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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 

هاي آمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش ،1397 شهريورماه
 يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينحقوق بشري مردم

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا

  

  رين و امارات متحده عربيالف) موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي، بح  

  عربستان سعودي*

 شهريورماه 15شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز پنج -انتشار گزارش از سوي سايت خبري -1
، در خصوص ارائه درخواست از سوي دادستان كل عربستان، جهت صدور حكم اعدام براي 1397

  :، مبني بر2علي العُماري
ارشنبه وز چهه كيفري ويژه، پس از برگزاري يك جلسه محرمانه در ردرخواست دادستان از دادگا الف)

ساله و شخصيت مشهور  45، جهت صدور حكم اعدام براي اين روحاني 1397 شهريورماه 14
  هاي تلويزيوني؛برنامه

                                                            
 Worldسازمان بهداشت جهاني (. 1 Health  Organization  (WHO)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman  Rights  Watch ؛ دفتر(

 Officeكميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights 

(OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International) ؛ يونيسف، صندوق كودكان ملل متحد(United Nations Children's 

Fund (UNICEF)) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters Foundation) ؛ سايت بحرين ميرور(Bahrain Mirror مركز آمريكا )؛
 Americans for Democracy & Human Rightsبراي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ( in Bahrain (ADHRB) خبرگزاري )؛

 Associatedاسوشيتدپرس ( Press) ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(BBC.Com) ؛ شبكه خبري سي.ان.ان(CNN ؛ روزنامه واشنگتن پست(
)Washington Post؛ خبرگزاري سبأ يمن( )Saba News Agencyشبكه خبري الجزيره ( )؛Aljazeera(خبرگزاري فرانسه  )؛Agence 

France‐Presse نامه نيوزويك (هفته)؛Newsweek روزنامه نيويورك تايمز ()؛New  York  Times) ؛ روزنامه تلگراف(The 

Telegraph) و شبكه خبري تحليلي ميدل ايست آي (Middle East Eye.(  
٢. Ali al‐Omari 



  2                                                                                                                                                          43راهبردي  گزارش

 

ارزه هاي تلويزيوني در زمينه دفاع از حقوق زنان و مبكننده برنامهاشاره به متهم شدن علي العُماري، تهيه ب)
هاي آميز و رئيس دانشگاه آزاد مكه، همچنين يكي از فعاالن سرشناس شبكهگرايي خشونتبا افراط

فرقه جرم، ازجمله تشكيل سازمان جوانان  30اجتماعي در ميان جوانان مسلمان جهان عرب، به ارتكاب به 
  ؛3»ققان مسلمانالمللي محاتحاديه بين«اشاره به  –با اهداف تروريستي در پادشاهي عربستان 

دگاه حكم (گردن زدن)، با توجه به محرمانه بودن دا اجراياشاره به نامشخص بودن زمان  ج)
  در اين خصوص و؛ برگزارشده

 –تأكيد بر برخورداري عربستان از يكي از باالترين آمارهاي اعدام در ميان كشورهاي جهان  د)
الملل و ي ارائه شده از سوي سازمان عفو بينبر اساس آمارها – 2017نفر تنها در سال  100كم دست

نفر (عمدتاً از اقليت شيعه) در حال حاضر، در آستانه اجراي حكم خود، به  58كم قرار داشتن دست
  5؛4عربستان -سازمان حقوق بشر اروپا گفته 

                                                            
٣. International Union of Muslim Scholars 

، در خصوص افزايش آمار مجازات 1397 مردادماه 16 شنبهدر روز سه ،عربستان –بشر اروپا سازمان حقوقاز سوي  ساالنهانتشار گزارش . 4
  :اعدام در عربستان، مبني بر

ي از دن اين كشور از يكابزاري سياسي و برخوردار ش همثاببهربستان، استفاده از آن، گونه و گسترده مجازات اعدام در عافزايش افراط الف)
 ر بسياري ازدرغم لغو شدن اين مجازات پس از روي كار آمدن سلمان بن عبدالعزيز، به ژهيوبهاين نوع مجازات،  يباالترين آمار در اجرا

  كشورهاي جهان؛
 56ربستاني و عشهروند  90)، شامل 2016كمتر از سال  تن 8( 2017نفر در اين كشور در سال  146اشاره به اعدام شدن در مجموع  ب)

  تاكنون؛ 1990 دههسابقه بودن اين رقم از اواسط هاي ديگر و بيشهروند با مليت
گر براي مشخص شدن نتيجه تن دي 10حكم اعدام و دريافت حكم اعدام و در انتظار بودن  ياجرازنداني در آستانه  31اشاره به قرار داشتن  ج)

  نظرشان؛تجديد درخواست
ز ميان اين تعداد و ا 2017نفر در سال  64هاي سياسي: اعدام و يا جرم زيآمخشونت ريغتأكيد بر استفاده از اين نوع مجازات براي جرائم  د)

اقر شيخ نمر ب زيبرانگمناقشه  وتن به دليل اتهامات سياسي، همچنين اعدام غيرقانوني  4تن، تنها براي اتهامات مربوط به مواد مخدر و  60اعدام 
  ، به همين علت؛2016النمر، در ماه ژانويه سال 

توجه به گرفتن اعترافات  ، تاكنون در آستانه مجازات اعدام، با2017سال از روزهاي پاياني سال  18نوجوان زير  8اشاره به قرار داشتن  ه)
 يالمللي و امضابناي قوانين بينسال، بر م 18براي سنين زير  اين مجازت ياجرارغم ممنوعيت غيرقانوني از اين افراد تحت شكنجه، به

  كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل توسط عربستان؛
رفتن گ ازجمله، مجازات تأكيد بر غيرمنصفانه و غيرعادالنه بودن جلسات محاكمه اين متهمان و يا ديگر فرآيندهاي حقوقي مربوط به اين و)

 ركنندهيتحقا غيرانساني ي هاي ظالمانه،ازاتو ديگر رفتارها يا مج شكنجه منع نوانسيونرغم، امضاء كردن ك(به اعتراف از متهمان تحت شكنجه
هاي قانوني، قرار دادن هاي حقوقي، وكيل مدافع و يا ضمانت، برخوردار نبودن متهمان از مشاوره، توسط عربستان)1997سازمان ملل در سال 

گناه بودن ها از حق ارتباط با جهان خارج از زندان و حق بيودن آنيش از برگزاري جلسات دادگاه، برخوردار نبهاي انفرادي پها در سلولآن
  پيش از اثبات جرم و دسترسي نداشتن متهمان خارجي به مترجم؛
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 14هارشنبه چاف، به نقل از خبرگزاري فرانسه، در روز انتشار گزارش از سوي روزنامه تلگر -2
وسط ت، در خصوص در نظر گرفتن مجازات براي نشر مطالب طنز در فضاي مجازي 1397 شهريورماه

  حكومت عربستان، مبني بر:
ي كردن تهيه و ، مبني بر تلق1397 شهريورماه 12اظهارات دادستان كل عربستان، در روز دوشنبه  الف)

ا ري و در نظر گرفتن مجازات تحمل تجرائم سايب عنوانبهآميز در فضاي مجازي، طنز نشر مطالب
تمسخر  هزار دالري)، در صورت مورد 800ميليون ريالي ( 3سال حبس و پرداخت جريمه  5حداكثر 

  عه؛هاي مذهبي و اصول اخالقي جامدادن، تحريك كردن و ايجاد اخالل در نظم عمومي، ارزش قرار
ز سوي ابه تداوم يافتن نقض حقوق بشر و سركوب فعاالن حقوق بشري و مخالفان سياسي، اشاره  ب)

