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 تار گفیشپ

و بخش    خاورمیانه و شمال آفریقای  وضعیت حقوق بشر در منطقه مرور اجمالی  بخش    فارسی  ترجمه گزارش پیش رو  

یه  هیسی تزبان انگلبه  ، که  گزارش جهانی  لیصه اسخن  است. الملل  بین عفو  سازمان   2۰2۰در گزارش جهانی سال  ان  یرا

  بشری   حقوق   مختلف بر مبنای موضوعات  دهد وارائه می جهان    کشور  1۴9  از وضعیت حقوق بشر درایی  من  ه است،شد

    ست.ا شده بندیستهد
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 خاورمیانه و شمال آفریقا  منطقه . 1

اعمال    رایب  وانینیقوضعیت اضطراری اعالم کرده یا    19-گیر کووید ها در سراسر منطقه در پاسخ به بیماری همهدولت

 ریگهمه یماریب این به  هاحکومتانتقاد از واکنش  لیبه دل  افراد. تصویب نمودند انیب یآزاد جا بر بهنا یهاتیمحدود

در محل کار، از    الزم  حفاظت  فقدانبهداشت نسبت به  بخش  قرار گرفتند. کارکنان    یقانون  گرد یپ آزار و اذیت و  تحت  

یا    ینگران  ابراز  لی ، اما به دلاشتنداعتراض د  تست کوویده  ب  یدسترسمیزان  و    یحفاظت  زاتیتجه  ناکافی بودن  جمله

  هایتدولنحوه پاسخ  روبرو شدند.    محاکمه کیفریو    یریبا دستگ  یکار و بهداشت عموم  طیدر مورد شرا  انتقادات

 .آمیز بودضیواکسن، تبع عیتوزامر ، از جمله در گیراین بیماری همهبه  منطقه

ممنوعیت سفر یا سایر انواع ،  کیفری  محاکمه،  زندانرغم رویارویی با خطر باالی  یمدافعان حقوق بشر در منطقه، عل 

استفاده کردند که    کشنده یا کمترکشنده قوای قهریه از  های خود ادامه دادند. نیروهای امنیتیجویی، به فعالیتانتقام

ده و  شان در این زمینه پاسخگو نش؛ نیروهای امنیتی برای اعمالمنجر به کشته یا زخمی شدن صدها تن از مردم شد

 ت برخوردار ماندند.  از مصونیت از مجازا

  19-ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی موجب شد زندانیان در این منطقه به طور ویژه در خطر ابتال به کووید

ها شدت  ا در این زندانههای بهداشتی ناکافی و شکنجه یا سایر بدرفتاریقرار بگیرند، وضعیتی که به دلیل مراقبت

 افزونی یافت. 

بشردوستانه شدند.    یالملل  نیب  نینقض قوان  یموارد جد  ریو سا   یجنگ  اتیمسلحانه مرتکب جنا  یهای ریدرگ  نیطرف

  این چنین،   و  زده بشردوستانه    یهاکمکدست به اعمال محدودیت در  ، مقامات  19-کووید  ریگهمه  یماریب  میانهدر  

  ق یاز طر  ی نظام  یهاقدرت  ریکردند. سا  د یبودند، تشدتضعیف شده  را که از قبل    ی اشتبهد  ی هاستمیس  بد   تیوضع

 دامن زدند.   ه وقوع تخلفات و جرائمب  نظامیاناز  ینظام میمستق یبان یو پشت اسلحه ی رقانونیانتقال غ 

 یاریار بسامل فشاز عو  یابودند اما مجموعه   هیپناهنده از سور  ونیلیم  3از    شیب  زبانیکوچکتر همچنان م  یکشورها

کشور، صدها    نی در چند  یو ناامننواع جنگ  ا  گری و د  ی کرد. حمالت نظام  به سوریه  به بازگشت  ناچارها را  ی از سور

 .خود آواره کرد یهاهزار نفر را از خانه 

  ا ی  یناگهان کارگران در سراسر منطقه با اخراج  ،  19-کووید   گیردر اثر مشکالت ناشی از نتایج اقتصادی بیماری همه

روبرو شدند و  . کاهش دستمزد  به  ا  ژهیکارگران مهاجر  به  توجه  بس  که  نیبا     «تکفال»  ستمی از کشورها س  یاریدر 

 . دبودن  ریپذ بیآس اری، بسزدپیوند می شانوضعیت استخدام اقامت آنها را به وضعیت 

ادامه    «یناموسبه اصطالح »  یهاقتل  .افت ی  شیافزا  قرنطینه سراسری در کشورها  یها در دوره  ژهی، به ویخشونت خانگ

 و قاتالن از مجازات مصون ماندند.  داشتند

  ش یگرا  لیرا به شدت سرکوب کردند، آنها را به دلی  جنسانیو ب  جندرترنسدوجنسگرا،    همجنسگرا،افراد  مقامات حقوق  

 ی اجباری مقعد  ناتیاز مردان را تحت معا  یو برخ  نمودند  ریدستگ  شانمفروضی یا  واقع  ی تیجنس  تیهویا    یجنس

 . قرار دادند
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 حق سالمت   1.1

