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  رآمدد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق 
 ها در سايربشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 ماهارديبهشت، در كشورهاي منطقه
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهآشكار به 

مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به  1گروهي
  شرح زير است:

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

  *عربستان سعودي
هاي سفري جهت هدف قرار دادن فعاالن و ستان سعودي از ممنوعيتاستفاده عرب -1

  هايشانخانواده
، گزارشي در خصوص 1401 ماهارديبهشت 19الملل در روز دوشنبه سازمان عفو بين

ابزاري  عنوانبههاي سفري خودسرانه ممنوعيتان سعودي از هاي عربستاستفاده مقام
  است. نگاران اين كشور منتشر كردهجهت مجازات و كنترل فعاالن، نويسندگان و روزنامه

                                                            
)؛ مجمع حقوق بشر بحرين Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Bahrain  Forum  for  Human Rights  (BFHR) تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East 

Monitor  (MEMO)المللي براي آزادي در امارات متحده عربي (كارزار بين )؛International  Campaign  for 

Freedom  in  the United  Arab  Emirates  (ICFUAE)) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for  Human 

Rights بشر (سعودي براي حقوق  –)؛ سازمان اروپاييEuropean‐Saudi Organization  for Human Rights 

(ESOHR)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain Mirror( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu Agency( ؛ شبكه خبري
 Arabروزنامه عرب نيوز ( )؛France24( 24فرانس  News ( المللي فرانسهراديو بين)؛Radio  France 

Internationale) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsبأ نت) (س )؛ خبرگزاري يمنYemen News Agency (SABA 

Net) شبكه خبري العربيه الجديد ( وAl Arabiya Al‐Araby Al‐Jadeed / The New Arab.(  
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ر اندن در كشوماين افراد را ملزم به  وسيلهبدينبر اساس اين گزارش حكومت عربستان 
 ديگربه كنند، گي مياز كشور زند افرادي كه خارجاز سفر اعضاء خانواده كرده و يا 

  كشورهاي جهان ممانعت به عمل آورده است.
اندازي كارزار جديدي تحت عنوان الملل اقدام به راهاز اين رو سازمان عفو بين

‘#LetThemFly’ مدافع حقوق بشر سعودي  30هاي نموده و به مستندسازي پرونده
اند. اين در دهشتحمل حبس به  نه محكومناعادال شدتبههاي پرداخته كه در پي محاكمه

در  سفر مجازات ممنوعيت از ،حالي است كه پس از اتمام مدت زمان محكوميت اين افراد
  ها است.انتظار آن

ودي تن از بستگان فعاالن سع 39الملل همچنين به مستندسازي پرونده سازمان عفو بين
ر هاي سفري قراوعيتار، تحت ممندستور رسمي يا اخط هرگونهپرداخته كه بدون دريافت 

 ده است.شها از يكديگر اند كه موجب جداسازي قهري خانوادهگرفته

، معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي 2اين گزارش در ادامه به اظهارات لين معلوف
هاي عربستان از گيري خودسرانه مقامالملل اشاره كرده مبني بر اين كه بهرهسازمان عفو بين

در اين  وتارتيرهنمايانگر واقعيتي  ،سفري عليه فعاالن و مدافعان حقوق بشرهاي منوعيتم
رحمانه خاموش شده، در حالي كه كشور است كه در آن صداهاي مخالف همچنان بي

 گويند. رهبران كشور از روند اصالحات پيشرو سخن مي

 ت ابرازي كه شهامكه فعاالن الملل آمده استدر ادامه اظهارات اين مقام سازمان عفو بين
اند كه خوشايند رهبران سعودي نبوده است، قرباني اي را داشتهانتقاد يا عقيده هرگونه

 شدتبهها را آن جاييجابهتنبيهي شده كه آزادي  هاي سفري غيرقانوني وممنوعيت
  را تحت تأثير قرار داده است. شان براي زندگيمحدود كرده و تصميمات اساسي

هاي عربستان سعودي بايد اقدام به رفع تمامي كند كه مقامتأكيد ميگزارش ن اي
جويانه را متوقف ساخته و به هاي سفري خودسرانه نموده، اين شيوه تالفيممنوعيت

 شهروندان خود احترام بگذارد. جاييجابهحقوق آزادي بيان و 

                                                            
٢ Lynn Maalouf 
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ستقر در بشري م هاي حقوقخوانيم كه يكي از سازماندر پايان اين گزارش مي
كه در راستاي آزادي زندانياني كه به ناحق در كشورهاي خاورميانه و شمال  3متحدهاياالت

ميالدي، گزارشي مبني بر  2021كند، در ماه اكتبر سال اند، مبارزه ميآفريقا محبوس شده
شهروند يا مقيم آمريكا منتشر نمود كه يا در عربستان  89مستندسازي وضعيت دست كم 

  .4اندهاي سفري اين كشور قرار گرفتهه و يا تحت ممنوعيتحبوس شدم
  
  ها در عربستان سعوديحصر فضاي ديجيتال ابزاري جهت سركوب رسانه -2

و  1401 ماهارديبهشت 13شنبه در روز سه 5بشرسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 
ها عليه تهديد ال انواعبا روز جهاني آزادي مطبوعات، در گزارشي به ِاعم زمانهم

