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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 اخبار آشکار به ها، بیانیه، بر اساس مقاالت، گزارش1399 اهمبهمنکشورهای منطقه، در 

مورد ، 1های گروهیالمللی و رسانهنهاد و بینهای حقوق بشری مردمآمده از سازماندست

 ت:اس ریخالصه به شرح ز صورتبه یبررس نیمهم ا یقرار گرفته است. محورها یبررس

 

 ودی، بحرین و امارات متحده عربیبشر در عربستان سع الف( موارد نقض حقوق

 عربستان سعودی*

 1۰تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز جمعه  –انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری  -۱

، در خصوص درخواست یک سازمان حقوق بشری از سازمان ملل جهت 1399 ماهبهمن

 مداخله برای آزادی سلمان العوده، مبنی بر:

از کمیته سازمان  –مستقر در ژنو )سوئیس(  – سازمان حقوق بشری الکرامهتقاضای  الف(

معلولیت، جهت درخواست از عربستان سعودی برای  مبتالبهملل در زمینه حقوق افراد 

آزاد کردن دکتر سلمان العوده، روحانی، اندیشمند و واعظ سرشناس این کشور، محبوس 

 جویانه علیه خانواده وی؛خودسرانه و متوقف ساختن اقدامات تالفی صورتبهزندان در 

های عربستان جهت فراهم آوردن امکان مالقات پزشکان اشاره به درخواست از مقام ب(

 دهی در زمینه شرایط و نیازهای وی؛مستقل با العوده، معاینه او و گزارش

ماه ژانویه سال  اوایلده، فرزند این روحانی، در های عبدا... العواشاره به افشاءگری ج(

پدرش مورد شکنجه قرار گرفته، در سلول خود ملزم به  کهاینجاری میالدی، مبنی بر 

                                                           
(؛ پایگاه Amnesty Internationalالملل )(؛ سازمان عفو بینHuman Rights Watchبان حقوق بشر )سازمان دیده1 

مرکز حقوق بشر  شبکه خبری دویچه وله؛ (؛Middle East Monitor (MEMO)تحلیلی میدل ایست مانیتور ) –خبری 

سازمان  ( وSky Newsی اسکای نیوز )(؛ شبکه خبرGulf Centre for Human Rights (GCHR))خلیج )فارس( 

 (.European-Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)بشر )سعودی برای حقوق  –اروپایی 

https://www.alkarama.org/en
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بند و دستبند شده، برای روزهای متوالی از خواب محروم شده و از پوشیدن چشم

 کشد؛های پزشکی و درمانی رنج میاعتناییبی

میالدی، اقدام به دستگیری  ۲۰1۷های سعودی، در ماه سپتامبر سال گفتنی است که مقام د(

، به 3و علی العماری ۲سلمان العوده، اواد القرنی ازجملهواعظان و فعاالن سرشناس کشور، 

های های تروریسم و توطئه علیه حکومت کردند. این در حالی است که درخواستاتهام

 ؛4ها همچنان ادامه داردمی برای آزادی آنالمللی و اسالهای بینها و سازمانشخصیت

 

، در روز دوشنبه 5بشرسعودی برای حقوق  –انتشار گزارش از سوی سازمان اروپایی  -۲

، در خصوص اقدام حکومت عربستان سعودی به محکومیت یکی از 1399 ماهبهمن ۶

. . ی خودهای مذهبمندی وی از آزادیشهروندان این کشور به تحمل حبس، به دلیل بهره

      اند از:موارد مهم این گزارش عبارت

، خواننده سرشناس ۷، به محکوم کردن محمد بُجبره۶اقدام دادگاه کیفری در شهر دمام الف(

ماه حبس در زندان به اتهام تهیه فیلم ویدئویی به مناسبت  9های مذهبی، به تحمل سروده

 اربعین؛ –چهلمین روز درگذشت امام حسین )ع( 

مرد جوان دیگر،  ۸میالدی، به همراه  ۲۰۲۰شاره به دستگیری بُجبره در ماه اکتبر سال ا ب(

، 11، هانی القادی1۰، محمود السلطان9، محمد عبدالرسول۸های علی العبدل محسنبه نام

 ؛15و عون الحاجی 14، احمد بن علی الحاجی13، احمد القریشی1۲حیدر الصالح

                                                           
2 Awad Al-Qarni 
3 Ali Al-Omari 

 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: –گزارش پایگاه خبری 4 

 https://www.middleeastmonitor.com/20210129-human-rights-organisation-urges-un-to-
intervene-in-salman-al-oudas-release 
5 European-Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
6 Dammam 
7 Mohammed Bojbara 
8 Ali al-Abdul Mohsen 
9 Mohammed Abdul Rasul 
10 Mahmoud al-Sultan 
11 Hany al-Qadi 
12 Haidar Al Saleh 
13 Ahmed al-Qurashi 
14 Ahmed bin Ali al-Hajji 
15 Aoun al-Hajji 
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و مشارکت در ویدئویی برای کانال  برداریفیلم اشاره به دستگیری این افراد به دلیل ج(

