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

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401ي منطقه در خرداد ماه و تير ماه كشورها
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماناخبار آشكار به دست

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

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

 

  *عربستان سعودي
  ربستان سعودي: اقدامي نهادينه تحت نظارت پادشاه و وليعهد اين كشوشكنجه در عر - 1

، 1401تير ماه  6در گزارشي در روز دوشنبه  2بشرسعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي 
تير ماه)  5ژوئن (يكشنبه ماه  26 از قربانيان شكنجه در جهاني حمايت به مناسبت روز

م پيوستن عربستان سعودي به كنوانسيون مبارزه با شكنجه و ديگر كند كه به رغتأكيد مي
مال شكنجه همچنان اقدامي نهادينه در اين عميالدي، ا 1997رحمانه از سال رفتارهاي بي

  پذيرد.ام مياي رسمي انجكشور به شمار آمده كه توسط نهاده

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 Internationalالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي )؛ كارزار بين

)International  Campaign  for  Freedom  in  the  United  Arab  Emirates  (ICFUAE)؛ سازمان اروپايي(– 
)؛ سازمان حقوق بشري European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)بشر (سعودي براي حقوق 

 Bahrain Institute for Rights and(حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛ALQST for Human Rightsالقسط (

Democracy  (BIRD)) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM  for  Democracy  and  Human 

Rightsنگاران (هالمللي روزنامفدراسيون بين )؛International  Federation  of  Journalists  (IFJ) ؛ پايگاه اينترنتي(
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛The Guardianروزنامه گاردين ( )؛ReliefWebوب (ريليف

East  Monitor  (MEMO)) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated  Press  (AP)24شبكه خبري فرانس )؛ 
)France24( و ) شبكه خبري بي.بي.سيBBC.Com.(  

٢ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
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تي، به ويژه هاي قضايي و امنيبر اساس اين گزارش، نهادهاي مزبور اعم از سازمان
دادستاني عمومي، اداره كل تحقيقات، نيروهاي امنيتي، نيروهاي مرزي و ... مستقيماً وابسته 

گونه به ملك سلمان و محمد بن سلمان، پادشاه و وليعهد عربستان بوده و فارغ از هر 
ترين مقام سياسي كشور به اِعمال شكنجه، ز مجازات، با تكيه بر حمايت عاليهراس ا

هاي قهري، از زمان دستگيري افراد تا صدور حكم تار و خشونت و ناپديدسازيرفسوء
  پردازند.ها ميبراي آن

ته وابس- اين سازمان حقوق بشري همچنين به مستندسازي استفاده نيروهاي ويژه و اضطراري 
هاي سنگين در خالل از خشونت و سالح - ميالدي  2017امنيتي كشور از سال  به رياست

 از جمله در قبال جنبش مردمي به پا خواسته در منطقه قطيف پرداخته است. ها،يورش

، عمدتاً با هابر مبناي مستندات اين نهاد حقوق بشري، افراد دستگير شده در دوران بازجويي
هاي هاي جسمي و روحي، از جمله شوكتحت شكنجه يا انتقام، هدف اخذ اعتراف و

گيرند كه در برخي مواقع به سازي قرار ميزدن و غرق زار و اذيت جنسي، شالقالكتريكي، آ
شود. گفتني است كه اين موارد در قبال ها منجر ميهاي دائمي آنها و ناتوانيمرگ و يا آسيب

 ن النجفان نيز به اجراء در آمده است.ذلول و ايمازنان فعال زنداني، همچون لجين اله

بشر همچنين حاكي از آن است كه قضات سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي اسناد 
رفتار را عمدتاً ناديده گرفته، از عربستان سعودي اتهامات مبني بر اِعمال شكنجه و سوء
ها را ناگزير به تأييد ناع كرده و آانجام تحقيق در زمينه اظهارات متهمان در اين رابطه امتن

به مورد بازجويي و شكنجه  اعترافات اجباري خود و حتي در برخي موارد تهديد متهمان
 ها حاضر به تأييد اظهارات خود نباشند.كنند، در شرايطي كه آنقرار گرفتن مجدد مي

ن راسر عربستازندان و بازداشتگاه در س 20گفتني است كه رياست امنيتي كشور نزديك به 
دان الحائر، توان به زنها ميترين آنرا تحت نظارت خود دارد كه از ميان مهمترين و امنيتي

ها تحت اشكال زندان دمام، زندان ذهبان و زندان الطرفيه اشاره كرد كه زندانيان در آن
 گيرند.رفتار قرار ميمختلف شكنجه و سوء

دافعان حقوق بشر حتي پس از فتار عليه مراين در حالي است كه روند شكنجه و سوء
د حمله قرار گرفتن محمد توان به مورشان تداوم يافته كه از جمله ميصدور حكم
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القحطاني اشاره كرد كه سرانجام منجر به مبادرت ورزيدن وي به اعتصاب غذاهاي مكرر 
ميالدي به  2020شد و يا عبدا... الحامد، ديگر مدافع حقوق بشر، كه در ماه آوريل سال 

 هاي پزشكي جان خود را در زندان از دست داد.اعتناييدليل بي

كند كه اِعمال شكنجه بر اساس اين سازمان حقوق بشري در پايان گزارش خود تصريح مي
الملل، جرم به شمار آمده و از اين رو به منظور تحقق عدالت، عامالن اين جرم حقوق بين

گسترده در عربستان سعودي به وقوع پيوسته  به طور ي كهجرم –بايد مسئول به شمار آيند 
  .3اندز آن معاف نبودهو حتي كودكان نيز ا

  
  ياسي مواجه با خطر اعدام در عربستانترين زنداني سزادي جوانآ -2

ز ا ،مرتجي قريريص، 1401تير ماه  3به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز جمعه 
 هاي بهار عربياتهام شركت در اعتراض بهميالدي  2014در سال  ، كهشيعيان عربستان

فتني گ. ستاو در آستانه اجراء حكم اعدام قرار گرفته بود، از زندان آزاد شده  دستگير
در  خيز اين كشورنفت در استان شرقي و هاي شيعياناعتراضبر پايي او در زمان است كه 

به عنوان  ه و از ويدساله بو 13 ساله و در زمان دستگيري حدوداً 11 ميالدي، 2011سال 
  .شده است عربستان سعودي نام برده ترين زنداني سياسيجوان

كايت تبعيض شقرار گرفتن در معرض شيعيان عربستان همواره از  ،بر اساس اين گزارش
ندان مانند شهرو، هجوامع سني اين كشوربا  قياسها در كه با آن اندو اظهار داشته كرده

  شود.ار ميدرجه دوم رفت
هاي شيعيان در عربستان در اعتراضشود كه گزارش شبكه خبري بي.بي.سي يادآور مي

