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 خالصه

 در عربستان یکنسولگر در یخاشوقج جمال قتل و غزه نوار در یلیاسرائ یروهاین توسط ینیفلسط معترضان کشتن

 به نمایش گذاشترا  خود اعمال قبال در قایآفر شمال و انهیخاورم یهادولت نبودن پاسخگو بارز ینحو به استانبول

 ی،خشونت نوع هر به دست و دگراندیشان مخالفان صدای سرکوب یبرا حاضرند مزبور یهاحکومت که داد نشان و

 یریچشمگ طور به یاسیس نامخالف و یمدن جامعه فعاالن سرکوب 2018 سال در. بزنند ،مرگبارهای خشونت یحت

 از دفاع لیدل به بشر حقوق مدافع زن هاده کشورها، نیا یتمام در. فتای شیافزا یسعود عربستان و رانیا مصر، در

. گرفتند قرار از سوی نیروهای حکومتی مورد حمله زنان هیعل یجنس آزار و خشونت اعمال به اعتراض ای و زنان حقوق

 گرید و نیمعترض هیعل یقهر یروین به حد از شیب توسل خودسرانه، یهابازداشتطریق  از مقامات منطقه، یتمام در

 .کردند روبرو تیمحدود با را یمدن جامعه تیفعال دات،یتمه

 زین و نهادها سطح در یمحدود مثبت تحوالت شاهد ،2017 سال مانند ،2018 سال سرکوب، تشدید رغمیعل

 در را دیام از ییهابارقه تونس و لبنان در تحوالت یبرخ. بود آنان هیعل خشونت و زنان حقوق با رابطه در یقانونگذار

 ،شده است انگاریجرم منطقه سراسر در که انه،یهمجنسگرا روابط به مربوط یکل تیوضع در یراتییتغ آغاز خصوص

 به افراد، محاکمه و بازداشت به دست منطقه یکشورها گرید و کشور دو نیا در مسئوالن حال نیا با. آورد وجود به

  .زدند خود برداشت هیپا بر صرفا ای و آنان یواقع یجنس یهاشیگرا لیدل

 انیرنظامیغ از یکمتر تعداد رییتغ نیا جهینت در. افتی کاهش هیسور و عراق در مسلحانه یهایریدرگ گذشته سال در

و  منی و هیسور ،یبیل در ریدرگ یهاطرف همه توسط یجنگ اتیجناارتکاب  جهینت در وجود نیا با .شدند کشته

 .رنج بردند بشر حقوق یجد نقضاز  همچنان افراد بسیاری ،مزبور یهاگروه عملکرد اثر بر یانسان جایعفتشدید 

 .داد رخ گذشته درصورت گرفته  بشر حقوق نقض موارد با برخورد منظور به یریچشمگ تحوالت تونس و لبنان در

 یسو از یسعود عربستان و عراق ران،یا مصر، ر،یالجزا از جمله کشورهای مختلف درمذهبی  و یکیاتن یها تیقلا

 .گرفتند قرار ضیتبع و آزار مورد مسلح یهاگروه و هاحکومت

 صورت مهاجر و یخانگ کارگران با رابطه در یقانونگذار سطح در یمثبت تحوالت یعرب متحده امارات و قطر مراکش، رد

 مهاجران،. بودند مواجه بدرفتاری و استثمار با هنوز کارگران منطقه یهاکشور گرید و هاکشور نیا در حال نیا با. گرفت

 رفته( قایآفر قاره شمال در واقع یکشورها) مغرب یکشورها به قایآفر یصحرا جنوب از که یانیپناهجو و پناهندگان

 یخانگ مصارف ریسا و دنیمآشا یبرا آب به یدسترس تیمحدود. گرفتند قرار گسترده آزار مورد کشورها نیا در بودند

 در. شد یاعتراض حرکات به منجر و زد دامن ضیتبع اعمال از ینگران به تونس و عراق ،رانیا محروم یهابخش در

 محاکمات خودسرانه، یهابازداشت به تیامن یبرقرار عنوان تحت هادولت اقدامات منطقه، سراسر در ،2018 سال

. شد یمنته یمرز یمباد در تیمحدود شیافزا و تیتابع سلب ، ی بیرحمانهفتارهار ریسا و شکنجه زین و رمنصفانهیغ

 مثبت تحوالت. زد دست ییفراقضا یهااعدام و ممنوعه یهاسالح از استفاده به اقدامات دست نیا بر عالوه مصر دولت

  عربستان و عراق ران،یا ر،مص در یادیز افراد چنان هم حال نیا با. گرفت صورت اعدام مجازات با ارتباط در یمحدود
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 یاسیس بحران. گرفتندیم صورت رمنصفانهیغ محاکمات یپ در موارد از یاریبس در که ییهااعدام ،شدند اعدام یسعود

 از تن هزاران یانسان حقوق زین گذشته سال در بود شده آغاز فارس جیخل حوزه یکشورها در 2017 سال از که

 جادیا اخالل یاریبس آموزش روند در و ختیگس هم از را یادیز یهاخانواده داد، قرار ریاثتتحت را منطقه نیا ساکنان

 . کرد

 معترضان سرکوب

 هاخشونت گرید انواع و مرگبار یها خشونت

 جمال قتل و غزه نوار در لیاسرائ یروهاین توسط ینیفلسط معترضان از تن هاده کشتن واقعه، دو، 2018 سال در

 یاگسترده بازتاب جهان یهارسانه در اکتبر، 2 روز در استانبول در عربستان سفارت درسعودی  نگارهوزنامی رخاشوقج

و دگراندیشان  مخالفان سرکوب یبرا قایآفر شمال و انهیخاورم یهادولت که داد نشانبه روشنی  واقعه دو هر. افتی

 گفته به .ستندین پاسخگو خود اعمال قبال در و بزنند ،مرگبار هایی خشونتحت ی،خشونت نوع هر به دستکه  حاضرند

 یاعتراض تظاهرات. شدند کشته کودک 35 از جمله نفر 180 حداقل غزه تظاهرات در ،یمحل بشر حقوق سازمان کی

 حق احقاق و لیاسرائ توسط غزه نوار محاصره به دادن انیپا تظاهرکنندگان درخواست. دیگرد آغاز مارس ماه در مزبور

 . بودند شده رانده آن از شیپ سال 70 که بود ینیسرزم به ینیفلسط هندگانپنا بازگشت

 منجر یقاطع یعمل اقدام به اما گرفت شکل افراد مسئول ییپاسخگو ی رسیدگی وبرا یجهان فشار، واقعه دو هر در پی

 ریسا و انینیسطفل کشتار مورد در قیتحق مامور را یونیسیکم ملل سازمان بشر حقوق یشورا ،نخست مورد در. نشد