، به مناسبت بزرگداشت چهلمین روز از 1۶یوتیوب بُجبره، در منطقه دوردستی از االحساء

 شهادت امام حسین که از مراسم مذهبی شیعیان است؛

اشاره به تناقض این دستگیری با روایت رسمی حکومت عربستان سعودی از ایجاد  د(

 ای؛گرایی و تبعیض فرقههای مذهبی و مبارزه با افراطرخورد با آزادیتغییر در رویه ب

ها اشاره به متهم شدن این زندانیان بر اساس قانون مبارزه با جرائم سایبری و مواجهه آن ه(

در دست داشتن پرچم، دادن شعارهای مذهبی و  ازجملهبا موارد متعددی از اتهامات، 

برای تهیه  برداریفیلممنافی نظم عمومی، از طریق سازی، تهیه و ضبط مطالب آماده

 های ویدئویی؛کلیپ

شهروند عربستانی و متکی بودن  9تأکید بر خودسرانه بودن دستگیری این  و(

های مذهبی و به شمار آمدن مندی از آزادیها بر اتهامات مربوط به بهرههای آنمحکومیت

 الملل؛نقض حقوق بین عنوانبهها آن

ره به اقدام حکومت سعودی به نقض حق تشکیل و مشارکت در اجتماعات اشا ز(

آمیز و آزادی بیان با توجه به اتهامات وارده به این افراد در زمینه مطالب عمومی مسالمت

 های اجتماعی؛در شبکه انتشاریافته

اشاره به اقدام دولت عربستان به نقض حق آزادی عقیده با توجه به مشتمل بودن  ح(

 ها این افراد مورد مجازات قرار گرفتند، بر برپایی مناسک مذهبی؛آن واسطهبهلبی که مطا

های اشاره به اقدام این سازمان حقوق بشری به مستندسازی موارد دیگری از نقض آزادی ط(

 به اتهام برپایی نماز؛ 1۷دستگیری زهیر بوصالح ازجملهدینی و مذهبی در عربستان، 

قدام دادستان عمومی سعودی به تالش جهت صدور حکم اعدام اشاره به همچنین ا ی(

، پژوهشگر، به دلیل عقاید مذهبی وی که با دعاوی محمد بن 1۸برای حسن فرحان المالکی

 گرایی، متناقض است؛سلمان، ولیعهد سعودی، در خصوص مبارزه با افراط

                                                           
16 al-Ahsa 
17 Zuhair Bousaleh 
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شارکت در های انجام شده بر اساس متأکید بر خودسرانه بودن تمامی بازداشت ک(

 .19هادرنگ آنمناسک مذهبی یا ابراز عقیده در این زمینه و ضرورت پایان یافتن بی

 

 بحرین*

تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری  -۱

شهروند این  1۸، در خصوص اقدام دادگاه کیفری عالی بحرین به حبس 1399 ماهبهمن 13

نکات مهم این . دلیل تشکیل گروهی به اصطالح تروریستی مورد حمایت ایرانکشور به 

 گزارش عبارت است از:

سال حبس  5به تحمل  –که همگی شهروند بحرین هستند  –محکومیت محکومان  الف(

تروریستی در این کشور از طرف سپاه  عملیاتتا حبس ابد، به اتهام تالش برای انجام 

ایران و همچنین به اتهام مورد آموزش قرار گرفتن در خارج از  پاسداران انقالب اسالمی

 میالدی؛ ۲۰1۷کشور و در اختیار داشتن مواد منفجره از سال 

به  –سال سن داشتند  3۷تا  1۷که بین  –تن از متهمان  ۸اشاره به محکوم شدن  ب(

ن در سال حبس: ای 1۰سال حبس و دو تن دیگر به  15تحمل حبس ابد، دو تن به تحمل 

سال  ۷ها به تحمل سال حبس و یکی از آن 5تن از این متهمان به تحمل  5حالی است که 

 اند؛حبس محکوم شده

اشاره به حضور تنها نیمی از متهمان در دادگاه و محکومیت غیابی مابقی متهمان با  ج(

 ها از کشور؛توجه به فرار آن

تهمان به تشکیل گروهی جهت انجام اشاره به ادعای دادستان عمومی مبنی بر اقدام م د(

عملیات تروریستی در داخل بحرین و استخدام سایر متهمان برای پیوستن به این گروه در 

مراحل آتی، همچنین ادعای دادستانی مبنی بر قصد این گروه جهت انتقام گرفتن از قتل 

 سردار قاسم سلیمانی و گذاردن نام وی بر این گروه؛

                                                                                                                                                        
18 Hassan Farhan al-Maliki 

 بشر. قابل بازیابی در لینک:سعودی برای حقوق  –گزارش سازمان اروپایی 19 

 https://www.esohr.org/en/?p=3279 
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تن از  11۶میالدی، به دستگیری  ۲۰1۸های بحرین در سال اماشاره به اقدام مق ه(