کارکنان بخش بهداشت در تونس و مراکش در مخالفت با فقدان اقدامات محافظتی کافی برای ایشان، اعتراضاتی را  

  به 19-کووید و تشخیص نییتع توانایی و عدم شاتیبه آزما ی، دسترسناکافی بودن لوازم محافظتی به ترتیب دادند و 

ات  انتقادسایر  ای  ی ابراز نگران لیبهداشت به دل کنان بخش، کارنرای. در مصر و ای اشاره کردندشغل یرامیب کیعنوان 

و ارعاب مواجه شدند.    دی، تهدیری از جمله دستگ  انهیجوانتقام  اقدامات  با  گیر،از نحوه واکنش مقامات به بیماری همه

نه  دستمقامات مصر   از نحوه برخورد دولت با    ا ی  هار نگرانی کرده کار اظ  ی شرایطمنیا  را که در مورد  رمند کا  کم 

« سمیترور»درباره اتهامات مربوط به  قاتیتحق برای انجامو آنها را  نموده  ریدستگ ، کرده بودند  انتقاد  ریگهمه یماریب

 قرار دادند. بازداشت تحت  کذب«انتشار اخبار »و 

را فراهم    19-افظی مناسب یا دسترسی به آزمایش کوویدنتوانست برای کارکنان بخش بهداشت، لوازم محدولت سوریه  

را تنها میان شهروندان و ساکنان اسرائیل، از جمله   19-های کوویداسرائیل واکسن  وزارت بهداشت  ، دسامبر  درکند.  

  5علیه حدود    مرتکب تبعیض  نموده و به این صورت  توزیع  ،های ساکن منطقه تحت اشغال شرق اورشلیمفلسطینی

، امری که نقض تعهدات  شداطق تحت اشغال نظامی فلسطین در کرانه باختری و غزه  فلسطینی ساکن سایر منمیلیون  

این دولت به عنوان یک قدرت اشغالگر مبنی بر حصول اطمینان از اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با شیوع یک بیماری 

میگیر  همه جنوبی،محسوب  لیبی  در  توارگس  وبوت  مردمان  گردد.  تسلط  و  اثر  بر  گروه  در  مخالف  مسلح  های 

خاطر نداشتن مدارک شناسایی، در دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب با  های اصلی و نیز در مواردی بهبیمارستان 

 مانع مواجه شدند. 

  دسترس   در  ضی تبع   بدون  ، ی ر ی گش ی پ   یها واکسن   لشام   ،ی پزشک   خدماتکه    ندی حاصل نما  نان ی اطم   دیبا   مقامات 

  شده اعمال  یها ت ی محدود  که   ن ی ا  ز ی ن   و د یآ  عمل  به  یکاف   محافظت  بهداشت بخش کارکنان   از  و   رند ی بگ  قرار   همگان 

 . باشند   متناسب  و  ی ضرور   یی ها ت ی محدود   ر،ی گ همه  ی مار ی ب   با  مبارزه  یط   افراد   حقوق   بر 

 آزادی بیان  1.2

توجیه رچه بیشتر آزادی بیان را  استفاده کردند تا سرکوب هءسو  19-کووید  سالمتیهای سراسر منطقه از بحران  دولت

های  نمایند، و به این شکل افراد را از حق خود برای دسترسی به اطالعات در زمینه این ویروس یا بحث درمورد واکنش

به حق ، هرگونه اظهارات  سالمتی  راکش با اعالم وضعیت اضطراریدولتی به آن محروم ساختند. مقامات در الجزایر و م

ها افراد  درنگ اجرایی نیز شدند و مقامات بر اساس آن. این قوانین بیند انگاری کردگیر را جرم ی همهدرباره این بیمار

قرار دادند. در بحرین،    قضایی   « یا »ایجاد مانع« برای تصمیمات حکومتی تحت پیگرد کذبرا به بهانه »انتشار اخبار  

و افراد به دلیل انتشار »شایعات«    قضایی  ه پیگردا بی ری هاگروهکارایران، عمان و عربستان سعودی، مقامات قضایی  

افکار ایران خبرنگاران و 19-کووید  گیرعمومی درباره بیماری همه  »تشویش«  ، اختصاص دادند. مقامات در مصر و 

قرار   بازداشتیا    مورد آزار و اذیت  19-روایت رسمی از کووید  به چالش کشیدنخاطر  بههای اجتماعی را  کاربران شبکه 

ن محلی یا دولتی با بحران به خاطر انتقاد از نحوه برخورد مسئوال  کیفرییا تحقیقات    مدتهای کوتاهستگیریادند. دد

 کووید در اردن و تونس رخ داد. 

