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  رآمدد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، مربوط به موارد نقض حقوق گزارش تحوالت  نيا رد

ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده عربي و موارد نقض حقوق 
ها و اخبار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400و آبان ماه  مهرماهر كشورهاي منطقه، د

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهآشكار به 
خالصه به  صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  
  بشر در عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي الف) موارد نقض حقوق

  عربستان سعودي*
 ،1400آبان ماه  6شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

يي مجرم ادعادر خصوص اقدام عربستان سعودي به سرانجام آزاد كردن علي النمر، كودك
جويانه اين استفادهجرمان تحت نظام قضايي سوءمتداوم حبس ساير كودك حالدرعينو 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كشور.
سال از  10اشاره به سرانجام آزادي علي النمر از زندان پس از نزديك به گذشت  الف)

بان ميالدي، كه سازمان ديده 2012هاي سعودي در ماه فوريه سال دستگيري او توسط مقام
رحمي نظام عدالت عربستان يداد، آن را نمايانگر بيروازايناستقبال  رغمبهحقوق بشر 

                                                            
الملل )؛ سازمان عفو بينHuman Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده)؛ UN News( ن مللپايگاه خبري سازما 1

)Amnesty  International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO) ؛(
 Americansبحرين (ها براي دموكراسي و حقوق بشر در مؤسسه آمريكايي )؛The Guardianروزنامه گاردين ( for 

Democracy  and Human Rights  in Bahrain  (ADHRB) ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu Agency(سازمان  ؛
المللي براي )؛ كارزار بينMiddle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبري Alkaramaحقوق بشري الكرامه (

 Internationalآزادي در امارات متحده عربي ( Campaign  for  Freedom  in  the United  Arab  Emirates 

(ICFUAE)(حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه )؛Bahrain  Institute  for Rights and Democracy  (BIRD)و ( 
  ).Euronewsشبكه خبري يورونيوز (
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دانسته و معتقد است كه حاكمان اين كشور در زمينه اصالح معنادار اين نظام ناكارآمد عمل 
  اند؛كرده
ليل دبه  اشاره به محكوميت علي النمر، يك از اعضاء اقليت شيعه عربستان، به مرگ ب)

آميز حكومت در استان شرقي اين هاي تبعيضرات بر پا شده عليه رويهمشاركت در تظاه
 سال داشت؛ 16ميالدي، زماني كه وي تنها  2011كشور، در سال 

يه ي علاشاره به مشتمل شدن جرائم النمر بر مشاركت در تظاهرات، تكرار شعارهاي ج)
  حكومت و نقض تبعيت از پادشاه عربستان؛

مبني بر اينكه اعتراف او به پرتاب كوكتل مولوتف به سوي پليس اشاره به ادعاي النمر  د)
هاي بازجوي او صورت پذيرفته و وي اين و پناه دادن به مردان تحت تعقيب، تحت فشار

  ها را نخوانده است؛اعتراف
گفتني است كه دادگاه دعاوي او را ناديده گرفته و تنها بر اساس اين اعتراف ادعايي  ه)

 را صادر كرده بود؛ حكم محكوميت وي

هاي سعودي به ممانعت از مالقات علي النمر با خانواده خود، پس اشاره به اقدام مقام و)
ميالدي، به مدت چهار ماه و همچنين محبوس نگاه داشتن  2012از دستگيري وي در سال 

ماه تا زمان فراخواندن وي براي حضور نزد قاضي: اين در حالي است كه  9او براي مدت 
ماه پس از دستگيري وي  13هاي سعودي در مورد برگزاري نخستين استتماع او كه قامم

  انجام پذيرفت به خانواده او اطالعي ندادند؛
ها و جلسات اشاره به محروميت النمر از برخورداري از وكيل در جريان بازجويي ز)

 ر زندان؛ناپذيري مالقات وي با وكيل خود دابتدايي استماع او و همچنين امكان

ميالدي، با تصويب  2018اي از اميد در زمينه پرونده النمر در سال اشاره به بروز بارقه ح)
مجرمان در برخي مجازات اعدام براي كودك ياجراقانوني در عربستان مبني بر ممنوعيت 

ميالدي صادر شده امكان  2020ها: گفتني است كه بر اساس فرماني كه در سال از پرونده
 براي اين قانون فراهم آمده است؛ اسبقه عطف ب
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سال  فوريه 8اشاره به صدور بيانيه از سوي كميسيون حقوق بشر سعودي، در روز  ط)
ايي مجرم ادعميالدي، مبني بر تخفيف يافتن مجازات اعدام عليه النمر و دو كودك 2021

  سال حبس؛ 10ديگر به تحمل 
 ر نيز دررهون و عبدا... الظاههاي داوود الممجرم ديگر به نامگفتني است كه دو كودك ي)

شود كه براي ارائه ميالدي دستگير شده و ادعا مي 2011هاي سال رابطه با اعتراض
كند كه بان حقوق بشر تأكيد مياند: سازمان ديدهاعترافات كذب مورد شكنجه قرار گرفته

 اين دو زنداني نيز بايد آزاد شوند؛

عدام اچنانچه در حال حاضر در عربستان كودكي به مجازات تأكيد بر اين كه حتي  ك)
محكوميت  وبسيار زياد در معرض محاكمه غيرمنصفانه  احتمالبهمحكوم نشود، اما 

  گيرد؛دالنه به تحمل حبس قرار ميناعا
ها آزادي را از علي النمر ربود همچنان به بيراهه خود در اشاره به اين كه نظامي كه سال ل)

زات مخالفان سعودي بدون توجه به عدالت و پيروي از فرآيندهاي صحيح زمينه مجا
  ؛2دهدحقوقي ادامه مي

  
 30وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

ن ، در خصوص درخواست سازمان ملل از عربستان سعودي جهت آزاد كرد1400 مهرماه
  از: اندعبارت برخي از محورهاي اين گزارش يني.درنگ زندانيان فلسطبي

 ي براشاره به انتشار گزارش از سوي كارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل مبن الف)
درنگ حبس خودسرانه شهروندان هاي سعودي به متوقف ساختن بيضرورت اقدام مقام

  فلسطيني؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 2

 https://www.hrw.org/news/2021/10/28/saudi‐arabia‐finally‐frees‐alleged‐child‐offender 
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بر اساس مباني  از آزادي 4و هاني الخضري 3اشاره به محروميت محمد الخضري ب)
شان: گفتني است كه اين دو نفر از ماه آوريل سال آميز مبتني بر مليت فلسطينيتبعيض
 برند؛ميالدي در حبس به سر مي 2019

هاي نبه شمار آوردن حبس اين شهروندان فلسطيني در زندا» خودسرانه«اشاره به  ج)
حبس  شت وحقوقي جهت بازدا سعودي با تأكيد بر ناكامي دولت اين كشور در ارائه مباني

 محمد الخضري و هاني الخضري؛

 ن دراشاره به نقض حق محمد الخضري و هاني الخضري در زمينه لزوم قرار نگرفت د)
دم ها در عربستان سعودي به دليل عمعرض حبس خودسرانه، با توجه به اين كه حبس آن

ر در زمينه ت اين كشوشان از سوي حكومرعايت و نقض فاحش حقوق بنيادين
ه شمار باي عادالنه، غيرمنطقي، غيرقانوني، نامتناسب و غيرضروري برخورداري از محاكمه

