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  3                   ) 16نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

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 ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1398اسفندماه سال  كشورهاي منطقه، در بهمن و
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستاخبار آشكار به

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

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

  
  عربستان سعودي*
انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه  -1
، در خصوص درخواست كميته حقوق زنان اين سازمان از عربستان 1398اسفندماه  9

صورت خالصه به به گزارش نيامهم  يمحورها. جهت آزاد كردن لوجين الهذلول از زندان
   ت:اس ريشرح ز

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights  (OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International تحليلي المانيتور  -)؛ پايگاه خبري
)Al‐Monitor( مان مللپايگاه خبري ساز )؛UN  News) ؛ خبرگزاري فرانسه(Agence  France‐Presse ؛ صندوق(

خبرگزاري اسوشيتدپرس  ؛)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي)؛ UNICEFيونيسف ( –حمايت از كودكان ملل متحد 
)Associated Press تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)ز حقوق )؛ مرك

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

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

Justice  and  Human  Rights(حقوق و دموكراسي بحرين  )؛ مؤسسهBahrain  Institute  for  Rights  and 

Democracy  (BIRD)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain Mirrorسازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر  )؛
)SALAM for Democracy and Human Rightsانجمن حقوق بشر بحرين ( )؛Bahrain Forum for Human 

Rights (BFHR) حقوق بشر در بحرين ( مركز آمريكا براي دموكراسي و)؛Americans for Democracy & Human 

Rights in Bahrain (ADHRB)() ؛ مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپاThe European Centre for Democracy 

and  Human  Rights  (ECDHR) (رپريو«)؛ شبكه خبري العربيه؛ سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به «Reprieve ؛(
) و پايگاه European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)سعودي ( –بشر اروپايي سازمان حقوق 

  ).Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( –خبري 
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ن درخواست كميته حقوق زنان سازمان ملل از عربستان سعودي جهت آزاد كرد الف)
مدت پيش از محاكمه و حصول لوجين الهذلول، مدافع حقوق بشر از حبس طوالني

 درنگ وي از حق خود در زمينه محاكمه عادالنه؛ اطمينان از برخورداري بي

ر ن، ده به حضور الهذلول در نشست عمومي اعضاء كميته رفع تبعيض عليه زنااشار ب)
رساني در مورد وضعيت حقوق بشر منظور سخنراني و اطالعميالدي، به 2018فوريه سال 

ز چند هفته پس ا –زنان در عربستان سعودي و دستگيري او در ماه مه همان سال 
س شدن ائم مربوط به امنيت ملي و محبوبه اتهام ارتكاب به جر –برگزاري اين نشست 
 وي از آن زمان تاكنون؛

، عضو كميته رفع تبعيض عليه زنان و گزارشگر آن در 2اشاره به اظهارات نحله حيدر ج)
جويانه، مبني بر محبوس شدن لوجين الهذلول از دو سال پيش تاكنون زمينه اقدامات تالفي

زاد كردن او و حمايت از حق و درخواست از مقامات عربستان سعودي جهت آ
 برخورداري وي از آزادي و امنيت؛

چنين آفريني مؤثر الهذلول در جنبش كسب حق رانندگي براي زنان و هماشاره به نقش د)
لسه  جها حاكي از آن است كه خاتمه دادن به قوانين نظام قيوميت مردساالرانه: گزارش

  شود وسال جاري ميالدي) برگزار مي مارس 11اسفندماه ( 21دادگاه وي در چهارشنبه 
اسفندماه،  8شنبه ، در روز پنجبيانيهاشاره به اقدام كميته رفع تبعيض عليه زنان به صدور  ه)

بت دومين سالگرد مشاركت لوجين الهذلول در نشست اين كميته، مبني بر قدرداني به مناس
هاي از تعامل با نماينده دائم عربستان در سازمان ملل در اين زمينه، همچنين اشاره به تالش

حال ابراز نگراني در آميز و درعيندولت سعودي در راستاي اصالح قوانين تبعيض
 ؛3ق بشر در اين كشورخصوص وضعيت مدافعان زن حقو

 

                                                            
2 Nahla Haidar 

 گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  3

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25635&LangID=E 



  5                   ) 16نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

، در 1398اسفندماه  7الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
بار حقوق بشر در عربستان به دليل گرفته نشدن وضعيت دهشت خصوص ضرورت ناديده

  اند از: نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت تحوالت ورزشي در اين كشور،
الملل، به هاي بخش خاورميانه در سازمان عفو بينعلوف، مدير پژوهشواكنش لين م الف)

ن رار گرفتاندازي ليگ فوتبال زنان، مبني بر مورد استقبال قاقدام عربستان سعودي به راه
عنوان حال، به شمار آوردن آن، بهاين گام مثبت از سوي شهروندان اين كشور و درعين

  ر زنان سعودي و مردان مدافع حقوق زنان؛بااي دردناك از وضعيت دهشتنشانه
برداري از هاي اخير جهت بهرهاشاره به تالش حكومت عربستان سعودي در ماه ب)

المللي خود، عنوان ابزار روابط عمومي در راستاي بهبود وجهه بينرويدادهاي ورزشي، به
  نگار سعودي؛ويژه پس از به قتل رسيدن جمال خاشقچي، روزنامهبه

ر ها در راستاي بهبود وضعيت كلي زنان دكيد بر متكي بودن استقبال از تالشتأ ج)
صه ناپذير فعاالن شجاع اين عرعربستان سعودي بر، به رسميت شناختن اقدامات خستگي

  هاي متمادي؛براي دهه
ردن خاطرنشان كردن تداوم حبس و محاكمه فعاالن زن در عربستان سعودي و برشم د)
كنجه شحال، ابراز تأسف از معافيت عامالن مال شكلي از سركوب و درعينمثابه اع، بهآن

  اين زنان از هرگونه مجازات؛
درنگ و ضرورت اقدام محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، به آزاد كردن بياشاره به ه)

آميز، در هاي حقوق بشري صلحبدون قيد و شرط تمامي افراد محبوس به دليل فعاليت
  ؛4وي به نشان دادن صداقت خود در اين زمينهصورت تمايل 

  

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

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/saudi‐arabia‐launch‐of‐womens‐
football‐league‐should‐not‐distract‐from‐abysmal‐human‐rights‐situation/ 
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ر د، 1398اسفندماه  6شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز سه -3
سي تن از شهروندان خود به اتهام جاسو 8خصوص اقدام حكومت عربستان به محاكمه 

  موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است: . براي ايران
ان خود به تن از شهروند 8گاه كيفري عربستان سعودي به صدور حكم عليه اقدام داد الف)

دن م كراتهام ارتباط ادعايي با وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران، ازجمله محكو
  متهم ششم به اعدام به اتهام خيانت به كشور و همكاري با ايران؛

يار ر اختدبسيار محرمانه اشاره به اقدام ادعايي متهم ششم به قرار دادن اطالعات  ب)
و  –دار شدن امنيت ملي عربستان منجر به خدشه –وزارت اطالعات و امنيت ايران 

، اماكن ورود و خروج از آن دو همچنين اطالعاتي در خصوص دو سفارت خارجي
  ؛سفارت و حضور نيروهاي امنيتي در آن

همكاري  ل حبس، به دليلسا 58اشاره به محكوم شدن مابقي متهمان به تحمل در مجموع  ج)
عات ئه اطالها به ارابا افرادي مشكوك و در حال فعاليت ادعايي براي سفارت ايران و اقدام آن

  ، در قبال دريافت مبالغ مالي؛خصوص امور داخلي و اقتصاد عربستان سعوديدر 
ست روز آينده از زمان دريافت حكم، درخوا 30طي  توانندمياين افراد گفتني است كه  د)

  ؛5تجديدنظر كنند

 

، در روز اول اسفندماه 6انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا -4
، مبني بر اقدام مقامات »7رپريو«، به نقل از سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به 1398

. ميالدي 2018تر از سال تن بيش 35، 2019تن در سال  184عربستان سعودي به اعدام 
  اند از:          مهم اين گزارش عبارتموارد 
 184، در خصوص اعدام شدن »رپريو«گزارش سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به  الف)

تن از شهروندان اين كشور،  88نفر در سال گذشته ميالدي، در عربستان سعودي، شامل 
                                                            

  زارش شبكه خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك:گ 5
 https://plink.ir/IEdFP 
6 The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
7 Reprieve 



  7                   ) 16نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

نفر  35 –هاي نامشخص تن برخوردار از تابعيت 6تن از شهروندان كشورهاي ديگر و  90
  گان؛شدكودك در ميان اعدام 3كم ميالدي و همچنين وجود دست 2018تر از سال بيش
كنون، ميالدي تا 2015ها در عربستان از سال اشاره به روند روزافزون تعداد اعدام ب)
  رغم تعهد محمد بن سلمان در زمينه تالش براي كاهش اين روند؛به

