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  ٣                  )             ١١( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

  

  رويداد

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، گزارش١٣٩٩در مردادماه و شهريورماه كشورهاي منطقه، 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستاخبار آشكار به

١گروهي صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 

  ت:اس ريشرح ز

  

  

  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي قوقالف) موارد نقض ح

  عربستان سعودي*

، ١٣٩٩رماه شهريو ١٢انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -١

ان. به اعدام به جرم حمله به شيعينفر در عربستان سعودي  ٧در خصوص محكوم شدن 

           اند از:   موارد مهم اين گزارش عبارت

مهاجم  ٧اقدام دادگاه ويژه كيفري در عربستان سعودي به صدور حكم اعدام براي  الف)

حبس  سال ٢٥تن ديگر به تحمل  ٣ميالدي و محكوم كردن  ٢٠١٤كشتار شيعيان در سال 

  احكامي كه در مراجع باالتر قضايي قابل اعتراض است؛ –

                                                             
 –)؛ پايگاه خبري Human Rights Watchبان حقوق بشر ()؛ ديدهAmnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين ١

 Emiratesده عربي (مركز حقوق بشر امارات متح )؛Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور (

Centre for Human Rights (ECHR)المللي آزادي در امارات متحده عربي ()؛ كارزار بينInternational 

Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE)) ؛ انجمن حقوق بشر بحرين(Bahrain 

Forum for Human Rights (BFHR) موكراسي و حقوق بشر در بحرين (ها براي دمركز آمريكايي)؛Americans for 

Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)() ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرسAssociated Press (AP)؛( 
شبكه خبري  ) وBBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( ؛)Anadolu Agency( شبكه خبري دويچه وله؛ خبرگزاري آناتولي

  ).Euronewsيورونيوز (
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 ن سابق عضوزندانيا عنوانبهعودي معرفي اين مهاجمان از سوي تلويزيون دولتي س ب)

ه واقع در با حمله به عزاداران در روستاي الدالو، ٢٠١٤روز سوم نوامبر سال داعش كه 

   ؛ردندكهفت نفر را كشته و چندين نفر ديگر را زخمي ن، در شرق عربستا ءاستان احسا

اهي رق پادشنشين در شقرار گرفتن مناطق عمدتاً شيعه چندبارهاشاره به مورد حمله  ج)

نفر در يكي از مساجد  ٢١ميالدي و كشته شدن  ٢٠١٥و  ٢٠١٤هاي عربستان در سال

  ؛٢٠١٥خيز قطيف در مرگبارترين اين حمالت، در ماه مه سال شيعيان در استان نفت

ميليون نفري عربستان سعودي را  ٣٣درصد جمعيت  ١٥تا  ١٠شيعيان گفتني است كه  د)

به  ، تحت حاكميت ايدئولوژي وهابي پادشاهي سعودي عمالًدهند. اين اقليتتشكيل مي

حاشيه رانده شده و به دليل قرابت مذهبي با ايران، به چشم يك چالش امنيتي نگريسته 

٢دنشومي   ؛

  

، ١٣٩٩ شهريورماه ١١شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز سه -٢

  هاي جديد در عربستان، مبني بر:دستگيري در خصوص مورد پرسش قرار دادن انگيزه

ام انج« و »فساد مالي«چهار مقام ارشد و دو شاهزاده عربستان به اتهام بركناري  الف)

: ن، پادشاه اين كشوربه دستور ملك سلما ،در وزارت دفاع »هاي مشكوك ماليفعاليت

 اينبنابر گرچه فرمان بركناري اين شش نفر از سوي ملك سلمان صادر شده است، اما

 ؛گيردترديدي وجود ندارد كه اين اقدامات از سوي محمد بن سلمان صورت ميگزارش 

 ن و پسرر يمد بن تركي، فرمانده نيروهاي عربستان دهشاهزاده ف اشاره به مشاهده نام ب)

است  : گفتنيفراد، در ميان اين اد، معاون فرماندار استان جوفهاو، شاهزاده عبدالعزيز بن ف

هاي كليدي ارتش سلطنتي عربستان نيز در پست ازاينپيشد بن تركي هزاده فشاهكه 

 ؛ته استنظارت بر لشكر پياده سلطنتي را برعهده داش ازجملهو كرده فعاليت مي

                                                             
  ارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: گز ٢

https://per.euronews.com/2020/09/02/saudi-arabia-seven-condemned-to-death-for-anti-
shiite-attack-state-media 
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 در» يمشكوك مال يهاتيفعال«اشاره به عدم قرار گرفتن توضيحات بيشتر پيرامون  ج)

يل براي زداشت اين افراد و يا انتخاب وكبا ها، همچنين مشخص نبودن امكاناختيار رسانه

 رامونيپ قاتيه تحقافراد آمده است ك نيا يدولت عربستان درباره بركنار هيانيب درها: آن