 آيد؛مي

هاي قدامهاي سعودي از سوي اين نهاد سازمان ملل به اتخاذ ااشاره به متهم شدن مقام ه)
تگير دس جمعيدسته طوربهشهروند فلسطيني كه  60روهي متشكل از آميز در قبال گتبعيض

 و از حق برخورداري از وكيل و آگاهي از اتهامات پيش روي خود محروم شدند؛

 عنوانبهميالدي  1993ساله، در سال  83گفتني است كه محمد صالح الخضري،  و)
يي نخستين نماينده جنبش حماس در عربستان برگزيده شد. او در دوران حبس توانا

هاي در حال حاضر براي انجام فعاليت حركت دادن دست راست خود را از دست داده و
 وي و براي كمك به او زنداني است؛خود متكي به پسرش است كه همراه با 

اشاره به اقدام دادگاه كيفري سعودي، در ماه اوت سال جاري ميالدي، به صدور حكم  ز)
 22عليه شماري از زندانيان فلسطيني و اردني، از حكم تبرئه گرفته تا محكوميت به تحمل 

  ؛5سال حبس در زندان
  

                                                            
٣ Mohammed Al Khoudary 
٤ Hani Al Khoudary 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  5
 https://www.middleeastmonitor.com/20211022‐un‐calls‐on‐saudi‐arabia‐to‐release‐
palestinian‐prsioners‐immediately 
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 30وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
ان ، در خصوص درخواست مقام اطالعاتي سابق سعودي جهت آزادي فرزند1400 مهرماه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ربوده شده خود.
، مقام اطالعاتي سابق سعودي، به متهم كردن محمد بن 6رياشاره به اقدام سعد الجب الف)

  سلمان، وليعهد عربستان، به گروگان گرفتن فرزندان وي؛
 ستانتأكيد اين مقام سابق سعودي بر دعاوي گذشته خود مبني بر قصد حكومت عرب ب)

ام اره به اقدبا به قتل رسيدن جمال خاشقچي، ضمن اش زمانهمجهت به قتل رساندن او، 
 ؛توطئه خود بخشي از عنوانبهن سلمان به گروگان گرفتن سارا و عمر، فرزندان وي، ب

صميم تهاي اجتماعي مبني بر اشاره به اظهارات خالد، ديگر فرزند الجبري، در شبكه ج)
ها جهت آزاد كردن پدر وي براي شكستن سكوت خود پس از آزمودن تمامي راه

  فرزندانش؛
الش هت تجبه مورد پيگرد قانوني قرار دادن وليعهد سعودي  اشاره به اقدام الجبري د)

ه برا  براي ترور او هنگام اقامت وي در كانادا، توسط همان گروهي كه جمال خاشقچي
  قتل رساندند؛

ه بتهم اين در حالي است كه وليعهد عربستان اين دعاوي را انكار و الجبري را م ه)
 هاي كشور كرده است؛اختالس بودجه

ها به محمد بن نايف، وليعهد بركنار ترين مقامتني است كه الجبري يكي از نزديكگف و)
س از آيد و نقش امنيتي چشمگيري را در مبارزه عليه القاعده پشده سعودي به شمار مي

 حمالت يازده سپتامبر بر عهده داشته است؛

ها به تحمل هاي سعودي و محكوميت آناشاره به دستگيري دو فرزند وي توسط مقام ز)
حبس در راستاي، به ادعاي الجبري، تالش جهت تحت فشار قرار دادن او براي بازگشت 

  ؛7به عربستان

                                                            
٦ Saad Aljabri 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  7
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ن مقام ، اي1400آبان ماه  4شنبه همچنين به گزارش شبكه خبري يورونيوز، در روز سه ح)
 كه است امنيتي سابق عربستان، در جريان مصاحبه با شبكه خبري سي.بي.اس، ادعا كرده

جهت  شور،كمحمد بن سلمان زماني از تصميم براي كشتن ملك عبدا...، پادشاه پيشين اين 
ن به سلطنت رساندن پدرش صحبت كرده است: گفتني است كه الجبري مدركي براي اي

  ؛ادعاي خود ارائه نكرده است
سعد الجبري از اين مصاحبه براي دادن هشدار به محمد بن اين در حالي است كه  ط)

كه ويدئويي در اختيار دارد كه در صورت انتشار آن،  ه استو افزود هن استفاده كردسلما
فاش  متحدهاياالتاسرار بيشتري درباره خانواده سلطنتي عربستان و حتي اطالعاتي درباره 

  .8خواهد شد
  
  بحرين*
 12 تحليلي ميدل ايست آي، در روز چهارشنبه –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
كاپ «ي ، در خصوص متهم شدن بحرين به استفاده از اجالس جهاني اقليم1400بان ماه آ

برخي از محورهاي اين گزارش  جهت سرپوش نهادن بر نقش خود در جنگ يمن.» 26
  از: اندعبارت

سرپوش  ن بهالف) اشاره به اقدام گروهي از سياستمداران بريتانيايي به متهم كردن بحري
، »26اپ ك«ركت در جنگ يمن به كمك ارتقاء اعتبار خود در اجالس نهادن بر تداوم مشا

ن اجالس اقليمي سازمان ملل در شهر گالسكو اسكاتلند كه در حال حاضر در جريا
  برگزاري است؛

ب) اشاره به حضور سلمان بن حمد آل خليفه، وليعهد بحرين، در اين كنفرانس در هفته 
رجه بريتانيا، در حاشيه اين نشست كه در اين جاري و ديدار وي با ليز تراس، وزير خا

                                                                                                                                                            
 https://www.middleeastmonitor.com/20211022‐ex‐saudi‐intelligence‐official‐calls‐for‐
releasing‐his‐kidnapped‐children 
٨https://per.euronews.com/2021/10/26/saad‐al‐jabri‐former‐senior‐saudi‐security‐claimed‐
prince‐mohammed‐spoke‐of‐killing‐king 
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اي را ارتقا تشار گازهاي گلخانهديدار وليعهد بحرين تعهد خود در زمينه به صفر رساندن ان
 هاي كشورش در زمين حمايت از محيط زيست سخن گفت؛بخشيد و از طرح

 ناتالي هازجملها و نمايندگان پارلمان بريتانيا، ج) اين در حالي است كه شش تن از مقام
هار اي مشترك خطاب به وليعهد بحرين اظبنت، رهبر سابق حزب سبز اين كشور، در نامه

الف به هدف ائتداشتند كه اعتبار اين تعهد بر اثر تداوم مشاركت اين كشور در حمالت بي
 رهبري عربستان به يمن تضعيف شده است؛

ريب نجر شدن جنگ يمن به تخد) اشاره اين گروه از سياستمداران بريتانيايي به م
 سابقه فقر و بيماري در اين كشور؛ها و آلودگي خاك و آب و در نتيجه بروز بياكوسيستم

قليمي ارات ه) تأكيد بر ضرورت جدي به شمار نياوردن دعاوي بحرين در زمينه بهبود تغيي
  نگ يمن؛به جهاي عيني در راستاي پايان بخشيدن تا زمان اقدام اين كشور به برداشتن گام

مارس  ماه و) اشاره به اقدام عربستان سعودي و متحدانش به مداخله در منازعات يمن از
بر اساس  كه تاكنونهزار حمله هوايي از آن زمان  22ميالدي و انجام بيش از  2015سال 