 سر خصوص نیا در یهمکار از خود، معمول روال به ،یلیاسرائ نیمسئول اما. کرد هاآن قبال در گرفته صورت یآزارها

 در این خصوص انجام دهد اسراییل خود دولت ی کهقیتحقهر  که توان گفتمی گذشته اتیتجرببا توجه به . زدند باز

 که یغرب یهادولت رتبهیعال مقامات دوم، واقعه خصوص در. مین نخواهد کردرا تا عدالت و معیوب خواهد بود قایعم

 و بردند سئوال ریز راعربستان سعودی و دائما در حال تغییر  یرسم تیروا وندریم شمار به یسعود عربستان متحد

 یهاها و سازمانگروه تآنها به درخواس همه، نیا با. دندیورز دیتاک عربستان بودن پاسخگو تیاهم بر شاناظهارات در

 داشتن قرار به توجه با این در حالی بود که .ندادندمثبت  پاسخ ملل سازمان یسو از مستقل قاتیتحق مدنی برای انجام

 انجام ،پادشاهی دربار از کشور آن یقضائ ستمیس تیتابعو  مذکور تیجنا در مشارکت اتهام مظان در عربستان عهدیول

 قتل فرمان صادرکننده تیهو خصوص در را قتیحق توانستیم که که بود یراه تنها ملل نسازما یسو از قاتیتحق

 .کند آشکار

 دیناپد یقهر صورت بهآنها را  شیپ یهاسال در که یافراد از یبرخ یتیهو اوراق یرسان روز به با حکومت ه،یسور در

 از تن هزار هاده تیوضع .کرد یخوددار هاهخانواد به اجساد لیتحو از اما برداشت پرده آنها مرگ از ،کرده بود

 هیسور در نگاران روزنامه و وکالء امدادگران، ،جوسیاسی مسالمت مخالفان و فعاالن جمله از ،یقهر دشدگانیناپد

 . ماند یباق نامشخصکماکان 

 سرکوب را اتتظاهر یقهر یروین به حد از شیب توسل با منطقه یکشورها از گرید یبرخ یهادولت ،2018 سال در

 استبداد و سرکوب فساد، فقر، به تا ختندیر هاابانیخ به بار نیچند سال طول در زن و مرد هزار هاده ران،یا در. کردند
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 گاز سالح گرم، از و دادند قرار جرح و ضرب مورد را رمسلحیغ کنندگانتظاهر یتیامن نیمامور. کنند اعتراض سیاسی

 عراق، در. شد منجر یاعده شدن مجروح و کشته به که کردند استفاده آنان هیعل پاشآب یهانیماش و آوراشک

 استفاده آوراشک گاز و سالح گرم از داد رخ بصره در که یاعتراضات مجموعه کردن پراکنده یبرا یتیامن یروهاین

  و یشغل یهاصتفر خواستار نیمعترض. کردند مجروح را گرید تن صدها و کشتند را معترضان از تن هاده کردند،

 اعتراضات در که را یتظاهرکنندگان ینیفلسط یتیامن یروهاین ،غزه نوار و یباختر کرانه در. بودند یعموم خدمات بهبود

 . دادند قرار جرح و ضرب مورد بودند کرده شرکتفلسطینی  قاماتم عملکرد هیعل زیآممسالمت

 خودسرانه یهابازداشت

 یسعود عربستان و رانیا مصر، یعنی منطقه، قدرتمند کشور سه در یاسیس نالفمخا و یمدن جامعه فعاالن سرکوب

 حکومت، نامنتقد و فعاالن اساسیب و خودسرانه یهابازداشت اثر بر. افتی شیافزا 2018 سال در یریچشمگ بطور

 مربوط نیقوان جمله از ی،تیامن و سمیترور ضد نیقوان به استناد با غالبا مقامات. رفت محاق به رو شدت به انیب یآزاد

 . دادندیم قرار محاکمه مورد را افراد و کردندیم هیتوج را هابازداشت ی،بریسا جرائم به

 را مورد شدگانبازداشت از تن صدها و بازداشت یقانون محمل بدون و خودسرانه را نفر هزاران مقامات ران،یا در

 از نفر 112 حداقل. قرار دادند رحمانهیب یرفتارها ریسا و شکنجه المدت، لیطو هایحبس رمنصفانه،یغ محاکمات

آمیز، خشونت قانونبه  آمیزاعتراض مسالمت حقوق بشری از جملههای به دلیل فعالیت بشر حقوق مدافع زنان

بازداشت و محاکمه شدند و  ،های عمومیبرداشتن روسری در مکاناز طریق آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری تبعیض

 زندان باقی ماندند. در یا

 یانتقاد نظرات تنها که زدند یافراد از نفر 113 یقانون محمل بدون و خودسرانه بازداشت به دست نیمامور مصر در

 شدند یم دهید زین هیبلندپا استمدارانیس از یبرخ افراد نیا انیم در. بودند کرده انیب زیآممسالمت طور به را خود

 یو بیرق عنوان به یانتخابات مبارزات در که بودند کرده تالش ای و بودند پرداخته جمهور سیرئ از یعلن انتقاد به که

 یحت گاه که یزمان مدت یبرا هاآن از یبرخ و بازداشت بشر حقوق مدافعان از تن 30 از شیب نیچن هم. کنند شرکت

 در مصر در زنان یجنس آزار به اعتراض لیدل به زن دو نیچن هم. شدند دیناپد یقهر صورت به دیرسیم روز 30 به

 . شدند محکوم توسط دادگاه سپس و بازداشت خود سبوکیف صفحه

 آنان و دادند قرار فشار تحت را بشر حقوق مدافعان و ونیروحان ان،یدانشگاه حکومت، نیمنتقد مقامات عربستان، در

 که بشر حقوق مدافع زنان از تن 8 داقلح ها بازداشت از یموج انیجر در ،مه ماه در. کردند محاکمه و بازداشت را

 بازداشت بودند انداخته براه زنان بر مردان تیمومیق نظام زین و زنان یرانندگ تیممنوع با مخالفت در را یکارزار

 را خود حبس دوران ای بودند بازداشت تحت ای عربستان در بشر حقوق مدافعان یتمام عمال سال نیا انیپا تا. شدند

 . بودند شده کشور از فرار به مجبور ای و گذراندند یم

 بازداشت، را نگارانروزنامه یفریک نیقوان به استناد با تونس و مراکش ر،یالجزا مقامات مغرب، یکشورها انیم در

 امارات و نیبحر در امر نیمسئول فارس جیخل حوزه یکشورها انیم از. کردند یزندان موارد یبرخ در و محاکمه

 و نیمنتقد زین عمان و تیکو در. انداختند زندان به خود دیعقا انیب اتهام به را یبشر حقوق هبرجست یها تیشخص