 يرضرو ادامه خواهد داشت و اقدامات يو نظام يپرونده با مشاركت مسئوالن دولت نيا

  ؛صورت خواهد گرفت قاتيتحق نيا جيپس از روشن شدن نتا

رده به ت واره به نگريستن منتقدان محمد بن سلمان با ديده ترديد به صحت اتهامااشا د)

هاي او براي حذف رقبا و تحكيم عنوان تالشاين افراد و به شمار آوردن اين اقدامات به

  قدرت خود؛

الزم به يادآوري است كه محمد بن سلمان پس از به دست گرفتن زمام امور كشور نيز  ه)

ميالدي  ٢٠١٧در سال  .اتهام مبارزه با فساد، دست به اقدامات مشابهي زده بود با استفاده از

و  هكارلتون رياض تبديل به زندان شد - يتز هتل مجلل ر ،به دستور محمد بن سلمان

شماري از مقامات بلندپايه و شاهزادگان خاندان سلطنتي براي چندين هفته در اين هتل 

٣زنداني شده بودند   ؛

  

، در ١٣٩٩ شهريورماه ٦شنبه الملل، در روز پنجزارش از سوي سازمان عفو بينانتشار گ -٣

م حكام اعداعدالت با بازنگري در زمينه ا سويبهخصوص گام ديرهنگام عربستان سعودي 

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. جوان در اين كشور ٣

اي در حساب كاربري يهاقدام كميسيون حقوق بشر عربستان سعودي به صدور بيان الف)

خود در توئيتر، مبني بر فرمان دادستان عمومي كشور در خصوص انجام بازنگري در زمينه 

٤احكام اعدام صادر شده براي علي النمر ٥، عبدا... الظاهر ٦و داوود المرهون  فعال جوان  ٣، 

                                                             
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك:  ٣

 https://plink.ir/ttmEj 
٤ Ali al-Nimr 
٥ Abdullah al-Zaher 
٦ Dawood al-Marhoun 
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اعدام قرار  ساله بوده و تاكنون در آستانه خطر ١٧و  ١٦، ١٧اي كه به هنگام دستگيري شيعه

ميالدي دستگير و متهم به  ٢٠١٢تن همگي در سال  ٣اند: گفتني است كه اين داشته

شان در اعتراضات ضدحكومتي عربستان در استان ارتكاب به جرائم مرتبط با مشاركت

  شرقي اين كشور شدند؛

و ن عفاشاره به واكنش فيليپ لوتر، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازما ب)

سيار بعنوان گامي قابل مالحظه و الملل، در قبال اين خبر، مبني بر به شمار آوردن آن بهينب

سوي عدالت، ضمن درخواست از مقامات عربستان جهت حصول اطمينان از ديرهنگام به

ا دسترسي جوان در فضايي عادالنه، شفاف و آزاد، همراه ب ٣برگزاري محاكمه مجدد اين 

حت ده تشنين حصول اطمينان از عدم استفاده از اعترافات گرفته متهمان به وكيل، همچ

 شكنجه در فرآيندهاي جديد قضايي؛

ه ر دادگاگر دتأكيد بر ضرورت عدم قرار دادن اين جوانان در معرض محاكمه عميقاً معيوب دي ج)

 وضو در ع –ه متعلق به محاكمه متهمان به ارتكاب به جرائم تروريستي است ك - ويژه كيفري 

 هاي عادي؛ضرورت حصول اطمينان مقامات از برگزاري هرگونه محاكمه مجدد در دادگاه

ز سياري ااي باشاره به تداوم يافتن استفاده نظام قضايي عربستان از مجازات اعدام بر د)

  مورد در سال گذشته؛ ١٤٨بار هاي اين كشور به رقم دهشتجرائم و رسيدن تعداد اعدام

ري ازنگدم تالش براي استفاده از تصميم جديد حكومت عربستان جهت بتأكيد بر ضرورت ع ه)

يش پالمللي و يندر احكام اعدام اين جوانان، در راستاي تطهير چهره اين كشور در مقابل جامعه ب

  كشور در رياض، در ماه نوامبر سال جاري ميالدي؛ ٢٠از برگزاري اجالس سران 

ن سعودي جهت در نظر گرفتن استمهال رسمي اشاره به درخواست از مقامات عربستا و)

عنوان نخستين گام در راستاي لغو كامل اين مجازات از نظام براي اين احكام اعدام، به

٧قضايي كشور   ؛

  

                                                             
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين ٧

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/saudi-arabia-review-of-young-mens-
death-sentences-overdue-step-towards-justice/ 
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 ٦شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٤

ندانيان زدر خصوص از سرگيري محاكمه  ، به نقل از خبرگزاري آناتولي،١٣٩٩ شهريورماه

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. سياسي اردني و فلسطيني در عربستان

٩، رئيس كميته اردني زندانيان سياسي در عربستان سعودي٨اظهارات خضر مشايخ الف)  ،

زنداني سياسي فلسطيني و  ٦٠مبني بر اقدام حكومت عربستان به از سرگيري محاكمه 

، در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، به اتهام ٢٠١٩محبوس در اين كشور از سال  اردني