افع هاي مدمحمد بن سلمان، وليعهد سعودي و مورد انتقاد قرار گرفتن شديد اقدامات وي توسط گروه
  حقوق بشر و جامعه مدني و؛

در فضاي  به دليل فعاليت ها تن از شهروندان عربستانخاطرنشان كردن بازداشت و محكوم شدن ده ج)
وطنان هاي همدهي در خصوص فعاليتمجازي و درخواست حكومت از مردم عربستان براي گزارش

  ؛ 6»تروريستي«هاي اجتماعي، تحت عنوان ادعايي جرائم خود در شبكه
 14انتشار گزارش توسط روزنامه تلگراف، به نقل از خبرگزاري فرانسه، در روز چهارشنبه  -3

، مبني بر ارائه درخواست از سوي دادستان كل عربستان، جهت صدور حكم اعدام 1397 رماهشهريو
                                                                                                                                                                                 

ق بشر در راي حقوعدد شوجمهوري چك، فرانسه، سوئيس، ايسلند و كانادا در جلسات مت ازجملهاشاره به درخواست بسياري از كشورها،  ز)
ازمان سقوق بشر ، از عربستان براي متوقف ساختن روند اين مجازات در كشور و گزارش ساالنه زيد رعد حسين، كميسر عالي ح2017سال 

  عربستان؛ ازجملههاي اعدام، درصد مجازات 90كشور جهان، از نزديك به  4ملل، مبني بر برخوردار بودن 
نفر و قرار داشتن  47 ، بر اساس الگوي سال گذشته و از اين رو، اعدام شدن2018نخست سال  ماه 4ن اين روند در ر تداوم يافتتأكيد ب ح)

المللي و تعهدات ينقوانين ب اين حكم، تا پايان ماه آوريل و تداوم يافتن روند ناديده گرفتن ياجراكودكان، در آستانه  ازجملهبسياري ديگر، 
  ين كشور.حقوق بشري توسط مقامات ا

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: -گزارش سايت خبري. 5
 https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐arabia‐sentences‐moderate‐cleric‐ali‐al‐omari‐death‐

992200830 
  گزارش روزنامه تلگراف. قابل بازيابي در لينك:. 6

 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/05/saudi‐arabia‐criminalises‐online‐satire/ 
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و از حاميان حقوق بشر، پس از » طلباصالح«، روحاني و مبلغ برجسته 7براي شيخ سلمان العوده
تن ديگر از شهروندان اين كشور، به دليل سكوت  20دستگير شدن وي در سال گذشته، به همراه 

هاي حكومت عربستان، دن و يا اجتناب كردن از سخنراني عمومي در زمينه حمايت از سياستاختيار كر
 61اتهام وارد شده به اين روحاني  37المسلمين، اشاره به مناقشه با قطر و حمايت از اخوان ازجمله

 كمحاافكني و تحريك جامعه عليه پادشاه و هيأت اختالف ازجملهساله توسط دادگاه كيفري ويژه، 
الملل، در واكنش به اين حكم، ، سخنگوي سازمان عفو بين8عربستان و اشاره به اظهارات دينا احمد

مبني بر جريان داشتن روندي ناخوشايند در پادشاهي سعودي و ارسال پيامي دهشتبار از سوي 
 .9اعدامآميز با مجازات مخالفت و يا ابراز نظر صلح هرگونه شدنمواجهحكومت اين كشور، مبني بر 

  

  بحرين*

خصوص اعالم  ، در1397 شهريورماه 16انتشار گزارش توسط سايت بحرين ميرور، در روز جمعه  -1
ز وردن اممانعت به عمل آ باهدففراخوان، از سوي يك سازمان حقوق بشري غيردولتي در انگليس، 

  احكام اعدام در بحرين، مبني بر: اجراي
حكم اعدام براي  21، براي مقابله با اجرايي شدن 10رپريوي عمومي سازمان غيردولت فراخوان الف)

  زندانيان بحريني، عمدتاً زندانيان سياسي؛
اء ديگر براي هزار امض 50مدافع حقوق بشر به اين فراخوان و نياز آن به  24500اشاره به پيوستن  ب)

  تحقق هدف خود؛
 اجرايد در انتظار يكي از افرا عنوانبهفرزند،  3اشاره به محمد رمضان، شهروند بحريني و پدر  ج)

  ومت بحرين، در اين خصوص؛ المللي بر حكرغم فشارهاي جامعه بينحكم خود، به

                                                            
٧. Sheikh Salman al‐Awda 
٨. Dana Ahmed 

  گزارش روزنامه تلگراف. قابل بازيابي در لينك:. 9
 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/05/saudi‐arabia‐criminalises‐online‐satire/ 
١٠. Reprieve 



  5                                      )11(ت متحده عربي عربستان سعودي، بحرين و امارا يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

وسط م دستگيري تاشاره به مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت قرار گرفتن آقاي رمضان هنگا د)
  نيروهاي پليس و صادر شدن حكم اعدام براي او بر اساس اعترافات تحت فشار؛

كنندگان تظاهرات تن از شركت 3مخفيانه و بدون اطالع قبلي حكم اعدام براي  اجراياشاره به  ه)
رار اين كتها تحت شكنجه، در سال گذشته و تأكيد بر احتمال اعتراضي در بحرين، پس از قرار دادن آن

  ؛روند براي پرونده فوق و
اشاره به تالش اين سازمان حقوق بشري براي رساندن اين فراخوان به سفارت بحرين در لندن،  و)

، و درخواست آن از پادشاه و دولت بحرين براي »11قربانيان شكنجه را اعدام نكنيد«تحت عنوان 
  ؛12هادر صورت اعمال شكنجه بر آن متوقف ساختن تمامي احكام اعدام صادر شده براي زندانيان،

  

 14، در روز چهارشنبه 13انتشار بيانيه از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -2
نهم شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در و ارائه در جلسه سي  منظوربه، 1397 شهريورماه

  در بحرين، مبني بر: 14خصوص وضعيت وخيم زندان جو
ها با آن ابراز نگراني جدي در خصوص شرايط زندانيان در زندان جو و دست به گريبان بودن الف)

عمال الول، سمشكالتي چون، عدم رعايت اصول بهداشتي، قرار دادن تعداد زيادي از زندانيان در يك 
ي و هاي درمانبتاقسوءرفتار از سوي مأموران و نگهبانان زندان، فراهم نياوردن دسترسي زندانيان به مر

  پزشكي و قطع كردن آب به روي افراد دربند در اين زندان؛
اشاره به سياسي بودن تعداد زيادي از زندانيان محبوس در اين زندان، به دليل اتهاماتي چون،  ب)

 2700، 2003نفر در سال  1608كم آزادي بيان و آزادي اجتماعات و برپايي تجمعات و نگهداري دست
نفر، در مرحله بازداشت پيش از  895(مشتمل بر  2017تن در سال  4380و  2015 نفر در سال

                                                            
١١. Don't execute victims of torture 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 12
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/49374.html 
١٣. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
١٤. Jau Prison 
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نفر: ناگزير  1201محاكمه) در اين زندان، با ظرفيت به ادعاي وزارت دادرسي داخلي بحرين، تنها، 
  ها و يا مساجد زندان؛شدن زندانيان به خوابيدن در راهروهاي بين سلول

هاي بهداشتي، ناكافي بودن خدمات درماني و ها و سرويسولاشاره به غيربهداشتي بودن سل ج)
دن جسمي و روحي، محبوس ش لحاظپزشكي، مورد شكنجه قرار گرفتن سيستماتيك زندانيان، به 

ها براي هواخوري، تنها ها و اجازه يافتن آنساعت در روز) در سلول 23زندانيان براي ساعات طوالني (
ترين روزهاي سال، وجود در گرم ويژهبهآب،  مدتطوالنيكرر و ترين ساعات روز، قطع مدر گرم

