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در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين و  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، در از سوي اين دولت حقوق بشرامارات متحده عربي و موارد نقض 

آمده از ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 ورماهشهريو  مردادماه
قرار گرفته است.  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمسازمان
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يمحورها

  

  سعودي، بحرين و امارات متحده عربيدر عربستان  حقوق بشرالف) موارد نقض 

  

  عربستان سعودي*

، به مناسبت 1397 شهريورماهشنبه اول الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
دون تن از مدافعان سرشناس حقوق زنان در عربستان سعودي، ب 3گذشت يكصد روز از بازداشت 

  :اين گزارش عبارتند ازمحورهاي مهم ها، تفهيم اتهام به آن

فعال حقوق بشر برجسته، از ماه مه سال جاري  12كم دست ظالمانهبازداشت و زنداني شدن  الف)
، تنها به دليل ابزار عقايد خود در 4و عزيزه اليوسف 3، ايمان النفجان2لوجين الهذلول ازجملهميالدي، 

  عدالتي در كشور؛خصوص وجود بي

                                                            
 United Nations Children's (UNICEF)يونيسف، صندوق كودكان ملل متحد ( .1 Fundوق بشر (بان حق)؛ ديدهHuman Rights 

Watchالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ سايت خبريMiddle East Monitor ؛(
 Thomsonخبرگزاري رويترز ( Reuters  Foundation) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated  Press ؛ شبكه خبري اِي.بي.سي(

)ABC News( تحليلي ميد ايست واير –ت خبري )؛ سايMideast Wire روزنامه االخبار؛ شبكه خبري الجزيره ()؛Aljazeeraخبرگزاري  )؛
شبكه خبري )؛ The Guardian)؛ روزنامه گاردين (Xinhua News Agency)؛ خبرگزاري شينهوا (Saba News Agency( سبأ يمن

 Bahrain)؛ سايت بحرين ميرور (UN News( ؛ سايت خبري سازمان ملل)ReliefWeb( وب)؛ سايت خبري ريليفCNNسي.ان.ان (

Mirror) و مركز حقوق بشر امارات متحده عربي (Emirates Centre for Human Rights (ECHR).(  
٢ .Loujain al‐Hathloul 
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داشت اين الملل، مبني بر بازسازمان عفو بين خاورميانهحديد، مدير امور اشاره به اظهارات سماح  ب)
 ها به وكيل مدافع، همچنينها و ممانعت به عمل آوردن از دسترسي آنافراد بدون تفهيم اتهام به آن

يت و اذ رفتن آزارناپذيري تداوم يافتن اين شرايط و انتقاد از جامعه جهاني براي ناديده گتأكيد بر امكان
  ودي؛امان مدافعان حقوق بشر در عربستان سعبي
اين  الملل از تمامي حاميان خود براي اعالم همبستگي بااشاره به درخواست سازمان عفو بين ج)

هاي عربستان سعودي در چندين كشور و خانهزندانيان، با برگزاري تجمعات اعتراضي در مقابل سفارت
ات الزم هاي اين كشورها، جهت اتخاذ اقدامات عربستان و دولتاز اين رو تحت فشار قرار دادن مقام

ر بند ددر راستاي تضمين رهايي مدافعان زن حقوق بشر و تمامي زندانيان عقيدتي و سياسيِ در
  ها از حقوق انساني خود؛آميز آنمندي صلحهاي عربستان، تنها به دليل بهرهزندان

و نسيمه  5سمر بداوي -ماه جاري ميالدي  اوايلر ديگر در اشاره به زنداني شدن دو فعال حقوق بش د)
 اءيم ،7، نوف عبدالعزيزازجملههاي اخير ، همچنين بازداشت ديگر فعاالن حقوق بشر در ماه6الساده
هاي بشردوستانه و ، تنها به دليل فعاليت11و هاتون الفصي 10، خالد العمير9محمد البجادي، 8يالزهران

مردساالرنه حاكم بر  نظامبهحق رانندگي و اعتراض براي پايان بخشيدن  ويژههبحمايت از حقوق زنان، 
  ؛جامعه عربستان و

آمريكا،  ازجملهكشورهاي برخوردار از نفوذ در اين كشور،  ويژهبهالمللي، درخواست از جامعه بين ه)
دن به سركوب انگليس و فرانسه، براي تحت فشار قرار دادن مقامات عربستان سعودي جهت خاتمه دا

                                                                                                                                                                                 
٣. Iman al‐Nafjan 
٤. Aziza al‐Yousef 
٥. Samar Badawi 
٦. Nassima al‐Sada 
٧. Nouf Abdulaziz 
٨. Maya’a al‐Zahrani 
٩. Mohammed al‐Bajadi 
١٠. Khalid al‐Omeir 
١١. Hatoon al‐Fassi 
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درنگ و بدون قيد و شرط تمامي فعاالن هدفمند فعاالن اين كشور و حق بر آزادي بيان و آزاد كردن بي
  ؛12زنداني

  
 –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، به نقل از شبكه اجتماعي گروه زندانيان سياسي  -2

، 13بر دستگير شدن شيخ صالح الطالب ، مبني1397 مردادماه 31عقيدتي عربستان، در روز چهارشنبه 
الحرام و يكي از قضات شهر مكه، توسط مقامات سعودي به دليل انتقاد خطيب و امام جماعت مسجد

هاي موسيقي، همچنين بسته شدن كنسرت ازجملهآمدن زنان و مردان در مجامع عمومي، هموي از گرد
به اظهارات يحيي عسيري، فعال حقوق بشر  وي پس از اين تحول و اشاره توييتريهاي كاربري حساب

عربستانيِ مقيم انگليس، در خصوص تحت نظر قرار داشتن تمامي افراد بانفوذ جامعه، از سوي مقامات 
  ؛14سعودي، حتي افراد غيرفعال، موافق و مطيع حكومت