 ازجملهها اماكن غيرنظامي، هاي يمن، يك سوم از آنآمار به دست آمده از پروژه داده
  اند؛ها، را هدف قرار دادهها و بيمارستانكارخانهمدارس، 

هزار  230مدت به كشته شدن بيش از ز) اشاره به منجر شدن اين منازعه متداوم و طوالني
 29ر درصد از اين كشو 80ميليون نفر و وابستگي  4جا شدگي حدود تن از مردم يمن، بي
  هاي بشردوستانه براي بقاء؛ميليون نفري به كمك

حران بشري بدترين ب عنوانبهمن از سوي سازمان ملل يشمار آمدن وضعيت شاره به بهح) ا
ه اي و حمالت هوايي همچنان از دسترسي مردم بحمالت سنگين توپخانه كهدرحاليجهان 
در حال  هاي درماني ممانعت به عمل آورده و فشار بر روي مراكز درماني اندكي كهمراقبت

 ش داده است؛فعاليت هستند، را افزاي

 ا دعاويباسي ط) اشاره سياستمداران بريتانيايي به تناقض اقدام بحرين به حبس فعاالن سي
 هاي آتي؛اين كشور در زمينه تالش جهت ارتقاء توسعه پايدار در راستاي حمايت از نسل
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 اِعمال سي وي) اشاره به اقدام بحرين به انكار شديد اتهامات در زمينه حبس فعاالن سيا
 ها، همچنين دعاوي مربوط به ارتكاب جنايت در جنگ يمن؛رفتار عليه آنءسو

ي هاي پزشكمالك) اشاره به ابراز نگراني عميق سياستمداران بريتانيايي در زمينه وقوع اه
ها از اشتي و انباشتگي آنه دليل شرايط غيربهدبهاي بدنام بحرين سيستميك در زندان

 جمعيت؛

درنگ و بدون قيد و شرط ها از منامه جهت آزاد كردن بينل) اشاره به درخواست آ
، يكي از مخالفان سرشناس بحرين كه در اعتراض به قرار گرفتن در 9عبدالجليل السينكيس

  ؛10بردها است كه در اعتصاب غذا به سر ميرفتار در زندان، ماهمعرض سوء
  
آبان  3ر روز دوشنبه ، د11انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -2

، در خصوص مرگ شهروند بحريني قرباني شكنجه پس از قرار گرفتن در 1400ماه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ها اهمال پزشكي.معرض سال

بحرين، در  13، زنداني سابق سياسي در بيمارستان سلمانيه12اشاره به مرگ علي قمبر الف)
  اه، پس از چهار سال دست و پنجه نرم كردن با بيماري سرطان؛آبان م 3صبح روز دوشنبه 

هاي پزشكي انجام پذيرفته از قرباني اهمال عنوانبهشمار آوردن علي قمبر اشاره به به ب)
ادي ميالدي، مبني بر ضرورت آز 2017هاي زندان جو كه توصيه پزشك او در سال سوي مقام

دن او بيگر دكه منجر به انتشار سرطان به اعضاء  خيرخواهانه وي، براي مدت بيش از يك سال
  شد را ناديده گرفتند؛

هاي زندان جو به موافقت با آزادي بشردوستانه علي قمبر تا ماه اشاره به امتناع مقام ج)
ميالدي كه در آن زمان سرطان در ديگر نقاط بدن او انتشار يافته بود:  2018ژوئيه سال 

ميالدي، هنگامي كه وي سرانجام امكان سفر به  2020سال  گفتني است كه در ماه نوامبر
                                                            

٩ Abduljalil al‐Singace 
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  10

 https://www.middleeasteye.net/news/cop26‐bahrain‐accused‐greenwashing‐role‐saudi‐
led‐war‐yemen 
١١ Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
١٢ Ali Qamber 
١٣ Salmaniya 
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هاي الزم را به دست آورد، پزشكان به او اطالع دادند كه بريتانيا براي دريافت درمان
  بيماري وي بسيار پيشرفته بوده و زمان زيادي از عمر او باقي نمانده است؛

هام مشاركت ميالدي، به ات 2014سپتامبر سال  2اشاره به دستگيري علي قمبر، در روز  د)
ت حبس ابد: گفتني اس ازجملهندين حكم محكوميت، هاي سياسي و دريافت چدر ناآرامي

ت او به وي ميالدي تابعي 2019از وي سلب تابعيت شد، اما سرانجام در سال  ابتداكه در 
  بازگردانده شد؛

رفته در معرض گني قرار ها زندايكي از ده عنوانبهشمار آمدن علي قمبر، اشاره به به ه)
 و در ماههاي به وقوع پيوسته در زندان جشكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز در جريان ناآرامي

زي بان حقوق بشر اقدام به مستندساميالدي كه در آن زمان سازمان ديده 2015مارس سال 
  مود؛در زمينه استفاده افراطي مأموران امنيتي از زور و شكنجه عليه زندانيان ن

ه ود كبگفتني است كه علي قمبر برادر عيسي قمبر، زنداني سياسي سرشناس بحريني  و)
  ميالدي اعدام شد و وي پدر پنج فرزند بود؛ 1996در سال 

بني ن، ماشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحري ز)
ت هاي پزشكي صوردليل اهمالبر درد و رنج ناگفتني متحمل شده از سوي علي قمبر به 

  گرفته در دوران حبس او؛
كردن  هاي بحريني به آزادتأكيد بر ضرورت منجر شدن مرگ او به ناگزير ساختن مقام ح)

  ؛ ين فاجعهاپذير و ممانعت از تكرار زندانيان بيمار و آسيب ويژهبهتمامي زندانيان سياسي، 
اسي و ها براي دموكرايي مؤسسه آمريكايياشاره به اظهارات حسين عبدا... مدير اجر ط)

هاي قامحقوق بشر در بحرين، مبني بر حاكي بودن مرگ علي قمبر از پيامدهاي اقدام م
داري برخور حق ازجملهشان، بحريني به محروم كردن سيستماتيك زندانيان از حقوق اوليه

  هاي پزشكي؛از مراقبت
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و بريتانيا به مشخص  متحدهاياالت ويژهبه المللي،تأكيد بر ضرورت اقدام جامعه بين ي)
كردن موضع خود در اين زمينه كه اهمال پزشكي عليه زندانيان سياسي را تحمل 

  ؛14كنندنمي
  
، 15ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -3

لس سناي آمريكا از ، در خصوص درخواست اليحه مج1400 مهرماه 29شنبه در روز پنج
برخي از  هاي بحرين جهت آزادي بي قيد و شرط زندانيان سياسي اين كشور.مقام

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
 متحدهاياالتاي از سوي كميته تخصيص بودجه مجلس سناي اشاره به ارائه اليحه الف)

  ن؛آمريكا در زمينه تداوم موارد نقض حقوق بشر از سوي حكومت بحري
يت هاي دريافتي در خصوص وضعاشاره به ابراز نگراني اين كميته در زمينه گزارش ب)

ال انه، اِعممواردي چون استفاده از حبس خودسر ازجملهحقوق بشر در بحرين،  باردهشت
ين هاي ناعادالنه، ضمن تأكيد بر اشكنجه، نقض فرآيندهاي حقوقي و برگزاري محاكمه

 تواند تأثير منفي بر ثبات اين كشورجو و آزادي بيان ميسالمتنكته كه سركوب مخالفان م
 بگذارد؛

درنگ و بدون هاي بحرين جهت آزاد كردن بياشاره به درخواست اين كميته از مقام ج)
شان از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و منديهقيد و شرط افراد محبوس، تنها براي بهر