شهروندان این کشور به اتهام وابستگی به سپاه پاسداران و قصد انجام حمالتی علیه 

تهران اتهامات مربوط به حمایت از ضمن اشاره به این که های سرشناس امنیتی، شخصیت

 کند؛را انکار می های مسلح و برانگیختن ناآرامی ملی در این کشورگروه

اندازی میالدی، به راه ۲۰11شیعه در بحرین، در سال  هایاشاره به اقدام گروه و(

اعتراضاتی در سراسر کشور در راستای درخواست جهت ایجاد اصالحات از سوی خانواده 

آل خلیفه که با سرکوب مخالفان و درخواست کمک از عربستان به این  سنی مذهب

عربستان اقدام به ارسال نیروهای مسلح جهت  کهدرحالی ه شد؛داداعتراضات پاسخ 

 آمیز نمود؛سرکوب این جنبش اعتراضی صلح

، مبنی بر اقدام این ۲۰بان حقوق بشراشاره به گزارش ساالنه جهانی سازمان دیده ز(

ها علیه مخالفان در فضای مجازی در سال گذشته میالدی و پادشاهی به تشدید سرکوب

 های ناعادالنه؛عدام علیه فعاالن مخالف پس از برگزاری محاکمهتأیید حکم ا

                                                           
 های پیشین:گزارشسوابق در ۲۰ 

، در خصوص عدم بهبود کارنامه 1399 ماهید ۲4، در روز چهارشنبه بان حقوق بشرسازمان دیدهسوی انتشار گزارش از *

 میالدی، مبنی بر: ۲۰۲۰حقوق بشری بحرین در سال 

کشور جهان در  1۰۰بان حقوق بشر، در زمینه وضعیت حقوق بشر در بیش از ساالنه از سوی سازمان دیده انتشار گزارش الف(

های های مجازی و شبکهها علیه فعالیتهای بحرین به افزایش سرکوببحرین مبنی بر، اقدام مقام ازجملهمیالدی،  ۲۰۲۰سال 

های این کشور آمیز خود و تأیید احکام اعدام از سوی دادگاهت صلحاجتماعی، مورد پیگرد قرار دادن منتقدان به دلیل اظهارا

 های ناعادالنه؛علیه فعاالن مخالف، پس از برگزاری محاکمه

هایی که تن از فعاالن مخالف پس از برگزاری دادگاه 4کم خواهی به تأیید حکم اعدام دستاشاره به اقدام دادگاه فرجام ب(

مربوط به اِعمال شکنجه علیه محکومان و وجود موارد نقض حقوق بشر در روند دادرسی،  ها به دلیل اتهاماتچهره آن

 مخدوش شده است؛

نفر از شهروندان این کشور در  ۲۷اشاره به گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، مبنی بر قرار داشتن دست کم  ج(

وجود دارد: این در حالی است که از زمان پایان یافتن مهلت ها تن از آن ۲۶الوقوع حکم قریب یاجراآستانه اعدام که امکان 

 تن را اعدام کرده است؛ ۶ تاکنونمیالدی، دولت بحرین  ۲۰1۷ها در سال تعیین شده برای توقف اعدام

به های بحرین بان حقوق بشر، مبنی بر اقدام مقاماشاره به اظهارات جو استورک، معاونت بخش خاورمیانه در سازمان دیده د(

استفاده از بسیاری از ابزارهای سرکوبگرِ در اختیارشان در راستای خاموش کردن و مجازات منتقدان حکومت، همچنین اشاره 

های اجتماعی و شان در شبکهبه افزایش میزان استفاده حکومت از مجازات اعدام، مورد هدف قرار دادن مردم به دلیل فعالیت

 های پزشکی در زمان حبس؛اس از درمانهای مخالف سرشنمحروم کردن شخصیت

https://www.hrw.org/news/2021/01/13/bahrain-no-improvement-rights-record
https://www.hrw.org/news/2021/01/13/bahrain-no-improvement-rights-record
https://www.hrw.org/news/2021/01/13/bahrain-no-improvement-rights-record
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بان حقوق بشر، مبنی بر ، معاون بخش خاورمیانه دیده۲1اشاره به اظهارات جو استورک ح(