  ؛ »هاي مالي جهت حمايت از فلسطيندريافت كمك«

 ت وزارتقامااشاره به مالقات نمايندگان كميته اردني زندانيان سياسي در عربستان با م ب)

ها با توجه به آزاد دهپرون هايي در اينخارجه اردن و وجود شواهدي مبني بر وقوع پيشرفت

 شور؛شان از كشدن يكي از زندانيان و ارائه دستوراتي به ديگران در مورد احتمال اخراج

حال لزوم هاي زنداني اردني و درعيناشاره به اقدام مقامات سعودي به آزاد كردن ده ج)

ليل جرائم توجه به عدم دستگيري و حبس اين افراد به دليل اتهامات سياسي بلكه به د

١مربوط به مواد مخدر ٠   ؛

 
، ١٣٩٩ شهريورماه ٦شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -٥

ه زارش بگنكات مهم . بازداشت داماد مقام سابق امنيتي منتقد وليعهد عربستاندر خصوص 

   شرح زير است:

ديگر از بستگان سعد اقدام مقامات امنيتي عربستان سعودي به بازداشت يكي  الف)

١الجبري، مقام ارشد اطالعاتي سابق اين كشور، اين بار سالم المزيني ١ جبري ، داماد وي: ال

                                                             
٨ Khidr Mashayekh 
٩ Jordanian Committee on Political Prisoners in Saudi Arabia 

١    تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٠
https://www.middleeastmonitor.com/20200827-saudi-to-resume-trials-of-jordanian-
palestinian-political-prisoners/ 
١١ Salem Almuzaini 
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زماني دستيار محمد بن نايف، وليعهد سابق عربستان سعودي بود كه بعدها محمد بن 

 جانشين او شد؛سلمان 

ال سماه مارس اشاره به بازداشت شدن دو فرزند الجبري و همچنين بردار وي در  ب)

 جاري ميالدي؛

اي اشاره به متهم شدن حكومت عربستان سعودي از سوي سعد الجبري به تالش بر ج)

  كشتن او و بازگرداندن وي به كشور از طريق بازداشت بستگانش؛

اس ت حساشاره به مورد هدف قرار گرفتن الجبري به دليل در اختيار داشتن اطالعا د)

ندگي زاو كه در شهر تورنتوي كانادا محمد بن سلمان:  نحوه به قدرت رسيدن درباره

اني را به مورأكشتنش م قصدبه ،ميالدي ٢٠١٨گويد كه وليعهد عربستان در سال كند، ميمي

شنگتن ر وادكانادا اعزام كرده بود. اين اتهام در شكايت رسمي سعد الجبري به دادگاهي 

 ؛پايتخت آمريكا مطرح شده است

سعد جبري محمد بن سلمان را متهم كرده بود كه حدود دو هفته پس گفتني است كه  ه)

براي كشتن وي نيز تالش  نگار منتقد سعودي در تركيه،از كشتن جمال خاشقجي، روزنامه

موران اعزامي سعودي كه در گمرك كانادا متوقف شدند، تجهيزات قطعه أكرده است و م

١كردندقطعه كردن حمل مي ٢ .  

  

  بحرين*

١گزارش از سوي انجمن حقوق بشر بحرين انتشار -١ ٣ شهريورماه  ٧، در روز جمعه 

سياسي پس از دست  –زنداني عقيدتي  ٥رساني در مورد ، در خصوص قطع اطالع١٣٩٩

حق ها به اعتصاب غذا در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، براي دستيابي بهزدن آن

نكات مهم گزارش به شرح زير . هاي درماني و انجام مناسك مذهبيبرخورداري از مراقبت

            است:  

                                                             
١   گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: ٢

 https://www.bbc.com/persian/world-53926558 
١٣ Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
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سياسي از وضعيت بستگان خود به دليل  –زنداني عقيدتي  ٥ابراز نگراني خانواده  الف)

اند از: ها از زندان مركزي جو، كه اين زندانيان عبارتفقدان دريافت اطالعات درباره آن

١شيخ زهير آشور ٤ ١رمضان ساله)، علي عبدالحسين الوزير علي ٣٩(  ٥ ساله)، محمد  ٣٢( 

١احمد سرحان ٦ ١ساله)، صادق القصره ٤٥(  ٧ ١و محمد فخرواي  ٨   ؛

ها به سلول اشاره به در دست نبودن اطالعات درباره اين زندانيان پس از انتقال آن ب)

شان از سوي عنوان اقدامي تنبيهي، به دليل متهم شدن، به١٥شماره يك ساختمان شماره 

به دست زدن به اعتصاب غذا، در  ١٤زندانيان ساختمان شماره  مديريت زندان به تحريك

هاي درماني و انجام اعمال راستاي دستيابي به حقوق خود در زمينه برخورداري از مراقبت

١زنداني، ناجي فتيل ٥و مناسك مذهبي: گفتني است كه عالوه بر اين  ٩ ، مدافع حقوق بشر، 