معه مدني و نجااحزاب مخالف، فعاآل ياعضا هازجملتشكيل اجتماعات و تجمعات، 
ها ننگاران مستقل در اين كشور و ديگر كشورهايي كه حقوق بنيادين بشر در آروزنامه

 شود؛ناديده گرفته مي

                                                            
  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 14

 https://birdbh.org/2021/10/bahraini‐torture‐survivor‐dies‐from‐cancer‐following‐years‐of‐
medical‐negligence 
١٥ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
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ا ست تگفتني است كه اين كميته همچنين از وزارت خارجه آمريكا درخواست كرده ا د)
شور در سياسي بحرين و واكنش دولت اين ك نهاي خود در رابطه با زندانيادر زمينه تالش
  هد؛ها گزارشي به كنگره ارائه دقبال اين تالش

احش فم و اشاره به همچنين ابراز نگراني اين اليحه در زمينه منجر شدن نقض متداو ه)
يگاه ثباتي در اين كشور و به مخاطره افتادن جاحقوق بشر از سوي حكومت بحرين به بي

 مريكاييشهروندان آ و هزاران تن از كاركنان و متحدهاياالتي دريايي ناوگان پنجم نيروها
 ساكن اين كشور؛

 كوميتقانون مح«اشاره به اقدام اخير دولت بحرين به تصويب قانوني تحت عنوان  و)
سيار تواند امكان آزادي برخي از زندانيان سياسي، البته تحت شرايط بكه مي» جايگزين
چنانچه  ها بايد جرم خود را بپذيرند، حتياين كه آن ازجملهورد، گيرانه، را فراهم آسخت

د، به جرمي واقعي مرتكب نشده باشند و همچنين بايد از بخش اعظم حقوق مدني خو
 ؛كنند نظرصرفشامل حق آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و ارائه دادخواست عليه دولت 

اسي و ها براي دموكرؤسسه آمريكايياشاره به اظهارات حسين عبدا... مدير اجرايي م ز)
كا هاي وزارت خارجه آمريحقوق بشر در بحرين، مبني بر موفقيت ناچيز حاصل از تالش

  ؛ددر راستاي بازداشتن دولت بحرين از تداوم ايجاد ترس و ارعاب عليه مردم خو
ر كا داشاره به حمايت اين مؤسسه از اليحه كميته تخصيص بودجه مجلس سناي آمري ح)

 ين وزمينه درخواست براي پايان بخشيدن به موارد نقض حقوق بشر از سوي دولت بحر
  هايي چون:ارائه خواسته

حسن  ازجملهدرنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي در بحرين، آزادي بي -
، مدافع حقوق بشر و عبدالجليل 17، رهبر حزب مخالف، عبدالهادي الخواجه16مُشيمه

 ستاد دانشگاه؛السينكيس، ا

                                                            
١٦ Hasan Mushaima 
١٧ Abdulhadi Alkhawaja 
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يم آغاز گفتگوي معنادار از سوي دولت بحرين با مخالفان سياسي در خصوص تحك -
 ميالدي؛ 2022خابات پارلماني سال نهادهاي دموكراتيك در اين كشور، پيش از برگزاري انت

هاي مقام ازجملهمسئول به شمار آوردن عامالن موارد نقض حقوق بشر در بحرين،  -
 .18ارت كشور و نيروهاي امنيتيرتبه در وزعالي

  
  امارات متحده عربي*
 6شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1

ي سابق زندان 12، در خصوص اقدام امارات متحده عربي به بازگرداندن 1400آبان ماه 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش زندان گوانتانامو به يمن. 

ندان نظامي شهروند يمني كه در ز 12اشاره به اقدام امارات متحده عربي به فرستادن  الف)
  ؛زاد شوندآ آنجارود در در خليج گوانتانامو محبوس بودند، به يمن كه انتظار مي متحدهاياالت

ي شهروند يمني و يك شهروند روس 18گفتني است كه اين افراد جزء گروهي از  ب)
در  وميالدي به امارات متحده عربي منتقل  2017تا  2015هاي ودند كه در فاصله سالب

 در حبس باقي ماندند؛ آنجا

ازده يالت اشاره به دستگيري ابتدايي اين افراد در افغانستان و پاكستان در پي حم ج)
ه يمن در بنفر بودند  6ها كه شامل و استرداد نخستين گروه از آن متحدهاياالتسپتامبر در 

مني يندان آزاد شدند: گفتني است كه اين شهرو آنجاماه ژوئيه سال جاري ميالدي كه در 
 وانامگوانتبه مدت بيش از يك دهه بدون تفهيم اتهام يا برگزاري محاكمه در زندان 

 محبوس بودند؛

ن در استا 19نفر در شهر المكال 12اشاره به فرود هواپيماي نظامي اماراتي حامل اين  د)
آبان ماه و اقدام دولت يمن به تماس با  5جنوبي حضرموت، در روز چهارشنبه 

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه آمريكايي 18

https://www.adhrb.org/2021/10/senate/ 
١٩ Al‐Mukalla 
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شان جهت آماده شدن براي آزادي بستگان خود در پايگاه نظامي الرايان كه هايخانواده
  تحت نظارت نيروهاي امارات قرار دارد؛

ت ن جههاي حقوق بشري از ابوظبي و واشنگتاشاره به درخواست سازمان ملل و گروه ه)
مكن كه م با توجه به اين كشورهايشانمتوقف ساختن روند استرداد اجباري زندانيان به 

 با حبس مجدد و شكنجه مواجه شوند؛ آنجااست در 

ن ر شداشاره به اظهارات كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ادعاي ناگزي و)
 شان برايبر اعالم رضايتتن از زندانيان در سال گذشته، به امضاء اسنادي مبني  18

 دود؛حده عربي براي مدت زمان نامحاسترداد و يا محبوس باقي ماندن در امارات مت

 عنوانبهشمار آمدن انتقال اين زندانيان به كشورهاي حاشيه خليج (فارس) اشاره به به ز)
كردن  ، در راستاي تعطيلمتحدهاياالتجمهور پيشين ، رئيساوبامابخشي از برنامه باراك 

  ؛ 20المللي را به دنبال داشتهاي بينبازداشتگاه گوانتانامو كه محكوميت
  
، در 1400آبان ماه  4شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

 يي.ريقاخصوص اقدام امارات متحده عربي به حبس و اخراج نژادپرستانه صدها كارگر آف
  از: اندعبارترش برخي از محورهاي اين گزا

ات الملل مبني بر اقدام پليس امارانجام پژوهش جديد از سوي سازمان عفو بين الف)
كارگر  375 كمدستكارزاري در راستاي حبس خودسرانه و اخراج  ياجرامتحده عربي به 

شان دستگير و به زندان برده هاي هراسناك شبانه به منازلمهاجر آفريقايي كه طي يورش
ر دجمعي بدون انجام روندهاي صحيح حقوقي، نيز پيش از اخراج دسته آنجادر  شدند كه

  معرض رفتارهاي تحقيرآميز و ديگر موارد متعدد نقض حقوق بشر قرار گرفتند؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  20

 https://www.middleeastmonitor.com/20211028‐uae‐sends‐12-��-guantanamo‐detainees‐

back‐to‐yemen 
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ژوئن سال  25و  24هاي تبار در شبآوري صدها تن از افراد آفريقايياشاره به جمع ب)
  در زندان الوثبه براي مدت تا دو ماه؛ هاميالدي، پيش از حبس خودسرانه آن 2021