کنند  می  یرا جرم انگار«  نیتوه»  که  ایسلیقهو    به شدت کلی  کیفری  ات  از مقرر  با استفاده  در سراسر منطقه، مقامات

  سنگین  یهامجازاتصدور  به    ؛ امری که کنند  سرکوبرا    در فضای مجازی  انتقاد از مقاماتگونه  رهتا    کردند سعی  
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شد.   محکوم  زندان  که به هفت سال  یدر عربستان سعود  سندهینو  ،ی عبداهلل مالک  هی از جمله علحبس منجر شد،  

نگار  خبر  ک ی،  ران یدر اشدند و بعالوه،  و زندان روبرو    محاکمه کیفریکار خود با    لیبه دل   ی بینگاران در مصر و لروزنامه

شرکت کرده   2۰19اکتبر    یرا که در جنبش اعتراض  سیاسی اجتماعیفعال    اینگار  خبرها  اعدام شد. مقامات لبنان ده

  یبوکسی ف  یهاانتشار پست  ل یبه دل  ی اجتماع   یشبکه ها   ر کارب  9. در تونس ،  مورد پیگرد و بازپرسی قرار دادندبودند 

 .های کوتاه بازداشت قرار گرفتندو در مواردی، دوره کیفری مورد تحقیقات س یپل ا ی ی مقامات محل در انتقاد از

ها را مسدود  های منطقه به سانسور اینترنت ادامه دادند؛ مقامات فلسطینی و مصری دسترسی به برخی وبسایتدولت

شبکه ایران  مقامات  و  دوساختند  کردند.  خارج  دسترس  از  را  اجتماعی  تهیه لتهای  برای  همچنین  منطقه  در  ها 

د  متیقگران تجهیزات   توسط    دیتول  زاتیتجهمانند    تالیجینظارت  ی،   NSOگروهشده  تجهیزات  شرکت    ککه 

سازمان عفو    قاتیکردند. تحق  یگذاره یهدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر سرما  به قصد،  ی استلیاسرائ  یجاسوس

هدف قرار   یبرا  NSO  وهگرساخت    Pegasusاز نرم افزار معروف    یراکشالملل نشان داد که چگونه مقامات منیب

استفاده کردند،    ،روزنامه نگار مستقل  ی، یکعمر رادنیز  مدافع حقوق بشر و  د دانشگاهی و  ماتی منجیب، یک فردادن  

  ی، دادگاه هیئقرار گرفتند. در ماه ژو  محاکمهتحت    یاتهامات ساختگ  او ب   هشد  ریدستگ  این افراد  که هر دوبه نحوی  

خواسته بود مجوز صادرات   لیاز وزارت دفاع اسرائ  را که  گرانی الملل و دنیتوسط عفو ب  مطرح شدهپرونده    ویآودر تل

 را لغو کند، رد کرد.  NSOگروه  یتیامن

به    بوط مر   هایمحاکمه و بدون قید و شرط آزاد نمایند، کلیه تحقیقات و   فورا ها باید تمامی زندانیان عقیدتی را  دولت 

رعایت ضوابط  ها بدون  ود کردن وبسایت را متوقف سازند و به مسد  در فضای مجازی یا غیرمجازی آمیز  بیان مسالمت 

ایی  سلیقه پایان دهند. مقامات همچنین بایست این را در اولویت کاری خود قراردهند که قوانین  و منصفانه  قانونی  

 تلقی نکنند.     کیفری   را را جرم افت و    کنندلغو   نموده،  انگاری جرم   »توهین« را   که 

 هامدافعان حقوق بشر و آزادی تشکل  1.3

های متعددی  . مقامات با شیوهکردندهای خود پرداخت  مدافعان حقوق بشر همچنان هزینه سنگینی برای شجاعت 

به  را  افراد  این  کردند  فعالیتتالش  ایخاطر  برای  اسرائیلی  مقامات  کنند.  مجازات  و  خاموش  از  هایشان  مقصود  ن 

ال نظامی استفاده کردند، ازجمله علیه کارمند  قضایی و ممنوعیت سفر علیه منتقدان اشغ  آزارهای ناگهانی،  یورش 

مقامات  الملل، لیث ابوزید، که ممنوعیت سفرش در ماه نوامبر توسط دادگاه منطقه اورشلیم تأیید شد.  سازمان عفو بین

و    ندرا مسدود کرد  ی ایشان هاییدارا  ا یاز کسب و کار محروم کرده     بشر را  مدافعان حقوق   ی رقانونیبه طور غ   یرانیا

تن از  سه    یتیامن   یروهایزدند. در مصر، ن  جوییانتقام، دست به  نشانیوالد  ایها، از جمله فرزندان  بستگان آن   هیعل

  ک ی  متعاقبو    ز چند هفتها  پسنادر،    یو در اقدام   ریرا دستگ  «حقوق فردی»ابتکار مصری برای دفاع از  گروه    کارکنان

حداقل پنج مدافع حقوق بشر را به    ضابطهبیبه طور    یی در همان زمان، مقامات قضا  کردند.   شانآزاد  یکارزار جهان

  ای  د یدر تبع یسعود عربستانتمام مدافعان حقوق بشر باًیند. تقرنموداضافه   « هاست ی ترور »فهرست مدت پنج سال به

پنج سال و هشت ماه زندان محکوم لول، مدافع حقوق زنان را به  هذال  نجیل  یر، دادگاه بودند. در ماه دسامب  یزندان

 کرد.