  

وص صخ، در 1397 مردادماه 30شنبه وز سهربان حقوق بشر، در انتشار گزارش از سوي ديده - 3
كشور  ن اينزدرخواست دادستان عمومي عربستان از دادگاه، جهت صدور حكم اعدام براي يكي از فعاالن 

  :بني برم - هاي انجام شده براي معترضان شيعه خستين حكم اعدام براي يك زن عربستاني در محاكمهن - 
ن استان شرقي اين تن از فعاال 5درخواست صدور حكم اعدام از سوي دادستاني عربستان براي  الف)

، فعال زن حقوق بشر به همراه يك زنداني ديگر، پس از انجام محاكمه 15اِسراء الغُمغام ازجملهكشور، 
آميز و غيرمجرمانه: هاي صلحها در ديوان تروريسم (دادگاه جرائم ويژه) و تنها به اتهام انجام فعاليتآن

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .12

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi‐arabia‐outrageous‐ongoing‐detention‐of‐

women‐rights‐defenders‐reaches‐100-�ays/ 
١٣. Saleh al Taleb 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .14
 https://www.aljazeera.com/news/2018/08/saudi‐detains‐mecca‐imam‐challenged‐mixed‐gatherings‐

180822105619043.���� 
١٥. Israa al‐Ghomgham 
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اض، سردادن شعارهاي ضد حكومتي، تالش مشاركت در تظاهرات منطقه قطيف، تحريك مردم به اعتر
هاي اجتماعي و به عمل براي برانگيختن آراء عمومي، فيلمبرداري از تظاهرات و انتشار آن در شبكه

  هاي اخالقي از معترضان؛آوردن حمايت
ام ز انجاشاره به بازداشت و زنداني شدن تمامي اين فعاالن به مدت بيش از دو سال، پيش ا ب)

ين افراد اها به وكيل مدافع: تاريخ جلسه دادگاه آتي ون فراهم آوردن امكان دسترسي آنمحاكمه و بد
  ؛است  2018اكتبر  28
بان حقوق بشر، مبني بر اسفناك و نامعقول ديده خاورميانهاشاره به اظهارات سارا لي ويتسون، مدير بخش  ج)

ها به رفتارهاي غُمغام، بدون متهم شدن آنبراي فعاالني چون، اِسراء ال ويژهبهبودن صدور حكم اعدام، 
هاي خيالي حكومت استبدادي سعودي در خصوص انجام رنگ شدن داستانآميز، تأكيد وي بر كمخصومت

اصالحات در اين كشور براي متحدان و شركاي تجاري آن و لزوم اتخاذ اقدامات الزم از سوي وليعهد 
  16.17داني شدن ناعادالنه فعاالن مرد و يا زن حقوق بشرعربستان جهت پايان بخشيدن به بازداشت و زن

  

  بحرين*

، در خصوص 1397 شهريورماهشنبه اول در روز پنج رور،يم نيبحر تيسا يانتشار گزارش از سو -1
، 18شكل يداس يخونكم يماريساله، مبتال به ب 26 ينيبحر ي، زندانالدقائق ديدرخواست مادر محمد حم

با توجه به قطع شدن  ،يمالقات با و يفرزندش و صدور مجوز برا تيشدن وضع آشكاربر  يمبن
: يانجام عمل جراح يبرا مارستانيبه ب يتاكنون و پس از انتقال و شيروز پ 13او با پسرش، از  ماست

 يسالمت تيو وضع يماريبه ب ابتال ليو به دل ريدستگ 2015سال  هيژانو 23است كه الدقائق در  يگفتن

                                                            
درخواست  باهدفتظاهراتي كه  - در تظاهرات استان شرقي شركت و آن را مستندسازي كرده است  2011ي، از سال اِسراء الغُمغام، فعال شيعه عربستان .16

بود. او و  ، برگزار شدهمذهب يسنبستان و ديگر كشورهاي مذهب ساكن عربراي پايان بخشيدن به اعمال تبعيض سيستماتيك عليه شهروندان شيعه
  تند.منزلشان دستگير و از آن زمان تاكنون، در زندان المباحث در شهر دمام محبوس هس ، در2015دسامبر سال  6همسرش در شب 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .17
 https://www.hrw.org/news/2018/08/21/saudi‐prosecution‐seeks‐death‐penalty‐female‐activist 
١٨. Sickle Cell Disease 
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است كه مقامات  يدر حال نيشد. ا يبستر مارستانيماه، در ب كياز  شيات، به مدت بنامناسب، به دفع
     ؛19انددهيامتناع ورز يو يضرور يزندان از ارائه داروها

  
 25شنبه ، در روز پنج20هاي خودسرانه سازمان مللانتشار بيانيه از سوي گروه كاري بازداشت -2

درنگ نبيل رجب، فعال حقوق بشر بحريني، توسط بي، در خصوص لزوم آزاد شدن 1397 مردادماه
  .مقامات اين كشور

انجام شده به دست حكومت بحرين، » هايآزار و اذيت«يكي از قربانيان  عنوانبهبرشمردن وي،  الف)
  ؛21هاي سياسيتنها به دليل نگرش

ه در شبكه عقيدسال زندان به دليل ابزار  5اشاره به محكوم شدن اين فعال حقوق بشر به تحمل  ب)
د افتن رونداوم يو افزايش يافتن زمان اين محكوميت به دليل اتهامات مشابه، در پي ت توييتراجتماعي 

  المللي قرار گرفت؛اي كه مورد انتقادات شديد جامعه بينسركوب مخالفان در اين كشور: پرونده
بيل نات اين پادشاهي عليه مآميز از سوي مقاتأكيد اين گروه كاري بر اتخاذ رويكردي تبعيض ج)