 و یلبنان ،یاردن ،یعراق مقامات. شدند محاکمه موارد یبرخ در و بازداشت خودسرانه صورت به حکومت نیمعترض

 خود انتقاد که کردند یافراد ریسا و یاسیس فعاالن یقانون محمل بدون و خودسرانه بازداشت به اقدام زین ینیفلسط

 یمشابه اقدامات به مقامات زین لیاسرائ در. بودند جسته شرکت زیآم مسالمت تظاهرات در ای و کرده انیب را هاآن از

 لیاسرائ توسط غزه نوار و یباختر کرانه اشغال ادامه از انتقاد به که یبشر حقوق مدافعان جمله از ،یاسیس فعاالن هیعل
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 . زدند دست ،بودند هپرداخت

 هاهیاتحاد و هارسانه تیمحدود

 مورد را زیآممسالمت اجتماعات لیتشک و هاانجمن تیفعال یآزاد ان،یب یآزاد که یدیجد نیقوان ،2018 سال در

 بر را خفقان قانون دو بیتصو با مصر جمهور سیرئ. آمدند در اجرا مرحله به کشورها یبرخ در دادند یم قرار دیتهد

 در را یداریشن و یدارید و نیآنال ،ینوشتار یهارسانه کامل کنترل بایتقر نیقوان نیا. کرد حاکم مستقل یهاانهرس

 اجتماعات لیتشک ان،یب یآزاد یاحکام صدور با خودگردان حکومت سیرئ زین نیفلسط در. داد قرار دولت انحصار

 لیتشک ای و وجود د،یجد یفریک قانون طبق زین عمان در. کرد محدود را یمدن یها سازمان تیفعال یآزاد و زیآم صلح

 یتلق جرم "باشد حکومت یتیامن و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس اصول با مبارزه آن از هدف" که یا هیاتحاد نوع هر

 . شد

 به فارس جیخل حوزه یهاکشور در زین و مراکش و مصر ر،یالجزا در خصوص به قا،یآفر شمال در گذشته، سال در

 و یمدن جامعه یهاسازمان تیفعال یجلو و ممنوع را تظاهرات نیمسئول یسعود عربستان و نیبحر در وصخص

 ای و شدند لتریف یاجتماع یهاشبکه اردن و عراق ران،یا مانند کشورها از یبرخ در. گرفتند را یاسیس یهاانجمن

 . دیگرد مختل نترنتیا به یدسترس

 زنان حقوق

 رانیا مصر، در خصوص به زنان هیعل خشونت و یجنس یآزارها به اعتراض ای و زنان حقوق از دفاع خاطر به زن هاده

برخی از کشورهای  ،2017 سال مانند ،2018 سال در همه، نیا با. گرفتند قرار تهاجم هدف یسعود عربستان و

 آنان هیعل خشونت و زنان حقوق با رابطه در یقانونگذار زین و نهادها سطح در یمحدود مثبت تحوالت شاهدمنطقه 

 .شدند محقق زنان حقوق جنبش مبارزه سالها پاس به که یتحوالت ند،بود

 نیقوان رییتغ

 به که یقانون نیفلسط در. در آمد اجرا مرحله به زنان هیعل خشونت با مبارزه به مربوط نیقوان مغرب یکشورها در

 لغو شوند معاف زندان به رفتن و یقانون گردیپ از خود یقربان با ازدواج صورت در دادیم اجازه عنف به تجاوز نیمرتکب

 کارزار کی از پس اردن در. گرفت صورت 2017 سال در یمشابه مساعد اقدامات زین تونس و اردن لبنان، در. شد

 معرض در «یناموس» لیدال به که یزنان از تیحما یبرا یگاهپناه دولت زنان، حقوق یها سازمان توسط یطوالن

 .  کرد جادیا داشتند قرار یخانوادگ نتخشو

 که بشر حقوق مدافع زنان شجاعت بر بود یشاهد اقدام نیا. داد خاتمه زنان یرانندگ تیممنوع به یسعود عربستان

 ت،یاذ و آزار انواع با دولت جانب از و کردند جلب تیممنوع نیا به را یالملل نیب یهارسانه توجه دهه نیچند یبرا

 کسب آغاز یبرا زنان که کرد اعالم نیچن همسعودی  دولت. شدند روبرو ت،یممنوع شدن برداشته از دبع یحت و قبل

 گذاشته اجرا مرحله به هیاصالح نیا نبود مشخص عمل در اما ندارند مرد میق کی اجازه به یازین گرید خود کار و

 مجوز اخذ به ازدواج و مسافرت استخدام، تر،باال یلیتحص مقاطع در نام ثبت یبرا هنوز زنان یکل طور به. باشد شده

 .  داشتند ازین خود مرد میق از

 دائم اقامت که دادند اجازه اندکرده ازدواج یخارج مرد کی با که یزن شهروندان فرزندان به یاقدام یط قطر و اردن
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 .  ستندین تیتابع افتیدر به قادر هنوز مزبور فرزندان حال نیا با. کنند افتیدر

 شده نهینهاد هایضیتبع

 طالق، و ازدواج موضوعات با ارتباط در ژهیو به عمل، در هم و نیقوان متن در هم زنان هیعل شده نهینهاد هایضیتبع

 یهاخشونت برابر در کماکان دختران و زنان. ماند منطقه در عمده ائلمس جزء چنان هم کودکان حضانت و ارث

 یمناطق در زنان تیوضع. نبودند برخوردار یکاف یهاتیحما از تیجنس بر یمبتن یهاخشونت گرید انواع و یجنس

 برابر در زنان از نتوانستند امر نیمسئول ،یبیل در. بود کنندهنگرانبه شدت  داشت انیجر مسلحانه یهایریدرگ که

 امر نیا. کنند محافظت شد یم اعمال مسلح یها گروه و انینظام شبه یسو از که تیجنس بر یمبتن یها خشونت

 یعموم یفضا در حضور از یکل طور به هاآن از یاریبس که شد باعث یمجاز یهارسانه در زنانحیثیت  هتک و

 یهاخشونت برابر در را هاآن و شد دختران و زنان هیعل ضیتبع موجب تشدید هایریدرگ ادامه من،ی در. کنند یخوددار

 .  کرد رتریپذبیآس یراجبا ازدواج جمله از خشونت انواع ریسا و یجنس

 هایجنسنایب و هایتیتراجنس ان،یجنسگرادو ان،یهمجنسگرا حقوق

 تونس و لبنان در تحوالت

 انهیهمجنسگرا یجنس روابط با برخورد نحوه رییتغ خصوص در یدیام هایبارقه شد باعث کشور دو نیا تحوالت