 ازبسياري در پي آن و  اجهموبار نيروهاي امنيتي زمان بهار عربي با سركوب خشونت
  ند.اهدستگير و اعدام شدمعترضان 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  3

https://b2n.ir/w58269 
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 2014سال كه مرتجي قريريص در  ، به رغم اينيفعاالن حقوق بشر بنا بر اظهارات
و به وده ب ن محبوسون محاكمه در زندا، براي ساليان متمادي بده بوددستگير شدالدي مي

 ا اين كهيافته است، تگزارش روزنامه گاردين به طور متداوم به سلول انفرادي انتقال مي
تهم به سالگي رسيد، محاكمه و م 18ميالدي و زماني كه به سن  2018سرانجام در سال 

ه نيز متهم ب رشوريستي تندرو شد، در عين حال كه برادر بزرگتهاي ترگروهعضويت در 
  گاه پليس شده بود.مولوتف به سوي يك پاسپرتاب كوكتل

با استناد به اعترافات تحت هاي سعودي دادستاندر ادامه اين گزارش آمده است كه 
 ان برخين زمدر آو  خواستار مجازات اعدام براي مرتجي قريريص شدند شكنجه ادعايي

. 4مواجه استكشيده شدن فعاالن هشدار دادند كه اين زنداني سياسي با خطر به صليباز 
مجرم، وي در آغاز به المللي جهت آزاد نمودن اين كودكاما سرانجام بر اثر فشارهاي بين

سال حبس محكوم شد و از آن جا كه هشت سال گذشته را در زندان  8سال و سپس  12
  اش فرا رسيده بود. آزاديمان ود، عمًال زسپري كرده ب

آزادي مرتجي قريريص با استقبال نهادهاي مدافع حقوق بشر بنا بر اين گزارش، اگر چه 
در اين مدت با فشارهاي رواني و  ويند كه اهكرد اين نهادها خاطرنشان، اما هرو شد به رو

  .5بوده است مواجهتوجهي قابل جسمي
  
يه موارد نقض حقوق بشر و باري در ساي اجهاتخليه و دههاي گسترتخريب -3

  تبعيض
، تداوم طرح تخريب 1401الملل در روز چهارشنبه اول تير ماه به گزارش سازمان عفو بين

منازل و اماكن و تخليه گسترده شهروندان كه بخشي از راهبرد محمد بن سلمان، وليعهد 
هزار تن از  558زندگي  ده وه شمار آمب 2030انداز سعودي، در راستاي تحقق برنامه چشم

منطقه از شهر ساحلي جده را تحت تأثير قرار داده است، با  60مردم اين كشور در بيش از 

                                                            
شود. با اين حال در اين مي ءجرازدن اريق گردندر عربستان سعودي، مجازات اعدام به طور معمول از طگفتني است كه  4

  آيد.در مي جراابه تر همچنان م بزرگئشدن نيز براي جراكشيدهيبكشور به صل
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://www.bbc.com/persian/world‐61925936 
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المللي حقوق بشر مغاير بوده و موجب ِاعمال تبعيض عليه شهروندان خارجي موازين بين
 ن بهيان بخشيدپار ساكن عربستان شده است. از اين رو، اين نهاد حقوق بشري خواستا

 هاي اجباري ساكنان اين مناطق شده است.تخليه

 طرح اين در حالي است كه روزنامه سعودي گزت در ماه ژانويه سال جاري ميالدي از
 47هاي خارجي كه جبران خسارات شهروندان اين مناطق به استثناء افراد داراي مليت

ها آن بعيض عليهال تاِعمه است كه ادد خبر ،دهنددرصد از افراد اخراج شده را تشكيل مي
هاي اين كشور ارزش اين خسارات تنها پس از آيد و بنا بر اظهارات مقامبه شمار مي

 ها ارزيابي خواهد شد.تخريب ساختمان

سه  ًهاي اين پروژه تقريبابر اين اساس، اسناد شهرداري جده حاكي از آن است كه طرح
با  شاورهمي در زمينه مشاركت در فرآيند هاي سعوداممقسال پيش نهايي شده، حال آن كه 

اين  ها، تعيين ميزان خسارات و ارائه آن به شهروندانرساني به آنساكنان اين منطقه، اطالع
اند. از سوي ديگر موارد دهشتبار ها ناكارآمد عمل كردهانجام تخريب منطقه پيش از

در  تار شدن اعتبار آن به تيره ون ناين كشور همچاستفاده و نقض حقوق بشر در اسوء
 سطح جهاني انجاميده است.

اكنان الملل، مدت زمان اطالع به سبنا بر سند رسمي مشاهده شده توسط سازمان عفو بين
ك تا يساعت و در مناطق ديگر اين شهر ما بين  24ق جده جهت تخليه تا يكي از مناط

  شش هفته بوده است. 
ه بگ زدن در حال ارائه گفتماني مبتني بر اني حكومتي هاهگفتني است كه همزمان رسان

 ن منطقهي ايمردم ساكن اين مناطق هستند با اين ادعا كه اكثريت شهروندان برخي از نواح
رقت سر و وني و مناطق مزبور مملو از بيماري، جرم و جنايت، مواد مخدمهاجران غيرقان

  ستند.ه وربوده و ساكنان آن ناقض نظام اقامتي و شغلي كش
جويانه پايان اين گزارش آمده است كه مردم جده از هراس از مواجهه با اقدامات تالفيدر 

و احقاق حقوق خود امتناع رساني در اين زمينه حكومت از اعتراض به اين اقدامات، اطالع
ورزند، چرا كه كه سرنوشت عبدالرحيم الحويطي را به خاطر دارند كه پس از رهبري مي
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دف سازماندهي اعتراضات در قبال تصرف امالك از سوي حكومت، نطقه با هم ينمردم ا
  .6ميالدي توسط نيروهاي امنيتي به قتل رسيد 2020در ماه آوريل سال 

  
  عهد سعوديظالمانه تحت حاكميت محمد بن سلمان، ولي پنج سال سركوب -4

ذشت ، به گ4011 اهخرداد م 31شنبه در گزارشي در روز سه 7سازمان حقوق بشري القسط
كند كه حكمراني سال از حاكميت محمد بن سلمان بر عربستان اشاره و خاطرنشان مي 5

سابقه آزادي ر و بيبابه شدت متمركز و خودكامه بن سلمان، در روند سركوب خشونت
هاي حقوق بشري فاحش نمايان است، اگر چه كه خود داعيه استفادهبيان و مخالفان و سوء

  را دارد.ت ليبرال حاالاص ياجرا
افعان ز مدنهاد امنيتي اين كشور به دستگيري خودسرانه صدها تن ا ،بر اساس اين گزارش
قدان دگان و در حقيقت تمامي منتشگاه، نويسنهاي مذهبي، اساتيد دانحقوق بشر، شخصيت