 حاكمهمعربستان به حق افراد در برخورداري از اشاره به احترام نگذاردن حكومت  ج)
ه تحت ب شدعادالنه، با توجه به اقدام آن به محكوم كردن متهمان بر اساس اعترافات كس

ا اعدام نفر ر 4ميالدي، تاكنون  2020شكنجه: اين در حالي است كه اين كشور در سال 
 كرده است؛

 2019 ر يك روز، در آوريل سالتن د 37اشاره به اقدام مقامات سعودي به اعدام  د)
بر سال در نوام 20حال، تداوم ميزباني آن براي برگزاري اجالس سران جيميالدي و درعين
 جاري در رياض؛

شمار آمدن مجازات اعدام از نگاه مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا، اشاره به به ه)
مركز به محكوم كردن افزايش  مثابه مجازاتي غيرانساني و تحقيرآميز، همچنين اقدام اينبه

  ؛8مثابه نقض فاحش حقوق بشر، بهها در عربستان و برشمردن آنآمار اعدام
  
شنبه اول نجپتحليلي ميدل ايست آي، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 5

، در خصوص درخواست يك خانواده آمريكايي جهت آزادي امدادرسان 1398اسفندماه 
       د از:   انرتموارد مهم اين گزارش عبا. ديد شده در عربستان، پس از پيدا شدن ويسعودي ناپ

از پيدا  اشاره به آگاهي يافتن خانواده عبدالرحمن السدحان، امدادرسان سعودي، الف)
  شدن وي، حدود دو سال پس از حبس و ناپديدشدگي اجباري بدون تفهيم اتهام؛ 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: ». رپريو«گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا، به نقل از سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به  8

https://www.ecdhr.org/?p=706 
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در  –متحده سكونت دارند كه در حال حاضر در اياالت –ه ابراز اميدواري اين خانواد ب)
فشار قرار دادن حكومت خصوص اقدام مايك پامپئو، وزير خارجه آمريكا به تحت

  ساله؛ 36سعودي، جهت آزاد كردن اين امدادرسان 
ي در ميالدي، پس از دستگيري و 2018اشاره به ناپديدشدگي سدحان در مارس سال  ج)

  احمر در رياض؛دفتر هاللمحل كار خود، در 
و، با افتن اشاره به ابراز نگراني خانواده وي در خصوص احتمال مورد شكنجه قرار گر د)

 بندان سدحان؛هاي رسيده از ديگر همتوجه به گزارش

هاي اخير به برقراري تماس تلفني از اشاره به سرانجام اجازه يافتن اين زنداني در هفته ه)
  زديكي رياض، با خانواده خود؛، در ن9زندان الحائر

كه از دانشگاه نوتردام دو  –اشاره به نامعلوم بودن علت دستگيري سدحان، تاكنون  و)
التحصيل شده و همواره آرزوي فعاليت در در رشته بازرگاني فارغ 10نَمور كاليفرنيا

  احمر را داشته است؛هالل
زمان مدافع در تمامي مدتاشاره به عدم برخورداري وي از حق دسترسي به وكيل  ز)

  ن؛اكنوتحبس خود و مشخص نبودن اتهام وي براي اعضاء خانواده و مدافعان حقوق بشر، 
 30پامپئو، پيش از سفر خود به رياض در روز چهارشنبه  اشاره به اظهارات مايك ح)

هاي خود در زمينه وضعيت حقوق بشر در ماه، مبني بر قصد وي جهت ابراز نگرانيبهمن
سعودي در اين كشور،  –بستان و موردبحث قرار دادن پرونده زندانيان آمريكايي عر

 2017كه پس از دستگيري در سال  - 11ازجمله اين پرونده و پرونده دكتر وليد فتيحي
آزادشده، اما به همراه خانواده خود حق خروج از  2019ميالدي، سرانجام در اوت سال 

  13؛12كشور را ندارد

                                                            
9 al‐Hair Prison 
1 0 Notre Dame de Namur University in California 
1 1 Walid Fataihi 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش* 12

است از حكومت عربستان ، در خصوص درخو1398دي ماه  3، در روز دوشنبه بان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي 
  آمريكايي، مبني بر: –سعودي جهت لغو اتهامات عليه پزشك سعودي 
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 30، در روز چهارشنبه 14سعودي –بشر اروپايي از سوي سازمان حقوق  انتشار گزارش -6
، در خصوص اقدام حكومت عربستان سعودي به اعدام يك شهروند 1398ماه بهمن

  مصري، به دليل ارتكاب وي به جرمي سبك و پس از برگزاري دادگاهي ناعادالنه، مبني بر:
ي پنهاني مجازات اجراميالدي، به  2020ژانويه سال  14اقدام دولت عربستان، در  الف)

، شهروند مصري، در شهر تبوك و به 15اعدام در مورد معمر القذافي محمد نگي القناوي
اعدام  10چهارمين اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر از  –هاي آمفتامين جرم قاچاق قرص

  ماه)؛بهمن 26فوريه سال جاري تاكنون ( 15انجام گرفته در اين كشور، از 

                                                                                                                                                            
از مقامات سعودي،  –ر در واشنگتن دي.سي قمست -ق بشري تدبير آزادي بان حقوق بشر و سازمان حقودرخواست ديده الف)

هاي تبار، در ارتباط با فعاليتساله آمريكايي سعودي 55زده، از دكتر وليد فتيحي، پزشك جهت رفع اتهامات مبهم و سياست
  طلب در بهار عربي؛ض او به كشتار معترضان صلحهاي اجتماعي و اعتراوي در شبكه

انواده ختن از اعضاء  8هاي سفري خودسرانه تحميل شده عليه سعودي به رفع ممنوعيتتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات  ب)
  ميالدي؛ 2017ز نوامبر سال ا  -همگي از شهروندان آمريكايي  –وي 
أييد تات آن به ن مقاماشاره به عدم اقدام دولت اياالت متحده به اظهارنظر علني در مورد اين پرونده و تنها بسنده كرد ج)

  هاي سفري عليه وي؛و حمايت محرمانه از آزادي او و رفع ممنوعيت 2019ت دكتر فتيحي در مارس سال بازداش
اه بدون تفهيم م 21ميالدي و حبس وي به مدت  2017آمريكايي، در نوامبر سال  –اشاره به دستگيري اين پزشك سعودي  د)

ض و در جنوب ريا ماه به زندان حائر، 3ي پس از گذشت كارلتون، سپس انتقال و –اتهام، ابتداء در هتل پنج ستاره ريتز 
  در شمال جده؛ ، به زندان ذهبان2019سرانجام فرستادن او، در اواخر ژانويه سال 

ميالدي، پس از  2019اشاره به اقدام مأموران مسلح به يورش بردن به منزل خانواده اين پزشك در جده، در مارس سال  ه)
خانه  الي به اينتايمز، مبني بر مورد شكنجه قرار گرفتن وي در زندان: اين مأموران در حيويوركانتشار مطلبي در روزنامه ن

خانواده وي  هاي همراه اعضاءها و تلفنيورش بردند كه دكتر فتيحي را با دستبند و پابند با خود به همراه آورده و تمامي رايانه
  را نيز ضبط كردند؛

مدتًا پايه و اساس، عمي عربستان به متهم كردن اين پزشك به ارتكاب به جرائم نامشخص و بياشاره به اقدام دادستان عمو و)
ت ا چند توئيالمسلمين و انتقاد علني از عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهوري مصر، ضمن ارائه تنهمبتني بر طرفداري از اخوان

ي ت، در حالرار گرفآزاد و حين آزادي مورد محاكمه قمبهم به عنوان سند و مدرك: گفتني است كه فتيحي روز بعد از زندان 
  اش را سفر منع كردند؛ًا وي و خانوادهكه مقامات سعودي مجدد

ابوس ن به كتأكيد بر ضرورت اقدام حكومت عربستان به متوقف ساختن روند سركوب گسترده مخالفان و پايان بخشيد ز)
  ها.تحميل شده بر صدها منتقد دولت و اعضاء خانواده آن

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  13
https://www.middleeasteye.net/news/abdulrahman‐al‐sadhan‐saudi‐arabia‐pompeo‐arrest‐
family 
1 4 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
1 5 Muammar al‐Qaddafi Mohammed Nagy al‐Qanawy 
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صدور  الملل در محاكمه القناوي، از غيرقانوني بودناشاره به موارد نقض حقوق بين ب)
 محاكمه ري وحكم اعدام براي جرائم مربوط به مواد مخدر تا ناعادالنه بودن شرايط دستگي

  اين شهروند مصري، ازجمله عدم دسترسي وي به وكيل مدافع؛
 10در  مرز زميني مصر به عربستان، اشاره به دستگيري وي به هنگام گذر از گمرك ج)

اره و به ادميالدي، پس از كشف مواد مخدر كاميون حمل پياز وي، انتقال ا 2017اوت سال 
رد پليس پس از مورد ضرب و شتم قرار دادن وي، سپس حبس وي در زندان تبوك و مو

