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	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 همافروردينكشورهاي 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

  

  دي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستان سعو الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

، در 1400 ماهفروردين 17شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز سه -1
ات نك. خصوص ابراز نگراني اياالت متحده در زمينه محكوميت يك امدادرسان سعودي

   اند از:قابل ذكر اين گزارش عبارت

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR)( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN  News( »َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوق )؛Sam 

Organization for Rights and Liberties ست مانيتور (تحليلي ميدل اي –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor 

(MEMO) شبكه خبري يورونيوز ( شبكه خبري دويچه وله؛)؛Euronewsبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهHuman 

Rights Watch تحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Eyeالمللي براي آزادي در امارات )؛ كارزار بين
 International Campaignمتحده عربي ( for  Freedom  in  the United Arab Emirates  (ICFUAE) ؛ مركز(

نهاد سازمان مردم )؛International Centre for Justice and Human Rights(المللي براي عدالت و حقوق بشر بين
 Save(» نجات كودكان« -» كودكان را نجات دهيد« the Childrenپايگاه خبري بحرين ميرور ( )؛Bahrain Mirror ؛(

)؛ انجمن حقوق بشر SALAM for Democracy and Human Rightsسازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر (
 Bahrain Institute(حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛Bahrain Forum for Human Rights (BFHR)بحرين (

for  Rights  and Democracy  (BIRD) ( مديترانه -  بشر اروپابان حقوق هديدسازمان )؛Euro‐Mediterranean 

Human Rights Monitorخبرگزاري رويترز ( ) وThomson Reuters Foundation.(  
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ني بر شنبه، مبوزارت خارجه اياالت متحده آمريكا، در روز سهصدور بيانيه از سوي  الف)
 امدادرسانهاي دريافتي در رابطه با محكوميت يك ابراز نگراني در خصوص گزارش

دن ل كرسعودي توسط يك دادگاه ضدتروريسم اين كشور و اقدام اين وزارتخانه به دنبا
  اين پرونده از نزديك؛

 2018امدادرساني كه در ماه مارس سال  - 2السدحان اشاره به محكوميت عبدالرحمان ب)
 20سال حبس و  20به تحمل  –هاي سعودي دستگير و زنداني شد ميالدي توسط مقام

  سال ممنوعيت از سفر، بر اساس بيانيه وزارت خارجه آمريكا؛
ل احمر ميالدي، از دفاتر هال 2018مارس سال  12اشاره به دستگيري سدحان در روز  ج)

  مشغول به فعاليت بود؛ آنجادر رياض كه در  مستقر
كه شهروند آمريكا بوده و براي آزادي  –، خواهر اين زنداني 3اشاره به اظهارات اريج د)

مبني بر حبس سدحان بدون حكم بازداشت و يا اعالم جرم عليه  –كند برادرش تالش مي
ب كاربري ناشناس دستگير شد كه حسا ازآنپسوي: به گفته اين نهاد حقوق بشري وي 

  غيرمجاز مورد دسترسي قرار گرفت؛ طوربه توييتروي در 
 زمانمهمت اشاره به اقدام محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، به سركوب مخالفان حكو ه)

نجر به مكه  با انجام اصالحات اجتماعي و اقتصادي در راستاي مدرنيزه كردن اين پادشاهي
 ست؛لطنتي، فعاالن، روشنفكران و روحانيون شده ادستگيري و حبس اعضاء خاندان س

انه در جمهور اياالت متحده، به اتخاذ موضعي سرسختاشاره به اقدام جو بايدن، رئيس و)
ان قبال كارنامه حقوق بشري عربستان و درخواست از رياض جهت آزاد كردن زنداني

سياسي در اين  دانيزن هرگونههاي سعودي وجود سياسي: اين در حالي است كه مقام
  كنند؛كشور را انكار مي

تن به اصطكاك ها، مبني بر ظاهراً اقدام رياض به پرداخاشاره به اظهارات ديپلمات ز)
احتمالي با دولت بايدن كه در ماه فوريه سال جاري ميالدي، گزارش اطالعاتي مبتني بر 

                                                            
2 Abdulrahman al‐Sadhan 
3 Areej 
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ر سرشناس نگاتأييد دست داشتن محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچي، روزنامه
 امري كه وليعهد عربستان منكر آن شده است؛ –سعودي، را منتشر نمود 

نزديك  س ازپاشاره به آزادي لجين الهذلول، فعال حقوق زنان، در ماه گذشته ميالدي،  ح)
 راندن نيمي از زمان محكوميت خود؛سال حبس در زندان و گذ 3به 

ار از شهروندي اياالت متحده، با اشاره به همچنين آزادي دو فعال سعودي برخورد ط)
  ؛4ها در زمينه اتهامات مرتبط با تروريسمسپردن وثيقه و تا زمان برگزاري محاكمه آن

  

 ماهفروردين 11بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2
 ايين بودن سنپ رغمبه، در خصوص قرار داشتن شهروندي سعودي در آستانه اعدام، 1400

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است .او در زمان ارتكاب به جرم
 14وي در زمان ارتكاب به جرم ادعايي  اينكه رغمبه 5احتمال اعدام عبدا... الحويتي الف)

سال سن داشته و حكم محكوميت او پس از برگزاري دادگاهي به شدت ناعادالنه صادر 
پرونده وي به منظور صدور حكم نهايي به ديوان عالي در  شده است: گفتني است كه
  رياض انتقال خواهد يافت؛

ودكان هاي سعودي به اعالم پايان يافتن مجازات اعدام براي كاشاره به اقدام مقام ب)
هاي سابق، در ميالدي و پرونده 2018مرتكب شده به برخي از جرائم مشخص در سال 

گزينه مجازات  عنوانبهباقي ماندن مجازات اعدام  حالدرعينميالدي و  2020سال 
  است؛ احتمالي براي نوع جرمي كه عبدا... الحويتي متهم به ارتكاب به آن شده

بان حقوق بشر، ، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده6اشاره به اظهارات مايكل پيج ج)
نتي به تقريباً تمامي اها عنوانبهمبني بر به شمار آوردن فرآيندهاي دادگاه الحويتي 

، اقدام دادگاهي حالبااينالمللي الزم براي برگزاري محاكمه عادالنه و هاي بينضمانت
                                                            

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 4
https://b2n.ir/p91702 
5 Abdullah al‐Huwaiti 
6 Michael Page 



  6                                                                                                                               1گزارش راهبردي 

 

سالگي  14شود كه در سن سعودي به محكوم كردن او به مرگ، براي جرمي كه ادعا مي
اين دادگاه با به استهزاء گرفتن اصالحاتي كه حكومت  ديگرعبارتبه«مرتكب شده است: 

ين كشور مدعي انجام آن است و ناديده گرفتن اتهامات مربوط به اعمال شكنجه، اين ا
  ؛»كودك را محكوم به مرگ كرده است

ميالدي، به  2019، در ماه اكتبر سال 7اشاره به اقدام دادگاه كيفري در استان شمالي تبوك د)
قت مسلحانه، به قتل و سر –سال سن داشت  17كه در آن زمان  –محكوم كردن الحويتي 

 2017ها نيز به هنگام دستگيري در ماه مه سال به همراه پنج تن ديگر كه يكي از آن
آمد: گفتني است كه اين دادگاه همچنين الحويتي را به پرداخت ميالدي كودك به شما مي

هزار دالر آمريكا) به منظور پرداخت غرامت به  350ريال سعودي (حدود  1315000
  رده است؛قربانيان محكوم ك

افت سال حبس و دري 15اشاره به محكوم شدن ديگر متهمان اين پرونده به تحمل  ه)
 ست كهضربه شالق براي هر يك به دليل مشاركت ادعايي در جرم: اين در حالي ا 1000

سب كگناهي كرده و اظهار داشتند كه بازجوها با هدف متهم اين پرونده اعالم بي 6هر 
  اند؛ادهدها را تحت شكنجه و مورد تهديد قرار هاي اجباري آناعتراف

ود ها، مبني بر وجآمده از مقاماشاره به اقدام دادگاه به ناديده گرفتن شواهد به دست و)
هاي رافآن به اعت ياكتفاداليل كافي مبني بر عدم حضور او در محل وقوع جرم و تنها 

  وي و ساير متهمان؛
د ن شهرونن حقوق بشر به بررسي مدارك محاكمه ايبااشاره به اقدام سازمان ديده ز)

 2020سعودي كه شامل درخواست تجديدنظرخواهي مفصلي بود كه در ماه نوامبر سال 
وربين دوير ميالدي از سوي وكيل الحويتي به دادگاه تجديدنظر ارائه شده، به همراه تصا