هاي اجتماعي و فعاالن از سوي حكومت عربستان با استفاده نگاران، كاربران شبكهروزنامه
 باهدفبرداري از قانون مبارزه با جرائم سايبري پرداخته كه از فناوري ديجيتال و بهره

  هاي خود در اين زمينه انجام پذيرفته است.مشروعيت بخشيدن به سركوب
داخته نگاران و فعاالن پرزارش، حكومت عربستان به حصر ديجيتال روزنامهگس اين بر اسا

ها را ، آنست آمده از فضاي مجازيدعات به هاي گذشته با توسل به اطالو در خالل سال
 در داخل و خارج از كشور مورد هدف و آزار و اذيت قرار داده است.

 كه با توجه به مالكيتآن است گزارش اين سازمان حقوق بشري همچنين حاكي از 
هاي اجتماعي، از هاي سنتي توسط دولت عربستان و نظارت گسترده آن بر شبكهرسانه

 نگاران و افرادي كهآزادي مطبوعات در اين كشور ممانعت به عمل آمده و روزنامه
و  هاي سنگينگذارند با دستگيري، آزار و اذيت، جريمهاطالعات و اخبار را به اشتراك مي

  شوند.قتل مواجه ميحتي 

                                                            
٣ The Freedom Initiative 

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

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/saudi‐arabia‐new‐campaign‐highlights‐
use‐of‐punitive‐travel‐bans‐targeting‐activists‐and‐their‐families 
٥ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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 عنوانبهها را جرم به شمار آورده و از آن همچنين حكومت عربستان ارتباط با رسانه
 برد.ابزاري جهت مورد پيگرد قرار دادن افراد بهره مي

مت ميالدي انتشار يافته، حكو 2018گفتني است كه بر اساس اطالعاتي كه در سال 
ها و ادهدسترسي به د باهدفه اجتماعي توئيتر نان شبكعربستان اقدام به استخدام كارك

 ها حاكي ازنگاران اين كشور نموده و گزارشاخبار مربوط به شهروندان، فعاالن و روزنامه
 آن است كه اقدام مزبور منجر به دستگيري و مورد پيگرد قرار گرفتن برخي از

 ست.نگاران و كاربران توئيتر شده اروزنامه

ز ا» پگاسوس«اند كه خريد سامانه جاسوسي همچنين تأييد نموده بوعاتيهاي مطگزارش
 وتحت نظر قرار دادن مخالفان  باهدفميالدي،  2021سوي دولت عربستان در سال 

 ته است.هاي مجازي انجام پذيرفها در شبكههاي آنفعاليت

ارس م اهر ماين گزارش در ادامه به ارسال نامه از سوي گزارشگران ويژه سازمان ملل د
، سعودي ميالدي به دولت عربستان، مبني بر مشاركت محمد بن سلمان، وليعهد 2021سال 

وزنامه واشنگتن شركت آمازون و مالك ر مديرعاملهاي كاربري در كارزار هك حساب
هاي نامطلوب انتقام گرفتن از اين روزنامه به دليل انتشار گزارش باهدفپست پرداخته كه 

وزنامه نويسان اين رپس از قتل جمال خاشقچي، يكي از ستون ويژهبهتان ربسدر رابطه با ع
  انجام پذيرفته است.

ها ، آنمطابق با اين گزارش، در صورت صحت اين اتهامات گزارشگران ويژه سازمان ملل
فاء هاي خود در زمينه ايرا نقض حقوق آزادي بيان و حريم شخصي و تأييدي بر نگراني

 اند.ترونيك در قتل جمال خاشقچي به شمار آوردهالكهاي نقش نظارت

كند كه آزار و اذيت بشر در پايان تأكيد ميسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 
حكومت اين  نگاران و فعاالن و تحديد آزادي مطبوعات در عربستان سعودي شيوهروزنامه

رساني و طالعز اكشور جهت خاموش نمودن صداي جامعه، ممانعت به عمل آوردن ا
  .6هاي سركوب استتداوم بخشيدن به چرخه

                                                            
 بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  6

https://b2n.ir/n34322 



  7                     )          4( ستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيعرببشري  رنامه حقوقنگاهي به كا
 

 

  

 

  ضعيت آزادي مطبوعات در عربستان سعودي در روز جهاني آزادي مطبوعاتو -3
، به 1401 ماهارديبهشت 13شنبه در گزارشي كه در روز سه 7سازمان حقوق بشري القسط

سركوبگرانه  ايهمناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات منتشر نموده به تداوم سياست
ها اشاره كرده، ضمن تأكيد بر اين كه اين نگاران و رسانهعربستان سعودي در قبال روزنامه

هاي ترين كشورها براي فعاليتيكي از خطرناك عنوانبهپادشاهي جايگاه خود در جهان را 
  نگاران همچنان حفظ كرده است.روزنامه

 ركوبساره در عربستان سعودي مورد موبر اساس اين گزارش در حالي كه آزادي بيان ه
اميده، انج قرار گرفته و قانون چاپ و نشر اين كشور به ايجاد محدوديت براي نشريات آن

ن در چهارچوب جديدي را جهت سركوب آزادي بيانيز قانون مبارزه با جرائم سايبري 
هم و تاي متاسآميز آن غالباً در رقانوني كه مفاد ابهام –فضاي مجازي ايجاد كرده است 

در  قايد خودنگاران و ساير شهروندان اين كشور تنها به دليل ابراز عمحاكمه نمودن روزنامه
 فضاي مجازي مورد استفاده قرار گرفته است.