تن پس از ها و محروم شدن زندانيان از ورزش و يا زمان الزم براي بهبود يافجانوران موزي در سلول
  ها؛وارد آمدن صدمات به آن

، ذاي مكفيغب و هاي خود، دسترسي به آاشاره به ايجاد محدوديت براي زندانيان در مالقات با خانواده د)
  هاي جمعي و گروهي؛ها و مجازاتويژه در ماه رمضان و انجام شعائر مذهبي، همچنين اعمال شكنجهبه
ها و خدمات پزشكي و دارويي، عدم اشاره به عدم دسترسي و يا دسترسي ناكافي زندانيان به مراقبت ه)

كردن زندانيان به درمانگاه و عدم فراهم  انتقال زندانيان به درمانگاه زندان در مواقع لزوم و يا منتقل
ها و امتناع ورزيدن مأموران از به انجام رساندن دستورات پزشك آوردن خدمات درماني الزم براي آن

هاي ويژه و يا مورد جراحي قرار گرفتن زنداني در خارج از زندان، در زمينه لزوم فراهم آمدن مراقبت
ها از به تن ئه خدمات پزشكي به زندانيان در صورت سرپيچي آنزندان، همچنين خودداري كردن از ارا

  ؛15در خصوص زندانيان سياسي ويژهبهكردن دستبند و پابند، 

                                                            
، در خصوص محروم شدن 1397 مردادماه 15، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي هاي پيشين: . سوابق در گزارش15

  فعاالن زنداني در بحرين از امكانات درماني و پزشكي، مبني بر:
يل نو عبدالجلوهاب حسيحسن مشيمه، عبدالجليل السينگس، عبدال ازجملهاقدام مقامات بحريني به محروم كردن فعاالن زنداني سالمند،  الف)

رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و به مخاطره ها در معرض رفتارهاي بيهاي پزشكي به مدت بيش از يك سال، قرار دادن آنالمقداد، از مراقبت
  ها؛كندن زندگي آناف

متناع ها از خدمات درماني مناسب، تنها به دليل اهاي مزمن و محروم شدن آناشاره به مبتال بودن تمامي اين زندانيان سياسي به بيماري ب)
: اين يهاي پزشكورزيدنشان از پذيرش درخواست مقامات در خصوص لزوم به دست داشتن دستبند به هنگام انتقال براي دريافت مراقبت

  اند؛هجنايتي نشد وزنداني سياسي محبوس شده و مرتكب جرم  عنوانبهاند، چراكه معتقدند فعاالن از به تن كردن دستبند و پابند خودداري كرده
ي چنين فتارالملل، مبني بر غيرقابل باور بودن انجام رهاي خاورميانه در سازمان عفو بيناشاره به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ج)
آميز و لزوم آزاد كردن ها، تنها به دليل مشاركت در تظاهرات صلحرحمانه و ظالمانه با اين افراد سالمند، بيمار و ضعيف و محبوس كردن آنبي
  ها، با توجه به در خطر بودن حياتشان ودرنگ و بدون قيد و شرط آنبي
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المللي، از سوي مقامات بحريني در زندان جو، تأكيد بر نقض بسياري از تعهدات و اصول بين و)
و رفتار يا مجازات  نع شكنجهكنوانسيون م، 16المللي حقوق مدني و سياسيكنوانسيون بين ازجمله

و  18المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون بين17كنندهخشن، غيرانساني يا تحقير
  و؛ 19(مقررات نلسون ماندال) انيرفتار با زندان يبراسازمان ملل  اريحداقل مقررات مع

المللي براي ين، از جامعه بينتأكيد بر درخواست مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحر ز)
حسن  ويژهبهناگزير ساختن حكومت بحرين به آزاد كردن تمامي زندانيان سياسي و حقوق بشري، 

ها در هاي پزشكي و درماني الزم براي زندانيان بيمار، بدون قرار دادن آنمشيمه، فراهم آوردن مراقبت
و پابند، مورد تحقيق و تفحص قرار دادن تمامي آميزي چون، به تن كردن دستبند معرض اقدامات تحقير

هاي بحرين و فراهم آوردن رفتار در اين زندان و ديگر زنداندعاوي در زمينه اعمال شكنجه و سوء
  ؛20دسترسي سريع و نامحدود تمامي زندانيان به آب

  

ر خصوص ، د1397 شهريورماه 14شنبه انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز پنج -3
نامزد دريافت جايزه حقوق بشر واسالو  عنوانبه، 21انتخاب نبيل رجب، فعال حقوق بشر بحريني

                                                                                                                                                                                 
سفارت بحرين در لندن، در  ، در مقابل1397 مردادماه 10اعتصاب غذا، از روز چهارشنبه اشاره به اقدام علي مشيمه، فرزند حسن مشيمه، به  د)

  اعتراض به رفتار نامناسب مقامات اين كشور با پدرش در زندان؛
اهرات ضدحكومتي و در پي برگزاري دادگاهي غيرمنصفانه، به اتهام برگزاري تظ 2011ه) گفتني است كه اين چهار فعال سياسي در سال 

سال تا  5دت تن ديگر از متهمان اين پرونده احكامي مبني بر تحمل حبس به م 9آميز به حبس ابد محكوم شدند. اين در حالي است كه لحص
  اند.ون آزاد شدهاند، كه البته دو تن از آنان تاكنحبس ابد را دريافت كرده

١٦. International Covenant on Civil and Political Rights 
١٧. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment 
١٨. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
١٩. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) 

  مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:ه بياني. 20
 https://www.adhrb.org/2018/09/adhrb‐submits‐a‐written‐statement‐to‐the‐hrc39‐on‐conditions‐in‐

bahrains‐jau‐prison/ 
، در 9713 مردادماه 25شنبه روز پنج، در هاي خودسرانه سازمان مللگروه كاري بازداشتهاي پيشين: انتشار بيانيه از سوي سوابق در گزارش. 21

  شر بحريني، توسط مقامات اين كشور، مبني بر:فعال حقوق ب درنگ نبيل رجب،خصوص لزوم آزاد شدن بي
  هاي سياسي؛انجام شده به دست حكومت بحرين، تنها به دليل نگرش» هايآزار و اذيت«يكي از قربانيان  عنوانبهبرشمردن وي،  الف)
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جمهور اين كشور، از سال نويس و سياستمدار معترض اهل چك و نخستين رئيس، نمايشنامه22هاول
  :مبني بر 2003تا  1993

هيأت گزينش جايزه حقوق بشر وي عنوان نامزد دريافت اين جايزه، از سانتخاب نبيل رجب، به الف)
، متشكل از فعاالن و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان و به رياست رئيس مجمع واسالو هاول

  ؛25و روسيه 24ر ديگر از كشورهاي كوبا، به همراه دو مدافع حقوق بش23پارلماني شوراي اروپا
ه مدني و هاي برجسته وي در زمينه جامعاشاره به اعالم برنده نهايي اين جايزه و تقدير فعاليت ب)

، اي اروپاي شوردفاع از حقوق بشر در اروپا و يا ديگر نقاط جهان، در جلسه عمومي آتي مجمع پارلمان
  و؛فرانسه  ، در استراسبورگ2018ِاكتبر  8در 
اشاره به اظهارات رياست اين كميته در خصوص شايستگي اين افراد براي دريافت اين جايزه، به  ج)

 شدنمواجهناپذيرشان در دفاع از حقوق بشر و دليل نشان دادن شجاعت فراوان و عزم و اراده شكست
  .26هاها و آزار و اذيتها با انواع تهديدآن
  

