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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 مردماز سازمان آمدهدستبهآشكار 
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*
 ماهينفرورد 30انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه  -1

در ن جايزه واسالو هاول به ُلجين الهذلول، فعال حقوق زنا، در خصوص اهداء 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش . سعوديعربستان 

وراي كه از سوي اجالس پارلماني ش -واسالو هاول  يجايزه حقوق بشر يااعط الف)
ه فتني است ك: گبه لجين الهذلول، فعال حقوق زنان در سال جاري – شودمي اهداءاروپا 

  ه است؛ر شداين جايزه امسال به دليل پاندمي كرونا به صورت آنالين برگزا ءمراسم اعطا

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

Human  Rights  (OHCHR)( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN  Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)المللي كارزار بين )؛
 International Campaign for Freedom in the United Arab Emiratesبراي آزادي در امارات متحده عربي (

(ICFUAE)) ؛ پايگاه خبري بحرين ميرور(Bahrain Mirrorها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين )؛ مؤسسه آمريكايي
)Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛
)Bahrain  Institute  for  Rights  and  Democracy  (BIRD) شبكه خبري يورونيوز  شبكه خبري دويچه وله؛)؛
)Euronews(رپريو«سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به  ) و «Reprieve.(  
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هاي لُجين الهذلول براي احقاق حقوق زنان در تالش اشاره به تقدير به عمل آمدن از ب)
به صورت مجازي در مراسم  ،ساله 31 ،لينا الهذلول، خواهر لُجين: گفتني است كه كشورش

  ؛2جايزه واسالو هاول شركت كرد و به نيابت از سوي خواهرش جايزه را دريافت كرد ياعطا
، عدم رونازايهذلول به سكوت و اشاره به اقدام حكومت عربستان به واداشتن لجين ال ج)

  جايزه؛ يامكان حضور او شخصاً در مراسم اعطا
 قوق زنان دريكي از مشهورترين مدافعان ح عنوانبهبه شمار آمدن لجين الهذلول  د)

 هاي حقوق بشري و دادن فراخوان جهت لغو ممنوعيتعربستان سعودي به دليل فعاليت
ممنوعيت  ميالدي، كه پس از مدت كوتاهي اين 2018رانندگي براي زنان، در ماه مه سال 

 رسمي لغو شد؛ طوربهها ساله از سوي حكومت عربستان ده

سال و  5حمل ميالدي، به ت 2020اشاره به محكوميت الهذلول در پايان ماه دسامبر سال  ه)
 حبس خود او بيش از دو سال از ازآنجاكهاما : ضد تروريسمماه حبس، بر اساس قانون  8
ان آزاد و روز از زند 1001پس از ميالدي،  2021 سال فوريه ماه ا متحمل شده بود، درر

ايد خالفي، ب ترينكوچكبه اين معنا كه با  تبديل شد،مجازات او به حبس تعليقي  مابقي
از  به مدت پنج سال اجازه خروج وي همچنينبقيه حبس خود را در زندان بگذراند. 

  ؛نخواهد داشترا كشور 
شاره به اظهارات اعضاء خانواده لجين، مبني بر قرار گرفتن او در زندان در معرض ا و)

 ؛3، رد اين ادعا از سوي حكومت عربستانحالدرعينشكنجه و 
  
، در 1400 ماهفروردين 27الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

  وس در مكاني نامعلوم.خصوص هراس از وضعيت سالمتي مدافع حقوق بشر محب
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
  .شودبه فعاالن حقوق بشر اعطا مي 2013هزار يورو همراه است و از سال  60جايزه واسالو هاول با  2
 بازيابي در لينك:  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل 3

https://b2n.ir/h79342 
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، مدافع حقوق بشري 4ها از وضعيت سالمت و بهزيستي محمد القحطانيافزايش هراس الف)
در عربستان سعودي، اطالعي از  5كه پس از مثبت شدن آزمايش كروناي او در زندان الحائر

  وي در دسترس نيست؛
كانون حقوق مدني و  گذارانبنيانمحمد القحطاني، يكي از  اشاره به محكوميت ب)

هاي يكي از معدود سازمان ازاينپيشكه در حال حاضر منحل شده و  – 6سياسي سعودي
سال حبس تنها براي  10به تحمل  –آمده است حقوق بشري مستقل عربستان به شمار مي

  آميز خود؛هاي صلحگراييكنش
، معاونت بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي در سازمان 7معلوفاشاره به اظهارات لين  ج)

الملل، مبني بر منجر شدن محروميت محمد القحطاني از تماس با خانواده خود، به عفو بين
 منظوربهرحمانه ارتباط او با جهان خارج، در شرايطي كه ارتباط با اعضاء خانواده توقف بي

  حياتي است؛ حصول اطمينان از وضعيت سالمت وي امري
و در اهاي زندان خطاب به همسر محمد، مبني بر قرار گرفتن اشاره به اظهارات مقام د)

شمار  توضيحاتي كه توجيهي براي قطع ارتباط او با جهان خارج به –شرايط قرنطينه 
ع ر زمينه شيودضمن تأكيد بر لزوم محدود و متناسب بودن تدابير اتخاذ شده  –آيد نمي

ها به حبس انفرادي و ديگر موارد نقض و ضرورت منجر نشدن آن 19 –د بيماري كووي
  حقوق بشر؛

هاي گريتأكيد بر مورد مجازات قرار گرفتن ناعادالنه محمد القحطاني براي كنش ه)
، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام ابتداز اآميز خود و ضرورت محبوس نشدن او صلح
 بدون قيد و شرط وي، فراهم آوردن امكان درنگ وهاي سعودي به آزاد كردن بيمقام

 هاي پزشكي الزم؛تماس او با خانواده خود و ارائه مراقبت

                                                            
٤ Mohammed al‐Qahtani 
٥ Al Ha’ir 
٦ Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) 
٧ Lynn Maalouf 
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در  19 –قرار داشتن زندانيان به بيماري كوويد  ابتالاشاره به در معرض خطر  و)
قدان هاي عربستان سعودي به دليل انباشتگي جمعيت، وضعيت نامناسب بهداشتي و فزندان

دام به هاي زندان الحائر اقمقام حالبااينهاي پزشكي الزم: گفتني است كه ارائه مراقبت
   اند كه مايل به دريافت واكسن هستند؛گردآوري اطالعات در خصوص زندانياني كرده

هاي خود از الملل به مورد تأكيد قرار دادن درخواستاشاره به اقدام سازمان عفو بين ز)
ها، در آغاز با آزاد در زندان اهش انباشتگي جمعيتهاي عربستان سعودي جهت كمقام

آميز از حقوق خود در زمينه مندي صلحدرنگ تمامي افرادي كه تنها به دليل بهرهكردن بي
 اند؛آميز محبوس شدهآزادي بيان و تجمعات مسالمت

هاي بهداشتي، به هاي زندان در زمان اعمال محدوديتتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ح)
ده انواخاهم آوردن راهكارهاي جايگزين كافي جهت برقراري ارتباط ميان زنداني با فر

دسترسي آزاد و  ازجملهها، كاهش عواقب اين محدوديت منظوربهخود و جهان خارج، 
 م و ديگرهاي ويدئويي و همچنين دريافت مواد غذايي الزكافي به تلفن، اينترنت و ارتباط

  ضروريات مورد نياز؛
هاي ها در خصوص ايمني محمد القحطاني در پي گزارشره به تشديد هراساشا ط)

كوويد  بيماري به مبتالدريافتي از اعضاء خانواده ساير زندانيان مبني بر افزايش تعداد افراد 
هاي شده است: اين در حالي است كه مقامدر بندي كه وي در آن نگاهداري مي 19 –

  اند؛نكرده ندان الحائر منتشرزينه گسترده شيوع بيماري در اي رسمي در زمزندان هيچ بيانيه
گذاران كانون حقوق مدني و ، يكي ديگر از بنيان8يادآوري كردن مرگ دكتر عبدا... الحميد ي)

در همين زندان به دليل  –كه همراه با محمد القحطاني دستگير شده بود  –سياسي سعودي 
زم: اين در حالي بود كه پزشك به وي گفته بود هاي پزشكي المحروميت از دريافت مراقبت