رار آن به توصيف قاي به دست خط الحويتي كه در مداربسته از صحنه وقوع جرم و نامه
  رفتار در دوران بازجويي، پرداخته است؛گرفتن در معرض اعمال شكنجه و سوء

اشاره به روايت حادثه بر اساس اسناد و مدارك دادگاه، مبني بر اقدام مردي مسلح، در روز  ح)
كه عباي سياه زنانه و نقاب و دستكش به چهره و دست درحالي –ميالدي  2017مه سال  5

                                                            
7 Tabuk 
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در استان تبوك، سرقت جواهرفروشي  8به ورود به جواهرفروشي در شهر ضبا –داشت 
ها و كشتن زمان با هدف قرار دادن كاركنان حاضر در اين مغازه (دو تن)، زخمي كردن آنهم

پليس كه به همراه خودروي گشت در محل حادثه حضور پيدا كرده بود: گفتني است كه مرد 
وي وي بيرون كشيده و خود با خودرو از محل گريخته مسلح آن مأمور پليس را از خودر

  كنند؛هاي مداربسته نيز آن را تأييد ميروايتي كه تصاوير دوربين –است 
 2019ال سژانويه  22اي كه در روز در نامه -اشاره به روايت الحويتي از جريان حادثه  ط)

ه بوشيده پوران امنيتي مبني بر اقدام مأم –منتشر شد  توييترميالدي توسط مادر وي در 
دارش و مه به يورش به منزل الحويتي در شهر ضبا، دستگيري او و بر 8ماسك، در روز 

قتل  والحويتي به سرقت از جواهرفروشي  جاآنها به پاسگاه پليس محلي كه در انتقال آن
  مأمور پليس متهم شد؛

حقيقات تاه در اداره م 4اشاره به اقدام مأموران امنيتي به حبس الحويتي به مدت  ي)
ر قيم حضو كيفري تبوك به همراه زندانيان بزرگسال و مورد بازجويي قرار دادن او بدون
سب كظور قانوني، وكيل وي و يا يك مددكار اجتماعي، بنا بر اظهارات الحويتي، به من

ان به رفتار: گفتني است كه طبق اظهارات ساير متهماعترافات اجباري تحت شكنجه و سوء
ها نرفتار قرار گرفته و اعترافات آها نيز به هنگام بازجويي مورد شكنجه و سوءادگاه، آند

  نيز اجباري است؛
اِي به دست اشاره به اقدام پليس مسئول پرونده به ارائه مدرك دال بر تطابق دي.ان. ك)

اين  هكهاي به دست آمده در خودروي پليس: اين در حالي است آمده از الحويتي با نمونه
ت كه ي استنها مدرك عليه الحويتي بوده و با ساير مدارك دادگاه در تناقض است. گفتن

قيق ه تحاين مأمور پليس تنها پس از گذشت چند روز، بدون ارائه داليل مشخص از ادام
عالم اگاه در مورد اين پرونده معاف شد. وي دو ماه پس از بررسي مجدد پرونده، به داد

تناقض ميگر دان.اي تنها مدرك يافته شده در اين حادثه بوده و مدارك نمود كه نمونه دي.
  با اعترافات كسب شده از متهم است؛

                                                            
8 Duba 
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آمده  دست اشاره به اظهارات اين مأمور پليس مبني بر حاكي بودن تحليل اطالعات به ل)
ام هنگ از تلفن همراه الحويتي از حضور وي و بردارش در نقطه ديگري از شهر ضبا به

اه كنند: گفتني است كه دادگهاي مداربسته نيز آن را تأييد ميجرم كه تصاوير دوربين وقوع
هاي اجباري افاز اين مدارك اعتنايي نكرده و حكم خود را تنها بر اساس اعتر يكهيچبه 

  متهم صادر نموده است؛
ر عدم بهايي از سوي كميسيون حقوق بشر عربستان سعودي، مبني اشاره به صدور بيانيه م)

موارد  مجرمان: اين در حالي است كه مفاد اين بيانيه شاملحكم اعدام براي كودك ياجرا
  شود؛قصاص يا حدود نمي

ماه  ، دراشاره به اقدام حكومت سعودي به اعمال تغييراتي در قوانين عدالت كيفري ن)
به  ميالدي، مبني بر پايان دادن به مجازات شالق براي محكومان 2020آوريل سال 

ه تحمل بهاي تعزيري: اين در حالي است كه دادگاه اين پرونده پنج متهم ديگر آن را جرم
 اين مجازات اينكهبان حقوق بشر از حبس و دريافت شالق متهم كرده و سازمان ديده

  اعمال شده يا خير، اطالعي در دست ندارد؛
بال از ستقالل، مبني بر اشاره به صدور بيانيه از سوي كارشناسان حقوق بشر سازمان م س)

 دي وكاهش مجازات سه شهروند سعودي محكوم به اعدام در ماه فوريه سال جاري ميال
 اننالحويتي همچ ابراز نگراني عميق در مورد باقي ماندن افرادي، چون عبدا... حالدرعين

  حكم اعدام؛ ياجرادر آستانه 
الت كيفري عربستان سعودي گفتني است كه بر اساس اظهارات مايكل پيج، نظام عد ع)

هاي اين كشور اقدام به اعمال تغييرات بنيادين در آن يابد كه مقامتنها زماني اعتبار مي
به جرگه شمار قابل توجهي از كشورهايي بپيوندد كه مجازات اعدام  اينكه كمدستنمايند، 

  ؛9انداستثنايي ممنوع اعالم كرده هرگونهرا براي كودكان در هر شرايط و بدون 
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 9

 https://www.hrw.org/news/2021/03/31/saudi‐arabia‐alleged‐child‐offender‐death‐row 
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، در روز يكشنبه 10مديترانه - بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي سازمان  -3
تبار آور زندانيان فلسطيني و اردنيهاي بهت، در خصوص شهادت1400 ماهفروردين 8

  : اند ازموارد مهم اين گزارش عبارت. هاي سعوديمحبوس در زندان
ق بشر عليه ان از وقوع موارد جدي نقض حقوهاي زندانيحاكي بودن شهادت الف)

جه حبس خودسرانه، شكن ازجملههاي سعودي، تبار در زندانزندانيان فلسطيني و اردني
  هاي عامدانه پزشكي؛اعتناييفيزيكي، حبس انفرادي و بي

 واشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي شماري از زندانيان فلسطيني  ب)
دهاي هاي سعودي كه به مدت بيش از دو سال و بدون توجه به فرآينانتبار در زنداردني

  اند؛قضايي در حبس قرار گرفته
تن از شهروندان  60اشاره به اقدام نهادهاي امنيتي عربستان به دستگيري بيش از  ج)

هاي تبار ساكن اين كشور، به بهانه حمايت مالي اين افراد از جناحفلسطيني و اردني
، 11الحائر ازجملههاي مختلف اين كشور، فتني است كه اين افراد در زندانفلسطيني: گ

 محبوس بوده و از حق دفاع از خود محروم هستند؛ 15و عسير 14، دمام13، شعار12ذهبان

استاد  كه دانشجو، –اشاره به اقدام حكومت سعودي به منزوي ساختن اين زندانيان  د)
هاي اي ماهاز جهان خارج بر –ادرسان هستند دانشگاه، تاجر و از كارمندان نهادهاي امد

 شان؛هايها و مصادره پولهاي مالي آنمتمادي، بستن حساب

ر هاي زندانيان كنوني از قراهاي زندانيان سابق و خانوادهاشاره به حاكي بودن شهادت ه)
ها در معرض موارد جدي نقض حقوق بشر، اعمال شكنجه و شرايط گرفتن آن

  دان؛فرساي زنطاقت

                                                            
1 0 Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
1 1 Al Haeer 
1 2 Dhahban 
1 3 Sha'ar 
1 4 Dammam 
1 5 Asir 
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هاي خودسرانه، يكبار در ماه اندازي كارزار دستگيريهاي سعودي به راهاشاره به اقدام مقام و)
دف قرار دادن ميالدي، به منظور مورد ه 2020و بار ديگر در ماه فوريه سال  2019فوريه سال 

ون تعداد ديگري از شهروندان فلسطيني ساكن اين كشور، بر اساس اتهامات مشابهي چ
 ؛»هاي اين كشورهاي مالي به نفع اراضي فلسطيني و حمايت از جناحآوري كمكگرد«

كه  اشاره به هراس از رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي شماري از زندانياني ز)
با توجه به شرايط  ويژهبهآميز قرار دارد، سيار مخاطرهبها در شرايط وضعيت سالمتي آن

  ها؛ناگوار زندان
ساله و اهل فلسطين  83، 16خانواده دكتر محمد الخضري يهاي اعضاادتاشاره به شه ح)

