
 

 

    
   
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1400 ماهارديبهشت
 

510201400  
 

 
ي 

شر
ق ب

حقو
مه 

رنا
 كا

ي به
گاه

ن
ي(

عرب
ده 

متح
ت 

ارا
و ام

ين 
حر

ي، ب
ود

 سع
ان

بست
عر

4(  
 

ش را
زار

گ
دي

هبر
    

15/ 
14

00
  

  



  2                                                                                                                              15گزارش راهبردي 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  3                  )             4( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربينگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

  درآمد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا رد

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهديبهشتاركشورهاي منطقه، در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست
به صورت خالصه به  يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  
  بستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عر الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*
، در 1400 ماهارديبهشت 23شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -1

ي به در سياست خود در قبال عربستان سعود متحدهاياالتخصوص منجر شدن ضعف 
ش گزار خي از محورهاي اينبر اقدام اين كشور به حبس شمار بيشتري از مخالفان خود.

  از: اندعبارت
مد بن ه محاشاره به منجر شدن ناكارآمدي دولت بايدن در زمينه ِاعمال تحريم علي الف)

اسي هاي سنگين براي زندانيان سيسلمان، وليعهد عربستان سعودي، به افزايش محكوميت
 در اين پادشاهي؛

                                                            
الملل )؛ سازمان عفو بينHuman Rights Watchبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Amnesty International ل ايست مانيتور (تحليلي ميد –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)مركز  )؛
و  سازمان حقوق )؛International Centre for Justice and Human Rights(المللي براي عدالت و حقوق بشر بين

المللي براي آزادي در امارات متحده )؛ كارزار بينSam Organization for Rights and Liberties( »َسم«ي هاآزادي
 Internationalعربي ( Campaign  for  Freedom  in  the  United  Arab  Emirates  (ICFUAE) ؛ مؤسسه(
 Americansها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (آمريكايي for  Democracy  and  Human  Rights  in 

Bahrain (ADHRB)بشر (سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي  )؛European‐Saudi Organization for Human 

Rights  (ESOHR)) ؛ روزنامه الشرق االوسط(Asharq Al‐Awsat روزنامه گاردين ()؛The Guardianخبرگزاري  ) و
  ).Associated Press (AP)اسوشيتدپرس (
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مبني بر  –مستقر در بريتانيا  - 2برتيهاي سازمان حقوق بشري گرنت لياشاره به يافته ب)
 –هاي سنگين براي زندانيان سياسي اقدام حكومت سعودي به اِعمال دو برابري محكوميت

  عقيدتي در ماه آوريل سال جاري ميالدي، در قياس با سه ماه نخست اين سال؛
ولت دهاي ياد شده پس از تصميم اشاره به دستيابي اين سازمان حقوق بشري به داده ج)

بني بر فوريه سال جاري ميالدي، به انتشار گزارش اطالعاتي م 26جو بايدن، در روز 
يا  وستگيري وليعهد سعودي عمليات انجام شده در استانبول تركيه، در راستاي د كهاين

 تأييد نموده است؛ نگار سعودي راكشتن جمال خاشقچي، روزنامه

د جديد ، مبني بر آغاز رونق بشري گرنت ليبرتيهاي سازمان حقواشاره به اظهارات مقام د)
 متحدهاياالتهاي پيش روي اين تصميم دولت سركوب زندانيان سياسي در عربستان، در هفته

عليه  حريمو ادعاي آن در خصوص وجود ارتباط مستقيم ميان ناكارآمدي آمريكا در اِعمال ت
 ين نهاد حقوقبه گفته ا ديگرعبارتهبوليعهد سعودي يا حلقه نزديك مشاوران او با اين امر: 

هاي سعودي بخشيد تا جسارت تمام عياري به مقام متحدهاياالتبشري، تصميم 
  خود اِعمال كنند؛ هاي سنگيني عليه منتقدانمحكوميت

و  اشاره به كندي دستيابي به اطالعات در زمينه نظام قضايي عربستان سعودي ه)
ر معرض دشهروند اين كشور  8رار گرفتن دست كم دريافت خبر در زمينه ق حالدرعين

 ماههسههاي سنگين، تنها در ماه آوريل سال جاري، كه دو برابر ميزان آن در محكوميت
الدي مي 2018يا  2019نخست اين سال است: اين در حالي است كه در ماه آوريل سال 

 عقيدتي محكوم نشده بودند؛ –از زندانيان سياسي  يكهيچ

ت ممنوعي عيينتبه اقدام دولت بايدن، در اواخر ماه فوريه سال جاري ميالدي، به  اشاره و)
رفته در تهديد مخالفان شهروند سعودي كه گمان مي 76سفر و امتناع از ارائه رواديد به 

  ؛عامالن قتل جمال خاشقچي ازجملهحكومت سعودي در خارج از كشور دست داشتند، 

                                                            
٢ Grant Liberty 
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ها ن تحريماي ازآنجاكه، كهاينت منتقدان اين اقدام، مبني بر ، اظهاراحالدرعيناشاره به  ز)
 ل آوردنه عمشامل وليعهد سعودي و نزديكان او نشده، بنابراين گام مؤثري براي ممانعت ب

 آيد؛هاي اين كشور جهت هدف قرار دادن منتقدان خود به شمار نمياز اقدام مقام

تن شهروند سعودي محكوم  8و يكي از  ، امدادرسان3اشاره به عبدالرحمان السدهان ح)
شده در ماه آوريل سال جاري ميالدي كه به دليل برخورداري از يك شبكه اجتماعي 

ساله از سفر محكوم شده است: اين در  20سال حبس و ممنوعيت  20طنزآميز، به تحمل 
يل فعاليت نيز كه در ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي به دل 4حالي است كه عبدالعزيز العوده

  سال حبس محكوم شد؛ 5هاي اجتماعي دستگير شده بود، به تحمل در شبكه
كه  -خواه  اشاره به اظهارات عبدا... العوده، برادرزاده عبدالعزيز العوده، فعال دموكراسي ط)

و   –كرد ، مستقر در واشنگتن فعاليت مي5در انديشكده دموكراسي براي جهان عرب اكنون
، روحاني زنداني، مبني بر تأثير گزارش انتشار يافته از سوي دولت 6عودهفرزند سلمان ال

هاي ناكارآمدي آن در مسئول به شمار آوردن مقام حالدرعينها و بايدن بر افزايش شفافيت
 اين كشور؛

در  يشاناظهارنظرهاسياسي به حبس به دليل  –زنداني عقيدتي  22اشاره به محكوميت  ي)
هاي هر مادسابق عربستان عليه قطر: گفتني است كه روابط دو كشور  رابطه با اعمال حصر

  اخير رو به گرمي نهاده است؛
اشاره به تمايل وليعهد عربستان به تغيير رويكرد در زمينه سياست خارجي و  ك)

  ؛7تهديد مستقيم انگاشتن آزادي بيان و از دست دادن كنترل در اين زمينه حالدرعين

  

                                                            
٣ Abdulrahman al‐Sadhan 
٤ Abdulaziz Alaoudh 
٥ Democracy for the Arab World Now 
٦ Salman al‐Odah 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 7
 https://www.theguardian.com/global‐development/2021/���/13/����-us‐let‐saudis‐jail‐
more‐dissidents‐says‐rights‐group 
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 ماهارديبهشت 19ز سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز يكشنبه انتشار گزارش ا -2
، در خصوص فراخوانده شدن فعال سرشناس زن سعودي از سوي حكومت اين 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كشور.
ترين فعال حقوق زنان در اظهارات اعضاء خانواده لوجين الهذلول، سرشناس الف)

 19هاي امنيتي كشور، در روز يكشنبه ر فراخوانده شدن او از سوي مقامعربستان، مبني ب
رساني به وي در خصوص تصميم يك دادگاه عالي مبتني بر نهايتًا و اطالع ماهارديبهشت