  كه بايد تحت جراحي قلب قرار بگيرد؛

                                                            
٨ Abdullah al‐Hamid 
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هاي زندان به وي گفته بودند كه چنانچه ها حاكي از آن است كه مقامهمچنين گزارش ك)
ها قطع خانواده خود را در جريان شرايط سالمتي خويش قرار دهد، ارتباطش را با آن

 ؛9كنندمي
  
، 1400 ماهفروردين 26شنبه الملل، در روز پنجارش از سوي سازمان عفو بينانتشار گز -3

هاي متوالي به دليل نظام ها زن سريالنكايي براي ماهدر خصوص حبس به ناحق ده
  از: اندعبارتورهاي اين گزارش برخي از مح جويانه كفالت.استفادهسوء

ها كارگران كه اكثريت آن –ايي زن سريالنك 41 كمدستاشاره به حبس خودسرانه  الف)
بستان هاي متوالي در يك مركز اخراج اتباع بيگانه در عربراي ماه –خانگي مهاجر هستند 

  سعودي و در انتظار استرداد به كشور خود؛
 مربوط به اخراج اتباع بيگانه داشته شدن اين زنان در يك بازداشتگاهاشاره به نگاه ب)

سه تن از آنان  كمدستماه: اين در حالي است كه  18تا  8 (ترحيل) در رياض براي مدت
هاي پزشكي ها نيازمند دريافت كمكبه همراه كودكان خود محبوس شده و يكي از آن

 اضطراري است كه از آن محروم مانده است؛

اشاره به حاكي بودن موقعيت اين زنان از چگونگي گرفتار آمدن كارگران خانگي در  ج)
جويانه كفالت (قيوميت): گفتني است كه عربستان سعودي، در ماه استفادهءنظام ذاتاً سو
ميالدي، اقدام به اعمال اصالحاتي در نظام كفالت نمود، اين در حالي  2021مارس سال 

ميليوني  10درصد از جمعيت  30است كه اين اصالحات شامل كارگران مهاجر خانگي كه 
 ؛10شوددهند، نميميكارگران مهاجر در اين كشور را تشكيل 

                                                            
   الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 9

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/saudi‐arabia‐fears‐for‐health‐of‐
imprisoned‐human‐rights‐defender‐held‐incommunicado 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 10
، در خصوص ناكافي بودن 1400فروردين ماه  5شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده*

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:كارگران.  نجام شده در زمينه حقوقاصالحات ا
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اي از اصالحات جديد در حوزه كار و ميالدي، به معرفي مجموعه 2021اقدام عربستان سعودي، در ماه مارس سال  الف)

  خاص؛رايط شبرخي  فراهم آوردن امكان الزم براي كارگران مهاجر جهت تغيير شغل، بدون كسب اجازه از كارفرمايان خود در
گرايانه كفالت (ضمانت رواديد) و كارگران مهاجري كه تحت استفادهاشاره به مشتمل نشدن اين اصالحات بر لغو نظام سوء ب)

آيند و از كمترين پذيرترين اقشار به شمار ميپوشش قانون كار قرار ندارند، از جمله كارگران خانگي و كشاورزان كه از جمله آسيب
: به عبارت ديگر بر اساس اين اصالحات به كارگران مهاجر براي نخستين بار اجازه ارائه درخواست خروج از ها برخوردارندحمايت

 كند؛دهد، اما نظام دريافت مجوز خروج را كه ناقض حقوق بشر است، لغو نميكار بدون مجوز كارفرمايان را مي

ن حقوق بشر، مبني بر برخورداري عربستان سعودي از يكي بااشاره به اظهارات مايكل پيچ، معاونت بخش خاورميانه ديده ج)
آفرين ترين ساختارهاي نظام كفالت در منطقه، ضمن تأكيد بر اين امر كه اصالحات مزبور محدود و مشكلجويانهاستفادهاز سوء

 شوند؛و ديگر كارگران نميها تن از كارگران خانگي كنند، همچنين شامل ميليونبوده و به هيچ عنوان نظام كفالت را فسخ نمي

دهنده خدمات شغلي هها كارگر مهاجر عمدتاً ارائدرصد از نيروي كار بخش خصوصي از ميليون 80اشاره به تشكيل يافتن  د)
جويانه كفالت مبتني بر برخورداري كارفرمايان از قدرت گسترده استفادهدستي، فروشندگي و خدماتي و تحت نظارت نظام سوء

  ها در كشور؛جايي و وضعيت حقوقي آننترل جابهدر زمينه ك
اي از موارد كارگران مهاجر به كمك اعمال مجموعه گسترده پذيرياشاره به توانايي اين نظام در زمينه تحكيم آسيب ه)

  اجباري؛ شان به انجام كارها گرفته تا تأخير در پرداخت دستمزد و ناگزير كردنهاي آناستفاده، از مصادره گذرنامهسوء
نياز به كسب رضايت كارفرما براي تغيير يا ترك  - ركن اصلي نظام كفالت  5اشاره به شامل شدن اين اصالحات تنها بر دو مورد از  و)

المللي حقوق بشر، هر فردي حق ضمن تأكيد بر محدوديت اين تغييرات، با توجه به اين كه بر اساس قانون بين –شغل و ترك كشور 
  را داراست؛ خروج از كشور

اشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي كارگران مهاجر جهت ارائه درخواست الكترونيكي به منظور ترك كشور، يا كسب رواديد  ز)
ورود مجدد و يا رواديد خروج نهايي از وزارت منابع انساني و توسعه اجتماعي، به شرط برخورداري از اجازه اقامت، قرارداد كاري و 

ريال سعودي  200هاي مربوط به رواديد از سوي كارگر و نه كارفرما كه در حال حاضر عتبر و ضرورت پرداخت هزينهگذرنامه م
 10دالر آمريكا) است: بر اين اساس پس از ارائه درخواست از سوي كارگر مهاجر، كارفرماي وي در جريان قرار گرفته و  53(معادل 

 ند؛روز مهلت دارد تا در اين زمينه تحقيق ك

ناپذيري اقدام يك كارگر مهاجر به ارائه روزه براي رواديد خروج و ورود مجدد و امكان 30اشاره به تعيين مدت زمان  ح)
مستقل درخواست رواديد چندمنظوره و قرار داشتن قدرت افزايش زمان رواديد تنها در اختيار كارفرما: همچنين چنانچه كارگر 

به طور دائم از كار كردن در عربستان سعودي منع خواهد شد، كه اين امر در مورد  روز بازنگردد، 30مزبور ظرف مدت 
 كارگري كه كشور را با استفاده از رواديد خروج نهايي، اما پيش از اتمام قرارداد خود ترك كند نيز مصداق خواهد يافت؛

ار گرفتن آن در كنار نظام قديم: اين بدان معنا اشاره به جايگزين نشدن اين نظام و قوانين جديد با نظام قديمي و تنها قر ط)
درآمد و براي معيشت، غذا و حمل و نقل وابسته به هايي كه داراي مشاغل كماست كه بخشي از كارگران مهاجر، به ويژه آن

رگز از كارفرمايان خود هستند و ممكن است از اين اصالحات آگاهي نداشته و يا دسترسي به فضاي مجازي نداشته باشند، ه
 اين تغييرات اطالع نيافته و نتوانند از آن بهره ببرند؛

جويانه كفالت در اصالحات جديد، از جمله متكي بودن كارگران استفادهاشاره به باقي ماندن ساير اركان نظام سوء ي)
به عبارت ديگر مسئول شان جهت تسهيل ورود به كشور، اقامت و اشتغال در آن، ها به كارفرمايانمهاجرات و وابستگان آن

بودن كارفرمايان براي ارائه درخواست، تجديد و فسخ مجوز اقامت و اشتغال: گفتني است كه چنانچه كارفرمايي اين فرآيندها 
شوند. همچنين كارگران مهاجري شان بدون كوچكترين تقصيري از دريافت اسناد و مدارك معتبر منع ميرا طي نكند، كارگران

اند، همچنان براي تغيير شغل نياز به شده در قرارداد خود را به پايان نرسانده و يا كمتر از يك سال كار كردهكه دوره تعيين 
  شان دارند؛كسب اجازه از كارفرمايان