هاي پي.سي.آر (مربوط به بيماري كوويد اشاره به اقدام پليس امارات به جعل آزمايش ج)
ها براي سفر و مصادره تمامي ) جهت كسب پاسخ منفي به منظور آماده كردن آن19 -

ها از آناسناد و مدارك ضروري حقوقي، همچنين محروم كردن  ازجملهشان، متعلقات
 دسترسي به مشاوره حقوقي؛

اشاره به اظهارات لين معلوف، معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو  د)
قانوني در امارات متحده عربي  طوربهالملل، مبني بر اين كه اين كارگران آفريقايي بين

ودي زندگي برخي از ها موجب نابكردند و هدف قرار دادن نژادپرستانه آنزندگي و كار مي
ترين اعضاء جامعه اين كشور شده، در زماني كه دولت امارات در رانده شدهبه حاشيه

الگوي رواداري چندفرهنگي با برگزاري  عنوانبهتالش براي به تصوير كشيدن خود 
 است؛ 2020نمايشگاه اكسپوي دبي 

عربي با صدها تن از افراد  هاي امارات متحدهبار و سبعانه مقاماشاره به رفتار خشونت ه)
ها در زمان حبس، ضبط رفتار عليه آنشان، اعمال سوءاين جوامع بر اساس رنگ پوست

  ؛جمعيدسته صورتبهها آن اموال شخصي و سلب شأن و اعتبارشان پيش از اخراج
تأكيد بر ضرورت اقدام امارات متحده عربي به اتخاذ موضعي شفاف و عمومي مبني بر  و)

هدف قرار دادن نژادپرستانه افراد به هر دليل و حصول  هرگونهبودن  پذيرشابلغيرق
 اطمينان از جبران خسارات كساني كه پيشاپيش در معرض چنين رفتارهايي قرار گرفتند؛

مرد كه در پي حمالت ماه ژوئن،  10زن و  8الملل با اشاره به مصاحبه سازمان عفو بين ز)
تن از كامرون،  11ها متحده عربي اخراج شدند، كه از ميان آن خودسرانه از امارات طوربه
الگوي مورد  ياجراها از غنا بودند و همگي آن تنيكاز اوگاندا و  تنيكتن از نيجريه،  5

  هدف قرار گرفتن نژادپرستانه از سوي نيروهاي اماراتي را تأييد كردند؛
روز و اخراج  61تا  35براي مدت ها هاي اماراتي به حبس آناشاره به اقدام مقام ح)

 جهت به چالش كشيدن اين روند؛ برايشاناز كشور بدون فراهم آوردن فرصتي  شانزدهشتاب
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سپتامبر  3اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت كشور امارات متحده عربي، در روز  ط)
جهت وقي بخشي از فرآيندهاي حق ياجرا عنوانبهزن و مرد  376مبني بر دستگيري 

  پرداختن به جرائم مربوط به قاچاق انسان؛
هاي امارات هيچ شونده تصديق نمودند كه مقاماين در حالي است كه افراد مصاحبه ي)

هاي ها در محضر مقامها ارائه نداده و امكان قرار گرفتن آنتوضيحي درباره علت حبس آن
ها، بر اساس يدن آنكش شان و به چالشقضايي به منظور مشاهده شواهد و مدارك عليه

  الملل و معيارهاي فرآيندهاي صحيح حقوقي، را فراهم نياورند؛حقوق بين
الملل در زمينه ممنوعيت تبعيض امارات متحده عربي به نقض حقوق بين روازاين ك)

) را ي (رفولمانافراد پرداخته كه خطر اصل بازگردان جمعيدستهنژادي و ممنوعيت اخراج 
 به همراه دارد؛

ه به ا توجدر زمينه وضعيت ناگوار زندان الوثبه، ب اخراج شدگاناشاره به اظهارات  ل)
هاي ها و محروميت از دسترسي به مراقبتانباشتگي جمعيت، شرايط غيربهداشتي سالن
از  ، پيش19 –ت از شيوع بيماري كوويد درماني مناسب و تجهيزات الزم براي ممانع

  شان؛اخراج خودسرانه
ه اين هاي امارات متحده عربي به انجام تحقيق در زمينتأكيد بر ضرورت اقدام مقام م)

ها به به آن باز پس دادن متعلقات قربانيان و پرداخت غرامت باهدف، باردهشترويداد 
  معرض آن قرار گرفتند؛ كشور دراز آوري كه پيش از اخراج دليل رفتارهاي شرم

ي قوانين اجراگفتني است كه امارات متحده عربي بر اساس تعهدات خود ملزم به  ن)
  ؛21الملل استافراد بر اساس حقوق بين جمعيدستهممنوعيت تبعيض نژادي و اخراج قهري 

  
 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 21

 https://www.amnesty.org/en/latest/press‐release/2021/10/���-ensure‐the‐right‐to‐
remedy‐to‐hundreds‐of‐african‐workers‐following‐racially‐motivated‐detentions‐and‐
deportations 
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، در روز 22المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -3
، در خصوص ابراز نگراني در زمينه ارتباط يك كمپاني مشاوره 1400آبان ماه  4شنبه سه

برخي از محورهاي  هاي امارات متحده عربي و احمد الرئيسي.راهبردي در بريتانيا با مقام
  از: اندعبارتاين گزارش 

مراه ربي به هارات متحده عالمللي براي آزادي در اماشاره به ابراز نگراني كارزار بين الف)
هاي اخير مبني بر مأموريت نهاد و سازمان حقوق بشري ديگر در خصوص گزارش 10

 Projectيافتن يك كمپاني مشاوره راهبردي تحت عنوان  Associates –  مستقر در
تحده جهت حمايت از نامزدي احمد الرئيسي، بازرس كل وزارت كشور امارات م –لندن 

  ؛الملل (اينترپل)رياست سازمان پليس بين عربي، براي مقام
پاني و هاي پيشين در اين رابطه مبني بر عقد قراردادي ميان اين كماشاره به گزارش ب)

 ميالدي؛ 2017تحده عربي در سال هاي امارات مشوراي ملي رسانه

هاي اشاره به درخواست از اين كمپاني بريتانيايي جهت در نظر داشتن مسئوليت ج)
قوق قي و حقوقي خود بر اساس اصول راهنماي سازمان ملل در زمينه تجارت و حاخال

ه نمايند عنوانبهبشر، همچنين پايان دادن به قرارداد خود و متوقف ساختن نقش خود 
، كشور سابقه حقوق بشري اين بهدولت امارات متحده عربي و احمد الرئيسي، با توجه 

از سوي نيروهاي امنيتي حكومتي تحت  تداوم موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده
به  ربوطمنظارت الرئيسي و چندين پرونده شكايت مطرح شده عليه وي در زمينه اتهامات 

 اعمال شكنجه، در بريتانيا و فرانسه؛

 2015ز سال منصبي كه ا –بازرس كل وزارت كشور  عنوانبهگفتني است كه الرئيسي  د)
يتي اي امنت نظارت بر اين سازمان و مديريت نيروهمسئولي –ميالدي بر عهده گرفته است 

ر بي را شكايت عليه اين نيروها در امارات متحده عرب هرگونهو پليس، همچنين بررسي 
  عهده دارد؛

