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 درآمد

بشر در کشورهای عربستان سعودی، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نیا رد

ها در سایر بشر از سوی این دولتبحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق 

ها و ها، بیانیه، براساس مقاالت، گزارش1399ماه و اسفندماه در بهمنکشورهای منطقه، 

های المللی و رسانهنهاد و بینهای حقوق بشری مردمآمده از سازماندستاخبار آشکار به

به صورت خالصه به  یبررس نیمهم ا یقرار گرفته است. محورها یمورد بررس، 1گروهی

 ت:اس ریشرح ز

 

 بشر در عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی الف( موارد نقض حقوق

 

 عربستان سعودی*

، در 1399ماه بهمن ۲۷الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -۱

موارد مهم این . های پزشکیساله به مراقبت ۸3خصوص نیاز مبرم دکتر محمد الخضری 

       اند از:گزارش عبارت

به وخامت نهادن وضعیت سالمتی دکتر محمد الخضری، نماینده سابق حماس در رو  الف(

آوریل  ۴های پزشکی الزم، با توجه به حبس او از عربستان سعودی، به دلیل فقدان مراقبت

 میالدی در این کشور؛ ۲۰19سال 

                                                           
 Office of the United Nations High Commissioner forوق بشر سازمان ملل )دفتر کمیساریای عالی حق1 

Human Rights (OHCHR)پایگاه خبری سازمان ملل (؛ (UN News ؛) مدیترانه - بان حقوق بشر اروپاهدیدسازمان 

(Euro-Mediterranean Human Rights Monitor؛ سازمان دیده)( بان حقوق بشرHuman Rights Watch ؛)

 Sam Organization for) «سَم»ی هاو آزادی سازمان حقوق(؛ Amnesty Internationalالملل )سازمان عفو بین

Rights and Libertiesالمللی برای عدالت و حقوق بشر مرکز بین (؛(International Centre for Justice and 

Human Rights پایگاه خبری (؛– ( تحلیلی میدل ایست مانیتورMiddle East Monitor (MEMO)؛)  شبکه خبری

 SALAM for(؛ سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق بشر )Euronewsشبکه خبری یورونیوز ) دویچه وله؛

Democracy and Human Rights( ؛ خبرگزاری اسوشیتدپرس)Associated Press (AP) حقوق و  مؤسسه(؛

 نهظموا سازمان حقوق بشر ( وBahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD))دموکراسی بحرین 

(Mwatana for Human Rights.) 



 4                                                                                                                                     152 گزارش راهبردی

 

ساله که در  ۸3اشاره به از دست رفتن توانایی حرکت دادن دست راست الخضری  ب(

ر برای انجام امور خود متکی به پسرش، هانی، است که همراه وی در حبس به حال حاض

برد تا به او غذا داده و کمک کند: این در حالی است که این نماینده سابق حماس سر می

 های پزشکی الزم نیز برخوردار نبوده است؛در ریاض از کمک

ری ویژه یک سال پس از اشاره به محاکمه الخضری و فرزندش در مقابل دادگاه کیف ج(

ها و در قالب یک محاکمه گروهی برخوردار از موارد فاحش نقض دستگیری آن

 فرآیندهای حقوقی، ازجمله محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در خالل این مدت؛

الخضری به سرطان و تحت درمان قرار داشتن او به هنگام دستگیری در  ابتالاشاره به  د(

میالدی و افزایش هراس وی برای وضعیت سالمتی خود، با توجه به  ۲۰19ماه آوریل سال 

 ای او؛شیوع ویروس کرونا، عالوه بر سن و وضعیت بیماری زمینه

میالدی در  ۲۰۲۰که الخضری و فرزندش از ماه نوامبر سال  - ۲اشاره به فقدان زندان ابهاء ه(

 زم برای مراقبت از افراد سالمند؛از کارکنان بخش پزشکی و امکانات ال –آن محبوس هستند 

حال محرومیت او از مالقات های پزشکی و درعیناشاره به برخورداری الخضری از مراقبت و(

که آخرین باری که او با متخصصان جهت ارزیابی وضعیت کنونی بیماری وی، با توجه به این

 بود؛ 3ذهبان توسط یک متخصص مورد معاینه قرار گرفت، حدود سه ماه پیش در زندان

میالدی، توسط دیوان  ۲۰۲۰مارس سال  ۸اشاره به متهم شدن این پدر و پسر، در روز  ز(

تن که متهم به  ۶۸عالی به پیوستن به گروهی تروریستی، در قالب محاکمه گروهی 

عضویت در جنبش حماس بودند: گفتنی است که الخضری متهم به انتصاب چند باره به 

 جنبش بوده است؛ های رهبری در اینسمت

اشاره به وجود موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر در فرآیند این دادرسی، ازجمله  ح(

 ناپدیدشدگی اجباری، دستگیری و حبس خودسرانه و حبس انفرادی؛

الملل از ملک سلمان، پادشاه عربستان، جهت اشاره به درخواست سازمان عفو بین ط(

پایه و اساس علیه محمد و هانی الخضری و آزاد شدن حصول اطمینان از رفع اتهامات بی

                                                           
2 Abha 
3 Dhahban 
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های ها، همچنین بستری شدن فوری محمد الخضری جهت دریافت مراقبتدرنگ آنبی

 شان وپزشکی ویژه اضطراری و فراهم آمدن امکان ارتباط او و فرزندش با وکالی

ند گسترده عنوان بخشی از روشمار آمدن دستگیری شهروندان فلسطینی بهاشاره به ی(

های سعودی علیه شهروندان فلسطینی، اردنی و سعودی ساکن سرکوب از سوی مقام

 ؛۴عربستان و متهم به ارتباط با جنبش حماس

 

تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری  -۲

دستگیری یک محقق  های عربستان سعودی به، در خصوص اقدام مقام1399ماه بهمن ۲۷

 نکات مهم این گزارش عبارت است از:. زن به دلیل تدریس قرآن در منزل

، محقق سرشناس، 5های عربستان سعودی، به دستگیری عایشه المهاجریاقدام مقام الف(

ها، به دلیل تداوم اقدام او به وعظ و تدریس قرآن در منزل خود در شهر بنا بر گزارش

تن از مأموران اطالعاتی  ۲۰ساله توسط  ۶5ود که این خانم شمقدس کعبه: گفته می

 سعودی دستگیر شد؛

سیاسی در این زمینه، مبنی بر  –اشاره به گزارش حساب توئیتری زندانیان عقیدتی  ب(

های سرشناس، با توجه به اقدام دولت سعودی به دستگیری و سرکوب فعاالن و شخصیت

ساله بوده و خانواده زن  ۸۰ری که یکی از این زنان دستگیری دو زن دیگر به همراه المهاج

 دیگر از ارائه هرگونه اطالعات درباره او امتناع ورزیدند؛

ها مبنی بر تهدید شدن تمامی افرادِ در تالش برای کسب اطالعات در اشاره به گزارش ج(

هاجری: زمینه حبس یا اتهامات این دستگیرشدگان، به بازداشت، ازجمله فرزندان خانم الم

 –گفتنی است که بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی حساب کاربری زندانیان عقیدتی 

 در نزدیکی شهر ساحلی جده محبوس شده است؛ ۶سیاسی، المهاجری در زندان ذهبان

                                                           
 . قابل بازیابی در لینک:المللنیبگزارش سازمان عفو ۴ 

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/3692/2021/en 
5 Aisha Al-Muhajiri 
6 Dhahban Prison 
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های اشاره به دستگیری شماری از محققان، فعاالن، و منتقدان رژیم سعودی در طول سال د(

روحانیون سرشناس و قابل احترام، تنها برای ابراز نظر در زمینه گذشته، حتی محبوس شدن 

، عمر 9، سفر الحوالی۸، علی العمری۷های دولت، ازجمله عید القرنیمسائل جاری یا سیاست

روز طلب معروف هستند و ازاینعنوان اصالحها بهکه بسیاری از آن 11و سلمان العوده 1۰المقبل

 آیند؛مان، ولیعهد سعودی، به شمار میی برای حکومت محمد بن سلتهدید

اشاره به اقدام بن سلمان به سرکوب اندیشمندان مسلمان سرشناس در عربستان سعودی  ه(

ها: این در حالی است که تدابیر وی در زمینه در راستای تالش برای تضعیف نفوذ آن

ویژه، نیز، به گیرانه او در رابطه با نوسازی این پادشاهیسیاست خارجی و اقدامات سخت

 از سوی منتقدان مورد هدف قرار گرفته است؛

اشاره به گریزناپذیری حتی محققان خارجی از روند سرکوب در این کشور، ازجمله  و(

های سعودی و به میالدی توسط مقام ۲۰۲۰مسلمانان ایغور که در ماه نوامبر سال 

 ؛1۲انده این کشور مواجهدرخواست دولت چین دستگیر شده و با احتمال خطر استرداد ب

 

، 1399ماه بهمن ۲۴بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۳

 ها، مبنی بر:حال آزاد نبودن آندر خصوص رهایی مدافعان حقوق زنان از زندان و درعین

آزاد شدن لوجین الهذلول فعال سرشناس حقوق زنان سعودی از زندان، پس از  الف(

ناپذیر خانواده او و فعاالن روز در حبس که گواهی است بر کارزار خستگی 1۰۰1ذراندن گ

 میالدی؛ ۲۰1۸حقوق بشر از سراسر جهان، از زمان دستگیری وی از ماه مه سال 

حال به پایان اشاره به ابراز خشنودی و سرور از بازگشت لوجین به منزل و درعین ب(

ق بشری، با توجه به تداوم ممنوع السفری الهذلول و باقی نرسیدن کار نهادها و فعاالن حقو

                                                           
7 Aid Al-Qarni 
8 Ali Al-Omari 
9 Safar Al-Hawali 
10 Omar Al-Muqbil 
11 Salman al-Ouda 

 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: –گزارش پایگاه خبری 1۲ 

 https://www.middleeastmonitor.com/20210215-saudi-arabia-arrests-female-scholar-for-
teaching-quran-at-home 
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های وی در زمینه حقوق گراییسال او، به اتهام کنش 3ماندن حکم تعلیقی نزدیک به 