  تأييد محكوميت اوليه او؛
المللي هاي پرونده الهذلول به جلب توجه جامعه بيناشاره به منجر شدن فراز و نشيب ب)

تر فعاالن حقوق بشر و منتقدان حكومت سعودي تحت ركز آن بر سركوب گستردهبه و تم
 نظارت محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور؛

اشاره به محاكمه الهذلول و مقصر شناخته شدن او در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي،  ج)
هاي وي و گريبه دليل اتهامات مربوط به كنش ضد تروريسماز سوي يك دادگاه 
 سال و هشت ماه حبس همراه با آزادي مشروط؛ 5محكوميت او به تحمل 

فوريه سال جاري ميالدي، پس از گذراندن  10اشاره به آزادي الهذلول از زندان در روز  د)
حبس انفرادي و وجود اتهاماتي مبني بر مورد شكنجه  ازجملهسال حبس،  3نزديك به 

  قرار گرفتن وي؛
ها پس زندان بر اساس دوره طي شده از محكوميت وي و درست هفتهاشاره به آزادي او از  ه)

كه به ارزيابي  متحدهاياالتجمهوري رئيس عنوانبهاز برگزاري مراسم تحليف جو بايدن، 
مجدد روابط آمريكا و عربستان و ايستادگي براي حقوق بشر متعهد شده بود: گفتني است كه 

 و آن را اقدامي درست خوانده است؛ وي از اين اقدام عربستان استقبال كرده

خبرگزاري اسوشيتدپرس، مبني بر  بهاشاره به اظهارات خواهر الهذلول، در روز يكشن و)
فراخوانده شدن لوجين براي مراجعه به دفتر مديريت كل تحقيقات وزارت كشور 
(مباحث) در رياض، جهت امضاء سندي دال بر اطالع به وي از تصميم يك دادگاه عالي 

 بني بر تأييد حكم دادگاه تجديدنظرخواهي كه حكم اوليه وي را تأييد كرده بود؛م
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سال عفو  3 وسال ممنوعيت از سفر  5اشاره به شروط آزادي الهذلول از زندان مبني بر  ز)
تهام ابه  مشروط (آزادي به قيد التزام): گفتني است كه بسياري از زندانيان سعودي كه

هايي را امضاء اند بايد پيش از ترك حبس، تعهدنامهآزاد شده فعاليت خود زنداني و سپس
ورزند و برخي از هاي اجتماعي خودداري مياز انتشار مطلب در شبكه كهاينكنند، مبني بر 

 شوند؛پاسخ فراخوانده مي ومعمول براي پرسش  طوربهها نيز طي اين دوران آن

نان ارزار زينه كاشتراك گذاردن مطالبي در زمبهاشاره به اقدام الهذلول در روزهاي اخير  ح)
سازي روابط عليه آزار و اذيت جنسي در كويت و پرداختن به موضوع حساس عادي

  يه خليج (فارس) با رژيم اسرائيل؛كشورهاي عرب حاش
گفتني است كه وي اخيراً از اقدام مشترك بسياري از دوستان خود در عربستان به  ط)

  ؛8ب در شبكه اجتماعي توئيتر خبر داده استامتناع از انتشار مطل

 

شنبه ، در روز سه9بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3
هاي سعودي از مجازات و سياست اين ، در خصوص معافيت مقام1400 ماهارديبهشت 14

  از: اندبارتعبرخي از محورهاي اين گزارش  كشور در راستاي سركوب آزادي مطبوعات.
و  هاي عربستان سعودي به تداوم بخشيدن به سياست تهديداشاره به اقدام مقام الف)

تيجه ننگاران با توسل به اقداماتي چون، عزل، حبس و يا حتي قتل و در سركوب روزنامه
از  170رتبه  –قرار گرفتن اين كشور در انتهاي فهرست شاخص جهاني آزادي مطبوعات 

  جهان؛ كشور 180ميان 
اشاره به اقدام سازمان ملل به برگزاري مراسمي جهت بزرگداشت روز جهاني آزادي  ب)

اطالعات «) با شعار ماهارديبهشت 13مه سال جاري ميالدي (دوشنبه  3مطبوعات در روز 
، تداوم اقدام دولت سعودي به پنهان كردن اخبار و حالدرعينو » براي خير عمومي

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://b2n.ir/y77872 
٩ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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نگاران به اطالعات كه مانعي بزرگ بر سر راه د و روزنامهممانعت از دسترسي افرا
 آيد؛ ها جهت ارائه اخبار و ايجاد افكار عمومي به شمار ميمسئوليت آن

 اشاره به وجود خاموشي و فقدان شفافيت در عملكرد حكومت سعودي عالوه بر ج)
به  تني است كه: گفوبالگ نويساننگاران و ارتكاب به موارد نقض مستقيم حقوق روزنامه

نگار را همچنان در روزنامه 32گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، عربستان دست كم 
استفاده نگاران زنداني با موارد سوءحبس نگاه داشته است. اين در حالي است كه روزنامه

  در زندان مواجه هستند؛
هاي هسانفعاليت ر اشاره به همچنين تداوم اقدام دولت سعودي به ممنوع اعالم كردن د)

 هاي مجازي خبري؛هاي اين كشور و اعمال محدوديت بر پايگاهمخالف با مقام

هاي عربستان از مجازات در قبال پذيري و معافيت گسترده مقاماشاره به فقدان مسئوليت ه)
هاي عامل قتل جمال امتناع دولت اين كشور از تحقيق در زمينه مقام ازجملهنگاران، روزنامه

ميالدي، در كنسولگري عربستان در تركيه كشته شد و  2018اشقچي كه در ماه اكتبر سال خ
، در ماه 10همچنين عدم انجام تحقيقات در راستاي مسئول به شمار آوردن قاتالن حسين الفرج

  ميالدي در زماني كه در حال پوشش تظاهرات منطقه قطيف بود؛ 2014فوريه سال 
 عنوانهبنگاران در عربستان سعودي وم هدف قرار دادن روزنامهشمار آوردن تدابهاشاره  و)

دي، ميال 2021ال : گفتني است كه در ماه مارس سنگاريضد روزنامه كامالً ثمره رويكردي 
ا طه بسازمان گزارشگران بدون مرز شكايتي را در ديوان عدالت فدرال آلمان در راب

نگاران سعودي مطرح كرد و دريافت كه مهبال روزناقاي از جرائم عليه بشريت در مجموعه
 محمد بن سلمان مسئول اين جنايات هستند؛ ازجملهمقام رسمي اين كشور،  5

افيت اين امر كه مع تصريحبهبشر سعودي براي حقوق  –اشاره به اقدام سازمان اروپايي  ز)
جب از مجازات به همراه مقررات رسمي كشور در راستاي تحديد آزادي مطبوعات، مو

  ها شده است؛آن نگاران و فعاليتآميز براي روزنامهايجاد فضايي خصومت

                                                            
١٠ Hussain al‐Faraj 
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اشاره به باور اين سازمان به مسئول به شمار آوردن عامالن قتل و حبس خودسرانه  ح)
نخستين گام در  عنوانبهها هاي ناعادالنه عليه آننگاران و تحميل محكوميتروزنامه

  ؛11مطبوعاتراستاي حصول اطمينان از آزادي 

 

، در خصوص روندهاي 1400الملل، در سال انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4
 كشور جهان، 149ميالدي و وضعيت حقوق بشر در  2020جهاني حقوق بشري در سال 

عات، تجم عربستان سعودي، با تكيه بر موضوعاتي چون، آزادي بيان، اجتماعات و ازجمله
هاي قضايي، حقوق هاي ناعادالنه، مجازات اعدام، مجازاتهمدافعان حقوق بشر، محاكم