  نيز به اين ساختمان انتقال يافته است؛

او در  اش پس از تماس تلفني بااشاره به قطع ارتباط ميان شيخ زهير آشور و خانواده ج)

به  ال اوژوئيه سال جاري و اقدام خانواده وي به طرح شكايت در اين زمينه و انتق ١٠

امروز  ، به نهاد دادرسي و مؤسسه ملي حقوق بشر بحرين، كه تا به١٥ساختمان شماره 

 اند؛ت نكردهپاسخي در اين رابطه درياف

جهت  زنداني ٦هاي اين اشاره به اقدام مديريت زندان جو به پاسخگويي به درخواست د)

حال ممانعت به و صدور دستور در اين زمينه و درعين ١٤بازگشتن به ساختمان شماره 

رفتن ناجي از انجام اين انتقال و تنها پذي ١٤عمل آوردن مديريت امور ساختمان شماره 

ه در آن هر ك ١٥زنداني ديگر به ساختمان شماره  ٥ع حقوق بشر و بازگرداندن فتيل، مداف

 اند؛زنداني خارجي محبوس شده ٣يك جداگانه در يك سلول با 

                                                             
١٤ Sheikh Zuhair Ashour 
١٥ Ali Abdul Hussain Al-Wazeer Ali Ramadan 
١٦ Muhammad Ahmad Sarhan 
١٧ Sadeq Al-Ghasra 
١٨ Muhammad Fakhrawi 
١٩ Naji Fateel 
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ندانيان بدون ز هايياشاره به اجازه يافتن زندانيان هر سلول به رفتن به حياط زندان، به تن ه)

ي آزاد فضا انيان سلول ديگر به رفتن بهديگر، براي يك ساعت در روز و اجازه يافتن زند

ها از نآعنوان اعمال نوعي مجازات و منزوي كردن پس از بازگشت زندانيان سلول قبلي، به

  اند؛ها از برگزاري مراسم عاشورا نيز محروم شدهيكديگر: اين در حالي است كه آن

ئيه وژ ١١ز او در رو اشاره به قطع ارتباط خانواده محمد سرحان پس از تماس تلفني با و)

به  سال جاري، اقدام خانواده وي به تماس با مديريت زندان و متعهد شدن مديريت

شان جهت انتقال حال عدم پاسخگويي به درخواستبررسي اين موضوع و درعين

 ؛ ١٤شان به ساختمان شماره زنداني

٢اشاره به مورد مجازات قرار گرفتن حسن عطيه ز) ٠ سياسي، با  –ي ، زنداني ديگر عقيدت

رفتار، به دليل حمله به يكي از حبس در سلول انفرادي و قرار گرفتن در معرض سوء

هاي اين مأمور امنيتي به يكي از مأموران امنيتي زنداني پس از اعتراض او به توهين

  همبندان بيمار خود؛

ار بيم اشاره به مخالفت مأمور امنيتي با درخواست حسن عطيه جهت استفاده همبند ح)

ت وارده هاي درماني وي، با توجه به اينكه اين زنداني به دليل صدماخود از وقت مراقبت

كشيده است: گفتني است كه حسن عطيه همچنان در سلول شدت درد ميو فقدان دارو به

هم وز، آنردقيقه در  ٢٠برد و تنها اجازه هواخوري در حياط زندان براي انفرادي به سر مي

بي هاي مذهستبند را دارد. وي در اين مدت همچنين اجازه دسترسي به كتاببه همراه د

 ت؛ نداشته و از سوي مأموران امنيتي مورد آزار و اذيت و تحقير قرار گرفته اس

هاي تأكيد مجدد انجمن حقوق بشر بحرين بر حاكي بودن وخامت وضعيت زندان ط)

ها دانر زنتوجه به حبس زندانيان د بحرين از روي ديگر حبس خودسرانه در اين كشور، با

دن راهم آورفهاي فاقد حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان و همچنين و بازداشتگاه

 نرفتار جهت گرفتن اعترافات اجباري و همچنيامكان الزم براي اعمال شكنجه و سوء

  گرفتن انتقام از مخالفان حكومت؛

                                                             
٢٠ Hassan Attia 
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ها سياسي و حق آن –نقض حقوق زندانيان عقيدتي  تأكيد بر محكوميت تداوم موارد ي)

٢بر آزادي ١   ؛

  

٢ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار فراخوان از سوي مركز آمريكايي -٢ ٢  ،

، در خصوص ضرورت متوقف ساختن اعدام ١٣٩٩ مردادماه ٢٢در روز چهارشنبه 

   اند از:   نكات محوري اين گزارش عبارت. مخالفان

ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين با همكاري دفتر دام مركز آمريكايياق الف)

٢الملليصلح بين ٣   در زمينه مجازات اعدام در بحرين؛ يك فراخوان، به تنظيم 

كام ر احن فراخوان مبني بر درخواست از پادشاه بحرين، جهت تغيياشاره به هدف اي ب)