نتي هاي دولتي، تجار و حتي اعضاء خانواده سلطحكومت پرداخته، در عين حال كه مقام
 اند.هاي كنوني اين كشور شدهم مقامقرباني خشز ني

 بارزه بامگرايانه، از جمله بازنگري در قانون ايجاد تغييرات قانوني واپس ،از سوي ديگر
زند كه به طور ميالدي كه مجازات تمامي افرادي را رقم مي 2017تروريسم در سال 

وجب مكنند كه مي اي توصيفنهگومستقيم يا غيرمستقيم پادشاه يا وليعهد عربستان را به 
ها در اين آسيب وارد آمدن به دين يا عدالت شود، از جمله عواملي است كه سركوب

  نمايد.كشور را تحكيم مي
اند، در اري از افرادي كه از سوي حكومت مورد هدف قرار گرفتهبسي ،بنا بر اين گزارش

رت مستقل به حبس گونه نظا هرز هاي اين كشور و عاري انظام گسترده و پيچيده زندان
درآمده و اين در حالي است كه از زمان روي كار آمدن محمد بن سلمان، نقض حقوق 

 –ن غيررسمي افزايش يافته است ها در اماكبار آنزندانيان، از جمله شكنجه خشونت

                                                            
  لينك:  الملل. قابل بازيابي درگزارش سازمان عفو بين 6

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/saudi‐arabia‐mass‐demolitions‐and‐
forced‐evictions‐marred‐by‐violations‐and‐discrimination 
٧ ALQST for Human Rights 
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 طهرتبه نزديك به وليعهد سعودي، از جمله در رابهاي عالياقداماتي كه تحت نظارت مقام
 خالفان در خارج از كشور و در فضاي مجازي نيز انجام پذيرفته است.ا سركوب مب

 2018نگار سعودي در سال از سوي ديگر در پي قتل وحشيانه جمال خاشقچي، روزنامه
اي كه حادثه –ها نمايان شده است ميالدي، نقش شخص بن سلمان در برخي از پرونده

زده يا ها فراقضايي، شتابزمينه اعدامن ملل در ماازانيس كاالمار، گزارشگر ويژه وقت س
موده و ئه نخودسرانه شواهد معتبري در زمينه مسئوليت وليعهد سعودي در اين قتل را ارا
ز سوي ايات گزارش ارزيابي نهادهاي اطالعاتي اياالت متحده نيز حاكي از تأييد اين عمل

 ن سلمان بوده است.ب

المللي از ي بيندر قبال افزايش انتقادها بن سلمان كهم خوانيدر ادامه اين گزارش مي
هايي چون، و تار عربستان سعودي، تالش نمود تا با ارائه طرح هكارنامه حقوق بشري تير

عمال اصالحات ن اشهر نئوم، همچنيهايي چون، كالنپروژه يو اجرا» 2030انداز چشم«
 رد همواره بااين مواكه ند اجتماعي محدود، چهره كشور را ترميم نمايد، هر چ

هاي بيشتر همراه بوده و دعاوي حكومت در زمينه لغو مجازات اعدام براي استفادهسوء
امده و مجرمان، اصالح نظام كفالت و رعايت حقوق زنان به طور كامل به اجراء درنيكودك

  است. هاي قانوني برخورداراز شكاف
هاي توان مقاممتداوم ميالمللي يني بمطابق با گزارش حاضر، تنها به كمك فشارها

هاي معنادار در زمينه احترام به حقوق بشر و سعودي را سرانجام ناگزير به انجام پيشرفت
  .8ها در اين كشور نمودآزادي

  
  هاي سعوديسركوب زائران حج از سوي مقام -5

، 1401اه د مخردا 27تحليلي ميدل ايست مانيتور در روز جمعه  –به گزارش پايگاه خبري 
اندازي كارزاري به مديريت هاي حقوق بشري و نهادهاي اسالمي با راهماري از سازمانش

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://www.alqst.org/en/post/five‐years‐of‐ruthless‐repression‐under‐crown‐prince‐
mohammed‐bin‐salman 
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 – (حج ايمن نيست) به افشا #Hajj is not safe، تحت عنوان 9سازمان حقوق بشري سند
اند كه توسط هايي پرداختهاستفادهو سوءموارد نقض حقوق بشر  –ها از نگاه اين سازمان

  ودي عليه زائران حج و عمره انجام پذيرفته است.ستان سعبرعاي همقام
اكنش به ر مزبور در ونمودند كه كارزا اي تصريحقوق بشري با صدور بيانيهاين نهادهاي ح

هاي سعودي صورت موارد مكرر و متداوم نقض حقوق بشر آغاز شده كه از سوي مقام
  پذيرفته است. 

يق ر از طرر به اين كشوترغيب زائران به سف همتهم ب نابستهاي عرمقام ،بر اساس اين بيانيه
ها به صدور رواديد مراسم حج و عمره، با هدف دستگيري، حبس، اخراج و انتقال آن

  گيرند. ها در معرض خطر جاني قرار ميكشورهايي هستند كه در آن
 ،نارزائوب سعودي از حج و عمره به عنوان ابزاري جهت سركهاي به عبارت ديگر مقام

  كنند.هاي خودكامه استفاده ميخالفان و حمايت از برخي از رژيمحذف م
 ارند كههايي قرار دبنا بر اين بيانيه، مسلمانان اقليت ايغور چيني در صدر فهرست گروه

ي هاي دريافتدولت سعودي در جريان مراسم حج مورد هدف قرار داده و بر اساس گزارش
  . داده است اي چينيهممقاها را تحويل بسياري از آن

انتشار يافت، نقض متداوم اه مه مسازمان حقوق بشري سند در گزارش ساالنه خود كه در 
عمال بار حقوق بشر و تداوم سياست حبس خودسرانه، ناپديدسازي قهري و او فاجعه
هاي عربستان را نشاني از عزم رژيم سعودي در راستاي بار در زندانهاي خشونتشكنجه

  .10ها در مديريت كشور به شمار آورده استن سياستاي يرااج اومتد
  
  
  

                                                            
٩ Sanad Human Rights Organisation 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  10
https://www.middleeastmonitor.com/20220617‐saudi‐repress‐dissident‐pilgrims‐hajj‐is‐not‐
safe‐campaign‐launched‐by‐rights‐groups 
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هاي جامعه مدني از كشورهاي عضو سازمان ملل جهت حمايت ازماندرخواست س -6
با توجه به تداوم  ،از اقدام شوراي حقوق بشر در قبال عربستان سعودي

  هاي جدي حقوق بشري در اين كشوراستفادهسوء
بان حقوق بشر و مركز الملل، ديدهازمان عفو بينهمراه سه ب طسازمان حقوق بشري القس