 برخي از محورهاي اين زنان و دختران، حقوق دگرباشان جنسي و حقوق مهاجران.
  از: اندعبارتگزارش 

هاي سعودي به افزايش سركوب حق آزادي بيان و تشكيل اشاره به اقدام مقام الف)
يد ا در فضاي مجازي و تحدوب ابراز نظرهآميز، از طريق سركاجتماعات و تجمعات صلح

  ؛ 19 – بي مورد آزادي بيان در زمينه چگونگي پاسخگويي دولت به شيوع بيماري كوويد
نتقدان مادن داشاره به اقدام حكومت به آزار و اذيت، حبس خودسرانه و مورد پيگرد قرار  ب)

 شور؛ديگر از مردم اين كسياري بهاي فعاالن و دولت، مدافعان حقوق بشر، اعضاء خانواده

 ي، مبنييالدماشاره به اقدام دادستاني عمومي به صدور بيانيه در ماه مارس سال جاري  ج)
ولت در هاي اجتماعي، مقررات قرنطينه دبر مورد مجازات قرار گرفتن افرادي كه در شبكه

ن عليه آن رارا مورد پرسش قرار داده و يا به تحريك ديگ 19 –زمينه شيوع بيماري كوويد 
، هايي همچونپردازند، بر مبناي ماده ششم از قانون مبارزه با جرائم سايبري كه مجازاتمي

 800ميليون ريال سعودي ( 3سال حبس و جريمه پرداخت تا حداكثر حدود  5تحمل تا 
 هزار دالر آمريكا) را براي اين جرائم تعيين كرده است؛

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  11

 https://www.esohr.org/en/?p=3895 
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د، الب موارائم سايبري، در غه قانون مبارزه با جرها به توسل باشاره به اقدام دادگاه د)
آميز مندي صلحجهت محكوم كردن منتقدان دولت و مدافعان حقوق بشر، به دليل بهره

ها از ها از حقوق خود در زمينه آزادي بيان: گفتني است كه در اين موارد دادگاهآن
مدرك  عنوانبهمجازي  ضايجويانه افراد در فاز نظرهاي مسالمتها و ديگر ابرتوئيت

 كنند؛استفاده مي

زاب هاي سعودي به اعمال ممنوعيت در زمينه تشكيل احاشاره به تداوم اقدام مقام ه)
هاي مستقل حقوق بشري و مورد پيگرد قرار هاي صنفي و تجاري و گروهسياسي، اتحاديه

در  وز كرده ياهاي حقوق بشري بدون مجدادن و حبس افرادي كه اقدام به تشكيل سازمان
ر اند: گفتني است كه بر اساس فرمان صادر شده از سوي وزارت كشوآن مشاركت داشته

آميز نيز ممنوع تظاهرات مسالمت ازجملهتجمع،  هرگونهميالدي، برگزاري  2011در سال 
  است؛ اعالم شده

ه اشاره به اقدام حكومت سعودي به دستگيري يا حبس خودسرانه اعضاء خانواد و)
  ها؛هاي سابق دولت و بستگان آنطنتي، مقامسل
ن و حبس هاي سعودي به دستگيري خودسرانه، مورد پيگرد قرار داداشاره به اقدام مقام ز)

و  موريسضد ترمدافعان حقوق بشر و اعضاء خانواده فعاالن حقوق زنان، بر اساس قانون 
  ها؛ميز و حقوق بشري آنآهاي صلحقانون مبارزه با جرائم سايبري، تنها براي فعاليت

اشاره به محبوس ماندن تقريباً تمامي مدافعان حقوق بشر بدون تفهيم اتهام و يا قرار  ح)
ميالدي:  2020ها در معرض محاكمه يا گذراندن زمان حبس تا پايان سال داشتن آن
 آنكهافرادي كه براي مدت زمان طوالني مورد حبس خودسرانه قرار گرفتند، بدون  ازجمله

انجمن  گذارانبنيان، يكي از 12توان به محمد البجاديمحاكمه يا تفهيم اتهام شوند، مي
ميالدي، همچنان در  2018اشاره كرد، كه از ماه مه سال  13حقوق مدني و سياسي سعودي

 برد؛حبس به سر مي

                                                            
١٢ Mohammed al‐Bajadi 
١٣ Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) 
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انجمن  گذارانبنيانسياسي و از  –، زنداني عقيدتي 14اشاره به مرگ عبدا... الحميد ط)
 كهاينميالدي، در حبس پس از  2020وق مدني و سياسي سعودي، در ماه آوريل سال حق

اعتنايي قرار گرفت: گفتني است كه وي مطالب زيادي در زمينه به لحاظ پزشكي مورد بي
هاي حكومت، در اواخر ماه حقوق بشر و استقالل قوه قضاييه نگاشته بود. همچنين مقام

سندگان و افرادي كردند كه با مرگ او همدردي كرده بودند، آوريل، اقدام به دستگيري نوي
 ، اقتصاددان، نويسنده و معاون سابق وزير دارايي كشور؛15عبدالعزيز الدخيل ازجمله

در مكاني  16هاي سعودي به حبس لوجين الهذلول و نسيمه السادهاشاره به اقدام مقام ي)
از دو سال از آغاز موج  نامعلوم براي مدت دو تا چهار ماه، پس از گذشت بيش

هايي كه مدافعان و حاميان حقوق زنان را مورد هدف قرار داد: اين در حالي دستگيري
است كه شمار ديگري از فعاالن زن همچنان در حبس به سر برده و يا در حال محاكمه 

هاي حقوق بشري و تنها به دليل فعاليت همآنشدن در برابر ديوان كيفري رياض هستند، 
  هاي خود؛ابراز ديدگاه يا

 –ي ويژه هاي به شدت ناعادالنه در برابر ديوان كيفراشاره به تداوم برگزاري محاكمه ك)
ي برگزار ازجملهدادگاه ضد تروريسمي كه به دليل نقض فرآيند عادالنه دادرسي، 

 تداوم محاكمه يا محكوم شدن مدافعان حقوق زنان، و - جمعي بدنام است هاي دستهدادگاه
آميز لمتن مساجرائم سنگين، تنها به دليل بيا ازجملهروحانيون و فعاالن متهم به جرائم، 

  هاي خود؛ديدگاه
ن احكام شماري از اي ياجراحكام اعدام و اهاي به صدور اشاره به تداوم اقدام دادگاه ل)

 اي از جرائم؛براي بخش گسترده

ميالدي، مبني بر خاتمه يافتن  2020ال اشاره به صدور فرماني سلطنتي در ماه آوريل س م)
سال سن داشته  18استفاده از مجازات اعدام براي افرادي كه به هنگام ارتكاب به جرم زير 

ها مجازات تعزيري به شمار آيد: و چنانچه بر اساس شريعت (قانون اسالم) مجازات آن
                                                            

١٤ Abdullah al‐Hamid 
١٥ Abdulaziz al‐Dakhil 
١٦ Nassima al‐Sada 



  12                                                                                                                              15گزارش راهبردي 

 

اين افراد در صورت  گفتني است كه اين قانون از اقدام قضات به صدور احكام اعدام براي
  آورند؛ارتكاب به جرائم مستوجب حدود و قصاص ممانعت به عمل نمي

المللي محاكمه هاي عربستان در پايبندي به معيارهاي بيناشاره به ناكارآمدي مقام ن)
زده هاي سنگين و غالباً برگزاري فرآيندهاي شتابهاي مشتمل بر جرمعادالنه در پرونده
اد افر رخورداري مدافعان از وكيل يا مشاور حقوقي: گفتني است كهمخفيانه و بدون ب

 خارجي نيز در اغلب موارد و در مراحل مختلف حبس و محاكمه، به خدمات ترجمه
 اند؛  دسترسي نداشته