                                                                                                                                                                                 
و افزايش يافتن زمان اين  ترييتوسال زندان به دليل ابزار عقيده در شبكه اجتماعي  5حكوم شدن اين فعال حقوق بشر به تحمل اشاره به م ب)

المللي اي كه مورد انتقادات شديد جامعه بينمحكوميت به دليل اتهامات مشابه، در پي تداوم يافتن روند سركوب مخالفان در اين كشور: پرونده
  قرار گرفت؛

آميز از سوي مقامات اين پادشاهي عليه نبيل رجب، همچنين مورد آزار و اذيت واقع شدن و تأكيد اين گروه كاري بر اتخاذ رويكردي تبعيض )ج
  ؛هاي متمادي، تنها به دليل استفاده وي از حق آزادي بيان ومحروم ماندن او از آزادي براي سال

هاي اين گروه كاري سازمان ملل، توصيف كردن دادگاه اين انگيز خواندن يافتهين، مبني بر مناقشهاشاره به انتشار بيانيه از سوي دولت بحر د)
و مورد تأكيد قرار دادن تفاوت ميان انتقاد » الملليدر حضور ناظران بين برگزارشدهمستقل و شفاف و «دادگاهي  عنوانبهفعال حقوق بشر، 

 مومي در اين كشور، همچون ديگر كشورهاي جهان؛مشروع از حكومت و تالش براي تشويش اذهان ع

سال زندان شده است؛ نخست، انتقاد از حمالت هوايي ائتالف  7گفتني است كه نبيل رجب به دليل ارتكاب به دو جرم محكوم به گذراندن  ه)
هاي اي اجتماعي و دوم، انجام مصاحبهههاي بحرين، در شبكهبه رهبري عربستان سعودي به يمن و مورد شكنجه واقع شدن زندانيان در زندان

نگاران نهاد و روزنامههاي مردمدر خصوص عدم صدور مجوز از سوي مقامات بحرين براي بازديد سازمان 2015و  2014هاي مطبوعاتي در سال
  المللي از بحرين و انگيزه سياسي مسئوالن اين كشور در زنداني كردن مخالفان خود.بين

٢٢. Václav Havel 
٢٣. Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) 
٢٤. Rosa María Payá 
٢٥. Oyub Titiev 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 26
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/49346.html 
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  امارات متحده عربي*

، به مناسبت گذشت 1397 شهريورماه 13شنبه الملل، در روز سهنيه از سوي سازمان عفو بينانتشار بيا -
تن ديگر  5، به همراه حاكم دوبي، محمد بن راشد آل مكتوم لطيفه، فرزند شاهزادهماه از دستگيرشدن  6

  ، مبني بر27از همراهان خود در دريا، توسط مقامات امنيتي هند و امارات متحده عربي

 در ماه مارس نامشخص بودن محل نگهداري اين شاهزاده از زمان بازگرداندن اجباري وي به امارات، الف)
  سال جاري ميالدي؛

ها به هنگام يد آناشاره به غيراماراتي بودن افراد همراه اين شاهزاده، مورد ضرب و شتم واقع شدن شد ب)
  ان؛دود دو هفته و سپس آزاد شدنشمدت حها در محلي نامعلوم به بازداشت در كشتي، زنداني شدن آن

 ازجمله، المللي در اين حادثه توسط مقامات هندي و اماراتيتأكيد بر نقض قوانين حقوق بشر بين ج)
  بازداشت خودسرانه، شكنجه و ناپديدشدگي اجباري؛

اهم رفدرنگ مكان نگهداري شاهزاده لطيفه، درخواست از مقامات اماراتي براي آشكار ساختن بي د)
ار شدن رخوردبآوردن امكان دسترسي وي به وكيل و برقراري ارتباط با اعضاء خانواده خود و همچنين 

  هاي محاكمه منصفانه؛او از تمامي ضمانت

                                                            
در ابراز نگراني ، مبني بر 1397 ماهبهشتيارد 15، در روز شنبه بان حقوق بشرديدههاي پيشين: صدور بيانيه از سوي . سوابق در گزارش27

سازمان،  اينميانه ، مدير بخش خاور، درخواست سارا ليا ويتسونحاكم دوبي، دختر محمد بن راشد آل مكتومخصوص وضعيت شاهزاده لطيفه، 
ا اس او بكار ساختن محل زندگي و وضعيت حقوقي وي و صدور مجوز فوري براي فراهم آمدن امكان تماز مقامات دوبي در خصوص آش

به  ل، با توجهاهي مستقحضور در دادگ ازجملهدنياي خارج، همچنين تأكيد بر لزوم برخورداري خانم لطيفه از تمامي حقوق افراد بازداشتي، 
براي  خانم لطيفه تالش كرده تاستند كه ها حاكي از آن همقامات امارات: گزارششواهد موجود در خصوص امكان بازداشت وي از سوي 

هاي هند مورد حمله اند كه كشتي لوكسي كه او با آن قصد فرار از دوبي را داشت، در آباما شاهدان گفته .داشتن زندگي آزاد از دوبي بگريزد
امارات ات مقامت و ت نيساز آن زمان تاكنون اطالعي از او در دس .نده شده استنيروهاي امنيتي قرار گرفته و خانم لطيفه به دوبي بازگردا

استفاده قرار ورد سوءاين شاهزاده مدعي شده كه در كودكي توسط پدر خود م .توانند به اين ادعاها پاسخ دهنداند كه به داليل قانوني نميگفته
  .هاي شديد قرار داشته استگرفته و تحت محدوديت
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ني وي، درنگ و بدون قيد و شرط اين فرد و محترم شمردن حقوق انساتأكيد بر لزوم آزاد شدن بي ه)
يل تالش ، در صورت زنداني شدن او، تنها به دلخارج از كشور جايي و سفر بهبهحق آزادي جا ازجمله

  براي فرار از كشور و يا ديگر داليل مغاير با موازين و معيارهاي حقوق بشري و
قرار دادن اين حادثه و نقش نيروهاي امنيتي  تفحصدرخواست از مقامات هند براي مورد تحقيق و  و)

  .28زمينه مورد بازخواست قرار دادن افراد مسئولاين كشور در آن، همچنين ارائه تضمين در 
  

ب) موارد نقض حقوق بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير 
  كشورهاي منطقه

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

، مبني بر 1397 شهريورماه 19انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز دوشنبه  -1
برخي از افراد مورد شكنجه واقع شده توسط نيروهاي اماراتي، به  ازجملهها زنداني يمني، دهدست زدن 

رغم دستور دادستاني كشور در خصوص اعتصاب غذا، در اعتراض به تداوم يافتن زمان حبسشان، به
ن، مبني بر ، در شهر عد29اي محرمانه از زندان بئر احمدها، اشاره به درز كردن بيانيهلزوم آزاد شدن آن

زنداني به ارتكاب به خودكشي، تأييد اين خبر از سوي دو زنداني  3آغاز شدن اعتصاب، پس از تالش 
عدم استفاده اين خبرگزاري از نامشان)، همچنين اشاره اين بيانيه به دستور دادستان كل  شرطبهديگر (

زندانيان به مقامات قضايي پس از  براي آزادي برخي از زندانيان دربند و در عين حال، عدم ارجاع ساير
  ؛30انتقالشان از زنداني به زندان ديگر

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:يه سازمان عفو بينبيان. 28

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2589772018ENGLISH.pdf 
٢٩. Beir Ahmed 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: . 30
https://www.apnews.com/1521cd11387f495e9c2000cf57dfeec6/Yemeni‐detainees‐in‐UAE‐run‐prison‐
start‐hunger‐
strike?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_
content=65793495 
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ر خصوص ، د1397 شهريورماه 18انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز يكشنبه  -2
  :حمالت جديد ائتالف به رهبري عربستان به حديده، پس از شكست مذاكرات صلح، مبني بر