                                                            
٢٢ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
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هاي مهم در دستگاه امنيتي يكي از شخصيت عنوانبهشمار آمدن الرئيسي اشاره به به ه)
بشر  نقض حقوق سيستماتيك به طوربهده و كشور كه هيچ انتقاد يا مخالفتي را تاب نياور

  پردازد؛مي
عمال ، اِ اشاره به اقدام نيروهاي امنيتي امارات متحده عربي به ناپديدسازي قهري و)

قوق نگاران، فعاالن سياسي و مدافعان حو ارعاب وكال، روزنامه خودسرانهشكنجه، حبس 
ام مينه آزادي بيان و يا انجآميز از حق خود در زمندي مسالمتبشر تنها براي بهره

 هاي شغلي خود؛فعاليت

ر اساس بجه، اشاره به تنظيم دو شكايت عليه الرئيسي در فرانسه در زمينه ِاعمال شكن ز)
  حوزه اختيارات جهاني اين كشور:

، مدافع ميالدي جهت اِعمال شكنجه عليه احمد منصور 2021نخست، در ماه ژوئن سال  -
 ساله خود 10ر حال حاضر در حال گذراندن حكم محكوميت سرشناس حقوق بشر كه د

  آميز است؛هاي صلحگرايياي كنشبر
وي دو قرباني الرئيسي، از س ازجملهتن،  7ميالدي عليه  2021دوم، در ماه سپتامبر سال  -

  بريتانيايي شكنجه در امارات متحده عربي؛
 ه چنانچهنيا عليه همين افراد كدر بريتا هاي مدني مطرح شدهاشاره به همچنين پرونده ح)

ي ه دستگيربهاي فرانسوي و بريتانيايي ملزم اين موارد با موفقيت به سرانجام برسند، مقام
 الرئيسي در صورت ورود وي به خاك اين دو كشور هستند؛

لرئيسي اهاي حقوق بشري متعدد ديگر در زمينه نامزدي اشاره به ابراز نگراني سازمان ط)
اخته، پرد ياست اينترپل كه آشكارا به تضعيف اهداف و مسئوليت اين سازمانبراي مقام ر

گرايي و موازين ايدار كرده و در تناقض با تعهد اين نهاد به حرفهاعتبار آن را لكه
  المللي حقوق بشر است؛بين
ميالدي، به تصويب  2021سپتامبر سال  15اشاره به اقدام پارلمان اروپا، در روز  ي)

كشورهاي  ويژهبهاي مبني بر درخواست از اعضاء مجمع عمومي سازمان اينترپل و هقطعنام
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عضو اتحاديه اروپا به بررسي دقيق تمامي اتهامات حقوق بشري مطرح شده عليه احمد 
نوامبر سال جاري انجام  25تا  23الرئيسي، پيش از انتخاب رياست اين سازمان كه از 

هاي جامعه مدني در زمينه نامزدي وي و تأثير ز نگرانيپذيرد و همچنين توجه به ابرامي
 بالقوه آن بر اعتبار اين سازمان؛

وره به به ارائه خدمات مشا Project Associatesاشاره به منجر شدن اقدام كمپاني  ك)
 هاي امارات متحده عربي جهت سرپوش گذاردن بر سابقهالرئيسي، به حمايت از تالش
 عمالن طرفداري از نتيجه احتمالي انتصاب فرد متهم به اِحقوق بشري خود و همچني

  ؛آيدمار ميقانون به ش ياجراالمللي شكنجه به رياست اينترپل كه يك سازمان بين
اشاره به درخواست از اين كمپاني جهت خاتمه دادن به قرارداد خود و متوقف ساختن  ل)

ارات متحده عربي، با توجه به سابقه نماينده احمد الرئيسي و دولت ام عنوانبهفعاليت خود 
 .23هااستفادهءحقوق بشري اين كشور و مشاركت الرئيسي در اين سو باردهشت

  
  

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

 

  ائتالف به رهبري عربستان *
بان ماه آ 12ازمان ملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري س -1

 با تداوم زمانهمكودك يمني در روز  4، در خصوص كشته و مجروح شدن 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  منازعات در اين كشور.

                                                            
  مارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:المللي براي آزادي در اگزارش كارزار بين 23

 http://icfuae.org.uk/news/project‐associates%E2%80%99-client‐relationship‐uae‐authorities‐
and‐mr‐ahmed‐al‐raisi 
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ته ر كشبصدور بيانيه از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) مبني  الف)
ها در يمن يرياز آغاز درگ - كودك در روز  4 –هزار كودك  10بيش از و مجروح شدن 

  ميالدي؛ 2015در ماه مارس سال 
 ه تأييدبادر گفتني است كه اين آمار و ارقام تنها شامل مواردي است كه سازمان ملل ق ب)
 الً احتما توان گفت كه آمار واقعي در اين زمينه از اين ميزانمي روازاينها بوده است؛ آن

 بسيار باالتر است؛

طقه مأرب كودك در ماه گذشته ميالدي، تنها در من 11اشاره به كشته يا مجروح شدن  ج)
 ن تشديد يافته است؛آهاي اخير منازعات در كه در ماه

كه  ههرگاتا فوره، مدير اجرايي يونيسف، مبني بر اين كه اشاره به اظهارات هنريه د)
ترين بهاي آن را كودكان شوند، سنگينشديد ميها در يمن تمنازعات و خشونت

  پردازند؛مي
ن كشور، جاري در اي باردهشتهاي ها بر اثر خشونتاشاره به از هم گسيختن خانواده ه)

 توانند و نبايد قرباني اين منازعه شوند؛ضمن تأكيد بر اين كه كودكان نمي

مي با يرنظاغكودكان، در اماكن  ازجملهاشاره به تناقض حمله به شهروندان غيرنظامي،  و)
  المللي بشردوستانه؛حقوق بين

از  هاي درگير در اين منازعه جهت حمايتاشاره به درخواست يونيسف از تمامي طرف ز)
ه ود بخغيرنظاميان، اولويت بخشيدن به ايمني و رفاه كودكان و متوقف ساختن حمالت 

 ت؛باشته از جمعيهاي غيرنظامي در مناطق انزيرساخت

يت ها در يمن منجر به رو به وخامت نهادن وضعاشاره به اين كه موج اخير خشونت ح)
ها در اين كشور شده و بر اساس برآورد سازمان كننده كودكان و خانوادهپيشاپيش نااميد

  آيد؛ملل بحران بشري در اين كشور همچنان بدترين بحران در جهان به شمار مي
ين كشور و بازماندن ميليون تن از كودكان ا 1,7خلي حدود جا شدگي دااشاره به بي ط)

  ها از تحصيل؛ميليون تن از آن 2بيش از 
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تغذيه حاد و عدم سال از سوء 5ميليون كودك زير  2,3اشاره به رنج كشيدن حدود  ي)
  شور به آب سالم، بهداشت و نظافت؛ميليون كودك در اين ك 8,5دسترسي حدود 

بخش خود تا اواسط هاي نجاتف براي تداوم بخشيدن به اقدامگفتني است كه يونيس ك)
  ؛24ميليون دالري دارد 235ميالدي نياز به تأمين بودجه اضطراري  2022سال 

  
ر د، 1400آبان ماه  11شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز سه -2

برخي از  ذشته.سال گ 7طي  هزار مورد نقض آزادي رسانه در يمن 3ثبت خصوص 
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

