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بشر در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين و مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، در بشر از سوي اين دولتامارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 

آمده از ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 مهرماهشهريور و 
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

 

  ن سعودي، بحرين و امارات متحده عربيبشر در عربستا الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*

، در خصوص 1397 مهرماه 2انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز دوشنبه  -1
در  - شودياد مي »نوبل جايگزين« عنوانبهكه از آن  - »2جايزه زندگي درست«ايزه موسوم به ج ياهدا

  اهلحقوق بشر عربستاني محبوس در زندان و دو فعال ضد فسادِ  به سه مدافع ،دانمارك شهر كپنهاگِ
  :آمريكاي التين

                                                            
)؛ دفتر Aljazeera)؛ شبكه خبري الجزيره (Foreign Policy)؛ نشريه فارين پاليسي (Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده. 1

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

(OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters Foundation ؛ خبرگزاري(
)؛ خبرگزاري سبأ Common Dreams)؛ سايت كامن دريمز (Nahar Netبري نهار نِت ()؛ شبكه خAgence France‐Presseفرانسه (

)؛ The Independent)؛ روزنامه اينديپندنت (Middle East Eyeشبكه خبري تحليلي ميدل ايست آي ( )؛Saba News Agency( يمن
 )؛Emirates Centre for Human Rights (ECHR))، مركز حقوق بشر امارات متحده عربي (Bahrain Mirrorسايت بحرين ميرور (

)؛ يونيسف، صندوق كودكان ملل متحد Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين
)United Nations Children’s Fund (UNICEF)) ؛ مركز حقوق بشر بحرين(Bahrain Center for Human Rights (BCHR)(؛ 

 Americans for Democracyمركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين (و  )Associated Pressگزاري اسوشيتدپرس (خبر

& Human Rights in Bahrain (ADHRB).(  
٢. The Right Livelihood Award 
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به ارزش يك ميليون اين جايزه  ي، مبني بر اعطاجايزه زندگي درست صدور بيانيه از سوي بنياد الف)
با فعال حقوق بشرِ اهل عربستان، مشترك به سه  طوربه، 2018سال ، در دالر) 400هزار و  113كرون (

هاي دورانديشانه و به دليل تالش ،5و وليد ابوالخير 4، محمد فهد القحطاني3الحميد ...هاي عبدانام
خواه در اصالح نظام سياسي تماميت هدف باو ارچوب اصول حقوق بشر جهاني هدر چشان شجاعانه
  ؛عربستان

 –سوئدي  ، انسان دوست6جيكوب ون آكسكول توسط 1980اشاره به تأسيس اين بنياد در سال  ب)
  هاي ناديده گرفته شده از سوي بنياد جايزه نوبل و؛جايزه ساالنه آن به تالش يآلماني و اعطا

 »انجمن حقوق سياسي و مدني عربستان«گروه موسوم به  گذاربنيانالقحطاني و الحميد گفتني است كه  ج)
از آن نيز حدود  پسشدند و سال زندان محكوم  11و  10هر يك به ترتيب به  2013ها در سال هستند. آن

است كه از  حقوق بشر الخير نيز وكيل و فعال .كردند دريافت را ديگري احكام   عضو ديگر اين گروه 12
اين وبالگ  .در عربستان دستگير شد، دفاع كرده است 2014يك وبالگ نويس محكوم به زندان كه در سال 

و  مطالبه اصالحات در عربستان دستگير، در راستاي ديگر تنها دههمراه  هب ،ايبيانيه ينويس به دليل امضا
  8؛7سال حبس محكوم شد 15به تحمل 

  

، در خصوص 1397 شهريورماه 25انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز يكشنبه  -2
 ن، درهاي لندمورد حمله واقع شدن، يك فعال حقوق بشر عربستاني، توسط افرادي ناشناس در خيابان

  انگليس و در حين شعار دادن در حمايت از پادشاهي عربستان و وليعهد آن، مبني بر:

                                                            
٣. Abdullah al‐Hamid 
٤. Mohammad Fahad al‐Qahtani 
٥. Waleed Abu al‐Khair 
٦. Jakob von Uexkull 

از  )naThelma Alda( تلما آلداناهاي به نام – را به دو فعال آمريكاي التين 2018جايزه افتخاري خود براي سال همچنين، اين بنياد . 7
رت فاده از قدافشاي سوءاست راستاي در شانوآورانهنها و اقدامات فعاليتبه دليل  - از كلمبيا )Ivan Velasquez( گوآتماال و ايوان والسكوئز

المللي مبارزه با يسيون بينكمفعلي و رئيس در كلمبيا دادستان كل سابق  ،آالدانا و والسكوئز هر يك به ترتيب .ء كرده استو پيگرد فساد اهدا
  .در گوآتماال هستند ،فرار از مجازت

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:. 8
 https://apnews.com/fd814520ddac4143a35218d36970e6f7 
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، فعال حقوق بشر 9رياهاي مركزي لندن به غانم الدوسنزديك شدن دو مرد ناشناس در خيابان الف)
ي هاي طنز براي شبكه اجتماعي يوتيوب، در زمينه خانواده سلطنتكننده فيلمپناهنده در انگليس و تهيه

  شاپ به همراه دوست خود؛عربستان، پس از خروج وي از يك كافي
ها و ل فيلمه دليباشاره به مورد انتقاد شديد قرار گرفتن اين فعال حقوق بشر توسط مردان ناشناس،  ب)

ي ورفتن گمطالب انتشار يافته توسط او در مورد خاندان سعودي و همچنين مورد ضرب و شتم قرار 
  توسط اين افراد؛

ربستان عدشمن « و» برده قطر«اشاره به مورد خطاب قرار دادن اين فعال عربستاني با عباراتي چون  ج)
 و تمامي تن او، همچنين تهديد كردن او به رويارويي با اقدامات شديدتر و به باد ناسزا گرف»سعودي

  خانواده وي؛
ندن و ليس لپشدن با نيروهاي  اشاره به گريز اين افراد از صحنه ماجرا به دليل ترس از درگير د)

  ها به عربستان؛بازگشت آن
ه بتان، ري در خصوص مورد هدف قرار گرفتن او از سوي حكومت عربسااشاره به اظهارات الدوس ه)

هرت وي در كشورش به سياسي خود، با توجه به ش نقطه نظراتو  هاي حقوق بشري دليل فعاليت
ها و مصمم ين گونه ارعاب و تهديداي بر نهراسيدن او از هاي اجتماعي و تأكيد وعلت گسترش شبكه

  ؛در مسير خودادامه دادن  بهبودنش 
مورد انتقاد قرار دادن دولت انگليس براي برخورداري از روابط بسياري دوستانه با خاندان سعودي،  و)
نگي در رغم آگاهي آن به ارتكاب حكومت عربستان به موارد متعدد نقض حقوق بشر و جرائم جبه

  11؛10يمن

                                                            
٩. Ghanem al‐Dosari 

از عربستان گريخت و به انگليس پناهنده شد و پس از به اتمام رساندن  2003گفتني است كه اين طنزپرداز و فعال حقوق بشر، در سال . 10
 200شده توسط الدوسري بيش از يههاي ته، به لندن نقل مكان كرد. برخي از ويدئو)Portsmouth( تحصيالت خود در دانشگاه پورتموث

  .ميليون بار مورد مشاهده عالقمندان كانال او قرار گرفته است
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:. 11
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 ، در خصوص1397 شهريورماه 20شنبه در روز سه بان حقوق بشر،انتشار گزارش از سوي ديده -3
زاد كردن آربستان، براي عاز سوي اين نهاد در راستاي تحت فشار قرار دادن مقامات  كمپينياندازي راه
  االن حامي حق رانندگي آزاد براي زنان، مبني بر:فع