خرداد ماه از كشورهاي عضو سازمان ملل  25در روز چهارشنبه  11(فارس)حقوق بشر خليج 
ند تا از اقدام مشترك شوراي حقوق بشر در راستاي مسئول به شمار آوردن اهدرخواست نمود

  د حمايت به عمل آورند.للي خوالمينعربستان سعودي در قبال تعهدات حقوق بشري ب
 2022هاي سعودي در ماه مارس سال كه مقام اندهاي جامعه مدني يادآور شدهاناين سازم

هاي اخير را تن، بزرگترين اعدام دسته جمعي به ثبت رسيده در دهه 81ميالدي با اعدام 
ور بوده ن كشايان ييعشاقليت  شدگان ازتن از اعدام 41كم ند، در حالي كه دست اهرقم زد

  اند.بار دولت عربستان را متحمل شدهي مديد رنج سركوب خشونتهاكه براي مدت
هل چهاي مشترك ارائه شده در جلسات چهلم، چهل و دوم و بيانيه ،بر اساس اين گزارش

هاي مثبتي مو پنجم شوراي حقوق بشر از سوي كشورهاي ايسلند، استراليا و دانمارك به گا
ت حقوق بشر و همچنين تخفيف مجازاندين تن از زنان مدافع شروط چي مدزاچون، آ

لنمر، لي اعاعدام افرادي انجاميده كه در دوران كودكي مرتكب جرم شده بودند، از جمله 
 داوود المرهون و عبدا... الظاهر.

هاي اعضاء شوراي هاي سعودي در پرداختن به ديگر نگرانياين در حالي است كه مقام
وق بشر در اين كشور به گونه قابل مد عمل كرده و وضعيت حقناكارآشر بق حقو

توان به مواردي چون، دستگيري و اي رو به وخامت نهاده است كه از جمله ميمالحظه
آميز آنان از حقوق بنيادين خود، استفاده مندي صلححبس خودسرانه افراد به دليل بهره

يي عامدانه اعتناشان، بيهايوادهو خان النافعهاي سفري عليه خودسرانه از ممنوعيت
ها، حبس كارگران مهاجر و پزشكي در قبال زندانيان، منجر به مرگ برخي از آن

                                                            
١١ Gulf Center for Human Rights 
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شان در شرايط غيرانساني و صدور احكام حبس طوالني مدت براي شماري از هايخانواده
 .كرد رههاي به شدت ناعادالنه اشاجو در پي برگزاري محاكمهمنتقدان مسالمت

هاي سعودي در رابطه با پايان دادن كند كه دعاوي مقامن ميگزارش در ادامه خاطرنشااين 
مجرمان همچنان از عيوب چشمگيري برخوردار است كه به صدور حكم اعدام براي كودك

در ماه مارس  12توان به صدور مجدد حكم اعدام عليه عبدا... الحويطيبه عنوان نمونه مي
تحت شكنجه و متناقض با د كه بر اساس اعترافات اره كراش يدسال جاري ميال

 هاي محاكمه عادالنه صادر شده است.ضمانت

ها به نآليه تداوم نقض حقوق زنان در زمينه سفر و ِاعمال تبعيض ع ،مطابق با اين گزارش
ه كهاي شديد عليه مدافعان حقوق بشري عمال محدوديتواسطه قيموميت مردساالرانه، ا

ر يا حبس شمار زيادي از مدافعان حقوق بشز حبس آزاد شده، تداوم روط امش رطوبه 
هاي سفري خودسرانه، همچنان نمايانگر امتناع حكومت از ايجاد ها با ممنوعيتمواجهه آن

  فضاي الزم براي فعاليت جامعه مدني است.
جلسه ين ماهاز اين رو در پايان اين گزارش از تمامي كشورها درخواست شده تا در پنج

دهي الزم در اين زمينه را اتخاذ نموده و از نظارت و گزارش شوراي حقوق بشر اقدامات
  .13در زمينه وضعيت حقوق بشر در عربستان سعودي اطمينان حاصل نمايند

  
  *بحرين

  شكنجه در بحرين: ضرورت پايان يافتن فرهنگ مصونيت از مجازات -1
و به مناسبت  1401تير ماه  5يكشنبه در روز  14ربش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق

روز جهاني حمايت از قربانيان شكنجه، با انتشار گزارشي تفصيلي در اين زمينه از دولت 
مندي از فرصت ايجاد تغييرات گسترده در كابينه وزارء بحرين درخواست نموده تا با بهره

  بخشد. ناپاياين كشور، يك بار براي هميشه به استفاده از شكنجه 
                                                            

١٢ Abdullah al‐Huwaiti 
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 13

 https://www.alqst.org/en/post/civil‐society‐organisations‐urge‐un‐member‐states‐to‐take‐
council‐action‐on‐saudi‐arabia 
١٤ SALAM for Democracy and Human Rights 
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 2011كند كه دولت بحرين در دهه پيش روي خيزش سال ين گزارش يادآوري ميا
 دهي سركوب متداوم حقوق بشر پرداخته است و از اين رو رهبريبه سازمان ،ميالدي

ها جهت تدوين راهبرد حقوق بشري، بايد انگيزه نويني در ريزيجديد در ميانه برنامه
  را فراهم آورد.  تاقداما هنگو راستاي خاتمه دادن به اين

گ ها و تحميل فرهندولت بحرين اقدام به تحديد حقوق و آزادي ،بر اساس اين گزارش
هداف قق اارعاب نموده، در حالي كه ِاعمال شكنجه همواره يكي از ابزارهاي آن جهت تح

 هاييريخود در اين زمينه به شمار آمده است. دولت اين كشور همچنين شماري از دستگ
از جمله  –هاي قهري و اجراء احكام اعدام را رقم زده است سازيناپديد ،دسرانهخو

  احكامي كه در پي برگزاري دادگاهي ناعادالنه صادر شده بودند.
هاي متهم به نقض حقوق كند كه اگر چه دولت بحرين مقامگزارش حاضر خاطرنشان مي

ضان ه و ناقماند نان مبهم باقيچها همهدنپروبشر را مورد محاكمه قرار داده، اما نتايج اين 
  اند.احتمالي حقوق بشر توسط فضاي مصونيت از مجازات مورد حمايت قرار گرفته

ه از تفاداز سوي ديگر، دولت بحرين در زمينه اجراء اصالحات معنادار در رابطه با اس
يل ذ ها كز جمله اصالحاتي را -شكنجه به طور سيستماتيك ناكارآمد عمل كرده است 

ده شميالدي متعهد به اجراء آن  2011هاي كميسيون مستقل تحقيق بحرين در سال يسبرر
ائه وق بشري سازمان ملل اراز سوي نهادهاي معاهداتي حق هايي كه متعاقب آنو توصيه