 نظر دیتجد دادگاه کی لبنان در. شوندیم یتلق رمج منطقه سراسر در همچنان که یروابط د،یآ دیپد رضایتمندانه

. نیست جرم باشد گرفته صورت نیطرف تیرضا با که یصورت در همجنس دو نیب یجنس رابطه کهم داد حک یاستان

 . شد کشور آن مجلس میتقد همجنس دو نیب یجنس رابطه از ییزدا جرم خصوص در یقانون سینو شیپ تونس در

 یلتدو ضیتبع و تیاذ و آزار

 ،اجنسگردو همجنسگرا، افراد حقوق کردن محدود به منطقه یکشورها گرید و کشور دو نیا یهادولت همه نیا با

 و آزار به دست سیپل لبنان، در هاگزارش طبق. دادند ادامه انونق متن در هم و عمل در هم یجنسنایب و یتیتراجنس

 متوسلجزاء  قانون مواد از یکی به گاه و زد ان بودند،مهاجر ای و انگپناهنداز جامعه  اگر خصوص بهآنها،  با یبدرفتار

 در یمحل نهادمردم سازمان کی گزارش طبق. شد یم یتلق جرم «عتیطب خالف یجنس یکینزد» آن در که دش

 از. کرد بازداشت دارند یمتفاوت یجنس تیهو ای شیگرا شدیم تصور که آن لیدل به را نفر 115 حداقل سیپل تونس

 متهم روابط نیا به که یمردان. شدند شناخته مجرم نیالطرف یمرض انهیهمجنسگرا روابط لیدل به نفر 38 آنان انیم

 تیممنوعاصل  ناقض که یاقدام دهند، در تن مقعد هیناح در یپزشک یاجبار نهیمعا به شدند مجبور بودند شده

 . است رحمانهیب یرفتارها ریسا و شکنجه

 یبرمبنا اتهامات نیا. شدند بازداشت مکرر، فساد  و یعموم عفت کردن دارحهیجر اتهام به مرد 13 دستکم مصر، در

 نهادمردم سازمان کی گزارش اساس بر. شدیم وارد هاآن به افراد نیا متصور ای و یواقع یجنس تیهو ای و شیگرا

 ایان وجنسگردو مجنسگرایان،ه حقوق فعاالن از نفر 5 باختری کرانه در ینیفلسط یتیامن یروهاین ،یمحل

 . دادند قرار رحمانهیب یرفتارها مورد را هاآن و کردند بازداشت را هایتیتراجنس

 همچنان جنسهم دو انیم رضایتمندانه یجنس ابطهر شدند، صادر 2018 سال در که عمان دیجد یفریک نیقوان در

  تعریف شد. جرم به عنوان یک
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 مسلحانه یهایریدرگ

 کشته انینظام ریغ از یکمتر تعداد جهینت در. افتی کاهش هیسور و عراق در 2018 سال در مسلحانه یهایریدرگ

 یهاطرف همه که یایجنگ اتیجنا جمله از بشر، حقوق یجد نقض جهینت در یاریبس افراد هنوز وجود نیا با. شدند

 عملکرد اثر بر ای که یانسان یافاجعه بردند،یم سر به یبد تیوضع در بودندشده مرتکب منی و هیسور ،یبیل در ریدرگ

 ستمیس ان،ینظام شبه تیحاکم ،یبیل در. بوددهیگرائ وخامت به آنان اعمال خاطر به ای و شده جادیا مزبور یها گروه

  .دیگرد مهار بودشده ورشعله لیاسرائ و ینیفلسط یها گروه نیب که یبرخورد غزه، در. بودکرده ناکارآمد را یقضائ

 مسلحانه مخاصمات

 بشردوستانه نیقوان یجد نقض موارد ریسا و یجنگ یهاتیجنا ارتکاب به ریدرگ نیطرف من،ی و هیسور ،یبیل در

 یرنظامیغ و ینظام اهداف انیم زیتما شدن قائل بدون ییهوا حاتیتسل به مسلح ینظام یروهاین. دادند ادامه یالمللنیب

 استفاده یاخوشه یهابمب از یحت انیم نیا در و حمله یپزشک مراکز و ها،انمارستیب ،یمسکون منازل به مایمستق

 خود التیتشک توسط یبیل در اقدامات نیا. است شده اعالم ممنوع یالملل نیب قوانین در هاآن کاربرد که کردند

 جانب از گرید یسو از و سوکی از هیروس تیحما با یدولت یروهاین توسط هیسور در ،«یبیل یمل ارتش» خوانده

 .گرفت صورت یسعود عربستان یرهبر تحت ائتالف یروهاین توسط منی در و کایآمر یرهبر ائتالف تحت یروهاین

 ،یرنظامیغ و ینظام اهداف انیم یزگذاریتما بدون و خودسرانه یحمالت به مسلح یهاگروه منطقه کشور نیچند در

 رحمانه،یب یرفتارها ریسا و شکنجه اعمال و انیرنظامیغ از یهگرو حبس و شیربا ،یمسکون مناطق بمباران جمله از

 یاقدامات به ،یبیل در متعارض ینظام یهاگروه از یاگسترده فیط .شد انیرنظامیغ مرگ به منجر که شدند متوسل

 خالفم یهاگروه هیسور در. دیانجام یرنظامیغ صدها مرگ به هاگروه نیا انیم یریدرگ و شدند متوسل دست نیا از

 یروهاین و ائتالف یروهاین ها،یحوث منی در و بودند برخوردار هیترک ینظام تیحما از هاآن از یبعض که حکومت

  .زدند دست یمشابه اقدامات به شدندیم تیحما امارات توسط که یمنی

 از تن هزار صدها شد باعث که یامر دادند، ادامه مناطق یبرخ محاصره به چنان هم یدولت یروهاین هیسور در

 یروهاین من،ی در. شوند محروم دوستانه بشر یهاکمک و خدمات و یزندگ هیاول لوازم ،یپزشک خدمات به یدسترس

 کمک و یاساس یکاالها و لوازم دنیرس از مانع دیشد یها تیمحدود اعمال با یسعود عربستان یرهبر به ائتالف

 را کشور درون یانسان یهاکمک انتقال انیجر زین یحوث مقامات حال نیهم در. شدند مردم به دوستانه بشر یها

 ژوئن ماه در که یگزارش در ملل سازمان. دندیبخش یشتریب عمق یانسان بحران نیا به بیترت نیا به و کردند مختل

 و برند یم سر به الوقوع بیقر یقحط خطر در نفر، ونیلیم 14 یعنی من،ی تیجمع از یمین که کرد اعالم شد منتشر

 . است گرفته فرا را کشور یتمام اوب

 یداخل آوارگان

 مقامات له،یقب متنفذ افراد ،گانیهمسا جانب از دیتهد یلدلبه . افتی ادامه نفر ونیلیم 2 به کینزد یآوارگ عراق در