ان اين در حالي است كه بر اساس گزارش شاخص آزادي مطبوعات جهان كه توسط سازم
سال  ها در عربستان سعودي درنهساگزارشگران بدون مرز انتشار يافته، وضعيت آزادي ر

  ست.اكشور جهان قرار داده  180از ميان  170ميالدي، اين كشور را در رتبه  2021
يري هاي سعودي به دستگگزارش سازمان حقوق بشري القسط همچنين به تداوم اقدام مقام

ف هدها براي مطبوعات و نگاران و افزايش محدوديتو مورد پيگرد قرار دادن روزنامه
نجه و نگاران جهت دستگيري خودسرانه، ناپديدسازي قهري، ِاعمال شكقرار دادن روزنامه

 اشاره كرده است. –همچون جمال خاشقچي  –حتي قتل 

ها در راستاي خاموش كردن صداي هاي سعودي از اين شيوهطبق اين گزارش، مقام
برند كه منجر به ايجاد مي رهمنتقدان و تحديد جريان آزاد اطالعات در ميان عموم جامعه به

نگاري مستقل به دليل هاي روزنامهناپذيري فعاليتفضاي خودسانسوري و در پي آن امكان

                                                            
٧ ALQST for Human Rights 
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هاي اين كشور نگاران محبوس در زندانهراس از گرفتار آمدن به سرنوشت روزنامه
  شود.مي

اي به هانهاي رسهاي عربستان با تالش جهت مرتبط ساختن فعاليتبر اين اساس مقام
نگاري اعتبار كردن روزنامهبه بي - با استفاده از قانون مبارزه با تروريسم  –تروريسم 

را  رعابامستقل و نشر آزاد اطالعات و عقايد پرداخته و از اين رو فضايي از هراس و 
گذاري اطالعات را محدود و از آن ممانعت به عمل زنند كه نشر و به اشتراكرقم مي

 آورد. مي

كند كه هدف قرار هاي سعودي درخواست مين سازمان حقوق بشري در پايان از مقاماي
آميزشان متوقف هاي صلحنويسان و نويسندگان را براي فعاليتنگاران، وبالگدادن روزنامه

اند را آزاد نگاري دستگير شدههاي روزنامهساخته و تمامي افرادي را كه به دليل كنش
 .8نمايند

  
  وق بشرسته جمعي در عربستان سعودي به مثابه اعدام حقد كشتار -4

، به مورد مداقه 1401 ماهارديبهشت 10شبكه خبري العربيه الجديد/ نيو عرب در روز شنبه 
شكال اقوع قرار گرفتن اقدامات عربستان سعودي از آغاز سال جاري ميالدي با توجه به و

توان به پرداخته است كه از جمله مير هاي حقوق بشري در اين كشواستفادهگسترده سوء
  موارد زير اشاره كرد:

 80ست كم دميالدي،  2022ائتالف به رهبري عربستان در حمله خود در ماه ژانويه سال  -
  ت.مجروح كرده اس شدتبهتن ديگر را  150شهروند غيرنظامي يمني را كشته و 

ا بكه  ، از جمله يك كودكورحكومت عربستان همچنين به دليل حبس چهار مسلمان ايغ -
 فته استر گرتهديد جدي اخراج از كشور و استرداد به چين مواجه هستند، مورد انتقاد قرا

  گيرند.هاي قومي مورد حبس، آزار و اذيت و شكنجه قرار ميهكشوري كه در آن گروه –

                                                            
  ابي در لينك:گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازي 8

 https://www.alqst.org/en/post/the‐state‐of‐press‐freedom‐in‐saudi‐arabia‐on‐world‐press‐
freedom‐day 
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را  راكاعربستان و تركيه در همكاري با يكديگر محاكمه قاتالن جمال خاشقچي در آن -
الت در آن عد ياجراانداز كشوري كه چشم –متوقف و آن را به رياض منتقل نمودند 

 رسد.به نظر مي وتارتيره

ر يك روز، نفر د 81حكومت عربستان در ماه گذشته ميالدي اقدام به اعدام دسته جمعي  -
ل اشدگان در سمجرم، نموده كه ميزان آن بيش از كل تعداد اعداماز جمله يك كودك

ر اظهارات باست. اين در حالي است كه بنا  2020گذشته ميالدي و تقريباً سه برابر سال 
حيح شدگان فرآيندهاي صكميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل براي بسياري از اين اعدام