ناكام  ، پس ازبه استان و شهر حديدهبه رهبري عربستان ائتالف حمالت هوايي شدت گرفتن  الف)
ت اين موافق ، با توجه به عدمابتكار عمل سازمان ملل متحد براي برگزاري مذاكرات صلح يمنماندن 

  سازمان با شروط تعيين شده از سوي نيروهاي انصارا...؛
ها تن از كشته و زخمي شدن دهساعت و  24مورد حمله به اين منطقه ظرف  60اشاره به انجام  ب)

يروهاي نكشته از ميان  73كشته از ميان نيروهاي حامي منصور هادي و  11نيروهاي هر دو طرف: 
  ؛ه وانصارا... به گزارش خبرگزاري فرانسه و البته تأييد نشده از سوي شبكه خبري الجزير

به مناطق شرقي ) ات نظاميحامل تجهيز(كاميون نظامي سعودي  30بيش از اشاره به گسيل شدن  ج)
احتمالي تحت فشار قرار دادن نيروهاي انصارا... براي وادار كردن  باهدف)، فرودگاه استان المهره( يمن
  ؛31شرطپيش هرگونهها به آمدن پاي ميز مذاكره، بدون گذاردن آن
  

در خصوص  ،1397 ماهشهريور 6شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز سه -3
  :به قتل رسيدن مرموز روحانيون در شهر عدن در يمن، مبني بر

ر نظاميان سابق وابسته به آن، در ترومسئول شمردن نيروهاي امارات متحده عربي و شبه الف)
 ن و مخالف باروحانيون موافق با ايجاد وحدت در يم ويژهبهمساجد شهر عدن،  ائمهروحانيون و 

  طلبان تحت حمايت امارات؛يتجزيه كشور، توسط جداي
هاي انجام شده در اين زمينه، با توجه به عدم زنيرغم گمانهاشاره به رمزآلود بودن اين جرائم، به ب)

  پذيرش مسئوليت اين اقدامات توسط گروهي خاص و دستگير نشدن مرتكبان آن؛
                                                            

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 31
 https://www.aljazeera.com/news/2018/09/killed‐hodeidah‐fighting‐peace‐talks‐collapse‐180909150115830 
.html 
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، تحت 32اي انتقالي جنوبها در مناطق اعمال نفوذ و فعاليت شوروقوع پيوستن اين قتلاشاره به ج)
اي مستقل از مناطق تحت اختيار دولت عبد ربه ايجاد منطقه باهدفحمايت امارات متحده عربي، 

  منصور هادي و در راستاي تقابل با آن؛
 ودشان اشاره به كشته شدن اين روحانيون توسط خودروهاي در حال حركت و يا در نزديكي مساج د)

  ساجد؛ها از شهر عدن و يا محدود كردن ساعات فعاليت خود در متن آنمنجر شدن اين تحوالت به گريخ
عودي و سستان تأكيد بر مرتبط بودن كشتار روحانيون عدن به جريان داشتن مبارزه قدرت ميان عرب ه)

  در يمن؛ متحدهاالتيامتحدان  –امارات متحده عربي 
المللي بحران، مبني بر ر گروه بين، كارشناس مسائل يمن د33برياشاره به اظهارات پيتر سليس و)

مورد هدف قرار دادن  منظوربههاي جامع و دقيق، بينيبرخوردار بودن اين عمليات از هماهنگي و پيش
  ؛مخالفان تجزيه و فروپاشي يمن و

روحاني از  120اشاره به تصوير دهشتبار ايجاد شده از مساجد شهر عدن، با توجه به گريختن حدود  ز)
تعطيل شدن برخي از مساجد و يا متوقف شدن مراسم نماز صبح و ناگزير شدن برخي ديگر اين شهر، 

  .34از روحانيون به استفاده از محافظان شخصي
  
  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن*

اي سازمان بهداشت جهاني در يمن، در روز ، مدير منطقه35صدور بيانيه از سوي احمد المنظري -1
يتري اين سازمان، در خصوص وضعيت اسفبار انساني در ي، در حساب تو1397 شهريورماه 16جمعه 

  :اين كشور، مبني بر

                                                            
٣٢. Southern Transitional Council 
٣٣. Peter Salisbury 

  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:. 34
 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/who‐is‐killing‐yemens‐clerics‐mystery‐murders‐

are‐sending‐a‐chill‐through‐the‐mosques/2018/08/27/10�7��3c‐ce0f‐49�2-�d8e‐
d4adf05ef885_story.html?utm_term=.770c85579908 
٣٥. Ahmed Al Mandhari 
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ه ا توجه ببم يمن، تحمل درد و رنج انساني و نيازهاي مبرم بهداشتي و درماني مرد سابقهيبميزان  الف)
  هاي آن در حوزه سالمت؛نابودي كامل كشور و زيرساخت

  ود؛ختغذيه، از شير دادن به فرزندان ناتوان و ضعيف اني مادراِن دچاِر سوءاشاره به ناتو ب)
رار قواده) و ك خاناشاره به مرگ كودكان و بزرگساالن مبتال شده به بيماري وبا (گاه تمامي اعضاء ي ج)

  هاي ديگر؛ها در معرض ابتال به بيماريگرفتن آن
يي براي ها در خريد مواد غذار مطلق، ناتواني آناشاره به دست به گريبان شدن مردم يمن با فق د)

ر ها براي زنده ماندن تنها، به كمك نان، با توجه به تداوم يافتن جنگ دهاي خود و تالش آنخانواده
  اين كشور و پايين آمدن ارزش ريال يمني؛

ني ن حال، ناتواها و مراكز بهداشتي و در عيهاي پزشكي در درمانگاهاشاره به رايگان بودن مراقبت ه)
همچنين،  شهروندان يمني در پرداخت هزينه وسايل نقليه عمومي براي رساندن خود به اين مراكز،

  اموال خود براي خريد دارو؛ ها به فروش تماميناگزير شدن خانواده
  ؛ال وس 2ت اشاره به عدم دريافت دستمزد از سوي كاركنان مراكز بهداشتي و درماني يمن به مد و)
هاي درگير كيد بر غيرقابل پذيرش بودن شرايط كنوني اين كشور و لزوم احترام گذاردن تمامي طرفتأ ز)

  ؛36ها، كاركنان مراكز درماني و بيماراندر جنگ، به قوانين بشردوستانه حاميِ شهروندان، بيمارستان
سف)، در روز ، مدير اجرايي صندوق كودكان ملل متحد (يوني37تا فورصدور بيانيه از سوي هنريه -2

كودكان، در انتظار بهبودي، كودكان، در انتظار عدالت و «، با عنوان 1397 شهريورماه 14چهارشنبه 
  :، مبني بر»صلح پايدار راهبهچشمكودكان 

كشور،  ر اينرو به وخامت گذاردن شرايط كودكان در يمن، با توجه به تداوم يافتن منازعات د الف)
  ري ميالدي؛كودك، در دو هفته از ماه اوت سال جا 55در ماه ژوئيه و كودك،  21كشته شدن  ازجمله

                                                            
  بهداشت جهاني. قابل بازيابي در لينك: بيانيه سازمان. 36

 https://twitter.com/WHOYemen/status/1038061730381713408 
٣٧. Henrietta H. Fore 
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اي چون، ناكارآمدي نظام خدمات اشاره به دست به گريبان بودن يمن با معضالت گسترده ب)
كنان ي كاراجتماعي، قرار داشتن تمامي كشور در آستانه سقوط و فروپاشي، پرداخت نشدن دستمزدها