، 25»َسم«ي هاو آزادي سازمان حقوق ازجملهنهاد، سازمان مردم 33اشاره به اقدام  الف)
و ائتالف يمن براي  27، سازمان ملي خبرنگاران يمن26بان آزادي مطبوعات در يمنديده

المللي روز بين دنيفرارسنظارت بر نقض حقوق بشر، به صدور بيانيه مشترك به مناسبت 
  پايان مصونيت براي جرائم عليه خبرنگاران (دوم نوامبر)؛

ه اشاره به بخشي از اين بيانيه مبني بر محكوم كردن تمامي اشكال خشونت علي ب)
هاي درگير در جنگ از زمان آغاز منازعات، كه منجر به كشته نگاران از سوي طرفروزنامه
 ست؛نگار شده اروزنامه 49شدن 

جهان در تالش است تا عامالن نقض  كهدرحالي ه است كهكيد شدأدر بيانيه مذكور ت ج)
هزار مورد  3سال گذشته حدود  7نگاران را مورد بازخواست قرار دهد، طي حقوق روزنامه

  ؛28نقض آزادي بيان و آزادي مطبوعات در يمن رخ داده است
  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://news.un.org/en/story/2021/11/1104842 
٢٥ Sam Organization for Rights and Liberties 
٢٦ Marsadak 
٢٧ SADA 

  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  28
https://b2n.ir/p61072 
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، 1400 آبان ماه 6شنبه ق بشر، در روز پنجبان حقوانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3
 ه عربيتحليلي ميدل ايست آي، در خصوص تالش امارات متحد –به نقل از پايگاه خبري 

ون جهت سرپوش گذاردن بر موارد نقض حقوق بشر در يمن با برگزاري رويدادهايي چ
  از: اندعبارتورهاي اين گزارش برخي از مح .2020المللي اكسپوي دبي نمايشگاه بين

المللي در زمينه هاي حقوق بشري و ناظران بيناشاره به اقدامات گسترده گروه الف)
 ريانمستندسازي وقوع موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي امارات متحده عربي در ج

 منطقه به تالش آن براي پنهان كردن خود پشت ائتالفي از كشورهاي رغمبهجنگ يمن، 
  رهبري عربستان؛

 2020بي داره به اقدام امارات متحده عربي به برگزاري رويدادهايي چون اكسپوي اش ب)
ادن بر تفريحي، فرهنگي، ورزشي و آموزشي در راستاي نشان دو ديگر رويدادهاي هزينه

جوي آن از استفادههاي سوءمقام كهدرحاليكشوري آزاد، پيشرو و بردبار،  عنوانبهخود 
  آورند؛ممانعت به عمل مي شدتبهآميز حهاي صلانتقادها و مخالفت

ش رات متحده عربي در تالاين رويداد بخشي از راهبرد قدرت نرم اما ديگرعبارتبه ج)
 ست؛ادر يمن  ازجملهبراي سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور، 

ت ه مشاركبدن ان دااشاره به اقدام امارات متحده عربي به ايجاد گفتماني در زمينه پاي د)
ز شهر عدن، ابا عقب راندن نيروهايش  زمانهمميالدي،  2019خود در جنگ يمن در سال 

  گذاردن آن در زمينه نقش خود در يمن؛راهبرد سرپوش ياجرابخشي ديگر از  عنوانبه
سته برج اين در حالي است كه در واقعيت امارات متحده عربي همچنان يكي از اعضاء ه)

ي از سياربشكيل يافته از كشورهاي منطقه به رهبري عربستان به شمار آمده كه ائتالف ت
ها و صدمات جدي به غيرنظاميان يمني هستند و به عمليات ها عامل وارد آوردن آسيبآن

 ديگرعبارتبهدهد: جو ادامه مياستفادهءهوايي خود و حمايت از نيروهاي زميني محلي سو
 وقف نشده است؛در يمن مت گاههيچت متحده عربي هاي نظامي امارافعاليت

هاي يمني به مقصر به شمار آوردن امارات متحده عربي براي تداوم اشاره به اقدام مقام و)
حمالت هوايي خود در اين كشور، تنها چند هفته پس از اعالم خروج نيروهاي خود از 
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سرباز اين كشور در  30 كمدستميالدي، كه منجر به كشته شدن  2019يمن در سال 
  نزديكي عدن شد؛

اي كه تحت هاي مسلح فزايندهاشاره به تداوم حمايت امارات متحده عربي از گروه ز)
شوراي انتقالي جنوب: گروه سياسي كه در سال  ازجملهكنترل دولت يمن قرار ندارند، 

  شد؛ايجاد يك دولت فدرال مستقل در جنوب يمن بنيان نهاده  باهدفميالدي و  2017
اشاره به همچنين تأييد كارشناسان سازمان ملل در زمينه حمايت امارات متحده عربي  ح)

 ازجملهاند، هاي مسلحي كه مرتكب موارد نقض حقوق بشر شدهاي از گروهاز مجموعه
امارات  ديگرعبارتبهواحد نظامي شوراي انتقالي جنوب، نيروهاي كمربند امنيتي و ...: 

كند، بلكه به گفته از طريق نيروهاي نيابتي خود در يمن عمل مي اتنهنهمتحده عربي 
كارشناسان سازمان ملل، يكي از فرماندهان نظامي آن در اين كشور به صدور دستور در 

 پردازد؛عمليات نظامي ويژه مي ياجرازمينه 

هاي مسلح محلي تحت حمايت امارات متحده عربي به موارد اشاره به ارتكاب گروه ط)
هاي قهري و اعمال هاي خودسرانه، ناپديدشدگيحبس ازجملهعدد نقض حقوق بشر، مت

هاي مخفيانه تحت نظارت نيروهاي يمني مورد حمايت امارات متحده شكنجه در زندان
 عربي در جنوب اين كشور؛

اشاره به مستندسازي بخش اعظم موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده از سوي  ي)
رتبه سازمان ملل در زمينه يمن كه ط گروهي از كارشناسان عاليامارات متحده عربي توس

  ميالدي توسط شوراي حقوق بشر ايجاد شد؛ 2017در سال 
گفتني است كه امارات متحده عربي و شركاي ائتالفي آن در ماه جاري ميالدي، به  ك)

واست هاي موشكافانه انجام شده از سوي اين گروه از كارشناسان و درخدليل مستندسازي
شوراي حقوق بشر، سرانجام  يعدالت، با تحت فشار قرار دادن اعضا ياجرابراي  آن

  ه دادن به فعاليت اين گروه شدند؛موفق به خاتم
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تمامي موارد نقض حقوق بشر مرتكب  رغمبهاين در حالي است كه امارات متحده عربي  ل)
اليت در شوراي حقوق بشر شده در داخل و خارج از كشور، براي يك دوره سه ساله جهت فع

  ؛29برگزيده شده است
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
جا شدگان يمني با كمبود مواد ميليون تن از بي 2,6، در خصوص مواجهه 1400آبان ماه  5

  از: اندرتعبابرخي از محورهاي اين گزارش  غذايي به گفته سازمان ملل.
 2,6د حدو اشاره به اظهارات كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، مبني بر مواجهه الف)

  ود مواد غذايي؛جا شده يمن با كمبميليون تن از مردم بي
ي هاي مالي اين نهاد سازمان ملل به مردم يمن جهت تأمين نيازهااشاره به كمك ب)

ر قطر دميالدي  2019ه الثاني كه در سال غذايي خود و همچنين كمك صندوق بشردوستان
  ين كشور؛هزار تن از مردم ا 300تأسيس شده است، جهت تأمين مواد غذايي براي بيش از 

 جوياناهپنميليون دالر براي كمك به  35بيش از  تاكنونگفتني است كه اين سازمان  ج)
ازمان گان سي پناهندجا شدگان يمني، از طريق كميسارياي عالروهيگنيا در بنگالدش و بي
 ملل اختصاص داده است؛

شدن بيش  جابيهاي رسمي سازمان ملل مبني بر منجر شدن جنگ يمن به اشاره به داده د)
  ؛30دهندها را نيز زنان و كودكان تشكيل ميميليون تن از مردم اين كشور كه اكثر آن 4از 
  
به وز چهارشنت مانيتور، در رتحليلي ميدل ايس –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5

االريا به مميليون تن از مردم يمن به  20بيش از  ابتال، در خصوص خطر 1400 مهرماه 28
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  گفته سازمان بهداشت جهاني.