ساله و  اهل اردن، مبني بر رو به وخامت نهادن  64نگار ، روزنامه17و عبدالرحمان فرحانه
هاي اخير، با توجه به اقدام عامدانه مديريت زندان وضعيت سالمتي اين دو زنداني در ماه

  ها؛به ناديده گرفتن شرايط آن
 هاي گروهي پنهاني براي زندانيانهاي سعودي به برگزاري محاكمهاشاره به اقدام مقام )ط

در  ميالدي، در دادگاه كيفري ويژه 2020مارس سال  8تبار، در روز و اردني فلسطيني
اي از و متهم كردن زندانيان به مجموعه –ه به مدت يك سال به طول انجاميد ك -رياض 

رائه ون اي به نهادي تروريستي و كمك به سازماني تروريستي، بداتهامات، شامل وابستگ
  توضيح در مورد ساختار و عملكرد اين نهاد؛

 فوريه سال جاري 15ها، در روز اشاره به برگزاري آخرين جلسه از اين محاكمه ي)
د، اما ز برگزار شوروازاينميالدي كه قرار بود جلسه صدور حكم نهايي در فاصله دو هفته 

 ول شد؛ ژوئن سال جاري موك 21ماه به تعويق افتاده و به روز  4گهان برگزاري آن نا

 نجاميدنول ااشاره به غيرقابل توجيه بودن اين تأخير به لحاظ حقوقي و با توجه به ط ك)
ز اها و آغاز آن يك سال پس از حبس بدون محاكمه زندانيان كه برگزاري اين محاكمه

  ي دفاع از خود برخوردار نبودند؛راهكارهاي حقوقي الزم برا

                                                            
1 6 Muhammad al‐Khudari 
1 7 Abd al‐Rahman Farhana 
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ن اي از بندهاي قانواشاره به مبتني بودن تمامي اتهامات زندانيان بر مجموعه ل)
كه مشتمل بر تعاريف مبهم و  –ميالدي  2017مصوب سال  –ضدتروريسم عربستان 

ستند كه هاي تروريستي بوده و تأكيد بر اين فرضيه هبسيار گسترده از تروريسم و فعاليت
  كنند؛هاي سعودي از اين قانون براي متهم نمودن افراد استفاده ميمقام
ر حقوق بش المللي و منشوراشاره به متناقض بودن اين اقدامات خودسرانه با قوانين بين م)

ضمن منشوري كه مت –ميالدي به تصويب رساند  2009عرب كه عربستان سعودي در سال 
  مشخص است؛  زمانيمدتر حق آزادي و حق دادخواهي زندانيان د

درنگ و بدون قيد و شرط هاي سعودي به آزاد كردن بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ن)
ن تمامي هاي پزشكي و درماني براي بيماران و متوقف ساختزندانيان، فراهم آوردن مراقبت

  ها؛ر و تدابير خودسرانه عليه آنموارد نقض حقوق بش
رگروه حبس خودسرانه سازمان ملل به مداخله اضطراري تأكيد بر ضرورت اقدام كا س)

در اين زمينه، به منظور پرده برداشتن از سرنوشت زندانيان، بررسي شرايط و داليل حبس 
شان در معرض موارد جدي نقض حقوق بشر در ها و تحقيق در مورد قرار گرفتنآن

  ؛18هازندان
  
 ماهفروردين 5شنبه نجشر، در روز پبان حقوق بانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -4

، در خصوص ناكافي بودن اصالحات انجام شده در زمينه حقوق كارگران در 1400
   اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. عربستان

اي از هميالدي، به معرفي مجموع 2021اقدام عربستان سعودي، در ماه مارس سال  الف)
هت جو فراهم آوردن امكان الزم براي كارگران مهاجر اصالحات جديد در حوزه كار 

  تغيير شغل، بدون كسب اجازه از كارفرمايان خود در برخي شرايط خاص؛

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش سازمان  18

https://euromedmonitor.org/en/article/4272/New‐report:‐Shocking‐testimonies‐of‐
Palestinian‐and‐Jordanian‐detainees‐in‐Saudi‐prisons 
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گرايانه كفالت (ضمانت استفادهاشاره به مشتمل نشدن اين اصالحات بر لغو نظام سوء ب)
كارگران  هازجملرواديد) و كارگران مهاجري كه تحت پوشش قانون كار قرار ندارند، 

آيند و از كمترين پذيرترين اقشار به شمار ميآسيب ازجملهخانگي و كشاورزان كه 
بر اساس اين اصالحات به كارگران مهاجر براي  ديگرعبارتبهها برخوردارند: حمايت

دهد، اما نخستين بار اجازه ارائه درخواست خروج از كار بدون مجوز كارفرمايان را مي
 كند؛ز خروج را كه ناقض حقوق بشر است، لغو نمينظام دريافت مجو

بان حقوق بشر، مبني بر اشاره به اظهارات مايكل پيچ، معاونت بخش خاورميانه ديده ج)
ترين ساختارهاي نظام كفالت جويانهاستفادهبرخورداري عربستان سعودي از يكي از سوء

آفرين بوده و به و مشكل در منطقه، ضمن تأكيد بر اين امر كه اصالحات مزبور محدود
ها تن از كارگران خانگي و كنند، همچنين شامل ميليونهيچ عنوان نظام كفالت را فسخ نمي

 شوند؛ديگر كارگران نمي

ها كارگر درصد از نيروي كار بخش خصوصي از ميليون 80اشاره به تشكيل يافتن  د)
خدماتي و تحت نظارت نظام دهنده خدمات شغلي دستي، فروشندگي و مهاجر عمدتاً ارائه

جويانه كفالت مبتني بر برخورداري كارفرمايان از قدرت گسترده در زمينه استفادهسوء
  ها در كشور؛جايي و وضعيت حقوقي آنكنترل جابه

كارگران مهاجر به كمك اعمال  پذيرياشاره به توانايي اين نظام در زمينه تحكيم آسيب ه)
ها گرفته تا تأخير در هاي آناستفاده، از مصادره گذرنامهسوء اي از مواردمجموعه گسترده

  شان به انجام كار اجباري؛پرداخت دستمزد و ناگزير كردن
نياز  -ركن اصلي نظام كفالت  5اشاره به شامل شدن اين اصالحات تنها بر دو مورد از  و)

كيد بر ضمن تأ –به كسب رضايت كارفرما براي تغيير يا ترك شغل و ترك كشور 
المللي حقوق بشر، هر فردي بر اساس قانون بين اينكهمحدوديت اين تغييرات، با توجه به 

  حق خروج از كشور را داراست؛
اشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي كارگران مهاجر جهت ارائه درخواست  ز)

نهايي از  الكترونيكي به منظور ترك كشور، يا كسب رواديد ورود مجدد و يا رواديد خروج
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برخورداري از اجازه اقامت، قرارداد كاري  شرطبهوزارت منابع انساني و توسعه اجتماعي، 
هاي مربوط به رواديد از سوي كارگر و نه و گذرنامه معتبر و ضرورت پرداخت هزينه

دالر آمريكا) است: بر اين اساس  53ريال سعودي (معادل  200كارفرما كه در حال حاضر 
 10درخواست از سوي كارگر مهاجر، كارفرماي وي در جريان قرار گرفته و  پس از ارائه

 روز مهلت دارد تا در اين زمينه تحقيق كند؛

ناپذيري امكان روزه براي رواديد خروج و ورود مجدد و 30 زمانمدتاشاره به تعيين  ح)
قدرت  اشتناقدام يك كارگر مهاجر به ارائه مستقل درخواست رواديد چندمنظوره و قرار د

 30دت رف مظافزايش زمان رواديد تنها در اختيار كارفرما: همچنين چنانچه كارگر مزبور 
 امر در د، كه ايندائم از كار كردن در عربستان سعودي منع خواهد ش طوربهروز بازنگردد، 

د وخرارداد قمام مورد كارگري كه كشور را با استفاده از رواديد خروج نهايي، اما پيش از ات
 ترك كند نيز مصداق خواهد يافت؛

 رفتن آنگرار قاشاره به جايگزين نشدن اين نظام و قوانين جديد با نظام قديمي و تنها  ط)
هايي كه آن ويژهبهدر كنار نظام قديم: اين بدان معنا است كه بخشي از كارگران مهاجر، 

ستند هكارفرمايان خود  وابسته به ونقلحملدرآمد و براي معيشت، غذا و داراي مشاغل كم
ته و ممكن است از اين اصالحات آگاهي نداشته و يا دسترسي به فضاي مجازي نداش