هاي عمده خودروسازي از مقامات سعودي، جهت آزاد كردن بي قيد و لزوم درخواست شركت الف)
  زن فعال در زمينه مبارزه براي حق رانندگي آزاد زنان اين كشور؛ 9شرط 

)، 2018سپتامبر  11ر با (براب 1397 شهريورماه 20شنبه اشاره به زمان آغاز اين كمپين از روز سه ب)
ها هاي خودروسازي، جهت طرح تقاضا از آنبان حقوق بشر با كمپانيپس از تماس حاصل كردن ديده

ست كه تا اهاي سعودي: گفتني آزاد كردن فعاالن زن، از بند زندان هدف بابراي پيوستن به اين كمپين، 
  اند؛ردهبان حقوق بشر و كمپين آن همكاري نكديده ها بازمان تهيه اين گزارش هيچ يك از اين شركت

مند بان حقوق بشر، مبني بر بهرهديده انهيخاورم، مدير بخش 12اشاره به اظهارات سارا لي ويتسون ج)
هاي ميليون دالري، با توجه به فراهم آمدن امكان شدن صنعت خودروسازي مستقر در عربستان، از سود

هاي ها و از اين رو، لزوم دفاع كمپانيبه نام آن خودروثبت مالكيت رانندگي براي زنان و امكان 
هاي ناشي از تالش رونق پرها از بازار مند شدن آنخودروسازي از فعاالن اين حوزه، با توجه به بهره

  و؛ 13اين زنان
ز فعال زن در ماه مه سال جاري ميالدي و چند هفته پيش ا 13كم خاطرنشان كردن دستگيري دست د)

 ازجملهتن از اين زنان ( 9كم لغو ممنوعيت رانندگي براي زنان در اين كشور، در حبس ماندن دست
لُجين الهذلول، عزيزه اليوسف، ايمان النفجان، نوف عبدالعزيز، هاتون الفصي، سمر بداوي، امل الحربي 

  15؛14سال 20ت تحمل حبس به مد ها به مجازاتو...) بدون تفهيم اتهام و احتمال متهم شدن آن
                                                                                                                                                                                 
 https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/saudi‐arabia‐human‐rights‐activist‐attacked‐london‐
mbs‐ghanem‐al‐dosari‐show‐a8538406.html 
١٢ Sarah Leah Whitson 

ميليارد  03و ايجاد بازاري به ارزش  2020درصد از زنان كشور تا سال  20هاي انجام شده در رابطه با رانندگي كردن بينيلزوم توجه به پيش. 13
  ميليارد دالر) براي صنعت خودروسازي 8ريال سعودي (معادل 

  هاي:بل بازيابي در لينكبان حقوق بشر. قاگزارش ديده. 14
 https://www.hrw.org/news/2018/09/11/saudi‐arabia‐free‐right‐drive‐activists 
https://www.hrw.org/StandwithSaudiFeminists 
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بان حقوق بشر، در نشريه فارين ديده انهيخاورم، مدير بخش 16انتشار مقاله از سوي سارا لي ويتسون - 4
)، در خصوص شامل نشدن 2018سپتامبر 11(برابر با  1397 شهريورماه 20شنبه پاليسي، در روز سه

اقليت شيعه عربستان. نكات  ينماها، برايهايي، چون حق رانندگي براي زنان و حضور زنان در سآزادي
  :محوري اين مقاله عبارت است از

تن از فعاالن استان  5درخواست صدور حكم اعدام از سوي دادستاني عربستان براي اشاره به  الف)
، فعال زن حقوق بشر به همراه يك زنداني ديگر، پس از 17اِسراء الغُمغام ازجملهشرقي اين كشور، 
آميز هاي صلحان تروريسم (دادگاه جرائم ويژه) و تنها به اتهام انجام فعاليتها در ديوانجام محاكمه آن

 ؛18و غيرمجرمانه

                                                                                                                                                                                 
تن از  3شت ، به مناسبت گذشت يكصد روز از بازدا1397شنبه اول شهريور ماه در روز پنج ،المللسازمان عفو بينسوي انتشار گزارش از  - 

  ها، مبني بر:آن مدافعان سرشناس حقوق زنان در عربستان سعودي، بدون تفهيم اتهام به
ذلول، ايمان فعال حقوق بشر برجسته، از ماه مه سال جاري ميالدي، از جمله لوجين اله 12كم بازداشت و زنداني شدن ظالمانة دست الف)

  عدالتي در كشور؛النفجان و عزيزه اليوسف، تنها به دليل ابزار عقايد خود در خصوص وجود بي
ها و ممانعت تهام به آناالملل، مبني بر بازداشت اين افراد بدون تفهيم دير امور خاورميانة سازمان عفو بيناشاره به اظهارات سماح حديد، م ب)

اي ناديده ناپذيري تداوم يافتن اين شرايط و انتقاد از جامعه جهاني برها به وكيل مدافع، همچنين تأكيد بر امكانبه عمل آوردن از دسترسي آن
  مان مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودي؛اگرفتن آزار و اذيت بي

ي در معات اعتراضالملل از تمامي حاميان خود براي اعالم همبستگي با اين زندانيان، با برگزاري تجاشاره به درخواست سازمان عفو بين ج)
هاي اين كشورها، جهت تان و دولتهاي عربستان سعودي در چندين كشور و از اين رو تحت فشار قرار دادن مقامات عربسخانهمقابل سفارت

نها به تهاي عربستان، ندانزاتخاذ اقدامات الزم در راستاي تضمين رهايي مدافعان زن حقوق بشر و تمامي زندانيان عقيدتي و سياسيِ دربند در 
  ها از حقوق انساني خود؛آميز آنمندي صلحدليل بهره

ن ديگر فعاال نسيمه الساده همچنين بازداشت سمر بداوي و - در اوائل ماه جاري ميالدي اشاره به زنداني شدن دو فعال حقوق بشر ديگر  د)
هاي تدليل فعالي ، خالد العمير و هاتون الفصي، تنها بهاديمحمد البجي، الزهران اءيم، هاي اخير از جمله، نوف عبدالعزيزحقوق بشر در ماه

  ؛عربستان و ر جامعهبدگي و اعتراض براي پايان بخشيدن به نظام مردساالرنه حاكم بشردوستانه و حمايت از حقوق زنان، به ويژه حق رانن
ر قرار ابراي تحت فش المللي، به ويژه كشورهاي برخوردار از نفوذ در اين كشور، از جمله آمريكا، انگليس و فرانسه،درخواست از جامعه بين ه)

د و درنگ و بدون قيبي دفمند فعاالن اين كشور و حق بر آزادي بيان و آزاد كردندادن مقامات عربستان سعودي جهت خاتمه دادن به سركوب ه
  .شرط تمامي فعاالن زنداني

١٦. Sarah Leah Whitson 
١٧. Israa al‐Ghomgham 

تي كه با هدف تظاهرا -در تظاهرات استان شرقي شركت و آن را مستندسازي كرده است  2011اِسراء الغُمغام، فعال شيعه عربستاني، از سال . 18
مذهب، برگزار مذهب ساكن عربستان و ديگر كشورهاي سنيدرخواست براي پايان بخشيدن به اعمال تبعيض سيستماتيك عليه شهروندان شيعه
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اشاره به مبارزات اين فعال زن، به همراه همسر خود و ديگر فعاالن بازداشت شده، نه در حوزه  ب)
د از درص 15تا  10حقوق زنان، بلكه در زمينه حقوق اقليت شيعه ساكن عربستان (تشكيل دهنده 