  زمان حبس؛شكنجه فيزيكي و روحي قرار دادن او در مدت
ضور در ي مبني بر عدم توانايي اين شهروندي مصري براي حهاياشاره به گزارش د)

  جلسات دادگاه خود به دليل جراحات و صدمات ناشي از شكنجه؛
ري و ستگياشاره به عدم آگاهي خانواده القناوي و حتي سفارت مصر در عربستان از د ه)

ي و الدمي 2017ناپذيري برقراري تماس با وي، تا سپتامبر سال حبس او، همچنين امكان
يك  مراهموفق شدن اين زنداني مصري به تماس تلفني با خانواده خود، از طريق تلفن ه

  زنداني ديگر؛
ار ان باشاره به اذعان وي به عدم آگاهي او در زمينه جاسازي شدن مواد مخدر مي و)

مچنين هحال، مسئول به شمار آمدن او براي اين ارتكاب به اين جرم، كاميون وي و بااين
ي صدور برا زير شدن وي به امضاء مداركي با محتواي نامعلوم و نهايتاً مورداستفادهناگ

مضاء ال اححكم اعدام او: اين در حالي است كه بازجوي القناوي به وي گفته بود كه در 
  مدارك استرداد خود به مصر و محاكمه در آنجا است؛

ز وزارت خارجه مصر، جهت ا هاي خانواده القناويستنتيجه بودن درخوااشاره به بي ز)
  دريافت گواهي فوت و پيكر فرزندشان، تاكنون؛

سعودي، مبني بر  –بشر اروپايي آمده از سوي سازمان حقوق دستاشاره به آمار به ح)
  ؛16شهروند مصري 6ميالدي، در عربستان، شامل  2019تن، در سال  84اعدام شدن 

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي سازمان حقوق گزارش  16

 https://www.esohr.org/en/?p=2706 
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 25، در روز جمعه 17سعودي –روپايي بشر اانتشار گزارش از سوي سازمان حقوق  -7
ساله به  17، هشتمين سالگرد دستگيري خودسرانه علي النمر، نوجوان 1398ماه بهمن

نكات مهم گزارش به شرح . هنگام برگزاري تظاهرات اعتراضي و محكوميت وي به اعدام
  زير است: 

از برگزاري استفاده، پس ءاشاره به قرار گرفتن علي النمر تحت شكنجه و سو الف)
  محكوميت وي به مرگ؛ واي ناعادالنه براي او محاكمه

امبر سال دس 20اشاره به مورد توجه قرار گرفتن گسترده پرونده علي النمر (متولد  ب)
ها، نارلماميالدي)، از سوي سران كشورها، مقامات عالي، نهادهاي دولتي، اعضاء پ 1994

هادها لل، همچنين اقدام اين ندهاي سازمان مهاي حقوق بشر و نهااحزاب سياسي، سازمان
و مقامات به محكوم كردن حكم صادر شده براي اين جوان سعودي و درخواست از 

  حكومت عربستان جهت رعايت عدالت در پرونده وي؛
المللي در هاي بينيك از درخواستاشاره به عدم پاسخگويي حكومت عربستان به هيچ ج)

ين قامات امحال تأكيد جرايي نكردن اين حكم تا به امروز و درعيناين زمينه، اقدام آن به ا
ها براي عدم تغيير حكم النمر و عدم انجام تحقيقات در زمينه كشور بر قصد آن

وي اين سمتحمل شده از  سوء رفتارهايها و استفاده، شكنجههاي مبتني بر سوءگزارش
حقوق  ر ازالنه: گفتني است كه النمزنداني و يا قرار گرفتن وي در معرض محاكمه ناعاد

  قانوني خود، همچون مالقات با وكيل نيز محروم بوده است؛
هاي دهاشاره به حاكي بودن اين پرونده از نحوه برخورد حكومت عربستان با پرون د)

هدات هاي كودكان و نوجوانان، همچنين فقدان احترام اين كشور به معاسياسي و پرونده
دام، ني به مجازات اعبه شمار آمدن تداوم حبس و تهديد اين زندا الوهعبهالمللي، بين
هاي مثابه شاهدي بر اقدام حكومت به صدور احكام خودسرانه و بيزاري آن از حمايتبه

  المللي؛بين

                                                            
1 7 European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 



  12                                                                                                                                80گزارش راهبردي 

 

ز كودكان تن ا 10اشاره به دوران تاريك حكومت ملك سلمان، با توجه به اعدام شدن  ه)
 ياجرانه تن ديگر در آستا 11ميالدي تاكنون و قرار داشتن  2015و نوجوانان، از سال 

  مجازات اعدام؛
سعودي، از حكومت عربستان، جهت مختومه  –بشر اروپايي درخواست سازمان حقوق  و)

ويژه كودكان محكوم به اعدام، با آزاد اي تمامي كودكان و نوجوانان، بههاعالم كردن پرونده
ها گذراندن حبس در امت به اين كودكان جهت جبران سالها، اعطاء غردرنگ آنكردن بي

  ؛18هابا آن سوء رفتارزندان و به مجازات رساندن عامالن شكنجه و 
  
 25وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -8

زاري جديد اندازي كار، در خصوص اقدام حكومت عربستان سعودي به راه1398ماه بهمن
به اتهام  در زمينه دستگيري خودسرانه چندين تن از شهروندان فلسطيني ساكن اين كشور،

       نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . حمايت از جنبش حماس
، مبني بر توييترخبر انتشار يافته در اين زمينه در حساب كاربري زندانيان عقيدتي در  الف)

ء خانواده يا فرزندان فلسطينيان دستگير شده در نخستين مورد هدف قرار گرفتن اعضا
ها در آوريل سال گذشته، به همين دليل، ازجمله دستگيري محمد كارزار اين بازداشت

 پسر وي؛ ترينبزرگساله و يكي از رهبران ارشد جنبش حماس و هاني  81، 19الخوداري

اومت فلسطين از سوي قي نكردن حمايت از جنبش مقضرورت مجرمانه تلاشاره به ب)
درنگ تمامي زندانيان اين ها، جهت آزاد كردن بيمقامات عربستان و درخواست از آن

ت در كه قرار اس –شدگان كارزار نخستين كارزار و خاتمه دادن به روند محاكمه دستگير
  مارس) آغاز شود؛ 8ماه آتي ميالدي (  اوايل

                                                            
  سعودي. قابل بازيابي در لينك: –بشر اروپايي گزارش سازمان حقوق  18

 https://www.esohr.org/en/?p=2687 
1 9 Muhammad al‐Khudari 
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 2019سپتامبر سال  6، در 20مديترانه - اروپابان حقوق بشر هديدگفتني است كه پايگاه  ج)
تن از شهروندان فلسطيني  60ميالدي اعالم نمود كه عربستان اقدام به پنهان كردن اجباري 

 ؛21كرده است
 

شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -9
رين زنداني عربستان سعودي به تجوان ، در خصوص محكوم شدن1398ماه بهمن 24

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . تحمل حبس
، مبني بر توييترخبر انتشار يافته در اين زمينه در حساب كاربري زندانيان عقيدتي در  الف)

، 22اقدام دادگاه كيفري ويژه عربستان به صدور حكم نهايي خود در مورد مرتجي قريريص
سال حبس و ممنوعيت از  8شور با محكوم كردن وي به تحمل ترين زنداني اين كجوان

 سال ديگر؛ 8سفر براي 

ها مبني ماه پس از گزارش 8اشاره به صدور حكم نهايي از سوي اين دادگاه، حدوداً  ب)
ساله، متهم به مشاركت ادعايي در تظاهرات  18بر لغو حكم اعدام براي اين زنداني 

  .23يسالگ 13تا  10اعتراضي در سنين 
 

  بحرين *
، 1398ندماه اسف 2انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه  -1

تر عليه هاي تحميل شده بر شيعيان در چهارچوب  كارزار گستردهدر خصوص محدوديت
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . مخالفان در بحرين

   

                                                            
2 0 Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  21
 https://plink.ir/ldQgS 
2 2 Murtaja Qureiris 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  23
 https://www.middleeastmonitor.com/20200213‐youngest‐prisoner‐in‐saudi‐arabia‐handed‐
8‐year‐prison‐term/ 
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، مبني 24المللي مذهبي آمريكاهاي بينسيون آزاديانتشار گزارش ساالنه از سوي كمي الف)
تر بر شيعيان بحريني در قالب كارزار گسترده شدهاعمالهاي بر به وقوع پيوستن محدوديت

  هاي مخالف در اين كشور؛ عليه گروه
ليه اشاره به مردود شمردن توجيه حكومت بحرين مبني بر تداوم اعمال محدوديت ع ب)

 هاي مشروع مقامات آن، در مواردي چون مورديان بر اساس دغدغههاي مذهبي شيعآزادي
ي ديگر وحاناستنتاق قرار دادن دعاي يك روحاني شيعه در مورد امام حسين (ع) و يا دعاي ر