 باشند، هرگز از اين تغييرات اطالع نيافته و نتوانند از آن بهره ببرند؛

جويانه كفالت در اصالحات جديد، استفادهاشاره به باقي ماندن ساير اركان نظام سوء ي)
شان جهت تسهيل ها به كارفرمايانودن كارگران مهاجرات و وابستگان آنمتكي ب ازجمله

ي ارائه مسئول بودن كارفرمايان برا ديگرعبارتبهورود به كشور، اقامت و اشتغال در آن، 
ين يي ادرخواست، تجديد و فسخ مجوز اقامت و اشتغال: گفتني است كه چنانچه كارفرما

ارك ناد و مدبدون كوچكترين تقصيري از دريافت اس شانفرآيندها را طي نكند، كارگران
را به  شوند. همچنين كارگران مهاجري كه دوره تعيين شده در قرارداد خودمعتبر منع مي

 ز به كسباند، همچنان براي تغيير شغل نياپايان نرسانده و يا كمتر از يك سال كار كرده
  شان دارند؛اجازه از كارفرمايان
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ت اقداما ام ويافتن مواردي چون، مصادره گذرنامه، هزينه باالي استخد اشاره به تداوم ك)
عيت ها از مجازات، همچنين ممنوفريبكارانه در زمينه استخدام كارگران و معافيت آن

 ها؛بهاي كارگري يا اعتصاپيوستن كارگران به اتحاديه

استفاده هميشگي، وءميليون كارگر خانگي با موارد س 3,7اشاره به قرار داشتن بيش از  ل)
ريافت ددون دستمزدهاي پرداخت نشده و يا به تعويق افتاده، ساعات كار طوالني ب ازجمله

هاي استفاده، حبس قهري، انزوا و سوءترمهممرخصي روزانه، مصادره گذرنامه و از همه 
 ملهجازها از تمامي موارد حمايتي قانون كار، ، محروميت آنحالدرعينفيزيكي و جنسي و 

 اصالحات جديد ياد شده؛

ينه ر زمداشاره به مثبت به نظر رسيدن اصالحات اعمال شده از سوي عربستان سعودي  م)
ارگران ر گرفتن كقرا تداومحاكي بودن جزئيات آن از  حالدرعينقوانين كار از نگاه كلي و 

  ها؛ن و اقدامات استثمارگرانه آنجويانه كارفرمايااستفادهدر دام سوء
 عنوانبهشمار آوردن اين تدابير هاي اين كشور به بهتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ن)
  ؛19تر نظام كفالت و كارگري در قياس با شرايط كنونيهاي آغازين بازآماد بزرگگام
  

 ماهنفروردي 4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه  -5
هاي عربستان سعودي به تهديد كارشناس سازمان قام، در خصوص اقدام يكي از م1400

    اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. ملل به مرگ
 مينهمورد تهديد قرار گرفتن اگنس كاالمار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در ز الف)
هاي ارشد الملل، از سوي يكي از مقامهاي فراقانوني و رئيس جديد سازمان عفو بيناعدام

ي، جمال خاشقچ تشار نتايج تحقيقات او در زمينه قتلاز انپسعربستان سعودي به مرگ، 
محرز  ميالدي، مبني بر صحه گذاردن بر نقش 2019نگار سعودي، در تابستان سال روزنامه

  رتبه عربستان در اين قتل؛هاي عاليحكومت و مقام

                                                            
  قوق بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حگزارش سازمان ديده 19

 https://www.hrw.org/news/2021/03/25/saudi‐arabia‐labor‐reforms‐insufficient 
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بني بر مين، ه بريتانيايي گارداشاره به اظهارات خانم كاالمار در مصاحبه با روزنام ب)
د موثق هاي عربستان از نتايج تحقيقات او مبتني بر وجود شواهبرانگيخته شدن خشم مقام

ر ددر خصوص مسئوليت محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، در قتل جمال خاشقچي كه 
  ه است؛و خواستار مجازات او شد هشكايت كردبن سلمان پي آن نامزد خاشقجي از 

ان ربستعشاره به توضيحات خانم كاالمار در مورد اقدام يك نماينده ارشد حكومت ا ج)
ن اياي با حضور ديگر نمايندگان سازمان ملل، به تهديد وي به مرگ: سعودي در جلسه

و حد ادر صورتي كه سازمان ملل مت كه مقام ارشد سعودي در تهديدهاي خود گفته است
 ؛».ساب او خواهيم رسيدبه ح«نشيني نكند را وادار به عقب

 2020 يه سالكه در ماه ژانو –اشاره به اظهارات همكاران خانم كاالمار در اين جلسه  د)
د اين ديه تهمبني بر تعبير كردن اظهارات اين مقام سعودي ب –ميالدي در ژنو برگزار شد 
  مقام سازمان ملل به مرگ؛

اهميت ن جلسه به تالش براي بيهاي سعودي حاضر در اياشاره به اقدام ساير مقام ه)
ها از سوي آن مقام ارشد به هنگام تكرار اين تهديد حالدرعينجلوه دادن اين اظهارات و 

  .20ترك جلسه
  
 بحرين*

به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
اعتنايي يب«يني به دليل سي بحر، مبني بر مرگ يك زنداني سيا1400 ماهفروردين 18

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:». پزشكي
، زنداني سياسي، در زندان بدنام 21هاي بحرين مبني بر مرگ عباس ماللهادعاي مقام الف)

هاي مزمن: اين در حالي ، با توجه حمله قلبي ناشي از بيماري»عوامل طبيعي«جو، به دليل 

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 20

https://b2n.ir/h55139 
2 1 Abbas Malallah 
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ترين گروه مخالف حكومت بحرين كه در سال معيت الوفاق، اصلياست كه بنا بر بيانيه ج
آميز و غيرانساني و ميالدي منفصل شد، مرگ اين زنداني در نتيجه شرايط مخاطره 2016

  هاي پزشكي در زندان به وقوع پيوسته است؛اعتناييبي
به دن ميالدي، پس از متهم ش 2011مه سال  17اشاره به دستگيري مالله، در روز  ب)

مان مشاركت در تظاهرات ضدحكومتي در دوران خيزش به وقوع پيوسته در بحرين در ه
  ماه حبس؛ 6سال و  15سال و محكوميت او به تحمل 

لو بودن ميالدي و مم 2019اشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي او از سال  ج)
نيروهاي امنيتي: گفتني  ز سويهاي انجام شده اهاي ناشي از تيراندازيبدن وي با ساچمه

رخواست دها در ميان گذاشته و است كه خانواده اين زنداني وضعيت ناگوار او را با مقام
  وردار شود؛هاي پزشكي الزم برخنمودند تا وي از مراقبت

بند هم دانياشاره به گزارش روزنامه بحرين اليوم، مبني بر اظهارات محمود عيسي، زن د)
 مدت وتي، در خصوص محبوس بودن مالله در سلول انفرادي برايمالله، در يك فايل ص

  دو سال و محروميت او از تماس با خانواده خود به مدت يك سال؛
ي در وقوط اشاره به اظهارات او در مورد واپسين لحظات زندگي اين زنداني، مبني بر س ه)

  در تنفس؛ سلول خود حوالي نيمه شب، پس از احساس سوزش در قفسه سينه و دشواري
 ات عيسيظهاراشاره به تالش ساير زندانيان جهت هشدار دادن به نگهبانان كه بنا بر ا و)

ستور يافت ددقيقه به طول انجاميد و اظهارات يكي از نگهبانان مبني بر عدم در 10براي 
  جهت انتقال زنداني به خارج از سلول خود؛

هاي مقام بندان او بربر اثر فشارهاي هماشاره به سرانجام انتقال مالله به بيمارستان  ز)
  ؛آنجازندان و جان باختن وي در 

به وقوع پيوست كه شيخ عيسي  ازآنپسگفتني است كه مرگ اين زنداني يك روز  ح)
اي مبني بر ابراز نگراني در زمينه ترين روحاني در تبعيد بحرين، بيانيهقاسم، سرشناس
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ميانه شيوع ويروس كرونا و تأكيد بر درخواست هاي كشور، در وضعيت سالمت در زندان
  ؛22درنگ زندانيان سياسي، صادر نمودجهت آزادي بي

  

 13عه تحليلي ميدل ايست آي، در روز جم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
زادي آ، در خصوص درخواست گزارشگر سازمان ملل از بحرين جهت 1400 ماهفروردين

  سالگي وي، مبني بر: 60حقوق بشر پيش از تولد  يكي از مدافعان سرشناس
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان حقوق 23اقدام مري اللور الف)

، در روز جمعه، مبني بر درخواست از توييتربشر، به انتشار ويدئويي در شبكه اجتماعي 
يدن شصتمين ، پيش از فرارس24حكومت بحرين جهت آزاد كردن عبدالهادي الخواجه