آید: این بدان که بر اساس مقررات تروریسم در عربستان سعودی جرم به شمار میزنآن

ز های خود در این زمینه را امعنا است که چنانچه این فعال حقوق بشر اظهارات و کنش

 توانند وی را به زندان بازگردانند؛ که اراده کنند مینهای کشور هر زماسر بگیرد، مقام

 ۲۰1۸ساله، در ماه مه سال  31های سعودی به دستگیری الهذلول اشاره به اقدام مقام ج(

نجام گرفته در ها تن از دیگر فعاالن حقوق زنان در پی سرکوب امیالدی، به همراه ده

هایی کشور پیش از رفع ممنوعیت رانندگی زنان: گفتنی است که خانواده او بارها گزارش

 اند؛زن زندانی دیگر ارائه داده 3کم در مورد اعمال شکنجه علیه وی و دست

، دیگر فعال حقوق 13های دریافتی در خصوص آزادی نوف عبدالعزیزاشاره به گزارش د(

 ۲۰1۸پس از اعالم همبستگی با فعاالن در میانه سرکوب ماه مه سال زنان از زندان، که 

 میالدی، دستگیر شد؛

الوقوع قانون کیفری عربستان اشاره به خبرهای انتشار یافته در زمینه تدوین قریب ه(

های این کشور به تخفیف احکام اعدام سه تن از شهروندان سعودی و همچنین اقدام مقام

یری در ارتباط با جرائم مربوط به مشارکت در اعتراضات، کودک که به هنگام دستگآن

های سعودی به فشارهای ها نمایانگر واکنش مقامبودند: برخی معتقدند که این پیشرفت

 جمهوری آمریکا، است؛ویژه از سوی دولت جو بایدن، رئیسخارجی، به

از فعاالن حامی این اصالحات حال باقی ماندن بسیاری اشاره به اهمیت این تدابیر و درعین و(

شان در تبعید، ضمن تأکید بر ها و یا به سر بردنداشته شدن آندر حبس، خاموش نگاه 

 وجه به تداوم سرکوب در این کشور؛ضرورت منجر نشدن این اصالحات به عدم ت

های سراسر جهان جهت درخواست برای بان حقوق بشر از دولتاشاره به تقاضای دیده ز(

قیدوشرط او و دیگر مدافعان حقوق بشر می اتهامات از لوجین الهذلول و آزادی بیرفع تما

                                                           
13 Nouf Abdelaziz 
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های سعودی زندانی در عربستان سعودی، ضمن تأکید بر ضرورت خاتمه یافتن اقدام مقام

 ؛1۴به خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر

 

، 1399ماه منبه ۲۲الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -۴

نکات مهم گزارش به . در خصوص آزادی دیرهنگام لوجین الهذلول، مدافع حقوق زنان

  شرح زیر است:

اظهارات لین معلوف، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو  الف(

الملل، در واکنش به خبر آزادی لوجین الهذلول، مدافع حقوق بشر سعودی، مبنی بر به بین

عنوان بار در زندان، بهآوردن آزادی این زندانی پس از گذراندن دورانی دهشتشمار 

 شدت دیرهنگام؛حال اقدامی بهخاطری باورناپذیر و درعینآسوده

رحمانه و یا ناعدالتی ناپذیری قرار گرفتن او در معرض رفتارهای بیاشاره به جبران ب(

 حبس وی؛

ران حبس خود در معرض شکنجه و آزار و اشاره به قرار گرفتن الهذلول در دو ج(

های جنسی، نگاه داشته شدن او در سلول انفرادی و محرومیت از دسترسی به اذیت

 های متمادی؛خانواده خود برای ماه

های عربستان سعودی از مورد پاسخگویی و تأکید بر ضرورت حصول اطمینان مقام د(

با این فعال حقوق زنان و قرار نگرفتن رفتار مجازات قرار گرفتن عامالن شکنجه و سوء

 وی در معرض دیگر اقدامات تنبیهی، ازجمله ممنوعیت از سفر؛ 

تأکید بر ضرورت حصول اطمینان از ناگزیر نشدن لوجین الهذلول به گذراندن حتی یک  ه(

های زندان: گفتنی است که وی تنها به دلیل دفاع از حقوق زنان در ثانیه دیگر پشت میله

مندی از حق خود در زمینه آزادی بیان مورد این مجازات ان سعودی و بهرهعربست

 جویانه قرار گرفت؛انتقام

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده1۴ 

 https://www.hrw.org/news/2021/02/12/saudi-womens-rights-defenders-released-not-free 
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های عربستان سعودی جهت آزاد الملل از مقاماشاره به درخواست سازمان عفو بین و(

 –درنگ و بدون قید و شرط تمامی مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی کردن بی

ی اصالحات در کشور و دفاع از حقوق اولیه خود اجراه دلیل درخواست سیاسی که تنها ب

گذاران کانون حقوق مدنی و سیاسی ، یکی از بنیان15زندانی شدند، ازجمله محمد البجادی

طلب که به ، روحانی اصالح1۷و مدافع سرشناس حقوق بشر و سلمان العوده 1۶سعودی

 .1۸با حکم اعدام مواجه استدلیل ابراز عقاید خود در شبکه اجتماعی توئیتر 

 

 بحرین*

شنبه ، در روز پنج19انتشار گزارش از سوی سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق بشر -۱

، در خصوص وضعیت نامعلوم مشروعیت گفتگوهای حقوق بشری میان 1399ماه بهمن 3۰

 بنی بر:اتحادیه اروپا و بحرین، با توجه به عدم وقوع تغییرات دیرپا در این زمینه، م

اسفندماه(، با دهمین سالگرد  ۴فوریه سال جاری میالدی )دوشنبه  ۲۲مصادف بودن  الف(

ی عدالت اجتماعی و اجراهای اجتماعی گسترده در بحرین، بر پا شده در راستای ناآرامی

بحرینی خود در قالب پنجمین دور گفتگوهای دو  انیهمتادیدار نمایندگان اتحادیه اروپا با 

 زمینه حقوق بشر؛ جانبه در

تأکید بر ضرورت مشاهده تغییر عینی قابل تأیید در قوانین و اقدامات دولت بحرین از  ب(

ماه پس از پایان یافتن این گفتگوها و یا  ۶زمان های طرفین مذاکره، در مدتسوی مقام

 شدت بیهوده حقوق بشری؛اقدام برای پایان دادن به این گفتگوهای به

واست سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق بشر از اتحادیه اروپا و اشاره به درخ ج(

دولت بحرین جهت موافقت با اتخاذ تدابیر جدید مستحکم در راستای کاهش اعمال 

                                                           
15 Mohammed al-Bajadi 
16 Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) 
17 Salman al-Awda 

 الملل. قابل بازیابی در لینک:فو بینگزارش سازمان ع1۸ 

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi-arabia-release-of-womens-rights-
defender-loujain-al-hathloul-long-overdue 
19 SALAM for Democracy and Human Rights 
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ی حکم اعدام، با نگاه به اعمال مجدد استمهال جهت استفاده از این نوع اجراشکنجه و 

 مجازات و سرانجام لغو آن؛

ین سازمان از دولت بحرین جهت پیوستن به پروتکل اختیاری اشاره به درخواست ا د(

المللی حقوق مدنی و کنوانسیون مبارزه با شکنجه و پروتکل دوم اختیاری کنوانسیون بین

های عینی در مسیر پایان بخشیدن به شکنجه و استفاده از منظور برداشتن گامسیاسی، به

 مجازات اعدام؛

ک گفتن روند استمهال جاری در زمینه مجازات اعدام از اشاره به اقدام بحرین به تر ه(

تن از شهروندان خود از آن زمان تاکنون: گفتنی است  ۶ی اعدام اجرامیالدی و  ۲۰1۷سال 

 ۲۰19و  ۲۰1۷های های فرا قضایی، در سالکه گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام

 م خودسرانه بوده است؛مورد از این موارد اعدا 5میالدی، تأکید نمود که 

ی عدالت در اجرااشاره به تحقیقات سازمان سالم در این زمینه، مبنی بر معیوب بودن  و(

 مورد پرونده محکوم به مجازات اعدام؛ 1۲کم دست

اتحادیه اروپا و دولت  –های این سازمان خطاب به هر دو طرف اشاره به درخواست ز(

 ازجمله: –بحرین 

 1۲کم ت بحرین به تخفیف قائل شدن برای احکام اعدام دستضرورت اقدام دول -

و تمامی افرادی که منابع قابل اعتماد  –که در باال به آن اشاره شد  –شهروند این کشور 

الوقوع اند و تمامی کسانی که در معرض خطر قریبها ابراز نگرانی کردهدر خصوص آن

 اعدام قرار دارند؛

های کمیسیون ی کامل، حتی دیرهنگام، توصیهاجراه ضرورت اقدام دولت بحرین ب -

 ۲۰11که از سوی حکومت، جهت ارزیابی رویدادهای سال  ۲۰مستقل تحقیق بحرین

 های متعددی در این زمینه ارائه کرده است؛میالدی تشکیل شده و توصیه

                                                           
20 Bahrain Independent Commission of Inquiry 
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ضرورت کسب مقام و استقالل حقوقی از سوی کانون وکالی بحرین، تا ماه سپتامبر  -

ن آن به کانون های وکالی اروپا و ضرورت پیوستطراز با کانونمیالدی، هم ۲۰۲1سال 

 المللی؛وکالی بین

 های اتحادیه بین المجالس از سوی دولت و پارلمان بحرین وی توصیهاجراضرورت  -

های سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق بشر از دولت بحرین، اشاره به درخواست ح( 

 ازجمله:

سیاسی و  –درنگ و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی رت آزادی بیضرو -

های ناعادالنه محکوم به تحمل حبس شدند فعاالن حقوق بشر که در پی برگزاری محاکمه

، علی ۲1ها بیمار و نیازمند درمان و دارو هستند، ازجمله ناجی فتیلو برخی از آن

، ۲۶، حسن مُشیمه۲5، حبیب المُقداد۲۴خواجه، عبدالهادی ال۲3، عبدالوهاب حسین۲۲الحاجی

 ؛۲۸و عبدالجلیل السینگس ۲۷شیخ علی سلمان

شدت نامتناسب در زمینه آزادی های بهضرورت پایان بخشیدن به اعمال محدودیت -

شود، های خودسرانه دولت بر تجمعات سیاسی اعمال میاجتماعات که از طریق ممنوعیت

های ی عمومی در انتخابات و فعالیت گروههاهمچنین ممنوعیت نامزد شدن شخصیت

ها با جامعه مدنی، ازجمله سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق بشر که اهداف آن