  عنوان سخنراني سياسي؛ به در مورد زندانيان، از سوي مقامات امنيتي و به شمار آوردن آن
مسئوالن مجالس  تن از 6تن از مداحان و  5به فراخواندن اشاره به اقدام مقامات امنيتي  ج)

 ومورد از برچيدن پالكاردها  17تحريم، همچنين وجود شواهد و مدارك در خصوص 
  هاي مربوط به مراسم عاشورا؛پرچم

جهت سركوب شيعيان و » حمايت ايران«برداري حكومت بحرين از بهانه اشاره به بهره د)
  ؛25جواخراج و سلب تابعيت از چندين مخالف مسالمت رهبران مخالفان، منجر به

  
شنبه ، در روز پنج26انتشار گزارش ساالنه از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2

، در خصوص رو به وخامت نهادن وضعيت حقوق بشر در بحرين در 1398اول اسفندماه 
نكات قابل ذكر اين  .با نهمين سالگرد قيام مردم اين كشور زمانهمميالدي،  2019سال 

  اند از: گزارش عبارت
بار شهروندان خود و اشاره به تداوم اقدام حكومت بحرين به سركوب خشونت الف)
  امان در قبال هر نوع مخالفت؛اندازي كارزاري بيراه

اشاره به اقدام حكومت بحرين به انحالل تمامي احزاب مخالف و مطبوعات مستقل،  ب)
انه معترضان، مورد هدف قرار دادن منتقدان و پليسي كردن رحمهمچنين سركوب بي

  هاي اجتماعي با تصويب قوانين جديد در زمينه جرائم سايبري؛فضاي شبكه
                                                            

2 4 United States Commission on International Religious Freedom 
  رور. قابل بازيابي در لينك:  گزارش پايگاه خبري بحرين مي 25

http://www.bahrainmirror.com/en/news/57166.html 
2 6 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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كشور در  تن از شهروندان اين 300اشاره به مورد محاكمه قرار دادن گروهي بيش از  ج)
هاي ازداشتگاهجه در بفشار و شكنشده تحت ميالدي، بر اساس اعترافات گرفته 2019سال 

  اين كشور؛
ا توجه ميالدي، ب 2019هاي بحرين در سال اشاره به رو به وخامت نهادن شرايط زندان د)

 وهاي مذهبي، شكنجه و شرايط غيربهداشتي به قرار گرفتن زندانيان در معرض تبعيض
ا، در اوت ذتن از زندانيان به دست زدن به اعتصاب غ 600منجر شدن آن به اقدام بيش از 

  همين سال در راستاي دستيابي به حقوق اساسي خود؛
اشاره به محكوم شدن حكومت بحرين به ناكارآمدي متداوم در فراهم آوردن  ه)

ها در معرض هاي درماني و پزشكي الزم براي زندانيان، با توجه به قرار دادن آنمراقبت
  شان؛سي، با توجه به موقعيت سياهاي سيستماتيك پزشكيمحروميت

زم در دابير الاذ تاشاره به تداوم ناكارآمدي دولت بريتانيا در به رسميت شناختن و يا اتخ و)
 المللي در خصوص موارد نقض حقوق بشر در بحرين، با توجه بهزمينه هشدارهاي بين

  شر آن؛بهاي مالي و فني بريتانيا از اين كشور و نهادهاي ناكارآمد و ناقض حقوق حمايت
سازي موقعيت خود در اقتصاد جهاني، هاي حكومت بحرين جهت عاديره به تالشاشا ز)

عنوان ها بهبرداري از آنگذاري در رويدادهاي ورزشي و فرهنگي و بهرهاز طريق سرمايه
حال مورد هدف قرار دادن الملل خود و درعينبخش مهمي از راهبرد روابط بين

  ؛27ف نمودن اين وجههمتخاصمانه شهروندان در تالش براي تضعي

  
، در 28انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -3

، در خصوص اقدام مجلس سناي بلژيك به تصويب 1398شنبه اول اسفندماه روز پنج

                                                            
  ك:حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لين گزارش ساالنه مؤسسه 27

 http://birdbh.org/2020/02/human‐rights‐continued‐to‐deteriorate‐in‐bahrain‐in‐2019‐finds‐
bird‐annual‐report/ 
2 8 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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نكات قابل ذكر اين گزارش . در مورد موارد نقض حقوق بشر در بحرين ايقطعنامه
  اند از: عبارت
، به طرح اين قطعنامه، با تمركز بر موضوع اعدام و 29اقدام سناتور اوري ون دو وُور الف)

ه تصويب رسيدن آن در نهمين سالگرد خيزش هاي بيان و اجتماعات و بموارد نقض آزادي
  مردمي در اين كشور؛

 نونياشاره به تداوم اقدامات حكومت بحرين و حتي تشديد سركوب و مورد پيگرد قا ب)
عدام ات اقرار دادن فعاالن سياسي و حقوق بشري، ضمن محكوم كردن شديد استفاده از مجاز

فراد دد اجدد اين احكام و يا محاكمه مجو درخواست از مقامات اين كشور، جهت استمهال م
  موسي؛ عليحسيناعدام و قرباني شكنجه، ازجمله محمد رمضان و  ياجرادر آستانه 

ترين و تحقيرآميزترين نوع ترين، غيرانسانيرحمانهمثابه بيشمار آوردن اعدام بهبه ج)
ن بحريني شهرونداتن از  8مجازات، ضمن تأكيد بر رنج بسيار شديد رواني تحميل شده بر 

 حكم خود؛ ياجرادر آستانه 

رفته شده اعترافات گ –برداري دستگاه قضايي بحرين از اعترافات اجباري اشاره به بهره د)
هاي محمد رمضان و هاي قضايي، ازجمله در پروندهدر رويه -تحت شكنجه و ارعاب 

 مي افرادموسي و درخواست از حكومت بحرين جهت، محاكمه مجدد تما عليحسين
 محكوم به اعدام و سرانجام لغو اين مجازات از نظام قضايي كشور؛

كيل ي تشاشاره به احترام ننهادن حكومت بحرين به حقوق جهاني آزادي بيان و آزاد ه)
هاي رغم متعهد بودن آن در اين زمينه با توجه به عضويت در كنوانسيوناجتماعات، به

 لب تابعيت و حق شهروندي، ممنوعيتاتي چون، سالمللي و به شمار آوردن اقدامبين
 عنوان ابزارفعاليت احزاب مخالف سياسي و مورد هدف قرار دادن فعاالن سياسي، به

  سركوب سياسي؛

                                                            
2 9 Orry Van de Wauwer 
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درنگ و بدون قيد و شرط زندانيان درخواست از حكومت بحرين جهت آزاد كردن بي و)
عضويت در حزب يا جنبشي افرادي كه به دليل عقايد سياسي و يا  –سياسي و عقيدتي 
  ؛30اندسياسي زنداني شده

  
، 1398، در روز اول اسفندماه 31انتشار گزارش از سوي مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا - 4

فرهنگ معافيت از مجازات در «در خصوص برگزاري رويدادي در پارلمان اروپا، تحت عنوان 
حقوق بشر اروپا و گروه الگوي ، توسط مركز دموكراسي و »بحرين: نقش اتحاديه اروپا؟

  موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است:. سازمان ملل در دانشگاه آزاد بروكسل
هاي جامعه استفاده در تمامي بخشگسترده شدن موارد نقض حقوق بشر و سوء الف)

ن با ي و معترضامورد هدف قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياس ويژهبهبحرين و 
اي همچون، سلب تابعيت، همچنين گسترش جويانهبا اقدامات تالفي مواجههبهيد شدن تهد

  ميالدي؛ 2011معافيت عامالن اين اقدامات از مجازات از سال 
بدون  اشاره به اعمال تبعيض عليه جامعه شيعه بحرين از سوي مقامات اين كشور، ب)

  با عواقب و پيامدهاي آن؛ شدنمواجه
آميز ت از دست رفته حكومت بحرين در زمينه ايجاد اصالحات مسالمتاشاره به فرص ج)

و در عوض مبادرت  32در كشور بر اساس گزارش كميسيون مستقل تحقيقات بحرين
خانواده سلطنتي، همچنين ممانعت به عمل  سني مذهبورزيدن آن به حفظ نظام مطلقه 

  آوردن از اتخاذ هرگونه اقدام عليه ناقضان حقوق بشر؛
افزون حكومت در راستاي تحت نظارت و كنترل قرار دادن شاره به اقدامات روزا د)

هاي جديد و همچنين از طريق اجرايي كردن قوانين شهروندان خود، به كمك فناوري

                                                            
  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش   30

 https://www.adhrb.org/2020/02/the‐belgian‐senate‐passes‐a‐resolution‐on‐bahrain‐
addressing‐various‐human‐rights‐violations/ 
3 1 European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
3 2 Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) 
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ميالدي، مبني بر ارائه دادن تفسيري گسترده از  2019و  2014هاي جرائم سايبري در سال
مورد پيگرد قانوني قرار دادن  روازاينمجازي و انگاري مضامين فضاي تروريسم و جرم