ه صدور بميالدي،  2020اشاره به اقدام وزير دادگستري سعودي، در ماه آوريل سال  س)
عالي، در زمينه  تصميم ديوان ياجراهاي كشور جهت دگاهاداي خطاب به تمامي نامهبخش

اين  مجازات تعزيري شالق و جايگزين كردن آن با حكم حبس يا پرداخت جريمه نقدي:
جب ا وادر حالي است كه اين نوع مجازات همچنان براي مواردي كه شريعت اسالمي آن ر

 در آمده است؛ اجراشمرده به 

دي، ميال 2020در ماه ژوئيه سال  –مجمع مشاور سلطنتي  – اشاره به اقدام اعضاء شورا ع)
ائم به دندي به ارائه پيشنهاد در زمينه اصالح قانون مليت سعودي، مبتني بر اعطاء شهرو

از به اند، بدون نيكودكان مادران عربستاني كه با افرادي با مليت خارجي ازدواج كرده
راي الني مدت، كه راه حل موقتي بمبلغ مالي يا طي فرآيندهاي طو هرگونهپرداخت 

 آيد؛هاي قانون مليت به شمار ميكاستي

ميالدي، مبني بر صدور حكمي  2020اشاره به اقدام مثبت ديگري، در ماه ژوئيه سال  ف)
از سوي دادگاه مبني بر جرم به شمار نياوردن زندگي كردن مستقل يك زن بزرگسال عاقل: 

به دليل شكايت پدرش از وي، كه قيم  17العُتيبي صادر شد كه مريم ازآنپساين حكم 
 آمد، به علت ترك خانه پدري مورد محاكمه قرار گرفت؛قانوني وي نيز به شمار مي

آن در  ياجرااشاره به تداوم مواجهه زنان و دختران سعودي با تبعيض در قانون و  ص)
در مقابل  هازمينه مواردي چون، ازدواج، طالق، و ارث و حمايت ناكافي از آن

                                                            
١٧ Maryam al‐Otaibi 
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هاي جنسي و ديگر اشكال خشونت: گفتني است كه افرادي خشونت خانگي كه خشونت
 اند، همچنان براي ترك خانه نياز به اجازه قيم مرد دارند؛را تجربه كرده

 نظر اشاره به تداوم ممنوع به شمار آمدن همجنسگرايي در عربستان سعودي و در ق)
  براي آن؛هايي چون شالق و حبس گرفتن مجازات

با آغاز  زمانهمميالدي و  2020هاي سعودي، در ماه مارس سال اشاره به اقدام مقام ر)
رجي و به تداوم صدور رايگان مجوزهاي اقامتي كارگران خا 19 –شيوع بيماري كوويد 

رائم زنداني خارجي كه براي ج 250اعالم كميسيون حقوق بشر سعودي مبني بر آزادي 
 آميز محبوس شده بودند؛يرخشونتمهاجرتي و اقامتي غ

ر عربستان ميليون كارگر مهاجر د 10، قرار داشتن نزديك به حالدرعيناشاره به  ش)
ر داسب سعودي تحت حاكميت نظام كفالت (قيوميت) كه به كارفرمايان اختياراتي نامتن

ز ادهد تا بدون كسب مجوز رابطه با مديريت كارگران داده و به كارگران اجازه نمي
پذيري سيبآكارفرمايان خود كشور را ترك يا شغل خود را تغيير دهند، كه اين امر موجب 

  شود؛ها و استثمار مياستفادهها در قبال سوءآن
ردي چون، ، به همراه موا19 –اشاره به منجر شدن شرايط دوران شيوع بيماري كوويد  ت)

حدود به قوقي و دسترسي مهاي حشرايط زندگي نامناسب، عدم برخورداري از حمايت
ت هاي پيشگيرانه سالمتي و درماني، به قرار گرفتن كارگران مهاجر در وضعيمراقبت
 ؛19 –به بيماري كوويد  ابتالپذيرتر و امكان بيشتر آسيب

دسرانه ، به حبس خوتاكنونميالدي  2020اشاره به اقدام حكومت، از ماه مارس سال  ث)
ست كم دفرسا در زنان باردار و كودكان، در شرايط طاقت ملهازجهزاران مهاجر اتيوپيايي، 

  بازداشتگاه در سراسر كشور؛ 5
ها از مواد غذايي، آب، اشاره به اظهارات زندانيان مبني بر عدم برخورداري آن خ)

ها انباشته از هاي بهداشتي و البسه كافي: اين در حالي است كه سلولبهداشت، سرويس
ها خارج شوند، همچنين به نيازهاي زنان باردار و توانند از آنان نميجمعيت بوده و زنداني
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، كودكان نوپا و نوجوانان نيز در همان شرايطي به سر نوزادانشيرده پرداخته نشده و 
  برند كه بزرگساالن قرار دارند ومي
هاي به وقوع پيوسته در حبس و بررسي صحت اين در حالي است تأييد تعداد مرگ ذ)

  .18تهامات دشوار استاين ا
 

  بحرين*
، 19ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -

، در خصوص ممانعت حكومت بحرين از 1400 ماهارديبهشت 13در روز دوشنبه 
برخورداري مردم از حق آزادي بيان و اشاره به الگوهاي معافيت آن از مجازات در برابر 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مدني.جامعه 
وق بشر به رو به وخامت نهادن حق 19 –اشاره به منجر شدن شيوع بيماري كوويد  الف)

  حق برخورداري مردم از آزادي بيان؛ ازجملهدر منطقه خليج (فارس)، 
 2011خواهانه سال هاي دموكراسياشاره به اقدام دولت بحرين، پس از اعتراض ب)

 الف،ميالدي، به اختصاص ميزان غيرقابل تصوري از منابع به خاموش كرن صداهاي مخ
  هاي گروهي؛مدارانه در رسانهتحديد تنوع مضامين و گسترش گفتمان حكومت

ها از زمان بروز بحران هاي دولت در اين زمينه، تشديد تالشحالدرعيناشاره به  ج)
ضد ي اقدامات ز اين پوشش در راستابرداري حكومت اسالمت در جامعه و بهره

  خود؛   دموكراتيك
يگرد پري، اشاره به تداوم يافتن اقدامات دولت در قالب فراخواني، بازجويي، دستگي د)

هاي خود در فضاي مجازي پرداخته و تصويري گاهقانون و حبس كساني كه به انتشار ديد
  گذارند؛ منفي از حكومت را به نمايش مي

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 18

 https://www.amnesty.org/en/countries/middle‐east‐and‐north‐africa/saudi‐arabia/report‐
saudi‐arabia 
١٩ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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اه مر اواسط دهاي عمومي به صدور بيانيه، مثال، اقدام اداره دادستاني عنوانبه اشاره به، ه)
ذب كاخبار  تشارمارس سال جاري ميالدي، مبني بر مقابله قاطعانه با تمامي افرادي كه به ان

شاركت گيري پرداخته و يا در به اشتراك گذاردن آن مههمآندر دور دارانهجانبو شايعات 
ت ادهاي حكومت از حماياين شرايط مستلزم برخورداري نه كهاينجه به كنند، با تومي

  شهروندان است؛
ن با هاي فوق در زمينه آزادي بياتأكيد بر غيرقابل توجيه بودن آشكاراي محدوديت و)

ها با قانون و معيارهاي تناقض آن روازاينها با سالمت عمومي و توجه به عدم ارتباط آن
 رغمهبآن هستند: گفتني است كه  ياجرااي عرب منطقه متعهد به حقوق بشري كه كشوره

 اين تعهدات، سازمان گزارشگران بدون مرز، در بخش سنجش شاخص آزادي مطبوعات
 ده است؛قرار دا 169كشور، بحرين را در رتبه  180جهاني خود در سال جاري، در ميان 