  شده بودند.
خوانيم كه چگونه استفاده از شكنجه تحت لواي فرهنگ در اين گزارش همچنين مي

راء در هاي مديد در نظام قضايي بحرين به اجفته كه براي مدترقرار گ تاجازمعافيت از م
نجه ن شكآمده و نتيجه ديرپاي آن در يك دهه سركوب و گريز از جبران خسارات قربانيا

  نمايان است.
بر اين اساس، فرهنگ فراگير مصونيت از مجازات موجب تباهي تمامي حقوق و 

المللي، از جمله در ارتباط با ينببشري  قوقت حهاي تعبيه شده ذيل معاهداحمايت
مندي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق مدافعان حقوق بشر، زنان، بهره
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اي بر روي شود و از اين رو تداوم استفاده از شكنجه در بحرين سايهكارگران مهاجر مي
  افكند.ها ميتمامي حقوق و آزادي

ز كند تا به مناسبت روز جهاني حمايت ااست ميوين درخرحبلت اين گزارش در پايان از دو
كنجه و ل شماعقربانيان شكنجه، به استفاده از شكنجه پايان بخشيده، تمامي عامالن ادعايي ا

هايي در راستاي پايبندي به تعهدات حقوق بشري درنگ گامرفتار را مسئول به شمار آورده، بيسوء
هاي اي جهاني پيشين و كميتههاي دورهسيه شده در بررئي ارااهصيهالمللي خود برداشته و توبين

  در آورد. شكنجه و حقوق بشر سازمان ملل را به اجراضد 
توان به ضرورت اين سازمان حقوق بشري از دولت بحرين مي هاياز ديگر درخواست

 ق دريقحم ترفتار، انجاتعهد شفافانه و آشكارا به جبران خسارات قربانيان شكنجه و سوء
ها در فرآيندي قضايي، آزاد آنرفتار و محاكمه عمال شكنجه و سوءزمينه تمامي متهمان به ا

ها بر اساس شان تحت شكنجه اخذ شده و محاكمه مجدد آننمودن افرادي كه اعترافات
هم پيوستگي تمامي معيارهاي حقوق بشري تنيدگي و بهالمللي و اذعان به درهمموازين بين

  .15دركره اشا
  
  ضرورت آزادي زندانيان سياسي در آستانه روز جهاني حمايت از قربانيان شكنجه -2

، 1401در روز چهارشنبه اول تير ماه  16حقوق و دموكراسي بحرين به گزارش مؤسسه
نهاد در مقابل سفارت بحرين در لندن گرد هم آمدند هاي مردمفعاالن و نمايندگان سازمان

هاي معارض و مدافع حقوق بشر و حبس شخصيتوميت كمحرد تا يازدهمين سالگ
استار ها اعتراض كرده و خوسرشناس بحريني را يادآور شده، به تداوم حبس خودسرانه آن

  شان شوند.آزادي
 26بنا بر اين گزارش، رويداد مزبور در آستانه روز جهاني حمايت از قربانيان شكنجه در 

الوقوع پيش روي بار ديگر مخاطرات قريب ده تاشر گزاتير ماه) بر 5ماه ژوئن (يكشنبه 
 زندانياني چون، محمد رمضان و حسين موسي را متذكر شود كه بر اساس اعترافات اخذ

                                                            
  سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://salam‐dhr.org/report‐torture‐in‐bahrain‐end‐the‐culture‐of‐impunity 
١٦ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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آميز در خواهانه صلحشده تحت شكنجه و در پي حضورشان در اعترضات دموكراسي
  ند.اهبحرين محكوم به اعدام شد

درنگ شر سازمان ملل جهت آزادي بيقوق بن حباگفتني است كه به رغم درخواست ديده
 الوقوع اعدام مواجه هستند.ها همچنان با خطر قريباين دو جوان، آن و جبران خسارات

و دكتر عبدالجليل  18، عبدالهادي الخواجه17هاي حسن مشيمعمطابق با اين گزارش، پرونده
تار آزادي خواس رانحاضاز ديگر موارد مطرح شده در اين رويداد بوده كه  19السنكيس

ند. الزم به يادآوري است كه عبدالجليل السنكيس اهشان شددرنگ و بدون قيد و شرطبي
زندان به مصادره خودسرانه پژوهش وي، نزديك به يك سال است هاي به دليل اقدام مقام

 برد.كه در اعتصاب غذا به سر مي

از همبستگي با تمامي ن ابرضم يا،، نماينده پارلمان بريتان20همچنين اليستر كارمايكل
زندانيان سياسي بحرين، بر ناكارآمدي دولت بريتانيا در زمينه درخواست از حكومت اين 

  .21سياسي احتمالي تأكيد نمود –كردن رهبران سياسي و زندانيان عقيدتي  كشور جهت آزاد
  

  *امارات متحده عربي
ته ضد شكنجه كمي سوي ازضرورت مسئول به شمار آوردن امارات متحده عربي  -1

  سازمان ملل
، 23، مركز حقوق بشر خليج (فارس)22المللي براي آزادي در امارات متحده عربيكارزار بين

اي را به كميته بيانيه 25و سازمان جهاني مبارزه با شكنجه 24المللي حقوق بشرسرويس بين

                                                            
١٧ Hasan Mushaima 
١٨ Abdulhadi AlKhawaja 
١٩ Abduljalil AlSingace 
٢٠ Alistair Carmichael 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 21
 https://birdbh.org/2022/06/calls‐renewed‐for‐the‐release‐of‐bahraini‐opposition‐leaders‐
and‐activists‐ahead‐of‐un‐international‐day‐in‐support‐of‐victims‐of‐torture 
٢٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٢٣ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
٢٤ International Service for Human Rights (ISHR) 
٢٥ World Organisation Against Torture (OMCT) 
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سال  ماه تير 23و  22ضد شكنجه سازمان ملل كه هفتاد و چهارمين جلسه آن در روزهاي 
اي كه به مستندسازي تداوم اِعمال شكنجه بيانيه –اند جاري برگزار خواهد شد، ارائه كرده

هاي امارات متحده عربي، از جمله حبس انفرادي طوالني مدت ه در زنداناستفادو سوء
  پردازد.مي

 ئن)وژ 26بر اساس اين بيانيه كه به مناسبت روز جهاني حمايت از قربانيان شكنجه (
مارات االمللي براي آزادي در امارات متحده عربي انتشار يافته، كشور كارزار بينط توس

ها و ندانرفتار عليه مدافعان حقوق بشر و فعاالن در زجه و سوءبايد به دليل ِاعمال شكن
  د.هاي محرمانه، از سوي كميته ضد شكنجه سازمان ملل مسئول به شمار آيبازداشتگاه

عاالن هاي امارات متحده عربي شماري از مدافعان حقوق بشر، فمقام بيانيه،بنا بر اين 
چنين به قرار داده و محبوس نموده و هم پيگردنگاران و منتقدان را مورد سياسي، روزنامه