، تنها هاي متماديرجب، همچنين مورد آزار و اذيت واقع شدن و محروم ماندن او از آزادي براي سال
  ؛به دليل استفاده وي از حق آزادي بيان و

                                                            
  ت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:گزارش ساي  .19

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/49186.html 
٢٠. U.N.’s Working Group on Arbitrary Detention 

، مبني بر لزوم رفع تمامي اتهامات 1397 خردادماه 13، در روز يكشنبه بان حقوق بشرديدههاي پيشين: صدور بيانيه از سوي سوابق در گزارش .21
ر داف منامه، ه استيناز نبيل رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر و آزاد نمودن سريع وي، با توجه به فرا رسيدن زمان صدور حكم نهايي دادگا

بان حقوق بشر، مبني بر عادالنه نبودن گذراندن ر بخش خاورميانه ديدهلي ويتسون، مدي، همچنين اظهارات سارا 1397خرداد  15شنبه تاريخ سه
يا  ور در بحرين هاي اجتماعي در زمينه حقوق بشحتي يك دقيقه در زندان براي نبيل رجب، تنها به دليل اظهار آزادانه عقايد خود در شبكه

كوم به و جرم محدقض تمامي حقوق انساني وي: نبيل رجب به دليل ارتكاب به اين احكام به منزله ن ياجرابحران بشري جاري در يمن و 
دن شنجه واقع سال زندان شده است؛ نخست، انتقاد از حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان سعودي به يمن و مورد شك 7گذراندن 

در خصوص عدم صدور  2015و  2014هاي مطبوعاتي در سال هايهاي اجتماعي و دوم، انجام مصاحبههاي بحرين، در شبكهزندانيان در زندان
المللي از بحرين و انگيزه سياسي مسئوالن اين كشور در نگاران بيننهاد و روزنامههاي مردممجوز از سوي مقامات بحرين براي بازديد سازمان

  .زنداني كردن مخالفان خود
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هاي اين گروه كاري انگيز خواندن يافتهاشاره به انتشار بيانيه از سوي دولت بحرين، مبني بر مناقشه د)
مستقل و شفاف و برگزار شده در «دادگاهي  عنوانبهن ملل، توصيف دادگاه اين فعال حقوق بشر، سازما

و مورد تأكيد قرار دادن تفاوت ميان انتقاد مشروع از حكومت و تالش براي » الملليحضور ناظران بين
 22.23تشويش اذهان عمومي در اين كشور، همچون ديگر كشورهاي جهان

  

  امارات متحده عربي*

 شهريورماهشنبه اول ، در روز پنج24انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -1
، در 25هاي خودسرانه سازمان ملل، در خصوص بيانيه صادر شده توسط گروه كاري بازداشت1397

 زمينه محكوم كردن بازداشت دو كارشناس فناوري اطالعات اردنِي مقيم ابوظبي، توسط مقامات اين
  :كشور، مبني بر

ها به تحمل و محكوم شدن آن 2015در ماه اكتبر سال  27ربأماهر ابو شو  26بهاء مطاردستگيري  الف)
، 2017هزار دالر) در ماه دسامبر سال  300درهمي (معادل  ميليونيكسال حبس و پرداخت جريمه  10

  ها، تحت شكنجه؛شده از آنگرفتهبه دليل ادعايي ارتكاب به جرائم تروريستي، تنها بر اساس اعترافات 

                                                            
هزار سرباز آمريكايي و استقرار ناو  7ريكا، با استفاده از نفوذ نظامي خود در بحرين (حضور آم متحدهاالتياهاي قبلي گفتني است كه اگرچه دولت .22

رسد، دولت به نظر مي اند تا حكومت بحرين را در زمينه مسائل حقوق بشري تحت فشار قرار دهند، امادر منامه)، همواره تالش كرده متحدهاالتياپنجم 
ور و ناديده گرفتن شرايط حقوق بشري در نظر گرفته شده توسط وزارت خارجه به اين كش 16- هاي جنگنده اف دانلد ترامپ با موافقت با فروش جت

  رفته باشد.در پيش گ سازمان مللروند كامالً متفاوتي در قبال  ، براياوباماجمهوري باراك آمريكا، در زمان رياست
  بل بازيابي در لينك: هاي خودسرانه سازمان ملل. قابيانيه گروه كاري بازداشت .23

https://www.apnews.com/c6df3892d07f4373bae992eedbe1c000/UN‐panel‐calls‐on‐Bahrain‐to‐release‐
activist‐Nabeel‐
Rajab?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_
content=65242388 
٢٤. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٢٥. UN Working Group on Arbitrary Detention 
٢٦. Bahaa Mattar 
٢٧. Maher Abu Shawareb 
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، 2018آوريل سال  25هاي خودسرانه سازمان ملل، در اشاره به درخواست گروه كاري بازداشت ب)
ها، هاي وارد آمده به آندرنگ اين دو زنداني و جبران شدن خسارات و زيانمبني بر لزوم آزاد شدن بي

  انه، از سوي مقامات اماراتي؛منصفهاي مربوط به برگزاري محاكمه به دليل نقض ضمانت
و يا  زداشتاشاره به دستگير شدن اين دو تن، توسط نيروهاي مسلح امنيتي، بدون ارائه حكم با ج)

هروند ها به مكاني نامعلوم و حبس كردن اين دو شدليل موجه از سوي مأموران، انتقال اجباري آن
 اردني در زنداني مخفيانه به مدت سه ماه؛

چنين ها تحت شكنجه، همبه مورد شكنجه قرار گرفتن اين دو زنداني و كسب اعتراف از آناشاره  د)
هاي دن تالشهاي اين زندانيان براي تالفي كراقدام مقامات اماراتي به ارعاب و آزار و اذيت خانواده