  سالگرد تولد وي؛
را بر  25ازاين رياست مركز حقوق بشر بحرينكه پيش –اشاره به محكوميت الخواجه  ب)

به تحمل حبس ابد به جرم سازماندهي و مديريت يك سازمان تروريستي در   - عهده داشت 
 است؛سال از اين محكوميت را گذرانده  10ميان ساير اتهامات: گفتني است كه وي تا كنون 

يگران و آميز از حقوق داشاره به محكوميت الخواجه به حبس ابد، تنها براي دفاع صلح ج)
وي اي ناعادالنه و اعمال شكنجه كه جزئيات آن از سقرار گرفتن وي در معرض محاكمه

 كميسيون مستقل تحقيق تأييد شده است؛

ي بر وه و شاهد بودن هاي متمادي با الخواجاشاره به آشنايي خانم اللور براي سال د)
 بر اساس هاي متعهدانه او در زمينه حقوق بشر در منطقه خاورميانه: گفتني است كهفعاليت

ازمان سپا، اظهارات اين كارشناس سازمان ملل، پرونده الخواجه مورد بررسي اتحاديه ارو
  المللي قرار گرفته است؛هاي بينملل و ديگر سازمان

                                                            
  بي در لينك: تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيا –گزارش پايگاه خبري  22

https://www.middleeastmonitor.com/20210407‐bahrain‐political‐prisoner‐dies‐from‐
medical‐negligence‐says‐opposition 
2 3 Mary Lawlor 
2 4 Abdulhadi al‐Khawaja 
2 5 Bahrain Centre for Human Rights 
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ردن كقام سازمان ملل از دولت بحرين جهت سرانجام آزاد اشاره به درخواست اين م ه)
ماه) با ردينفرو 16آوريل (دوشنبه  5عبدالهادي به مناسبت شصتمين سالگرد تولد او در روز 

نكه فراهم سال گذشته و اي 10توجه به فروپاشي و رنج و آالم گسترده خانواده وي در طول 
  آميز است؛ه و شفقتكديگر، اقدامي شرافتمندانها به يآوردن امكان به هم پيوستن مجدد آن

هاي يكي از نخستين دستگيري عنوانبهشمار آمدن دستگيري الخواجه اشاره به به و)
ميالدي كه با سركوب  2011خواهانه سال اعتراضات دموكراسي آغازخبرساز، در پي 

  گسترده از سوي حكومت بحرين مواجه شد؛
در ماه  –مستقر در لندن  - 26و دموكراسي بحرين اشاره به گزارش مؤسسه حقوق ز)

فوريه سال جاري ميالدي، به مناسبت دهمين سالگرد اين خيزش، مبني بر محكوم شدن 
 ميالدي تا كنون و 2011نفر به مرگ در اين كشور از سال  51 كمدست

توجه هاي گروهي به امري عادي در اين كشور، با اشاره به تبديل شدن برگزاري دادگاه ح)
ميالدي: اين در حالي است  2019تن در يك روز، در ماه فوريه سال  167به محكوميت 

تن تابعيت  300كه از صدها شهروند اين كشور سلب تابعيت شده و در حال حاضر حدود 
  ؛ 27اندخود را از دست داده

  

 ماهفروردين 10شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز سه -3
 يابتال، در خصوص شكايت زندانيان زندان جو در مورد تحمل گرسنگي شديد و 1400

  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. 19 –نفر به بيماري كوويد  50بيش از 
، 29و سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر 28اقدام انجمن حقوق بشر بحرين الف)

به ويروس كرونا، مبني بر رسيدن تعداد  بتالمبه ارائه گزارش جديد در زمينه زندانيان 
 ازجمله)، ماهفروردين 9مارس (دوشنبه  29نفر تا روز  56به اين بيماري به  مبتالزندانيان 

                                                            
2 6 Bahrain Institute for Rights and Democracy 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –اه خبري گزارش پايگ 27
https://www.middleeasteye.net/news/un‐expert‐calls‐bahrain‐release‐human‐rights‐
defender‐abdulhadi‐alkhawaja 
2 8 Bahrain Forum for Human Rights 
2 9 SALAM for Democracy and Human Rights 
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ز رهبران جمعيت الوفاق و نماينده سابق پارلمان بحرين و شيخ حسن عيسي، يكي ا
 دريافت شكايات متعدد در خصوص عدم كفايت غذاي توزيع شده در ميان زندانيان؛

مينه زهاي رسمي در زمينه پرداختن به اين معضل، چه در اشاره به عدم شفافيت مقام ب)
 بيمار؛ هاي زندانيانخانواده به اين بيماري و چه مطلع ساختن مبتالاعالم تعداد افراد 

امي درنگ و بدون قيد و شرط تمتأكيد اين دو نهاد حقوق بشري بر ضرورت آزادي بي ج)
هاي كشور جهت فراهم آوردن امكان عقيدتي و درخواست از مقام –زندانيان سياسي 
هاي نيهها، به دليل عدم اعتماد به بياالمللي حقوق بشري به زندانهاي بيندسترسي سازمان

 صادر شده از سوي نهادهاي رسمي؛

عقيدتي، در پيام  –، يكي از زندانيان سياسي 30اشاره به اظهارات عبد علي محمد خير د)
) مبني بر دريافت وعده ماهفروردين 8مارس (يكشنبه  28صوتي ضبط شده در روز 

حالي  شب: اين در 8صبح و سپس دريافت وعده ناهار در ساعت  6,30صبحانه در ساعت 
تن از زندانيان بدون غذا  76است كه به گفته وي تعداد غذاهاي توزيع شده كافي نبوده و 

  ها قرار گرفته است؛بامداد در اختيار آن 12,30اند و وعده شام نيز در سال مانده
ده راهم آمفذاي غاشاره به اظهارات زنداني ديگر اين زندان، مبني بر ناكافي بودن ميزان  ه)

: گفتني 19 –برخي از زندانيان به بيماري كوويد  يابتالمديريت زندان، پس از از سوي 
اي، يك كاسه غالت (سريال) ها شامل يك قطعه نان تست قهوهاست كه وعده غذايي آن

تراض گرم و مقدر كمي پاستا بوده و چنانچه كسي به اين وضعيت اع 10به وزن حدود 
يز شده است. اين در حالي است كه شير و چاي نكرده، با مجازات گرسنگي مواجه ميمي

 شده است؛ديگر توزيع نمي

هاي زندانيان به برگزاري تجمع اعتراضي، در روز اشاره به اقدام تعدادي از خانواده و)
، در مقابل ساختمان دادسرا، به منظور درخواست جهت آزادي ماهفروردين 8يكشنبه 

                                                            
3 0 Abd Ali Mohammad Khair 
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ركنان دادسرا شماره و اسامي آن زندانيان را درج شان كه پس از اين اعتراض، كافرزندان
  ؛ 31كردند

، ماهفروردين 9دوشنبه  ، در روزبيانيه به صدور 32اشاره به اقدام مركز حقوق بشر بحرين ز)
درنگ زندانيان به داليل يهاي اين كشور جهت آزاد كردن بمبني بر درخواست از مقام

بشردوستانه و اتخاذ اصل برقراري فاصله اجتماعي در راستاي تحديد اين ويروس در 
ها و فراهم آوردن تجهيزات حفاظتي، مانند ماسك صورت، مواد ضدعفوني كننده و زندان

  دستكش به منظور كاهش خطر سرايت اين بيماري؛
  

 2، در روز دوشنبه 33موكراسي بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و د -4
، در خصوص از دست رفتن مجوز حقوقي وكيل سرشناس بحريني به 1400 ماهفروردين

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. توئيت تعداديدليل انتشار 
در بحرين به لغو خودسرانه مجوز حقوقي عبدا...  انضباطياقدام يك هيأت  الف)

شناس، به مدت يك سال، در ميانه سركوب وكال و ديگر ، وكيل مدافع سر34الشمالوي
  هاي سرشناس جامعه مدني از سوي دولت؛شخصيت

اه پس م 6هاي حقوقي الشمالوي، اشاره به اتخاذ تصميم اعمال ممنوعيت براي فعاليت ب)
يل ه دلباز تصميم يك قاضي در دادگاه كيفري عالي سوم بحرين به صدور حكمي تعليقي، 

 ميالدي، مبني بر 2019اجتماعي در سال  نتشر شده از طرف وي در شبكههاي متوئيت
اي ميت ويژههاي انتقادي در زمينه مراسم مذهبي عاشورا كه براي شيعيان از اهاعالم ديدگاه

  برخوردار است؛
بان حقوق بشر به اشاره به اقدام مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و سازمان ديده ج)