هاي غيرنظامِي پيشاپيش ضعيف يمن، حمله قرار داشتن زيرساختدولت به مدت دو سال، مورد 
 اسي؛توجه كاالهاي اس، مدارس و مراكز درماني و بهداشتي و كمبود قابليرسانآبهاي شبكه ازجمله

 يازهاينگرفته شدن  نخستين قرباني نقاط ضعف مذكور، به دليل ناديده عنوانبهبرشمردن كودكان،  ج)
المللي به اين شرايط توجهي جامعه بينشان و هشدار دادن در خصوص بيايتيدرماني، آموزشي و حم
 ؛و عواقب ناگوار آن و

دن، هاي درگير در جنگ و متحدانشان، براي مورد توجه قرار دادن و عملي كردرخواست از طرف د)
  درنگ و بدون قيد و شرط موارد ذيل:بي
  هاي خود؛بنديجهات، مباحث و جمعقرار دادن موضوع حمايت از كودكان، در مركز تو*
در  وتانه ضمانت كردن دسترسي امن و فارغ از موانع به كودكان نيازمند، بر اساس اصول بشردوس*

  المللي؛راستاي قانون حقوق بشر و قانون بشردوستانه بين
كم هاي غيرنظامي و يا دستمتوقف ساختن حمالت هوايي و حمله به غيرنظاميان و زيرساخت*

  يت از جان كودكان؛حما
رتبط با سرباز و آزاد كردن تمامي كودكان م عنوانبهكارگيري كودكان، ممانعت به عمل آوردن از به*

  ؛هاي  مسلح ونيروها گروه
هاي به اتهام ارتباط ادعايي با گروه ويژهبههاي خودسرانه، بازداشت كودكان، متوقف ساختن دستگيري*

شده به دليل اتهامات امنيتي و فراهم آوردن تمامي كودكان بازداشتمسلح جناح مقابل، آزاد كردن 
  ؛38هاي خودها براي بازگرداندنشان به آغوش جامعه و خانوادههاي الزم از آنحمايت

 

                                                            
  بيانيه صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف). قابل بازيابي در لينك:. 38

 https://www.unicef.org/press‐releases/statement‐unicef‐executive‐director‐henrietta‐fore‐eve‐yemen‐peace ‐talks 
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 8شنبه جانتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، به نقل از سازمان ملل، در روز پن -3
  :يد مبتاليان به بيماري وبا در يمن، مبني بر، در خصوص آمار جد1397 شهريورماه

ت سال واسط ماه اواهزار نفر از مردم يمن به اين بيماري، از ماه ژانويه تا  120مبتال شدن حدود  الف)
  جاري ميالدي و رو به افزايش بودن اين روند؛

در خصوص ، سخنگوي سازمان ملل، مبني بر ابراز نگراني 39اشاره به اظهارت استفان دوجاريك ب)
تر بودن تعداد مبتاليان به آن، در رغم پايينشيوع موج سوم اين بيماري در ميان مردم اين كشور، به

  و بارش باران؛ ابتال، با توجه به نرخ رو به افزايش 2017دوره زماني ذكر شده، در قياس با سال 
به افزايش  ، رو2017سال ميليون مورد مشكوك به بيماري وبا از ماه آوريل  1/1اشاره به وجود  ج)

  نفر از مردم يمن، بر اثر اين بيماري و 2310بودن اين رقم و كشته شدن 
هزار نفر از  400هاي نهادهاي بشردوستانه سازمان ملل در زمينه واكسيناسيون نزديك به تأكيد بر تالش د)

  41؛40هاي حديده و إبستاناي، چون ادر مناطق پرمخاطره ويژهبهشهروندان يمني در مقابل بيماري وبا، 
  

المللي سازمان ملل در اي و بين، توسط گروه كارشناسان برجسته منطقهايصفحه 41گزارش انتشار  -4
تور تحقيق و تفحص، از سوي ، پس از صدور دس1397شهريورماه  6شنبه ، در روز سه42زمينه يمن

المللي، استفاده از قانون حقوق بشر بينشوراي حقوق بشر، در زمينه اتخاذ الگوهاي اصلي نقض و سوء
هاي درگير در جنگ، از سپتامبر المللي، توسط طرفالمللي و قانون كيفري بينقانون بشردوستانه بين

  ، مبني بر:2018تا ژوئن  2014

                                                            
٣٩. Stephane Dujarric 
٤٠. Ibb 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: . 41
https://www.apnews.com/2e477e262285445f842e835f3041a7c4/UN‐says‐120,000-suspected‐cases‐of‐
cholera‐in‐Yemen?utm _campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_ source=hs_email&utm _ 
medium=email&utm_content=65626643 
٤٢. Group of Regional and International Eminent Experts on Yemen 
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از  هاي يمن، امارات متحده عربي و عربستان، به جرائم جنگي در يمن،دولتاحتمال ارتكاب  الف)
  سال و نيم گذشته تاكنون؛ 3زمان شدت يافتن منازعه در اين كشور، از 

حت رشِي تنيروهاي شو«تأكيد بر احتمال ارتكاب نيروهاي انصارا...، (به ادعاي اين گزارش)  ب)
يت ائتالف به رهبري عربستان سعودي و تحت حما، به جرائم جنگي در جنگ با »حمايت ايران

  كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه؛
غم، ناگوار و وخيم بودن شرايط، راشاره به ناديده گرفته شدن كامل رنج و درد مردم يمن، به ج)

ن تايان يافراي پنور اميد ب هرگونههمچنين تأكيد بر رسيدن اين بحران به باالترين سطح ممكن و فقدان 
  شده؛ اين بحران فراموش

، مبني بر نقض حقوق بشر از 43هاي كارشناسان بريتانيايي، تونسي و استراليايي اين گروهاشاره به يافته د)
هاي يمن، امارات متحده عربي، عربستان سعودي و نيروهاي انصارا...، ازجمله محروم ساختن سوي دولت

هاي خودسرانه، اعمال تجاوز، شكنجه و يشهروندان يمني از حق زندگي، اقدام به دستگير
 عنوان سرباز در جنگ و مورد حمله قرار دادن غيرنظاميان؛هاي اجباري، استفاده از كودكان، بهناپديدشدگي

ارس، اشاره به انتقاد از عربستان سعودي براي مورد حمله قرار دادن مناطق مسكوني، مد ه)
د هاي غيرنظامي، مورد پرسش قرار دادن فراينها و قايقدانها، مراسم عروسي و عزاداري، زنبيمارستان

توجهي اين هاي اعمال شده توسط نيروهاي ائتالف در اين حمالت و محكوم كردن بيگيريهدف
  ؛»اماكن مصون از حمالت«هاي رسمي نيروها به فهرست

، مبني بر 2018تا اوت  2015اشاره به آمار به دست آمده از دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از مارس  و)
باالتر  تن از شهروندان غيرنظامي يمني و تأكيد بر احتمال 10563و زخمي شدن  6660كشته شدن 
  س با اين اعداد و ارقام؛توجه آمار واقعي در قيابودن قابل

كشيدن از فراهم آوردن المللي براي دستتأكيد بر درخواست كارشناسان اين گزارش از جامعه بين ز)
مورد خطاب قرار دادن كشورهاي غربي  –هاي درگير در جنگ هاي تسليحاتي براي تمامي طرفكمك

                                                            
  )Melissa Parke) و مليسا پارك (Kamel Jendoubiي (كامل جندوب)، Charles Garrawayچارلز گَرِوِي (.  43
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و همچنين ايران براي (به ادعاي اين گزارش) تسليح  44براي تسليح كردن كشورهاي عضو ائتالف عربي
  كردن نيروهاي انصارا...؛

، »45شترك ارزيابي حوادثگروه م«اشاره به انتقاد شديد نويسندگان اين گزارش از برآوردهاي  ح)
وابسته به نيروهاي ائتالف، مورد پرسش قرار دادن توضيحات اين گروه در خصوص مورد حمله قرار 