  ن؛ها جهت كسب اطالعات در مورد فرزندانشاآن
نين دستگير شدن ، همچ2015ارات متحده عربي، در نوامبر از ام بهاء مطاراشاره به اخراج خانواده  ه)

ت ل اقداماه دليبتوسط نيروهاي امنيتي و مورد بازجويي و تهديد قرار دادن وي،  ربأماهر ابو ش برادر
  او براي كسب اطالعات در مورد سرنوشت و وضعيت برادرش؛

ها در نآمومي و متهم شدن اشاره به جلسه نخست محاكمه اين دو زنداني در مقابل دادستان ع و)
ها در برابر ها و سپس محاكمه آنبيش از يك سال و نيم پس از بازداشت آن – 2017اواسط ماه مه 

انيان ن زنددادگاه تجديدنظر فدرال امارات متحده عربي و به شمار آوردن اعترافات تحت شكنجه اي
   ؛سند و مدرك قابل استناد عنوانبه
هاي اين دو زنداني از علت واقعي اتهامات امات اماراتي از مطلع ساختن خانوادهتأكيد بر امتناع مق ز)

هاي مكرر از سفارت اردن در اين كشور، در اين رغم دريافت درخواستها، بهشده عليه آنمطرح
 .28زمينه

  

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: .28

 http://www.echr.org.uk/news/un‐working‐group‐condemns‐arbitrary‐detention‐two‐jordanian‐it‐
professionals‐uae%C2%A0 
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از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير  حقوق بشرب) موارد نقض 
  كشورهاي منطقه

  ئتالف به رهبري عربستان در يمنا*

، 1397 شهريورماه 2صدور بيانيه از سوي تمامي نهادهاي سازمان ملل در يمن، در روز جمعه  -1
، در خصوص ابراز تأسف عميق اين نهادها براي كشته 29وبمنتشر شده توسط سايت خبري ريليف

  .تن از شهروندان اين كشور در شهر الحديده 30شدن بيش 

، به منزلي 1397 مردادماه 31ه هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، در روز چهارشنبه حمل الف)
تن از شهروندان يمني و  4، در جنوب شهر الحديده و كشته شدن 30يالدريهم مسكوني در منطقه

 شهريورماهشنبه اول تن ديگر، همچنين حمله هوايي نيروهاي ائتالف، در روز پنج 2زخمي شدن 
زن و  4كودك،  22تن ديگر از شهروندان اين منطقه، شامل  27به همين منطقه و كشته شدن ، 1397

  يك راننده، به هنگام گريز از روستاي محل اقامت خود؛
ن، مبني بر تداوم هماهنگ كننده امور بشردوستانه سازمان ملل در يم، 31اشاره به اظهارات ليز گراند ب)

شهروندان اين كشور و غيرقابل تصور بودن تحوالت يمن، يافتن حمالت هوايي عليه كودكان و 
رو شدن آن با واقعيات و بهاي انساني اين المللي، روبههمچنين تأكيد بر لزوم بيدار شدن جامعه بين
  ها؛ها براي به پايان رساندن اين خشونتجنگ دهشتبار و ضرورت تداوم يافتن همكاري

هاي داغدار اين حادثه و ان و نهادهاي سازمان ملل با خانوادهاشاره به ابراز همدردي تمامي كاركن ج)
  33؛32طرفانه براي دستيابي به حقايقتأكيد اين مقام سازمان ملل بر لزوم انجام تحقيقات مستقل و بي

                                                            
٢٩. ReliefWeb 
٣٠. Ad Durayhimi 
٣١. Lise Grande 

  وب. قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت خبري ريليف .32
 https://reliefweb.int/report/yemen/un‐country‐team‐statement‐situation‐yemen‐24-august‐2018-�nar 

انتشار تا فوره، رئيس صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) نيز با بشردوستانه سازمان ملل و هنريهگفتني است كه مارك لوكوك، رئيس امور  .33
 هازجملروندان يمني، ن شه، حمالت هوايي اخير عليه استان الحديده را، كه به كشته و زخمي شد1397 ورماهيشهر 2، در روز جمعه ايبيانيه

  زنان و كودكان منجرشده است، محكوم كردند.
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ر خصوص د، 1397 مردادماه 29انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز دوشنبه  -2
ضور محل حي ساخت بندر نفتي در استان المحراء، در جنوب شرقي يمن (برنامه عربستان سعودي برا

  :نيروهاي نظامي سعودي و اماراتي) مبني بر

، به سفير اين كشور 34هاي ساختماني نيروي دريايي عربستانارسال نامه از سوي يكي از شركت الف)
هاي شركت مزبور، اناييدر يمن، مبني بر ابراز خرسندي و قدرداني از اعتماد حكومت سعودي به تو

جهت ارائه طرح پيشنهادي فني و مالي خود براي طراحي، ساخت و توسعه بندر در اين نقطه از يمن، 
  استخراج و صدور نفت؛ باهدف

آمده در اين زمينه، مبني بر قصد دولت عربستان براي آغاز هاي به دستاشاره به ديگر گزارش ب)
له ساخت خطوط لو ازجملهقه (داراي مرز مشترك با عمان)، منطهاي توسعه در اين ها و طرحپروژه

  براي انتقال نفت از عربستان سعودي؛
 ونادر دريايي ب ازجملهدرصد از واردات يمن از طريق مرز عمان در اين منطقه،  70اشاره به انجام  ج)

   ؛اتيامار –اي ائتالف سعودي اي كامالً در اختيار نيروهنطقهم  -هاي آن يا فرودگاه
ها از اشاره به اعتراضات ساكنان اين استان، در ماه آوريل سال جاري ميالدي و درخواست آن د)

  ؛ 35نشيني نظامي از اين منطقهنيروهاي ائتالف براي عقب
  
، در خصوص 1397 مردادماه 29، در روز دوشنبه 36انتشار گزارش از سوي خبرگزاري سبأ يمن -3