(  داعش) یاسالم دولت موسوم به مسلح گروه با ارتباط در رفتیم تصور که ییهاخانواده یعراق یروهاین و یدولت

 ریسا و یاجبار ییجاجابه از خبر های خود بازگشتندبازماندند. کسانی که به خانه خود یهاخانه به بازگشت از اندودهب

 آنان کنترل از که یلیدال به سرپرست، زن یهاخانواده خصوص به ها،خانواده. دادند خود قبال در آزارگرانه یرفتارها

 هاخانمانیب یبرا که ییهااردوگاه در. شدند هیتنب و طرد یجمع ورتص به و داعش با یهمکار به متهم بود خارج

 در داعش با شدیم تصور که یزنان. ماندند محروم یپزشک یهاکمک و غذا آب، به یدسترس از یاریبس شد جادیا
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 یروهاین یسو از ژهیو به هاخشونت نیا. گرفتندیم قرار یجنس یهاخشونت مورد هااردوگاه نیا در اندبوده ارتباط

 . شدندیم اعمال اردوگاه درون یتیامن یروهاین و ارتش به وابسته مسلح

 دندیکوش بودند شده آواره تاورغا شهر از 2011 سال از که ییهاخانواده. افتی ادامه خانوار هزاران یآوارگ زین یبیل در

 500 که اردوگاه کی. شدند روبرو لحمس یها گروه ممانعت با اما گردند باز شهر نیا به یحکومت حکم کی یپ در

 شدن آواره به که یاواقعه گرفت، قرار ینظام شبه گروه کی حمله مورد بود داده جا خود در را تاورغا اهل خانواده

 . شد ینفرمنته 1900

 یهاگاهاردو در نفر هزاران. اندشده آواره نفر ونیلیم 6.6 ،2018 سال انیپا تا 2011 سال در هیسور بحران آغاز از

 هایریدرگ انیجر در پدرانشان ای شوهران که یزنان. نداشتند را یزندگ الزم یاستانداردها که بردندیم سر به یموقت

 به غالبا اسناد نیا که چرا شدندمی روبرو خود اموال تیمالک اثبات یبرا یجد موانع با بودند شده دیناپد ای و کشته

 دنکرد یم یزندگ یرسم ریغ یهاشهرک در که را یافراد حقوق دیجد قانون کی حال، نیع در. بود مرد بستگان نام

 . انداخت مخاطره به

 پناهندگان

 در یاقدامات لبنان دولت. گرفت صورت پناهندگان تیوضع با رابطه در مثبت یجزئ تحول دو گذشت که یسال در

 یرسم یکارزار زین اردن در. داد صورت ندکردیم یزندگ لبنان در که یسور پناهندگان اطفال تولد ثبت لیتسه جهت

 نیا حال، نیا با. شد آغاز کردندیم یزندگ یشهر مناطق در یرسم ریغ بطور که یپناهندگان تیوضع اصالح یبرا

 سه ه،یترک و اردن لبنان، .گرفت قرار یسور پناهنده ونیلیم 5 نابسامان و شکننده تیوضع الشعاع تحت اقدامات

 ادامه دیجد پناهندگان رشیپذ از  یخوددار به بودند داده جا خود در را یسور پناهدگان دادتع نیشتریب که یکشور

 دهشتناک طیشرا شدن حادتر. اند گشته باز هیسور به پناهنده هزار 300 که اندگفته هیترک و لبنان مقامات. دادند

 یمال موانع و شغل افتنی از انیپناهجو ینناتوا بشردوستانه، یهاکمک فقدان چون یلیدال به  کشورها، نیا در یانسان

 و یغرب دول که یقانون و امن یرهایمس. کرد بازگشت به وادار را یادیز پناهندگان اقامت، اجازه دیتمد یبرا یادار و

 ملل سازمان پناهندگان یعال یایساریکم که بود یازین زانیم از کمتر اریبس کردند ارائه پناهندگان به هادولت ریسا

 . بود کرده برآورد دمتح

  یانتقال عدالت و ییپاسخگو

 تونس و لبنان در تحوالت

 گذشته در صورت گرفته بشر حقوق نقض موارد به یدگیرس یبرا یاعمده تحوالت تونس و لبنان در ،2018 سال در

 درباره قیتحق منظور به یمل سطح در یونیسیکم آن طبق که رساند بیتصو به را یقانون لبنان مجلس. داد رخ

 به ای و مفقود 1990 تا 1975 یها سال نیب لبنان در مسلحانه یها یریدرگ انیجر در که ینفر هزاران سرنوشت

 یهاخانواده یهاانجمن تالش دهه سه از شیب حاصل تحول نیا. دوشیم لیتشک بودند شده دیناپد یقهر صورت

 عطف نقطه کی به یانتقال عدالت به یابیدست ریمس در زین تونس سال نیا در. بود آنان همکار یها سازمان و انیقربان

 گذشته در بشر حقوق نقض موارد مورد در قیتحق با ارتباط در را خود کار «تکرام و قتیحق ونیسیکم». افتی دست

 هخاتم مزبور ونیسیکم کار به قاتیتحق انیپا از شیپ بود دهیکوش تونس مجلس که بود یحال در نیا. رساند انیپا به

 شدند ییشناسا عیوقا نیا چرایی و بودند بشر حقوق فاحش نقض مسئول که یافراد ون،یسیکم یینها گزارش در. دهد

 یتخصص رهیدا 13 به یبررس جهت پرونده، 72. شد ارائه مذکور موارد تکرار عدم از نانیاطم حصول یبرا ییهاهیتوص و



12 

 

 جمله از جومسالمت معترضان کشتار و شکنجه ریز مرگ موارد افراد، یقهر کردن دیناپد. شد احاله جرائم به یدگیرس

 . شدندیم ارجاع یدگیرس یبرا که بودند ییهاپرونده

  مجازات ازگسترده  تیمصون

 یگزارش در المللنیب عفو. بودند مصون مجازات از عموما منطقه نیا در بشر حقوق یفعل و نیشیپ ناقضان همه نیا با

 یهانمونه از یکی رانیا در زندانی یاسیس مخالف هزاران و اعدام مخفیانه یقهر کردن دیناپد سالگرد نیامیس رامونیپ

 دارادامه تیجنا گرفته صورت اعمال که آن وجود با. کرد برجسته راالمللی در قبال جرایم بین مجازات از تیمصون بارز

 در را ییباال یهاسمت آنها موارد از یبعض در و افراد مسئول از مجازات مصون ماندند ،وندریم شمار به تیبشر هیعل