 ياجراترين َاشكال ها به شيوه گردن زدن كه يكي از وحشيانهقضايي انجام نپذيرفته و آن
  ند.اهاست، اعدام شد اين نوع مجازات

مذهب بودند كه به دليل مشاركت تن از مسلمانان شيعه 41فرد اعدام شده،  81از ميان  -
كه  اعتراضاتي –ميالدي مورد مجازات قرار گرفتند  2012و  2011هاي در اعتراضات سال

  در آن خواستار پيراگيري بيشتر سياسي شده بودند.
ن يمني بودند. به تن نيز از شهروندا 8سوريه و  هشدگان تبعهمچنين يكي از اعدام -

هاي سيستميك شده خارج از جامعه سعودي بوده و با تبعيضعبارت ديگر اكثر افراد اعدام
  اند.رفتار قرار گرفتههاي صحيح قضايي مواجه شده و مورد شكنجه و سوءو نقض رويه

فعاالن  نه شماري ازس ناعادالبتوان به حاز ديگر موارد نقض حقوق بشر در عربستان مي -
ي رفتار در قبال نيروي كار خارجنگاران و اِعمال سوءحقوق زنان، ترور گستاخانه روزنامه

مي تما اشاره كرد. اين در حالي است كه ظاهراً اين كشور ثروتمند همچنان از رعايت
  ست.اآيند، معاف موازيني كه ساير كشورهاي جهان در قبال آن مسئول به شمار مي

كند تا با تحت فشار قرار دادن المللي درخواست مياين گزارش در پايان از جامعه بين
هاي غربي، عربستان را ملزم به پاسخگويي نمايند و از اين دولت ويژهبههاي خود، دولت

 .9ها ممانعت به عمل آورندهاي خودسرانه از حيات انساناستفادهگونه سوء

                                                            
  گزارش شبكه خبري العربيه الجديد/ نيو عرب. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://english.alaraby.co.uk/opinion/saudi‐arabias‐mass‐killing‐execution‐human‐rights 
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  *بحرين
  عليه بحرين  10هاي مگنيتسكيمال تحريمدرخواست ِاع -1

، از گزارش جديد مركز 1401 ماهارديبهشت 24پايگاه خبري بحرين ميرور در روز شنبه 
–مستقر در بريتانيا  - 12و شركت حقوقي ديتون پيرس گلين 11حقوق بشر خليج (فارس)

ي بحريني كه هاهاي مگنيتسكي بريتانيا عليه مقامرژيم تحريم يخبر داده است كه بر اجرا
سه  ويژهبه - اند، متمركز است در اِعمال شكنجه عليه شهروندان اين كشور مشاركت داشته

 اند. شاهدي كه از سوي اين نهادها مورد مصاحبه قرار گرفته

بار هاي فاجعه، شاهد اِعمال شكنجه13گزارش مزبور حاكي از آن است كه اين سه تن
 اند.ستور وزارت كشور بودههاي بحرين به دتوسط مأموران زندان

 واي از شواهد هدف از تهيه اين گزارش انجام تحقيق و تحليل مجموعه ،بر اين اساس
 هاي بحرين،رفتار از سوي مقاممدارك در رابطه با اتهامات مربوط به ِاعمال شكنجه و سوء

وردن آار شمه احتمالي براي مسئول ب هايسازوكارهاي اين كشور و تعيين در زندان ويژهبه
 اين مقامات بوده است.

ها هاي اين تحقيق نشان از اين دارد كه اگر چه بحرين از اين دست ساز و كاريافته
امالن عزات برخوردار است، اما اين راهكارها در عمل ناكارآمد بوده، مدركي دال بر مجا

ها رفتارءسو و تهاين موارد نقض حقوق بشر يا ِاعمال بازدارندگي در اين زمينه وجود نداش
 اند.همچنان تداوم يافته

ر بايد د ل راكه راهكارهاي اين معض است از اين رو تحقيق مزبور به اين نتيجه دست يافته
ت الحيخارج از بحرين، نخست در بريتانيا جستجو كرد كه شامل پيگردهاي مبتني بر ص

 شود.هاي مگنيتسكي ميجهاني و تحريم

                                                            
دان روسي ميالدي عليه عامالن قتل ادعايي سرگئي مگنيتسكي، وكيل و حقوق 2012هاي مصوب كنگره آمريكا در سال تحريم 10

. يركا در مسكو در گذشتداشتگاه موقت بوتدر بازميالدي  2009 سال نوامبر 16در روز  كه متهم به امتناع از پرداخت مالياتو 
  شود.عمال ميها عليه ناقضان حقوق بشر اِ تحريماز آن زمان تا كنون اين 

١١ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
١٢ Deighton Pierce Glynn (DPG) 
١٣ Ebrahim Demistani, Mohammed Sultan and Yunus Ahmed Sultan 
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خليج (فارس) و شركت حقوقي ديتون پيرس گلين اين  شرب گفتني است كه مركز حقوق
سال جاري، در مجلس عوام پارلمان بريتانيا ارائه  ماهارديبهشت 7گزارش را در روز 