نگاران نامهركوب سيستماتيك روزاشاره به حاكي بودن اين نتايج از اقدام حكومت به س ز)
هاي عمومي دهي در زمينه مخالفتها قصد گزارشآن اي، هر زمان كهو متخصصان رسانه

  را داشته باشند؛
ميالدي و در آستانه بروز  2011ها، در سال اشاره به آغاز نخستين موج دستگيري ح)

دهاي آن شدند: هاي گسترده در كشور كه گزارشگران موفق به پوشش رويدااعتراض
، به تحمل بيش از عكاس خبرنگار، 20ها، حسن محمد قنبرگفتني است كه در آن سركوب

  كند؛ برداريفيلمسال حبس محكوم شد، چراكه توانسته بود از وقايع آن سال  100
دها از ميالدي و در ميانه افزايش انتقا 2015ها در سال اشاره به موج دوم دستگيري ط)

  ت بحرين در ائتالف نظامي به رهبري عربستان؛جنگ يمن و مشارك
 زمانهمها و وارد آوردن ضربه مهلك به آزادي مطبوعات اشاره به آخرين موج دستگير ي)

ر، در كشو با اقدام حكومت بحرين به تعطيل كردن روزنامه الَوَسط، آخرين رسانه مستقل
 15حمل تل دستگير و به ميالدي، كه سردبير آن در اكتبر همان سا 2017ماه ژوئن سال 

 سال حبس محكوم شد؛

                                                            
٢٠ Hassan Mohammed Qambar 
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اقدام حكومت بحرين به آزاد كردن نبيل  ازجملهاشاره به نكته مثبتي در اين ميان،  ك)
، در كمتر از يك سال گذشته، 22و رئيس مركز حقوق بشر بحرين وبالگ نويس، 21رجب

ران در اين كشور به نگا، بايد گفت كه روزنامهحالبااينالمللي: پس از تشديد فشارهاي بين
گزارشگر در  12در حال حاضر  كهاينشدت تحت ظلم و تعدي قرار داشته، با توجه به 

  برند؛ حبس به سر مي
ا ب، 19 –گيري كوويد شيوع همه آغازاين زندانيان، از  شدنمواجهاشاره به همچنين  ل)

، از سوي هاي پزشكي و ديدارهاي خانوادگيهاي جديد در زمينه مراقبتممنوعيت
 هاي زندان؛مقام

هاي گسترده در شغل نگاري با محدوديتاشاره به مواجهه زنان شاغل در حرفه روزنامه م)
هاي هدفمندي ها در برابر اقدامپذيري آنخود و در زمينه آزادي بيان، با توجه به آسيب

ها ه، آنكو افتراء: گفتني است  بدنام سازيچون، ارعاب، سانسور و اتهامات مربوط به 
  هستند؛ روروبهه نيز هاي مردساالرانهمچون زنان ديگر نقاط جهان با كليشه

ها تن آننگار در زمينه آزادي حركت، قرار گرفاشاره به محدوديت بيشتر زنان روزنامه ن)
ها به منابع و اطالعات و در هاي بيشتر قانوني، همچنين دسترسي دشوارتر آنتحت نظارت

نان، زهاي متناقض كه در مجموع سياستمداران و جامعه در مقابل ديدگاه نهايت بايد گفت
 از ميزان تحمل كمتري برخوردارند؛

اي هقطعنام صويباشاره به آخرين تحول در اين زمينه، مبني بر اقدام پارلمان اروپا به ت س)
الف و ي مخرأ 11رأي موافق،  633ميالدي، با  2021مارس سال  11در اين رابطه، در روز 

جازات با م رأي ممتنع، همچنين اظهار تأسف اين نهاد از رفع استمهال جاري در رابطه 45
درنگ استمهالي ديگر و برداشتن هاي بحرين جهت معرفي بياعدام و درخواست از مقام

  گامي ديگر در راستاي لغو اين نوع مجازات؛
درنگ و بدون اشاره به همچنين درخواست نمايندگان پارلمان اروپا جهت آزاد شدن بي ع)

سياسي، ضمن تأكيد بر  –قيد شرط تمامي مدافعان حقوق بشر و زندانيان عقيدتي 

                                                            
٢١ Nabeel Rajab 
٢٢ Bahrain Centre for Human Rights 
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ضرورت اقدام دولت بحرين به توقف آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر و رفع 
  ها وهاي مسافرتي آنممنوعيت

هاي اين كشور بايد تضمين نمايند ها همچنين تأكيد كردند كه مقامه آنگفتني است ك ف)
هاي مشروع و قانوني خود را توانند تحت هر شرايطي فعاليتكه مدافعان حقوق بشر مي

  .23ادامه دهند
  

  امارات متحده عربي*
و  24المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار نامه مشترك از سوي كارزار بين -1

، در 1400 ماهارديبهشت 20، در روز دوشنبه 25شماري ديگر از نهادهاي حقوق بشري
                                                            

  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه آمريكايي 23
https://www.adhrb.org/2021/05/denying‐the‐right‐of‐expression‐patterns‐of‐impunity‐in‐
bahraini‐governance‐against‐civil‐society 
٢٤ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٥ Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
ALQST for Human Rights   
ARTICLE 19  
Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le developpement (AFTURD) 
Association for Victims of Torture‐UAE (Geneva, Switzerland) 
L’Association de la mémoire collective pour la liberté et la démocratie 
L'Association tunisienne de soutien des minorités 
Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI) 
Centre de Tunis pour liberté de la presse 
Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) 
Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie  
Democracy for the Arab World Now (DAWN) 
Fondation Hassan Saadaoui pour la démocratie et l'égalité 
Forum “Mountada Ettajdid”de la pensée citoyenne et progressiste 
Freedom Forward (to be confirmed once letter is finalized) 
Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
International Campaign for Freedom in the UAE (ICFUAE) 
International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
Ligue des écrivains tunisiens libres 
Libyan American Alliance 
MENA Rights Group 
Organisation contre la torture en Tunisie 
Rights Realization Centre (UK) 
Salam for Democracy and Human Rights 
Scholars at Risk 
Tunisian Association for Culture and Action 
Vigilance for Democracy and the Civic State 
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بي به دليل خصوص درخواست از نويسندگان جهت تحريم جايزه كتاب امارات متحده عر
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين نامه هاي حقوق بشري. دغدغه
دي در امارات متحده عربي و شماري المللي براي آزااشاره به درخواست كارزار بين الف)

جهت  26اي خطاب به تعدادي از نويسندگانهاي حقوق بشري، در نامهديگر از سازمان
 23المللي كتاب ابوظبي كه از امتناع از پذيرش جايزه شيخ زايد و حضور در نمايشگاه بين

ان كردن شود، ضمن خاطرنش) برگزار ميخردادماه 8تا  2مه سال جاري ميالدي ( 29تا 
شخصيت «اقدام يورگن هابرماس، فيلسوف سرشناس آلماني به عدم پذيرش جايزه 

، با توجه به رابطه نزديك وزارت فرهنگ و گردشگري كه باني اين »2021فرهنگي سال 
 جوايز در ابوظبي است با نظام سياسي موجود؛

ي موموابط عاشاره به ابراز نگراني در خصوص حاكي بودن اين جايزه از راهبرد ر ب)
 گذاري در رابطه با رويدادهاي فرهنگي، در تالش برايهاي اماراتي در زمينه سرمايهمقام

درخواست  روازاينآميز و داهاي مخالف صلحها به سركوب صپنهان كردن اقدام آن
اگوار نعيت محترمانه از اين نويسندگان جهت امتناع از پذيرش اين جوايز با توجه به وض

 ر اين كشور؛حقوق بشر د

ام ي نظتأكيد بر ضرورت به فراموشي نسپردن اين امر كه امارات متحده عربي دارا ج)
حكمراني  اين كشور تحت كهايننماد دموكراتيك است و  هرگونهمطلقه سلطنتي و فاقد 