 . داشتند برعهده رانیا  هییقضا قوه و دولت

  ها تیاقل

 یدولت تیاذ و آزار و ضیتبع

 یجانیآذربا ترک صدها رانیا در. دادند ادامه یمذهب و یکیاتن یهاتیاقل هیعل گسترده تیاذ و آزار و ضیتبع به هادولت

 یاعتراض ای و یفرهنگ یهاییگردهما در شرکت علت به ها،تیاقل حقوق از دفاع نیعالف جمله از ،یاهواز عرب و

 تنها عهیش فعاالن اعدام خواستار مکررا یعموم دادستان یسعود عربستان در. شدند یزندان و بازداشت زیآممسالمت

 به موسوم یمذهب تیاقل ضاءاع مقامات، ریالجزا در. شد تجمع و تشکل ان،یب یآزاد حق از آنان استفاده لیدل به

 عبادت محل ای و سایکل 8 حداقل و دادند قرار ازجوییب ای و محاکمه مورد را هاآن از تن هاده و فشار تحت را یاحمد

 ادامه انیحیمس حقوق کردن محدود به قانونا، و عمال چنان، هم حکومت مصر، در. گرفتند یلیتعط حکم انیحیمس

 یهادستگاه جمله از دولت مختلف یها بخش از هیدییتا افتیدر به موظف یمذهب اکنام دیجد قانون کی طبق. داد

 مورد درخواست 588 تنها وابسته اماکن و ساهایکل توسط شده ارائه درخواست 3730 از رابطه نیهم در. شدند یتیامن

 . گرفت قرار دییتا

 نیقوان در رییتغ

 نیا به. اردد تعلق انیهودی به تنها لیاسرائ دولت آن طبق که رساند بیتصو به را یقانون لیاسرائ ،2018 سال در

 شهروندان بهرسما  دهندیم لیتشک را کشور نیا تیجمع پنجم کی که لیاسرائ ساکن ینیفلسط شهروندان بیترت

 . شدند لیتبد دو درجه

 مسلح یهاگروه حمالت

 یشماریب سبعانه اعمال انیم در مصر یقبط انیحیمس و عراق انیعیش به مرگبار حمالت و یانتحار یگذاربمب نیچند

 منجر یرنظامیغ هاده شدن مجروح و کشته به که یحمالت گرفت،یم برعهده را هاآن تیمسئول داعش که داشتند قرار

 تیاقل در منطقه سطح در مذهب نیا به معتقدان دهند،یم لیتشک انیعیش را عراق مردم تیاکثر که آن وجود با .شد

 . دارند قرار

 نیمهاجر و کارگران

 یخانگ کارگران و مهاجر کارگران

 کارگران و مهاجر کارگران با رابطه در یقانونگذار سطح در یمثبت تحوالت امارات و قطر مراکش، در گذشته، سال در
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 یسعود عربستان و عمان لبنان، ت،یکو اردن، ن،یبحر در مهاجر کارگران استثمار حال نیا با. گرفت شکل یخانگ

 ییرها یبرا کارگران ییتوانا که بود کشورها نیا در کفالت نظام بر هیتک تیوضع نیا تداوم لیدل نیترمهم .افتی امهاد

 . کردیم محدود را نامساعد یشغل طیشرا از

 یکار ساعت سقف صاحبکاران، با یکتب قرارداد داشتن چون یحقوق که رساند بیتصو به را یقانون مجلس مراکش، در

 تیرسم به کارگران نیا یبرا را شدهنییتع دستمزد حداقل افتیدر و حقوق با التیتعط ،ینیتضم یصمرخ، مشخص

 مراکش کار قانون در که ییهاتیحما به هنوز قانون نیا لیذ یخانگ کارگران مثبت، یدستاوردها وجود با. شناخت

 . است نشده پرداخته ینگخا کارگران به مراکش کار قانون در. نداشتند یدسترس شدهگرفته نظر در

 بخش بیترت نیا به. کرد لغو مهاجر کارگران یبرا را خروج اجازه افتیدر طیشرا از یبخش دیجد قانون کی قطر در

  خود یکارفرما یسو از مجوز افتیدر به یالزام کشور از خروج یبرا کار قانون پوشش تحت مهاجر کارگران اعظم

 داشتند حق هنوز انیکارفرما که آن جمله از داشت، وجود ییاستثناها قانون نیا در همچنان وجود نیا با. نداشتند

 قرار کار قانون پوشش تحت که یکارگران حال نیع در.کنند خود اجازه به منوط را خود کارگران از %5 تا خروج

 از خروج یبرا بودند، کار به مشغول یدولت یواحدها در که یکارگران و یخانگ کارگر هزار 174 جمله از گرفتند،ینم

 . داشتند ازین خود یکارفرما اجازه به هنوز کشور

 خواهند مندبهره آن یایمزا از مهاجر کارگران یقو احتمال به که شد افزوده کار نیقوان به هیاصالح نیچند امارات در

 کارگران استخدام یبرا ترنهرایسختگ مقررات کارگران، از یگروه به کارفرما نیچند یبرا کار مجوز ارائه به میتصم. شد

 و اخراج شغل، دادن دست از صورت در یخصوص بخش کارمندان منافع از حفاظت یبرا متیق ارزان مهیب و یخانگ

 .بودند اصالحات نیا جمله از کارفرما یورشکستگ ای

 گذار حال در مهاجران

 واقع یکشورها) مغرب یکشورها به قایآفر یصحرا جنوب از که یانیپناهجو و پناهندگان مهاجران، ،2018 سال در

 به را تن هزاران مقامات ریالجزا در. گرفتند قرار گسترده آزار مورد کشورها نیا در بودند رفته( قایآفر قاره شمال در

. راندند هیهمسا یکشورها ای و کشور نیا جنوب دست دور مناطق به اجبار به ای و کردند بازداشت خودسرانه صورت

 در واقع یکشورها ریسا تبعه 600 و جرین کشور تبعه هزار 12 از شیب ناظر، یالملل نیب یهاازمانس گزارش طبق

 جر،ین ه،یهمسا کشور به و اخراج طی روندی عجوالنه انیپناهجو و پناهندگان مهاجران، شامل قا،یآفر یصحرا جنوب

 ریغ طوربه باردار زنان و کودکان جمله از قایآفر یصحرا جنوب منطقه مهاجران از نفر هزاران مراکش، در. شدند رانده

 . شدند منتقل ریالجزا با مراکش مرز یکینزد در یمکان به ای و کشور جنوب دست دور نقاط به و بازداشت یقانون

 و پناهندگان مهاجران، یرقانونیغ بازداشت به مقامات. ماند یباق اسفبار یبیل در پناهندگان و انیپناهجو طیشرا

. ، ادامه دادندشدندیم کنترل انینظامشبه توسط عمدتا بودن یرسم وجود با که یمراکز در آنها ینگهدارو  انیپناهجو