  هاي گسترده؛ها و طردشدگيها با تبعيضجمعيت اين كشور) و رويارويي دائمي آن
 هرگونهساخت مسجد و يا  ازجملههاي ديني، تأكيد بر عدم برخورداري شيعيان عربستان از آزادي ج)

مكان عمومي براي عبادت، همچنين راه نيافتن دانشجويان شيعه به مسندهاي نظامي و امنيتي 
ها به نيروهاي امنيتي و يا مشاغل عالي حكومتي نظامي، ي، ممانعت به عمل آمدن از ورود آندانشگاه

ها سياسي، ديپلماتيك، قضايي و...، دستگير شدن و بازداشت خودسرانه مكرر شيعيان، عدم دسترسي آن
با هراس و ها آميز، همچنين مواجه بودن آنبه روند قضايي عادالنه و مواجه شدنشان با احكام تبعيض

شيعه خود  وطنانهمآموزان سعودي در قبال ايجاد شده از سوي حكومت، در ميان دانش نفرت پراكني
 و هتك حرمت و مورد تحقير قرار گرفتن اعمال مذهبي و اعتقادات شيعيان در كتب درسي؛

راي دستيابي اشاره به سير تحوالت از آغاز بهار عربي، تظاهرات گسترده اقليت شيعه در عربستان ب د)
به برابري و آزادي، مورد سركوب قرار گرفتن شديد اين اعتراضات و سرانجام اعدام نمر باقر النمر، 
روحاني شيعه، روي كار آمدن سلمان بن عبدالعزيز و به مقام وليعهدي رسيدن محمد بن سلمان، ايجاد 

ي، اقدامات او براي ارتقاي اميد در ميان مردم عربستان با مشاهده رويكردهاي متفاوت و امروزي و
هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي در جامعه عربستان و سرانجام با ناكامي مواجه شدن تمامي اين آزادي

واقع شدن اين جمعيت اقليت در  اميدها، با تداوم يافتن روند آزار و اذيت فعاالن شيعه و مورد تبعيض
  عربستان سعودي؛

هدف واقعي وليعهد  عنوانبهگذاردن قدرت و حاكميت مطلقه،  برشمردن اهدافي چون، به نمايش ه)
خواهانه اجتماعي و فرهنگي، با توجه به تغيير نيافتن هاي آزاديعربستان از اتخاذ اقدامات و طرح
  مورد تبعيض و انزوا قرار گرفتن جمعيت شيعه آن؛ ازجملهساختارهاي بنيادين جامعه سعودي، 

امي موارد نقض حقوق بشر شيعيان از سوي مقامات عربستان توسط اشاره به ناديده گرفتن تم و)
آمريكا، با توجه به اظهارات فراگير مقامات اين كشور در رابطه با مورد آزار و اذيت واقع  متحدهاياالت

                                                                                                                                                                                 
، در منزلشان دستگير و از آن زمان تاكنون، در زندان المباحث در شهر دمام محبوس 2015دسامبر سال  6شده بود. او و همسرش در شب 

  د.هستن
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ها در خصوص اقليت سني در ايران و سكوت آن ازجملههاي مذهبي در جهان، شدن ديگر اقليت
  ؛مذهبي در كشور متحد خود در منطقه وهاي يفقدان شديد آزاد

رفتار با اشاره به تأثيرگذاري اقدامات متقابل و رقابتي ايران و عربستان در مورد انتقاد قرار دادن سوء ز)
بر  –ها در ايران و شيعيان در عربستان ها، كردها و عربسني –در كشور رقيب خود  جوامع اقليت

 .19اياي و دشوارتر ساختن مسير دستيابي به ثبات و صلح منطقهقهها و منازعات فردامن زدن به تنش
  

  بحرين*

شنبه ، در روز پنج20انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -1
هاي گراييو مبارزه با افراط ضد تروريسمدفتر «، در خصوص گزارش ساالنه 1397 شهريورماه 29

 منزلهو برشمردن سركوب سياسي در بحرين، به  21آمريكا متحدهاياالتارت خارجه وز» آميزِخشونت
  آفرين براي ثبات اين كشور، مبني بر:ترين عامل خطرعمده

ادشاهي پ يسمضد ترورمورد انتقاد قرار دادن اين گزارش به دليل ناديده گرفتن تناقض ساختار  الف)
هاي ها و فعاليتن ساختار براي سركوب كنشحكومت از اي برداريالمللي و بهرهبحرين با قوانين بين

ت شدآميز و در عين حال، استقبال از انتقادات صريح وزارت خارجه آمريكا از سركوب غيرخشونت
  ت آن؛جامعه مدني در بحرين و درهم آميختن مقوله انتقاد با تروريسم، از سوي مقاما يافته

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: سارا لي ويتسون، مدير بخش خاورميانة ديده. 19

https://foreignpolicy.com/2018/09/11/movie‐theaters‐and‐women‐driving‐wont‐placate‐saudi‐shiites/ 
٢٠. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٢١. Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism (CT) at the United States Department of 
State 
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و  22تعطيل شدن روزنامه مستقل الوَسَط ازجملهي حكومتي، هايافتن ميزان سركوب شدتبهاشاره  ب)
آميز، به همراه )، سركوب شدن تظاهرات صلح24و الوعد 23انحالل يافتن احزاب مخالف سياسي (الوفاق

  گري و خشونت؛عوامل برانگيزاننده افراطي عنوانبههاي سياسي، رو به وخامت گذاردن تنش
اتخاذ  ن عدمنه وزارت خارجه آمريكا، به دليل ناديده گرفتمورد انتقاد قرار دادن گزارش ساال ج)

ور، به ين كشااقدامات الزم از سوي مقامات بحريني، در راستاي وارد كردن افرادي از اكثريت شيعه 
  اي در درجات و مراتب مختلف اين ساختار؛هاي فرقهنيروهاي امنيتي آن و يا برطرف كردن تبعيض

الي مبالقوه موارد مربوط به امور  سياسي كردنگزارش در خصوص  اشاره به هشدارهاي اين د)
ن آميختگي مورد پيگرد قانوني قرار دادو پديد آمدن مخاطراتي چون، درهم شوييپولتروريسم و 

 ها و احزاب مخالف: متهم كردن شيخ عيسيحكومت عليه گروه سياست زدهنظاميان و اقدامات شبه
  مس؛آوري مبالغ مربوط به خو سلب تابعيت از او، به دليل جمع وييشپولقاسم، روحاني شيعه، به 

، به دليل عدم توجه كافي به تغييرات متحدهاياالتمورد انتقاد قرار دادن گزارش وزارت خارجه  ه)
هاي دن حوزه و صالحيت قضايي دادگاهانبحرين: نخست، گستر ضد تروريسمدر ساختار  شدهانجام

ها و هاي شهروندان غيرنظامي كشور در اين دادگاهير ساختن بررسي پروندهپذامكان هدف بانظامي 
الملل و ساختار قانون به آژانس امنيت ملي، اقدامات منافي حقوق بين ياجرادوم، بازگرداندن صالحيت 

  ؛25كميسيون مستقل تحقيقات بحرين
م آن به توجهي مداوجه به بيوزارت خارجه، با تو ضد تروريسممورد انتقاد قرار دادن گزارش دفتر  و)

تمل سم و مشفراگير بودن مفهوم تروري ازجملهبحرين،  ضد تروريسممشكالت اساسي و بنيادين قانون 
لي و مآميز جامعه مدني و ايفاي نقش دو نهاد آژانس امنيت شدن آن بر مواردي چون اعتراضات صلح