کردن صدا و های بحرینی از بسیاری از ابزارهای سرکوب جهت خاموش برداری مقامبهره

 مجازات منتقدان دولت؛

ستفاده حکومت بحرین از مجازات اعدام، مورد هدف قرار دادن مردم اشاره به افزایش ا ط(

های مخالف های خود در فضای مجازی و محروم کردن شخصیتاین کشور برای فعالیت

 ؛۲۲های پزشکی در زمان حبسسرشناس از درمان

 

، در 1399 ماهبهمن 3بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۲

های دانمارک و بحرین جهت آزاد کردن مدافع حقوق بشر صوص درخواست از دولتخ

 نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. زندانی

                                                                                                                                                        
 ۲۰۲۰ژوئن سال  9های بحرین به آزاد کردن نبیل رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر، از زندان، در روز اشاره به اقدام مقام ه(

 های دولت، بر اساس قانون مجازاتها و سیاستساله خود به دلیل انتقاد از مقام 5میالدی، جهت گذراندن مابقی محکومیت 

 جایگزین: این در حالی است که وی مجاز به مسافرت یا اظهارنظر در زمینه موارد نقض حقوق بشر در کشور نیست؛

اشاره به اقدام حکومت بحرین به مورد پیگرد قرار دادن چندین شخصیت شناخته شده تنها به دلیل انتشار نظرات خود در  و(

بدا... هاشم، از وکالی برجسته کشور: گفتنی است که وزارت کشور بحرین عبدا... الشمالوی و ع ازجملههای اجتماعی، شبکه

را  ترییتوانتشار یافته در شبکه اجتماعی  زیبرانگ فتنهمیالدی، اعالم کرده بود که کسانی را که اظهارات  ۲۰19در ماه مه سال 

 دهد؛گذارند، مورد پیگرد قانونی قرار میدنبال و یا آن را به اشتراک می

رسانی این کشور به تعلیق روزنامه های مستقل در بحرین از زمان اقدام وزارت امور اطالعاره به ممنوعیت فعالیت رسانهاش ز(

 میالدی؛ ۲۰1۷الوسط، تنها روزنامه مستقل آن، در سال 

فتنی است که های انباشته از جمعیت بحرین: گشدت جدی بودن شرایط ناایمن بهداشتی و سالمتی در زنداناشاره به به ح(

 ۲۰۲۰زندانی در ماه مارس سال  14۸۶، اقدام به آزاد کردن 19 –اگرچه حکومت این کشور به دلیل شیوع بیماری کووید 

ها نیز که بسیاری از آن –نگاران و مدافعان حقوق بشر میالدی نمود، اما در این میان رهبران احزاب مخالف، فعاالن، روزنامه

 آزاد نشدند؛ –ای هستند های زمینهماریبه بی مبتالسالمند و یا 

مخالف سرشناسی  13در مورد  ازجملههای درمانی الزم، های بحرین به محروم کردن زندانیان از مراقبتاشاره به اقدام مقام ط(

ان در شمدت از زمان دستگیریطوالنی هایخواهانه، در حال گذراندن محکومیتشان در تظاهرات دموکراسیکه به دلیل نقش

 میالدی، هستند و ۲۰11سال 

میالدی، بار دیگر در زمینه انجام تحقیق و مورد پیگرد قرار دادن  ۲۰۲۰های این کشور در سال این در حالی است که مقام ی(

اند، ناکارآمد عمل اعمال شکنجه شده ازجملهشود مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر، ها و مأموران پلیسی که گفته میمقام

 اند.دهکر

21 Joe Stork 

 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: –گزارش پایگاه خبری ۲۲ 

 https://www.middleeastmonitor.com/20210201-bahrain-jails-18-men-for-forming-iran-
backed-cell 
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المللی و بحرینی به مِتِه گروه حقوق بشری بین 11۸ارسال نامه مشترک از سوی  الف(

و  وزیر دانمارک، مبنی بر ضرورت اقدام دولت دانمارک به تجدید، نخست۲3فردریکسن

درنگ و بدون قید و شرط یک مدافع های خود در راستای تضمین آزادی بیتحکیم تالش

 بحرینی؛ –دانمارکی  دو تابعیتیسرشناس حقوق بشر و شهروند 

ساله و مدافع حقوق بشر، به حبس ابد در  59، ۲4اشاره به محکومیت عبدالهادی الخواجه ب(