ها سرباز، در ميادين جنگي و تحويل دادن آنكودك 31ي بر دستگير كردن ادعاي نيروهاي انصارا...، مبن
المللي صليب سرخ، در مقر وزارت حقوق بشر و با حضور نمايندگان يونيسف، در روز به كميته بين

                                                            
٣٤. Huta Marine 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .35
 https://www.aljazeera.com/news/2018/08/saudi‐arabia‐build‐oil‐port‐yemen‐al‐mahra‐sources‐

180820082111526.���� 
٣٦. Saba News Agency 
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و تأكيد بر ادعاي نيروهاي انصارا... مبني بر به كار گرفته شدن اين كودكان،  1397 مردادماه 28يكشنبه 
  ؛37سرباز، توسط نيروهاي حامي دولت مستعفي يمن نعنوابه
  
، در خصوص 1397 مردادماه 25شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -4

، 38آموزان يمنيبرشمردن حمله هفته گذشته نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به اتوبوس دانش
توسط اين نيروها به خودروهاي غيرنظاميان و همچنين  حمله انجام شده 50يكي از بيش از  عنوانبه

  ارائه اطالعات ناقص از سوي هيأت نظارت سعودي در مورد ميزان تلفات غيرنظاميان، مبني بر
و اشاره به تصديق كردن تنها » 39گروه مشترك ارزيابي حوادث«عدم انتشار آمار جامع از سوي  الف)

حمله انجام شده عليه  75نيروهاي ائتالف، از ميان دو مورد از نقض قوانين مداخله از سوي 
مورد  10غيرنظاميان در  كشته شدنغيرنظاميان، توسط مقامات سعودي: بر اساس ارزيابي اين گروه، 

  ؛ 40»انجام شده و غرامت آن پرداخت خواهد شد اشتباهبه«ديگر 
 ئتالف بههاي اادن حمله نيرواشاره به ادعاي دولت عربستان مبني بر مورد تحقيق و بررسي قرار د ب)

م انجا عنوانبهآموزان يمني و توجيه كردن اين اقدام در مقابل شوراي امنيت سازمان ملل، اتوبوس دانش
استخدام  وها به آموزش عمليات مشروع نظامي عليه رهبران نيروهاي انصارا... با توجه به اقدام آن«

 ؛»ها به ميادين جنگينسرباز و روانه كردن آكودك منزلهكودكان، به 
حمله  55، مبني بر انجام »41هاي يمنپروژه داده«اشاره به آمار ارائه شده از سوي گروه مستقل  ج)

رقمي باالتر از  –ماه نخست سال جاري ميالدي  7هاي غيرنظاميان، در و اتوبوس خودروهاهوايي عليه 
هزار حمله انجام شده از ماه  18از  درصد) از بيش 31سوم (: همچنين اختصاص يافتن يك2017سال 

                                                            
  گزارش خبرگزاري سبأ يمن. قابل بازيابي در لينك: .37

 http://www.xinhuanet.com/english/2018‐08/20/��137402862�2.��� 
، در روز در يك حمله هوايي به اتوبوس حامل كودكان در استان صعده واقع در شمال يمن به رهبري عربستان ائتالف عربيسوابق اين تحول:  .38

را اي گستردهالمللي ه انتقادات بينها كودك بودند. اين حمله كآناز تن  40غيرنظامي شد كه  51موجب كشته شدن  ،1397 ماهمرداد 18شنبه پنج
  .دادندان تشكيل ميكودكنيز را ها آناز تن  59تن ديگر شد كه  79به دنبال داشت موجب زخمي شدن 

٣٩. Joint Incidents Assessment Team (JIAT) 
  گونه مبلغي در اين خصوص، پرداخت نشده است.هيچتاكنون حالي است كه به گفته مدافعان حقوق بشر اين در  .40

٤١. Yemen Data Project 
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درصد از  36هاي غيرنظامي، ، به غيرنظاميان و يا زيرساخت2016تا ماه آوريل سال  2015مارس سال 
   ؛سوم ديگر به اهداف محرمانه وحمالت به اهداف نظامي و يك

توسط نيروهاي ائتالف در  شدهبمب استفاده ،گزارش شبكه خبري سي.ان.انبه است كه گفتني  د)
 كيلوگرمي از نوع 227بمب  - حمله به اتوبوس كودكان يمني آمريكايي بوده  MK  ساخت  82

  43؛42شده استلد ترامپ به عربستان فروختهآمريكا كه توسط دولت دان الكهيد مارتين هايكارخانه
  
، در روز 44نهادالمللي و مردمنهاد و سازمان حقوق بشري بين 50صدور بيانيه از سوي بيش از  -5

 تماميبهبان حقوق بشر، خطاب ، منتشر شده توسط سايت ديده1397 مردادماه 25شنبه پنج

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .42

 https://www.theguardian.com/world/2018/aug/16/yemen‐school‐bus‐bombing‐one‐of‐50‐strikes‐on‐
civilian‐vehicles‐this‐year 

استفاده  يمن در در حمله به يك مراسم تدفين 2016در سال  عربي،اين بمب بسيار شبيه بمبي است كه ائتالف ، شبكه خبريبه گزارش اين  .43
ث باع» عات نادرستاطال«تن كشته و صدها نفر ديگر زخمي شدند. عربستان سعودي در آن زمان گفت كه  155كرده است؛ در جريان آن حمله 

 ،يمن ديگر از سوي عربستان سعودي به بازاري در ايدر آن زمان و بعد از حمله .را بر عهده گرفت اين حمله هوايي شده است و مسئوليت آن
ها را به روش اين نوع بمبف ،آمريكا متحدهاالتياجمهوري وقت ، رئيساوباماشهروند اين كشور انجاميد، دولت باراك  97كه به كشته شدن 

ان به باما فروششهايي كه در دولت اوبمب ازجملهها ترامپ، فروش انواع سالح انلدداين در حالي است كه عربستان سعودي ممنوع كرد. 
با افزايش  .رده استك ءميليارد دالري براي فروش تسليحات با رياض امضا 110 يقراردادو  تان سعودي ممنوع شده بود را از سر گرفتعربس

يمني در  در كشتار كودكان متحدهاالتياهاي حقوق بشري به نقش قربانيان حمالت عربستان سعودي در يمن، اعتراض ناظران و گروهيافتن 
ري الف به رهبيات ائتبا اين حال از عمل ،ندارد ،كندهايي كه رياض براي حمله انتخاب ميگويد نقشي در هدفواشنگتن مي حال افزايش است.