اند. به عبارت ديگر، آميز پرداختهخاموش كردن سيستماتيك صداهاي مخالف صلح
توان گفت در حال حاضر حدي بوده كه مي اين كشور بهسركوب حق آزادي بيان در 

 ور عمًال وجود خارجي ندارند.هاي مدني در اين كشآزادي

ست شري در بيانيه خود از دولت امارات متحده عربي درخوااين چهار نهاد حقوق ب
د پيگرد اند تا پروتكل اختياري كميته ضد شكنجه را تصويب و با انجام تحقيق و موركرده
نان ديدگان اطمين شكنجه در اين كشور، از جبران خسارات حقوقي آسيبر دادن عامالقرا

  حاصل نمايد.
تا  اندمودهبيانيه همچنين از سازمان ملل درخواست نحقوق بشري نگارنده اين  هايسازمان

يژه هاي امارات متحده عربي امكان بازديد گزارشگران وبا تحت فشار قرار دادن مقام
  عقيدتي را فراهم آورد. –ن سياسي از زندانيا سازمان ملل

در بر اين اساس، بيانيه اين نهادهاي حقوق بشري به ارائه تصويري كلي از پديده شكنجه 
المللي آن، اِعمال شكنجه و رفتارهاي امارات متحده عربي، از جمله قوانين و تعهدات بين

مدافعان حقوق بشر و ساير  يژه در قبالها، به ورحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز در زندانبي
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زندانيان، از جمله زنان، استفاده از اعترافات اجباري، عدم جبران خسارات قربانيان شكنجه 
  .26هاي شكنجه پرداخته استو واكنش حكومت اين كشور در قبال گزارش

  
توسط حكومت  27عمال شكنجه عليه آلبرت داگالساقدام سازمان ملل به بررسي ا -2
  عربيارات متحده ما

ير ماه ت 3ز جمعه در رو براي آزادي در امارات متحده عربي الملليبه گزارش كارزار بين
يايي، ريتان، طوماري در رابطه با مورد شكنجه قرار گرفتن آلبرت داگالس، شهروند ب1401

ه هاي خودسرانه و گزارشگر ويژبه كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، كارگروه حبس
ز ارائه رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميشكنجه و ديگر رفتارهاي بيمينه ان ملل در زمساز

  شده است.
ربي بر اساس اين گزارش، آلبرت داگالس به مدت يك سال و نيم در امارات متحده ع

محبوس شده و در دوران حبس خود در معرض موارد فاحش نقض حقوق بشر و شكنجه 
 . ات دائمي شده استو صدمها ار آسيبچاي كه دقرار گرفته به گونه

 هاي اماراتهاي خود در اين زمينه را به مقامگفتني است كه وزارت خارجه بريتانيا دغدغه
عاوي را جهت بررسي دكان پزشگروهي از  ،ها نيز در پاسخمتحده عربي انتقال داده و آن

هد اد شوموارد و وجو اند. اما به رغم اذعان پزشكان به صحت اينداگالس منصوب نموده
ته، وي گرف فيزيكي آشكار مبني بر اين كه اين شهروند بريتانيايي مورد ضرب و شتم قرار

الن عام همچنان به طور خودسرانه در دبي محبوس مانده و تا كنون اقدامي جهت مجازات
  انجام نشده است.او شكنجه 

دليل و به گالس متحمل امطابق با اين گزارش، طومار مزبور صدمات دهشتباري را كه د
ها ناگزير به انجام جراحي شده را تبيين نموده و اين در حالي است كه وي بايد تحت آن

                                                            
المللي حقوق بشر و دي در امارات متحده عربي، مركز حقوق بشر خليج (فارس)، سرويس بينالمللي براي آزانبيانيه كارزار بي 26

  ه. قابل بازيابي در لينك:سازمان جهاني مبارزه با شكنج
 https://www.icfuae.org.uk/press‐releases‐research‐and‐publications‐reports‐
campaigns/united‐arab‐emirates‐must‐be‐held 
٢٧ Albert Douglas 
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هاي پزشكي الزم در زمان هاي جراحي ديگر نيز قرار گيرد، با توجه به اين كه مراقبتعمل
  .28مقتضي از وي به عمل نيامده است

  
  تيل يك ماه آالدر خ 29ضرورت آزادي دكتر محمد الرُكِن -3
خرداد  30ز دوشنبه در رو براي آزادي در امارات متحده عربي الملليگزارش كارزار بين به

هاي ، حكم حبس ده ساله دكتر محمد الُركِن، وكيل سرشناسي كه براي مدت1401ماه 
ربي هاي حقوقي به قربانيان نقض حقوق بشر در امارات متحده عمديد به ارائه مشاوره

  رسد. دي (ژوئيه) به پايان ميي ميال، در ماه آتتپرداخمي
به شمار  30»5يو.اِي.ايي «الزم به يادآوري است كه وي يكي از اعضاء گروه موسوم به 

هاي ميالدي به دليل فعاليت 2011مدافع حقوق بشري كه در ماه نوامبر سال  5 –آمد مي
ور حكم عفو دحقوق بشري خود در آغاز محكوم به تحمل حبس و سپس در پي ص

 جمهوري آزاد شدند.رياست

ستگير و به ميالدي د 2012بر اساس اين گزارش، دكتر الركن بار ديگر در ماه ژوئيه سال 
و سپس  ته شدرتباط با وكيل و خانواده خود در مكاني نامعلوم نگاه داشماه بدون ا 8مدت 

به همراه  را عربي وي رال امارات متحدهميالدي، ديوان عالي فد 2013در ماه ژوئيه سال 
حات تن ديگر، به دليل امضاء طوماري مجازي مبني بر درخواست جهت ايجاد اصال 132

  محكوم نمود.سال حبس  10دموكراتيك در كشور به تحمل 
جمعي به شدت ناعادالنه موسوم به  گفتني است كه وي در پي برگزاري دادگاه دسته

ت و فعاالن دانشجويي تشكيل وق بشر، قضاقكه جهت محاكمه وكالي ح» 9431يو.ِاي.ايي «
 شده بود، مورد محكوميت قرار گرفت.

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش كارزار بين 28

https://www.icfuae.org.uk/news/un‐review‐uae%E2%80%99s‐torture‐british‐national‐
albert‐douglas 
٢٩ Dr. Mohammed Al‐Roken 
٣٠ UAE 5 
٣١ UAE 94 
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للي براي آزادي در المساله وي، كارزار بين 10حال با توجه به پايان رسيدن محكوميت 
كند تا دكتر محمد الركن را هاي امارات درخواست ميامارات متحده عربي از مقام

هاي هبر بهان گونه تأخير منتج از ن هردوبمقرر و  ندرنگ و بدون قيد و شرط، در زمابي
 واهي آزاد نمايند.