  دهشتناک در این مراکز مهاجران و انیپناهجو پناهندگان، طیشرا .بودند شده متوقف ایدر یرو مهاجران نیا شتریب

 قرار یکالم آزار و رحمانهیب یرفتارها ریسا شکنجه، مورد نگهبانان توسط و شدندمی یاجبار کار به مجبورآنها  ،دبو

 .بود خود یآزاد قبال در خانواده از پول افتیدر به انیزندان واداشتن موارد شتریب در آزارها نیا از هدف. گرفتندیم

 . داشتند قرار تجاوز معرض در ژهیو به زنان
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 کارگران حقوق

 به اعتراض در کارگر هزاران رانیا در. شد ییعتض کشورها از یتعداد در هاهیاتحاد در افتنی تشکل و کار داشتن حق

 صدها امر نیمسئول. زدند زیآممسالمت تظاهرات و اعتصاب به دست هایکاست گرید و یکار بد طیشرا معوقه، حقوق

 تیممنوع. کردند محکوم شالق تحمل و زندان به را یاریبس و بازداشت را نیمعترض و کنندگان اعتصاب از نفر

 نیروی قهری به توسل با مقامات مصر در. بود یباق خود یجا بر 2018 سال در چنان هم مستقل یصنف یهاهیاتحاد

 هم. داشتند نگه محاکمه از شیپ بازداشت در یطوالن مدت یبرا را هاهیاتحاد نیفعال و کردند پراکنده را اعتصابات

 یرهبر انتخابات یریگیرا یهابرگه ازکرده بودند  اعتراض بلند یداص با که را مستقل فعاالن از تن صدها اسم نیچن

 . کردند حذف یدولت و مستقل یکارگر یهاهیاتحاد

  مسکن آب، درمان، بهداشت،

 آب

 ینگران به تونس و عراق، ران،یا در محروم جوامع در یخانگ مصارف ریسا و دنیآشام یبرا آب به یدسترس تیمحدود

 عرب تیاقل که خوزستان، استان مردم از نفر هزاران رانیا در. شد اعتراضات بروز هیما و زد دامن هاضیتبع اعمال از

 به نفر 350 بود شده باعث که یانشده هیتصف آب جمله از آب، بد تیفیک و کمبود هیعل هستند، آنجا ساکن یاهواز

 بصره ساکنان از تن هزار هاده نیز عراق در ها،گزارش بر بنا. زدند تظاهرات به دست شوند، مبتال یاروده یهاعفونت

 و فساد هیعل یاعتراضات سلسله باعث حادثه نیا. شدند مارستانیب یراه و مسموم آلوده آب اثر بر کشور آن جنوب در

 منجر آب نابسامان عیتوز و کمبود تونس در. شد کشور جنوب تیوضع به مسئوالن یتوجه یب و دولت تیریمد سوء

 . داشت یپ در را یاعتراض یهاحرکت که شد مناطق یاریبس در آب قطع به

 محاصره و اشغال

 حرکت محاصره نیا. شد خود سال نیازدهمی وارد لیاسرائ توسط غزه نوار ییایدر و ینیزم ،ییهوا یقانون ریغ محاصره

 مجازات یگروه صورت به را غزه ساکنان از نفر ونیلیم 2 و محدود را برعکس و خارج به داخل از کاالها و مردم

 نیا ساکنان کهشدمی سبب امر نیا و بردیم رنج سوخت کمبود از غزه نوار 2018 سال یروزها شتریب در. کردیم

 به که را یپزشک یمجوزها تعداد لیاسرائ. باشند نداشته یدسترس برق انیجر به روز در ساعت 4 از شیب منطقه

 یاسابقهیب صورت به ،بروند اردن رود یباختر کرانه و لیاسرائ به یکپزش معالجات یبرا دادیم اجازه غزه ساکنان

 دست مرگ به منجر یپزشک مجوز صدور از لیاسرائ یخوددار نهاد،مردم سازمان کی یهاگزارش طبق. داد کاهش

 برق یراب یدولت سوبسیدهای کاهش نظیر یهیتنب اقداماتبا  یباختر کرانه در ینیفلسط مقامات. شد ینیفلسط 8 کم

   .ندکرد بدترمردم غزه را  تیوضع، دارو ورود کردن محدود و غزه در آب و

 از یباختر کرانه در ینیفلسط یمسکون منزل 148 بیتخر به دست لیاسرائ نهاد، مردم سازمان کی ارشزگ طبق

 در .شدند رانیو یهیتنب لیدال به خانه 9 و ساخت مجوز نداشتن لیدل به خانه 139. زد یشرق المقدستیب در جمله

 یرا لیاسرائ یعال دادگاه. شدند خانمانیب کودک 191 از جمله نفر 425 هیناح نیا در یمسکون منازل بیتخر جهینت

 نینش یهودی یرقانونیغ یهاشهرک ساخت یبرا راه تا داد آن ساکنان اجباری انتقال و االحمر خان دهکده بیتخر به

 لیتحص کودک 170 آن در که بود یا مدرسه و( نینش هیباد) یبدو بعر 180 یزندگ محل دهکده نیا. شود باز
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 . کردندیم

 یتیامن و یستیترور ضد اقدامات

 . شد منطقه سراسر در بشر حقوق فاحش نقض به منجر کردند اتخاذ تیامن حفظ تحت عنوان هادولت که یریتداب

 مصر در یستیترورضد اقدامات

 کشته یتیامن یروهاین با آتش تبادل انیجر در تن 164 کشور نیا در هگذشت سال یط مصر کشور ریوز گفته به

 یمبن موجود یادعاها ای و حوادث نیا باره در قیتحق صدد در کشور نیا مقامات گرید از کیچیه و دادستان. شدند

 ییدئوهایو شدن آشکار با نیچن هم. امدندیبرن سیپل یهابازداشتگاه در هاآن مرگ و انیقربان بودن رمسلحیغ بر

  کرده استفاده یاخوشه یهابمب از نایس یصحرا در خود ینظام اتیعمل انیجر در مصر ییهوا یروین شد مشخص

 . استشده  ممنوع یالملل نیب نیقوان در هااین بمب در حالی که

 رمنصفانهیغ محاکمات و رحمانهیب یرفتارها ریسا و شکنجه خودسرانه، یهابازداشت

 محاکمات یپ در محکومیت و خودسرانه هایبازداشت از یشماریب موارد یتیامن یهاپرونده نهیزم در گذشته سال در

 قضاوت حوزه در را یمل تیامن با مرتبط یهاپرونده که دیجد یاهیرو اتخاذبا  نیبحر. دیرس ثبت به رمنصفانهیغ