ان .ان.گزارش سي .كندهاي اطالعاتي حمايت ميگيري هواپيماهاي جنگي و كمكعربستان با فروش ميلياردها دالر اسلحه، كمك به سوخت
  .رده استهاي مشابه آمريكايي براي حمله به يمن استفاده كدر چندين نوبت از بمبنيز عودي پيشتر دهد كه عربستان سنشان مي

٤٤.  Action  contre  la  Faim  (ACF),  ADDAMEER  Prisoner  Support  and  Human  Rights,  Association  African 
Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS), Al Mezan Center for Human Rights, Aldameer 
Association  for  Human  Rights,  Alf  Ba  Civilian  and  Coexistence  Foundation,  Al‐Haq  Organization  ‐ 
Defending Human Rights, ALQST for Human Rights, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain 
(ADHRB), Amnesty International, Arab Program for Human Rights Activists, ARTICLE 19, Asian Forum for 
Human  Rights  and  Development  (FORUM‐ASIA),  Asian  Legal  Resource  Centre  (ALRC),  Association  For 
Human Rights in Ethiopia (AHRE), BADIL ‐ Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 
Cairo Institute for Human Rights Studies, Caucasus Civil Initiatives Center, CIVICUS, Committee to Protect 
Journalists  (CPJ),  Conectas Human  Rights,  DCI  –  Defense  for  Children  International,  DCI  –    Defense  for 
Children International – Palestine, DefendDefenders (the East and Horn of Africa Human Rights Defenders 
Project),  Dhameer  Foundation  for  Human  Rights  –  Shabwa,  European  Center  for  Constitutional  and 
Human Rights Future, Pioneers Foundation for Development and Rights ‐ Al‐Jawaf, Global Centre for the 
Responsibility  to  Protect,  Gulf  Centre  for  Human  Rights,  Human  Rights  Clinic  (Columbia  Law  School), 



  12                                                                                                                                                            38راهبردي  گزارش

 

شر سازمان ملل، در خصوص ضرورت هاي دائم و كشورهاي ناظر در شوراي حقوق بنمايندگي
 يارتقا به كمك برايكارشناسان برجسته يمن، توسط اين شورا،  دستور كارگروهبازنويسي و تحكيم 

پذيري و پاسخگويي و در اولويت قرار دادن اين امر در دهي و تقويت گفتمان مسئوليتساختار گزارش
  :، مبني بر2018سپتامبر  27تا  10)، از نهم وجلسه آتي شوراي حقوق بشر سازمان ملل (جلسه سي

ونهم شوراي حقوق بشر سازمان لزوم صدور قطعنامه از سوي كشورهاي عضو، در جلسه سي الف)
ق و هاي ضروري گروه كارشناسان برجسته يمن، در راستاي مورد تحقيملل، مبني بر تداوم فعاليت

 المللي و قوانيناز حقوق بشر بين استفادهتفحص قرار دادن تمامي موارد ادعايي نقض و سوء
  آشكار شدن حقايق و شرايط و شناسايي افراد مسئول؛ باهدفبشردوستانه، 

عاملي، تماني لزوم ارائه گزارش كتبي جامع، مستقيماً خطاب به شوراي حقوق بشر و مبتني بر گفت ب)
  ؛استفاده از گزارش تهيه شده توسط كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل جايبه

يكم وو يا كتبي، براي جلسات چهلم و چهل شفاهي شدهرساني روزهاي بهلزوم تهيه گزارش ج)
  شوراي حقوق بشر؛

ه مجمع شده توسط اين گروه كارشناسي بلزوم ارائه گزارش مزبور و نتايج تمامي تحقيقات انجام د)
 نهادهاي تماميبهارش عمومي سازمان ملل و توصيه به اين مجمع، در خصوص انتقال دادن اين گز

  وابسته به اين سازمان؛
مورد تحقيق و تفحص قرار گرفتن  ضرورتبهلزوم شناسايي و تعيين هويت افراد مجرم، با توجه  ه)

المللي، حتي اين افراد به دليل مسئوليتشان در ارتكاب به جرائم جدي در يمن، بر اساس قوانين بين
  تحت پوشش فرماندهي و رؤسايشان؛

كارشناسان سازمان ملل و  دستور كاردار دادن در خصوص عدم بازنويسي و تجديد نظر در هش و)
ارسال پيامي خطرناك به طرفين درگير در اين جنگ، مبني بر معافيت موارد نقض  مثابهبهبرشمردن آن، 

  ؛مجازات هرگونهالمللي در اين كشور، از قوانين بين

                                                                                                                                                                                 
Human Rights Watch, Hurryyat ‐ Center for Defense of Liberties and Civil Rights, International Commission 
of Jurists (ICJ), International Federation for Human Rights (FIDH), International Rescue Committee (IRC),…  
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هاي مهم د سازمان ملل جهت حصول اطمينان از تداوم يافتن فعاليتابراز تمايل براي همكاري با اين نها ز)
  ؛45موارد معافيت مجرمان و ناقضان حقوق بشر از مجازات تماميبهاين گروه در زمينه پايان بخشيدن 