اهداف دولت تا آنجا که در راستای توسعه و رفاه و آسایش جامعه در قالب توسعه پایدار 

 باشند، مطابق است؛

حق آزادی بیان، از طریق لغو  ضرورت احترام گذراندن و حمایت به عمل آوردن از -

 نگاران؛های مستقل و خصوصی و روزنامههای اعمال شده بر رسانهممنوعیت

                                                           
21 Naji Fateel 
22 Ali AlHajee 
23 Abdulwahab Husain 
24 Abdulhadi al-Khawaja 
25 Habib al-Muqdad 
26 Hassan Mushaima 
27 Sheikh Ali Salman 
28 Abduljalil al-Singace 
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که  -های حقوق بشری ضرورت مشارکت دادن گسترده جامعه مدنی، ازجمله سازمان -

 –در توسعه اقدامات اجتماعی  –در حال حاضر عمدتاً در خارج از کشور مستقر هستند 

 ؛۲9ق بشری در راستای ارتقاء شمول این نهادها در جامعه و توسعه پایداراقتصادی و حقو

 

 ۲۸شنبه ، در روز سه3۰انتشار گزارش از سوی مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین -۲

، در خصوص اقدام حکومت بحرین به دستگیری پدر نخستین شهروند 1399 ماهبهمن

ها در این کشور. تشدید سرکوب با زمانهممیالدی،  ۲۰11کشته شده در اعتراضات سال 

       نکات مهم گزارش به شرح زیر است:

نخستین فردی که در  -ساله و پدر علی مُشیمه  5۷، 31دستگیری عبدالهادی مُشیمه الف(

در  –میالدی در بحرین، توسط پلیس کشته شد  ۲۰11اعتراضات بهار عربی در سال 

 ماه؛نبهم ۲۸شنبه دادگاهی در این کشور، در روز سه

های اخیر، عنوان بخشی از موج دستگیریبه شمار آمدن بازداشت و حبس او به ب(

زمان با دهمین سالگرد خیرش مردمی بحرین و گذشت دو روز پس از سالگرد کشته هم

شدن فرزندش به دست نیروهای حکومتی، ضمن تأکید بر ضرورت اقدام دولت بحرین به 

 درنگ او؛آزاد کردن بی

ژانویه سال  ۶به دستگیری عبدالهادی مُشیمه به دنبال فراخوانده شدن او در روز اشاره  ج(

ماه( جهت حضور در دادگاه کیفری چهارم بحرین، در دی 1۷جاری میالدی )چهارشنبه 

ماه، به دلیل مشارکت ادعایی وی در تجمعی بدون مجوز، در جریان بهمن ۲۸شنبه روز سه

میالدی: گفتنی است که بر اساس قوانین  ۲۰19ال در س 3۲اعتراضات روستای سانابیس

 آید؛نفر غیرقانونی بوده و جرم به شمار می 5بحرین تجمع بدون مجوز بیش از 

                                                           
 گزارش سازمان سالم برای دموکراسی و حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:۲9 

 https://salam-dhr.org/?p=4316 
30 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
31 Abdulhadi Mushaima 
32 Sanabis 



 13                                 (21) عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی  نگاهی به کارنامه حقوق بشری
 

 

 

 

به دیابت که در غالب مواقع موجب  ابتالاشاره به مشکالت جسمانی عبدالهادی، ازجمله  د(

که اخیراً  19 –کووید پذیری وی در برابر بیماری ویژه آسیبشود و بهبستری شدن او می

مواردی از آن در چندین زندان و بازداشتگاه بحرین مشاهده شده است: گفتنی است که در 

 شود؛حال حاضر او در مرکز تحقیقات کیفری بحرین در منطقه عدلیه نگاهداری می

 ۲۰11فوریه سال  1۴اشاره به کشته شدن علی مُشیمه، فرزند عبدالهادی، در روز  ه(

بار عنوان نخستین فردی که توسط نیروهای امنیتی در جریان سرکوب خشونتهمیالدی، ب

 خیزش بهار عربی در بحرین در این سال به قتل رسید؛

اشاره به مستندسازی این قتل از سوی کمیسیون مستقل تحقیقات بحرین که بر اساس  و(

ز زور نسبت داده تواند به استفاده افراطی مأموران پلیس اگزارش این نهاد مرگ علی می

شود و ازآنجاکه این فرد از پشت و از فاصله نزدیک مورد هدف قرار گرفته، حاکی از آن 

 است که هیچ توجیهی برای استفاده پلیس از نیروی مهلک وجود نداشته است؛

گاه مورد بازجویی و تحقیق قرار نگرفته و گفتنی است که مأموران مسئول این قتل هیچ ز(

 ؛33م مسئول به شمار نیامدندبرای این اقدا

 

 ۲۶انتشار گزارش از سوی مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، در روز یکشنبه  -۳

، در خصوص اقدام حکومت بحرین به تجدید زمان حبس کودکان در میانه 1399ماه بهمن

نکات محوری این . های به وقوع پیوسته در سالگرد بهار عربی در این کشورسرکوب

    اند از:گزارش عبارت

های ساله، به نام 13زمان حبس دو پسر اقدام یک قاضی بحرینی به تجدید مدت الف(

ها در هفته روز دیگر، پس از دستگیری آن ۷، به مدت 35و حسین ایوب 3۴محمد راشد

 های اعتراضی؛گذشته به اتهام مشارکت در فعالیت

                                                           
 حقوق و دموکراسی بحرین. قابل بازیابی در لینک: گزارش مؤسسه33 

 http://birdbh.org/2021/02/bahrain-arrests-father-of-first-man-killed-during-2011-uprising-
as-crackdown-intensifies 
34 Mohammed Rashid 
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ها ای از دستگیریع مجموعهنوجوان دیگر پس از وقو 5اشاره به در حبس باقی ماندن  ب(

رسد در راستای ممانعت به عمل آوردن از برگزاری اعتراضات در دهمین که به نظر می

 سالگرد بهار عربی در بحرین باشد؛

 19فوریه سال جاری میالدی )یکشنبه  ۷اشاره به دستگیری این دو نوجوان در روز  ج(

ها به دادستانی عمومی بحرین: ل آنشان به تحویماه( پس از دستور یافتن والدینبهمن

قانون کیفری بحرین این دو نوجوان، به اتهام مشارکت  ۲۷۷گفتنی است که بر اساس بند 

سال  ۲۰در اعتراضات به وقوع پیوسته در سال گذشته در روستای خود، با حکم بیش از 

 حبس مواجه هستند؛

کیل و یا والدین او، در اشاره به مورد بازجویی قرار گرفتن حسین بدون حضور و د(

 تناقض با موازین روند دادرسی عادالنه؛

نوجوان دیگر توسط پلیس بحرین از سوی مؤسسه حقوق و  5اشاره به تأیید حبس  ه(

سالگی خود را در زندان  1۲که روز گذشته تولد  3۶دموکراسی بحرین، ازجمله رضا عباس

 جشن گرفت؛

ماه(، به بهمن ۲۰سال جاری میالدی )دوشنبه  فوریه ۸اشاره به دستگیری رضا در روز  و(

، به اتهام مشارکت در اعتراضات بر پا شده، در ماه نوامبر سال 3۷همراه علی یوسف عبدا...

رانی فرمول وان در این کشور: گفتنی است  گذشته میالدی، علیه برگزاری مسابقات اتومبیل

 زندانی هستند؛ ها در بازداشتگاه نوجوانان در شهر عیسیکه هر دوی آن

ماه، به دستگیری فارِس بهمن ۲3شنبه اشاره به اقدام حکومت بحرین، در روز پنج ز(

ساله که در حال حاضر  1۶ ۴۰ساله و سید حسن امین 1۶ 39ساله، محمد جعفر 1۷، 3۸حسین

 در زندان درای داک محبوس هستند؛

                                                                                                                                                        
35 Husain Ayoob 
36 Redha Abbas 
37 Ali Yusuf Abdullah 
38 Fares Husain 
39 Mohammed Jaafar 
40 Sayed Hasan Ameen 
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های ر اساس بررسیای از مشکالت جسمانی باشاره به برخورداری سید حسن از پاره ح(

روز در بخش  ۷انجام شده از سوی این نهاد حقوق بشری و ناگزیر شدن او به گذراندن 

میالدی، پس از تحمل چندین مورد تشنج و کاهش  ۲۰۲۰های ویژه در اواخر سال مراقبت

 خونی داسی شکل است؛کارکرد قلب که از عوارض بیماری کم

ها الزم وجه به عدم دسترسی او به داروها و مراقبتابراز نگرانی عمیق والدین وی با ت ط(

 ؛19۴1 –پذیری شدید وی در قبال بیماری کووید و آسیب

 

، در 1399ماه بهمن ۲3شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -۴

سال پس از خیزش مردمی در  1۰خصوص آرزوهای بر باد رفته در زمینه اصالحات، 

  از:اند عبارتمهم این گزارش  موارد. بحرین

های سیستمیک و سرکوب سیاسی در راستای مورد هدف قرار دادن عدالتیتشدید بی الف(

سال پس از خیرش  1۰مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روحانیون و جامعه مدنی مستقل، 

آمیز از حمندی صلها جهت بهرهمردمی در بحرین که منجر به از بین رفتن تمامی روزنه

 آمیز شده است؛گرایی مسالمتحق آزادی بیان یا کنش

میالدی، به دلیل نارضایتی  ۲۰11اشاره به وقوع اعتراضات جمعی گسترده در سال  ب(

مندی از اشتغال و گرایی در بهرهافزون جامعه از خودکامگی حکومت، وجود فرقهروز

پذیری در رابطه با اعمال شکنجه یتمزایای دولتی و ممانعت به عمل آمدن از روند مسئول

 و بازداشت خودسرانه؛

ترین سال، به نادیده گرفتن مهم 1۰اشاره به تداوم اقدام دولت بحرین، پس از گذشت  ج(

هیأتی مستقل که از سوی پادشاه این کشور  -های  کمیسیون مستقل تحقیق بحرین توصیه

میالدی  ۲۰11اعتراضات سال  وبالمللی در زمینه سرکهای بیندر واکنش به نگرانی

 تشکیل شد؛

                                                           
 گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین. قابل بازیابی در لینک:۴1 

 http://birdbh.org/2021/02/bahrain-renews-detention-against-children-as-7-remain-in-
custody-amid-arab-spring-anniversary-crackdown 
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اشاره به اظهارات لین معلوف، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو  د(

الملل، مبنی بر رو به وخامت نهادن شرایط در بحرین، با توجه به غیرقانونی اعالم شدن بین

این کشور و اعمال  خبری مستقل های احزاب مخالف، تعطیل شدن تنها رسانهفعالیت

تر کردن فضای مشارکت سیاسی همچنین، تداوم حبس قوانین جدید در راستای تنگ

بار و نقض متداوم هایی با شرایط دهشتمیالدی در زندانی ۲۰11رهبران اعتراضات سال 

 حق آزادی بیان؛ 

یخته شده اشاره به اقدام حکومت بحرین به پایمال کردن تمامی امیدها و انتظارات برانگ ه(