اشاره به تداوم يافتن مواردي چون، مصادره گذرنامه، هزينه باالي استخدام و اقدامات فريبكارانه در زمينه استخدام  ك)
 ها؛هاي كارگري يا اعتصابها از مجازات، همچنين ممنوعيت پيوستن كارگران به اتحاديهو معافيت آنكارگران 



  9                  )             2( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيي نگاهي به كارنامه حقوق بشر
 

 

  

 

ن عفو ازماساشاره به اظهارات لين معلوف، معاونت بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي در  د)
هاي رحمانه و غيرانساني بودن حبس كارگران مهاجر براي دورهالملل، مبني بر بيبين

  آيند؛مير ماه، كه هيچ تخلفي انجام نداده و خود قرباني اين روند به شما 18مدت تا طوالني
ن عربستا ت دراشاره به اقدام اين زنان به ترك خانه و خانواده خود به اميد كسب معيش ه)

جويانه قيوميت كه به استثمار و استفادهشان در نظام سوءسعودي و در عوض گرفتار آمدن
پردازد: اين در حالي است كه اين كارگران براي مدت زمان ها مياستفاده از آنسوء

 ارندمحبوس شده و هيچ امكان و فرصتي براي به چالش كشيدن اين وضعيت ند نامحدود
 ترس نيست؛نيز اطالعي در دس هايشانهخانوادشان به ها و پيوستنو از زمان آزادي آن

تأكيد بر ضرورت اقدام اضطراري حكومت عربستان سعودي به گسترش مقررات  و)
ران اي كه شامل كارگم كفالت به گونهحمايتي و اصالحات قانون كار در رابطه با نظا

  خانگي مهاجر نيز بشود؛
ا درنگ تمامي زناني كه تنههاي اين كشور به آزاد كردن بيتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ز)

هاي به دليل وضعيت مهاجرتي خود محبوس شده و همچنين لزوم همكاري با مقام
  خود؛ ها به كشورسريالنكايي در راستاي تسهيل بازگشت آن

ن راهم آمدها، همچنين عدم فاشاره به عدم اطالع اين زنان از اتهامات وارد شده به آن ح)
  هاي كنسولي؛ مكك هرگونهها به وكيل و يا دريافت امكان دسترسي آن

 اشاره به حبس بسياري از اين كارگران پس از عدم موفقيت جهت كسب اجازه از ط)
  ويش؛خعيت اقامتي قانوني كردن وض منظوربها مجوز كار كارفرمايان خود براي ترك كشور و ي

                                                                                                                                                            
ه استفاده هميشگي، از جمله دستمزدهاي پرداخت نشدميليون كارگر خانگي با موارد سوء 3,7اشاره به قرار داشتن بيش از  ل)

نزوا و س قهري، اتر، حبرخصي روزانه، مصادره گذرنامه و از همه مهمو يا به تعويق افتاده، ساعات كار طوالني بدون دريافت م
ها از تمامي موارد حمايتي قانون كار، از جمله اصالحات جديد هاي فيزيكي و جنسي و در عين حال، محروميت آناستفادهسوء

 ياد شده؛

ن ي و در عيگاه كلنمينه قوانين كار از اشاره به مثبت به نظر رسيدن اصالحات اعمال شده از سوي عربستان سعودي در ز م)
  ها ونه آنجويانه كارفرمايان و اقدامات استثمارگرااستفادهحال حاكي بودن جزئيات آن از تدوم قرار گرفتن كارگران در دام سوء

تر نظام د بزرگهاي آغازين بازآماشمار آوردن اين تدابير به عنوان گامهاي اين كشور به بهتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ن)
  كفالت و كارگري در قياس با شرايط كنوني.
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گفتني است كه بر اساس نظام كفالت در عربستان سعودي كه كارگران مهاجر را وابسته  ي)
  ؛11آوردها را فراهم ميكند، اين امر زمينه حبس نامحدود آنبه كارفرمايان خود مي

  
، در 1400 ماهفروردين 21ز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در رو -4

رهاي برخي از محو ».خيانت«خصوص اقدام عربستان سعودي به اعدام سه سرباز به جرم 
  از: اندعبارتاين گزارش 

، به اعدام سه ماهفروردين 21اشاره به اقدام حكومت عربستان سعودي، در روز شنبه  الف)
  ؛متهم شده بودند» شمنانكمك به د«و » خيانت شديد«كه به سرباز اين كشور 

 حالدرعيناشاره به انتشار اين خبر از سوي خبرگزاري رسمي عربستان سعودي و  ب)
ه چه اين افراد ب كهينا -عدم اقدام آن به آشكار كردن جزئيات ديگري در اين رابطه 

 ،اندطريقي و به كدام دشمنان عربستان كمك كرده
د از مور ربستان، پيشعسرباز در وزارت دفاع  عنوانهباشاره به اشتغال داشتن اين افراد  ج)

  شناسايي و بازداشت قرار گرفتن؛
ز سوي ها ادر دادگاه و سپس تأييد حكم آن ابتدااشاره به محكوم شدن سه متهم  د)

 هاي باالتر در رياض؛مقام

ساالنه شمار  ازنظرالملل، عربستان سعودي آمار سازمان عفو بين بر اساسگفتني است كه  ه)
هاي اول و دوم اين جدول چين و ايران به ترتيب در رده. اعداميان، سومين كشور جهان است

 ؛13نفر را اعدام شدند 184در عربستان در مجموع  ميالدي، 2019در سال . 12جاي دارند

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 11

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/saudi‐arabia‐dozens‐of‐sri‐lankan‐

women‐wrongfully‐detained‐for‐months‐due‐to‐abusive‐kafala‐system/ 
١٢ https://per.euronews.com/2020/04/21/amnesty‐2019-death‐penalty‐report‐china‐iran‐
saudi‐arabia‐iraq‐egypte 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 13
 https://per.euronews.com/2021/04/10/saudi‐arabia‐executed‐3‐soldiers‐for‐high‐treason‐
aiding‐enemy 
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، 1400 ماهفروردين 20انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -5
ني در درصد از محكومان زير سن قانو 80در خطر اعدام قرار داشتن  در خصوص همچنان

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  عربستان.
، در »14رپريو«اشاره به صدور بيانيه از سوي سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به  الف)

درصد از  80، مبني بر تداوم با خطر اعدام رو به رو بودن ماهفروردين 20روز جمعه 
  ؛اندافرادي كه به دليل ارتكاب جرم در زمان كودكي به اعدام محكوم شده

ر بهاي عربستان، در سال گذشته ميالدي، مبني ، اظهارات مقامحالدرعيناشاره به  ب)
 - مجرمان اصالحات فراگير در كشور در اين زمينه مبتني بر توقف اعدام كودك ياجرا

ه اين ها حتي گفته بودند كآن: اندم زير سن قانوني بودهافرادي كه در زمان ارتكاب جر
شود، يعني مجرماني هم كه در گذشته به دليل ارتكاب جرم شان عطف به ماسبق ميتصميم

  شد؛ اند، ديگر اعدام نخواهنددر زمان كودكي و نوجواني به اعدام محكوم شده
 2020ال سدر ماه مارس  كه –عدم اعالم اين فرمان سلطنتي  حالدرعيناشاره به  ج)

هاي هاي دولتي، طبق روال معمول و يا درج آن در روزنامهدر رسانه –ميالدي صادر شد 
 ياجرادر مورد  نان غربيو حقوقدا يهاي حقوق بشرگروهابراز نگراني  روازاينرسمي و 

 اين دستور؛

در  ري،ال جااشاره به اظهارات مقام كميسيون حقوق بشر عربستان، در ماه فوريه س د)
ي پاسخ به پرسش خبرنگار رويترز در خصوص شامل شدن اين مصوبه سلطنتي بر تمام

مول مش جرائم اين ممنوعيت استثنايي، تنها براي گروه اندكي از كهاينجرائم، مبني بر 
شريعت  ر موجود ازاين بدان معناست كه بنا بر تفسي: شود، اعمال مي»تعزير«قانون اسالمي 
 جرائمتوانند بزهكاران كودك را تحت دو دسته سعودي، قضات همچنان مي در عربستان