آزادی تشکالت تصویب کردند و برای هرگونه دریافت    برمقامات الجزایری قوانینی برای اعمال محدودیت هرچه بیشتر  

درنظر گرفتند. مقامات مراکشی    ساله  1۴پشتیبانی مالی خارجی برای »تضعیف منافع اساسی الجزایر« مجازات حبس  

را در ماه دسامبر و بر اساس اتهامات مربوط به دریافت منابع مالی خارجی دستگیر حقوق بشر  مدافع  ،  ماتی منجیب
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 کردند. 

در ماه ژوئن، نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین که مرکزی قانونی نیست با قرار وثیقه و پس از گذراندن  

حقوق بشری حکومت بحرین را نقد کرده بود، آزاد    کارنامه  یک پست توییتری که در آن  چهارسال حبس به خاطر

 شد. 

  ن ی بشناسند به ا   ت ی حق دفاع از حقوق بشر را به رسم   ن ی بر محترم داشتن و تضم   ی خود مبن  تعهدات  دیبا   هادولت 

اطم   قی طر  نما   نانی که  دستگ   ند ی حاصل  بدون  باشند  قادر  بشر  حقوق  مدافعان    ، ضابطه بی   یگردها ی پ   و  های ر ی که 

تشکالت را محترم بدارند و    ی حق آزاد   دی با   مقامات.  دهند  ادامه   خود   ت ی فعال   به   ها ت ی اذ   و   آزار   و  حمالت   دها، ی تهد 

 . کنند  لغو   را   یمدن   جامعه   ی ها سازمان   ه ی عل ضابطه  بی   ت ی هرگونه محدود

 قوای قهریه از  غیرقانونیاعتراضات و استفاده   1.4

های نخست سال همچنان مشغول سازماندهی خود بودند تا  طی ماهلجزیره، عراق و لبنان  های اعتراضی در اجنبش

میز در اعتراضات آمنجر به ایجاد وقفه در این حرکات شد. معترضان  به خاطر شرکت مسالمت  19-این که شیوع کووید

زاران نیروهای امنیتی فدرال همواجه شدند. در عراق،    قضایی و محاکمهضرب و شتم و در مواردی پیگرد  با دستگیری،  

به عنوان توجیهی   19-ای کردستان از کوویدهای نخست سال دستگیر کردند. مقامات دولت منطقه معترض را طی ماه

استفاده از وسایل الکترونیک« ء  ان را به »سوبرای سرکوب اعتراضات در ماه می در شهر دوهوک استفاده کردند و معترض

 متهم ساختند.  برای سازماندهی اعترضات

قهریه از جمله اسلحه کمتر کشنده برای متفرق ساختن معترضان استفاده  قواینیروهای امنیتی در سراسر منطقه از 

یا   غیرضروریدر اکثر موارد به این دلیل که   غیرقانونی بوده است  غالباقهریه    استفاده صورت گرفته از قوایکردند.  

اند که غیر از کارایی اولیه شان بوده است. در عراق،  اده شدهها به نحوی استفبوده است و سالح  و افراطی  بیش از حد

ها تن از معترضان  های گاز اشک آور ارتشی استفاده کردند به نحوی که دهنیروهای امنیتی از اسلحه گرم و نارنجک

ماه لبنان در  در  نصریه کشته شدند.  و  دیاال، نجف  بصره، کربال،  بغداد،  فژانویهای  در  و  از  هوریه  امنیتی  نیروهای   ،

استفاده کردند که منجر به زخمی شدن صدها تن از معترضان شد. در  بدنی  صدمه   قصد ایجادالستیکی به   های گلوله 

پلیس   غیرقانونیتونس،  استفاده  غیرضروری    با  به  قهریه    قوایاز  و  مسالمتاقدام  اعتراضات  کردن  در  متفرق  آمیز 

چنان که   شلیک کرد  گاز اشک آور در مناطق مسکونی پرجمعیت  محابا بیشکل    کرد و بهفرمانداری جنوبی تاتاوینه  

های  گلوله به شلیک    ها و همچنین درون یک بیمارستان منفجر شدند. در ایران، نیروهای امنیتینارنجک ها داخل خانه

آمیز را از معترضان مسالمتگاز آشک آور اقدام کردند و جمعیت کثیری  و    الستیکی  هایای نوک تیز، گلولهساچمه 

 تم و دستگیری قرار دادند. مورد ضرب و ش

ی  ای علیه وخامت شرایط زندگبا شدت یافتن مشکالت اقتصادی، در میانه سال در برخی کشورها اعتراضات پراکنده

پاسخگو و  فساد  علیه  کشور  غرب  و  شرق  در  نادری  اعتراضات  لیبی،  در  گرفت.  گروه  صورت  و نبودن  مسلح    های 

کشتن حداقل  بود که به    ها ربودن معترضان و استفاده از سالح گرم علیه آناناین گروه  ؛ واکنشنظامی رخ داد شبه 

اعتراضات علیه عدم پرداخت حقوق برای سرکوب    مقامات کردی  . در شهر سلیمانیه در شمال عراق،منجر شدیک نفر  

ساز دستگیری  زمینه نادری  اضات  ه شد. در مصر، اعترمنجر به چندین کشت  استفاده کردند کهسالح گرم    ازو فساد  