توسط اعتراضات گروهی، با توجه به مواجهه آن با سرکوب خشن در این ده سال که سکوت 

 متحده نیز روند آن را تسهیل نمود؛ویژه بریتانیا و ایاالتآور متحدان غربی بحرین، بهشرم

زمان با ، هم۲۰11اشاره به اقدام دولت بحرین به پاسخگویی به خیزش مردمی سال  و(

راضات مردمی در دیگر کشورهای منطقه، با سرکوب شدید و مداخله دادن بروز اعت

نیروهای به رهبری عربستان سعودی، تشکیل یافته از نیروهای کشورهای همسایه عضو 

 شورای همکاری خلیج )فارس(؛

کم های گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین، مبنی بر کشته شدن دستاشاره به یافته ز(

ها بر اثر تن از آن ۸های فوریه تا آوریل، که وهای حکومتی، در فاصله ماهتن توسط نیر 19

تن دیگر بر اثر اعمال شکنجه کشته شدند: این  5استفاده افراطی نیروهای امنیتی از زور و 

های در حالی است که هزاران تن نیز دستگیر شدند، ازجمله رهبران اعتراضات و شخصیت

شدت ناعادالنه همچنان های بهو در پی برگزاری محاکمه مخالف حکومت که تا به امروز

 برند؛در زندان به سر می

های مطرح شده در گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین، انتشار اشاره به توصیه ح(

 میالدی، ازجمله: ۲۰11یافته در ماه نوامبر سال 

ر رابطه با اعمال ضرورت انجام تحقیقات سریع در زمینه تمامی اتهامات مطرح شده د -

شناسی، با توجه به حجم شواهد و رفتار ارائه شده از سوی کارشناسان مستقل جرمسوء

 کرد؛مدارکی که دولت را ملزم به پایبندی به قانون می
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 ی قانون؛اجراضرورت برکناری آژانس ملی اطالعات امنیتی از فرآیند  -

 ضرورت رفع سانسور؛ -

سال  1۰های حکومتی که با گذشت سیاسی به رسانهضرورت دسترسی احزاب مخالف  -

در نیامده، که خود در  اجراهای بحرین به یک از این موارد از سوی مقامهمچنان هیچ

 المللی حقوق بشر است؛ ها بر اساس قانون بینتناقض با تعهدات آن

ار آن با میالدی، ازجمله رفت ۲۰11اشاره به رویکرد بحرین در قبال منتقدان، از سال  ط(

الفعالیت الوفاق، بزرگترین حزب مخالف قانونی شیخ علی سلمان، رئیس جمعیت ممنوع

، به دلیل سخنرانی سیاسی انتقادآمیز وی در سال ابتدادر کشور، با توجه به حبس او در 

و سرانجام محکومیت او  ۲۰1۶میالدی، دو برابر شدن میزان محکومیت او در سال  ۲۰1۴

گرانه در میالدی، به دلیل پیوستن به اقدامات میانجی ۲۰1۸در سال به تحمل حبس ابد 

گرانه های بحرین مشارکت او در گفتگوهای میانجیها: گفتنی است که مقامدوران ناآرامی

برای این کشور « جاسوسی»عنوان قطر، که دولت بحرین خود نیز در آن شرکت نمود را، به

 به شمار آوردند؛

الفعالیت اعالم شدن جنبش وعد، دومین حزب مخالف بزرگ ممنوع اشاره به همچنین ی(

سال حبس به دلیل ایفاء نقش  5بحرین و حبس ابراهیم شریف، رئیس سابق آن، به تحمل 

 میالدی؛ ۲۰11در حمایت از اعتراضات سال 

اشاره به مواجهه مخالفان، ازجمله فعاالن و رهبران سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکال،  ک(

میالدی، با  ۲۰1۶ویژه از سال جو، بهنگاران، روحانیون شیعه و معترضان مسالمتنامهروز

ها، های سفری، بازداشتها، ممنوعیتشدنها، فراخواندههای فزاینده، شامل تهدیدسرکوب

 ها و احکام حبس؛بازجویی

 اشاره به اقدام حکومت به صاف کردن میدان مروارید بحرین، نماد اتحاد بخش ل(

آمیز و پیشرفت، در ماه فوریه امیدهای مردم این کشور برای احیاء ملی، تجمع مسالمت

میالدی، با بولدوزر که نمایانگر تالش حکومت در راستای سرکوب و پاک  ۲۰11سال 

 کردن حتی خاطره اعتراضات و جایگزین کردن آن با بتون و آسفالت است؛
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سال  1۰بار کوس نمودن روند دهشتهای کشور جهت معاشاره به درخواست مقام م(

های کمیسیون مستقل تحقیق و آزادی ی کامل و کارآمد تمامی توصیهاجراگذشته، به کمک 

آمیز از حقوق مندی صلحدرنگ و بدون قید و شرط تمامی زندانیانی که تنها به دلیل بهرهبی

 .۴۲هااند و لغو فوری تمامی اتهامات علیه آنخود محبوس شده

 

 ت متحده عربیامارا*

، در 1399 اسفندماه 3انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز یکشنبه  -۱

خصوص درخواست سازمان ملل از امارات متحده عربی جهت ارائه مدارک الزم دال بر 

  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. زنده بودن شاهزاده لطیفه

وی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از درخواست لیز تروسل، سخنگ الف(

حکومت امارات متحده عربی، در گفتگو با نماینده دائم این کشور در ژنو، جهت ارائه مدارک 

 ی؛بنت محمد آل مکتوم، دختر حاکم دب فهیشاهزاده لطالزم مبنی بر سالمتی و زنده بودن 

که با شبکه  -مخفیانه ضبط شده های در فیلماشاره به اظهارات شاهزاده لطیفه  ب(

مبنی بر ابراز نگرانی وی از حفظ جان خود و  – به اشتراک گذاشته شده است« سیبیبی»

 میالدی؛ ۲۰1۸به گروگان گرفته شدن از سوی پدرش از سال 

های سازمان ملل در خصوص سالمتی او، بر اساس شواهد اشاره به ابراز نگرانی مقام ج(

درخواست از دولت امارات متحده عربی  روازاینئوهای منتشر شده و به دست آمده از وید

 جهت ارائه اسناد و مدارک در این زمینه؛

المللی، ضمن اشاره به تصمیم این سازمان به بررسی پرونده تأکید بر وظایف این نهاد بین د(

در ماه های قهری شدگیشیخه لطیفه پس از گزارش انتشار یافته از سوی کارگروه ناپدید

 میالدی؛ ۲۰۲۰دسامبر سال 

                                                           
 الملل. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان عفو بین۴۲ 

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/bahrain-dreams-of-reform-crushed-10-
years-after-uprising 
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و پس از  ماهبهمن ۲۸شنبه اشاره به جلب شدن توجه جامعه جهانی به این موضوع، از روز سه ه(

ها مبنی بر بازداشت خانگی هایی از سخنان ویدئویی او و خبرهای برخی از رسانهانتشار بخش

 شاهزاده لطیفه در دبی؛

اهزاده لطیفه در خصوص حفظ جان او، با توجه به پاسخ اشاره به ابرار نگرانی دوستان ش و(

صدور بیانیه از سوی خانواده  حالدرعینو  تاکنونماه پیش  ۶های خود از نگفتن وی به پیامک

مبنی بر  – که توسط سفارت امارات عربی متحده در لندن منتشر شده است -سلطنتی دبی 

مایت خانواده و متخصصان پزشکی و در خانه، تحت مراقبت و ح« واالحضرت»قرار داشتن 

 بازگشت او به حریم عمومی در زمان مناسب؛

اشاره به اظهارات دامینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، مبنی بر تمایل مردم به دیدن  ز(

وزیر بریتانیا شاهزاده لطیفه و تصدیق زنده بودن او و اظهارات بوریس جانسون، نخست

 ارت بر این پرونده همراه با صبر؛مبنی بر ضرورت اعمال نظ

 ۲۰1۸شاهزاده لطیفه پس از تالش برای فرار از دبی، در سال الزم به یادآوری است که  ح(

سال سن دارد، دختر  35توسط کماندوها در سواحل هند بازداشت شد. او که میالدی، 

رئیس و معاون وزیرنخست عنوانبهشیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی است که 

 ؛۴3کندجمهور امارات عربی متحده خدمت می

 

 ماهبهمن ۲3شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۲

، در خصوص اقدام حکومت امارات متحده عربی به محکوم کردن یک شهروند 1399

هم این گزارش موارد م. بوکبه دلیل انتقاد از اردن در شبکه اجتماعی فیس اردنی تبار

  اند از:عبارت

                                                           
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:۴3 

 https://per.euronews.com/2021/02/19/ohchr-asks-for-proof-of-life-princess-latifa 
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میالدی، به محکوم کردن  ۲۰۲۰اقدام دادگاهی در امارات متحده عربی، در ماه اکتبر سال  الف(

سال حبس، بر  1۰این کشور به تحمل  اردنی تبارساله، یکی از شهروندان  ۴۶، ۴۴احمد اطوم

 دولت اردن؛ بوک در انتقاد ازآمیز در شبکه اجتماعی فیساساس انتشار مطالب صلح

بوک در اشاره به اقدام این دادگاه به محکوم کردن این فرد به علت استفاده از فیس ب(

تخریب روابط »توانست موجب که می« اقدام علیه یک کشور خارجی»راستای ارتکاب به 

، آن «امنیت ملی در امارات متحده عربی را به مخاطره افکند»با آن کشور شده و « سیاسی

 آمیز متهم از خانواده سلطنتی و دولت اردن؛ر اساس انتقادات صلحهم تنها ب

بان حقوق بشر، اشاره به اظهارات مایکل پیج، معاونت بخش خاورمیانه سازمان دیده ج(

های مدید، به سرکوب انتقادهای های امارات متحده عربی، برای مدتمبنی بر اقدام مقام

و به ظاهر مشتمل کردن این سرکوب بر  های این کشورها و سیاستعمومی از مقام

ای در راستای رسد که همکاری منطقه، به نظر میدیگرعبارتبهمنتقدان سایر کشورها: 