ت مجازا مانند تروريسم كه شامل ،مهم و جدي جرائم نخستديگر به اعدام محكوم كنند، 
  ؛قتل است ازاتمج كه قصاصشود، و ديگري مي» حد«تعيين شده در اسالم يعني 

                                                            
١٤ Reprieve 
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 ، در اينسازمان ملل متحد نگارش نامه به هاي سعودي بهاشاره به همچنين، اقدام مقام ه)
هاي اتمشمول مجاز جرائم زمينه، مبني بر اعمال فرمان سلطنتي مزبور تنها در موارد

  ؛»تعزيري«
مجرم كودك 10اشاره به آمار به دست آمده از سوي سازمان رپريو، مبني بر قرار داشتن  و)

 عنوانهباسالمي و يك نفرشان » دحدو«ها بر اساس نفر از آن 7كه در معرض خطر اعدام 
نفر از  تنها دوو اند و بنابراين با خطر اعدام روبرو هستند به اعدام محكوم شده» قصاص«

  ؛شوندو اعدام نمي شدهها مشمول فرمان سلطنتي آن
هاي عربستان اشاره به اظهارات مايا فوآ، رئيس رپريو، مبني بر حاكي بودن قصد مقام ز)

مجرم، از عدم به وقوع پيوستن تغيير در نظام كودك 10تن از  8دام براي همچنان اع
 .15هاي حكومت آن براي اصالح و پيشرفتقضايي اين كشور، به رغم تمامي وعده

  
  بحرين*
، 1400ماه وردينفر 23انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري بحرين ميرور، در روز دوشنبه  - 1

ينه لي حقوق بشر سازمان ملل جهت تحقيق در زمدر خصوص درخواست دفتر كميسارياي عا
  اند از:مرگ يكي از زندانيان سياسي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

اشاره به صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در  الف)
 صفحه رسمي اين سازمان در شبكه اجتماعي فيس بوك، مبني بر درخواست جهت انجام

  ؛17در زندان 16تحقيقات مستقل در زمينه مرگ عباس مالله

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://per.euronews.com/2021/04/09/saudi‐arabia‐80-of‐sentenced‐to‐death‐as‐minors‐

still‐face‐execution 
١٦ Abbas Malallah 

  :نيشيپ يهاسوابق در گزارش 17
بر مرگ  ي، مبن1400ماه  نيفرورد 18در روز چهارشنبه  تور،يمان ستيا دليم يلتحلي – يخبر گاهيپا يانتشار گزارش از سو*
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:. »يپزشك يياعتنايب« ليبه دل ينيبحر ياسيس يزندان كي

با توجه  ،»يعيعوامل طب« ليدر زندان بدنام جو، به دل ،ياسيس يبر مرگ عباس مالله، زندان يمبن نيبحر يهامقام ي) ادعاالف
گروه مخالف حكومت  نيتريالوفاق، اصل تيجمع هيانياست كه بنا بر ب يدر حال نيمزمن: ا يهايمارياز ب يناش يحمله قلب
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ز ان شماري هاي بحرين به آزاد كرداشاره به آگاهي اين نهاد سازمان ملل از اقدام مقام ب)
خواست در زندان، ضمن در 19 –عقيدتي در پي شيوع بيماري كوويد  –زندانيان سياسي 

ش افزاي سياسي با توجه به –يدتي از حكومت بحرين جهت آزاد كردن تمامي زندانيان عق
 گير؛ها به اين بيماري همهي آنابتالخطر 

اشاره به ابراز تأسف در خصوص مرگ عباس مالله در زندان و درخواست جهت  ج)
طرفانه و مستقل در زمينه مرگ وي و ارزيابي مجدد وضعيت سالمت انجام تحقيقات بي

  ؛18چنينيادث اينممانعت از تكرار وقوع حو منظوربهزندانيان 
  
، در 1400 ماهفروردين 20الملل، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

ايش هاي بحريني به ناديده گرفتن حق سالمت زندانيان در ميانه افزخصوص اقدام مقام
زارش گبرخي از محورهاي اين  در زندان جو. 19 –تعداد مبتاليان به بيماري كوويد 

  از: اندعبارت
                                                                                                                                                            

 يهايياعتنايو ب يرانسانيو غ زيآممخاطره طيشرا جهيدر نت يزندان نيمنفصل شد، مرگ ا يالديم 2016كه در سال  نيبحر
  است؛ وستهيدر زندان به وقوع پ يپزشك
در  يضدحكومت پس از متهم شدن به مشاركت در تظاهرات ،يالديم 2011مه سال  17مالله، در روز  يري) اشاره به دستگب

  ماه حبس؛ 6سال و  15او به تحمل  تيدر همان سال و محكوم نيدر بحر وستهيبه وقوع پ زشيدوران خ
از  يناش يهابا ساچمه يو مملو بودن بدن و يالديم 2019 او از سال يسالمت تي) اشاره به رو به وخامت نهادن وضعج
 انيها در ما مقامو را بناگوار ا تيوضع يزندان نياست كه خانواده ا ي: گفتنيتيامن يروهاين يانجام شده از سو يهايراندازيت

  الزم برخوردار شود؛ يپزشك يهاراقبتاز م يگذاشته و درخواست نمودند تا و
در  ،يوتص ليفا كيبند مالله، در هم يزندان ،يسيبر اظهارات محمود ع يمبن وم،يال نيروزنامه بحر ) اشاره به گزارشد

  سال؛ كيمدت  او از تماس با خانواده خود به تيمدت دو سال و محروم يبرا يخصوص محبوس بودن مالله در سلول انفراد
 شب، پس مهين يالدر سلول خود حو يبر سقوط و يمبن ،يزندان نيا يلحظات زندگ ني) اشاره به اظهارات او در مورد واپسه

  در تنفس؛ يو دشوار نهياز احساس سوزش در قفسه س
و  ديبه طول انجام هقيدق 10 يبرا يسيجهت هشدار دادن به نگهبانان كه بنا بر اظهارات ع انيزندان ري) اشاره به تالش ساو

  به خارج از سلول خود؛ يت انتقال زنداندستور جه افتيبر عدم در ياز نگهبانان مبن يكياظهارات 
  ؛جانآدر  يباختن و زندان و جان يهابندان او بر مقامهم يبر اثر فشارها مارستاني) اشاره به سرانجام انتقال مالله به بز
 در يروحان نيترقاسم، سرشناس يسيع خيكه ش وستيروز پس از آن به وقوع پ كي يزندان نياست كه مرگ ا ي) گفتنح
و  كرونا روسيو وعيش نهايكشور، در م يهاسالمت در زندان تيوضع نهيدر زم يبر ابراز نگران يمبن ياهيانيب ن،يبحر ديعتب
  .صادر نمود ،ياسيس انيزندان درنگيب يبر درخواست جهت آزاد ديتأك

  گزارش پايگاه خبري بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك: 18
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/59485.html 
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هاي در زندان جو در هفته 19 –اشاره به حاكي بودن شيوع گسترده بيماري كوويد  الف)
هاي بحرين در احترام گذاردن به حداقل مقررات رفتار با اخير از ناكارآمدي آشكار مقام

  ها از حق بر سالمت؛مندي آنزندانيان و حصول اطمينان از بهره
 مبتالزندانيان  توجهقابلعضاء خانواده زندانيان از شمار اشاره به حاكي بودن شهادت ا ب)

كه پيشاپيش به دليل انباشتگي  –از شرايط زندان  وتارتيرهبه اين بيماري و ارائه تصويري 
همچنين ايجاد ترديد در خصوص دعاوي  –جمعيت در وضعيت ناگواري قرار داشت 

 يوع بيماري در اين مكان؛اخير دولت اين كشور مبني بر تحت كنترل قرار داشتن ش

هاي صورت يا مواد هاي زندان به فراهم آوردن ماسكاشاره به عدم اقدام مقام ج)
هاي ساير تدابير پيشگيرانه، همچون انجام آزمايش ياجراكننده و بهداشتي و يا ضدعفوني