ات اتهامات »تروریسم« و اتهامات مربوط به اعتراض  ها برای بازپرسی در خصوصو آنتن از معترضان و عابران شد   صدها 
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 قرار گرفتند. بازداشت  تحت

بر    ناظر   یالملل ن ی ب   ی داردها از استان  ردستشان ی ز   یت ی و امن   یانتظام   ن ی که مأمور   ندی حاصل نما   نان ی اطم   د یبا   مقامات 

  ی قوا از    ی رقانونی استفاده غ   هرگونه   د یبا   ز ی ن   و   کنند ی م   ت ی تبع   کشنده کمتر   ی ها اسلحه   ر ی و سا   گرم   اسلحه از    استفاده 

تجمعات    ی همواره حق آزاد   دیها با . دولت ندی را پاسخگو نما   مسئول   مأموران   و   داده  قرار   گرد ی پ   و   قات ی تحق   مورد   را  ه ی قهر 

 بشناسند.    ت ی به رسم ا  ر   ز ی آم مسالمت 

 شکنجه و بازداشت  طیشرا 1.5

شکنجه    معادلکه    یطیدر شرا  فیضع  هیو تهو  یربهداشتیغ   طیشرا  ،جمعیتکشور به علت ازدحام    نیدر چند  انیزندان

قرار داشتند. ازدحام    19-دیابتال به کوو  د یدر معرض خطر شد  شودیم  محسوب  ی رانسانیو غ   رحمانهیب  یرفتارها  ریو سا 

امکان  بدون    محاکمه  از  شیپ مدت    یبازداشت، از جمله بازداشت طوالن  ضابطهبی  یها وهیش  لیبه دل  هازندان   در  جعیت

مانند    اعتراض ادار  ا ی مصر،    ت یوضعمؤثر،  مانند وضعیبازداشت  فلسط  لیاسرائ  تی ،  بود. در مراکش،  نیو  معمول   ،

 دادند.  شیزندان ها را افزا تی، جمعریگهمه یماریه بمربوط ب قواعدنقض  لیکردن افراد صرفا به دل یبا زندان  مقامات

از    انیو مصر. زندان  نیو گاه پس از آن ممنوع شد، از جمله در بحر  سراسری  قرنطینه  یهادوره  یط  انیزندان  مالقات

 مند نشدند.  بهره شانیهاتماس با خانواده یبرا نیگزی جا یهاوهیگونه ش چیه

 ی افراد برا  شیآزماو وضع مقررات برای    مناسب  یبهداشت  و  یضدعفون  محصوالتدر توزیع  زندان    نمسئوال  مصر،  در

 ط یدر مورد شرا  یاظهار نگران  یرا برا  انیحال زندان  نیدر ع   نمسئوال  ن یا.  قصور کردندها  کردن آن   نهیقرنط  ای   دیکوو

  ی مارینش مناسب به باکو  یفقدان منابع برا  بهخود  مقامات زندان    ران،یمجازات کردند. در ا  شانیو سالمت  یمنیا

محفاظت بهتر در   خواهان انیزندان یهاو آشوب اعتراضات در واکنش به یتیامن یروها یناما اعتراف داشتند،  ریگهمه

استفاده    آورو گاز اشک  ایهای ساچمهگلوله،  های جنگیگلوله از جمله  ه غیرقانونی  قوای قهریاز    19-د یمقابل کوو

بود و در    ی افکنا  اغلب  ها زندان  درپزشکی    یهاشد. مراقبت  ی زندان  چندینشدن  ه کشته منجر ب  و این اقدامات  کردند

محروم شدند    ی پزشک  ی هابه مراقبت  یگاه عمدا از دسترس  یاسیبا سابقه س  انیزندان  ، یو عربستان سعود  رانیمصر، ا

و در   یپس از آزاد  یمدت کوتاه   ایشدگان در زندان  تن از بازداشت  35. در مصر، حداقل  رندیتا مورد مجازات قرار گ

 جان باختند. ، یکاف  پزشکی یهااز مراقبت یموارد، عدم برخوردار یو در برخ  یمشکالت پزشک جهینت

و به   ییبازجو  دوران  یط  ژهیوکشور ادامه داشت، به   18در حداقل    یتحت بازداشت دولت  های بدرفتار  ریو سا  شکنجه

مقامات    . دکردنمدارک حاصل از شکنجه محکوم    ساساها متهمان را بر  اه. در سراسر منطقه، دادگیریقصد »اعتراف«گ

 اخذ به منظور    زیو ن  شانیاسیس  اظهارات  ای  دیبخاطر عقا  انیمجازات زندان  یو مراکش برا  رانیمصر، ا  ن،یزندان در بحر

خود نوعی ه خودی  غالبا بکه    یمدت و بدون محدوده مشخص استفاده کردند، امر  یطوالن  ی»اعتراف« از حبس انفراد

 . دیآیم حساب به شکنجه

مقامات  .  دهند  قرار   خود   ی کار   ت ی اولو   در   را   ها زندان   در   موضوع ازدحام جمعیت   و  ی پزشک   ی ها مراقبت   یدبا   مقامات 