های مستقل، تنها مورد از وحدت معنادار کن کردن و خاموش کردن صداها و انتقادریشه

 و پایبندی به آن هستند؛   اجراها قادر به عربی است که این دولت

میالدی، به  ۲۰۲۰اشاره به سکونت احمد اطوم، پیش از دستگیری او در ماه مه سال  د(

سال و شاغل بودن وی و همسرش  5همراه خانواده خود، در امارات متحده عربی به مدت 

 آموزگار؛ عنوانبهدر ابوظبی، 

بوک در اغلب مواقع، ضمن اشاره به استفاده اطوم از حساب کاربری خود در فیس ه(

کننده، در راستای اظهارنظر در زمینه عقاید سیاسی و هزار دنبال ۴خورداری او از بیش از بر

های دولتی غالباً انتقاد از خانواده سلطنتی اردن، نهاد اطالعاتی آن و همچنین دولت و سیاست

بان حقوق بشر از موارد منتتشر شده توسط اطوم های دیدهاین کشور: گفتنی است که بررسی

نشان  –مدرک نیز در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت  عنوانبهکه  –بوک سدر فی

 اند؛سیاسی بوده آمیزغیر خشونت، اظهارنظرهای موردنظردهد که تمامی موارد می

                                                           
44 Ahmed Etoum 
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اشاره به اظهارات یکی از اعضاء خانواده اطوم مبنی بر، اقدام نیروهای امنیتی امارات به  و(

میالدی، هنگام بازگشت به منزل از سوپرمارکت محل  ۲۰۲۰ه سال دستگیری وی در ماه م

ساله، به این صورت که مردی با صورت پوشیده به  ۴و  9به همراه دو فرزند خود به سنین 

فرزندان او ناگزیر تنها به  کهدرحالیماسک وی را ربود و با زور به داخل خودرو انداخت، 

 خانه بازگشتند؛

های امنیتی به فراهم آوردن امکان تماس با خانواده برای اطوم، سه ماشاره به اقدام مقا ز(

ماه در سلول انفرادی، در مکانی  ۴به مدت  کمدستهفته پس از دستگیری او و حبس وی 

 نامعلوم؛

اشاره به حبس او در حال حاضر در زندان الوثبه در ابوظبی و اقدام دادگاه به تعیین  ح(

میالدی،  ۲۰۲۰اوت سال  1۲ی نخستین استماع، در وکیل برای وی پس از برگزار

 از اعضاء خانواده و یا وکیل وی اجازه مالقات با او را نیافتند؛ یکهیچ کهدرحالی

 ۲۰۲۰اکتبر سال  ۸اشاره به اقدام دایره امنیتی حکومتی دادگاه استیناف ابوظبی، در روز  ط(

بر قانون کیفری و قانون مبارزه با میالدی، به محکوم کردن اطوم بر اساس اتهامات مبتنی 

 (، شامل: ۲۰1۲جرائم سایبری )سال 

توانست منجر به تخریب انجام اقدام عامدانه علیه یک کشور خارجی )اردن( که می -

روابط میان این کشور و امارات متحده عربی شود، با توجه به انتشار اخبار و اطالعاتی در 

 دن، پادشاه اردن و دولت این کشور؛بوک حاوی اهانت به و تمسخر ارفیس

تواند موجب بوک منجر به بروز عقایدی که میانتشار اطالعاتی در شبکه اجتماعی فیس -

 برانگیختن نفاق و آسیب رساندن به نظم عمومی و صلح اجتماعی شود؛

بوک در راستای انتشار اطالعاتی جهت به مخاطره افکندن امنیت کشور و استفاده از فیس -

 افع عالی آن و همچنین آسیب رساندن به نظم عمومی؛من
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سال حبس و همچنین اخراج  1۰اشاره به اقدام دادگاه به محکوم کردن اطوم به تحمل  ی(

مورد استفاده در جرم، حذف تمامی موارد انتشار یافته منجر به  وسایلاز کشور، مصادره 

 های اجتماعی؛های کاربری وی در شبکهمحکومیت او و بستن تمامی حساب

مورد از موارد انتشار یافته توسط اطوم در شبکه اجتماعی  ۶اشاره به ارجاع دادگاه به  ک(

میالدی، مشتمل بر موضوعاتی چون، وجود فساد در خانواده  ۲۰19بوک در سال فیس

های آزادی بیان و فقدان حاکمیت قانون در این سلطنتی اردن، جاری بودن محدودیت

فساد در کشور: گفتنی  افشاگرانهای اردن به دستگیری و اقدام مقام کشور، وجود فقر

دستور دادگاه حساب کاربری اطوم همچنان فعال و موارد انتشار یافته  رغمبهاست که 

 همچنان در دسترس هستند؛

نگار اردنی، به نام های امارات متحده عربی به محکوم کردن یک روزنامهاشاره به اقدام مقام ل(

سال حبس به دلیل انتقاد او در فضای  3میالدی، به تحمل  ۲۰1۷، در سال ۴5یر النجارتَیس

های نظامی رژیم اسرائیل و مصر در نزدیکی نوار غزه: گفتنی است که النجار مجازی از اقدام

 میالدی، دو ماه پس از تکمیل محکومیت خود، آزاد شد؛ ۲۰19در ماه فوریه سال 

میالدی، به دستگیری عماد  ۲۰۲۰ی اردن، در ماه اوت سال هااشاره به اقدام مقام م(

، یک کاریکاتوریست سرشناس، به دلیل انتشار کاریکاتورهای طنزآمیز درباره ۴۶حجاج

های عمومی در توافق دیپلماتیک رژیم اسرائیل با امارات متحده عربی که پس از اعتراض

 اوت همین سال آزاد شد؛ 3۰

کشور برخوردار از  عنوانبهگفتنی است که اگرچه امارات متحده عربی خود را  ن(

های منطقه که کشد، اما این رواداری شامل انتقاد از دولتبه تصویر می؟؟؟؟  رواداری

 ؛۴۷شودگیرد، نمینیز مورد سرکوب قرار می شدتبه

 

                                                           
45 Tayseer al-Najjar 
46 Emad Hajjaj 

 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده۴۷ 

 https://www.hrw.org/news/2021/02/11/uae-jordanian-convicted-criticizing-jordan-
facebook 
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تور، در روز چهارشنبه تحلیلی میدل ایست مانی –انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری  -۳

، به نقل از خبرگزاری رویترز، در خصوص درخواست یکی از 1399 ماهبهمن ۲۲

بی جهت آزاد کردن فعاالن زندانی. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از امارات متحده عر

  نکات مهم این گزارش عبارت است از:

لل در زمینه وضعیت ، گزارشگر ویژه مستقل سازمان م۴۸اظهارات مری الولور الف(

رفتار قرار گرفتن سه مدافع حقوق بشر زندانی در مدافعان حقوق بشر، مبنی بر مورد سوء

تواند مصداق شکنجه باشد و درخواست جهت امارات متحده عربی در شرایطی که می

 ها؛آزادی آن

رکوب میالدی، در راستای س ۲۰1۲، وکیل مدافع، در سال ۴9اشاره به حبس محمد الرُکِن ب(

میالدی، به دلیل توهین به  ۲۰1۸گراها، حبس احمد منصور، مدافع حقوق بشر، در سال اسالم

میالدی:  ۲۰15نویس دموکراسی خواه، در سال ، وبالگ5۰حکومت و دستگیری ناصر بن غیث

 اند؛سال حبس محکوم شده 1۰گفتنی است که تمامی این افراد به تحمل 

مبنی بر شرایط حبس این مدافعان حقوق بشر و های دریافتی اشاره به گزارش ج(

مدت که های انفرادی طوالنیرفتارهایی که در معرض آن قرار دارند، ازجمله حبس

 تواند مصداق شکنجه باشد؛متناقض با موازین حقوق بشر بوده و می

اشاره به عدم ابراز نظر دولت امارات متحده عربی در این رابطه، هر چند که در گذشته  د(

 ها را رد کرده بود؛نشده برشمرده و آناتهامات این چنینی را کذب و اثبات

متحده آمریکا، مرکز تجارت متحد ایاالت–اشاره به اقدام حکومت امارات متحده عربی ه(

به عدم صدور مجوز برای فعالیت احزاب  –کننده بزرگ نفت و گردشگری و تولید

های حکومتی و داخلی و نترل شدید رسانهسیاسی، عدم رواداری در قبال مخالفان، ک

 تحدید آزادی بیان؛
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میالدی، به محکوم  ۲۰11اشاره به اقدام دولت این کشور، پس از بهار عربی در سال  و(

ها مظنون به عضویت در حزب اصالح گرایان، بسیاری از آنها تن از اسالمکردن ده

عالیت است(، به اتهام توطئه برای الف)وابسته به اخوان المسلمین که در امارات ممنوع

 های حقوق بشری؛براندازی نظام، در محاکمه مورد انتقاد از سوی گروه

عنوان تالشی در راستای ساکت به شمار آوردن احکام حبس این مدافعان حقوق بشر به ز(

 های مشروع؛ها از درگیر شدن در فعالیتها و ارعاب دیگران و بازداشتن آنکردن آن

میالدی، در اعتراض به  ۲۰19اره به اقدام احمد منصور به دو بار اعتصاب غذا در سال اش ح(

متر مربعی، بدون تشک و دسترسی محدود به  ۴شرایط خود، ازجمله حبس در سلول انفرادی 

 آفتاب، حمام یا آب؛

 ۲۰1۸و  ۲۰1۷های اشاره به اقدام ناصر بن غیث به دو بار اعتصاب غذا در سال ط(

در اعتراض به محرومیت او از دریافت دارو و همچنین قرار گرفتن در معرض میالدی 

 ؛51های مقطعی در سلول انفرادیهای زندان و حبسحمالت فیزیکی از سوی مقام

 

 ماهبهمن ۲۲بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۴

نکات . یی توسط امارات متحده عربی، در خصوص حبس خودسرانه شهروند بریتانیا1399

  مهم گزارش به شرح زیر است:

، شهروند 5۲های امارات متحده عربی به نگاه داشتن مایکل برایان اسمیتاقدام مقام الف(

ساله بودن حکم  ۶ رغمبهسال،  1۰ساله، در حبس به مدت بیش از  5۴بریتانیایی 

 میالدی؛ ۲۰1۴محکومیت کیفری وی و همچنین، عفو او در سال 

وقفه او به داروهای های زندان به محروم کردن دسترسی بیاشاره به اقدام مقام ب(

 های درمانی کافی در دوران حبس؛ضروری و مراقبت

                                                           
 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: –گزارش پایگاه خبری 51 
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52 Michael Bryan Smith 



 25                                 (21) عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی  نگاهی به کارنامه حقوق بشری
 

 

 

 