  ي حكم اعدام؛اجراتن از شهروندان بحريني در آستانه خطر  ١٢اعدام و يا عفو 

 ساله استمهال استفاده از مجازات اعدام در سال ٧زمان پايان رسيدن مدتاشاره به به ج)

ش وخه آتاز شهروندان اين كشور با جميالدي، در بحرين پس از اعدام شدن سه تن  ٢٠١٧

 هاي سياسي از آن زمان تاكنون؛ زنداني ديگر برخوردار از پرونده ٦و اعدام 

ي حكم اعدام، اجراالوقوع زنداني ديگر در معرض خطر قريب ١٢اشاره به قرار داشتن  د)

ن از كارهاي حقوقي جهت ممانعت به عمل آوردها از تمامي راهبا توجه به استفاده آن

هاي مشتركي هستند كه گيي اين حكم: اين در حالي است كه اين احكام داراي ويژاجرا

بحرين  المللي حقوق بشر است، ازجمله اينكه احكام اعدام دردر تناقض با معيارهاي بين

شوند، همچنين صدور اين احكام بر مي اجراادر و طور معمول عليه مخالفان سياسي صبه

هاي ناعادالنه صورت فشار و در دادگاهفته شده از متهمان تحتاساس اعترافات گر

  پذيرد؛مي

                                                             
٢   ق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش انجمن حقو ١

https://www.bfhr.org/english/article.php?id=976&cid=148 
٢٢ Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB 
٢٣ International Peace Bureau 
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 ن احكامه اياشاره به وابسته بودن سرنوشت اين محكومان به امضاء پادشاه بحرين چراك ه)

  شوند؛ اجراقابليي وي برسند تا طور نمادين به امضاء نهابايد به

ر الباً ددام غبحريني به اجراي احكام اعاشاره به تجارب گذشته مبني بر اقدام مقامات  و)

ي و روزهاي تعطيل رسمي در كشورهاي غربي، ازجمله روز كريسمس، شب سال نو ميالد

راي باهميت داشتن تالش  جهيدرنتيا برخي از تعطيالت تابستاني در اين كشورها و 

اين  المللي جهت متوقف ساختنفشار قرار دادن پادشاه بحرين از سوي جامعه بينتحت

  احكام در حال حاضر؛

شموليت حقوق بشر در سراسر ها در زمينه ارتقاء جهانتأكيد بر مسئوليت تمامي انسان ز)

٢جهان و زبان گشودن درباره موارد نقض حقوق بنيادين بشري ٤ . 

  

  امارات متحده عربي*

٢المللي آزادي در امارات متحده عربيانتشار نامه سرگشاده از سوي كارزار بين -١ ٥ ، در 

٢، خطاب به اعضاء شوراي فدرال ملي١٣٩٩شهريورماه  ٣روز دوشنبه  ٦ (پارلمان امارات) و  

٢درخواست جهت آزاد كردن عبدا... الحَجري ٧    نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. 

منظور حصول درخواست از اعضاي پارلمان امارات جهت استفاده از نفوذ خود به الف)

٢. الحجري، محبوس در زندان الرزيناطمينان از آزادي عبدا.. ٨ ميالدي  ٢٠١٢از سال  

ميالدي، پس از  ٢٠١٩ژوئيه سال  ١٦رغم فرا رسيدن زمان آزادي وي در تاكنون، به

  ساله خود؛ ٧گذراندن دوره محكوميت 

در » مركز مشاوره«اشاره به اقدام مقامات مسئول به انتقال الحجري به مركز موسوم به  ب)

رغم به فرا رسيدن زمان آزادي و به ن الرزين، به جاي آزاد كردن او بهدرون مجتمع زندا

  پايان رسيدن دوره محكوميت وي؛
                                                             

٢   ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: اخوان مركز آمريكاييفر ٤
https://www.adhrb.org/2020/08/petition-urging-the-bahraini-government-to-stop-
executing-dissidents/ 
٢٥ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٦ Federal National Council (FNC) 
٢٧ Abdulla al-Hajri 
٢٨ al-Razeen 
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ن : اياشاره به تداوم حبس نامحدود الحجري بدون مشخص شدن تاريخي براي آزادي او ج)

 گونه حكم قضايي رسمي مبني بر دستور تداوم يافتن مدت حبس ويدر حالي است كه هيچ

  رد؛ندا ه و اين زنداني امكان ارائه درخواست تجديدنظر در اين زمينه را نيزصادر نشد

به  التحصيلي الحجري از دانشگاهي در امارات متحده عربي، همچنيناشاره به فارغ د)

عمال اِ عنوان رهبر دانشجويي سابق امضاكننده فراخوان درخواست براي شمار آوردن او به

  ميالدي؛ ٢٠١١متحده عربي در سال اصالحات دموكراتيك در امارات 

نامعلوم  ميالدي و حبس او در مكاني ٢٠١٢اشاره به دستگيري الحجري در ژوئيه سال  ه)

رفتار، ازجمله ضرب و ماه كه در اين مدت در معرض اعمال شكنجه و سوء ٨به مدت 

  هاي بهداشتي قرار گرفته است؛شتم و محروميت از استفاده از سرويس

سال حبس در دادگاه بدنام و غيرعادالنه  ٧محاكمه و محكوميت وي به تحمل اشاره به  و)