ها،  در زندان   19- د یکوو   وع ی ش   با   مقابله   منظور   به   اند آزاد کرده وضابطه بازداشت شده بی تمامی افرادی را که به نحو  باید  

  مقامات   . کنند  آزاد  را   ،ه محاکم   از   ش ی پ   شدگان بازداشت مثال    اند، شده   بازداشت   ضرورت   بدون   طور کسانی که ین هم 

رحمانه،  بی   تنبیهی  ی ها رفتار   مورد  در   ن ی همچن   و  ها بازداشتگاه   در  های بدرفتار   ر ی سا  و  شکنجه   وقوع   مورد   در  دیبا   ییقضا 

  به   ز ی ن   و   ت انجام دهند قا ی تحق   ، مدت ی طوالن   ی انفراد   حبس   از   ه فاد است   جمله   از   ها، زندان   در غیرانسانی و تحقیرآمیز  
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 . بخشند   ان یپا   قضایی  ی ندها ی فرا  در   شکنجه   تحت   اظهارات   به   استناد و    استفاده

 مصونیت از مجازات و دستیابی به عدالت  1.6

قوای غیرقانونی از  در سراسر منطقه، نیروهای امنیتی برای اقدامات خود در نقض حقوق بشر، به ویژه برای استفاده  

. مقامات ایران همچنان تعداد واقعی  رخوردار شدندب  از مجازات  کشنده یا کمترکشنده و نیز شکنجه، از مصونیت  قهریه

شته و علنا نیروهای امنیتی و اطالعاتی را برای ایفای نقش در  را را مخفی نگه دا  1398شدگان اعتراضات آبان  کشته 

های نخست وزیر تازه کشور مبنی بر اجرای تحقیقات در دادند. در عراق، وعدهار  قر   تجلیلسرکوب اعتراضات مورد  

، مقامات  شدگان عملی نشد. در لبنانهای این کشتهخانواده  های وارده به آسیب مورد کشتار صدها معترض و نیز جبران  

در   خصوصتحقیق  انجامقضایی  در  از    ات  غی  ۴۰بیش  استفاده  و  شکنجه  وقوع  درباره  اسلحه  شکایت  از  رقانونی 

. در مصر،  قصور کردندشده بود    2۰2۰و    2۰19های  صدها معترض در سالکمترکشنده که منجر به زخمی شدن  

د، البته قصور کردنهای قهری  شکنجه و ناپدیدسازی  تحقیقات موثر درباره شکایات مربوط به  مرتبا در انجام ها  دادستان

اسالم االوسترالی که های غیرسیاسی، مانند مورد  د در بازداشت در پروندهبه استثنای موارد نادر مربوط به مرگ افرا

 مغازه داری بود که دو روز بعد از دستگیری در ماه سپتامبر در بازداشت جان سپرد.

المللی برداشته است در سطح بین  مدت و طوالنی  دشوار  مسیریگویی که اغلب  به پاسخدر جهت دستیابی    گامچندین  

المللی بین  قوانینرا آغاز کرد تا موارد نقض  یابی  حقیقت ژوئن، شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت    شد. در ماه

ارتکاب   2۰16المللی را که توسط تمامی طرفین درگیر در لیبی از زمان سال  حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین

ای خطاب ویژه سازمان ملل در نامه  شناسانکارتن از  یافته بودند مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. در ماه دسامبر، هفت  

تواند مصداق  می 1367سال در مربوط به کشتار زندانیان  در جریانگذشته و  ایران اخطار دادند که تخلفات دولتبه 

تخلفات،  اجنای این  ادامه  صورت  در  و  شود  گرفته  نظر  در  بشریت  علیه  تحقیقات انجام  درخواست    کارشناسانت 

 خواهند کرد.را ی در این مورد المللبین

ین کشور همچنان ادامه دارد، به صورتی که دولت سرانجام ده سال پس از انقالب در تونس، فرایند عدالت انتقالی در ا

نهایی   برای جبران  صندوق را منتشر کرده و یک    «کمیسیون کرامت و حقیقت»گزارش  از قربانیان  مالی   خسارت 

  هایمختص این امر در جریان بود اما نیرویی کیفرهای مقابل دادگاه ها دراز دادرسی ها مورداست. ده تاسیس کرده

های پلیس به تحریم این فرایند ادامه دادند و در همان حال، افسران تحت اتهام نیز از ارائه پاسخ به  یتی و اتحادیهامن

 . کردندهای دادگاه امتناع احضاریه 

های  لیبی، عربستان سعودی و سوریه، دادگاه، اسرائیل، مناطق اشغالی فلسطین،  در کشورهای منطقه شامل مصر، ایران

های تحت نظارت  محاکمهو    به کار گرفته شدندبه نحو گسترده    امنیتی، انقالبی و  نظامیهای  یر دادگاهاستثنایی نظ

نیز   کیفری عمومیهای  دگاهمقابل دا  هایمحاکمهدادرسی منصفانه را زیرپا گذاشتند.    نیموازبه شدت    هااین دادگاه

جمعی نیز همچنان جریان داشت. در برخی کشورها، مخصوصا در    های معیوب بودند و محاکمهاغلب به حد مشابهی  

گذاشته    اجرا  به  های شدیدا غیرمنصفانه صادر و مصر، ایران، عراق و عربستان سعودی، مجازات اعدام در پی دادرسی

 شد. 