  مدافعان حقوق بشر؛
ظام نمعضالت پيش روي شهروندان بحريني جهت ايجاد اصالحات در  منشأاشاره به  ه)

اري بيك حكومت خود و اعتماد به آن، ازجمله حبس خودسرانه معترضان جوان، نرخ باالي
مذهب از جامعه، همچنين هندان شيعمنزوي كردن شهرو –ويژه در ميان جوانان به –

  ميالدي؛ 2011رابر اعتراضات سال ببار حكومت در واكنش خشونت
ثبت أثيري ماي ايجاد تپارلمان اروپايي در تالش بر ويژهبهاشاره به نقش اتحاديه اروپا،  و)

و  آوردن نمايندگان سياسي گرد همدر حمايت از حقوق بشر در بحرين، ازجمله از طريق 
ت ران مخالف كشور جهت پرداختن به وضعيت حقوق بشر در آن: اين در حالي اسرهب

  ود؛بمذاكرات انجام شده پس از سركوب اعتراضات در اين كشور با شكست مواجه شده 
تر ياسيعي ساشاره به توصيه سخنرانان اين رويداد به پارلمان اروپا، جهت اتخاذ موض ز)

  زجمله:در قبال وضعيت حقوق بشر در بحرين ا
  به سياست خارجي خود؛ 33الحاق قانون مگنيتسكي اروپا -
مينه آفريني بيشتر در زهاي حقوق بشري پارلمان اروپا به نقشاقدام نماينده عالي و كميته -

  موارد نقض حقوق بشر؛
حمايت به عمل آوردن بيشتر از شهروندان بحريني مورد هدف قرار گرفته و در صدد  -

ها در از كشورهاي اروپايي، با توجه به سلب شدن تابعيت از اكثريت آن جوييپناهدريافت 
هاي سياسي، اقتصادي و شان از حقوق و حمايتمحروم شدن درنتيجهكشورشان و 

  ؛34اجتماعي

                                                            
عليه مقامات روسيه به دليل ميالدي  2012است كه آمريكا در سال  قانون مگنيتسكيقانون مگنيتسكي اروپا، نسخه اروپايي  33

آمريكا يالدي، م 2016قانون، از سال  بر اساس اين .مرگ سرگئي مگنيتسكي، وكيل روسي، در زندان مسكو تصويب كرده بود
ا ها براي سفر به آمريكنآها را توقيف و درخواست هاي آنيا را مجازات و داراييمجاز است ناقضان حقوق بشر در سراسر دن

  را رد كند. 
  گزارش مركز دموكراسي و حقوق بشر اروپا. قابل بازيابي در لينك: 34

 https://www.ecdhr.org/?p=735 
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 28، در روز دوشنبه 35انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -5
حكومت بحرين با زندانيان سياسي از  ، در خصوص محكوميت نحوه رفتار1398ماه بهمن

   اند از:         موارد مهم اين گزارش عبارت. سوي كارشناسان سازمان ملل
مت حكو سوء رفتارگزارشگر ويژه سازمان ملل در خصوص  8ابراز نگراني عميق  الف)

هاي ندانبحرين با زندانيان سياسي، ازجمله هاجر منصور، مدينه علي و نبيل رجب در ز
ا رحمانه، غيرانساني يمثابه اعمال شكنجه و ديگر رفتارهاي بيين كشور و برشمردن آن بها

  تحقيرآميز؛
ني بر ن، مببه دولت بحري نامهاشاره به اقدام گزارشگران ويژه سازمان ملل به ارسال  ب)

ها و موارد نقض حقوق بشر از سوي مأموران استفادهاي از سوءمستندسازي مجموعه
  هاي مذهبي و آزار و اذيت؛هاي پزشكي، تبعيض، ازجمله غفلتكشورها در اين زندان

زادي از با مدينه علي پس از آ صاحبهنخستين مهاي كارشناسان بر اساس اشاره به يافته ج)
سال حبس در زندان زنان شهر عيسي، در ماه گذشته بر اساس قانون محكوميت  2

 است رشگران ويژه جاي پرسشغيرسالب آزادي: اين در حالي است كه همچنان براي گزا
ب كه چرا حكومت بحرين با تعيين اين نوع محكوميت براي هاجر منصور و نبيل رج

  موافقت نكرده است؛
علي و  دينهماشاره به اقدام مأموران زندان زنان شهر عيسي به مورد حمله قرار دادن  د)

  يالدي؛م 2018ر سال شان در پارلمان بريتانيا در سپتامبهاجر منصور پس از طرح پرونده
كرر ماشاره به موارد ديگر نقض حقوق بشر در اين زندان، ازجمله، محروم كردن  ه)

وانع صب مزندانيان از مراجعه به پزشكان متخصص و يا ارائه نتايج آزمايشات پزشكي، ن
هاي ل آوردن از تماس، جهت ممانعت به عمهاي خانوادگيدر جريان مالقاتاي شيشه

  هاي ديني و مذهبي و ديگر اشكال آزار و اذيت؛نين اعمال تبعيضفيزيكي، همچ
نهاد حكومتي نظارت بر حقوق بشر كه  –اشاره به متهم شدن مؤسسه ملي حقوق بشر  و)

از سوي كارشناسان سازمان  –شود بودجه آموزش كاركنان آن از سوي بريتانيا تأمين مي
                                                            

3 5 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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ي، همچون مؤسسه حقوق و سازي نهادهاي حقوق بشرملل به تالش براي بدنام
هاي حقوق بشري در ها در مورد دغدغهآن هايافشاء گريدموكراسي بحرين، به دليل 

  شوراي حقوق بشر سازمان ملل؛
 ن مدينهداد اشاره به اقدام ادعايي معاونت مؤسسه ملي حقوق بشر به مورد تهديد قرار ز)

امات يا ها، گزارشگران، مقرسانهعلي به بازگرداندن او به زندان در صورت مصاحبه وي با 
  نهادهاي خارجي در مورد تجارب خود در زندان؛ 

 رينتسرشناس اشاره به موارد نقض به وقوع پيوسته در زندان بدنام جو و عليه نبيل رجب، ح)
يگر داز  مدافع حقوق بشر بحرين، ازجمله اقدام مأموران زندان به جداسازي خودسرانه وي

، عمدتاً زنداني ديگر 9قيدتي و محبوس كردن او در سلولي به همراه ع –زندانيان سياسي 
 هاي خارجي و مرتكب به جرائم مربوط به فساد و فحشاء؛داراي تابعيت

با  يداراشاره به ناگزير شدن اين زنداني به انتظار كشيدن به مدت دو ماه جهت د ط)
مت نهادن رو به وخا درنتيجه ها واي از بيماريبه مجموعه ابتالرغم پزشكان متخصص، به

  شرايط وي؛
تر اشاره به درخواست گزارشگران ويژه از دولت بحرين جهت مداخله هر چه سريع ي)

ها و متوقف ساختن موارد ادعايي نقض حقوق بشر و يا ممانعت به در امور اين زندان
  ؛36عمل آوردن از تكرار آن

  
ماه بهمن 28شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان عفو بين -6

در  ، در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا1398
    اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. ميالدي، ازجمله بحرين 2019سال 
ار اقدامات مقامات بحرين در زمينه مورد تهديد و ارعاب قر مالحظهقابلافزايش  الف)

، پس از توقيف و ويژهبههاي اجتماعي، هاي آن در شبكهدادن منتقدان حكومت و سياست

                                                            
  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 36

 http://birdbh.org/2020/02/8‐un‐experts‐condemn‐bahrains‐treatment‐of‐political‐
prisoners/ 
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نظرات سياسي از تعطيل كردن روزنامه الوسط، روزنامه مستقل و تنها روزنه براي ابراز نقطه
  سوي مخالفان؛

ر قرا انوني، بازجويي و مورد پيگرد قاحضاراشاره به تداوم اقدام مقامات بحرين به  ب)
هاي اجتماعي و ديگر شان در شبكهدادن شهروندان اين كشور، به دليل اظهارنظرهاي

  هاي كشور؛رسانه
مات هاي گروهي براي افراد مواجه با اتهااشاره به تداوم يافتن برگزاري دادگاه ج)

اي هايي كه عادالنه برگزار نشده و از موازين و معيارهدادگاه –تروريستي و متهمان 
  لي به دور بوده است؛الملبين
ن اي –ندي ها به صدور و تأييد احكام سلب تابعيت و شهرواشاره به تداوم اقدام دادگاه د)

افراد  تن را لغو كرده و تعداد 643در حالي است كه مقامات بحرين حكم سلب تابعيت 
 تن رسيده است؛ 350فاقد وضعيت شهروندي به 

مي حات اعالكارگران مهاجر و ناكارآمدي اصال دنشواقعاشاره به تداوم مورد استثمار  ه)
ها، استفادهدرآمد در برابر سوءهاي گذشته در حمايت به عمل آوردن از اين قشر كمسال