  معمول براي زندانيان؛
به بيماري  مبتالان اشاره به عدم شفافيت مديريت زندان در خصوص تعداد زنداني د)

هايي چون برقراري ارتباط با و مواجهه زندانيان بيمار با محدوديت 19 –كوويد 
  هاي خود؛خانواده

اشاره به اظهارات لين معلوف، معاونت بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي در سازمان  ه)
ن در راستاي هاي زنداالملل، مبني بر تأكيد بر وظيفه معين دولت بحرين و مقامعفو بين

به بيماري، ضرورت  ابتالها در قبال ريسك تضمين حق سالمت زندانيان و حمايت از آن
عدم به مخاطره انداختن زندگي افراد محبوس و لزوم حصول اطمينان از برخورداري 

هاي صورت و مواد ضدعفوني كننده، همچنين فراهم آوردن تمامي زندانيان از ماسك
 ها؛يكي در ميان زندانيان و مورد آزمايش قرار گرفتن مرتب آنامكان ايجاد فاصله فيز

، به آشكار ماهفروردين 3شنبه در روز سه ابتدااشاره به اقدام وزارت كشور بحرين،  و)
مورد به تأييد رسيده در اين مكان:  3كردن شيوع بيماري در زندان، ضمن تأكيد بر وجود 

 مبتالآمد در زمينه تعداد زندانيان ارشي روزاين در حالي است كه از آن زمان دولت گز
  منتشر نكرده است؛
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آوردن  هاي زندانيان و فعاالن حقوق بشر بحريني، به فراهماشاره به اقدام خانواده ز)
سامانه  به كمك 19 –به بيماري كوويد  مبتالزنداني  70فهرستي مشتمل بر نام بيش از 

دن آن ار دابهداشت اين كشور فراهم آمده و قرمجازي كه از سوي پايگاه اينترنتي وزارت 
هارشنبه الملل، همچنين اقدام اين نهاد حقوق بشري، از روز چدر اختيار سازمان عفو بين

 نيان؛به مصاحبه با اعضاء خانواده شش تن از زندا ماهفروردين 20تا جمعه  11

معضالت زندان  ينترمهميكي از  عنوانبهان شمار آوردن انباشتگي جمعيت همچنبه ح)
، به دليل زنداني در ماه مارس سال گذشته ميالدي 1500جو، به رغم آزاد شدن نزديك به 

ه شخصيت جامعه مدني ك 12از  يكهيچشيوع اين بيماري: اين در حالي است كه 
الملل نيز شوند و سازمان عفو بينداري مينگاه 7و در ساختمان شمار  شدهزندانيناعادالنه 
  اند؛ها شده است، آزاد نشدهدرنگ و بدون قيد و شرط آنر آزادي بيخواستا

دن هايي از سوي اين نهاد حقوق بشري، مبني بر محبوس بواشاره به دريافت گزارش ط)
ن متري و عدم تطابق ميزان مكا 4,5در  3هاي ها يا تعداد بيشتري از زندانيان در سلولده

ه ب، موسوم براي رفتار با زندانيان اقل مقررات معيارداري زندانيان با حدالزم براي نگاه
نباشتگي اهاي زندان به لحاظ قانوني، به كاهش مقررات ماندال، مبتني بر موظف بودن مقام

 داري زندانيان و حصولجمعيت در اين اماكن، فراهم آوردن مكان مناسب براي نگاه
  ؛هايشانوادهخانها با اعضاء اطمينان از امكان برقراري ارتباط آن

ي هاي بحرين به پرداختن اضطراري به معضل انباشتگتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ي)
 زجملهااند، جمعيت در زندان جو، با آغاز آزاد كردن زندانياني كه خودسرانه محبوس شده

آميز مندي صلحدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي كساني كه تنها به دليل بهرهآزاد كردن بي
 اند؛شدهزندانيوق خود از حق

نام هاي بحريني در زمينه فراهم آوردن امكان ثبتهاي مثبت مقاماشاره به اقدام ك)
يشاپيش و واكسينه كردن پ 19 –زندانيان براي واكسينه شدن در مقابل بيماري كوويد 

 ن درندازه در اين ناكافي بودن قابل توجه تدابير پيشگيران حالدرعينبرخي از زندانيان و 
  گيري؛راستاي مقابله با اين همه
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رنطينه كردن ق، مبني بر ماهفروردين 8اشاره به ادعاي دولت بحرين، در روز يكشنبه  ل)
سب شان مثبت بوده است، تحت درمان قرار دادن مناتمامي زندانياني كه پاسخ آزمايش

 ود در كمترين زمانهاي خها و فراهم آوردن امكان الزم برايشان جهت تماس با خانوادهآن
الملل زنداني مختلف به سازمان عفو بين 3هاي ممكن: اين در حالي است كه خانواده

 اند؛فروردين با زندانيان خود در تماس نبوده 14تا شنبه  8اند كه از يكشنبه گفته

خير هاي اتهر هفاشاره به اقدام اعضاي خانواده زندانيان به برگزاري چندين تجمع اعتراضي د م)
  ندانيان؛در زندان جو و درخواست جهت آزادي ز 19 –به دليل هراس از شيوع بيماري كوويد 

، اقدام به آزاد كردن ماهفروردين 20هاي بحرين در روز جمعه گفتني است كه مقام ن)
شخصيت  12پرويز نيز معروف است و يكي از  محمدجوادجواد كه به  محمدحسن

آيد، به همراه برخي ديگر از زندانيان نمودند. الزم به يسرشناس جامعه مدني به شمار م
ساله خود به  15جواد در حال گذراندن دوران محكوميت  محمدحسنيادآوري است كه 
  ؛19ميالدي بوده است 2011هاي ماه فوريه سال آميز در خيزشدليل مشاركت صلح

 

 20وق بشر در بحرينها براي دموكراسي و حقانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -3
، در 1400 ماهفروردين 18، در روز چهارشنبه 21و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين

خصوص دستور حكومت بحرين براي حبس خانواده زندانيان سياسي به دليل مشاركت در 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  آميز.هاي صلحاعتراض

اد حقوق بشري مبني بر دستور دادستان عمومي صدور بيانيه از سوي اين دو نه الف)
به اتهام تجمع غيرقانوني، به دليل  22برادر از منطقه كرباباد 3بحرين جهت حبس 

آميز در راستاي درخواست براي آزادي برادرشان محمد هاي صلحشان در اعتراضمشاركت
ر به علت شيوع ها در سراسر كشوبا تداوم اعتراض زمانهم، 23حميد عبدا... حسن الدقاق

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 19

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bahraini‐authorities‐flouting‐prisoners‐

rights‐to‐health‐amid‐rise‐in‐covid‐19-cases‐at‐jaw‐prison 
٢٠ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢١ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٢٢ Karbabad 
٢٣ Mohammed Hameed Abdulla Hasan AlDaqqaq 
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 هااعتراضويروس كرونا در زندان جو: اين در حالي است كه دو تن ديگر نيز در اين 
  ها تن براي بازجويي فراخوانده شدند؛دستگير و ده

ساله، به پاسگاه  46، 24اشاره به فراخوانده شدن يونس حميد عبدا... حسن الدقاق ب)
سته شد كه با بردارانش، ياسر حميد از وي خوا آنجاكه در  25پليس در منطقه السنابس

ساله، تماس گرفته  44، 27ساله و انور حميد عبدا... حسن الدقاق 35، 26عبد... حسن الدقاق
 درنگ به وي ملحق شوند؛ها بخواهد كه براي بازجويي بيو از آن

 18اشاره به حضور يافتن ياسر در داستان عمومي بحرين، در روز چهارشنبه  ج)
يگر شد: گفتني دروز  7به اتهام تجمع غيرقانوني كه منجر به حبس او براي ، ماهفروردين

ار نفر، غيرقانوني به شم 5فاقد مجوز بيش از  است كه بر اساس قوانين بحرين تجمع
 المللي حقوق مدني و سياسي است؛كنوانسيون بين 22آيد كه در تناقض با بند مي

ر دوچكي برادر به دليل مشاركت در تجمع كاشاره به مورد پرسش قرار گرفتن هر سه  د)
مد كه از سال درخواست جهت آزاد شدن برادرشان مح منظوربه –كرباباد  –روستاي خود 