 تابد؛انتقاد يا مخالفتي را برنمي گونههيچرژيمي سركوبگر قرار دارد كه 

ن از بيا سلطنتي امارات متحده عربي به نقض آزادي عقيده و اشاره به اقدام حكومت د)
ضد كننده، شامل، قانون جرائم سايبري، قانون يك چهارچوب حقوقي محدود اجراطريق 

  و قانون كيفري؛ تروريسم

                                                            
٢٦ Dr Asma bint Muqbel bin Awad Al‐Ahmadi 
Dr Saeed El‐Masry 
Iman Mersal 
Khelil Gouia 
Michael Cooperson 
Mizouni Bannani 
Tahera Qutbuddin 
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جو در حال اشاره به محبوس بودن تمامي مدافعان حقوق بشر و مخالفان مسالمت ه)
  ي مجازي الزم در اين كشور؛حاضر در زندان و فقدان فضاي مدن

جو با اشاره به مواجه بودن مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسي و منتقدان مسالمت و)
هاي يق نظارتاز طر ازجملهگرايي خود، دليل كنش جويانه سرسختانه بهاقدامات تالفي

  النه؛ادهاي ناعسايبري، آزار و اذيت، ارعاب، اعمال شكنجه و حبس در پي برگزاري محاكمه
  :ازجملهسياسي،  –اشاره به برخي از اين زندانيان عقيدتي  ز)
احمد منصور، شاعر و مدافع سرشناس حقوق بشر كه در حال گذراندن دوران  -

آميز حقوق بشري است و همچنان هاي صلحگريكنش ازايساله خود در  10محكوميت 
 ه سربري از تخت يا كتاب در شرايط ناگوار حبس، در سلول انفرادي و بدون برخوردا

وبل نرندگان جايزه ببسياري از نويسندگان، كارشناسان سازمان ملل و  كهدرحاليبرد، مي
  اند؛خواستار آزادي او شده

در  هاي متعدديدكتر محمد الُرِكن، استاد دانشگاه، وكيل و فعال حقوق بشر كه كتاب -
ندان زسال را در  8بيش از  نونتاكزمينه حقوق بشر و حقوق قانون اساسي نگاشته و 

اي ر فضدگذارنده است. گفتني است كه او تنها به علت درخواست از دولت، در كارزاري 
ه سال حبس به اتهام توطئ 10مجازي، جهت آغاز اصالحات سياسي، محكوم به تحمل 

 عليه حكومت شده است؛

ون ستگير و همچد 2012دكتر محمد المنصوري، وكيل حقوق بشر كه او نيز در سال  -
 د؛سال حبس ش 10تي محكوم به تحمل دكتر الُرِكن، به دليل امضاء طومار اينترن

اريس وربون پسدكتر ناصر بن غيث، استاد دانشگاه، اقتصاددان و سخنران شعبه دانشگاه  -
اد از موارد ساله خود به حبس، به دليل انتق 10محكوميت  گذراندندر ابوظبي، كه در حال 

  بشر در امارات متحده عربي و مصر است؛نقض حقوق 
هاي گذشته جهت به هاي امارات متحده عربي در سالهاي گسترده مقاماشاره به تالش ح)

ميالدي به  2016ها در سال اقدام آن ازجملهالگوي رواداري،  عنوانبهتصوير كشيدن كشور 
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 2019سال  ذاريگنامآغاز برنامه ملي رواداري و تشكيل وزارت رواداري، همچنين 
سال رواداري و مدارا: اين در حالي است كه اين مظاهر در تناقض شديد  عنوانبهميالدي، 

گذاري با واقعيت موجود در اين كشور است و حكومت امارات متحده عربي تنها با سرمايه
هاي فرهنگي قصد سرپوش نهادن بر موارد نقض گسترده حقوق در رويدادها و فعاليت

 ن كشور را دارد؛بشر در اي

ديگر،  رويدادي عنوانبهظبي المللي كتاب ابوشمار آوردن نمايشگاه بينبهاشاره  ط)
ز طريق ايان برخوردار از معيارهاي دوگانه، جهت وانمود كردن به ارتقاء ساختار آزادي ب

هاي براز نظرحبس شهروندان و مقيمان اماراتي كه تنها به ا حالدرعينانتشار كتاب و 
ب وشتن كتارا به دليل ن احترام گذاردن به دولتي كه مردم خود روازايناند: الف پرداختهمخ

 آيد؛  ت به شمار مياندازد، امري ناشايسبه زندان مي

و  اشاره به درخواست از اين نويسندگان جهت امتناع ورزيدن از پذيرش جايزه ي)
پذيرش اين جايزه  كهاين يد برضمن تأك المللي كتاب ابوظبي،مشاركت در نمايشگاه بين

را كه  كسآنسازد كه هر ها را با دولتي مرتبط مياعتبار نويسندگان را تضعيف كرده و آن
  كند وسيستماتيك خاموش مي طوربهآميز به ابراز نظر پردازد، اي صلحبه گونه

 اشاره به درخواست از نويسندگان مدعو جهت كمك به مخالفت با كارزار روابط ك)
هاي اماراتي، از طريق به نمايش گذاردن چهره واقعي حكومت اين كشور و عمومي مقام

اند، با توجه به همبستگي با كساني كه تنها به دليل ابراز عقايد خود بهايي گزاف پرداخته
شان براي دستيابي به ها و تالشتواند در ايجاد تفاوت در زندگي آناين اقدام مي كهاين

  ؛27اقع شودآزادي مؤثر و

  
 15بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

هاي امارات ، در خصوص مخاطرات حقوق بشري نامزدي يكي از مقام1400 ماهارديبهشت
                                                            

المللي براي آزادي در امارات متحده عربي و شماري ديگر از نهادهاي حقوق بشري. قابل امه مشترك از سوي كارزار بينن 27
  بازيابي در لينك: 

http://icfuae.org.uk/news/joint‐letter‐calling‐writers‐boycott‐uaes‐sheikh‐zayed‐book‐
award‐over‐human‐rights‐concerns 
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برخي از محورهاي اين  الملل (اينترپل).متحده عربي براي تصدي رياست پليس بين
  از: اندعبارتگزارش 

بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج ر بيانيه از سوي سازمان ديدهصدو الف)
المللي به تعهدات ، مبني بر امكان به مخاطره افتادن پايبندي سازمان پليس بين28(فارس)

هاي ، يكي از مقام29حقوق بشري خود، به دليل نامزدي سرلشگر احمد ناصر الرئيسي
  است آن؛وزارت كشور امارات متحده عربي جهت تصدي ري

 اراتاشاره به برخورداري آقاي الرئيسي از سمت مديريت كلي در وزارت كشور ام ب)
هاي متعدد، مسئوليت ميالدي كه عالوه بر مسئوليت 2015متحده عربي، از ماه آوريل سال 

ه اين علي مديريت نيروهاي امنيتي و پليس امارات و تحقيق در زمينه شكايات ارائه شده
ن يان، معاومستقيم به منصور بن زايد آل نه طوربهده داشته است و نهادها را بر عه

 دهد: اين در حالي استو سيف بن زايد آل نهيان، وزير كشور گزارش مي وزيرينخست
اي هاستفاده و نقض حقوق بشر سابقكه دستگاه امنيتي اين كشور در ِاعمال موارد سوء

  طوالني دارد؛
، مدير اجرايي مركز حقوق بشر خليج (فارس) مبني 30اهيماشاره به اظهارات خالد ابر ج)

اعتنايي الملل، از بيرياست پليس بين عنوانبهبر، حاكي بودن گزينش سرلشگر الرئيسي 
كشورهاي عضو اين سازمان به سوابق امارات متحده عربي در زمينه آزار و اذيت منتقدان 