  .14اندنموده
  
، سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق 15بيانيه مشترك مجمع حقوق بشر بحرين -2

زمان حقوق بشري ساو  17، مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)16بشر
در چهل و يكمين اجالس  اي جهانيجهت ارائه در كارگروه بررسي دوره 18سنتينل

  حقوق بشر سازمان ملل
 راسيمجمع حقوق بشر بحرين، سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، مؤسسه دموك

 در كاي مشترو حقوق بشر خليج (فارس) و سازمان حقوق بشري سنتينل، با ارائه بيانيه
هاي جدي اي جهاني شوراي حقوق بشر سازمان ملل، نگرانيجلسه كارگروه بررسي دوره

و  كنجهشخود را در رابطه با رعايت حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ِاعمال 
رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و همچنين سلب حق هاي بيديگر رفتارها و مجازات

  د.تناششهروندي در بحرين ابراز د
در سايت مجمع  1401 ماهارديبهشت 19گفتني است كه گزارش اين بيانيه در روز دوشنبه 

  حقوق بشر بحرين انتشار يافته است.
يرش ه پذاين نهادهاي حقوق بشري در بيانيه خود ضمن استقبال از اقدام دولت بحرين ب

امل معنادار اين تعم اي پيشين، از عدهاي دورههاي ارائه شده در بررسيبرخي از توصيه
ت با وافقكشور با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و امتناع دولت آن از م

  اند.هاي ويژه خبر دادهويههاي ارزيابي و رهاي هيأتدرخواست

                                                            
  رين ميرور. قابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري بح 14

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/61538.html 
١٥ Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) 
١٦ Salam for Democracy and Human Rights 
١٧ Gulf Institute for Democracy and Human Rights 
١٨ Human Rights Sentinel 
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 –عي بر اساس اين بيانيه ناكارآمدي حكومت بحرين در پرداختن به اختالفات اجتما
ها، از جمله فعاالن حقوق بشر معه و حاميان آنجاس سياسي خود با رهبران سرشنا

المللي حقوق بشر در اين كشور ممانعت به عمل آورده مذهب، از پيشبرد موازين بينشيعه
 توان به معرفي مجدد قوانين و اقدامات ملغي شده از سوياست كه در اين ميان مي

  كميسيون مستقل تحقيقات بحرين اشاره كرد.
 ميساريايهاي دولت بحرين در تعامل با دفتر كمه به ديگر ناكارآمديداا بيانيه مزبور در

هاي ارائه شده در خصوص آزادي حقوق بشر سازمان ملل، از جمله عدم اجراء توصيه
ات اقدام سياسي و فرآيندهاي محاكمه وي، انجام –عبدالجليل السنكيس، زنداني عقيدتي 

آميز، اجتماعات و تجمعات مسالمت شكيلت و آميز در زمينه آزادي بيانمعيوب و تبعيض
 نقض حقوق مندرج در قانون اساسي و نقض اجراء عدالت با توسل به تحديد فضاي

  اي و مطبوعاتي اشاره كرده است.رسانه
نان حقوق ز تي واين بيانيه همچنين اتخاذ تدابير معتبر محدود در قبال اِعمال برابري جنسي

روندي المللي، نرخ باالي لغو خودسرانه حق شهازين بينموس و دختران و مهاجران بر اسا
 ميالدي و سطوح فزاينده آزار و اذيت 2020مذهب بحرين تا سال از شهروندان شيعه

د با هاي قضايي، اطالعاتي و اجتماعي و در برخورفعاالن سياسي و حقوق بشري در عرصه
  پليس را متذكر شده است.

هاي خودسرانه، كرد: دستگيريرد اشاره توان به اين موااز ديگر محورهاي اين بيانيه مي
مدت پيش از محاكمه بر اساس موازين ساختگي و معيوبي كه به هاي طوالنيحبس
آيند و همچنين المللي جرم به شمار نميپردازند كه در عرصه بينسازي از اقداماتي ميجرم

هاي ناعادالنه و حاكمهمنجه عليه متهمان كه سرانجام به برگزاري رفتار و شكاِعمال سوء
  شود.صدور احكام حبس چند ساله منتهي مي
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كننده اين بيانيه در پايان ِاعمال مجدد مجازات اعدام براي اقدامات نهادهاي تهيه
استفاده بار و غيرمهلك و همچنين هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر و سوءغيرخشونت

  .19اندها را خاطرنشان كردهآناز 
  
كشور از سوي بحرين بر اساس گزارش شاخص  180از ميان  167كسب رتبه  -3

  آزادي مطبوعات جهان
، بر اساس 1401 ماهارديبهشت 18در روز يكشنبه  20به گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور

ماه  3روز  گزارش شاخص آزادي مطبوعات كه از سوي سازمان گزارشگران بدون مرز در
) به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات انتشار يافت، بحرين در ماهارديبهشت 13مه (

ميان كشورهاي حوزه خليج (فارس) رتبه آخر، در ميان كشورهاي جهان عرب، رتبه 
  را كسب نمود.  167كشور جهان، رتبه  180چهارم و در ميان 