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –بان حقوق بشر، به نقل از پايگاه خبري گزارش سازمان ديده 29

https://www.hrw.org/news/2021/10/28/expo‐2020-�ubai‐how‐would‐honest‐yemen‐

pavilion‐look 
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  30

 https://www.middleeastmonitor.com/20211027‐un‐2-6-million‐displaced‐yemenis‐face‐

food‐shortages 
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 ابتالاشاره به گزارش سازمان بهداشت جهاني مبني بر هشدار در خصوص خطر  الف)
  ميليون نفر) به بيماري ماالريا؛ 20,4يليون تن از مردم يمن (م 20بيش از 

 وتند اين در حالي است كه تنها نيمي از مراكز درماني كشور در حال فعاليت هس ب)
اشند، ده بمراكز فعال نيز از كمبود كاركنان متخصصي كه دستمزد خود را نيز دريافت كر

ه اي ضروري و تجهيزات پزشكي مواجكمبود داروه برند. اين مراكز همچنين بارنج مي
  هستند؛

ورد ميون اشاره به تخمين سازمان بهداشت جهاني در زمينه افزوده شدن حدود يك ميل ج)
 به بيماري ماالريا به اين كشور در سال؛ ابتالجديد 

 رواينازهاي واگيردار در يمن و اشاره به تداوم چالش شيوع ماالريا و ديگر بيماري د)
  ها در جوامع اين كشور؛ين بيماريهاي كنترل ام و افزايش سامانهضرورت تحكي

هزار تن  233جان بيش از  تاكنونگفتني است كه بر اساس آمار سازمان ملل جنگ يمن  ه)
ميليون نفر) را وابسته به  30درصد از جمعيت آن (حدود  80از مردم اين كشور را گرفته و 

  ؛31استهاي بشردوستانه كرده هاي كمكدريافت
 

، در 1400 مهرماه 28انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -6
ه من بخصوص اقدام گروهي از وكالي بريتانيايي به ارائه پرونده جنايات جنگي در ي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  پليس اين كشور.
در  قوقيريتانيايي به طرح شكايت حاشاره به اقدام گروهي از وكالي حقوق بشر ب الف)

هاي سرشناس در عربستان سعودي و امارات اين كشور در راستاي متهم كردن شخصيت
  متحده عربي به دست داشتن در جنايات جنگي در يمن؛

هاي بريتانيايي مبتني بر اي به پليس و دادستاناشاره به اقدام اين وكال به ارائه پرونده ب)
هاي سياسي و نظامي اين دو كشور تن از مقام 20ر آوردن حدود ادعاي مقصر به شما

                                                            
  ليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:تح –گزارش پايگاه خبري  31

 https://www.middleeastmonitor.com/20211020‐who‐over‐20�-�������-are‐at‐risk‐of‐
malaria 
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درنگ (عربستان و امارات) در زمينه جنايت عليه بشريت و درخواست جهت دستگيري بي
 ها در صورت ورود به بريتانيا؛آن

جود مي مواين گروه از وكال اقدام به انتشار فهرست كامل اسا اگرچهگفتني است كه  ج)
سلمان و  محمد بن –اند، اما گفته شده كه نام دو وليعهد اين كشورها نكردهدر اين پرونده 
 خورد؛در آن به چشم مي –محمد بن زايد 

دان متح همچنين الزم به يادآوري است كه هم عربستان و هم امارات متحده عربي از د)
اين كه  هازجملآيند، گذاران مهم در اين كشور به شمار ميسياسي بريتانيا و از سرمايه

زگي گذاري عربستان نيز به تاامارات مالك باشگاه منچستر سيتي است و صندوق سرمايه
 ت؛رآورده اسميليون پوندي باشگاه نيوكسل يونايتد را در اختيار خود د 305در قراردادي 

، وكيل اصلي اين پرونده، در اين زمينه كه واحد 32اشاره به ابراز اميدواري توبي كدمن ه)
فشار سياسي از سوي دولت بريتانيا در اين رابطه  هرگونهجنگي پليس متروپليتن جنايات 

  را ناديده گرفته و به ارزيابي منصفانه اين موارد بپردازد؛
اي به پليس متروپليتن صفحه 200اشاره به تالش اين گروه از وكال جهت ارائه پرونده  و)

 نظاميانهاي غيردست آمده از خانواده اسناد و مدارك به ازجملهو نهاد دادستاني سلطنتي، 
 كشته شده توسط حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان به يمن؛

  برانگيز شامل:اشاره به متمركز شدن اين پرونده بر سه رويداد بحث ز)
ر دهاي ائتالف به رهبري عربستان به اتوبوس يكي از مدارس نخست، حمله هوايي جت -

كودك و  26 كمدستميالدي، كه منجر به كشته شدن  2018سال  شمال يمن، در ماه اوت
 تن ديگر شد؛ 19مجروح شدن 

ميالدي، كه  2016در شهر صنعا، در ماه اكتبر سال  عزاداريدوم، بمباران يك مراسم  -
تن ديگر شده  600نفر و مجروح شدن  140 كمدستشود منجر به كشته شدن گفته مي

ن مسئوليت حمله را بر عهده ه رهبري عربستان در آن زمااست: گفتني است كه ائتالف ب
  گرفت؛

                                                            
٣٢ Toby Cadman 
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و قتل  ميانسوم، شواهد و مدارك ارائه شده مبني بر ادعاي اِعمال شكنجه عليه غيرنظا -
كلمبيايي تحت فرماندهي  رباز مزدورانسها در شهر عدن، در جنوب يمن، توسط آن

 رات متحده عربي؛كمپاني نظامي خصوصي آمريكايِي طرف قرارداد با اما

تيارات ه اخاشاره به متكي بودن پرونده ارائه شده از سوي اين گروه از وكال بر حوز ح)
شكنجه  و اِعمال در قانون بريتانيا كه شامل جناياتي چون، جنايات جنگي شدهتعيينجهاني 

ر شوي جرائم اين چنيني در اين كبر اساس قانون بريتانيا پيگير ديگرعبارتبهشود: مي
  ست؛ي نينيان يا متهمان بريتانيايمستلزم وقوع آن در خاك بريتانيا و يا وجود قربا

المللي گفتني است كه نه عربستان سعودي و نه امارات متحده عربي عضو ديوان بين ط)
 .33توان اين پرونده را در آن دادگاه مطرح نمودنمي روازاينكيفري در الهه نيستند و 
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