يش از صدور اين حكم، مبني بر محكوميت پيگرد حقوقي الشمالوي، با اي، پصدور بيانيه

                                                            
  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:  31

http://www.bahrainmirror.com/en/news/59398.html 
3 2 Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 
3 3 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
3 4 Abdullah Al‐Shamlawi 
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اندازي كارزاري از سوي حكومت جهت مورد آزار و اذيت قرار دادن وكالي توجه به راه
 مدافع و مدافعان حقوق بشر؛

 مال شدهي اعاشاره به اقدام كميته وكالي حقوق بشر انگلستان و ولز به بررسي فرآيندها د)
ردها و شمار آوردن پيگوي و درخواست جهت رفع اتهامات عليه وي، با توجه به بهعليه شمال

 هاي غيرقابل توجيه درعنوان اعمال محدوديتتدابير انضباطي اتخاذ شده عليه اين وكيل، به
 المللي در اين كشور؛تعهدات بين زمينه آزادي بيان، در قبال منتقدان به نقض

در راستاي محكوميت موارد  35ايمان اروپا به صدور قطعنامهاشاره به اقدام اخير پارل ه)
نقض حقوق بشر در بحرين، مبني بر مورد پيگرد قانوني قرار گرفتن چندين تن از 

هاي اجتماعي، هاي خود در شبكههاي سرشناس كشور، تنها به دليل فعاليتشخصيت
گفتني است كه  :36ازجمله وكالي سرشناسي چون عبدا... الشمالوي و عبدا... هاشم

هاي برجسته مخالفي، چون شيخ علي سلمان، رهبر الشمالوي به دليل دفاع از شخصيت
  .37اي برخوردار استزنداني جمعيت الوفاق، از معروفيت ويژه

  

  امارات متحده عربي*
شنبه ، در روز سه38المللي براي عدالت و حقوق بشرانتشار گزارش از سوي مركز بين -1

هاي امارات متحده عربي ، در خصوص درخواست اين نهاد از مقام1400 ماهفروردين 10
  در آستانه چهارمين سالگرد محاكمه وي، مبني بر: 39جهت آزادي دكتر ناصر بن غيث

هاي امارات متحده المللي براي عدالت و حقوق بشر از مقامدرخواست مركز بين الف)
كتر ناصر بن غيث، به مناسبت درنگ و بدون قيد و شرط دعربي جهت آزاد كردن بي

                                                            
3 5 http://birdbh.org/wp‐content/uploads/2021/03/TA‐9‐2021‐0086_EN.pdf 
3 6 Abdullah Hashim 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 37
 http://birdbh.org/2021/03/leading‐bahraini‐lawyer‐stripped‐of‐legal‐licence‐over‐tweets 
3 8 International Centre for Justice and Human Rights 
3 9 Nasser bin Ghaith 
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چهارمين سالگرد محاكمه اين استاد سرشناس دانشگاه و با توجه به محكوميت وي به 
  آميز از حق خود در زمينه آزادي بيان؛مندي صلحسال حبس، تنها براي بهره 10تحمل 

ميالدي، به تحمل  2017مارس سال  29اشاره به محكوميت دكتر بن غيث، در روز  ب)
آميز عليه كشوري خارجي به دليل انتشار ل حبس به اتهام ارتكاب به اقدام خصومتسا 10

در اين كشور در  40هاي مصري، در رابطه با كشتار ميدان رباعهايي در انتقاد از مقامتوئيت
  ميالدي؛ 2013سال 

 وردنآاشاره به همچنين محكوميت بن غيث به نشر اطالعات در راستاي آسيب وارد  ج)
اكمه ض محبار كشور به دليل انتشار توئيتي در رابطه با قرار گرفتن او در معربه اعت

 ناعادالنه و اعمال شكنجه در پرونده قبلي وي؛

ادالنه، عمندي از محاكمه اشاره به موارد نقض شديد حقوق ناصر بن غيث در زمينه بهره د)
  با توجه به محروميت او از برخورداري از حق مشاوره حقوقي؛

به مكاني  ميالدي و انتقال او 2015اوت سال  18شاره به دستگيري بن غيث، در روز ا ه)
ل دادگاه ماه، پيش از حضور در مقاب 8نامعلوم، منجر به ناپديدشدگي قهري وي به مدت 

ود ادي خاو از قرار گرفتن در معرض اعمال شكنجه و حبس انفر آنجاعالي فدرال كه در 
   د؛ته شدناتهاماتي كه توسط قاضي دادگاه ناديده گرف –ت از زمان بازداشت پرده برداش

كه يكي از  آنجااشاره به محاكمه مجدد بن غيث توسط يك قاضي مصري كه از  و)
طرفي ل بياتهامات وارده به او در زمينه انتقاد وي از دولت مصر بوده، متناقض با اص

  دادگاه است؛
اعتنايي پزشكي در رفتار و بيمعرض سوء اشاره به قرار گرفتن دكتر ناصر بن غيث در ز)

هاي زماني متفاوت، هاي غذا براي دورهداخل زندان و اقدام او به دست زدن به اعتصاب
فت منجر به رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي و همچنين محروميت او از دريا

  ؛فشارخونداروهاي مربوط به بيماري 

                                                            
4 0 Rabaa 
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ه يث بغوق بشري در زمينه تداوم حبس ناصر بن اشاره به ابراز تأسف اين نهاد حق ح)
المللي و امارات متحده عربي، هاي قانوني حقوق بشري، بر اساس قوانين بيندليل فعاليت

 مين سالگرد محاكمه ناعادالنه وي؛در آستانه چهار

درنگ و بدون قيد و هاي امارات جهت آزاد كردن بياشاره به درخواست اين مركز از مقام ط)
  ؛41هاي پزشكي الزم تا آن زمانبن غيث و حصول اطمينان از برخورداري وي از مراقبتشرط 

  

 6المللي براي عدالت و حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي مركز بين -2
ي در آستانه ، در خصوص ابراز نگراني در زمينه سرنوشت زنداني عمان1400 ماهفروردين

ح ش به شرنكات مهم گزار. از زندان در امارات متحده عربيخودكشي به دليل عدم آزادي 
      زير است:  

يت المللي براي عدالت و حقوق بشر در زمينه وضعابراز نگراني عميق مركز بين الف)
رار جه به قا توعبدا... الشمسي، زنداني اهل عمان، در زندان الوثبه امارات متحده عربي، ب

ها از ممقا دليل سرخوردگي ناشي از تداوم حبس و امتناع داشتن او در آستانه خودكشي به
  ها براي آزادي وي؛توجه به درخواست

هاي هاي اماراتي جهت فراهم آوردن مراقبتدرخواست اين نهاد حقوق بشري از مقام ب)
ه ك –بررسي مجدد پرونده وي  زمانهمبراي اين زنداني و  شناختيرواناضطراري و الزم 
ن به حلي به منظور پايان داددر راستاي يافتن راه –ه حبس ابد شده است در آن محكوم ب
  دردها و آالم او؛

يان كه ندانزاشاره به اقدام الشمسي به خودكشي براي دو مرتبه و نجات او توسط ساير  ج)
  نشان از وخامت وضعيت روحي و رواني او دارد؛

                                                            
  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 41

 http://icjhr.org/on‐the‐fourth‐anniversary‐of‐his‐trial‐icjhr‐renews‐its‐call‐for‐the‐release‐
of‐emirati‐academic‐dr‐nasser‐bin‐ghaith 
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، در 42ستگيري عبدا... بن عواد الشمسيهاي امارات متحده عربي به داشاره به اقدام مقام د)
ميالدي، بدون در اختيار داشتن حكم بازداشت و حبس اجباري  2018اوت سال  18روز 

  ، پيش از انتقال وي به زندان الوثبه؛2019او تا ماه فوريه سال 
ي به دن وشاشاره به قرار گرفتن او در مقابل دادگاه تجديدنظرخواهي فدرال و متهم  ه)

  ارتباط با حكومت قطر؛برقراري 
حبس ابد  ميالدي، به صدور حكم 2020مه سال  6اشاره به اقدام اين دادگاه در روز  و)

ماه حبس  6ماه، شامل  19عليه الشمسي پس از قرار دادن او در وضعيت نامعلوم به مدت 
 هاي مخفيانه و غيرقانوني؛در زندان

اين  ميالدي، در 2020ال در ماه مه سهاي خودسرانه، اشاره به ديدگاه كارگروه حبس ز)
وقي و هاي امارات متحده عربي به ارائه درخواست حقزمينه، مبني بر ضرورت اقدام مقام

ر د اجرا د بهاعمال آن در زمينه اين پرونده از طريق ارائه حكم بازداشت، كه در اين مور
 نيامده است؛