فتني ميالدي، در حال گذراندن محكوميت طوالني مدت خود در زندان جو است: گ 2015
 يخونكمن هاي مختلفي چوبه بيماري مبتالاست كه محمد با يك كليه به دنيا آمده و 

 داسي شكل است؛

ر دهاي دريافتي در خصوص قرار گرفتن محمد، در دوران حبس خود، اشاره به گزارش ه)
هاي پزشكي صورت گرفته در قبال وي كه اعتناييهاي او به بيمعرض شكنجه و اعتراض

  ميالدي شد؛ 2018و  2016هاي منجر به بستري شدن طوالني مدت او در سال
اين زندان  21هاي اخير در ساختمان در هفته 19 –وع سريع بيماري كوويد اشاره به شي و)

هستند:  مبتالاي هاي زمينهو در معرض خطر قرار داشتن افرادي چون، محمد كه به بيماري
سه تن از زندانيان به ويروس كرونا را  يابتالهاي رسمي دولت تنها گزارش كهيدرحال

                                                            
٢٤ Yunes Hameed Abdulla Hasan AlDaqqaq 
٢٥ Sanabis 
٢٦ Yasser Hameed Abdulla Hasan AlDaqqaq 
٢٧ Anwar Hameed Abdulla Hasan AlDaqqaq 
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نفر است و مؤسسه حقوق  70بيش از  يابتالحلي حاكي از اند، گزارش فعاالن متأييد كرده
نفر را تأييد كرده و اين در حالي است كه  28 يابتالمستقل  طوربهو دموكراسي بحرين نيز 

 شود؛روزانه بر تعداد مبتاليان افزوده مي

هاي هاي مقاماشاره به منجر شدن ناكارآمدي در تحديد شيوع اين بيماري و تالش ز)
 18در  كمدستت پنهان نمودن شدت آن، به بروز اعتراضاتي در سراسر بحرين، كشور جه

  شهر و روستا در هفته گذشته؛
ها اشاره به گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين در خصوص فراخوانده شدن ده ح)

ماه، در ارتباط با فروردين 18و چهارشنبه  17شنبه تن ديگر براي بازجويي، در روزهاي سه
ها: اين در حالي است كه فعاالن محلي از احضار دو فرد بازداشت شده ركت در اعتراضمشا

است كه پسرش  28ها علي موحنااند، كه يكي از آنبه دادستان عمومي در روز آتي اطالع داده
 15كه پسر  29عنوان زنداني سياسي در زندان جو محبوس است و ديگري سيد سعيدبه

  ميالدي توسط پليس بحرين كشته شد؛ 2011 اش، سيد هاشم در سالساله
ي و ها براي دموكراسبه تأكيد حسين عبدا...، مدير اجرايي مؤسسه آمريكايي اشاره ط)

ه ب متحدهاياالتحقوق بشر در بحرين، بر ضرورت اقدام متحدان بحرين در بريتانيا و 
بحرين در  سازي مواضع خود در اين زمينه، مبني بر عدم تحمل مداخله حكومتشفاف

 ودرنگ و بدون قيد حق شهروندانش براي اعتراض، ضمن تأكيد بر ضرورت آزاد شدن بي
 شرط اين زندانيان سياسي؛  

مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني بر 30اشاره به اظهارات سيد احمد الوادعي، ي)
آزادي اعضاي  آميز مردم بحرين، در راستاي درخواست جهتمنجر شدن همواره تجمعات صلح

  هاي كشور؛هاي قضايي و ايجاد رعب و وحشت از سوي مقامشان، به آزار و اذيتخانواده
پاسخگويي به  جايبهاشاره به اقدام مجدد حكومت بحرين به سركوب معترضان  ك)

شان، ضمن تأكيد بر ضرورت اجازه ندادن به بحرين جهت پايمال هاي مشروعدرخواست
 .31د در زمينه تشكيل و مشاركت آزاد در اجتماعاتكردن حق شهروندان خو

                                                            
٢٨ Ali Muhanna 
٢٩ Sayed Saeed 
٣٠ Sayed Ahmed Alwadaei 
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  امارات متحده عربي*
، در روز 32المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -1

، در خصوص درخواست نمايندگان پارلمان اروپا جهت 1400 ماهفروردين 26شنبه پنج
در قبال وقوع موارد نقض سيستماتيك حقوق  پاسخگو نمودن دولت امارات متحده عربي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  بشر در اين كشور.
حزاب ااي سرگشاده از سوي ائتالفي از نمايندگان پارلمان اروپا از انتشار نامه الف)

 واستمختلف خطاب به مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و معاون وي، مبني بر درخ
د وع مواره وقاقدام خارجي اروپا جهت اتخاذ اقدام اضطراري در راستاي پرداختن ب از نهاد

  ور؛گسترده و سيستماتيك نقض حقوق بشر توسط دولت امارات متحده عربي در اين كش
 يه اروپاهاي حقوق بشري اتحاداشاره به انتشار اين نامه به دليل در پيش بودن گفتگو ب)

 هاي اين كشورستان سال جاري و درخواست آن از مقامو امارات متحده عربي در تاب
ه و عقيدتي، پايان دادن به اعمال شكنج –جهت آزاد كردن تمامي زندانيان سياسي 

هاي زندانيان در قبال رفتار عليه اين زندانيان و همچنين حمايت از خانوادهسوء
ت نخستين باري اساين  تاكنونميالدي  2017ه از سال كهاي جمعي: گفتني است مجازات

  شود؛يكه گفتگوهاي حقوق بشري ميان اتحاديه اروپا و امارات متحده عربي برگزار م
وارد مقوع اشاره به ابراز نگراني عميق نمايندگان پارلمان اروپا در خصوص تداوم و ج)

دي تماتيك آزادر ارتباط با سركوب سيس ويژهبهنقض حقوق بشر در امارات متحده عربي، 
 شده در دوران حبس؛ جويانه اتخاذيان و اقدامات تالفيسخن و ب

اي از موارد نقض حقوق بشر از سوي دولت امارات متحده اشاره به مجموعه گسترده د)
رفتارهاي سيستماتيك عليه زندانيان توسط مأموران اعمال شكنجه و سوء ازجملهعربي، 

                                                                                                                                                            
حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در  و مؤسسه ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينگزارش مؤسسه آمريكايي 31

  لينك: 
https://www.adhrb.org/2021/04/bahrain‐orders‐detention‐of‐brothers‐of‐political‐prisoner‐
over‐peaceful‐protests 
٣٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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نيان سياسي كه دوران امنيتي، همچنين ابراز نگراني در خصوص حبس نامحدود زندا
  اند؛كامل به پايان رسانده طوربهمحكوميت خود را 

محبوس ماندن  حالدرعينفعال حقوق بشري در هفته جاري و  4اشاره به عفو تاريخي  ه)
ان سياسي ديگر كه پس از به پايان رساندن مدت زم –زنداني عقيدتي  9 كمدست

 اند؛محكوميت خود، همچنان در حبس نگاه داشته شده

ماه  8، فعال زن، كه پس از ناپديدشدگي قهري به مدت 33اشاره به پرونده امينه العبدُلي و)
و عدم دسترسي به مشاور حقوقي و يا تماس با خارج از زندان در اين مدت، به دليل 

سال حبس محكوم شد: گفتني است كه مدت زمان  5هايي به تحمل ر توئيتانتشا
ميالدي به پايان رسيده و  2020محكوميت ناعادالنه اين زنداني در ماه نوامبر سال 

 همچنان در زنداني در ابوظبي نگاه داشته شده است؛ حالبااين

يالدي، مبني بر م 2018سال اشاره به صدور قطعنامه از سوي پارلمان اروپا، در ماه اكتبر  ز)
د احم پرونده ازجملهابراز نگراني در خصوص وضعيت مدافعان حقوق بشر در اين كشور، 

قت، رو حقي منصور، ضمن انتقاد از عدم بهبود شرايط مدافعان حقوق بشر از آن زمان و در
يط رارض شبه وخامت نهادن آن با توجه به قرار گرفتن بسياري از منتقدان حكومت در مع