  ارگري؛هاي كهمچنين تداوم راه يافتن هزاران شكايت مربوط به دستمزدهاي معوقه به دادگاه
اديده ني و ن زنان از برابري حقوقاشاره به تداوم اقدام حكومت بحرين به محروم كرد و)

  گرفتن بندهاي اصلي كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان؛
احكام  هاي بحرين به صدور احكام جديد اعدام و تأييداشاره به تداوم اقدام دادگاه ز)

اي نخستين ميالدي، بر 2019چندين حكم اعدام در ژوئيه سال  ياجراصادر شده، اشاره به 
شدگان به ، همچنين امتناع مقامات از تحويل پيكر اعدام2017پس از ژانويه سال بار 

 ها؛شان و ممانعت از حضورشان در مراسم تدفين آنهايخانواده

ها، با توجه به محبوس شدن تعداد زيادي از اشاره به تداوم وضعيت ناگوار زندان ح)
بهداشتي، استفاده تنبيهي مأموران از  زندانيان در يك سلول، ناكافي بودن تختخواب و لوازم

سلول انفرادي، اسفبار بودن وضعيت بهداشتي، همچنين وجود مواردي از سمي بودن 
هاي درماني و ها از مراقبتهاي پوستي و محروميت آنزندانيان به بيماري ابتالغذاها، 
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هاي زاتدر بسياري از موارد مصداق رفتارها و مجا –در زندان جو  ويژهبهپزشكي، 
  ؛37رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميزبي
  
تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -7

سال حبس  3، در خصوص محكوم شدن يك شهروند بحريني به تحمل 1398ماه بهمن 28
سطينيان، اشاره به دليل آتش زدن پرچم رژيم اسرائيل در تظاهرات اعتراضي حمايت از فل

به مورد پذيرش واقع نشدن درخواست تجديدنظر حكم مزبور از سوي ديوان عالي 
ها استيناف و مورد اعتراض قرار گرفتن شديد آن از سوي فعاالن بحريني، ازجمله اقدام آن

هاي اجتماعي به تالش پادشاهي بحرين در جهت به نشان داد اعتراض خود در شبكه
  ؛38يي از مقامات رژيم اسرائيل با صدور اين حكمخشنود ساختن و دلجو

 

، 1398ماه بهمن 25انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه  -8
  ر:بشهروند بحريني در آستانه دريافت حكم اعدام، مبني  32در خصوص قرار داشتن 

ها و مطالعات مؤسسه ، رياست كميته گزارش39اشاره به اظهارات فاطيما يازبك الف)
 3، در كنفرانس مطبوعاتي برپا شده از سوي  40دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)

ارزيابي موارد «ماه در بيروت، تحت عنوان بهمن 24شنبه نهاد حقوق بشري، در روز پنج
تن از  32، مبني بر قرار داشتن »41ميالدي 2019نقض حقوق بشر در بحرين در سال 

تمامي  شدنواقعثمر شهروندان اين كشور در آستانه دريافت حكم اعدام، پس از بي
  هاي حقوقي؛روزنه

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش ساالنه سازمان عفو بين 37

 https://www.amnesty.org/en/countries/middle‐east‐and‐north‐africa/bahrain/report‐
bahrain/ 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  38
 https://www.middleeastmonitor.com/20200217‐bahrain‐court‐sentences‐protester‐to‐3‐
years‐for‐burning‐israeli‐flag/ 
3 9 Fatima Yazbek 
4 0 Gulf Institute for Democracy and Human Rights 
4 1  "Evaluating the Violations in Bahrain during 2019" 



  23                   ) 16نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

 سوي اشاره به مورد هدف قرار گرفتن بخش اعظمي از اقشار مختلف اين كشور، از ب)
بشر و  ميالدي، ازجمله زنان بحريني و مدافعان زن حقوق 2019حكومت بحرين، در سال 

 ان اين كشور؛حتي كودك

اشاره به مستندسازي مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)، در زمينه حبس  ج)
 2019ماه نخست سال  5تن از كودكان بحريني به اتهام ارتكاب به جرائم سياسي در  30

 6كودك ديگر در همين بازه زماني، همچنين اشاره به  20ميالدي و بازداشت خودسرانه 
مورد از ديگر اشكال نقض  33مورد اعمال شكنجه و  33اجباري،  مورد ناپديدشدگي

  ؛42تن از كودكان اين كشور در اين مدت 17حقوق بشر عليه 
  
 25جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 9

م دور احكا، در خصوص ابراز نگراني فعاالن حقوق بشر بحريني در مورد ص1398ماه بهمن
  از: نكات مهم اين گزارش عبارت است. اعدام براي زندانيان مورد شكنجه قرار گرفته

ن ر ايابراز نگراني كارشناسان حقوق بشر در بحرين در خصوص اقدام دادگاهي د الف)
س پلي كشور به تأييد حكم اعدام محمد رمضان و حسين موسي، متهم به كشتن يك مأمور

  ميالدي؛ 2014ل در انفجار بمبي در سا
ر شان داشاره به مورد شكنجه قرار گرفتن اين دو زنداني بحريني پس از دستگيري ب)

به مرگ، همچنين تأييد  2015شان در مارس سال ميالدي و محكوم شدن 2014فوريه سال 
  ؛2015اين حكم از سوي ديوان عالي كيفري در نوامبر سال 

رت ابسته به دفتر دادستاني عمومي وزااشاره به توصيه واحد تحقيقات ويژه و ج)
بر  دادگستري بحرين به برگزاري جلسه محاكمه پس از آشكار شدن شواهد جديد مبني

 شان تحت شكنجه؛دعاوي متهمان در خصوص قرار گرفتن

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 42

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57132.html 



  24                                                                                                                              80گزارش راهبردي 

 

و  2018خواهي به تعليق حكم اعدام در اكتبر سال اشاره به اقدام دادگاه فرجام د)
  ؛ژانويه سال جاري ميالدي تيناف به تأييد حكم در ماهحال اقدام دادگاه اسدرعين

المللي، هاي حقوق بشري داخلي و بينها و سازمانهاي شديد گروهاشاره به اعتراض ه)
مثابه الملل، به اين حكم و به شمار آوردن دادگاه برگزار شده، بهازجمله سازمان عفو بين

 ؛43»ت گرفته شده از متهمان تحت شكنجهدادگاه به شدت غيرمنصفانه و متكي بر اعترافا«

  

، 1398ماه منبه 25انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز جمعه  -10
  ر:كودك، مبني ب 20مورد دستگيري خودسرانه در بحرين، شامل  349در خصوص وقوع 

انس ، در كنفر44اشاره به اظهارات باقر درويش، رئيس انجمن حقوق بشر بحرين الف)
ماه در بيروت، بهمن 24شنبه نهاد حقوق بشري، در روز پنج 3مطبوعاتي برپا شده از سوي 

، مبني بر »ميالدي 2019ارزيابي موارد نقض حقوق بشر در بحرين در سال «تحت عنوان 
ماهه  6زن در  3كودك و  20مورد دستگيري خودسرانه در اين كشور، شامل  349وقوع 

  ميالدي؛ 2019نخست سال 
رض كودك، در مع 6تن از شهروندان بحريني، ازجمله  84اشاره به قرار گرفتن  ب)

زن  5كودك و  25تن از مردم اين كشور، شامل  447ناپديدشدگي اجباري و دستگيري 
 جهت ارجاع به مقامات قضايي به داليل سياسي؛

 يابه شيوه ي،تأكيد بر اقدام نيروهاي امنيتي به يورش بردن به منازل و مناطق مسكون ج)
ه بحمله  386حمله به مناطقي در سراسر كشور و  2125انگيز، شامل غيرقانوني و رعب

  منازل و اماكن خصوصي؛
ا ايجاد جايي شهروندان باشاره به اقدام نيروهاي پليس به اعمال محدوديت براي جابه د)

  شان؛الخريب امويا تو مصادره و  هاايستگاه بازرسي، مورد آزار و اذيت قرار دادن آن 330

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –پايگاه خبري گزارش  43

https://www.middleeastmonitor.com/20200214‐bahrain‐human‐rights‐activists‐concerned‐
about‐death‐sentences‐in‐torture‐case/ 
4 4 Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 



  25                   ) 16نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

پراكنانه و يا مقاله و پيام نفرت 5442اشاره به اقدام مطبوعات بحريني به چاپ و نشر  ه)
پراكني عليه مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسي، برخوردار از مضامين برانگيزاننده نفرت

  .45هاي حقوق بشريشهروندان بحريني، نهادهاي سياسي مخالف و سازمان
  
  تحده عربيامارات م*
 30، در روز چهارشنبه 46انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1

هاي حقوق بشري در خصوص هاي جدي گروه، در خصوص ابراز نگراني1398ماه بهمن
 2017هاي امارات از سال سالمت احمد منصور، مدافع حقوق بشر محبوس در زندان

   رح زير است:نكات مهم گزارش به ش. ميالدي
امناسب يط نتداوم يافتن اقدام احمد منصور به اعتصاب غذاي تر، در اعتراض به شرا الف)