  
صوص پافشاري ، در خ1397 مردادماه 22انتشار گزارش از سوي روزنامه االخبار، در روز دوشنبه  -6

  :ني برهاي جنوبي يمن براي ابوظبي، مبر قائل شدن حق انحصاري بنادر و گذرگاهمقامات اماراتي ب
 ي تاكنون،وزير مستعفي يمن)، از ابتداي سال جاري ميالدتالش كابينه عبد ربه منصور هادي (نخست الف)

در  هويژبههاي جنوبي كشور (شده در استانهاي واقعبراي در دست گرفتن كنترل تمامي بنادر و گذرگاه
  هاي غيرمستقيم مقامات امارات متحده عربي؛عدن و حضرموت) و مواجه شدن وي با مخالفت

، وزير حمل و نقل كابينه منصور هادي به تالش براي ايجاد 46اشاره به اقدامات صالح الجبواني ب)
ها تن آنهاي دريايي و هوايي اين دو شهر، با توجه به تحت كنترل قرار داشتغييرات اداري در گذرگاه

  بست مواجه شدن تمامي اين اقدامات؛و با بن دو سالاز سوي نيروهاي اماراتي، براي مدت بيش از 
 موردنظرهاي امارات براي ايجاد تغييرات الزم در نهادهاي اشاره به ارتباط اين تحوالت با تالش ج)

انتقال يافتن تمركز  ويژهبههاي ابوظبي، طلبيخود در جنوب يمن، در راستاي محقق ساختن منافع و جاه
، در واكنش به اقدام وزارت حمل و نقل يمن به 47مقامات اماراتي از فرودگاه عدن به بندر المكال

  ماه جاري ميالدي؛ اوايلانتصاب فردي در سمت معاونت شركت بنادر دريايي عرب، در 
هاي محلي حامي نيروهاي امارات متحده عربي در ها، حتي گروهاشاره به شامل شدن تمامي گروه د)

در اختيار گرفتن  باهدف) در اقدامات اين چنيني امارات در جنوب يمن، 48قبايل شبوه ازجملهيمن (
  ؛ساختارهاي مهم امنيتي و راهبردي اين كشور و

                                                            
  هاي حقوق بشري. قابل بازيابي در لينك: بان حقوق بشر از بيانيه سازمانگزارش ديده .45

https://www.hrw.org/news/2018/08/16/yemen‐need‐un‐human‐rights‐council‐renew‐and‐strengthen‐
mandate‐group‐eminent 
٤٦. Saleh al‐Jabwani 
٤٧ Al‐Muakalla 
٤٨. Shabwa 
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ري براي شهروندان ساكن حضرموت، در نزديكي فرودگاه هاي ماهيگياشاره به متوقف شدن فعاليت ه)
هاي تا بخش غربي بندر المكال، با توجه به تبديل شدن اين فرودگاه به يكي از زندان 49المللي رايانبين

مخفيانه امارات در اين منطقه و پايبند نماندن مقامات ابوظبي به تعهد خود مبني بر بازسازي اين 
 .50ازهاي غيرنظامي از آنفرودگاه و ازسرگيري پرو

  
، 51انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در خصوص اظهارات استفان دوجاريك -7

، مبني بر هشدار اين سازمان در 1397 مردادماه 31سخنگوي دبيركل سازمان ملل، در روز چهارشنبه 
  :مورد شيوع موج سوم بيماري وبا در يمن، با اشاره به

زايش بودن اين ، رو به اف2017ليون مورد مشكوك به بيماري وبا از ماه آوريل سال مي 1/1وجود  الف)
  نفر از مردم اين كشور بر اثر اين بيماري؛ 2300رقم و كشته شدن 

هاي حقوق بشري براي ممانعت به عمل آوردن از شيوع مجدد وبا در ابعاد گسترده تالش سازمان ب)
هزار تن از شهروندان يمني در ماه اوت سال  385ي بيش از طرح همگاني واكسيناسيون برا ياجراو 

ن ديگر در عدن در هزار ت 275و براي نزديك به  52هاي حديده و إبدر استان ويژهبهجاري ميالدي، 
  جنوب اين كشور؛

هاي بشردوستانه در زمينه تأمين آب آشاميدني سالم براي مردم هاي سازمانتداوم يافتن حمايت ج)
  ؛53هاه خدمات بهداشتي و درماني به آنيمن و ارائ

  

                                                            
٤٩. International Rayan Airport 

  هاي:تحليلي ميد ايست واير، به نقل از روزنامه االخبار. قابل بازيابي در لينك –گزارش سايت خبري  .50
 https://mideastwire.com/page/articleFree.php?id=67444 
https://www.al‐akhbar.com/Yemen/256068/ %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86% D9%81%D8%A7% 
D8%B1‐%D8%A5%D9%85%D8%�7%�8%�1%�8%�7%�8%��%�9%8�-%�8%�8%D9%88%D8%A C% D9%87 - 
٥١. Stephane Dujarric 
٥٢. Ibb 

  ابي در لينك:گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازي .53
 https://abcnews.go.com/Health/wireStory/warns‐cholera‐epidemic‐yemen‐57335663 
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، 1397 ادماهمرد 24انتشار بيانيه از سوي صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، در روز چهارشنبه  -8
  پيشگيري.هاي قابلبيماريهزار كودكان يمني زير پنج سال، بر اثر  66در خصوص مرگ ساالنه 

 ي ديگر برشان و مرگ نيميا در نخستين ماه از زندگيمرگ نيمي از اين كودكان به هنگام تولد و  الف)
  تغذيه؛الريه و سوءي چون، اسهال، ذاتهاي قابل پيشگيراثر بيماري

نگ داخلي هاي مختلف اين كشور، بر اثر جاشاره به تداوم يافتن روند كشته شدن كودكان در استان ب)
  و و تأكيد بر لزوم پايان يافتن آن