هاي امارات درخواست كرده است تا تمامي تدابير اين نهاد حقوق بشري همچنين از مقام
الزم جهت تضمين سالمت جسمي و روحي و امنيت دكتر محمد الركن را فراهم آورده و 

ن كشور تحت هر شرايطي امكان ق بشر در ايواطمينان حاصل نمايند كه تمامي وكالي حق
روع خود را داشته و قادر به انجام وظايف قانوني خود اي مشمندي از حقوق حرفهبهره

، از هامحدوديت جويانه و فارغ از تماميم تالفيبدون هراس از مواجهه با هر گونه اقدا
  .32جمله آزار و اذيت قضايي هستند

  
آزاد كردن شهروند بريتانيايي  عربي جهتمارات متحده ادرخواست سازمان ملل از  -4

  ميالدي 2008ل محبوس در دبي از سا
هاي سازمان ملل از ، مقام1401خرداد ماه  27به گزارش روزنامه گاردين در روز جمعه 

 68، تاجر بريتانيايي 33اند تا رايان كورنليسحكومت امارات متحده عربي درخواست نموده
  درنگ آزاد كند.دي در اين كشور به حبس درآمده، بيميال 2008سال  اي را كه ازساله

دي و ميال 2008س حكم كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، كورنليس از سال بر اسا
ل ساري دستگيري وي در فرودگاه دبي به طور خودسرانه محبوس و طي اين دوران به بيم

 شده است.  مبتال

از آن است كه وي در معرض شماري از انيايي حاكي تاظهارات وكالي اين شهروند بري
هاي هاي دراز مدت در سلول انفرادي و بازجوييجمله حبس موارد نقض حقوق بشر، از

                                                            
  راي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: المللي بكارزار بينگزارش  32

https://www.icfuae.org.uk/press‐releases/dr‐mohammed‐al‐roken‐should‐be‐released‐
month 
٣٣ Ryan Cornelius 
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 2010آن كه در سال  آميز بدون حضور نمايند حقوقي قرار گرفته است، پيش ازخشونت
 سال حبس شود. 10برداري و محكوم به تحمل متهم به كاله

دي، ميال 2018پيش از زمان آزادي خود در ماه مارس سال  كه وي دو ماه گفتني است
 سال حبس ديگر بر اساس قانوني شد كه پس از محكوميت نخست 20محكوم به تحمل 

  او توسط حكومت امارات به تصويب رسيده بود.
ق بر اساس گزارش روزنامه گاردين، كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل نقض حقو

ر آزادي هاي امارات متحده عربي را محكوم نموده و خواستامقام رنليس از سويوبنيادين ك
الملل و همچنين انجام درنگ او، عالوه بر پرداخت غرامت به وي مطابق با حقوق بينبي

 تحقيقات الزم در اين زمينه شده است.

راد اف تجاري كه گفتني است كه اين شهروند بريتانيايي در پي انجام مبادالت پيچيده
 د اماراتي نيز در آن مشاركت داشتند، بازداشت و به حبس درآمده است.قدرتمن

خوانيم كه كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل همچنين در در پايان اين گزارش مي
زمينه رو به وخامت نهادن وضعيت سالمت كورنليس ابراز نگراني كرده و به صراحت 

هاي الزم جهت مداواي ه وي از درمانتا بدين وسيل استو شده درنگ اخواستار آزادي بي
 .34مند شودبيماري سل بهره

  
  مانعي بر سر راه پيشرفت»: 94يو.اِي.ايي «محاكمه  -5

اه، در مخرداد  25المللي براي آزادي در امارات متحده عربي در روز چهارشنبه كارزار بين
 – داخته استپر» 94ي.ايياِيو.«م به شيت) به موضوع پرونده موسوبرگي (فكتگزاره

ش ميالدي كه متهم به تال 2013فعال مدني و حقوق بشري در سال  94دسته جمعي محاكمه
  اند.هكرد براي براندازي حكومت امارات شده، در حالي كه خود اين اتهامات را به شدت رد

بس حكه احكام تن منجر شد  94تن از اين  69گفتني است كه اين محاكمه به محكوميت 
تن از آنان غيابًا صادر شده بود. اين  8را دريافت كردند، در حالي كه حكم سال  15تا 

                                                            
  در لينك: گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي 34

 https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/un‐calls‐on‐uae‐to‐release‐british‐man‐

ryan‐cornelius‐imprisoned‐in‐dubai‐since‐2008 
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طوماري  ميالدي اقدام به امضا 2011متهم مزبور در سال  94كند كه آوري مي گزارش ياد
اي از مجموعه يجهت درخواست از حكومت امارات متحده عربي به منظور اجرا

  ند. دنموده بو اصالحات دموكراتيك
هاي جهان عرب به ها از سرايت ناآراميهاي امارات به دليل افزايش نگرانيقامهمچنين م

ين در ااز شهروندان خود نمودند.  60ميالدي، اقدام به حبس  2011اين كشور در سال 
شدند كه به رغم تفهيم اتهام، محكوم به حبس زن نيز مي13حالي بود كه متهمان شامل 

  محاكمه قرار گرفتند.ر غيابًا مورد تن ديگ 10 نشده و
صد شدگان به عضويت در سازماني غيرقانوني و سري كه قبر اساس اين گزارش، بازداشت

اري هاي حكومت امارات به منظور كسب قدرت را داشته و همچنين برقرمقابله با بنيان
  هم شدند.هايي به منظور اجراء طرح خود متتماس با نهادهاي خارجي و گروه

 ،بان حقوق بشرالملل و سازمان ديدهچون عفو بينهمهاي حقوق بشري وهفتني است كه گرگ
  اند.ها و فرآيندهاي حقوقي منجر به آن را مورد پرسش قرار دادهعادالنه بودن اين حبس

، نماينده كنگره اياالت متحده، در سال 35گاورنخوانيم كه جيم مكدر ادامه اين گزارش مي
تا عبدالسالم محمد درويش  هدرخواست نمود ز حكومت اماراته ميالدي اگذشت

، يكي از زندانيان اين پرونده، را آزاد نمايد، چرا كه از نگاه وي، پرونده 36المرزوقي
رفتار امارات با معارضان بوده و موجب بروز ترديد در زمينه تعهد المرزوقي نمودي از سوء

  اين كشور به حاكميت قانون شده است.
ز ملل نيالاير نهادهاي حقوق بشري، از جمله سازمان عفو بينحالي است كه س اين در

  اند.خواستاري پايان يافتن حبس ناعادالنه معارضان در اين كشور شده
رحمانه حكومت امارات در قبال فعاالن اشاره شده در پايان اين گزارش به سياست بي