آمیز خود و در سیاسی و حقوق بشری صلحهای زندان جو در بحرین، تنها به دلیل فعالیت

 تناقض با حق آزادی بیان؛

میالدی، به دلیل ایفاء نقش در  ۲۰11آوریل سال  9اشاره به دستگیری خواجه، در روز  ج(

ایجاد اصالحات سیاسی، در جریان جنبش مردمی حمایت  باهدفاعتراضات  یدهسازمان

 د؛آغاز ش ۲۰11از دموکراسی که از ماه فوریه سال 

بار الخواجه و قرار دادن او در د( اشاره به اقدام نیروهای امنیتی به دستگیری خشونت

 های شدید جسمی، روحی و جنسی؛معرض شکنجه

میالدی و در پی برگزاری  ۲۰11اشاره به محکوم شدن الخواجه در ماه ژوئن سال  ه(

المللی بحرین و یا موازین بینهایی که پایبند به حقوق کیفری های ناعادالنه در دادگاهمحاکمه

 محاکمه عادالنه نبودند؛

بان حقوق بشر، مبنی اشاره به اظهارات جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده و(

 عنوانبهبر ناعادالنه و ظالمانه بودن محکومیت و حبس عبدالهادی الخواجه و برشمردن آن 

 نه درخواست حقوق مردم بحرین؛تالشی جهت خاموش کردن صدای رسای او در زمی

های زندان: این تأکید بر ضرورت عدم گذراندن یک دقیقه از سوی الخواجه پشت میله ز(

 در حالی است که وی ناعادالنه به مدت تقریباً یک دهه را در زندان به سر برده است؛

مرکز  گذارانالمللی حقوق بشر و یکی از بنیانگفتنی است که الخواجه، مدافع بین ح(

حقوق بشر خلیج )فارس( و مرکز حقوق بشر بحرین است و پیش از محکومیت رئیس 

                                                           
23 Mette Frederiksen 
24 Abdulhadi Al-Khawaja 
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 اوایلتا  ۲۰۰۸آمده است. وی همچنین، از سال مرکز حقوق بشر بحرین نیز به شمار می

مسئول هماهنگی حمایت از خاورمیانه و شمال آفریقا با نهاد  عنوانبهمیالدی،  ۲۰11

 .۲۶کرده استهمکاری می –ایرلند  مستقر در - ۲5مدافعان خط مقدم

 

 امارات متحده عربی*

، 1399 ماهبهمن ۸بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -

در خصوص اقدام امارات متحده عربی به مورد آزار و اذیت قرار دادن احمد منصور، 

      نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. مدافع حقوق بشر

بان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر ای از سوی سازمان دیدهصفحه 3۰انتشار گزارش  الف(

آزار و اذیت احمد منصور: امارات متحده عربی چگونه »، تحت عنوان ۲۷خلیج )فارس(

بر ارائه جزئیات جدید  ، مبنی«ترین فعال حقوق بشر خود را خاموش کردصدای سرشناس

های امارات متحده عربی به آزار و اذیت احمد منصور و نقض شدید در زمینه اقدام مقام

حقوق وی و همچنین اشاره به اختیارات خارج از نظارت نهاد امنیت حکومتی امارات 

 جهت ارتکاب به موارد نقض حقوق بشر؛

ده، در خصوص محاکمه غیرعلنی آشکار نش ازاینپیشاشاره به ارائه جزئیاتی که  ب(

احمد منصور در زمینه اتهامات مربوط به اظهارات او، جلسه استماع تجدید نظرخواهی 

های برخورداری از وی و موارد نقض شدید حقوق بشر در فرآیند دادرسی و ضمانت

 محاکمه عادالنه؛

یت حکومتی اشاره به اقدام این دو سازمان حقوق بشر به مستندسازی نقش نهاد امن ج(

بار احمد منصور از زمان امارات متحده عربی در فراهم آوردن شرایط حبس فاجعه

حبس وی در سلول انفرادی به  ازجملهمیالدی،  ۲۰1۷دستگیری او در ماه مارس سال 

 یک زندانی؛  عنوانبهمدت نامعلوم و محروم کردن او از حقوق اساسی و اولیه خود 

                                                           
25 Front Line Defenders 

 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:ش سازمان دیدهگزار۲۶ 

 https://www.hrw.org/news/2021/01/22/denmark/bahrain-free-imprisoned-rights-defender 
27 Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 

https://www.hrw.org/node/377645
https://www.hrw.org/node/377645
https://www.hrw.org/node/377645
https://www.hrw.org/node/377645
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بان حقوق بشر، مبنی بر ، معاونت بخش خاورمیانه در دیده۲۸پیجاشاره به اظهارات مایکل  د(