ارتکاب تخاسرائیل همچنان   داد و در این  ها ادامه  المللی، علیه فلسطینیبین  جرایم، از جمله  یافتهسازمان  لفاتبه 

المللی همچنان  بین   دیوان کیفریدر    های مقدماتی پیش از محاکمهدادگاه  ی اززمینه از مصونیت برخوردار بود. یک
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مکن  ین بود؛ امری که ممناطق اشغالی فلسطدیوان برای رسیدگی به وضعیت  مشغول بررسی مسأله صالحیت این  

 المللی در این منطقه شود.بین  جنایاتدرباره    رسمی  ن تحقیقاتاست منجر به جواز یافتن دفتر دادستانی برای گشود

های تحت حکومتش در اسرائیل و نیز در مناطق تحت  اسرائیل همچنان به اعمال تبعیض نهادینه شده علیه فلسطینی

به نحوی که حدا نیز در منطقه تحت اشغال کرانه باختری    996قل  اشغال ادامه داد،  با  فلسطینی را در اسرائیل و 

 هایشان مورد آوارگی اجباری قرار داد. نابودساختن خانه

درباره    ه ی بر قوه مجر   یی از نظارت قضا   نان ی را به منظور حصول اطم   ی ت ی امن   ی ها نیرو   ی اعضا   د یبا   کشورها   یی قضا   مقامات 

 کنند.   ت ی بدون توسل به مجازات اعدام رعا   را   منصفانه  ی دادرس   ن ی مواز   ز ی ن و   ندی گو نما تخلفاتشان پاسخ 

 مسلحانه جریان منازعات در المللنقض قوانین بین  1.7

ها درگیری مسلحانه در این مناطق دچار سختی زندگی شهروندان در عراق، لیبی، سوریه و یمن همچنان در اثر سال

تغییر منعکس کننده  حکومتیریو غ  حکومتی  یهاتوسط طرفمناطق ها در این  و نوسانات در سطح خشونت ، بود

 ی نبرد و منافع نیروهای نظامی خارجی بود. ها در عرصهپیمانیهم

بشردوستانه شدند.    ی الملل  نیب  نیقوان  یموارد نقض جد  ریو سا  ی جنگ  ات یجنا  رتکبها میریمتعدد در درگ  یهاطرف

  ی مسلح ها، گروهیبی. در لزدند  یرنظام یغ   ی هارساخت یز  ای   انیرنظامیغ   هیعل  میحمالت مستقدست به    ها ی طرفبرخ

الخدرا در    یعموم  مارستانیبهداشت ادامه دادند. ب  کنان بخش و ربودن کار  ی به حمله به مراکز درمان  ان یو شبه نظام

  ل یآور  های اهم  شده بود، در  نییتع  19-کووید  مارانیدرمان ب  یت بهداشت برا، که توسط وزارلیبی   تختی، پاسطرابل

ادلب،    یهااستان  ی شهرها  یی بمباران هوا  قیاز طر  هیو روس  هیسور  یدولت   یروهایقرار گرفت. ن  گلوله بارانمورد    ی و م 

 ها و مدارس حمله کردند.  مارستانیاز جمله ب ی رنظامیغ های  ساختمانو  انیرنظام یبه غ  ماًیحماه و حلب، مستق

نظامیان و اهداف نظامی را از غیرنظامیان و اهداف    که  زدند  یحمالتدست به    ،در منطقه  ریدرگ  یهاطرف  تمامی   باًیتقر

و گلوله باران   یی حمالت هوا  نتیجهدر    انیرنظامیشدن غ   یمنجر به کشته و زخم  دادند و اینغیرنظامی تمیز نمی

تخلفات    ریو سا  ی گجن  اتیارتکاب جنا  یبا توپ ، خمپاره و راکت شد. انتقال اسلحه مورد استفاده برا یمناطق مسکون

ادامه   منیدر    انیبه شبه نظام  ینظام  زاتیسالح و تجه  یرقانونیبه انتقال غ   یهمچنان ادامه داشت. امارات متحده عرب 

  سازمان ملل متحد   یحاتیتسل  میتحر  با نقض  یو امارات متحده عرب  هی، ترکهیروساز جمله    یی، کشورهایبیداد. در ل

  هی. ترکادامه دادند   شده  ضد نفر ممنوع  یهانیاز جمله م  ینظام  زاتیحه و تجهسلا با متحدان خود  به تأمین    همچنان

افراد  و    انیرنظامیمنجر به کشته شدن غ  ها شرکت کردند ویی مستقیما در این درگیریحمالت هوا  قیاز طر  و امارات

  یامخود را از مبارزات نظ  میمستق  تیحما  المللیبا نقض قوانین بین  هی ، روسهیدر سور ها شدند.غیردخیل در درگیری 

 کرد.  تیبودند، حما کشتارو یی آدم ربا ریکه درگ  ی مسلح یهااز گروه هیکه ترک یحفظ کرد، در حال  ی دولت یروهاین

