمي و اعضاء قوه قضائيه

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري   41

 https://www.middleeastmonitor.com/20200204‐yemen‐rights‐group‐200-������-
assassinated‐in‐aden/ 