ي ر راستااه دقضايي در برابر دادگ اشاره به محروميت الشمسي از برخورداري از فرآيند ح)
و » اعالميه جهاني حقوق بشر«گيري در مورد قانوني بودن حبس او بر اساس تصميم

حبس  عنوانبهبه شمار آوردن حبس او  روازاينو » مجموعه اصول حمايت از همه افراد«
 درنگ وي؛هاي اين كشور جهت آزادي بيخودسرانه و درخواست از مقام

ه توج ه تأييد وضعيت نامناسب جسمي و روحي الشمسي از سوي مادر وي، بااشاره ب ط)
هاي ختالل، ديابت و سرطان كليه و همچنين افسردگي و ديگر افشارخونوي به  يابتالبه 

س ابد در مورد محاكمه قرار گرفتن او و محكوميت وي به تحمل حب حالبااينروحي و 
 ه؛اي فاقد معيارهاي محاكمه منصفانمحاكمه

هاي امارات المللي براي عدالت و حقوق بشر از مقاماشاره به درخواست مركز بين ي)
هاي اضطراري و مؤثر در راستاي نجات اين زنداني، با متحده عربي جهت برداشتن گام

توجه به قرار گرفتن او در معرض دستگيري خودسرانه و ناپديدشدگي قهري در 

                                                            
4 2 Abdullah bin Awad al‐Shamsi 
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ها به منظور كسب اعتراف و در ه در جريان بازجوييهاي غيرقانوني و اعمال شكنجزندان
  دان دسترسي وي به نماينده حقوقي؛ميانه فق

اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از امارات متحده عربي جهت احترام  ك)
  ؛43گذاردن به حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زندانيان

  

، در روز 44المللي براي آزادي در امارات متحده عربيينانتشار گزارش از سوي كارزار ب -3
، در خصوص ناكارآمدي امارات متحده عربي در آزاد كردن 1400 ماهفروردين 4چهارشنبه 

  ، مبني بر:19 –گيري كوويد عقيدتي، يك سال پس از آغاز همه –زندانيان سياسي 
الي سر عبه درخواست كمي تداوم ناكارآمدي دولت امارات متحده عربي به پايبندي الف)

كردن  هاي اين كشور و آزادحقوق بشر سازمان ملل جهت پرداختن به شرايط ناگوار زندان
  ؛ 19 –گيري كوويد عقيدتي، يك سال پس از آغاز همه –زندانيان سياسي 

ر ماه دميالدي و سپس  2020اشاره به اقدام ميشل باچله در اواخر ماه مارس سال  ب)
هاي الزم در راستاي حمايت از ها به اتخاذ اقدام، به درخواست از دولتژوئن همين سال

ينه ناپذيري حفظ فاصله اجتماعي و قرنطسالمت و ايمني زندانيان، با توجه به امكان
  ها؛بيماران در زندان

غلب اودن اشاره به توجه اين مقام سازمان ملل به انباشتگي جمعيت و غيربهداشتي ب ج)
هاي الزم به خدمات بهداشتي ها به فراهم آوردن دسترسيهاي آنم اقدام مقامها و عدزندان

  هاي امارات متحده عربي نيز از اين موارد مستثناء نيستند؛و درماني كه زندان
هاي امارات به دليل شرايط غيربهداشتي و انباشتگي گسترده اشاره به بدنام بودن زندان د)

هاي پزشكي كافي: هاي زندان از فراهم آوردن مراقبتاع مقامها، عالوه بر امتنجمعيت در آن

                                                            
  المللي براي عدالت و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش مركز بين 43

 http://icjhr.org/uae‐concern‐over‐fate‐of‐omani‐detainee‐on‐the‐brink‐of‐suicide‐for‐not‐
being‐released 
4 4 International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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هاي كوچك با هاي الصدر، الوثبه و الرزين در سلولگفتني است كه زندانيان محبوس در زندان
  تصفيه هواي ضعيف به سر برده و به آب آشاميدني سالم و غذاي كافي دسترسي ندارند؛

آزادي در امارات متحده عربي، در ماه فوريه سال  المللي براياشاره به اقدام كارزار بين ه)
و مركز  45ها براي دموكراسي و حقوق بشرميالدي، به همراه مؤسسه آمريكايي 2021
اي مشترك، خطاب به چهل و ، به ارائه بيانيه46المللي براي عدالت و حقوق بشربين

رياي عالي ششمين جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر درخواست از كميسا
گيري در نظام حقوق بشر جهت پرداختن به واكنش امارات متحده عربي در قبال اين همه

هاي اين كشور به اتخاذ تدابير الزم به منظور هاي خود، با توجه به عدم اقدام زندانزندان
از طريق افزايش ميزان صابون و مواد ضدعفوني  ازجملهممانعت از شيوع اين بيماري، 

ت و يا توزيع دستكش و ماسك صورت: اين در حالي است كه زندانيان بيمار نيز كننده دس
هاي پزشكي الزم برخوردار نبوده و داروهايي براي درمان دردهاي خود دريافت از مراقبت

 كنند؛نمي

بني بر مميالدي،  2020بان حقوق بشر، در ماه ژوئن سال اشاره به گزارش سازمان ديده و)
نيان از سيستماتيك عليه زندا هايسوء رفتارهاي امارات و اعمال ي زندانشرايط غيربهداشت

  :ازجملهدر اين كشور،  19 –گيري كوويد آغاز همه
  هاي نامعلوم؛هاي بيماري به مكانانتقال زندانيان برخوردار از نشانه -
 د؛مورد آزمايش قرار ندادن افراد در تماس با زندانيان بيمار در اغلب موار -

ا سلول بقرنطينه مشابه  –روز  17محبوس كردن زندانيان بيمار در قرنطينه به مدت  -
 وان است دانيانفرادي كه در تناقض با حداقل مقررات معيار سازمان ملل براي رفتار با زن

سياسي در اين  –آزاد كردن زندانيان عقيدتي  هاي امارات درهاي زندانكارآمدي مقامنا -
  شرايط؛

ميالدي، به آزاد كردن  2020هاي اماراتي، در اواخر ماه آوريل سال ه اقدام مقاماشاره ب ز)
هزار زنداني، در راستاي سنت ساالنه عفو زندانيان در ماه رمضان: اين در حالي  4بيش از 

                                                            
4 5 Americans for Democracy and Human Rights (ADHRB) 
4 6 International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) 
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، احمد ديگرعبارتبهشدند. سياسي نمي –است كه اين زندانيان شامل زندانيان عقيدتي 
حقوق بشر و ناصر بن غيث، استاد دانشگاه، كه هر دو نيز بيمار منصور، مدافع سرشناس 

  اند؛اند، در اين مدت آزاد نشدههاي درماني محروم ماندهبوده و از مراقبت
 زاديآاشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري بر اساس بيانيه سازمان ملل جهت  ح)
  ها وي و ايمني زندانداشتسياسي و بهبود وضعيت به –درنگ زندانيان عقيدتي بي
اشاره به در پيش بودن ماه رمضان و امكان آزادي زندانيان بيشتر بر اساس سنت عفو و  ط)

رو درخواست از دولت امارات متحده عربي جهت به شمار آوردن مدافعان حقوق بشر و ازاين
  .47آميز خود در ميان آزادشدگانتمامي زندانيان محبوس به دليل مخالفت صلح

  

ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساوارد نقض حقوق ب) م
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان *

شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
متحده ت ، در خصوص اقدام نيروهاي برخوردار از حمايت امارا1400 ماهفروردين 12

ين نكات محوري ا. ها تن از شهروندان استان حديدهعربي در جنوب يمن به دستگيري ده
   گزارش عبارتند از:

 11نبه ، در روز چهارش»َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوقصدور بيانيه از سوي  الف)
 تحده عربي در، مبني بر اقدام نيروهاي برخوردار از حمايت امارات م1400 ماهفروردين

ها در ها تن از شهروندان استان حديده و حبس آناحل غربي اين كشور به دستگيري دهس
هاي اجتماعي و ابراز هاي غيرقانوني، به دليل به اشتراك گذاردن مطالبي در شبكهزندان

  نگراني عميق اين نهاد حقوق بشري در اين زمينه؛

                                                            
http://icfuae.org.uk/press‐المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: گزارش كارزار بين 47

releases/uae‐fails‐release‐prisoners‐conscience‐one‐year‐after‐start‐covid‐19‐pandemic  
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، در 49و الخواخه 48ي حيستن از نواح 20اشاره به اقدام اين نيروها به دستگيري  ب)
جنوب استان حديده، به بهانه ارتباط با انصارا...: گفتني است كه اكثريت اين شهروندان، 