انتشار » هابنديعصر جديد قطب«وان در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز كه با عن
هاي دروغين و تسلط رسانيشاهد هشدارهاي متعدد در زمينه گستره اطالع ،يافته

 نگاري هستيم. ها بر حرفه روزنامهديكتاتوري

حده در گزارش مزبور قطر در ميان كشور حوزه خليج (فارس) رتبه نخست، امارات مت
  اند.سب نمودهعربي رتبه دوم و كويت رتبه سوم را ك

اين در حالي است كه عمان در ميان كشورها حوزه خليج (فارس) رتبه چهارم، عربستان 
 .21اندسعودي رتبه پنجم و بحرين رتبه ششم را به دست آورده

  
  

                                                            
اسي و حقوق بشر خليج ق بشر بحرين، سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، مؤسسه دموكربيانيه مشترك مجمع حقو 19

  (فارس) و سازمان حقوق بشري سنتينل. قابل بازيابي در لينك:
 https://www.bfhr.org/english/article.php?id=1025&cid=148 
٢٠ Bahrain Mirror 

  بي در لينك:گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيا 21
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/61511.html 
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  *امارات متحده عربي
 ده توصيه براي رئيس جديد امارات متحده عربي -1

 ماهارديبهشت 26در روز دوشنبه  22عربي المللي براي آزادي در امارات متحدهكارزار بين
هايي به شيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جديد ، در گزارشي به ارائه توصيه1401

امارات متحده عربي، به اميد ايجاد تغيير در رابطه با موارد گسترده نقض حقوق بشر در 
  اين كشور پرداخته است كه عبارتند از:

مندي هدرنگ زندانيان سياسي كه تنها به دليل بهرط و بيرضرورت آزادي بدون قيد و ش -
اد اند، همچنين لغو روند حبس نامحدود زندانيان و آزاز حق آزادي بيان محبوس شده

ه شان در حبس بكردن تمامي زندانياني كه در حال حاضر فراتر از مدت زمان محكوميت
  برند.سر مي

مندي از ك از شهروندان اماراتي جهت بهرهيضرورت فراهم آمدن شرايط الزم براي هر  -
 اجتماعي آميز نظرات خود در رابطه با تمامي مسائلحق آزادي بيان، از جمله بيان مسالمت

 قانون اساسي اين كشور نيز مندرج است. 30و سياسي كه در بند 

ن هاي مستقل بدوضرورت فراهم آمدن شرايط الزم جهت فعاليت آزادانه تمامي رسانه -
  جويانه.اس از سانسور و يا مواجهه با اقدامات تالفيره
وديت محد هرگونهعمال ضرورت پايبندي به حق آزادي تجمعات و اجتماعات بدون اِ -

هاي حقوق بشري، از سوي دولت امارات و فراهم آمدن امكان الزم براي سازمان
عرض ر گرفتن در مهاي كارگري و احزاب سياسي تا آزادانه و بدون هراس از قرااتحاديه

  جويانه فعاليت نمايند.اقدامات تالفي
 ه منظوربالمللي و ضرورت روزآمد كردن قوانين مبارزه با تروريسم مطابق با موازين بين -

قي س باحصول اطمينان از اين امر كه زندانيان سياسي ديگر به بهانه تروريسم در حب
  مانند.نمي

                                                            
٢٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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 وسيلهنبديالمللي تا ا تبعيض بر اساس موازين بينضرورت روزآمد كردن قانون مبارزه ب -
 مقوله جنسيت در آن لحاظ شود.

ول المللي و به منظور حصضرورت اصالح قانون جرائم سايبري مطابق با موازين بين -
با  ندانمواجهه شهرو هرگونهاطمينان از اين امر كه آزادي بيان در فضاي مجازي بدون 

 شود.مي تجويانه رعاياقدامات تالفي

هاي كشور به منظور المللي مستقل به تمامي بازداشتگاهضرورت دسترسي ناظران بين -
  بررسي شرايط اين اماكن و تهيه گزارش در اين زمينه. 

هاي استفادهرفتار عليه زندانيان، از جمله سوءضرورت ممنوعيت اِعمال شكنجه و سوء -
ر ن زندانيان دوميت از خواب، قرار دادرمدت، محجسمي و روحي، حبس انفرادي طوالني

 هاي تحقيرآميز.فرسا و تفتيشمعرض دماي طاقت

هاي حقوقي براي تمامي كارگران مهاجر، حصول اطمينان ضرورت فراهم آوردن حمايت -
 .23از اجراء دقيق قوانين موجود در اين زمينه و پايان دادن به استثمار كارگران خارجي

  
 الملل (اينترپل) توسط قاضي دادگاهرئيس سازمان پليس بين ترسيدگي به اتهاما -2

  ضدتروريسم فرانسه
، به نقل از 1401 ماهارديبهشت 21شبكه خبري يورونيوز در گزارشي در روز چهارشنبه 

 نترپل،د اي، رئيس جدياز آغاز رسيدگي به اتهامات احمد ناصر الرئيسيخبرگزاري فرانسه، 
و » هشكنج«حول دو محور  عمدتاً است كه  خبر دادهسه ندادگاه ضدتروريسم فراتوسط 