٢»٩٤يو.اِي.ايي «گروهي، موسوم به  ٣، به همراه بردارش فهد الحجري٩ ٠ و پدر همسر خود  

٣دكتر محمد الرُكِن   ، وكيل سرشناس حقوق بشر؛١

يان پا تاشاره به درخواست از نمايندگان پارلمان و دولت امارات متحده عربي، جه ز)

ان درنگ او، به همراه ساير زندانيانتهاي عبدا... الحجري و آزاد كردن بيدادن به حبس بي

  محاكمه شدند؛» ٩٤يو.اِي.ايي «شدت ناعادالنه موسوم به سياسي كه در دادگاه به

اشاره به درخواست از مقامات امارات جهت فراهم آوردن امكان مالقات منظم او با  ح)

٣ل مدافع خود و صدور دستور رسمي در مورد تاريخ آزادي جديد ويخانواده و وكي ٢   ؛

  

                                                             
٢٩ UAE94 
٣٠ Fahad al-Hajri 
٣١ Dr. Mohammed al-Roken 

٣   مللي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: النامه سرگشاده كارزار بين ٢
http://icfuae.org.uk/news/open-letter-members-federal-national-council-fnc-calling-release-
abdulla-al-hajri 
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٣انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -٢ ٣  ٢٨شنبه ، در روز سه

٣سال از زمان دستگيري ناصر بن غيث ٥، در خصوص گذشت ١٣٩٩مردادماه  ٤ به دليل  

   گزارش به شرح زير است:نكات مهم . هاي اجتماعيهايي در شبكهانتشار توئيت

ن غيث، مردادماه) با سالگرد دستگيري دكتر ناصر ب ٢٨اوت ( ١٨مصادف شدن روز  الف)

عرض ممدافع سرشناس حقوق بشر، توسط نيروهاي امنيتي امارات و قرار گرفتن او در 

شر، تنها ماه و ديگر موارد متعدد نقض حقوق ب ٩ناپديدشدگي اجباري به مدت نزديك به 

  آميز وي از حق خود در زمينه آزادي بيان؛مندي مسالمتيل بهرهبه دل

ر كشو تأكيد مركز حقوق بشر امارات متحده عربي بر درخواست خود از مقامات اين ب)

ا درنگ بن غيث، ضمن ابراز نگراني در مورد وضعيت سالمتي وي، بجهت آزاد كردن بي

هاي عامدانه توجهيرفتار و بيتوجه به شرايط نامساعد بهداشتي همچنين اعمال سوء

 پزشكي در زندان بدنام الرزين؛

مات مقا اشاره به ناپديدشدگي اجباري دكتر بن غيث پس از دستگيري، همچنين اقدام ج)

روم به منزوي كردن وي از جهان خارج از زندان به مدت نزديك به يك سال، ضمن مح

 ٨ه بهاي پزشكي به مدت نزديك تكردن او از دسترسي به خانواده، وكيل مدافع و مراقب

ي، كه در ميالد ٢٠١٦آوريل سال  ٤ماه، تا زمان برگزاري نخستين جلسه استماع وي، در 

 آن جلسه نيز اجازه صحبت كردن با وكيل خود را نيافت؛ 

 ١٠حمل تميالدي، به  ٢٠١٧مارس سال  ٢٩اشاره به محكوميت دكتر ناصر بن غيث، در  د)

 ٢٠١٤ال سكه در  –ون جرائم سايبري و قانون مبارزه با تروريسم سال حبس، بر اساس قان

آميز عليه كشوري ارتكاب به اقدام خصومت«به اتهام  –است  ميالدي به تصويب رسيده

  صري؛، به دليل اظهارنظر در شبكه اجتماعي توئيتر در انتقاد از مقامات م»خارجي

شدت نيز ناعادالنه بوده است كه به –او اشاره به وجود موارد نقض حقوق بشر در محاكمه  ه)

عالوه بر محبوس كردن وي در شرايط نامناسب منجر به رو به وخامت نهادن وضعيت  –

                                                             
٣٣ Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٣٤ Nasser Bin Ghaith 
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سالمتي اين مدافع حقوق بشر، به دليل امتناع مقامات از فراهم آوردن دسترسي او به داروي 

  ندان الرزين؛هاي عامدانه پزشكي عليه وي در زتوجهيفشارخون و اِعمال ديگر بي

 المللي جهتهاي بيناشاره به تداوم اقدام مقامات اماراتي به ناشنيده گرفتن درخواست و)

ينه ر زمآزادي بن غيث و عدم انجام تحقيقات در زمينه موارد نقض حقوق او، ازجمله د

  رفتار و محاكمه ناعادالنه؛اعمال شكنجه، سوء

بر ضرورت محكوم كردن قاطعانه تداوم حبس  تأكيد مركز حقوق بشر امارات متحده عربي ز)

٣درنگ و بدون قيد و شرط اودكتر ناصر بن غيث و درخواست از مقامات جهت آزاد كردن بي ٥ . 