 قوق بشر و ياحستاي سركوب مدافعان مجريان اقدامات حكومت در را مثابهبهوزارت كشور بحرين، 
  فعاالن مخالف اين پادشاهي؛

                                                            
٢٢. Al‐Wasat 
٢٣. Al‐Wefaq 
٢٤. Wa’ad 
٢٥. Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) 
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تن از  7460ن اشاره به آمار ارائه شده از سوي دولت بحرين به سازمان ملل، مبني بر محكوم كرد ز)
رآوردهاي بو  2018تا اوائل سال  2011، از سال ضد تروريسمشهروندان اين كشور بر اساس قوانين 

  ن؛به همين قواني هزار زندانيان سياسي در اين كشور، با استناد 4ود بيش از در خصوص وج شدهانجام
هاي مالي كمربوط به كم هايبخشمورد انتقاد قرار دادن اين گزارش به دليل حذف شدن كامل  ح)

مني و از اين رو، حمايت ض بحرين ضد تروريسم، به نهادهاي متحدهاياالتريزي شده امنيتي برنامه
هاي كنترل تظاهرات آميختگي سياستتاكنون، درهم 2011ها قتل فراقانوني از سال دهآمريكا از 

آميز از سوي حكومت و ، تسهيل كردن سركوب اعتراضات مسالمتضد تروريسماعتراضي با مقوله 
  هاي سياسي و؛تر كردن تنشسرانجام وخيم

هاي خود به نهادهاي امنيتي درنگ تمامي كمكدرخواست از دولت آمريكا براي تعليق كردن بي ط)
درآوردن اصالحات  اجراناقض حقوق بشر در بحرين و تحت فشار قرار دادن حكومت آن براي به 

اقداماتي چون، حمايت از آزادي مطبوعات، برقراري مجدد  ازجملهالزم بر اساس مفاد اين گزارش، 
ه برخورداري مردم بحرين از حق هاي موجود بر سر راهاي مخالف انحالل يافته و رفع محدوديتگروه

  ؛26آزادي بيان و برگزاري اجتماعات
  

، در روز 28، به نقل از مركز حقوق بشر بحرين27انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور -2
، در خصوص مورد هدف قرار گرفتن حق آزادي دين و باورهاي 1397 شهريورماه 28چهارشنبه 

  مبني بر:مذهبي، توسط مقامات امنيتي بحرين، 

                                                            
  :مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينكگزارش . 26

 https://www.adhrb.org/2018/09/us‐state‐department‐cites‐bahrains‐political‐repression‐as‐major‐risk‐

factor‐for‐instability/ 
٢٧. Bahrain Mirror 
٢٨. Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 
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ر ورا، دمراسم و آيين بزرگداشت عاش ازجملهاعمال محدوديت براي برگزاري مراسم مذهبي،  الف)
  روستاها و شهرهاي بحرين؛

دن اين روستا و منجر ش 9هاي عاشورايي از و پرچم هانوشته پارچهآوري پالكاردها، اشاره به جمع ب)
رد ن آن، موجوانان مناطق و مجروح شدن تعدادي از نواقدامات به درگيري مأموران امنيتي با ساكنان اي

دوديت در مداح و دستگير كردن دو تن از علماي شيعه، ايجاد مح 2واعظ و  9بازجويي قرار دادن 
هاي نزمينه مكان برگزاري ساالنه مراسم عاشورا در شهر حََمد و درخواست مقامات از سازما

عه و سته شيآوردن تصاوير شيخ عيسي قاسم، روحاني برجبرگزاركننده مراسم ماه محرم، براي پايين 
  رهبر معنوي جنبش الوفاق و؛

مند عليه حقوق شيعيان بحريني، هاي نظاماعمال محدوديت مثابهبهبرشمردن اين اقدامات،  ج)
و ياسين  29درخواست از مقامات اين كشور، مبني بر آزاد كردن روحانيون واعظ (شيخ هاني البناء

در رابطه با آزادي دين و عقيده و پايان  ژهيوبهموازين حقوق بشري،  ياجراتضمين نمودن )، 30الجمري
  ؛31هاي مذهبي و مورد هدف قرار دادن علماي روحانيبخشيدن به سركوب مداوم مراسم و آيين

  

، در خصوص 1397 شهريورماه 28انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -3
هاي سياسي ساختگي سال حبس، به دليل پرونده 3، زنداني محكوم به تحمل 32هاجر منصور حمله به

هاي داماد وي در لندن، جويانه در قبال فعاليتانجام اقدامي تالفي باهدف، 33حكومت بحرين عليه او
  مبني بر:

                                                            
٢٩. Sheikh Hani Al‐Bana'a 
٣٠. Yasin Al‐Jamri 

  به نقل از مركز حقوق بشر بحرين. قابل بازيابي در لينك:  گزارش سايت بحرين ميرور،. 31
http://www.bahrainmirror.com/en/news/49483.html 
٣٢. Hajar Mansour 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 33
مبني بر مواجه شدن هاجر منصور، زنداني سياسي بحريني با  ،1397ماه  ، در تيرمؤسسه حقوق و دموكراسي بحرينسوي گزارش از انتشار  - 

زندان شهر عيسي، از جمله اعمال ارعاب و تهديد، محروم كردن او جويانه مكرر، از سوي سرگرد مريم البردُلي، رئيس ها و اقدامات تالفيتهديد
هاي هفتگي با اعضاء خانواده و دادن اطالعات كذب و ساختگي در مورد زنداني به خانواده او، به دليل تعامل سيد احمد الوادعي، از مالقات
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، مبني بر اظهارات سيد احمد الودايع، داماد هاجر منصور و فعال حقوق بشر مستقر در انگليس الف)
  ، رئيس زندان زنان شهر َحمَد؛34مورد حمله قرار گرفتن خانم منصور، از سوي سرگرد مريم البردُلي

و نجاح  35مدينه علي ازجملهتأكيد اين فعال حقوق بشر بر مورد حمله قرار گرفتن زندانيان ديگر،  ب)
  رادي براي چندين ساعت؛ها به سلول انفبه همراه هاجر منصور و انتقال يافتن تمامي آن 36،37يوسف

شي ات نااشاره وي به رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي مادر همسرش و ديده شدن آثار جراح ج)
به  از ضرب و شتم، همچنين مواجه شدن او با افت شديد قند خون و سرانجام انتقال يافتنش

  بيمارستان؛
ها براي آن ت به عمل آوردن از حقاشاره به مجازات شدن زندانيان توسط مديريت زندان و ممانع د)

مامي خانواده خود، همچنين لغو شدن ت يبرخورداري از يك بار تماس تلفني در هفته با اعضا
كوم به تحمل حبس به دليل اتهامات كه او هم مح -هاي خانم هاجر منصور با پسرش، نزار مالقات

  مشابه با مادر خود است؛
ه بعيض عليتعمال اتانيا براي مورد بررسي و توجه قرار دادن روند درخواست الودايع از پارلمان بري ه)

  بندانش و؛زنداني مذكور و هم ويژهبهزندانيان زن در بحرين، 

                                                                                                                                                                                 
وهشتم ن ملل و پارلمان انگليس، از جمله سخنراني در جلسه سيداماد اين زنداني و از مسئوالن مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر بحرين با سازما

  .ها، از جمله هاجر منصورشوراي حقوق بشر در مورد زنان زنداني در شهر عيسي و مورد شكنجه واقع شدن آن
٣٤. Maryam Al‐Bardouli 
٣٥. Madina Ali 
٣٦. Najah Yousef 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 37
يد حكم دادگاه كيفري مبني بر محكوم كردن شد، 1397تير ماه  4دوشنبه  در روز ،مؤسسه حقوق و دموكراسي بحريني سوانتشار بيانيه از  - 