رحمانه امارات متحده عربی با کننده در زمینه رفتار بیآشکار شدن جزئیات جدید محکوم

ترین فعال حقوق بشر در کشور و فردی که در برابر دولت احمد منصور، سرشناس

       کومت درخواست نمود تا به کننده کشور خود شجاعانه ایستادگی کرده و از حاجحاف

 جرأت سخن گفتن در این زمینه را نداشت؛ کسهیچ کههنگامیحقوق بشر احترام گذارد، 

های امارات متحده عربی به تعجیل در محکوم کردن و اشاره به حاکی بودن اقدام مقام ه(

ا جهت هها به حاکمیت قانون و قصد آناعتنایی آشکار آنحبس احمد منصور، از بی

 ها به هر بهایی؛ارعاب منتقدان خود و خاموش کردن آن

اشاره به متکی بودن این گزارش بر اظهارات به دست آمده از منبعی برخوردار از  و(

اطالعات مستقیم در زمینه فرآیندهای دادگاهی احمد منصور و مصاحبه با دو تن از 

نفرادی زندان الصدر که احمد های متفاوت در همان بخش ازندانیان پیشین که در زمان

 اند؛ منصور در آن محبوس بوده، زندانی بوده

اشاره به اقدام نیروهای امنیتی امارات متحده عربی به دستگیری منصور، در یورش  ز(

میالدی و اقدام نهاد امنیتی دادگاه  ۲۰1۷مارس سال  ۲۰شبانه به منزل او، در 

میالدی، به محکوم کردن منصور به تحمل  ۲۰1۸تجدیدنظرخواهی ابوظبی، در ماه مه سال 

 های او در زمینه حقوق بشر؛سال حبس، بر اساس اتهامات مربوط به فعالیت 1۰

 ۲۰1۸دسامبر سال  31خواهی، در اشاره به اقدام دادگاه عالی فدرال، دادگاه فرجام ح(

ای آزادی میالدی، به تأیید حکم ناعادالنه منصور و از میان بردن آخرین فرصت او بر

تر از حبس: گفتنی است که این دادگاه تماماً پشت درهای بسته برگزار شد و دولت سریع

 ها جهت علنی کردن مدارک اتهام و احکام دادگاه را نادیده گرفت؛درخواست

اشاره به اقدام دادگاه در محکومیت احمد منصور، به بنیان نهادن حکم خود بر اساس  ط(

 ۲۰1۲حده عربی و قانون جرائم سایبری این کشور مصوب سال قانون کیفری امارات مت

های ارشد کشور، قوه قضائیه و آمیز از مقاممیالدی، که هر دو این قوانین انتقاد مسالمت

                                                           
28 Michael Page 
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های عمومی را جرم به شمار آورده و اقدام به ایجاد مبنای حقوقی برای مورد سیاست

خصوص ایجاد اصالحات سیاسی کنند که در پیگرد قرار دادن و حبس هر فردی می

 اظهارنظر نماید؛

های امارات متحده عربی به حبس احمد منصور، از زمان دستگیری اشاره به اقدام مقام ی(

مطلب خواندنی،  هرگونهاو در سلول بسیار کوچکی در زندان انفرادی، محروم از 

تماس با  هرگونهتختخواب، تشک و دیگر احتیاجات ضروری، همچنین محرومیت او از 

 4های منظم با همسر و ها یا تماسمالقات ازجملهدیگر زندانیان یا جهان خارج از زندان، 

المللی متناقض با حقوق زندانیان است که حکومت این پسر خود، که بر اساس موازین بین

 کند؛ها میکشور به دروغ ادعا به رعایت آن

اشاره به اختصاص نداشتن این وضعیت تنها به احمد منصور و اقدام حکومت امارات  ک(

میالدی به حمله متداوم به آزادی بیان و آزادی تشکیل  ۲۰11متحده عربی، از سال 

اجتماعات و موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی این کشور علیه تمامی 

قوق بشر، که مستندات آن از سوی این دو سازمان مخالفان و فعاالن کنشگر در عرصه ح

توان به حبس خودسرانه، ها میترین آنحقوق بشری گردآوری شده است که از برجسته

 ناپدیدشدگی قهری و اعمال شکنجه اشاره کرد؛

اشاره به اقدام امارات متحده عربی به دستگیری و مورد پیگرد قرار دادن صدها وکیل،  ل(

های خارجی فعال و تعطیل کردن نهادهای جامعه مدنی و دفاتر سازمان قاضی، آموزگار و

 فضای مخالفت و هرگونهو در حقیقت از بین بردن کارآمد  دموکراتیکحامی حقوق 

المللی امارات متحده عربی، شامل این در حالی است رهبران متحدان اصلی بین م(

دادهای پرمنفعت فروش تسلیحات و کشورهای اروپایی همچنان به عقد قرار متحدهایاالت

توجهی به موارد جدی و فراگیر نقض  کهاینو روابط تجاری با این کشور ادامه داده، بدون 

 .۲9حقوق بشر در آن نمایند

 