 المللي است؛حبس در اين كشور كه در تضاد با قوانين بين وتارتيره

طع، با م قااشاره به درخواست نمايندگان پارلمان از اتحاديه اروپا جهت اتخاذ تصمي ح)
 توجه به در پيش بودن دور جديد گفتگوهاي حقوق بشري ميان اين نهاد و حكومت

به  اهميت براي اتحاديه اروپا جهت امارات متحده عربي و فراهم آمدن فرصت حائز
تصوير كشيدن وضعيت حقوق بشر در اين كشور و درخواست جهت پاسخگو نمودن 

 دولت آن در قبال اقدامات خود؛

 ستايدر را سازوكارياشاره به درخواست از نهاد اقدام خارجي اروپا جهت ايجاد  ط)
ن عربي در مدت زما پيگيري نظارت متداوم بر وضعيت حقوق بشر در امارات متحده

  منظور حصول اطمينان از تحكيم مذاكرات؛بهمنتهي به دور جديد گفتگوها، 

                                                            
٣٣ Amina Al‐Abdouli 
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تأكيد بر تعهد اعضاء پارلمان اروپا به حمايت، ارتقاء و تحقق حقوق بشر در امارات  ي)
  ؛34متحده عربي

  
روز  ردالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي، انتشار گزارش از سوي كارزار بين -2

ربي ، در خصوص درخواست از دولت امارات متحده ع1400 ماهفروردين 23دوشنبه 
ي از برخ عقيدتي به دليل فرا رسيدن ماه رمضان. –جهت عفو تمامي زندانيان سياسي 

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
ر بتأكيد  ان واشاره به سنت عفو بسياري از زندانيان امارات متحده عربي در ماه رمض الف)

رست عقيدتي در فه –ضرورت اقدام دولت اين كشور به مشمول كردن زندانيان سياسي 
  عفوشدگان سال جاري؛

ميالدي، به  2020اشاره به اقدام دولت امارات متحده عربي، در اواخر ماه آوريل سال  ب)
ر دز ميان اكه  آزاد كردن هزاران زنداني به دليل فرا رسيدن ماه رمضان و اين در حالي بود

  د؛عقيدتي نبودن –زنداني سياسي  يكهيچ، هزار زنداني آزاد شده 4مجموع 
نها به مخالف سياسي و اجتماعي، بازداشت شده ت 200اشاره به محبوس ماندن حدود  ج)

هاي بنيادين و متحمل شدن شرايط در زمينه حقوق بشر و آزادي هايشانتالشدليل 
  هاي اين كشور؛دانمدت در زنحبس طوالني باردهشت

يث غبن  اشاره به قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر سرشناسي، چون احمد منصور، ناصر د)
هاي جسمي نجهشك ازجملهرفتار، هاي ناعادالنه و سوءو محمد الُرِكن، در معرض محاكمه

  و روحي؛
زندانيان  داشتن سايراشاره به همچنين اقدام حكومت امارات متحده عربي به محبوس نگاه ه)

شان ها كه در حكمسياسي براي مدت زمان نامعلوم و عدم پايبندي به زمان رسمي آزادي آن

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 34

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/european‐parliamentarians‐call‐emirati‐government‐be‐
held‐accountable‐systematic 
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مشخص شده است كه به ناگزير شدن اين زندانيان به تحمل وخامت شديد سالمت جسمي و 
 انجامد؛مي 19 –گير كوويد ويژه در ميانه شيوع بيماري همهشان، بهروحي

يماري درنگ در اين زمينه با توجه به شيوع سريع بام اقدام بيتأكيد بر ضرورت انج و)
نامناسب  هاي امارات متحده عربي كه از وضعيتهدر بسياري از بازداشتگا 19 –كوويد 

  بهداشتي برخوردار بوده و انباشته از جمعيت هستند؛
روم كردن ها به محهاي امارات همچنين به دليل اقدام آناشاره به بدنام بودن زندان ز)

ها از هاي زندانهاي درماني و داروهاي حياتي و منجر شدن امتناع مقامزندانيان از مراقبت
ن به انيااقدام به بهبود شرايط نامناسب اين اماكن و فراهم آوردن امكان دسترسي زند

  ها؛اشتي، به افزايش خطر مرگ آنهاي درماني و بهدمراقبت
مت اين نهاد حقوق بشري در خصوص تندرستي و سالاشاره به ابراز نگراني شديد  ح)

 هاي امارات متحده عربي، با توجه به قرار گرفتنجسمي زندانيان محبوس در زندان
اري هاي انباشته از جمعيت و غيربهداشتي در ميانه شيوع بيمزندانيان در معرض محيط

 دهد؛ر ميرابه بيماري ق يابتالها را در معرض خطر بيشتر ، كه آن19 –كوويد 

اي اشاره به درخواست اين سازمان از حكومت امارات متحده عربي جهت اتخاذ شيوه ط)
عقيدتي در فهرست زندانيان مورد عفو  –فارغ از تبعيض و مشمول كردن زندانيان سياسي 

  ؛35قرار گرفته در ماه رمضان سال جاري
  
 21ز شنبه نيتور، در روتحليلي ميدل ايست ما –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

كننده ك قانع، در خصوص ناكارآمدي امارات متحده عربي در ارائه مدر1400 ماهفروردين
رش ن گزابرخي از محورهاي اي در زمينه زنده بودن شيخه لطيفه، به گفته سازمان ملل.

  از: اندعبارت

                                                            
  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 35

 http://icfuae.org.uk/press‐releases/urging‐uae‐government‐pardon‐all‐prisoners‐
conscience‐light‐ramadan‐2021 
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سازمان ملل،  ، سخنگوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر36اظهارات مارتا هورتادو الف)
اي مطبوعاتي مبني بر عدم اقدام امارات متحده ، در بيانيهماهفروردين 20در روز جمعه 

عربي به فراهم آوردن شواهد الزم در خصوص زنده بودن شيخه لطيفه، دختر حاكم دبي 
  تر از اين كشور درخواست نموده بود؛كه اين دفتر پيش

ر دربي هت مالقات با سفير امارات متحده عاشاره به قصد اين نهاد سازمان ملل ج ب)
ه، ا وضعيت شمسبمباحثه در اين زمينه و همچنين كسب اطالعات در رابطه  منظوربهژنو، 

 خواهر شيخه لطيفه؛

ري، ل جااشاره به ويدئوي منتشر شده از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در ماه فوريه سا ج)
يي با ويال –فته شده است ياليي به گروگان گردارد كه در وكه در آن شيخه لطيفه اظهار مي

مأمور پليس  5ها را باز كند و تبديل به زندان شده است و تواند آنهاي بسته كه وي نميپنجره
 ارند؛دو تن ديگر در داخل عمارت حضور د كهدرحاليكنند، از آن محافظت مي

از  ين عدم آگاهياشاره به هراس شيخه لطيفه از در خطر بودن جان خود و همچن د)
يا بريتان قدامسرنوشت خود، با توجه به رو به وخامت نهادن روزانه شرايط وي كه منجر به ا

ن به درخواست از حكومت امارات متحده عربي جهت ارائه مدرك در خصوص زنده بود
 اين شاهزاده شده است؛

او و  اهره، خواشاره به ادامه اظهارات شيخه لطيفه در اين فيلم، مبني بر حبس شمس ه)
همچنين  استفاده فيزيكي قرار گرفتن وي از سوي اعضاء خانواده،مورد آزار و اذيت و سوء

ده اهزاقصد وي براي ارائه درخواست پناهندگي به بريتانيا، ضمن تأييد ربوده شدن ش
  شمسه پس از گذشت چند ماه و بازگرداندن قهري او به دبي؛

همچنين  ن شاهزاده شمسه، طبق اظهارات شيخه لطيفه،اشاره به مورد شكنجه قرار گرفت و)
 و؛عليه ا تهاممنزوي نمودن او بدون تعيين تاريخي براي آزادي يا محاكمه وي و بدون تفهيم ا

مندي از آزادي بر شمردن اهدافي چون برخورداري از آزادي، زندگي با كرامت و بهره ز)
  هدف نهايي شاهزاده شمسه؛ عنوانبه انتخاب و حركت كه از حقوق اوليه هر انساني است،