 47؛46طرفانهگرفتن غيرنظاميان و به چالش كشيدن استقالل و توانايي آن در انجام تحقيقات بي

                                                            
، اظهار داشت كه دولت 1397شهريور ماه  6شنبه وزير دفاع اياالت متحده، در كنفرانسي خبري، در روز سهاين در حالي است كه جيمز متيس، . 44

گناه مورد پرسش قرار يبافراد  آمريكا در عين حال كه ميزان تعهد نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به اجتناب ورزيدن از كشتار غيرنظاميان و
ف الهاي اين كشور از نيروهاي ائتكند. وي ضمن دفاع از اين سياست آمريكا، مدعي شد كه حمايتپشتيباني مي دهد، همچنان از اين ائتالفمي

اوم يافتن ين حال، تداكه با  ميزان مورد حمله قرار گرفتن غيرنظاميان ايفاء كرده است. متيس در ادامه متذكر شد نقش بسيار مؤثري را در كاهش
  شور است.گناه اين كاندن عربستان به حقوق بشر و پرهيز كردن آن از مورد هدف قرار دادن شهروندان بياين حمايت مشروط به متعهد م

٤٥. Joint Incidents Assessment Team (JIAT) 
، در خصوص برشمردن حمله 1397مرداد ماه  25شنبه ، در روز پنجبان حقوق بشرديدههاي پيشين: انتشار گزارش از سوي سوابق در گزارش. 46

سط اين نيروها ده توحمله انجام ش 50آموزان يمني، به عنوان يكي از بيش از هفته گذشته نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به اتوبوس دانش
  ي بر:ان، مبنبه خودروهاي غيرنظاميان و همچنين ارائه اطالعات ناقص از سوي هيأت نظارت سعودي در مورد ميزان تلفات غيرنظامي

 خله از سويوانين مداو اشاره به تصديق كردن تنها دو مورد از نقض ق» گروه مشترك ارزيابي حوادث«عدم انتشار آمار جامع از سوي  الف)
 10يان در شدن غيرنظامكشته حمله انجام شده عليه غيرنظاميان، توسط مقامات سعودي: بر اساس ارزيابي اين گروه، 75وهاي ائتالف، از ميان نير

  ؛ »به اشتباه انجام شده و غرامت آن پرداخت خواهد شد«مورد ديگر 
كردن  ني و توجيهآموزان يمحمله نيروهاي ائتالف به اتوبوس دانشاشاره به ادعاي دولت عربستان مبني بر مورد تحقيق و بررسي قرار دادن  ب)

ها به ام آنوجه به اقدتا... با عمليات مشروع نظامي عليه رهبران نيروهاي انصار«اين اقدام در مقابل شوراي امنيت سازمان ملل، به عنوان انجام 
 ؛»به ميادين جنگي هاسرباز و روانه كردن آنآموزش و استخدام كودكان، به منزلة كودك

هاي غيرنظاميان، وبوسحمله هوايي عليه خوروها و ات 55، مبني بر انجام »هاي يمنپروژه داده«اشاره به آمار ارائه شده از سوي گروه مستقل  ج)
هزار حمله انجام  18درصد) از بيش از  31سوم (: همچنين اختصاص يافتن يك2017رقمي باالتر از سال  –ماه نخست سال جاري ميالدي  7در 

درصد از حمالت به اهداف نظامي و  36هاي غيرنظامي، ، به غيرنظاميان و يا زيرساخت2016تا ماه آوريل سال  2015شده از ماه مارس سال 
  محرمانه و سوم ديگر به اهداف يك
ه مريكايي بودآشده توسط نيروهاي ائتالف در حمله به اتوبوس كودكان يمني ، بمب استفادهگزارش شبكه خبري سي.ان.انگفتني است كه به  د)
  .شده استفروخته به عربستانآمريكا كه توسط دولت دانلد ترامپ  ساخت كارخانجات الكهيد مارتين MK 82 كيلوگرمي از نوع 227بمب  -

اي در روز اول سپتامبر سال با انتشار بيانيه ،عربستانرهبري  به عربيالف ئتا، شبكه خبري بي.بي.سيتحول مرتبط: گفتني است كه به گزارش  47
از طريق دولت است كه سف و همدردي گفته أو ضمن ابراز ت خواندهاشتباه را  اوت 9در روز  ،هدف قرار دادن اتوبوس كودكانجاري ميالدي، 

 .در نحوه مديريت عمليات مشابه بازبيني خواهد كرداظهار داشته است كه يمن به خانواده قربانيان غرامت خواهد پرداخت. اين ائتالف همچنين 
از جمله  ،نفر 51در استان صعده يمن صورت گرفت  ،توبوسي در حال حركت در ضحيانبه ا، 2018 اوت 9روز پنجشنبه  ،در حمله هوايي كه

ويد گبا وجود اين سخنگوي كميته تحقيقات اين ائتالف همچنان مي .سال سن داشتند 13تا  10كشته شدند. اغلب اين كودكان بين  ،كودك 40
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ن به ارائه آ والمللي ه جرائم بيناشاره به تهيه فهرستي محرمانه از اسامي افراد مظنون به ارتكاب ب ط)
 هاي متعدد نهادهاي حقوق بشري در خصوصدفتر رياست حقوق بشر سازمان ملل: اشاره به گزارش

در  هاي مخفيانه توسط دولت امارات متحده عربي در يمن و قرار دادن صدها زندانيايجاد زندان
ستفاده راي ابر از نيروهاي انصارا... معرض تجاوز جنسي و شكنجه، همچنين انتقاد مدافعان حقوق بش

  هاي مذهبي و زنداني كردن مخالفان خود؛ها زميني، مورد هدف قرار دادن اقليتاز مين
، نماينده عربستان سعودي در سازمان ملل، مبني بر ناصحيح و 48اشاره به واكنش عبدالعزيز الواصل ي)

(به ادعاي وي) ناديده گرفتن تصوير جامع اين  غيرواقعي خواندن گزارش مزبور و انتقاد از آن به دليل
در اختيار گرفتن غيرقانوني كنترل برخي از مناطق يمن، توسط نيروهاي انصارا... و مورد هدف  –جنگ 

  ؛و 49قرار دادن عربستان سعودي با حمالت موشكي
تن  450بيش از اشاره به آمار ارائه شده از سوي آژانس پناهندگان سازمان ملل، مبني بر كشته شدن  ك)

هاي اين روز نخست ماه اوت سال جاري ميالدي: يكي از مرگبارترين دوران 9از شهروندان يمني در 
  .50جنگ از زمان شروع آن تاكنون

سابق  جمهوررئيس، رياست جديد دفتر حقوق بشر سازمان ملل و 51گفتني است كه ميشل باچلت*
 19ر سازمان ملل، در ژنو، در روز دوشنبه شيلي، در نخستين سخنراني خود در شوراي حقوق بش

، از دولت عربستان سعودي درخواست نمود تا مرتكبان حمالت مرگبار اخير عليه 1397 شهريورماه
عربستان  گذشتهشهروندان غيرنظامي يمن را مجازات كند. وي در اين سخنراني به حمله هوايي ماه 

كشته برجاي گذاشت.  50آموزان يمني در صعده، اشاره كرد كه بيش از سعودي به اتوبوس حامل دانش

                                                                                                                                                                                 
شهريور  15شنبه ، در روز پنجخبرگزاري فرانسهگزارش همچنين به  .اندچند نفر از رهبران شورشيان حوثي هم هدف اين عمليات بودهكه 

اذعان داشتند كه در نتيجه اين حمالت  هاي جامع در خصوص حمالت ماه گذشته به بندر حديده،، نيروهاي ائتالف، پس از انجام بررسي1397
  هايي جانبي نيز پديد آمده است.تعدادي از شهروندان غيرنظامي يمن كشته شده و آسيب

٤٨. Abdulaziz al‐Alwasil 
نقل از خبرگزاري سباء، دولت عبد ربه منصور هادي نيز گزارش سازمان ملل را  ، بههفته نامه عرب ويكليگفته اين در حالي است كه به . 49

 زارش انجامتهيه اين گ المللي، برايمردود و آن را فاقد صحت و بيطرفي دانسته و معتقد است كه تحقيقات ميداني الزم و مبتني بر معيارهاي بين
  نپذيرفته است.