ر دكشور،  در اين در خصوص نجاح احمد يوسف، فعال سياسي زن، به دليل انتقاد وي از برگزاري مسابقات فرمول وانن، چهارم بحري
هاي وي از انگيزه برخورداري«كم) حسال حبس با توجه به (به ادعاي اين  3او به تحمل  بوك) و محكوم شدني اجتماعي (فيسهاشبكه

وسف، درنگ خانم يردن بي، همچنين درخواست اين نهاد از مقامات بحريني براي لغو اين حكم و آزاد ك»سياسي و تالش او براي براندازي نظام
وحي، يزيكي و رهاي فنجهبا توجه به نقض فاحش حقوق او در زمينه آزادي بيان و انجام تحقيقات دقيق در زمينه اتهامات مربوط به اعمال شك

  رفتار و آزار و اذيت، تعرض جنسي و گرفتن اعترافات اجباري از وي و پاسخگو نمودن مأموران مربوطه؛سوء
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، فعال حقوق بشر، مبني 38الصائغ اشاره به فايل صوتي منتشر شده از خانم مدينه علي، توسط ابتسام و)
در زندان، از سوي وي و ديگر زندانيان،  بر اظهارات اين زنداني در خصوص تحمل رنج فراوان

ها و ممانعت به عمل آوردن از انجام اعمال و شعائر برخورد غيرانساني مأموران و مدير زندان با آن
  ؛39در رابطه با ماه محرم ويژهبهشان، مذهبي

  

 شهريورماه 21، در روز چهارشنبه 40انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -4
عمال آزار و اذيت و ارعاب عليه مدافعان ، در خصوص هشدار سازمان ملل در زمينه تداوم ا1397ِ

  حقوق بشر در بحرين، مبني بر:
، در خصوص مواجه 41دفتر كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل اشاره به جديدترين گزارش الف)

ا ارعاب و تهديد و اقدامات در بحرين، ب ازجملهبودن مدافعان و فعاالن حقوق بشر سراسر جهان، 
  المللي؛جويانه، به دليل همكاري با اين نهاد بينتالفي

ر و عمال آزااوم ااشاره به ابراز نگراني شديد چندين تن از فعاالن سازمان ملل، در زمينه روند مد ب)
 زجملهااذيت و ارعاب و تهديد، عليه نمايندگان جامعه مدني بحرين و همكار با سازمان ملل، 

 نفر و دستگيري، بازداشت، تعرض جنسي و شكنجه و ديگر اشكال 20ممنوعيت از سفر براي 
آبرويي ها به اعمال خشونت فيزيكي، افتراء و بيرفتار با افراد ديگر، همچنين تهديد كردن آنسوء

 رايها از تداوم فعاليت خود در اين زمينه و همكاري با شوبازداشتن آن باهدفعمومي و تجاوز، 
  حقوق بشر و؛

، مدير مؤسسه 42خانواده سيد احمد الودايع ياشاره به ابراز نگراني ويژه اين گزارش در خصوص اعضا ج)
  45.46، مدافع حقوق بشر44، مدافع حقوق بشر و نبيل رجب43ابتسام الصائغحقوق و دموكراسي بحرين، 

                                                            
٣٨. Ibtisam Al‐Saegh 

  گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازيابي در لينك:. 39
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/49486.html 
٤٠. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
٤١. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
٤٢. Sayed Ahmed Al‐Wadaei 
٤٣. Ebtesam Al‐Alsaegh 
٤٤. Nabeel Rajab 
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  امارات متحده عربي*

، 1397 شهريورماه 23، در روز جمعه 47ده عربيانتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متح -
مبني بر هشدار دادستان عمومي دبي، در خصوص مواجه شدن تمامي كاربران اينترنتي مستقر در 

هاي اينترنتي بدون برخورداري از مجوز قانوني و تأكيد بر امارات، با عواقب وبگردي و بررسي سايت
هاي مورد نظر و يا ايجاد مسدود كردن سايت ازجملههاي متعدد، توسل مقامات اماراتي به تاكتيك

هاي اينترنتي، جهت ممانعت به عمل آوردن از دسترسي مردم اين كشور به اطالعات اخالل در دسترسي
  .48و برخورد قانوني كردن با نشر و اشاعه تمامي مطالب انتقادآميز و مخالف با رويكرد حكومت

  

  

                                                                                                                                                                                 
  هاي پيشين: سوابق در گزارش. 45

در خصوص لزوم آزاد شدن ، 1397مرداد ماه  25شنبه هاي خودسرانه سازمان ملل، در روز پنجسوي گروه كاري بازداشت از بيانيهانتشار  - 
  :ي، توسط مقامات اين كشور، مبني بردرنگ نبيل رجب، فعال حقوق بشر بحرينبي

  ؛اشهاي سياسيانجام شده به دست حكومت بحرين، تنها به دليل نگرش» هايآزار و اذيت«برشمردن وي، به عنوان يكي از قربانيان  الف)
ين اافزايش يافتن زمان  وسال زندان به دليل ابزار عقيده در شبكه اجتماعي توئيتر  5ه تحمل اشاره به محكوم شدن اين فعال حقوق بشر ب ب)

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

دن و شاذيت واقع  آميز از سوي مقامات اين پادشاهي عليه نبيل رجب، همچنين مورد آزار واذ رويكردي تبعيضتأكيد اين گروه كاري بر اتخ ج)
  به دليل استفاده وي از حق آزادي بيان و هاي متمادي، تنهامحروم ماندن او از آزادي براي سال

وق بشر، به اين فعال حق هاي اين گروه كاري، توصيف كردن دادگاهدن يافتهانگيز خواناشاره به انتشار بيانيه از سوي دولت بحرين، مبني بر مناقشه د)
ش براي ز حكومت و تالاو مورد تأكيد قرار دادن تفاوت ميان انتقاد مشروع » الملليمستقل و شفاف و برگزار شده در حضور ناظران بين«عنوان دادگاهي 

  ان.تشويش اذهان عمومي در اين كشور، همچون ديگر كشورهاي جه
  مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش . 46

 http://birdbh.org/2018/09/major‐un‐report‐warns‐of‐ongoing‐trend‐of‐harassment‐and‐intimidation‐

against‐human‐rights‐defenders‐in‐bahrain‐including‐family‐of‐birds‐director/ 
٤٧. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 

  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:. 48
 http://www.echr.org.uk/news/you‐may‐run‐problems‐visiting‐websites‐without‐authorization‐uae 
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تان سعودي و امارات متحده عربي در ساير از سوي عربس حقوق بشرب) موارد نقض 
  كشورهاي منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

 31بان حقوق بشر، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري فرانسه، به نقل از ديده -1
، در خصوص تالش عربستان سعودي براي متوقف ساختن تحقيقات سازمان ملل در 1397 شهريورماه

  ، مبني بر:49ه وقوع جرائم جنگي در يمنزمين

                                                            
   هاي پيشين:سوابق در گزارش 49

، 1397شهريور ماه  6شنبه المللي سازمان ملل در زمينه يمن، در روز سهاي و بين، توسط گروه كارشناسان برجستة منطقهايصفحه 41گزارش ر انتشا - 
المللي، شر بينباستفاده از قانون حقوق نقض و سوء پس از صدور دستور تحقيق و تفحص، از سوي شوراي حقوق بشر، در زمينه اتخاذ الگوهاي اصلي