                                                            
٣٦ Marta Hurtado 
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اشاره به روابط مستحكم شاهزاده شمسه با لندن، ربوده شدن غيرقانوني او در بريتانيا و  ح)
درخواست از دولت بريتانيا جهت مورد توجه قرار دادن پرونده وي و كمك به كسب 

  37؛آزادي او كه تنها چيزي است كه وي در اين جهان خواستار آن است
 31شنبه تني است كه چندين كارشناس مستقل سازمان ملل نيز، در روز سهط) گف

اي اظهار داشتند كه نگران موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته ، در بيانيهماهفروردين
ها همچنين تأكيد عليه شيخه لطيفه و مورد تهديد قرار داشتن احتمالي جان او هستند. آن

هاي اماراتي در اين مرحله مبني بر تحت مراقبت ز سوي مقامنمودند كه بيانيه منتشر شده ا
ها بايد شواهد ملموس از سرنوشت قرار داشتن اين شاهزاده در خانه كافي نبوده و آن
  .38درنگ آزاد كنندشيخه لطيفه و وضعيت سالمتي او ارائه و وي را بي

  
ر ربي در سايبشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عب) موارد نقض حقوق 

  كشورهاي منطقه
  
  ائتالف به رهبري عربستان *
شنبه وز سهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

قرار  ، در خصوص هشدار سازمان ملل در زمينه در معرض خطر1400 ماهفروردين 31
برخي از محورهاي  ها.داوم تنشجاشده در استان مأرب به دليل تبي ميليونيكداشتن جان 
  از: اندعبارتاين گزارش 

، ماهوردينفر 30هشدار كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل در يمن، در روز دوشنبه  الف)
وم جاشده به دليل تدايمني بي ميليونيكمبني بر در مخاطره قرار داشتن جان بيش از 

  ها در استان مأرب؛تنش

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  37

 https://www.middleeastmonitor.com/20210410‐un‐says‐uae‐failed‐to‐provide‐compelling‐
proof‐that‐sheikha‐latifa‐is‐alive 

  بي در لينك: بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيا 38
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27009&LangID=E 
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ب، به يمني در استان مأر جا شدگانبيها هزار تن از ير شدن دهاشاره به امكان ناگز ب)
ين استان كه آخرين سنگر ايافتن جنگ در  شدتبههاي جاري با توجه فرار از تنش

 آيد؛نيروهاي تحت حمايت عربستان در شمال اين كشور به شمار مي

 جا شدگيبيه سال جاري ميالدي ب يابتداها از اشاره به منجر شدن تشديد خصومت ج)
ال حاضر خانواده) در منطقه مأرب كه در ح 2272تن از شهروندان يمني ( 13600بيش از 
  جاشده داخلي در اين كشور است؛ميليون نفر جمعيت بي 4از  چهارميكميزبان 

در مأرب  جا شدگانبيهاي به ارائه آمار از سوي واحد اجرايي مديريت اردوگاه اشاره د)
 16 فوريه تا 6تن، از روز  24094جا شدن مبني بر بي –ها ل اردوگاهنهاد دولتي مسئو –

 ليل تشديد منازعات در اين منطقه؛آوريل سال جاري ميالدي، به د

به سرپناه، غذا و آب آشاميدني، ضمن تأكيد بر اين نكته كه  جا شدگانبياشاره به نياز  ه)
  ؛40رب هستنددر غرب استان مأ 39از منطقه صرواح جا شدگانبيبيشتر 

  
 ماهفروردين 26شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز پنج -2

هاي درگير ، در خصوص درخواست فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن از طرف1400
 راستاهمبس سراسري و توافق بر سر تاريخ گفتگوهاي صلح، آتش ياجرادر جنگ جهت 
 ست.ري جهان ابحران بش ترينبزرگان دادن به اين منازعه كه همچنان با طرحي براي پاي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن، در 41اشاره به اظهارات مارتين گريفتيس الف)

كليد  عنوانبهشنبه، خطاب به شوراي امنيت، مبني بر برشمردن وحدت ديپلماتيك روز پنج
بحران بشري جهان به شمار  ترينبزرگكمك به پايان دادن به جنگ يمن كه همچنان 

                                                            
٣٩ Sirwah 

  :نكيدر ل يابي. قابل بازتوريمان ستيا دليم يلتحلي – يخبر گاهيگزارش پا 40
https://www.middleeastmonitor.com/20210420‐un‐1m‐displaced‐yemenis‐at‐risk‐due‐to‐
marib‐unrest 
٤١ Martin Griffiths 
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، مردم اين كشور را با خشونتي جديد مواجه 19 –آيد و موج دوم بيماري كوويد مي
  ساخته است؛

، مسئول هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل، در 42اشاره به اظهارات مارك لوكوك ب)
به شوراي امنيت، مبني بر بيش از دو برابر شدن آمار مبتاليان و تلفات  همين روز، خطاب

  هفته؛ 6ناشي از اين بيماري در تنها مدت 
ه يمن با خطر با مواجه 19 –آغاز موج دوم شيوع بيماري كوويد  زمانيهماشاره به  ج)

ال ها هزار تن از مردم اين كشور پيشاپيش از شدت گرسنگي در حده كهدرحاليقحطي 
 ميليون نفر ديگر نيز در آستانه اين وضعيت قرار دارند؛ 5مرگ هستند و 

ين ها در واكنش به ااشاره به درخواست اين مقام سازمان ملل جهت افزايش حمايت د)
ست كه وردن از غيرنظاميان: گفتني احمايت به عمل آ ازجملهگيري در مناطق بحراني، همه

را  توان آناز مردم اين كشور كشته شدند كه ميتن  200ماه گذشته ميالدي بيش از 
  به شمار آورد؛ تاكنونمرگبارترين ماه سال 

جان  رفتناشاره به منجر شدن تداوم منازعات در استان مأرب به مورد تهديد قرار گ ه)
داخلي كه از  جا شدگانبيتوجهي از ابلشمار ق ازجملهها تن از مردم اين منطقه، ميليون

  اند؛شور به اين استان پناه آوردهديگر نقاط ك
م به ها هزار تن از مردناگزير شدن ده كمدستها به اشاره به انجاميدن تداوم درگيري و)

  ره است؛بسيار پرمخاط 19 –مر با توجه به شيوع موج دوم بيماري كوويد جايي كه اين اجابه
دي، كه به تعهد كشورها آوري كمك به يمن در ماه گذشته ميالاشاره به كنفرانس گرد ز)

كمتر از نيمي از ميزاني كه براي انجام عمليات  –ميليارد دالر انجاميد  1,7به پرداخت 
و اين در حالي است كه تنها به حدود نيمي  -بشردوستانه در سال جاري مورد نياز است 

  ؛43از تعهدات مالي در قبال اين كشور جامه عمل پوشانده شده است
  

                                                            
٤٢ Mark Lowcock 
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  27                  )             2( عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيي نگاهي به كارنامه حقوق بشر
 

 

  

 

 20وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –ش از سوي پايگاه خبري انتشار گزار - 3
 دقيقه در يمن. برخي از 10، در خصوص مرگ يك كودك در هر 1400 ماهفروردين

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
قوط ساشاره به هشدار دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل در زمينه  الف)
ن بودن شرايط در اي تحملغيرقابلسالمتي در يمن، ضمن تأكيد بر  الوقوع وضعيتقريب
  كشور؛

  هاي پزشكي؛ميليون نفر از مردم يمن به كمك 20,1اشاره به نياز  ب)
من تأكيد بر ضدرصد از مراكز بهداشتي و درماني كشور،  51اشاره به فعاليت كامل تنها  ج)
  پزشك است؛ منطقه فاقد 67ين كشور منطقه در ا 333از  كهاين
در يمن به سقوط نظام درمان اين كشور و شيوع  سالهششاشاره به منجر شدن جنگ  د)

 .44هزار نفر از مردم آن شده است 100هايي كه منجر به مرگ بيش گيريها و همهبيماري
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 https://www.middleeastmonitor.com/20210409‐un‐a‐child‐dies‐every‐10-minutes‐in‐

yemen 