های تأکید بر ضرورت مورد بازبینی قرار گرفتن پرونده این زندانی از سوی مقام ج(

که چنانچه محکومیت حقوقی یا امارات و آشکار کردن مبنای تداوم حبس او با این هدف 

 درنگ آزاد کنند؛ادعایی علیه او وجود ندارد، وی را بی

اشاره به مشاهده موارد نقض دادرسی عادالنه هم در روند استرداد و هم فرآیندهای  د(

سال  ۶در  کمدستدادگاهی این زندانی و خودسرانه و غیرقانونی به نظر رسیدن حبس او 

 گذشته؛

بان حقوق بشر، هارات مایکل پیج، معاونت بخش خاورمیانه سازمان دیدهاشاره به اظ ه(

مبنی بر حاکی بودن جزئیات استرداد اسمیت به امارات متحده عربی و فرآیندهای دادگاهی 

او، چه در سطح مدنی و چه کیفری، از ناکارآمدی قوه قضائیه این کشور به پایبندی به 

محبوس نگاه داشتن یک زندانی بیش از  دیگرعبارتبهالمللی: قوانین داخلی و موازین بین

برخورداری  رغمبههای درمانی کافی، دوران محکومیت وی و محروم کردن او از مراقبت

اعتنایی کامل امارات متحده عربی به حاکمیت وی از معضالت جسمی جدی، نشان از بی

 قانون دارد؛

میالدی و به دنبال  ۲۰۰9ر ماه مه سال اشاره به بازداشت و حبس اسمیت در تایلند، د و(

های امارات متحده عربی جهت استرداد وی به این کشور، به اتهام آن، درخواست مقام

نقض اعتماد، که بیشترین محکومیت  روازاینجعل یک سند غیررسمی و استفاده از آن و 

 سال حبس است؛ 3در نظر گرفته شده برای آن بر اساس قوانین امارات، تحمل 

المللی خصوصی در امارات مدیر سابق یک شرکت بین عنوانبهاشاره به شغل اسمیت،  ز(

 زمانهممتحده عربی و ناگزیر شدن او به گذراندن بیش از دو سال حبس در زندان تایلند، 

 مبتالبا مبارزه برای استرداد خود، که وی معتقد است در این دوران در بیمارستان زندان، 

 شده است؛ به بیماری ایدز

اشاره به اقدام دولت تایلند به استرداد او به امارات متحده عربی در ماه ژوئن سال  ح(

تر، میالدی و اقدام دادستانی عمومی دبی به تغییر اتهامات وی به جرائم جدی ۲۰11
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ای استفاده از نهاد دولتی و کالهبرداری، بر اساس دفاعیهجعل اسناد رسمی، سوء ازجمله

 میالدی به دادگاه مدنی دبی ارائه داد؛ ۲۰1۷در ماه نوامبر سال  که اسمیت

خاطرنشان کردن عدم برخورداری امارات متحده عربی و تایلند از توافق استرداد  ط(

هم بر اساس قانون استرداد امارات متحده عربی و هم تایلند متهم کردن  کهایندوجانبه و 

محکوم به استرداد  ابتدابه دلیل آن وی را از  فرد مسترد شده به جرائمی بیش از جرمی که

 کرده بودند، ممنوع است؛

میالدی، به محکوم کردن  ۲۰1۲اشاره به اقدام دادگاه کیفری دبی در ماه ژوئن سال  ی(

هزار دالری(،  ۶53میلیون درهمی ) ۲.۴سال حبس و پرداخت جریمه  1۲اسمیت به تحمل 

گونه نماینده حقوقی و یا قی او، وی در آن از هیچای که به گفته مشاور حقودر پی محاکمه

 مترجمی که متوجه فرآیندهای دادگاه به زبان عربی شود، برخوردار نبوده است؛

 ۶های بعد، به کاهش محکومیت وی به تحمل اشاره به اقدام دادگاه تجدیدنظر در ماه ک(

آزادی وی: این در  روز عنوانبهمیالدی  ۲۰1۷اکتبر سال  ۲3سال حبس و تعیین تاریخ 

ی را که او در تایلند در انتظار زمانمدتحالی است که بر اساس قانون امارات متحده عربی 

شده است که برده، باید در زمان محکومیت وی محاسبه میاسترداد، در حبس به سر می

 این امر به وقوع نپیوست؛

به ارائه دادخواستی علیه او میالدی،  ۲۰1۲اشاره به اقدام شرکت سابق اسمیت، در سال  ل(

میلیون  ۲.5منجر به محکومیت وی به پرداخت  ۲۰13در دادگاه بدوی دبی که در سال 

هیچ وکیلی از سوی اسمیت در  کهدرحالیدرهم بابت خسارات وارد آمده به شرکت شد، 

این دادگاه حضور نداشت و متهم نیز تنها یک بار برای حضور در استماع نخست به دادگاه 

 فراخوانده شد؛ 

میالدی، به عفو  ۲۰1۴های امارات متحده عربی، در ماه ژوئن سال اشاره به اقدام مقام م(

 حالباایندرآمده در ماه رمضان و  اجرابخشی از برنامه عفو عمومی به  عنوانبهاسمیت 

 ها این کشور به آزاد کردن او؛عدم اقدام مقام
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میالدی، به ارائه دادخواستی دیگر  ۲۰1۷در سال اشاره به اقدام شرکت سابق اسمیت،  ن(

های متعدد، حتی از سوی سفارت بریتانیا، باز هم بدون درخواست رغمبهعلیه او که 

 حضور و اطالع متهم برگزار شد و رونوشت حکم صادره نیز در اختیار او قرار نگرفت؛

یبندی حکومت امارات بان حقوق بشر در زمینه عدم پااشاره به مستندات سازمان دیده س(

های پزشکی به روند دادرسی عادالنه و همچنین فراهم آوردن زندانیان بیمار با مراقبت

دو ماه از اواسط ماه مارس  کمدستهای زندان مرکزی دبی، برای اقدام مقام ازجملهالزم، 

 ؛به ایدز از دسترسی به بیمارستان مبتالمیالدی، به محروم کردن زندانیان  ۲۰۲۰سال 

اشاره به اظهارات مشاور حقوقی اسمیت مبنی بر، مورد جراحی کلیه قرار گرفتن این  ع(

او به سرطان کلیه و ضرورت مراجعه  ابتالمیالدی، پس از  ۲۰۲۰زندانی در ماه ژوئیه سال 

ماه  ۶های مربوطه، سه ماه پس از عمل و سپس هر وی به بیمارستان برای معاینه و آزمایش

 های زندان از پایبندی به این روندها؛ممانعت به عمل آوردن مقام حالدرعینیک بار و 

های مدنی های بریتانیا به بررسی دقیق سایر دادخواستتأکید بر ضرورت اقدام مقام ف(

های گذشته و قانونی بودن تداوم حبس او، همچنین اتخاذ مطرح شده علیه اسمیت در سال

اطمینان از دسترسی این زندانی و دیگر زندانیان تمامی تدابیر ممکن در راستای حصول 

در زمینه درمان ایدز و  ویژهبههای پزشکی الزم، های امارات به مراقبتمحبوس در زندان

درخواست از حکومت امارات متحده عربی جهت صدور مجوز برای بازدید متداوم ناظران 

 و مالقات خصوصی با زندانیان؛ های این کشورها و بازداشتگاهالمللی از زندانمستقل بین

نامه به اشاره به اقدام اسمیت با کمک یک وکیل بریتانیایی، به ارسال دو پرسش ض(

میالدی،  ۲۰19های آوریل و دسامبر سال کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در ماه

نکرد  مبنی بر دالیل غیرقانونی بودن تداوم حبس او، که در این زمینه هیچ پاسخی دریافت

هایی هم به کارگروه سازمان بان حقوق بشر به ارسال نامهو همچنین اقدام سازمان دیده
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های بریتانیا در زمینه ضرورت بررسی قانونی بودن تداوم حبس این زندانی ملل و هم مقام

 ؛53و ابراز نگرانی در زمینه سالمتی وی

 

 1۸حقوق بشر، در روز شنبه  المللی برای عدالت وانتشار گزارش از سوی مرکز بین -۵

، در خصوص محکومیت سیاست نژادپرستانه امارات متحده عربی در قبال 1399 ماهبهمن

 گیر کرونا، مبنی بر:عقیدتی در میانه شیوع ویروس همه –های زندانیان سیاسی خانواده

آمیز اتخاذ شده از سوی حکومت امارات متحده محکومیت شدید تدابیر تبعیض الف(

عقیدتی که همچنان در حال پرداخت بهای  –های زندانیان سیاسی ی علیه خانوادهعرب

های این کشور از واکسینه مقام کهاینهای خود هستند، با توجه به سنگینی برای فعالیت

 آورند؛ها همچون سایر شهروندان ممانعت به عمل میشدن آن

عقیدتی، به انتشار مطلبی در  –یاسی ، زندانی س5۴اشاره به اقدام همسر عبدالسالم درویش ب(

حساب کاربری خود در توئیتر، مبنی بر محروم شدن دخترش از دریافت واکسن کرونا به دلیل 

مصادره کارت شناسایی او از سوی مأموران زندان به هنگام مالقات با پدر خود که نقض 

برپایی ائتالفی به  آید، آن هم در کشوری که اقدام بهفاحش حقوق شهروندی وی به شمار می

میلیارد دوز واکسن در سراسر جهان را تسهیل  ۶کرده که بر مبنای آن توزیع « ائتالف امید»نام 

 رسد؛میلیارد دوز می 1۸میالدی به بیش از  ۲۰۲1نماید، که تعداد آن تا پایان سال 

ان اقدامی عنوهای زندانیان، بهبه شمار آوردن این آزار و اذیت متداوم علیه خانواده ج(

المللی حقوق بشر و در حقیقت پذیرش و در تغایر با تمامی قوانین بینشدت غیرقابلبه

 ها؛های آننوعی مجازات جمعی برای زندانیان و خانواده مثابهبه

عقیدتی با تدابیر خودسرانه  –های زندانیان سیاسی اشاره به مواجه شدن اکثر خانواده د(

ها جهت تجدید مدارک هویتی به عمل آمدن از حق برخی از آن مشابه، با توجه به ممانعت

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:زارش سازمان دیدهگ53 

 https://www.hrw.org/news/2021/02/10/uae-detention-uk-national-appears-arbitrary 
54 Abdul Salam Darwish 
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های درمانی، تحصیل و ها از حق برخورداری از مراقبتخود و در نتیجه محرومیت آن

 ها؛سایر خدمات اولیه و سلب شدن حق شهروندی از برخی دیگر از این خانواده

جه به اقدام همسر عبدالسالم اشاره به سابقه داشتن حکومت امارات در این زمینه، با تو ه(