  ميالدي؛ 2019عليه وي، از سپتامبر سال  سوء رفتارزندان الصدر و اعمال 
استفاده قرار ، مبني بر مورد سوء47اشاره به گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس) ب)

ين زنداني و از دست دادن توانايي راه رفتن خود به دليل اعتصاب گرفتن روحي و رواني ا
ماهه، همچنين محروميت متداوم وي از تشك خواب، نور آفتاب، كتاب و غذاي پنج
  تلويزيون؛ 

حمد رحمانه و غيرانساني در زندان به دست زدن ااشاره به منجر شدن رفتارهاي بي ج)
ه، و هفت 4ميالدي، به مدت  2019رس سال ما 17منصور به دو اعتصاب غذا، نخست از 

ا ني بقطع آن پس از صدور مجوز از سوي مقامات زندان جهت امكان برقراري تماس تلف
سپتامبر  7مادر بيمار خود و برخورداري از مزيت هواخوري براي نخستين بار و دوم از 

داوم هاي مت، پس از قرار گرفتن در معرض ضرب و شتم شديد و عهدشكني2019سال 
 مسئوالن زندان؛

                                                            
  ور. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري بحرين مير 45

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/57140.html 
4 6 Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
4 7 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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، باريكز اشاره به اقدام مأموران زندان به خوراندن اجباري غذا به وي هر چند رو د)
پتامبر س 14ها از اين اقدام و تداوم يافتن اعتصاب غذاي احمد منصور از دست كشيدن آن

  سال گذشته ميالدي، با بسنده كردن او به خوردن تنها مايعات؛
الملل و مركز نهادهاي حقوق بشري، همچون سازمان عفو بيناشاره به درخواست  ه)

درنگ حقوق بشر خليج (فارس) از مقامات امارات متحده عربي، جهت آزاد كردن بي
هاي درماني و ضروريات احمد منصور و حصول اطمينان از برخورداري وي از مراقبت

 المللي؛الزم، همچون تشك خواب، ورزش و نور آفتاب، براي اساس حقوق بين

درنگ ياشاره به درخواست مركز حقوق بشر خليج (فارس) از سازمان ملل جهت اعزام ب و)
ان دافعمكارشناسان مستقل، ازجمله گزارشگر ويژه اين سازمان در زمينه موضوعاتي چون، 

ربي عهاي خودسرانه يا آزادي بيان، به امارات متحده حقوق بشر، اعمال شكنجه، بازداشت
  با احمد منصور؛ جهت مالقات

ميالدي، به جرم توهين به  2018مه سال  29الزم به يادآوري است كه احمد منصور در  ز)
، ازجمله رهبران اين كشور و تالش جايگاه و اعتبار امارات متحده عربي و نمادهاي آن

هاي براي تخريب روابط امارات با همسايگان خود، از طريق نشر اكاذيب در شبكه
ساله، همچنين  3سال حبس و قرار گرفتن تحت مراقبت  10حكوم به تحمل اجتماعي، م

  ؛48هزار دالر آمريكا) شد 270درهمي (حدود  ميليونيكپرداخت جريمه نقدي 

  
ماه بهمن 28شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان عفو بين -2

در  خاورميانه و شمال آفريقا ، در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي منطقه1398
       ست:  نكات مهم گزارش به شرح زير ا. ميالدي، ازجمله امارات متحده عربي 2019سال 

                                                            
  ربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده ع  48

 http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐serious‐concerns‐raised‐over‐safety‐prisoner‐ahmed‐
mansoor 



  27                   ) 16نگاهي به كارنامه حقوق بشري عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي ( 
 

 

  

 

، رانهمتهم شدن امارات متحده عربي به ارتكاب به كارزارهاي اعمال حبس خودس الف)
 ينهاي اجباري عليه شهروندان و ساكنان مقيم اين كشور، همچنشكنجه و ناپديدشدگي

 اعمال محدوديت عليه آزادي بيان؛

تگاه ي دساشاره به مستندسازي موارد متعددي از نقض حقوق زندانيان، عمدتاً از سو ب)
  امنيتي حكومت؛

ها براي اشاره به اقدام حكومت به دستگيري خودسرانه شهروندان خود، حبس آن ج)
ها در معرض شكنجه و آنر دادن هاي نامعلوم و قراهاي متمادي در مكانها و ماههفته

  استفاده؛ديگر اشكال سوء
ن رار دادقوني اشاره به اقدام مقامات اماراتي به بازداشت خودسرانه و مورد پيگرد قان د)

ها طلب، سركوب هرگونه نقد و انتقاد از حكومت، همچنين قرار دادن دهمخالفان صلح
  هاي اين كشور؛انعقيدتي در شرايط به شدت اسفبار در زند –زنداني سياسي 

 هبرياشاره به محكوم كردن مشاركت متداوم امارات متحده عربي در ائتالف به ر ه)
ايات ف به جنئتالاعربستان در مبارزه با نيروهاي انصارا... در يمن، با توجه به ارتكاب اين 

در اميان ظنالملل، همچنين اقدام ابوظبي به تسليح شبهجنگي و ديگر موارد نقض حقوق بين
  اين كشور؛

فه خلي اشاره به اقدام حكومت امارات متحده عربي به تسليح و حمايت از نيروهاي و)
  الملل در اين كشور؛ها به موارد جدي نقض حقوق بينحفتر در ليبي و ارتكاب آن

ها تحت نتن آاشاره به ورود متداوم كارگران مهاجر به امارات متحده عربي و قرار گرف ز)
ها، با توجه به ران و نقض حقوق آنمبتني بر استثمار اين كارگ –قيوميت  - »كفالت«نظام 

ر ناگزي درنتيجهشان از مسكن، خدمات درماني و ديگر خدمات دولتي و عدم برخورداري
  اين كارگران به تنها تكيه بر دستمزدشان جهت دريافت خدمات اوليه معيشتي؛شدن 
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هزار  15ه به عربي به اعطاء شهروندي به نزديك اشاره به امتناع حكومت امارات متحد ح)
ه بن اقدام و منجر شدن اي –كه از هيچ مليتي برخوردار نيستند  –از متولدان اين كشور 

  ها از بسياري از خدمات اجتماعي؛تابعيتي اين افراد و محروميت آنبي
هاي اين م دادگاهحال، تداوم اقدااشاره به انجام نپذيرفتن احكام اعدام جديد و درعين ط)

كشور به صدور احكام اعدام جديد، عمدتًا عليه شهروندان خارجي مرتكب به جرائم 
  ؛ 49بارخشونت

  
 20انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي، در روز يكشنبه  -3

، در خصوص رو به 50المللي عدالت و حقوق بشر، به نقل از مركز بين1398ماه بهمن
نكات محوري اين . سياسي در فصل زمستان –نهادن وضعيت زندانيان عقيدتي  وخامت

   گزارش عبارتند از:
دتي عقي –تداوم اقدام مقامات امارات متحده عربي به نقض حقوق زندانيان سياسي  الف)

  ز؛رآميدر زندان الرزين، از طريق اعمال تدابير تنبيهي خودسرانه و رفتارهاي تحقي
 ، با توجه بهفتاررسوء ترين اشكال گرفتن زندانيان در معرض جدي اشاره به قرار ب)

ها به هاي گرم در فصل زمستان و ناگزير شدن آنشان از روانداز و لباسمحروم شدن
 تحمل سرماي سخت در اين فصل؛

از  ني الزممستازاشاره به اقدام مأموران زندان به ممانعت ورزيدن از فراهم آمدن البسه  ج)
ها در برابر پذيري بيشتر آنهاي زندانيان و منجر شدن اين رفتار به آسيبوادهسوي خان
شان از ها با توجه به عدم برخورداريهاي فصل زمستان و رنج بيشتر آنبيماري
  هاي پزشكي الزم؛مراقبت

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:و بينگزارش ساالنه سازمان عف 49

 https://www.amnesty.org/en/countries/middle‐east‐and‐north‐africa/united‐arab‐
emirates/report‐united‐arab‐emirates/ 
5 0 International Centre for Justice and Human Rights 
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ه بهاي زندانيان با توجه هاي دسترسي به زندان الرزين، براي خانوادهاشاره به دشواري د)
ها زير شدن آنكيلومتري شهر ابوظبي و در ميانه صحرا، همچنين ناگ 120آن در  شدنعواق

  هاي متمادي پيش از ورود به زندان براي مالقات؛به انتظار كشيدن براي ساعت
ا يرض سرما شمار آوردن اقدام مأموران زندان به قرار دادن زندانيان در معاشاره به به ه)

مثابه نوعي از اعمال شكنجه ها، بهوردن لباس مناسب براي آنگرماي شديد، بدون فراهم آ
 رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و نقض فاحش حقوق بشر،و يا ديگر رفتارهاي بي

 گونهايناشاره به درخواست از حكومت امارات متحده عربي جهت متوقف ساختن  و)
 .51ل جاري در اختيار زندانياناقدامات و قرار دادن البسه و ضروريات الزم و مناسب با فص