تماس ميان محمد  اهم آمدن امكانتوان در ممانعت از فراست كه آثار مخرب آن را مي
، از فعاالن 38با دخترش اعالء الصديق» 94يو.اِي.ايي «، يكي از زندانيان پرونده 37الصديق

                                                            
٣٥ Jim McGovern 
٣٦ Abdulsalam Mohamed Darwish al‐Marzooqi 
٣٧ Mohamed al‐Siddiq 
٣٨ Alaa al‐Siddiq 
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، مشاهده كرد، پيش از آن كه در سال گذشته ميالدي بر اثر حادثه رانندگي يحقوق بشر
  .39جان خود را از دست بدهد

  
ير حده عربي در سادي و امارات متبشر از سوي عربستان سعوب) موارد نقض حقوق 

 كشورهاي منطقه

 

  عربستان  *ائتالف به رهبري
  ثر انفجار بمب در خودرونگار يمني بر اكشته شدن يك روزنامه -1

، صابر 1401خرداد ماه  31شنبه در روز سه 40نگارانالمللي روزنامهبه گزارش فدراسيون بين
خرداد ماه، بر  25ر روز چهارشنبه هاي خارجي دنهنگار سابق فعال در رسا، روزنامه41الحيدري

اين  ،اثر انفجار بمب كار گذاشته شده در خودروي خود در شهر عدن كشته شد و در پي آن
اين قتل را به شدت محكوم و خواهان اجراء  42نگاران يمنيفدراسيون و سنديكاي روزنامه

 دند.ات از مجازات شيت گسترده عامالن اين گونه اقدامعدالت با توجه به معاف

ن ري به مجروح شدعالوه بر كشتن الحيدمزبور انفجار  ،هاي خبريبنا بر گزارش رسانه
بر  هاي اخير عالوهساير مسافران اين خودرو نيز انجاميد. گفتني است كه وي در سال

  للي نيز همكاري كرده بود.المهاي بينهرساني يمن با رسانفعاليت در وزارت اطالع
 اين انفجار را بر عهده نگرفتها كنون هيچ فرد يا گروهي مسئوليت حالي است كه ت اين در
ميالدي  2021. اين حمله يادآور انفجار مشابه بمب در خودرويي در ماه نوامبر سال است

و  43الحرازي ...راشا عبدانگار را مورد هدف قرار داده و به كشته شدن است كه دو روزنامه
  نجاميد.ا 44حمود االطميمجروح شدن همسرش، م

                                                            
  بازيابي در لينك: آزادي در امارات متحده عربي. قابلمللي براي الگزارش كارزار بين 39

 https://www.icfuae.org.uk/research‐and‐publications‐factsheets/uae‐94-�rial‐stumbling‐

block‐towards‐progress 
٤٠ International Federation of Journalists (IFJ) 
٤١ Saber al‐Haidari 
٤٢ Yemeni Journalists Syndicate (YJS) 
٤٣ Rasha Abdullah al‐Harazi 
٤٤ Mahmud al‐Atmi 
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نگاران نگاران ضمن محكوم نمودن حمالت مكرر به روزنامهالمللي روزنامهفدراسيون بين
هاي يمني در زمينه انتشار نتايج حاصل از ها، يأس خود از ناكارآمدي مقامو قتل آن

لمللي اد بينابراز داشته است. اين نهاتحقيقات مربوط به ترورهاي پيشين در شهر عدن را 
ئوليت هاي محلي و نيروهاي امنيتي اين شهر بايد مستأكيد كرده است كه مقام در ادامه

 مله قرارحنگاران و انجام تحقيق در زمينه مورد قانوني خود در راستاي حمايت از روزنامه
 ها را پذيرا شوند.گرفتن آن

ان يمني نگاري روزنامهنگاران و سنديكاالمللي روزنامهبنا بر اين گزارش، فدراسيون بين
نگاران يمني فعال در درخواست توقف اضطراري حمالت سيستماتيك عليه روزنامه

ها در راستاي مقابله با معافيت المللي و مسئول به شمار آوردن عامالن آنهاي بينرسانه
اند، همچنين كارزار سيستماتيك از مجازات را ارائه داده جهاني اين گونه جرائم

و  ه خشونت عليه اهالي رسانه در اين كشور را محكوم نمودهاكني و ترغيب بپرنفرت
رساني در زمينه نتايج آن خواستار انجام تحقيقات جدي توسط دولت در اين رابطه و اطالع

  .45اندم شدهنگاران و عموم مردبه خانواده، سنديكاي روزنامه
  
  وضعيت يمنگزارش برنامه جهاني غذاي سازمان ملل در زمينه  -2

، گزارش وضعيت يمن از 1401خرداد ماه  31شنبه در روز سه 46وباه اينترنتي ريليفپايگ
نگاه برنامه جهاني غذاي سازمان ملل تا روز پنجم ما مه سال جاري ميالدي ارائه داده است 

 161برند، ميليون تن از مردم اين كشور در ناامني غذايي به سر مي 19كه بر اساس آن 
برند تغذيه حاد رنج ميميليون نفر از سوء 3,5 كنند،حطي را تجربه ميقتن شرايط شبههزار 

 اند.مند شدههاي برنامه جهاني غذا بهرهميليون نفر نيز در ماه مه از كمك 7,4و 

                                                            
  نگاران. قابل بازيابي در لينك:المللي روزنامهگزارش فدراسيون بين 45

 https://www.ifj.org/media‐centre/news/detail/category/press‐releases/article/yemen‐
journalist‐killed‐in‐a‐car‐bomb.html 
٤٦ ReliefWeb 
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زير دجه ناگد بوبنا بر اين گزارش، برنامه جهاني غذاي سازمان ملل در ماه مه به دليل كمبو
  ت. اس شتي خود در يمن شدههاي معيفعاليت به تعليق تمامي

ز مغذي ني هايي در زمينه تأمين مواد غذايي ويژهاين در حالي است كه اين نهاد با اختالل
اي بر رود به گونه قابل مالحظهمواجه شده كه به همراه معضل كمبود بودجه، انتظار مي

  گذارد.هاي آتي تأثير باقدامات اين سازمان در يمن طي ماه
در صورت عدم تأمين اضطراري بودجه الزم، قطع  كند كهپايان تأكيد مياين گزارش در 

ناپذير خواهد بود و اين در حالي است كه برنامه جهاني هاي آتي اجتنابها در ماهكمك
اي كه در همين زمان در سال گذشته دريافت غذا تا پايان ماه مه تنها از نيمي از بودجه

 .47ر شده استكرده بود، برخوردا
  

                                                            
  ل بازيابي در لينك:وب. قابگزارش پايگاه اينترنتي ريليف 47

 https://reliefweb.int/report/yemen/wfp‐yemen‐situation‐report‐5-���-2022 