درویش در گذشته، به درخواست از حاکمان امارات جهت پایان دادن به رنج و عذاب 

های متمادی پس ها برای سالخانواده وی و خاتمه بخشیدن به سرکوب و آزار و اذیت آن

 میالدی؛ ۲۰1۶شان از ملیت خود در سال از محرومیت ناعادالنه

های کشور جهت پایان دادن به تعلیق ین خانواده همچنین از مقاماشاره به درخواست ا و(

پرداخت حقوق بازنشستگی عبدالسالم درویش که منجر به محرومیت همسر و فرزندان 

ای ها شده است و همچنین خاتمه بخشیدن به رفتارهای ناعادالنهوی از تنها منبع درآمد آن

میالدی، در معرض آن  ۲۰1۲اه ژوئیه سال که این خانواده از زمان دستگیری درویش، در م

 اند؛قرار گرفته

ژوئیه  ۲۴های امارات متحده عربی به دستگیری عبدالسالم درویش، در اشاره به اقدام مقام ز(

میالدی و حبس او در مکانی نامعلوم به مدت تقریباً یک سال جهت متهم کردن  ۲۰1۲سال 

پایه و اساس، تنها به دلیل اقدام وی به اتهامات بیو دیگر « توطئه برای براندازی نظام»وی به 

 میالدی؛ ۲۰11ی اصالحات در کشور در سال اجراامضاء طومار درخواست 

سال حبس پس از برگزاری  1۰اشاره به محکومیت عبدالسالم درویش به تحمل  ح(

 ؛55«9۴یو.اِی.ایی »شدت ناعادالنه موسوم به محاکمه محاکمه به

های المللی برای عدالت و حقوق بشر بر درخواست خود از مقامتأکید مرکز بین ط(

های جویانه علیه خانوادهامارات متحده عربی، جهت متوقف ساختن تمامی اقدامات تالفی

زندانیان و فراهم آوردن امکان الزم برای دختر عبدالسالم درویش جهت دریافت واکسن 

متی و ایمنی این فرد همچون دیگر کرونا، ضمن تأکید بر مسئولیت حکومت در قبال سال

 شهروندان و افراد مقیم این کشور؛

                                                           
55 UAE 94 
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ها در های زندانیان و حمایت از آنتأکید این مرکز بر ضرورت رعایت حقوق خانواده ی(

های جمعی عنوان نوعی از مجازاتجویانه، بهها و اقدامات تالفیبرابر تمامی آزار و اذیت

 ؛5۶آیدشمار میالملل به که نقض جدی حقوق بین

 

، 1399 ماهبهمن 1۷بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۶

 در خصوص موازین دوگانه امارات متحده عربی در رابطه با حقوق شهروندی، مبنی بر:

اقدام اخیر امارات متحده عربی به اعالم طرحی مبنی بر فراهم آوردن امکان اعطاء  الف(

کرده، متخصص یا ثروتمند خارجی و این کشور به افراد تحصیل شهروندی

شان: این در حالی است که قانون شهروندی این کشور همچنان شامل هایخانواده

کودکان متولد شده از مادران اماراتی و پدران خارجی و افراد فاقد  ازجملههای دیگر، گروه

 شود؛تابعیت نمی

های دستیابی به کومت امارات در زمینه افزایش راهاشاره به مثبت بودن اقدام ح ب(

درصد  9۰گذاری مناسب برای کشوری که نزدیک به سرمایه عنوانبهشهروندی این کشور، 

درآمد این ها نیز جزء نیروی کار کمدهند، که اکثریت آنآن را اتباع خارجی تشکیل می

امارات برای جذب نخبگان جدید شهروندی  سازوکارکشور هستند: این در حالی است که 

 خارجی طراحی شده است، چه در سطوح دانشگاهی و علمی و یا تجاری و مالی؛

های اجتماعی مبنی بر ریاکاری آشکار اشاره به اظهارنظرهای مردم امارات در شبکه ج(

ناشی از این طرح و درخواست برای در نظر گرفتن حق شهروندی برای تمامی کودکان 

 ران اماراتی؛برخوردار از ماد

اشاره به مواجهه زنان اماراتی در قیاس با مردان این کشور، با تبعیض در زمینه انتقال  د(

 خودخودبهکودکان برخوردار از پدران اماراتی  دیگرعبارتبهملیت به فرزندان خود: 

                                                           
 المللی برای عدالت و حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش مرکز بین5۶ 

 http://icjhr.org/icjhr-denounces-the-uaes-racial-policy-against-prisoners-of-consciences-
families-amid-the-coronavirus-pandemic 
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 این قانون برای مادران اماراتی برخوردار کهآنکنند، حال شهروندی این کشور را کسب می

 کند؛از همسران خارجی صدق نمی

اشاره به امکان اقدام مادران اماراتی به ارائه درخواست شهروندی برای فرزندان خود  ه(

سال در این کشور: این در حالی است که بنا بر  ۶سکونت آن کودک به مدت  شرطبه

تواند و می کننده بودهاظهارات برخی از مادران، فرآیند ارائه درخواست در این زمینه گیج

سالگی  1۸کودک به سن  کههنگامیهای متمادی به طول انجامد. گفتنی است که برای سال

ها بدون تواند در این زمینه درخواست دهد، که این مرحله نیز شاید سالرسید خود می

 نتیجه باقی بماند؛

افراد بدوی یا معضل  ازجملههای اجتماعی، اشاره به معضالت دیگر در این زمینه در شبکه و(

فاقد تابعیت که با موانع جدی در زمینه دسترسی به خدمات درمانی، اشتغال و پذیرش در 

 دانشگاه مواجه هستند؛

های فاقد تابعیت جهت کسب اشاره به فقدان وجود روندی برای فرزندان زوج ز(

گفتنی  شان در امارات زندگی کرده باشند:چه مدت والدین کهایننظر از شهروندی، صرف

گردد، که است که ریشه بسیاری از افراد بدوی به جوامع چادرنشین یا مهاجرانی بازمی

در آن سکونت گزیده و ملیت خود را به ثبت  19۷1پیش از تشکیل این کشور در سال 

 نرسانده بودند؛

تأکید بر ضرورت اقدام حکومت امارات به پایان بخشیدن به اعمال تبعیض در  ح(

های فاقد تابعیت، هروندی به کودکان برخوردار از مادران اماراتی و گروهخصوص اعطاء ش

 .5۷شهروند این کشور فرا رسیده است عنوانبهها چراکه زمان به رسمیت شناختن آن

 

 

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده5۷ 

 https://www.hrw.org/news/2021/02/05/uaes-double-standard-citizenship-rights 
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بشر از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سایر ب( موارد نقض حقوق 

 کشورهای منطقه

 

 ائتالف به رهبری عربستان *

، 1399اسفندماه  ۴بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۱

در خصوص اقدام نیروهای تحت حمایت امارات متحده عربی به شکنجه کردن یک 

      نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. نگار در یمنروزنامه

حمایت امارات متحده عربی، مستقر اقدام نیروهای امنیتی شورای انتقالی جنوب، تحت  الف(

سپتامبر  1۷نگار یمنی، از روز ، روزنامه5۸در جنوب یمن، به حبس خودسرانه عادل الحسنی

بان حقوق های انتقادی، به گفته سازمان دیدهمیالدی، ظاهراً به دلیل نشر گزارش ۲۰۲۰سال 

 ؛59موازنهبشر و سازمان حقوق بشر 

نگار، مبنی بر اقدام نیروهای امنیتی شورای به این روزنامه اشاره به اظهارات منبع نزدیک ب(

منظور ناگزیر کردن وی به اعتراف انتقالی جنوب به زنجیر کردن، تهدید و ضرب و شتم او، به

 نگار جهت جاسوسی برای کشورهای خارجی؛عنوان روزنامهبه استفاده از شغل خود به

درنگ و بدون نتقالی جنوب به آزاد کردن بیهای شورای اتأکید بر ضرورت اقدام مقام ج(

های قانونی متهم به ارتکاب به جرمی که وی را بر مبنای رویهقید و شرط الحسنی مگر آن

مشخص کنند، همچنین ضرورت انجام تحقیق و اتخاذ اقدام علیه افراد مسئول شکنجه یا 

 ها؛نگار، از سوی این مقامرفتار علیه این روزنامهسوء

بان حقوق بشر، ، پژوهشگر مسائل یمن در سازمان دیده۶۰ره به اظهارات افراح ناصراشا د(

نگاران در سراسر یمن در معرض تهدید، مبنی بر قرار گرفتن تعداد بیشتری از روزنامه

دهی در مورد وضعیت گزارش –ارعاب، خشونت یا حبس، تنها به دلیل انجام وظیفه خود 

                                                           
58 Adel al-Hasani 
59 Mwatana for Human Rights 
60 Afrah Nasser 
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دار شدن ار شورای انتقالی جنوب با عادل الحسنی به لکهو منجر شدن رفتار اسفب –کشور 

 ها؛بار این نیروها و حامیان اماراتی آنبیشتر کارنامه حقوق بشری دهشت

کننده و نگار تحقیقی، تهیهعنوان روزنامهساله، به 35به شمار آمدن الحسنی،  ه(

دن و اشاره به اقدام او در المللی مستقر در بندر جنوبی عنگاران بینکننده روزنامههماهنگ

، جهت پوشش دادن ۶1میالدی به بنیان نهادن مشترک شبکه خبری عدن الغد ۲۰۰9سال 

اخبار مربوط به امور جاری عدن و دیگر مناطق یمن و فعالیت وی در دوران جنگ یمن 

المللی، مانند های خبری بینالمللی و رسانهدر راستای همکاری با گزارشگران آزاد بین

 ها؛.بی.سی، سی.ان.ان و دیگر رسانهبی

سپتامبر سال گذشته میالدی، در زندان بئر  19اشاره به حبس الحسنی، سرانجام در روز  و(

زندانی غیررسمی در اردوگاهی نظامی تحت نظارت شورای انتقالی جنوب در  –احمد 

 پس از روزها بازجویی و ضرب و شتم و شکنجه و نگاه داشتن او در سلول –عدن 

 اکتبر؛ 11انفرادی تا روز 

بار سلول الحسنی، با توجه به عدم برخورداری آن از بهداشت، اشاره به وضعیت دهشت ز(

سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی و اشاره به اقدام مأموران امنیتی شورای انتقالی جنوب، 