  ، مبني بر:2018تا ژوئن  2014هاي درگير در جنگ، از سپتامبر المللي، توسط طرفالمللي و قانون كيفري بينقانون بشردوستانه بين
 3ز اين كشور، ا زمان شدت يافتن منازعه درتحده عربي و عربستان، به جرائم جنگي در يمن، از مهاي يمن، امارات احتمال ارتكاب دولت الف)

  سال و نيم گذشته تاكنون؛
ا ي در جنگ برائم جنگج، به »نيروهاي شورشيِ تحت حمايت ايران«تأكيد بر احتمال ارتكاب نيروهاي انصارا...، (به ادعاي اين گزارش)  ب)

  رانسه؛ائتالف به رهبري عربستان سعودي و تحت حمايت كشورهاي آمريكا، انگليس و ف
ه باالترين غم، ناگوار و وخيم بودن شرايط، همچنين تأكيد بر رسيدن اين بحران براشاره به ناديده گرفته شدن كامل رنج و درد مردم يمن، به ج)

  شده؛ سطح ممكن و فقدان هر گونه نور اميد براي پايان يافتن اين بحران فراموش
تحده مهاي يمن، امارات ر نقض حقوق بشر از سوي دولت، تونسي و استراليايي اين گروه، مبني بهاي كارشناسان بريتانيايياشاره به يافته د)

مال هاي خودسرانه، اعيعربي، عربستان سعودي و نيروهاي انصارا...، از جمله محروم ساختن شهروندان يمني از حق زندگي، اقدام به دستگير
 ن؛د حمله قرار دادن غيرنظاميااز كودكان، به عنوان سرباز در جنگ و مور هاي اجباري، استفادهتجاوز، شكنجه و ناپديدشدگي

ها و انزاداري، زندعها، مراسم عروسي و اشاره به انتقاد از عربستان سعودي براي مورد حمله قرار دادن مناطق مسكوني، مدارس، بيمارستان ه)
توجهي م كردن بياعمال شده توسط نيروهاي ائتالف در اين حمالت و محكو هايگيريهاي غيرنظامي، مورد پرسش قرار دادن فرايند هدفقايق

  ؛»اماكن مصون از حمالت«هاي رسمي اين نيروها به فهرست
 10563و زخمي شدن  6660، مبني بر كشته شدن 2018تا اوت  2015اشاره به آمار به دست آمده از دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از مارس  و)

  توجه آمار واقعي در قياس با اين اعداد و ارقام؛غيرنظامي يمني و تأكيد بر احتمال باالتر بودن قابلتن از شهروندان 
هاي تسليحاتي براي تمامي كشيدن از فراهم آوردن كمكالمللي براي دستتأكيد بر درخواست كارشناسان اين گزارش از جامعه بين ز)

اي (به تالف عربي و همچنين ايران بركشورهاي غربي براي تسليح كردن كشورهاي عضو ائمورد خطاب قرار دادن  –هاي درگير در جنگ طرف
  ادعاي اين گزارش) تسليح كردن نيروهاي انصارا...؛
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ناب تالشي گستاخانه براي اجت« مثابهبهبان حقوق بشر، برشمردن اين اقدامات از سوي ديده الف)
  سازمان ملل در خصوص عملكرد عربستان و متحدان آن در يمن؛» ورزيدن از موشكافي

هايي از سوي دو با صدور قطعنامهاشاره به همراه شدن اعتراض عربستان به تحقيقات سازمان ملل  ب)
گروه از كشورهاي حاضر در جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو: نخست، درخواست 
گروهي از كشورهاي اروپايي به همراه كانادا، مبني بر تداوم يافتن اين تحقيقات تا يك سال ديگر و 

متحده عربي) به رهبري تونس، دوم، درخواست گروهي از كشورهاي عرب (شامل عربستان و امارات 
(كه همواره مورد انتقاد قرار گرفته است) جهت تداوم بخشيدن به  50از كميسيون ملي تحقيقات يمن

  مطالعات خود در اين زمينه؛ 
بان حقوق بشر در ژنو، مبني بر انتقاد شديد او از اقدامات ، مدير ديده51اشاره به اظهارات جان فيشر ج)

ستان در راستاي سلب اعتبار كردن از تحقيقات سازمان ملل، در زمينه ارتكاب ائتالف به رهبري عرب
هاي جنگ به موارد نقض حقوق بشر در يمن و تضعيف روند آن، همچنين تأكيد بر تمامي طرف

ناپذير بودن نااميد ساختن مردم اين كشور از سوي شوراي حقوق بشر و لزوم برگزيدن يكي از امكان

                                                                                                                                                                                 
رار ورد پرسش قئتالف، ما، وابسته به نيروهاي »گروه مشترك ارزيابي حوادث«اشاره به انتقاد شديد نويسندگان اين گزارش از برآوردهاي  ح)

قيقات نجام تحوضيحات اين گروه در خصوص مورد حمله قرار گرفتن غيرنظاميان و به چالش كشيدن استقالل و توانايي آن در ادادن ت
 طرفانه؛بي

ان ملل: اشاره وق بشر سازمالمللي و ارائه آن به دفتر رياست حقاشاره به تهيه فهرستي محرمانه از اسامي افراد مظنون به ارتكاب به جرائم بين ط)
هاي مخفيانه توسط دولت امارات متحده عربي در يمن و قرار دادن صدها هاي متعدد نهادهاي حقوق بشري در خصوص ايجاد زندانبه گزارش

دف هها زميني، مورد ينمزنداني در معرض تجاوز جنسي و شكنجه، همچنين انتقاد مدافعان حقوق بشر از نيروهاي انصارا... براي استفاده از 
  هاي مذهبي و زنداني كردن مخالفان خود؛اقليت قرار دادن

نتقاد از اش مزبور و دن گزاراشاره به واكنش عبدالعزيز الواصل، نماينده عربستان سعودي در سازمان ملل، مبني بر ناصحيح و غيرواقعي خوان ي)
 سط نيروهايق يمن، توني كنترل برخي از مناطدر اختيار گرفتن غيرقانو –آن به دليل (به ادعاي وي) ناديده گرفتن تصوير جامع اين جنگ 

  ؛انصارا... و مورد هدف قرار دادن عربستان سعودي با حمالت موشكي و
روز نخست ماه  9ن يمني در تن از شهروندا 450اشاره به آمار ارائه شده از سوي آژانس پناهندگان سازمان ملل، مبني بر كشته شدن بيش از  ك)

  ن.ن تاكنوآهاي اين جنگ از زمان شروع از مرگبارترين دوران اوت سال جاري ميالدي: يكي
٥٠. Yemen's National Commission of Inquiry 
٥١. John Fisher 
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اعتباري شوراي حقوق بشر، از سوي ازسرگيري تحقيقات، يا مواجه شدن با بي دو گزينه حمايت از
  المللي و؛كشورهاي عضو اين نهاد بين

هايشان، پيش از به پايان رسيدن اشاره به احتمال تداوم يافتن رقابت ميان اين كشورها و درخواست د)
  ؛52جلسات شوراي حقوق بشر در هفته جاري

  
، مبني بر حمله 1397 شهريورماه 28ي خبرگزاري رويترز، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سو -2

كيلومتري  120يك ناوچه جنگي به قايق ماهيگيران يمني در بندر الخوخة، در سواحل درياي سرخ و 
 نانيسرنشتن از ماهيگيران يمني، اشاره به جان به در بردن تنها يكي از  18بندر حديده و كشته شدن 