هاي اين كشور در از سوي مقام تالشي ديگر عنوانبهجو و به شمار آمدن آن مسالمت
  المللي و سرپوش نهادن بر سابقه اسفبار حقوق بشري خود؛ راستاي خريد احترام بين

ا توجه بالملل، اشاره به فقدان نظارت و شفافيت در فرآيند انتخابات رياست پليس بين د)
صدي براي ت گونه اطالعاتي را در زمينه نامزدهاي معرفي شدهاين سازمان هيچ كهاينبه 

ضو ها از سوي كشورهاي عاين سمت در اختيار عموم قرار نداده و سوابق و پيشينه آن
  گيرد؛ مورد بررسي قرار نمي

                                                            
٢٨ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٢٩ Maj. Gen. Ahmed Naser al‐Raisi 
٣٠ Khalid Ibrahim 
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بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس)، در ماه اشاره به اقدام سازمان ديده ه)
هاي جامعه و گروه الملليها نهاد حقوق بشري بينميالدي، به همراه ده 2020اكتبر سال 

الملل مبني بر، ابراز نگراني ، دبيركل پليس بين31اي به يورگن استوكمدني، به ارسال نامه
  در خصوص احتمال گزينش الرئيسي براي سمت رياست اين سازمان؛

 –الملل ليس بينپيكي از اعضاء كميته اجرايي  عنوانبهشمار آمدن الرئيسي بهاشاره  و)
هاي دبيركل اين سازمان هاي مجمع عمومي و فعاليتتصميم ياجرابر نهاد مديريتي كه 

  نظارت دارد؛
يك دهه  ميالدي، به آغاز 2011هاي امارات متحده عربي، از سال اشاره به اقدام مقام ز)

ر بان حقوق بشر و مركز حقوق بشسركوب آزادي بيان و تجمعات و اقدام سازمان ديده
ي اري از اتهامات در رابطه با اِعمال موارد جدخليج (فارس) به مستندسازي شم

جوي عليه منتقدان مسالمت ويژهبهتي حكومتي، استفاده از سوي نيروهاي امنيسوء
  اِعمال شكنجه و ناپديدشدگي قهري؛ ازجملههاي دولت، سياست

ميالدي،  2020اشاره به تأكيد كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در ماه مارس سال  ح)
ايط ورت اقدام امارات متحده عربي به تحقيق و ايجاد اصالحات در زمينه شربر ضر
  آميز حبس در اين كشور؛تحقير

ماه  بان حقوق بشر و مركز حقوق بشر خليج (فارس) دراشاره به اقدام سازمان ديده ط)
ربي به عحده ژانويه سال جاري ميالدي، به ارائه جزئيات در زمينه اقدام دولت امارات مت

 و دراحبس  ازجملهزار و اذيت احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر در اين كشور، آ
از  حبس انزجار آميزسلول انفرادي براي مدت زمان نامحدود و قرار دادن وي در شرايط 

  ؛2017زمان دستگيري او در ماه مارس سال 
در خصوص هاي امارات متحده عربي به تحقيق و تفحص اشاره به عدم اقدام مقام ي)

رفتار توسط نيروهاي امنيتي اتهامات معتبر صورت گرفته در زمينه اِعمال شكنجه و سوء
بان حقوق بشر هاي مستندسازي شده از سوي سازمان ديدهاين كشور در بسياري از پرونده

                                                            
٣١ Jürgen Stock 
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هاي متمادي: اين در حالي است كه بر و مركز حقوق بشر خليج (فارس) در خالل سال
ميالدي، روزآمد  2020رنتي وزارت كشور امارات، كه در ماه دسامبر سال اساس پايگاه اينت

شده است، واحد تحقيقان دفتر مديركل، مسئوليت دريافت شكايات عليه پليس و نيروهاي 
  ها و تحقيق در اين خصوص را بر عهده دارد؛امنيتي و اعضاء آن

، مدير سابق 32يتاسم -اشاره به گزارش تهيه شده از سوي ِسر ديويد كَلورت  ك)
هاي مالي هاي عمومي بريتانيا مبني بر ارائه اسناد و مدارك در زمينه كمكدادستان

ميالدي، جهت تحت تأثير  2017الملل از سال توجه امارات متحده عربي به پليس بينقابل
  رئيس آن؛ عنوانبهقرار دادن اقدامات اين سازمان و در تالش جهت گزينش الرئيسي 

ز ااسميت  در خصوص حاكي بودن انتخاب الرئيسي  –به اظهارات َكلورت اشاره  ل)
ن پليس ذاردفرستادن پيامي به تمامي جهان مبني بر احترام قائل نشدن و يا كم احترام گ

  ي شكنجه و سركوب؛چشمان خود به روالملل به حقوق بشر و بستن بين
بان حقوق بشر، مبني بر ر ديدهاشاره به اظهارات جو استورك، معاون بخش خاورميانه د م)

 عنوانبههاي عالي يك نهاد دولتي ناقض حقوق بشر، منجر شدن گزينش يكي از مقام
سازمان مجري قانون  عنوانبهافكندن اعتبار اين سازمان  به مخاطرهالملل، رياست پليس بين

  ؛33گذاردالمللي كه به حقوق بشر احترام ميبين

 

شنبه ، در روز سه34المللي براي عدالت و حقوق بشرركز بينانتشار گزارش از سوي م -3
و فقدان  35، در خصوص گذشت دو سال از مرگ عليا عبدالنور1400 ماهارديبهشت 14

برخي از  هاي امارات متحده عربي در اين زمينه.پذيري از سوي مقاممسئوليت هرگونه
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

                                                            
٣٢ Sir David Calvert‐Smith 
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د مرگ المللي براي عدالت و حقوق بشر، در دومين سالگرركز بيناشاره به اقدام م الف)
رخواست دميالدي، به تجديد  2019مه سال  4عليا عبدالنور، فعال حقوق بشري، در روز 

نقضي  هاي اماراتي جهت انجام تحقيقي جدي و مستقل در زمينه تمامي مواردخود از مقام
ده مت وضعيت سالمت وي شو منجر به وخاها قرار گرفته كه عليا عبدالنور در معرض آن

 ؛شتنداست، همچنين مسئول به شمار آوردن و مجازات كساني كه در اين جنايت دست دا
، از امارات متحده 37در امارت العين 36اشاره به مرگ عليا عبدالنور، در بيمارستان التوام ب)

اي برخورداري او عربي، پس از ممانعت به عمل آوردن دادستان عمومي از صدور مجوز بر
شرايط جسمي وي: گفتني است كه وضعيت سالمتي او به  رغمبهاز مرخصي پزشكي، 

ژوئيه  28دليل گسترش بيماري سرطان به تمامي بدن وي، در پي دستگيري او در روز 
  ميالدي، از سوي نهاد امنيتي كشور، به شدت رو به وخامت نهاده بود؛ 2015سال 

 وبدالنور در معرض ناپديدشدگي قهري، اعمال شكنجه اشاره به قرار گرفتن ع ج)
درنگ به بيمارستان منتقل هاي مسئول وي را بياستفاده و اين در حالي بود كه مقامسوء

آخرين  بتواند كهايننكردند و گذاشتند تا او رنج بكشد و از صدور دستور آزادي وي براي 
  يدند؛خود بگذراند، امتناع ورزروزهاي زندگي خود را در منزل و در كنار خانواده 

ر زمينه هاي امارات متحده عربي به نقض حق عبدالنور داشاره به اقدام عامدانه مقام د)
هاي پزشكي پس از رو به وخامت نهادن سالمتي او، گسترش برخورداري از مراقبت

د ردت دشسرطان به تمامي بدن وي، ناتواني او جهت ايستادن يا راه رفتن بدون كمك و 
  و رنج، پوكي استخوان و كاهش شديد وزن وي؛