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده۲9 

 https://www.hrw.org/news/2021/01/27/uae-persecution-rights-defender 



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

 

 

 

بشر از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سایر ب( موارد نقض حقوق 

 کشورهای منطقه

 

 ائتالف به رهبری عربستان *

تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز چهارشنبه  –ار گزارش از سوی پایگاه خبری انتش -۱

خانواده یمنی در ماه ژانویه سال جاری  ۶۰۰ جا شدگیبی، در خصوص 1399 ماهبهمن 15

   اند از:نکات محوری این گزارش عبارت. میالدی، به گفته سازمان ملل

، ماهبهمن 14شنبه مهاجرت، در روز سه المللیانتشار گزارش از سوی سازمان بین الف(

 (؛۲۰۲1خانواده در یمن در ماه گذشته میالدی )ژانویه  ۶۰۰حدود  جا شدگیبیمبنی بر 

جا بیدر معرض  باریک کمدستنفر،  355۸خانوار، حدود  593اشاره به قرار گرفتن  ب(

نفر، از  14۰4ر یا خانوا ۲34 جا شدگیبی، همچنین ۲۰۲1ژانویه سال  3۰، از اول تا شدگی

 ژانویه؛ 3۰تا  ۲4روز 

 ۷۶، به ترتیب در استان الضاله، با جا شدگیبیوقوع پیوستن بیشترین میزان اشاره به به ج(

 ؛3۰جاشدهخانواده بی 44خانواده و استان تعز با  ۶۶خانواده، استان الحدیده با 

 

 1۰نیتور، در روز جمعه تحلیلی میدل ایست ما –انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری  -۲

تن از شهروندان یمنی در مدت دو هفته  ۷۰۰ جا شدگیبی، در خصوص 1399 ماهبهمن

 از: اندعبارتمهم این گزارش  موارد .به گفته سازمان ملل

، مبنی بر منجر شدن ماهبهمن 9شنبه صدور بیانیه از سوی سازمان ملل، در روز پنج الف(

تن از  ۷۰۰ کمدست جا شدگیبییده در غرب یمن، به ها در استان الحدتشدید تنش

 (؛۲۰۲1شهروندان این منطقه، از اواسط ماه ژانویه سال جاری میالدی )

                                                           
 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: –گزارش پایگاه خبری 3۰ 

 https://www.middleeastmonitor.com/20210203-un-600-yemen-families-displaced-in-
january 
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ها در خصوص ایمنی شهروندان ساکن مناطق جنوبی استان اشاره به افزایش نگرانی ب(

قرار گرفتن  مورد بمباران ازجملهها از اواسط ماه ژانویه، حدیده، پس از شدت یافتن تنش

 مناطق مسکونی که جان هزاران تن از شهروندان این منطقه را به مخاطره انداخته است؛

های اولیه از بروز تلفات غیرنظامیان، تخریب منازل اشاره به حاکی بودن گزارش ج(

 1۰۰بیش از  جا شدگیبیو  3۲و الدوراهیمی 31ها در مناطق حیسمسکونی و مزرعه

 تن در این مناطق؛ ۷۰۰ کمدست –خانواده 

المللی هدف علیه مناطق مسکونی از نقض حقوق بینتأکید بر حاکی بودن حمالت بی د(

 درنگ آن؛بشردوستانه و ضرورت توقف یافتن بی

های درگیر در این جنگ، مبنی بر اتخاذ تمامی تدابیر الزم در تأکید بر وظیفه طرف ه(

 امدادرسانانراهم آوردن امکان الزم برای راستای حمایت از غیرنظامیان در هر زمان و ف

 جاشدگان؛بشردوستانه جهت کمک به مجروحان و بی

ژانویه سال  ۲۰غیرنظامی در منطقه الحدیده در طول یک هفته، از  ۸اشاره به تلفات تا  و(

 ها منزل مسکونی و مزرعه؛با تخریب ده زمانهم( و ماهبهمنجاری میالدی )اول 

ها در این منطقه و فراهم آوردن امکان الزم درنگ خشونتتوقف بیتأکید بر ضرورت  ز(

های پزشکی الزم برای شهروندان برای امدادرسانان جهت ارزیابی نیازها و تأمین حمایت

 اند؛که منابع معیشتی خود را از دست داده جا شدگانیبیهای مادی از مجروح و حمایت

ص تعداد تلفات غیرنظامیان در الحدیده: گفتنی اشاره به ابراز نگرانی متداوم در خصو ح(