  اند.قوع پيوستهوميالدي به  2019تا  2018هاي گرفته و در سالقرار » بازداشت خودسرانه«
و در پي شكايت د يالدي،سال جاري م تر و در ماه مارسپيشالزم به يادآوري است كه 

، »كنجهمال شعدر اِ مشاركت«   او به تبعه بريتانيا عليه احمد ناصر الرئيسي و متهم كردن
 .شده بود گشودهاماراتي  مقام اي عليه اينپرونده

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 23

 https://www.icfuae.org.uk/press‐releases/10-�ecommendations‐uaes‐new‐president 
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اه انشگد ي، دانشجوي دكترايو هجزمت اين پرونده يكي از شاكيانبر اساس اين گزارش، 
ام به اته ربيعمتحده  دانشگاهي به امارات يدر سفر بود ادعا كرده است كه دورهام بريتانيا

 به اگزيرنتحت شكنجه ميالدي،  2018 سال مه و نوامبر هايماه و در جاسوسي بازداشت
ابد محكوم  به حبسدرنگ بياز اعتراف پس كه  وي. است دروغين شده هاياعتراف ارائه
  المللي مورد عفو قرار گرفت. يك هفته بعد و تحت فشارهاي بين ،شد

كنون كه ا ،اي الرئيسياكي آقشعلي عيسي احمد، دومين افزايد كه اين گزارش در ادامه مي
كه در يك  له زمانيو از جم مرتبهچندين  كهادعا نموده كند نيز زندگي مي بريتانيادر 

د مورود، رده بتيم فوتبال قطر از اين همسايه امارات طرفداري ك پيراهنمسابقه فوتبال با 
  شكنجه قرار گرفته است.

 2021ل يج (فارس) در ماه نوامبر سالهمچنين مطابق با اين گزارش، مركز حقوق بشر خ
حمد اتي را از شكاي» وحشيانه قداماتا به ارتكاب«و » شكنجه«با وارد كردن اتهام ميالدي، 

ان ر زمداين شكايت وي  يم نمود. بر اساسناصر الرئيسي به مقامات قضايي فرانسه تسل
ي از كازرس كل وزارت كشور امارات عربي متحده مسئوليت شكنجه يسمت بتصدي 

ماه  تهامي كه درا -است مخالفان سرشناس اماراتي به نام احمد منصور را بر عهده داشته 
  .صيف شده بودتو »كذب«و » اساسبي«از سوي وزارت خارجه امارات  2020ژانويه سال 

 امارات مقام نظاميبا اعالم نامزدي اين  زمانهمشود كه اين گزارش در پايان يادآور مي
در فرانسه و در سطح اتحاديه  متعددي، انتقادات تصدي رياست اينترپلاي برمتحده عربي 

   اروپا كميسيون رئيس به اينامه در اروپا پارلمان  ءحتي برخي از اعضاو  اروپا مطرح شد
  .24شهرت اينترپل و تضعيف اين سازمان ارزيابي كرده بودند حسن آسيب به را اقدام اين
  
  
  
  

                                                            
  ز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيو 24

 https://per.euronews.com/2022/05/11/ahmed‐naser‐al‐raisi‐interpol‐judicial‐investigation‐
complicity‐in‐torture 
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  ميالدي 2022در سال  زنداني سياسي 30دود ت حپايان مدت زمان محكومي -3
 18ز يكشنبه در روبراي آزادي در امارات متحده عربي  الملليبه گزارش كارزار بين

دي مدت زمان ميال 2022زنداني سياسي تا پايان سال  30، نزديك به 1401 ماهارديبهشت
  رسانند.محكوميت خود به تحمل حبس را به پايان مي

بني مربي عري با اشاره به سابقه و روال معمول حكومت امارات متحده بش اين نهاد حقوق
هاي اين كشور شان، از مقامبر محبوس نگاه داشتن زندانيان فراتر از زمان محكوميت

ر آزاد المللي پايبند مانده و اين زندانيان را در موعد مقركند تا به قوانين بيندرخواست مي
  نمايند.

خود در  زنداني فراتر از مدت زمان محكوميت 19حال حاضر  در بر اساس اين گزارش
اشاره  26و مريم البلوشي 25توان به امنيه عبدُلياند، كه از جمله ميحبس نگاه داشته شده
شان در خصوص شرايط دشوار حبس، سه سال ديگر به هايگريكرد كه به دليل افشاء
  .ه استشان افزوده شدمدت زمان محكوميت

وق المللي حقفسير كميته حقوق بشر سازمان ملل از بند نهم كنوانسيون بينس تبر اسا
هاي حكومتي به اين نتيجه دست ترين شرايط مقامچنانچه تحت استثنايي ،مدني و سياسي

آيند، بايد ه شمار ميببراي كشور الوقوع يابند كه زندانيان تهديدي جاري، مستقيم و قريب
ك ا به كمهديدهزمينه را ارائه كرده و ثابت نمايند كه اين ت اينشواهد و مدارك مستدل در 