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

  كشورهاي منطقه
  
  ائتالف به رهبري عربستان*
اه شنبه اول اسفندمنيتور، در روز پنجتحليلي الما - انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

ات كودك در ميان تلف 19ه، در خصوص كشته شدن ، به نقل از خبرگزاري فرانس1398
صورت خالصه به شرح به گزارش نيمهم ا يمحورها. ناشي از حمالت هوايي اخير به يمن

   ت:اس ريز

صدور بيانيه از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، مبني بر  الف)
شامل  –تن ديگر  18و مجروح شدن  –دختر  11پسر و  8شامل  –كودك  19كشته شدن 

                                                            
  هاي: المللي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينكمركز حقوق بشر امارات متحده عربي، به نقل از مركز بينگزارش  51

http://www.echr.org.uk/en/news/uae‐prisoners‐conscience‐deteriorating‐condition‐gets‐
worse‐winter 
http://www.ic4jhr.org/en/2014‐11‐30‐18‐36‐45/media/1074‐hard‐winter‐for‐inmates‐held‐
at‐the‐%E2%80%9Cguantanamo‐of‐the‐uae%E2%80%9D.html 
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 26در حمالت اخير به منطقه الجوف در شمال يمن، در روز شنبه  –دختر  9پسر و  9
  ماه؛بهمن
 كه عليه منطقه –ر اين حمالت غيرنظامي د 31كم اشاره به كشته شدن دست ب)

  غيرنظامي پرجمعيت و به هنگام حضور كودكان صورت پذيرفت؛
.. مبني بر الت هوايي پس از ادعاي نيروهاي انصارا.اشاره به انجام پذيرفتن اين حم ج)

  ساقط كردن يك فروند هواپيماي متعلق به ائتالف به رهبري عربستان؛
شيدن به هاي درگير جهت پايان بخاشاره به درخواست اين نهاد سازمان ملل از تمامي طرف د)

كشور و  گذشته در اينكننده ميزان خشونت در چند هفته منازعات، با توجه به افزايش نگران
  ترين پيامدهاي اين مناقشه؛ناگزير شدن كودكان يمني به تحمل متداوم سنگين

هاي آمار ه بهاشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن گسترده نيروهاي ائتالف عربي، با توج ه)
 ديد نظره تجباالي تلفات غيرنظاميان ناشي از حمالت هوايي اين نيروها و منجر شدن آن ب

  خي از كشورهاي غربي در مورد صادرات تسليحات به كشورهاي عضو ائتالف؛بر
نيروهاي نظامي مقصر در مورد حمله  52اشاره به قصد نيروهاي ائتالف به محاكمه كردن و)

  53قرار دادن مهلك غيرنظاميان يمني؛
                                                            

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 52
هاي ، در خصوص محاكمه شدن نيرو1398بهمن ماه  24شنبه ز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در رو*

  ، مبني بر: به اتهام جنايات جنگي در يمنائتالف به رهبري عربستان 
 ابراز آمادگي ائتالف نظامي به رهبري عربستان براي انجام تحقيقات و تشكيل دادگاه  الف)

 ؛سوي نظاميان خود در مورد نقض قوانين جنگي و احتمال ارتكاب جنايات جنگي از
با اشاره به گي ميالدي، مبني بر متهم شدن اين ائتالف به جنايت جن 2017يادآوري كردن گزارش سازمان ملل در سال  ب)

 ؛كشته شدن صدها كودك يمني
ز موضع نشيني سازمان ملل متحد ااشاره به مواجه شدن اين گزارش با اعتراض شديد حكومت عربستان و سرانجام عقب ج)
  ؛گيايات جناز فهرست مظنونان ارتكاب جنود و اقدام آن به اصالح واژگان به كار برده شده و حذف نام اين كشور خ
س از پاعالم آن  آوري شدن نتايج تحقيقات واشاره به اظهارات اخير تركي المالكي، سخنگوي نيروهاي ائتالف، مبني بر گرد د)

و  آن اط بدوستانه و ضوابط مرتبالمللي انسانبه قوانين بينايبندي نيروهاي ائتالف انجام محاكمه و صدور آراء، ضمن تأكيد بر پ
 برخورد با هر گونه تخلف؛

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

غيرنظامي در يمن  7500دست كم ) 2019( ميالدي ناظران سازمان ملل متحد تا پايان تابستان سال گذشتهبنابر گزارش  و)
همزمان يك گروه ناظر ديگر  .انداند كه اكثر آنها قربانيان حمالت هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان بودهكشته شده
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 يز بانلل، گفتني است كه ليز گرانده، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه در سازمان م ز)
پذيري خواند و از عدم مسئوليت» توجيهغيرقابلبار و فاجعه«اين واقعه را  ايبيانيهصدور 
د كه مه افزوسال از اين منازعه انتقاد كرد. وي در ادا 5هاي متخاصم پس از گذشت طرف

هاي درگير موظف به حمايت از جان المللي تمامي طرفبر اساس قانون بشردوستانه بين
  غيرنظاميان هستند؛

 

، در 1398ماه بهمن 25انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -2
نكات قابل ذكر اين . 54خصوص ارتكاب جنايت جنگي در يمن توسط محمد دحالن

  اند از: ارتگزارش عب
به متهم  –مستقر در لندن  -  55المللي حقوقي استوك اند وايتاقدام شركت بين الف)

به دست داشتن در ، وليعهد ابوظبي ،مشاور محمد بن زايد آل نهيان كردن محمد دحالن،
اين شركت ، به نمايندگي از موكالن خود: گفتني است كه ترورها و جنايات جنگي در يمن

كه برادرش در يمن » صالح مسلم سالم«و  نگارروزنامه» سليمان ...عبدا«ز به نمايندگي ا
دادگستري آمريكا و تركيه  هايوزارتخانهشكايت خود را به پليس لندن و  شدهكشته

 ؛تحويل داده است
حده ت متاشاره به برخورداري اين شركت از مستنداتي مبني بر ارتكاب حكومت امارا ب)

دوران هاي فراقانوني و استفاده از مزهمچون اعمال شكنجه، قتل عربي به جنايات جنگي،
ايد بدن: در يمن و اقدام اين شركت به تشكيل پرونده عليه امارات نزد اداره پليس لن

 ؛تده اسدر اين شكايت نام مسئوالن نظامي و سياسي ارشد امارات آمكرد كه  خاطرنشان

                                                                                                                                                            
هزار نفر از آنان  12اند كه حداقل هزار نفر كشته شده 100كم  سال گذشته دست 5كه در جريان نبردهاي  داده استگزارش 

  .اندغيرنظامي بوده
  تحليلي المانيتور، به نقل از خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك: -گزارش پايگاه خبري  53

 https://www.al‐monitor.com/pulse/contents/afp/2020/02/yemen‐conflict‐children.html 
5 4 Mohamed Dahlan 
5 5 Stoke and White 
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متحده و نين در وزارت دادگستري اياالتجريان افتادن اين پرونده همچاشاره به به ج)
 دادستاني استانبول در تركيه؛

عنوان عامل شمار آمدن رهبران ارشد امارات متحده عربي، در اين پرونده، بهاشاره به به د)
، هد ابوظبيو مشاور وليعتبار اصلي اين جنايات و معرفي شدن محمد دحالن فلسطيني

 ؛مقر حزب اصالح يمن يكي از عوامل انفجار درعنوان به
طي دو سال اخير در يمن افزايش يافته و اين در حالي است كه عمليات تروريستي  ه)

محمد متحده، بر اساس يك پژوهش انجام شده در اياالتاما  .اندعامالن آن مشخص نشده
ترين بازيگر امارات متحده عربي در رهبر معزول از جنبش فتح فلسطين و معروف ،دحالن
  56.57تپرده اين جنايات اس در پشت ،منطقه

 

                                                            
عضو سابق جنبش  ،كرد كه امارات از محمد دحالن ءسايت بازفيد آمريكا افشاميالدي،  2018 سال پيش از اين نيز در اكتبر 56

ا يژه آمريكويروهاي نواسته بود تا در عقد قرارداد با يك شركت امنيتي آمريكايي كه شامل نظاميان سابق خ، فتح در فلسطين
هاي خصيتشموريت آن ترور أاست نقش واسطه را داشته باشد. هدف از اين قرارداد تشكيل يك گروه جاسوسي بود كه م

 نوامبر رانسه نيز درهمين راستا يك دفتر حقوقي در ف در آمد.به شمار مي سياسي و مذهبي نزديك به حزب اصالح در يمن
ه ديوان ميان يمن بغيرنظا عليهامارات به اتهام استفاده از جاسوسان در ارتكاب جنايات جنگي عليه دادخواستي ، 2017 سال

  .المللي ارجاع داده بودكيفري بين
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  57

 https://www.aa.com.tr/en/middle‐east/top‐uae‐officials‐to‐face‐legal‐cases‐in‐uk‐us‐
turkey/1732012 