پايه اشاره به اظهارات تركي المالكي، سخنگوي ائتالف عربي به رهبري عربستان مبني بر بي اين قايق، 
ها در خصوص مورد هدف قرار گرفتن اين قايق از سوي نيروهاي هاي رسانهو اساس بودن گزارش

ها در ائتالف و متهم كردن نيروهاي انصارا... به انجام اين حمله، با توجه به (به ادعاي وي) سوابق آن
حمالت مشابه، همچنين اشاره وي به انجام گرفتن تحقيقات الزم در اين زمينه توسط نيروهاي  ياجرا

  ؛53ائتالف و با كمك گرفتن از تنها بازمانده اين حادثه

  

ا عنوان ، ب1397 شهريورماه 27شنبه انتشار گزارش تحليلي، از سوي سايت كامن دريمز، در روز سه -3
ي ، در خصوص روند حمله نيروها»آمريكايي با تروريسم –م: جنگ سعودي سقوط يمن در جهن«

و ديگر كشورهاي  متحدهاياالتسال گذشته، با حمايت  3ائتالف به رهبري عربستان به كشور يمن در 
  جهان و مواجه ساختن اين كشور فقير با بدترين بحران حقوق بشري جهان، مبني بر:

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش خبرگزاري فرانسه، به نقل از ديده. 52

 https://www.news24.com/World/News/saudi‐trying‐to‐quash‐yemen‐war‐crimes‐probe‐hrw‐20180921 
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 53

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security/eighteen‐fishermen‐killed‐off‐yemens‐red‐sea‐
coast‐
idUSKCN1LY2YV?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=e
mail&utm_content=66037963 
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هزار تن ديگر،  10از  از شهروندان غيرنظامي و زخمي شدن بيشنفر  6475كم كشته شدن دست الف)
  تا كنون؛ 2015از سال 

ها، مدارس، هاي مسكوني، بازارها، بيمارستاناشاره به مورد هدف قرار گرفتن مكرر مزارع، خانه ب)
ي به ائتالف عرب حمله توسط نيروهاي 17243مساجد، آثار و ابنيه تاريخي باستاني در اين كشور: انجام 

  مسجد تا ماه آوريل سال جاري ميالدي؛ 44بازار و  183مدرسه،  212مزرعه،  386
ان يرنظاميغبه موارد نقض حقوق بشر و مورد هدف قرار دادن {ادعايي} اذعان داشتن به ارتكاب  ج)

 شدهامانجهاي توسط نيروهاي انصارا...، اما غيرقابل قياس بودن ميزان آن با حجم حمالت و تخريب
  وسط نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان؛ت

بي و ده عراشاره به مورد محاصره دريايي قرار دادن يمن، توسط عربستان سعودي و امارات متح د)
): كاهش ها در بندر حديده (تحت كنترل نيروهاي انصارا...ممانعت به عمل آوردن از پهلوگيري كشتي

 21، به 2014ر فاصله زماني ژانويه تا اوت دفروند،  129هاي ورودي به اين بندر از يافتن تعداد كشتي
ديد مواد و در نتيجه، قرار گرفتن كشور در مضيقه ش 2017فروند، در همين فاصله زماني در سال 
  بار براي مردم آن؛ غذايي و دارويي و ايجاد بحران مصيبت

هاي غذايي كت كشور) به كمدرصد از جمعي 80ميليون نفر از مردم يمن ( 18اشاره به متكي بودن  ه)
صره يمن به ميليون نفر در آستانه قحطي، همچنين منجر شدن تداوم محا 4/8اضطراري و قرار داشتن 

ن بيماري، از ميليون نفر از مردم اين كشور به اي 1/1هايي چون، وبا و مبتال شدن بيش از شيوع بيماري
  ر اثر اين بيماري؛بنفر (غالباً كودكان)  2310شدن و كشته  2018تا ماه ژوئيه سال  2017ماه آوريل سال 

، عربستان و امارات متحده عربي به فراهم متحدهاياالتاشاره به متهم كردن ايران از سوي مقامات  و)
جانبه تسليحاتي، هاي همههاي تسليحاتي براي نيروهاي انصارا... و در عين حال، حمايتآوردن كمك

زنان و  ويژهبه، 54از ائتالف عربي، در مورد حمله قرار دادن غيرنظاميان يمنيآموزشي و پشتيباني آمريكا 

                                                            
، در روز در يك حمله هوايي به اتوبوس حامل كودكان در استان صعده واقع در شمال يمن به رهبري عربستان ائتالف عربي. گفتني است كه 54

اي گستردهالمللي نتقادات بينها كودك بودند. اين حمله كه اآناز تن  40غيرنظامي شد كه  51موجب كشته شدن  ،1397مرداد ماه  18شنبه پنج
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هزار  50كم و تالش براي تصرف بندر راهبردي حديده و از اين رو آواره كردن دست 55كودكان
هزار نفر باقيمانده در اين بندر، با  350خانواده ساكن اين شهر و رو به وخامت گذاردن شرايط براي 

  ؛56هايي چون وبا در اين منطقهيافتن حمالت و احتمال شيوع بيماري تشدبهتوجه 
  

 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري نهار ِنت، به نقل از خبرگزاري فرانسه، در روز دوشنبه  -4
غيرنظامي، شامل يك مرد، چهار زن و دو كودك، بر  7، مبني بر كشته شدن دست كم 1397 شهريورماه

، در استان 57ائتالف به رهبري عربستان، به يك منزل مسكوني در منطقه هوراناثر حمله نيروهاي 
نفر  11شدگان اين حمله را ، در يمن: اين در حالي است كه خبرگزاري سبأ يمن، تعداد كشته58بيضاء

  ؛59اعالم كرده است

له هوايي ، مبني حم1397 شهريورماه 25انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز يكشنبه  -5
تن  4نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، به يك ايستگاه راديويي در شهر بندري حديده و كشته شدن 

نگهبان و يك كارمند، پس از شدت يافتن حمالت ائتالف به اين شهر  3از كاركنان اين ايستگاه، شامل 

                                                                                                                                                                                 
، خبري سي.ان.ان گزارش شبكهبه  .دادندان تشكيل ميكودكرا نيز ها آناز تن  59تن ديگر شد كه  79به دنبال داشت موجب زخمي شدن را 

ساخت  MK 82 كيلوگرمي از نوع 227بمب  -شده توسط نيروهاي ائتالف در حمله به اتوبوس كودكان يمني آمريكايي بوده بمب استفاده
سعودي قربانيان حمالت عربستان يافتن با افزايش  شده است.آمريكا كه توسط دولت دانلد ترامپ به عربستان فروخته كارخانجات الكهيد مارتين

گويد نقشي هاي حقوق بشري به نقش اياالت متحده در كشتار كودكان يمني در حال افزايش است. واشنگتن ميدر يمن، اعتراض ناظران و گروه
 با اين حال از عمليات ائتالف به رهبري عربستان با فروش ميلياردها دالر اسلحه، ،ندارد ،كندهايي كه رياض براي حمله انتخاب ميدر هدف

نيز دهد كه عربستان سعودي پيشتر ان نشان مي.ان.گزارش سي .كندهاي اطالعاتي حمايت ميگيري هواپيماهاي جنگي و كمككمك به سوخت
  .هاي مشابه آمريكايي براي حمله به يمن استفاده كرده استدر چندين نوبت از بمب

عربستان و امارات كه  تصريح كردي در سخنان، 1397شهريور ماه  21چهارشنبه  ، در روزجيمز ماتيس، وزير دفاع آمريكا. اين در حالي است كه 55
كه به كنگره  عنوان داشتنيز كا در همين حال، مايك پامپئو، وزير خارجه آمري .كنندتعداد تلفات غيرنظاميان در يمن تالش مي از براي كاستن