ر صورت نگار به کشتن خانواده او دها، به تهدید مکرر این روزنامهدر خالل بازجویی

 های خارجی؛اعتراف نکردن به جاسوسی برای کشورها و گروه

اشاره به اقدام نیروهای امنیتی به ناگزیر کردن الحسنی به امضاء سندی دال بر جاسوس  ح(

عنوان بودن وی و مشتمل بر همکاری او با شبکه خبری سی.ان.ان و فعالیت به

اکتبر به زندان  1۲نتقال او در روز نگاران خارجی و سرانجام اکننده روزنامههماهنگ

 در شهر عدن؛ ۶۲المنصوره

اشاره به اظهارات خانواده الحسنی مبنی بر عدم دریافت هرگونه اطالعات از وضعیت  ط(

ها در رغم جستجو و پرس و جوی آنروز از زمان دستگیری وی، به ۲5او برای مدت 
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های شورای انتقالی جنوب به انکار های عدن و اقدام مقامهای پلیس و بازداشتگاهپاسگاه

شدگی قهری وی: گفتنی از اعضاء خانواده الحسنی بازداشت و حبس و در نتیجه ناپدید

 زمانی از وضعیت او اطالع یافتند که وی به زندان المنصوره منتقل شده بود؛

های شورای انتقالی جنوب به صدور مجوز برای مالقات همسر اشاره به اقدام مقام ی(

لحسنی با وی به صورت نامنظم: گفتنی است که طبق اظهارات وکیل الحسنی دفتر ا

کرده، با توجه به دادستانی شورای انتقالی جنوب باید تاکنون حکم آزادی او را صادر می

که شواهد مستندی دال بر ارتکاب وی به جرم وجود ندارد. این در حالی است که دفتر این

های شورا و امارات متحده ها از سوی مقامگفته است که آن دادستانی عمومی به وکیل وی

 نگار را آزاد نکنند؛عربی دستور دارند که این روزنامه

بان حقوق بشر به نگارش نامه به شورای انتقالی جنوب و اشاره به اقدام سازمان دیده ک(

ماه(، همنب 1۷میالدی )جمعه  ۲۰۲1فوریه سال  5های امارات متحده عربی در روز مقام

منظور درخواست جهت دریافت اطالعات در زمینه دستگیری الحسنی و چگونگی رفتار به

با او در زمان حبس: این در حالی است که شورای انتقالی جنوب پاسخی به این نامه نداده 

 اند؛های امارات نیز تنها دریافت آن را تأیید کردهو مقام

 ۲۰1۸گیری الحسنی به مالقات او، در اواخر سال اشاره به امکان ارتباط داشتن دست ل(

در مرکز  ۶3میالدی، با یکی از مأموران اطالعاتی امارات متحده عربی، به نام سعید الماهری

فرماندهی نیروهای ائتالف به رهبری عربستان و امارات در عدن، که در این مصاحبه 

ارات در زمینه موضوع یکی الحسنی درخواست دریافت اطالعات در زمینه میزان مداخله ام

نگار در تهیه آن مشارکت و های شبکه خبری سی.ان.ان را کرده، که این روزنامهاز گزارش

 ؛۶۴میالدی نامزد دریافت دو جایزه ایمی شده بود ۲۰۲۰برای آن در سال 

آمیز به الحسنی و هشدار به وی در های تهدیداشاره به اقدام الماهری به ارسال پیام م(

با ضرورت متوقف ساختن افشای جزئیات حضور امارات متحده عربی در یمن و  رابطه

                                                           
63 Saeed al-Mahiri 

اشاره به همکاری مستقیم الحسنی با گزارشگران شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی مبتنی بر اقدام عربستان سعودی و ۶۴ 

اری شده از ایاالت متحده آمریکا به نیروهای وابسته به میالدی، به انتقال تسلیحات خرید ۲۰19امارات متحده عربی، در سال 

 نامه این دو کشور با آمریکا در این زمینه است.های مسلح در یمن که در تناقض با توافقالقاعده، نیروهای سلفی و دیگر گروه
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نگار به دلیل ناخشنودی اقدام نیروهای انتقالی جنوب سرانجام به دستگیری این روزنامه

های داخلی یمن های رسانههای اماراتی از گزارش شبکه خبری سی.ان.ان: گزارشمقام

میالدی، رهبر نظامی نیروهای امارات  ۲۰1۸ل حاکی از این است که الماهری، در سا

ای از ترورها و دیگر موارد نقض حقوق بشر متحده عربی در جنوب یمن بوده و مجموعه

 گرفته است؛به دستور او صورت می

بان حقوق بشر در زمینه موارد نقض حقوق بشر اشاره به مستندات متعدد سازمان دیده ن(

امنیتی تحت حمایت امارات متحده عربی در جنوب  به وقوع پیوسته از سوی نیروهای

های خودسرانه و شرایط غیرانسانی حبس های اجباری، حبسیمن، ازجمله ناپدیدشدگی

 ؛19 –زندانیان در دوران شیوع بیماری کووید 

رتبه سازمان ملل، در ماه سپتامبر سال اشاره به گزارش گروهی از کارشناسان عالی س(

بر تداوم اقدام امارات متحده عربی به انجام عملیات هوایی و حمایت میالدی، مبنی  ۲۰۲۰

رغم اقدام آن به عقب کشیدن بیشتر از نیروهای محلی یمنی در جنوب این کشور، به

 میالدی؛ ۲۰19نیروهای زمینی خود از این کشور، در اواسط سال 

ه، درخصوص ، رئیس سازمان حقوق بشر مواظن۶5اشاره به اظهارات راضیه المتوکل ع(

ها در منازعه مسلحانه یمن و های امارات متحده عربی مبنی بر عدم مداخله آنادعای مقام

حال مسئول به شمار آمدن این کشور برای موارد نقض جاری حقوق بشر در یمن، درعین

با توجه به تداوم حمایت آن از نیروهای متعدی محلی، ضمن تأکید بر ضرورت پایان دادن 

 ؛۶۶عنوان گام نخستدرنگ الحسنی بهاین حمایت و تسهیل آزادی بیامارات به 
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، 1399 ماهبهمن ۲۴انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری سازمان ملل، در روز جمعه  -۲

نکات . تغذیه حادسال یمنی بر اثر سوء 5در خصوص به خطر افتادن جان کودکان زیر 

   اند از:محوری این گزارش عبارت

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صندوق حمایت  –نهاد سازمان ملل  ۴هشدار  الف(

در  -از کودکان سازمان ملل )یونیسف(، برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی 

تغذیه حاد شدید به باالترین حد خود آخرین گزارش خود، در خصوص رسیدن میزان سوء

میالدی و مورد تهدید قرار گرفتن  ۲۰15در این کشور در سال  منازعاتدر یمن، از آغاز 

 سال در این کشور؛ 5جان نیمی از کودکان زیر 

سال در معرض خطر  5میلیون کودک زیر  ۲.3هشدار در زمینه قرار داشتن نزدیک به  ب(

ها در صورت عدم دریافت هزار تن از آن ۴۰۰تغذیه حاد در سال جاری و مرگ سوء

 های اضطراری؛درمان

اظهارات دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، مبنی بر به  اشاره به ج(

ای سمی از منازعه، سقوط اقتصادی و کمبود شدید عنوان، مجموعهشمار آوردن بحران یمن به

بخش، همچنین حاکی بودن این ارقام از فریاد های حیاتبودجه جهت فراهم آوردن کمک

تغذیه در آن نمایانگر به سوء مبتالز سوی کشوری که هر کودک دیگری برای دریافت کمک ا

 چالش یک خانواده برای بقاء است؛

حل پایان دادن به گرسنگی مشتمل بر فراهم آوردن غذا و پایان دادن به اشاره به تنها راه د(

خشونت، ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدام عاجل جهت پایان دادن به رنج کودکان 

تغذیه موجب آسیب وارد آمدن به رشد ی است که بر اساس این گزارش سوءیمنی: گفتن

ها شده و به معضالتی ویژه در دو سال نخست زندگی آنفیزیکی و شناختی کودکان، به

 بخشد؛چون بیماری، فقر و نابرابری تداوم می

اردار یا میلیون تن از زنان ب 1.۲اشاره به آمار این گزارش مبنی بر قرار گرفتن حدود  ه(

 میالدی؛  ۲۰۲1تغذیه حاد در سال شیرده یمنی در معرض سوء
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تا فوره، مدیر اجرایی یونیسف، مبنی بر ضرورت انجام اقدامات اشاره به اظهارات هنریه و(

عاجل با توجه به افزایش تعداد کودکان گرسنه و هشدار وی در خصوص مرگ کودکان در 

 زم؛صورت گذر زمان و عدم اتخاذ تدابیر ال

 –ها منازعه مسلحانه، سقوط اقتصادی، شیوع بیماری کووید اشاره به منجر شدن سال ز(

و کمبود شدید بودجه برای تأمین خدمات بشردوستانه، به سوق دادن جوامع به ورطه  19

سقوط: این در حالی است که با توجه به افزایش میزان عدم امنیت غذایی، بسیاری از 

 کاهش کمیت یا کیفیت غذای خود، یا هر دو مورد، هستند؛ها ناگزیر به خانواده

، مدیرکل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، مبنی ۶۷اشاره به اظهارات کیو دونگیو ح(

های مدید و منجر شدن های یمنی در چنگال منازعه برای مدتبر قرار داشتن خانواده

 ها؛امان پیش روی آنت بیبه مصیب 19 –های جدیدی چون، شیوع بیماری کووید تهدید

عنوان بدترین های عدن، الضالع، حجه، حدیده، لحج، تعز و صنعا، بهبرشمردن استان ط(

تغذیه حاد در سال جاری احتماالً بیش از نیمی از موارد سوء –تغذیه مناطق درگیر با سوء

ی چون، اسهال، هایمردم به بیماری ابتالبه دلیل افزایش ناامنی غذایی و میزان  –میالدی 

 های سیستم تنفسی و وبا؛ عفونت

، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، ۶۸اشاره به اظهارات تدورس آدهانوم گبریسوس ی(

ها، ازآنجاکه به بیماری ابتالتغذیه در برابر پذیری بیشتر کودکان دچار سوءمبنی بر آسیب

 در کودکان هستند؛ تغذیهترین عوامل ایجاد سوءها و ضعف سالمت از مهمبیماری

های مسری، خدمات درمانی محدود و اشاره به برخورداری یمن از نرخ باالی بیماری ک(

 های بهداشتی ناکافی؛سامانه

پذیر شدن بیشتر نیز منجر به آسیب 19 –این در حالی است که شیوع بیماری کووید  ل(

 .۶9نظام درمان در این کشور شده است
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