ار به دست آمده از سوي مقامات سازمان ملل در خصوص كشته شدن بيش از خاطرنشان كردن آم ج)
  .54درصد از جمعيت آن 11جاشدن هزار تن از مردم يمن در اين جنگ و بي 10
  

  انصارا... در يمن*

، در خصوص 1397 مردادماه 25شنبه پنج الملل، در روزانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -
  :قوق بشر، توسط نيروهاي انصارا...، مبني برربوده شدن يك فعال ح

، دستيار پژوهشي سازمان حقوق 55لزوم آشكار شدن سرنوشت، مكان و وضعيت كمال الشاويش الف)
شدن او توسط دو تن از ، در شهر حديده، از سوي نيروهاي انصارا...، با توجه به ربوده56موازنهبشر 

 تالفيبه، ظاهراً (به ادعاي اين گزارش) 1397 ماهمرداد 23شنبه نظاميان اين گروه، در روز سه
هاي حقوق بشري وي (مستند كردن موارد نقض حقوق بشر عليه شهروندان حديده): گفتني فعاليت

  است كه وي با چشمان بسته به محلي نامعلوم برده شده و تاكنون اطالعي از وي در دسترس نيست؛

                                                            
  بيانيه صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف). قابل بازيابي در لينك: .54

 https://www.middleeastmonitor.com/20180816‐unicef‐66000-�emen‐children‐die‐annually‐from‐

preventable‐diseases/ 
٥٥. Kamal al‐Shawish 
٥٦٠ Mwatana Organization for Human Rights 
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وهشي بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو ، معاون پژ57اشاره به اظهارات لين معلوف ب)
بار آزار و بخشي از برنامه شرارت مثابهبهالملل، مبني بر برشمردن ربايش اين فعال حقوق بشري، بين

  هاي درگير جنگ؛هاي حقوق بشري از سوي تمامي طرفاذيت و سركوب فعاليت
گرفتن رار نق بشري و حصول اطمينان از قتأكيد بر لزوم آشكار شدن وضعيت كنوني اين فعال حقو ج)

  درنگ وي؛رورت آزاد شدن بيضرفتار، همچنين وي در معرض شكنجه و سوء
ان مدافع اعمال آزار و اذيت، تهديد، ضرب و شتم، دستگيري خودسرانه و ربايش اجباري ادعاي د)

تحت كنترل نيروهاي يمن، چه در مناطق  هاي جنگ داخلينگاران در خالل سالحقوق بشر و روزنامه
  انصارا... و چه نيروهاي طرفدار دولت منصور هادي؛

و  آثار بارهدرهاي سازمان حقوق بشر مواطنه، در زمينه فراهم آوردن اطالعات الزم اشاره به فعاليت ه)
  المللي وينبهاي بسياري از مسائل به وقوع پيوسته در يمن و در عين حال، پنهان از نظر جامعه پويايي

فعاالن حقوق بشر توسط نيروهاي (ادعايي) تأكيد بر لزوم پايان بخشيدن به آزار و اذيت و ارعاب  )و
نيروهاي حامي دولت منصور هادي، تنها به دليل اعمال حق خود در زمينه آزادي  همچنين انصارا.. و

  .58دهي در مورد تحوالت جاري كشوربيان و تالش براي گزارش
 عربستان سعودي در قطر*

تهم شدن م، در خصوص 1397 مردادماه 27انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز شنبه  -
مكه،  ور بهعربستان سعودي توسط مقامات قطري به ممانعت به عمل آوردن از ورود شهروندان اين كش

  :براي انجام مراسم حج، مبني بر
حده بستان سعودي، امارات متورهاي عراندازي شده توسط كشمقصر به شمار آوردن كمپين راه الف)

دن سفر شناپذير عربي، بحرين و مصر براي قطع روابط ديپلماتيك و تجاري با قطر و در نتيجه، امكان
  تن از شهروندان قطري به مكه براي انجام مراسم حج؛ 1200

                                                            
٥٧ .Lynn Maalouf 

   الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .58
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/yemen‐human‐rights‐activist‐abducted‐by‐the‐

huthi‐armed‐group‐must‐be‐released/ 
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به دولت)، مبني  (وابسته 60، از مقامات كميته حقوق بشر ملي قطر59اشاره به اظهارات عبدا... الكعبي ب)
هاي مسافربري قطر جهت دريافت مجوز حج، آژانس استفادهبر از كار افتادن سامانه الكترونيكي مورد 

  توسط عربستان سعودي و از اين رو، ناممكن شدن انجام اين سفر براي شهروندان و مقيمان اين كشور؛
نام تي براي ثبترتباطي اينترنهاي ااشاره به ادعاي مقامات عربستان در خصوص بسته شدن راه ج)

ي در كردن افراد جهت عزيمت به مكه، توسط دولت قطر و حضور يافتن گروهي از شهروندان قطر
 ستقيمرود ممراسم حج سال جاري و در عين حال، عدم اشاره اين مقامات به تعداد اين گروه و يا و

  ها از قطر و يا كشورهاي ديگر؛آن
برداري دولت قطر از اين موضوع براي به كرسي عربستان در خصوص بهرهاشاره به دعاوي مقامات  د)

كردن حج و يا وارد كردن تالش براي سياسي هرگونهنشاندن اهداف سياسي خود و مردود شمردن 
 .61اختالفات سياسي به آن

                                                            
٥٩. Abdullah Al‐Kaabi 
٦٠ .Qatar National Human Rights Committee 

 گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 61

 https://www.reuters.com/article/us‐saudi‐haj‐qatar/qatar‐accuses‐saudis‐of‐barring‐haj‐pilgrims‐riyadh‐
says‐untrue‐idUSKBN1L306Z 