  برند؛ها، همچنان در حبس به سر ميهاي مردمي جهت آزادي آندرخواست رغمبه
عدم  وهاي سياسي تأكيد اين نهاد حقوق بشري بر مبتني بودن اين اتهامات بر انگيزه ج)
امشخص ناتهامات مزبور گسترده و  اينكهجه به ها از توجيه قانوني، با تورخورداري آنب

 تنها نهادي كه از –آيند اي جدي به حوزه اختيارات قوه قضائيه به شمار ميبوده و حمله
 قدرت دستگيري و حبس شهروندان بر اساس مباني حقوقي برخوردار است؛

شان در شماري از ين زندانيان مبني بر حبس بستگانهاي ااشاره به اظهارات خانواده د)
زندان اطالعاتي مقاومت ملي به مديريت محمد عبدا... صالح در  ازجملههاي كشور، زندان

 ، از رهبران سلفي؛52، به مديريت علي كنيني51و بازداشتگاه تيپ سِوِن جاينتز 50شهر الُمخاء

هاي برخوردار از حمايت امارات اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از نيرو ه)
هاي بهداشتي جهت حفظ درنگ زندانيان، اعمال پروتكلمتحده عربي، جهت آزاد كردن بي

هاي هاي خودسرانه و ناپديدشدگيها و متوقف ساختن دستگيريسالمت و ايمني آن
  ؛53قهري شهروندان اين كشور

  

 5شنبه جت آي، در روز پنتحليلي ميدل ايس –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
وي سفقره يورش هوايي از  22766 كمدست، در خصوص انجام 1400 ماهفروردين

  ست:انكات مهم اين گزارش به شرح زير . نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به يمن
شنبه، مبني بر ارائه هاي يمن، در روز پنجانتشار گزارش از سوي نهاد پروژه داده الف) 

ساله نيروهاي ائتالف بر يمن و اقدام اين  6ن اطالعات در زمينه تأثير حمالت جديدتري
                                                            

4 8 Hays 
4 9 Al‐Khawkhah 
5 0 Al‐Mokha 
5 1 Seven Giants Brigades 
5 2 Ali Kinini 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  53
https://www.middleeastmonitor.com/20210401‐rights‐group‐uae‐backed‐forces‐in‐
southern‐yemen‐arrest‐tens‐in‐hudaydah 
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فقره حمالت منفرد هوايي به  65982يورش هوايي و تا  22766 كمدستنيروها به انجام 
ها اماكن ميالدي، كه يك سوم آن 2015اين كشور از زمان آغاز منازعات در سال 

 اند؛ها را هدف قرار دادهي و بيمارستانمدارس، مناطق مسكون ازجملهغيرنظامي، 

نيز بر  ها را امارات متحده عربيكه مديريت آن –اشاره به منجر شدن اين كارزار هوايي  ب)
فتني تن ديگر: گ 9815غيرنظامي و مجروح شدن  8759به كشته شدن  –عهده داشته است 
 شود؛جاري ميالدي ميمارس سال  10اين حمالت تا روز  ها شامل آماراست كه اين داده

وايي در يورش ه 10كم اشاره به اقدام نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان به انجام دست ج)
ن در درصد از اين حمالت به اهداف غيرنظامي: اي 29طور متوسط و اختصاص يافتن روز، به

ن رغم شناسايي اهداف خود، همچنان اماكها، بهدرصد از اين يورش 47حالي است كه 
 اند و بر اساس گزارش جديد سازمان نجات كودكان،غيرنظامي را مورد هدف قرار داده

 چهارم از تلفات جنگ يمن در دو سال اخير به كودكان اختصاص يافته است؛كم يكدست

بدترين بحران  عنوانبهشمار آمدن يمن، پس از گرفتار آمدن در اين جنگ، اشاره به به د)
اين  درصد از جمعيت 66ميليون تن از مردم آن ( 20,7 ازين توجه به بابشري جهان 

نگ شش ج: اين در حالي است كه اين امدادرسانيميليون كودك به  11,3 ازجملهكشور)، 
ها را در آن هزار تن از مردم اين كشور شده، شيوع بيماري 230ساله منجر به كشته شدن 

 رقم زده و يمن را در آستانه قحطي قرار داده است؛

 86و افزايش  2018و  2017هاي اشاره به كاهش يافتن ميزان حمالت هوايي در سال ه)
ول ماه طميالدي در قياس با سال گذشته آن: گفتني است كه در  2020درصدي آن در سال 

نگار امهبا به قتل رسيدن جمال خاشقچي، روزن زمانهمميالدي و  2018اكتبر سال 
سابقه درصد كاهش يافته است كه آماري بي 37ميزان  سعودي، حمالت هوايي به يمن به

 آيد؛به شمار مي

نرسيدن آن  حالدرعينميالدي و  2020اشاره به افزايش ميزان حمالت هوايي در سال  و)
  ؛2018هاي پيش از ي حمالت در سالبه سطوح باال
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ال جاري حمله هوايي در ماه فوريه س 91اشاره به اقدام نيروهاي ائتالف به انجام  ز)
  ؛54آيدميالدي به شمار مي 2020ميالدي كه كمترين ميزان از ماه ژانويه سال 

  

، 1400 ماهفروردين 3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز سه -3
 جنگ يمن به كودكان. يان غيرنظاميچهارم از كل قرباندر خصوص اختصاص يافتن يك

  اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت

ته انتشار گزارش از سوي سازمان نجات كودكان در خصوص جنگ يمن، مبني بر كش الف)
 ميالدي و به اين ترتيب، 2020تا  2018هاي كودك، تنها در فاصله سال 2300شدن بيش از 

ين اسال به كودكان:  3چهارم از قربانيان غيرنظامي اين جنگ در اين اختصاص يافتن يك
  ؛افزايد كه شمار واقعي قربانيان جنگ يمن بيش از آمار اعالم شده استيگزارش م

بر  اشاره به گزارش اخير صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل (يونيسف) مبني ب)
هاي تعز و حديده در ماه كودك ديگر در استان 33كودك و مجروح شدن  8كشته شدن 

ن ر ايها ميان نيروهاي متخاصم دريمارس سال جاري ميالدي، با توجه به تشديد درگي
  هاي گذشته؛منطقه ظرف هفته

اشاره به سخنان رئيس بخش يمن سازمان نجات كودكان، مبني بر زندگي كردن  ج)
پايان و شرايط هولناك و كشته و سال در كابوس بي 6كودكان يمن در مدت بيش از 

  ؛55ها در اين كشور بر اثر جنگزخمي شدن هر روزه آن
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 2 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –نتشار گزارش از سوي پايگاه خبري ا -4
رگ يك زن ، در خصوص اظهارات يك مقام سازمان ملل در رابطه با م1400 ماهفروردين

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. در هر دو ساعت در يمن
ت سازمان ملل، مبني بر مرگ يك ، مدير اجرايي صندوق جمعي56اظهارات ناتالي كَِنم الف)

 اينكهزن در هر دو ساعت در يمن، به دليل رو به وخامت نهادن نظام بهداشت، با توجه به 
درصد از مراكز بهداشتي و درماني اين كشور آمادگي ارائه خدمات به مادران و  20تنها 

  كودكان را دارند؛
ه ه مشاركت فعاالنگ يمن، بهاي درگير جندرخواست اين مقام سازمان ملل از طرف ب)

 ودجهبمالي جهت دو برابر نمودن  تيابي به صلح و درخواست از حامياندر راستاي دس
 اهدايي خود براي كمك به اين كشور؛

هاي يامدپاشاره به اقدام اين مقام سازمان ملل به مورد نظارت قرار دادن مستقيم  ج)
ستاي انان در راان و مسئوليت امدادرسبراي زنان و دختر ويژهبهوضعيت انساني در يمن، 

 كاهش آالم مردم اين كشور در دشوارترين شرايط؛

 هاي سازمان ملل و صندوق جمعيت اين سازمان، در راستايتأكيد بر تداوم تالش د)
زه يق مبارشور، از طربه زنان و دختران در ميانه بحران بشري در اين ك ويژهبهامدادرساني، 
 ها بر اساسيابي اولويتي، ارتقاء پايبندي به معيارهاي اخالقي و ارزهاي جنسيتبا خشونت

  تغذيه در آن؛انداز قحطي و سوءآالم انساني، ضمن ابراز نگراني در خصوص چشم
اشاره به مواجه بودن مراكز درماني در يمن با شرايط دشوار به دليل تداوم اين منازعه  ه)

 .57خونين در كشور در طول هفت سال گذشته
  

                                                            
5 6 Natalia Kanem 
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