تري بيش اتخاذ تدابير جايگزين رفع نخواهند شد و با افزايش مدت زمان حبس به شواهد
  دست خواهند يافت.
هاي حكومتي همچنين بايد نشان دهند كه افزايش مدت زمان حبس بر اين اساس مقام

ها به يده، كل مدت حبس احتمالي محدود بوده و آنجامبيش از ميزان الزم به طول نيان
  .27هاي بند نهم اين كنوانسيون كامًال پايبند هستندضمانت

                                                            
٢٥ Amina Abdouli 
٢٦ Mariam al‐Balushi 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 27
 https://www.icfuae.org.uk/press‐releases/around‐30-�olitical‐prisoners‐end‐prison‐
sentence‐2022 
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ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
  عربستان در استان صعده ميكشتار شهروندان يمني توسط نيروهاي نظا -1

، وزارت 1401 ماهارديبهشت 23به گزارش خبرگزاري يمن (سبأ نت) در روز جمعه 
حقوق بشر ارتكاب مأموران مرزي سعودي به جنايتي فجيع عليه شهروندان يمني در منطقه 

  در استان صعده را محكوم كرد. 28الرقو
ها در دن آنروندان يمني و قرار داشه يهاي اِعمال شكنجه علاين وزارتخانه با صدور بيانيه

  شان شده است را محكوم نمود.معرض شوك الكتريكي كه منجر به مرگ
در استان صعده  29تن از شهروندان يمني به بيمارستان ريپابليكن 7بنا بر اين بيانيه پيكر 

 منهايي از شكنجه سيستماتيك قابل مشاهده است، ضها نشانهتحويل داده شده كه بر آن
تأكيد بر اين كه بر اساس اظهارات شاهدان عيني پيكرهاي ديگري نيز در محل اين جنايت 

  اند.در نزديكي منطقه الرقو يافت شده
هاي درگير به بس برقرار شده ميان طرفكه ناظر آتش –بيانيه مزبور سكوت سازمان ملل 

بس، از جمله تشدر رابطه با وقوع اين جنايت و ساير موارد نقض آ –آيد شمار مي
ا هايي كه ائتالف به رهبري عربستان در چندين استان اين كشور مرتكب شده رتهاجم

  محكوم نموده است.
ا ان ربر اساس اين گزارش، وزارت حقوق بشر، رژيم سعودي و ائتالف به رهبري عربست

رقرار ب بسآورد كه متناقض با آتشچنيني به شمار ميمسئول اين جنايت و ساير موارد اين
  شده از سوي سازمان ملل هستند.
المللي، شوراي امنيت المللي و محلي، جامعه بينهاي بيناين وزارتخانه در پايان از سازمان

كند كه اين جنايت را محكوم نموده و كشورهاي و شوراي حقوق بشر درخواست مي

                                                            
٢٨ Al‐Raqo 
٢٩ Republican 
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هيچ عنوان  بهكشورهايي كه  –بس مسئول به شمار آورند متخاصم را به دليل نقض آتش
  .30اندبس نبودهپايبند مفاد اين آتش

  
ميليون تن از شهروندان يمني و تالش صندوق حمايت از  4جا شدگي بيش از بي -2

  هاكودكان ملل متحد جهت كمك به آن
 ماهبهشتاردي 18تحليلي ميدل ايست مانيتور در گزارشي در روز يكشنبه  –پايگاه خبري 

دود حجا شدگي آناتولي، به آمارهاي سازمان ملل مبني بر بي ري، به نقل از خبرگزا1401
ميالدي و  2014ميليون تن از شهروندان يمني از آغاز منازعات در اين كشور در سال  4,3

هاي اقدام صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) به فراهم آوردن كمك
  .ها اشاره كرده استبشردوستانه براي هزاران تن از آن

ام به اي اعالم نموده است كه اقدبر اساس اين گزارش، سازمان يونيسف با صدور بيانيه
جا شدگان يمني طي شش هزار تن از بي 66هاي بشردوستانه براي نزديك به توزيع كمك

هاي بهداشتي براي هاي بهداشتي اوليه و بستهماه گذشته كرده كه شامل مواد غذايي، كمك
  شده است. زنان مي

يسف هاي مزبور بخشي از برنامه ساز و كار واكنش سريع يونابق با اين گزارش، كمكمط
 آيد.ترين مناطق يمن به شمار ميديدهجهت دسترسي به آسيب

هاي انساني ساله يمن يكي از بدترين بحران 8شود منازعه اين گزارش در پايان يادآور مي
تن از شهروندان اين كشور از گرسنگي  هادر جهان را رقم زده است، در حالي كه ميليون

 .31برندرنج مي
  

                                                            
  گزارش خبرگزاري يمن (سبأ نت). قابل بازيابي در لينك: 30

 https://www.saba.ye/en/news3186665.htm 
  قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور.  –گزارش پايگاه خبري  31

 https://www.middleeastmonitor.com/20220508‐unicef‐provides‐humanitarian‐aid‐to‐
thousands‐of‐displaced‐yemenis 