  

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

  كشورهاي منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –ش از سوي پايگاه خبري انتشار گزار -١

ز ا، در خصوص استفاده عربستان سعودي و امارات متحده عربي ١٣٩٩شهريورماه  ١١

ين گزارش نكات محوري ا. سازمان ملل اي در يمن، بر اساس گزارشهاي خوشهبمب

  اند از: عبارت

ن عربستا هبريلل، مبني بر استفاده اخير ائتالف به رانتشار گزارش از سوي سازمان م الف)

د در المللي، در عمليات نظامي خوو امارات از تسليحات ممنوع اعالم شده در سطح بين

  استان حديده در غرب يمن؛

به  امارات ان واشاره به ابراز نگراني سازمان ملل پس از اقدام ائتالف به رهبري عربست ب)

 يده؛اي در يمن، در يكي از حمالت هوايي خود عليه استان حدشههاي خواستفاده از بمب

                                                             
٣   گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: ٥

 http://www.echr.org.uk/en/news/five-years-arrest-nasser-bin-ghaith-tweeting-uae 
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٣صدور بيانيه از سوي آبهيجبت گوها ج) ، رئيس هيأت نمايندگي سازمان ملل در حمايت ٦

٣از توافق حديده، مبني بر ابراز نگراني از حمالت هوايي مكرر به منطقه االرج ٧ ، بين شهر 

شهريورماه)، همچنين  ٢مرداد تا  ٢٦ت (او ٢٣تا  ١٦حديده و بندر صليف، در روزهاي 

  اي در اين حمالت؛از تسليحات خوشه مورداستفادهها در گزارش

هاي درگير جنگ يمن جهت اشاره به درخواست اين مقام سازمان ملل از تمامي طرف د)

دسامبر  ١٣كه در روز  -ي توافق حديده اجرازننده به امتناع از اتخاذ تمامي تدابير آسيب

همچنين ممانعت به عمل آوردن از تمامي  –ميالدي، در استكهلم به دست آمد  ٢٠١٨سال 

٣افكنداقداماتي كه زندگي شهروندان غيرنظامي اين استان را به مخاطره مي ٨   ؛

  

 ١١شنبه سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - ٢

هاي تحت حمايت گروهتمامي مادران يمني از  ، در خصوص درخواست١٣٩٩شهريورماه 

  :ترح زير اسشموارد مهم گزارش مذكور به . شانامارات متحده عربي جهت آزاد كردن پسران

ورماه، شهري ١٠شدگان يمن، در روز دوشنبه صدور بيانيه از سوي انجمن مادران ربوده الف)

 ربي،مايت امارات متحده عمبني بر درخواست از نيروهاي شوراي انتقالي جنوب، تحت ح

ن كه به تن از شهروندان به اجبار ناپديد شده در استان عد ٣٨جهت آشكار كردن سرنوشت 

  اند؛هاي مخفيانه محبوس شدهسال، بدون توجيه حقوقي، در زندان ٥مدت 

هاي وادهاشاره به اقدام مقامات نيروهاي شوراي انتقالي جنوب به محروم كردن خان ب)

اين  شان و در نتيجه مرگ برخي ازان از حصول اطمينان از سرنوشت فرزنداناين زنداني

 والدين در غم از دست دادن پسران خود؛

اشاره به مسئول به شمار آوردن شوراي انتقالي جنوب، در ربايش فرزندان خود و  ج)

ها، همچنين درخواست از تمامي درخواست جهت آزاد كردن و آشكار نمودن سرنوشت آن

                                                             
٣٦ Abhijit Guha 
٣٧ Al-Arj 

٣   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  ٨
https://www.middleeastmonitor.com/20200901-un-saudi-arabia-uae-used-cluster-bombs-
in-yemen/ 
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هاي جدي در اين زمينه و حمايت از المللي جهت انجام همكاريدهاي حقوق بشري و بيننها

 ها به آزادي؛منظور دستيابي آنشدگان خودسرانه، بهناپديدشدگان اجباري و محبوس

المللي مبني بر وجود هاي حقوق بشري محلي و بينهاي سازماناشاره به گزارش د)

ز هاي عدن و صنعا، برخوردار اهاي مخفيانه متعدد در استاننهاي غيررسمي و زندابازداشتگاه

  آورند؛ها ممانعت به عمل ميهاي زندانيان با آنتدابير امنيتي كه از مالقات خانواده

ها اين در حالي است كه نهادهاي امنيتي در مورد تعداد اين زندانيان و محل حبس آن ه)

٣اندسكوت اختيار كرده ٩ . 