   .ستندهالزم براي حفاظت از غيرنظاميان در يمن پايبند  بيرهاي عربستان و امارات به اتخاذ تمامي تداكيد كرده است كه دولتأت
  گزارش تحليلي سايت كامن دريمز. قابل بازيابي در لينك:. 56

 https://www.commondreams.org/views/2018/09/18/yemens‐descent‐hell 
٥٧. Huran 
٥٨. Bayda 

  بازيابي در لينك:  گزارش شبكه خبري نهار نِت، به نقل از خبرگزاري فرانسه. قابل. 59
http://www.naharnet.com/stories/en/250714‐7-civilians‐killed‐in‐yemen‐air‐

strike?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_
content=65968163 
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به سرانجام رساندن  و تالش مجدد براي تصرف آن، به دليل ناكام ماندن تالش سازمان ملل براي
  ؛60گفتگوهاي صلح به دليل (به ادعاي اين خبرگزاري) عدم مشاركت نمايندگان انصارا... در مذاكرات

  

، در خصوص 1397 رماهشهريو 22شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -6
ه بندر ظامي بناوم يافتن حمالت هزينه انساني غيرقابل تصورِ ناشي از تد دربارههشدار سازمان ملل 

  حديده، مبني بر:

ت سابقه بحران بشري در يمن، در روزهاي گذشته، با توجه به شكسرو به وخامت نهادن بي الف)
.. در صارا.گفتگوهاي صلح سازمان ملل به دليل (به ادعاي اين رسانه) حضور نيافتن نمايندگان ان

  گرفته شدن جنگ و درگيري در شهر بندري حديده؛مذاكرات و از سر 
سازمان ملل، مبني بر به مخاطره  بشردوستانهكننده امور ، هماهنگ61اشاره به اظهارات ليز گراند ب)

ها و ها در هراس مطلق از بمبارانافتادن جان صدها هزار تن از ساكنان اين منطقه و به سر بردن خانواده
  حمالت هوايي مكرر؛

ر يده ده به هشدارهاي مكرر سازمان ملل در اين خصوص، با توجه به نقش عمده بندر حداشار ج)
حتمال اهاي ضروري بهداشتي و درماني و مواد غذايي به يمن و واردات كاالها و اقالم تجاري، كمك

فر در آستانه ميليون ن 4/8به وقوع پيوستن قحطي در اين كشور فقير، با توجه به قرار داشتن حدود 
  گرسنگي مطلق؛

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 60

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐security‐hodeidah/saudi‐led‐air‐strike‐kills‐four‐at‐yemen‐
radio‐station‐u‐n‐intensifies‐diplomacy‐
idUSKCN1LW0BP?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=
email&utm_content=65968163 
٦١. Lise Grande 
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ه آن ن جاداشاره به مسدود شدن ورودي اصلي شهر حديده به صنعا، پس از تحت كنترل قرار گرفت د)
در  تن از ساكنان اين شهر 50كم توسط نيروهاي مورد حمايت امارات متحده عربي، كشته شدن دست

  ها از خانه و شهر خود و؛ساعت گذشته و آواره شدن بسياري از خانواده 24
اشاره به اظهارات نماينده صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) در يمن، مبني بر قرار داشتن بيش از  ه)
جاشدگي و فقدان دسترسي به خدمات و ، بيميليون كودك در معرض كمبود مواد غذايي، بيماري 11

ك با هزار كود 400تغذيه و حدود ميليون كودك با سوء 8/1هاي اوليه: مواجه بودن حدود كمك
  62.63ها با مرگتغذيه حاد و دست و پنجه نرم كردن آنسوء

  

  ائتالف به رهبري عربستان و انصارا... در يمن *

خصوص  ، در1397 شهريورماه 28انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -
  ميليون كودك يمني با خطر قحطي، مبني بر: 5مواجه بودن 

، مستقر در انگليس، در خصوص قرار »64كودكان را نجات دهيد«ن سازمان خيريه الف) هشدار مسئوال
ميليون كودك يمني در معرض خطر جدي مرگ به دليل گرسنگي، با توجه به تداوم  5داشتن بيش از 

  يافتن منازعات در اين كشور و افزايش يافتن بهاي مواد غذايي و سوخت؛
 نيترمهم هاي بندر حديده،اخالل در فعاليت هرگونهعدم ايجاد ب) تأكيد مسئوالن اين سازمان بر لزوم 

ن با درصد از مردم يمن و در غير اين صورت، مواجه شد 80ترين گذرگاه ورود كاال براي و حياتي
  مرگ يك نسل كامل از كودكان اين كشور؛

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري الجزيره. . 62

 https://www.aljazeera.com/news/2018/09/warns‐incalculable‐human‐cost‐yemen‐hodeidah‐

180913141240083.���� 
، نيروهاي انصارا...، 1397شهريور ماه  27شنبه ، در روز سهشبكه خبري نهار نت، به نقل از خبرگزاري فرانسهگفتني است  كه به گزارش . 63

د مورد ، نيز به عماند كه انبارهاي موادغذايي در حديده رارهبري عربستان را متهم كرده ته به دولت مستعفي يمن و ائتالف بهنيروهاي وابس
  دهند.هدف حمالت خود قرار مي

٦٤. Save the Children 
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ست آوردن دبه درصد) از مردم يمن، از چگونگي  5/64ج) اشاره به عدم اطالع  و اطمينان دو سوم (
  وعده بعدي غذايي خود و محل تأمين آن و؛

ديگر عوامل مؤثر در  عنوانبهد) برشمردن پايين آمدن ارزش ريال يمني و فروپاشي اقتصادي كشور، 
 180درصدي بهاي مواد غذايي و كاهش  68سوق يافتن اجباري مردم آن به سوي گرسنگي: افزايش 

مچنين باال رفتن بهاي كاالهاي سوختي، اعم از بنزين، ديزل ، ه2015درصدي ارزش پول ملي از سال 
تا سپتامبر  2017درصد و دو برابر شدن بهاي مواد غذايي، از ماه نوامبر سال  25و گاز، به ميزان 

201865. 
  

  انصارا... در يمن*
 27نبه شالملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري نهار نت، به نقل از سازمان عفو بين -

زن و يك دختر نوجوان، با  8 ازجمله، ييبهاهاي تن از يمني 24، مبني بر مواجه بودن 1397 شهريورماه
لوف، امجازات اعدام در شهر صنعا، به اتهام جاسوسي براي كشور خارجي، اشاره به اظهارات لين م

اتهامات ساختگي و الملل، در خصوص مشاهده هاي خاورميانه در سازمان عفو بينمدير بخش پژوهش
شان، هاي بهائي، به دليل اعتقادات مذهبيهاي ناعادالنه فاحش در مورد پيگرد قرار دادن يمنيرويه

تأكيد وي بر انزجار آميز بودن مواجه شدن برخي از اين زنان و مردان با مجازات اعدام تنها به دليل 
خواست اين مقام حقوق بشري از نيروهاي آميز و درهاي صلحپايبندي به باورهايشان و انجام فعاليت

استفاده از ها و پايان بخشيدن به سوءدرنگ اين متهمان، رفع اتهامات از آنانصارا... براي آزاد كردن بي
 .66نظام قضايي

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره:. 65

 https://www.aljazeera.com/news/2018/09/generation‐million‐yemeni‐children‐face‐famine‐

180919054701532.���� 
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري نهار نت، به نقل از سازمان عفو بين. 66
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