  گزارش سايت دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 50
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=E 
٥١. Michelle Bachelet 
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او همچنين از مقامات نظامي سعودي درخواست نمود تا در زمينه قوانين خود در خصوص ميزان 
  .52مداخله در مناقشات، شفافيت بيشتري نشان دهند

  

  ميانه و شمال آفريقاامارات متحده عربي در منطقه خاور*
ر خصوص د، 1397 شهريورماه 9انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز جمعه  -1

ايه در ي همساستفاده امارات متحده عربي از بدافزارها، براي مورد هدف قرار دادن مقامات كشورها
  :فضاي مجازي، مبني بر

، جهت هك (سرقت اطالعات از) 53توليد بدافزاردرخواست امارات از يك شركت اسرائيليِ  الف)
اي خود، بر اساس هاي امير قطر، يكي از شاهزادگان سعودي و ديگر رقباي سياسي و منطقهتلفن
  هاي الكترونيكي به دست آمده توسط اين روزنامه آمريكايي؛پست

ده اي استفايافت مجوز بردر منظوربهاشاره به امضاء قرارداد از سوي مقامات اماراتي با اين شركت،  ب)
ن آتماس با  افزارهاي نظارتي آن، مجهز به امكان شنود مكالمات و دسترسي به اطالعات افراد دراز نرم

هاي اجتماعي فرد مزبور، از هاي به دست آمده از شبكههاي الكترونيكي و دادهها، پستشخص، پيامك
  ؛و 2013ابتداي اوت سال 

اراتي از اتخاذ اين اقدام، مبني بر مورد شنود قرار دادن مكالمات تلفني اشاره به هدف مقامات ام ج)
وزير سابق گارد ملي شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر، متعب بن عبدا...، شاهزاده سعودي، 

وزير كنوني لبنان، در و يكي از جانشينان بالقوه پادشاهي اين كشور و سعد حريري، نخست عربستان
  ؛201454سال 

                                                            
  نامه نيوزويك. قابل بازيابي در لينك:گزارش هفته. 52

 https://www.newsweek.com/new‐un‐human‐rights‐chief‐calls‐out‐us‐along‐saudi‐arabia‐syria‐and‐
china‐1114850 
٥٣. NSO Group 

  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك: . 54
https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/middleeast/hacking‐united‐arab‐emirates‐nso‐group.html 
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صوص تأثير ، در خ1397 شهريورماه 5انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه  -2
يت كوچك و سابقه نظامي امارات متحده عربي، كشوري با وسعت و جمع طلبانهتوسعههاي گرايش

  :تاريخي كوتاه، بر ديگر كشورهاي منطقه، مبني بر

ر نه، عالوه بنظامي روزافزون در خاورميا باقدرتامارات متحده عربي به كشوري  شدنليتبد الف)
 ويژهبهالمللي، طقه و كانون مبادالت تجاري بيناقتصادي من  -مركز مالي  عنوانبهرشد چشمگير آن 

  پس از وقوع بهار عربي؛
در  ويژهبهجويانه از سوي مقامات اين كشور، اشاره به اتخاذ سياست خارجي جسورانه و مداخله ب)

شتن گر عمده سياسي، همراه با به نمايش گذا، كنشعنوانبهخ و شاخ آفريقا: ايفاء نقش درياي سر
  هاي گزاف مالي؛حضور برجسته نظامي و اعطاء كمك

مصر،  جملهازكشور از هفت كشور هم مرز با درياي سرخ،  4بنادر توسط امارات در  ادارهاشاره به  ج)
  لند؛وماليهاي نظامي در كشورهاي يمن، اريتره و ساز پايگاهسومالي، يمن و عربستان سعودي و برخورداري 

 ازجملهجويانه اين كشور در منطقه درياي سرخ، هاي گسترده اقتصاديِ تعاملاشاره به فعاليت د)
بندر به پايتخت مصر، قاهره و  نيتركينزد، 55مديريت بندر جيبوتي، توسعه و اداره بندر عين سخنا

  در عربستان سعودي؛ اداره بندر اسالمي جده،
همراهي با  ازجملهجويانه امارات در منطقه، ها و اقدامات زورگويانه و مداخلهاشاره به فعاليت ه)

توسعه بخشيدن به قدرت ژئوپليتيك  منظوربهائتالف عربي به رهبري عربستان در مقابله با انصارا...، 
المندب، همچنين هبردي در گذرگاه بابخود در يمن: تصرف بنادري چون عدن و مكال و دو جزيره را

  در درياي سرخ و مورد حمله قرار دادن بندر حديده؛ 56به دست گرفتن كنترل بندر مخا
المندب هاي آن (كانال سوئز در شمال و باببرشمردن عواملي چون، اهميت درياي سرخ و گذرگاه و)

تمامي صادرات هيدروكربني اين  لوانتقانقل، شريان حياتي جهت عنوانبهدر جنوب) براي امارات 
هاي رگشايش بازا باهدفكشور، اهميت در دست داشتن كنترل بنادر دريايي اين منطقه، براي امارات، 

                                                            
٥٥. Ain Sokhna Port 
٥٦. Mokha 
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هاي اقتصادي و به نمايش گذاردن نيروي نظامي در دوران مناقشات، خصومت متعدد، ايجاد فرصت
نظاميان اسالمي، همچنين تغيير يافتن و شبهگرايي گونه مقامات عالي اين كشور با تهديد اسالموسواس

جايگزين شدن  درنتيجهبا انتقال قدرت از شيخ زائد به وارثان وي و  2004رهبري امارات در سال 
 يداليل ارتقا عنوانبهجويانه، اقدامات ديپلماتيك و تعامل جايبهاقدامات جسورانه و كنشگرانه، 

  جانبه اين كشور در منطقه؛حضور همه
اد شده ايج خال ازجملههاي امارت در منطقه، تأكيد بر ديگر عوامل مؤثر بر گسترش يافتن فعاليت ز)

ليبي،  ثباتي دردر ساختار قدرت منطقه با تحليل رفتن نقش كشورهاي مهم جهان عرب، ايجاد هالل بي
هاي ترنگ شدن نقش شوراي همكاري خليج (فارس)، تغيير اولويسودان، سودان جنوبي و يمن، كم

  ؛و، درگير شدن امارات در جنگ يمن و رقابت با ايران متحدهاياالتتژيك اژئواستر
هاي امنيتي امارات متحده عربي بر تحوالت يمن، ليبي، مناقشه فلسطين با اشاره به تأثير سياست ح)

 20ت هاي ايران و عربستان سعودي، همچنين نقش آن در تحوالتي چون، مناقشارژيم اسرائيل و رقابت
 .57اتيوپي و اريتره هسال
 

                                                            
  )، پژوهشگر و كارشناس سياست خاورميانه. قابل بازيابي در لينك: Nael M. Shamaنائل ام. شاما (. 57

https://uk.reuters.com/article/us‐shama‐uae‐commentary/commentary‐ambitious‐uae‐flexes‐military‐
muscle‐ idUKKCN1LC1EC 