مورد تلفات غیرنظامیان، شامل  153میالدی،  ۲۰۲۰است که در سه ماه پایانی سال 

شدگان و مجروحان، در این استان گزارش شده است که در قیاس با سایر مناطق کشته

 آید؛آمار به شمار میکشور، باالترین 

میالدی، میان دولت عبد  ۲۰1۸که در سال  -مه استکهلم نااشاره به حاکی بودن توافق ط(

بس دائمی در از لزوم برقراری آتش –ربه منصور هادی و نیروهای انصارا...به امضاء رسید 

ها میان طرفین در این منطقه الحدیده: این در حالی است که هر از چند گاه بروز درگیری

                                                           
31 Hays 
32 Ad Durayhimi 
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های درگیر، طرف مقابل را از طرف شود و هر یکبس میمنطقه، موجب نقض توافق آتش

 ؛33کندبه نقض آن متهم می

 

، در 1399 ماهبهمن 1۰انتشار گزارش از سوی شبکه خبری اسکای نیوز، در روز جمعه  -۳

خصوص درخواست سازمان ملل جهت دریافت اطالعات در زمینه حمله هوایی مرگبار در 

  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. یمن

درخواست سازمان ملل جهت دریافت اطالعات بیشتر در زمینه حمله هوایی صورت  الف(

گرفته علیه یک منزل مسکونی در یمن که شبکه خبری اسکای نیوز، در ماه سپتامبر سال 

 گذشته میالدی، در مورد آن تحقیق به عمل آورده بود؛

، در 34دوردست وشح اشاره به اقدام گروه اعزامی این شبکه خبری به سفر به روستای ب(

در آن زندگی  35تن از اعضاء خانواده موجالی 1۲که  -نزدیکی مرز یمن و عربستان 

به منظور بررسی این منطقه و صحبت با شاهدان و بازماندگان حمله هوایی  –کردند می

 میالدی به منطقه؛  ۲۰۲۰ژوئیه سال  1۲انجام شده در روز 

تن از  3ها زن و کودک بودند و تنها که تمامی آنتن در آن روز  9اشاره به کشته شدن  ج(

 زنده ماندند؛ –یک مادر و دو پسر  –این خانواده 

اشاره به منجر شدن شواهد به دست آمده به ناگزیر شدن نیروهای ائتالف به رهبری  د(

عربستان، برای نخستین بار، به اعتراف به اشتباه هدف قرار دادن این منطقه به دلیل بدی 

متری  ۸۰۰که حدود  –ها به هدف نظامی مورد نظرشان عدم برخورد موشک آن هوا و

 قرار داشته است؛ 3۶القطیبای به نام بیتمنزل مسکونی خانواده موجالی در منطقه جداگانه

                                                           
 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک: –گزارش پایگاه خبری 33 

 https://www.middleeastmonitor.com/20210129-un-700-persons-displaced-in-yemen-in-
two-weeks 
34 Washah 
35 Mujali 
36 Beit al Qateeb 
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اشاره به اتهامات مطرح شده در زمینه ارتکاب نیروهای ائتالف به جنایت جنگی و  ه(

این  کهاینموجالی و گزارش سازمان ملل، مبنی بر عدالت برای خانواده  یاجراضرورت 

 کهاینمنزوی در یک منطقه روستایی قرار داشته و احتمال  کامالًخانه مسکونی در مکانی 

 بر حسب اتفاق مورد اصابت قرار گرفته باشد بسیار پایین است؛

مبنی بر  اشاره به اقدام محققان سازمان ملل به نگارش نامه خطاب به عربستان سعودی، و(

 های این کشور جهت ارائه اطالعات بیشتر درباره این حادثه؛درخواست از مقام

المللی بشردوستانه در این زمینه، مبنی بر ضرورت اقدام اشاره به موازین حقوق بین ز(

دستورات مربوط به حمالت، جهت  یاجرافرماندهان نظامی و تمام مسئوالن طراحی و 

زم به منظور اجتناب از و کاهش میزان تلفات تصادفی غیرنظامیان، های الاتخاذ کلیه احتیاط

ها و آسیب وارد آمدن به اماکن غیرنظامی که شامل تأیید تمامی جراحت وارد آمدن به آن

تجهیزات نظامی و انفجاری و هوایی و همچنین شرایط آب و هوایی در زمان در نظر 

 .3۷شودگرفته شده برای حمله و مکان آن می

 

                                                           
 گزارش شبکه خبری اسکای نیوز. قابل بازیابی در لینک:3۷ 

 https://news.sky.com/story/yemen-conflict-un-report-demands-answers-about-deadly-
airstrike-investigated-by-sky-news-12202072 