  

  ري عربستان و انصارا... در يمنائتالف به رهب*

شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -١

من، به ي، در خصوص فقدان دارو و سوخت در مراكز دياليز كليه در ١٣٩٩ شهريورماه ١٣

      اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. گفته سازمان بهداشت جهاني

مبني  اهشهريورم ١٢صدور بيانيه از سوي سازمان بهداشت جهاني در روز چهارشنبه  الف)

ن اندازي تجهيزات بيمارستان، همچنين فقدابر، كمبود شديد دارو و سوخت براي راه

  بودجه الزم جهت پرداخت دستمزد كاركنان نظام درماني در مراكز دياليز يمن؛

 مبتالبيمار  ٤٣٠٠جلسه دياليز براي بيش از  ١١٠٣٤٠جام اشاره به فراهم آمدن امكان ان ب)

  ميالدي؛ ٢٠٢٠تا مه سال  ٢٠١٩هاي مزمن كليه، از سپتامبر سال بيماري به

 ادن جانمخاطره افتاشاره به منجر شدن محدوديت دسترسي به امكان انجام دياليز به به ج)

شان به دليل فقدان انجام ايهها و خانوادهرد و رنج آنپذير و افزايش دبيماران آسيب

  هاي الزم؛درمان

                                                             
٣   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٩

 https://www.middleeastmonitor.com/20200901-yemen-mothers-call-on-uae-backed-
groups-to-release-their-sons/ 
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من به ي نيدرساامدااشاره به منجر شدن كمبود بودجه و تأمين منابع مالي الزم در زمينه  د)

مينه، هاي قابل مالحظه در اين زبه دليل فروپاشي نهادهاي دولتي به پديد آمدن فقدان

راستاي هماهنگي  ركاي آن درسازمان بهداشت جهاني و ش مدتطوالنيهاي تالش رغمبه

  مقامات نظام سالمت و درمان كشور؛به عمل آوردن با 

هاي ميليوني اين كشور به خدمات مراقبت ٣٠ميليون از جمعيت  ١٧,٩اشاره به نياز  ه)

تنها نيمي از مراكز درماني قادر به فعاليت تمام و  كهدرحاليسالمتي در سال جاري ميالدي 

٤كمال هستند ٠   ؛

  

 ٥ه چهارشنب تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –تشار گزارش از سوي پايگاه خبري ان - ٢

جاشده يمن به دليل تعطيلي مراكز ، در خصوص درد و رنج مردم بي١٣٩٩شهريورماه سال 

  ز: ن گزارش عبارت است انكات مهم اي. ها و منابع ماليدرماني، با توجه به كمبود كمك

جا شدگان هاي بيمراكز درماني به تعطيل كردن اين مراكز، در اردوگاه ناگزير شدن كاركنان الف)

  شان براي چندين ماه متوالي بدون دريافت حقوق؛ ها به تداوم فعاليترغم اقدام آنيمني، به

جب كه مو –اشاره به تعطيلي تدريجي خدمات بهداشتي، درماني و تغذيه در يمن  ب)

به دليل كمبود  –شود اري ميين كشور از گرسنگي و بيمها تن از مردم انجات جان ميليون

  شديد بودجه براي بزرگترين بحران بشري جهان؛

 ٣٨مه از برنا ١٢اشاره به اظهارات مقامات سازمان ملل، مبني بر تعطيلي يا كاهش  ج)

گر در برنامه دي ٢٠برنامه اصلي امدادرساني در يمن و افزايش اين موارد در خصوص 

 اي اوت و سپتامبر سال جاري ميالدي؛هفاصله ماه

نازعه و سال جنگ و م ٥اشاره به نابودي نظام اقتصادي و درماني يمن در طول مدت  د)

ي هاي درماني و خدمات عمومي براعدم دريافت حقوق از سوي بسياري از كاركنان بخش

 سال متوالي؛ ٣مدت تا 

                                                             
٤   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  ٠

https://www.middleeastmonitor.com/20200903-who-kidney-dialysis-centres-lack-drugs-
fuel-in-yemen/ 
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ونيسف يكلينيك تحت حمايت  ٤موقت مله تعطيلي اي از اين موارد، ازجاشاره به نمونه ه)

 تن كارمند در ١١٩(صندوق حمايت از كودكان ملل متحد) و شركاي آن، با حدود 

با  – يكي از فقيرترين مناطق اين كشور –جا شدگان يمني در استان حجه هاي بياردوگاه

 ؛درصدي بودجه بشردوستانه مورد نياز اين نهاد سازمان ملل ٦٤توجه به فقدان 

يوع شليل شاره به تأمين نامناسب بودجه امدادرساني براي يمن در سال جاري، به دا و)

هاي مالي از مداخله كنندگان كمكهاي اهداءگير كرونا و همچنين نگرانيويروس همه

  ها؛مقامات محلي در زمينه توزيع كمك

ن به درصد از جمعيت يم ٨٠هزار نفر و وابستگي  ١٠٠اشاره به كشته شدن بيش از  ز)

٤ها تن در آستانه قحطي در اين كشورها و قرار داشتن ميليونامدادرساني ١ . 

  

                                                             
٤   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  ١

https://www.middleeastmonitor.com/20200826-displaced-yemenis-suffer-as-aid-shortfall-
closes-clinics/ 