 هادادگاه مصر، در. بود ینظام یهادادگاه در انیرنظامیغ محاکمه شاهد بار نینخست یبرا داد،یم قرار ینظام یروهاین

 المدت لیطو یهازندان و اعدام احکام صدور به اقدام ،ینظاممحاکمات  و رمنصفانهیغ یگروه محاکمات به دنبال

 2014 یها سال نیب گروه، آن تصرف تحت مناطق از داعش فرار انیجر در که یپسر و مرد هزاران عراق، در. کردند

 یباق مفقوداالثر بودند، شده دیناپد یقهر صورت به ای و بازداشت خودسرانه کرد و یعراق یروهاین دست به 2018 و

 زندان در یاشغال یهانیسرزم ینیفلسط ساکنان از تن هزاران حبس تداوم ای و بازداشت با یلیاسرائ یهامقام. ماندند

 گذشته، سال انیپا در نهاد،مردم سازمان کی گزارش بر ابن. کردند نقض را یالمللنیب بشردوستانه نیقوان لیاسرائ یها

 بر یمبن یمتعدد یهاگزارش. بود داشته نگه بازداشت در یتیامن لیدال به محاکمه بدون را ینیفلسط 480 ل،یاسرائ

 منطقه یهاکشور گرید و هاکشور نیا در یتیامن یهایبازداشت با برخورد در رحمانهیب یرفتارها ریسا و شکنجه اعمال

 . داشت وجود

 های کنترل مرزفرمان و تیتابع سلب

 به .شدندیم محکوم یمل تیامن با مرتبط یهاپرونده در که کرد استفاده یافراد مجازات یبرا تیتابع سلب از نیبحر

های کنترل فرمان با صدور مقامات تونس، در. شدند تیتابع سلب نیبحر اتباع از نفر 300 ،2018 سال در بیترت نیا

 شکل یبرمبنا و زیآمضیتبع یاوهیش به معموال یتیامن اقدامات نیا. کنند محدود را تن هزاران حرکت یآزاد حق مرز

 ..شدند گذاشته اجرا به دادگاه از حکم اخذ ای و لیدل ارائه بدون و تیمحکومسابقه  ای مذهب ،یظاهر

 اعدام مجازات

 نیا با. گرفت صورت اعدام مجازات با رابطه در نیقوان در و عمل در ،یمحدود هرچند مثبت تحوالت 2018 سال در

 محاکمات یط افراد نیا از یاریبس. شدند اعدام یسعود عربستان و عراق ران،یا مصر، در یریکث تعداد چنان هم همه،

 .بودند شده محکوم اعدام به رمنصفانهیغ
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 را اعدام مجازات یالغا منظور به «یاسیس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم یاریاخت دوم پروتکل» ن،یفلسط دولت

 در یعمل اقدام چیه وجود نیا با زد،یم یاقدام نیچن به دست منطقه در که بود یدولت نینخست دولت نیا. رفتیپذ

 . نگرفت انجام تعهدات نیا یراستا

 محکوم اعدام به آن از شیپ تا که یقانون سن ریز مجرمان مجازات دیجد یقانون موجب به ،یسعود عربستان در

 عتیشر نیقوان طبق که یجرائم مورد در قانون نیا حال نیا با شد، کاسته زندان سال ده حداکثر به شدندیم

 . ودندب روبرو اعدام خطر با نوجوان 4 حداقل ،سال انیپا در. شدیم قائل استثنا بودند مرگ مستوجب

 هم هادادگاه حال، نیا با. شد کاسته رابطه نیا در ها اعدام تعداد از مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح یپ در رانیا در

 اعدام عام، مالء در یحت گاه منصفانه، ریغ یاهدادگاه از پس یریکث تعداد. دادند ادامه اعدام احکام صدور به چنان

 . بودند شدگاناعدام انیم در مجرم-کودک نیچند. شدند

 2018 سال در بودند گرفته سر از دوباره را اعدام حکم یاجرا وقفه سال چند از پس 2017 سال در که تیکو و نیبحر

 چنان هم کشور دو نیا ل،یاسرائ جز به منطقه، گرید یهاکشور همه مانند معذالک. نکردند اجرا را یاعدام حکم چیه

 .دادند ادامه اعدام حکم صدور به
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 المللبین عف        

 

 قایآفر شمال و انهیخاورموضعیت حقوق بشر در 
 ۲۰۱۸ میالدی سال بر یمرور

 

الملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و بین عفوکه ی است از گزارش ایخالصه متن حاضر

نمایی کلی از وضعیت حقوق  اصلی  گزارش است. منتشر کرده انگلیسی به زبان 2018 شمال آفریقا طی سال 

 ست. ا شده بندیدسته بشری حقوق اصلی  بر مبنای موضوعات دهد وارائه می منطقه کشور 19 بشر در

 عربستان یکنسولگر در یخاشوقج جمال قتل و غزه نوار در یلیاسرائ یروهاین توسط ینیفلسط معترضان کشتن

را به نمایش  خود اعمال قبال در قایآفر شمال و انهیخاورم یهادولت نبودن پاسخگو بارز ینحو به استانبول در

 هر به دست و دگراندیشان مخالفانصدای  سرکوب یبرا حاضرند مزبور یها حکومت که داد نشان و گذاشت

 طور به یاسیس نامخالف و یمدن جامعه فعاالن سرکوب .بزنند ،مرگبارهای خشونت یحت ی،خشونت نوع

 یهابازداشتطریق  از مقامات منطقه، سراسردر  .فتای شیافزا یسعود عربستان و رانیا مصر، در یریچشمگ

 با را یمدن جامعه تیفعال دات،یتمه گرید و نیمعترض هیعل یقهر یروین به حد از شیب توسل خودسرانه،

 .کردند روبرو تیمحدود

 کشته انیرنظامیغ از یکمتر تعداد رییتغ نیا جهینت در. افتی کاهش هیسور و عراق در مسلحانه یهایریدرگ

و  منی و هیسور ،یبیل در ریدرگ یهاطرف همه توسط یجنگ اتیجناارتکاب  جهینت در وجود نیا با .شدند

 .رنج بردند بشر حقوق یجد نقضاز  همچنان افراد بسیاری ،مزبور یهاگروه عملکرد اثر بر یانسان جایعفتشدید 

 در یمحدود مثبت تحوالت شاهدبرخی از کشورهای منطقه  ،2017 سال مانند ،2018 سال در همه، نیا با

 تونس و لبنان در .ندبود آنان هیعل خشونت مسئله و زنان حقوق با رابطه در یقانونگذار زین و نهادها سطح

 .داد رخ گذشته در صورت گرفته بشر حقوق نقض موارد به یدگیرس یبرا نیز یاعمده تحوالت

 

  

 