وردن فراهم آ وهاي اماراتي از آزاد كردن عبدالنور به داليل پزشكي اشاره به امتناع مقام ه)
هاي متعدد خانواده وي و درخواست درخواست رغمبهامكان مرگ او در آرامش، 

 2019مه سال  4روز  هاي جامعه مدني كه در حالي دركارشناسان سازمان ملل و سازمان
حبس  ز درميالدي، منجر به مرگ او شد كه همچنان به تخت زنجير شده بود و سرانجام ني

 جان باخت؛

                                                            
٣٦ al Tawam 
٣٧ Al Ain 
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المللي جهت انجام تحقيق در زمينه شرايط مرگ عليا هاي متعدد بيناشاره به درخواست و)
وي از  رفتار، عالوه بر محروميتعبدالنور و قرار گرفتن او در معرض شكنجه و سوء

، سخنگوي كميسر عالي 38هاي پزشكي الزم، هم از سوي خانم راوينا شمداسانيمراقبت
ميالدي،  2019مه سال  7حقوق بشر سازمان ملل و هم سخنگوي اتحاديه اروپا، در روز 

هاي امارات متحده عربي جهت احترام گذاردن به تعهدات خود مبني بر درخواست از مقام
  ؛ضد تروريسمكنجه و مورد بررسي قرار دادن قانون در راستاي مقابله با ش

ه انتشار گزارش بميالدي،  2019اشاره به اقدام دبيركل سازمان ملل، در ماه سپتامبر سال  ز)
نه ه در زميجويانه، مبتني بر گردآوري موارد گزارش شدساالنه خود در زمينه اقدامات تالفي

ره كنند و اشاان ملل همكاري مياني كه با سازمجويانه عليه كساِعمال ارعاب و اقدام تالفي
تحده در امارات م به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي نهاد امنيتي و مديريت زندان

 شد؛ اعتنايي عامدانه به شرايط او كه منجر به مرگشعربي، عليه عليا عبدالنور و بي

ي به امتناع از قرار دادن زندانيان هاي امارات متحده عرباشاره به تأييد تداوم اقدام مقام ح)
، از سوي 39ها در زندان الوَثبههاي پزشكي الزم و رفتار تحقيرآميز با آنبيمار تحت مراقبت

و مريم  40المللي براي عدالت و حقوق بشر كه منجر دست زدن امينه العبدُليمركز بين
ها شد: عيت سالمتي آنها به وضاعتنايي عمدي مقامبه اعتصاب غذا به دليل بي 41البلوشي

  حال اين مركز نگران است كه اين دو زنداني نيز به سرنوشت عليا عبدالنور دچار شوند؛
تحده ات ماشاره به اقدام اين نهاد حقوق بشر به تجديد درخواست خود از دولت امار ط)

 عليا طرفانه در زمينه قرار گرفتنعربي و دادستاني عمومي جهت آغاز تحقيقي جدي و بي
اعتنايي پزشكي پيش از رفتار، ناپديدشدگي قهري و بيعبدالنور در معرض شكنجه، سوء

ت، مرگ خود، مسئول به شمار آوردن عامالن اين موارد و ارائه حق درخواست غرام
  ن و بازپروري از سوي خانواده او؛جبرا

                                                            
٣٨ Ravenna Shamdazani 
٣٩ Al Wathba 
٤٠ Amina Al‐Abduli 
٤١ Maryam Al‐Balushi 
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ندن هاي كشور جهت به مجازات رسااشاره به همچنين درخواست اين مركز از مقام ي)
و امتناع وي از آزاد كردن عبدالنور به داليل  دادستان عمومي به دليل قصور، سرسختي

رو به وخامت نهادن شرايط او و وجود مباني حقوقي الزم جهت  رغمبهپزشكي، 
  .42برخورداري وي از اين حق

  

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

  
  ائتالف به رهبري عربستان *
تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز چهارشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -

، در خصوص مرگ 43»َسم«هاي ، به نقل از سازمان حقوق و آزادي1400 ماهارديبهشت 22
ي جنوب در نظاميان شوراي انتقاليك شهروند مجارستاني بر اثر شكنجه در زندان شبه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  عدن.
اشاره به تأييد مرگ يك شهروند مجارستاني بر اثر شكنجه به دست نيروهاي شوراي  الف)

انتقالي جنوب، برخوردار از حمايت امارات متحده عربي، در شهر عدن در ماه رمضان سال 
از سوي سازمان حقوق و  44الگذشته، پس از دستگيري وي در هتلي در منطقه ُمعَ 

  ؛»َسم«هاي آزادي
اشاره به صدور بيانيه از سوي اين سازمان حقوق بشري، مبني بر دستيابي آن به  ب)

هاي زندانيان سابق، مبني بر مرگ يك شهروند مجارستاني به نام گيورگي شهادت
در  48اه وضاحساله، در بازداشتگ 44)، 47(يا كيمو 46، معروف به عبدالحكيم فاِرس45كولتاي

 ميالدي؛ 2020ماه رمضان سال 
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٤٣ SAM Organisation for Rights and Liberties 
٤٤ Mualla 
٤٥ Gyorgy Koltai 
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ستگيري كولتاي توسط هاي زنداني ديگري در اين زمينه، مبني بر داشاره به شهادت ج)
 2020نيروهاي امنيتي در هتلي در مُعال، پس از رسيدن او به عدن از مجارستان در سال 

كه  49ل ُگلد مورميالدي و انتقال او به واحد ضدتروريستي زندان وضاح، واقع در ساح
 براي دو تا سه ماه در آنجا نگاه داشته شد؛

د: اين هاي شدياشاره به قرار گرفتن كولتاي در زمان حبس در اين زندان در معرض شكنجه د)
ن ريت زنداشده و مدي مبتالبرده، به ويروس كرونا در حالي بود كه او از بيماري قلبي رنج مي

ال ماه رمضان س 27كه در روز ينابه وي امتناع ورزيده، تا  هاي درماني الزماز ارائه مراقبت
هاي قامباخته بود. گفتني است كه اين سازمان حقوق بشري نتوانست به اظهارات مگذشته جان

  رسمي در اين زمينه دست يابد؛ 
وهي بخشي از گر عنوانبهاشاره به مشغول بودن كولتاي به فعاليت در استان حديده،  ه)

ارا... و ميالدي، پيش از دستگيري وي از سوي نيروهاي انص 2012تا  2009ال فني، از س
قرار  ميالدي كه در اين مدت نيز به شدت مورد شكنجه 2017تا  2015حبس او از سال 

 2020ال سگرفته و سپس آزاد شد: وي پس از آزادي از زندان به مجارستان بازگشت و در 
  ميالدي مجددًا وارد يمن شد؛

تحت  ه به تأييد اقدام نيروهاي ضدتروريستي و نيروهاي مسلح در شهر عدن،اشار و)
يري تسلط شوراي انتقالي جنوب، برخوردار از حمايت امارات متحده عربي، به دستگ

ن براي آها تن از مردم اين شهر در زندان وضاح كه از خودسرانه و ناپديد كردن قهري ده
در آن  ندانيان نيز بر اثر شكنجهنند و برخي از زكشدگان استفاده ميپنهان كردن ربوده

  اند؛باختهجان
هاي محلي استان عدن جهت حمايت اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از مقام ز)

درنگ تمامي كساني كه خودسرانه محبوس به عمل آوردن از حقوق زندانيان، آزاد كردن بي

                                                                                                                                                            
٤٦ Abdul Hakim Faris 
٤٧ Kimo 
٤٨ Waddah 
٤٩ Gold Moore 
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نگ اعضاء خانواده، وكال و ناظران مستقل به دراند و فراهم آوردن امكان دسترسي بيشده
 .50رفتار در اين اماكنكاهش مخاطره وقوع سوء منظوربهها، زندان
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