بشردوستانه را محدود    هایبه کمک  یدسترس  کیتاکت  کیهمچنان به عنوان    نیروهای عامل در این منطقهاز    یبرخ

  ی هابه مراقبت  دهید  بیآس  انیرنظامیغ   یدسترس  ژهیو به و   ندکرد  دی را تشد  یماع اجت  ی مشکالت اقتصادبدین ترتیب  و  

  نه به طور خودسرا  ریدرگ  ی هاهمه طرف،  منی. در  نمودند  فیتضع  19-کووید   ریهمه گ  یماریرا در طول ب  پزشکی

افتادهنظام پزشکی    تیبشردوستانه را محدود کردند و وضع  یهاکمک پا  از    ٪ 5۰  فقط  ، کهرا  آن کشور  پیشاپیش 

سا  ها مارستان بی درمان   ریو  بودآن    یمراکز  کار  به  دولت سورساختندتر  میوخ  مشغول  مانع دسترس  هی.    یهمچنان 

  یمستقر در دمشق شد، به طور  ی ن المللیب  یردولتیغ   ی هاو سازمان  دوستانه سازمان ملل بشرهای  نیازمندان به آژانس
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به   هیترک  مرز  کمک ازارسال    یسازمان ملل برا  تی امن  یشورا  سطتصویب شده توسازوکار    که برای بسیاری از مردم،

 ت. افی از چهار به دو کاهش  از مرز ، اگرچه تعداد نقاط عبورد مان ی نجات باق مجرایعنوان تنها 

درگیری اسرائیل،  جنوب  و  غزه  گروهدر  و  اسرائیل  میان  پراکنده  مسلحانه  یافتند.  های  وقوع  فلسطینی  مسلح  های 

 حاصره غیرقانونی نوار غزه ادامه داد.  اسرائیل به م

به    دی آنها با   ژهی کنند. به و   ی رو ی بشردوستانه پ   ی الملل  ن ی ب   ن ی از قوان   دی مسلحانه با  یها ی ر ی در درگ   ل ی دخ  ن ی طرف 

تمایز قائل    ان یرنظام ی غ ی که بین نظامیان و  و حمالت ی رنظام ی غ   ی ها  رساخت ی ز   ا ی  ان ی رنظام ی غ   ه ی عل   م ی حمالت مستق 

کنند.    ی خوددار   ی رنظامی منفجره با اثرات گسترده در مناطق غ   ی ها از استفاده از سالح   دهند وخاتمه  شوند  نمی 

در تناقض با    تسلیحات   نی استفاده از ا   یصورت وجود احتمال باال   در را   تسلیحات   انتقال   دی با  ینظام   یها درت ق

 باال بوده است.   در منطقه  ی جار   ی ها ی ر ی در درگ و این احتمال    ند ی متوقف نما   ی المللن ی ب  ن ی قوان 

 پناهندگان، پناهجویان، مهاجران و آوارگان داخلی قوق ح 1.8

ها که از پیش به علت ازدحام بیش از حد در معرض خطر شدید پناهندگان، مهاجران و آوارگان داخلی ساکن در کمپ

ضربه   ، 19-کوویدهای رفت و آمد تصویب شده به منظور جلوگیری از شیوع  از محدودیت  بودند،   19-ابتال به کووید 

  و   را محدود کرد   ها خارج از کمپ  های شغلیفرصتبه    ها آندسترسی    ها . این محدودیتسخت و مضاعفی خوردند

 کاهش داد. بشردوستانه را به شدت    نفعاال توسط رسانیکمکهمین طور امکان 

نفر  ونیلیم 1 یشه افزامنجر ب هیسور یدر شمال غرب یرنظامیغ  یها رساختیو ز انیرنظامیحمالت به غ  گیریشدت

. در عراق، مقامات حداقل  گشت  هیمرز ترکی  کینزد در  آوارگان    ی پیشاپیش بیش از حد شلوغهااردوگاه  به  تیجمع

 مشکوک به ارتباط افراد محکوم ساختند. مجدد  یبه آوارگ  اها هزار نفر رده و این چنیناردوگاه آوارگان را بستند  1۰

 سازی قهری قرار داشتند.دی و ناپد ضابطهبیخطر بازداشت در «  موسوم به »داعش  گروه مسلحبا 

از سوریه   2۰11ملیون پناهنده را که از زمان آغاز بحران در سال    5اردن، لبنان و ترکیه همچنان بخش اعظم از  

لیت مسئو  این  بار  رشو پذیالمللی در ایفای نقش  گر شکست جامعه بیناند بر عهده گرفتند، امری که نشانگریخته 

های  قرنطینه و محدودیتهایی بودند که بیش از دیگران از وضعیت  ست. در اردن، پناهندگان سوری از جمله گروها

آسیب خوردند چرا که این افراد اغلب به نحو غیررسمی استخدام شده یا فاقد قراردادهای مکتوب،    19-مرتبط با کووید 

 هستند. جازه کار معتبر امنیت اجتماعی و بیمه سالمت یا ا

، بسته شدن مرزها و  19-های پناهندگان، پناهجویان و مهاجران با تاثیرات اقتصادی کوویدرنجو    در لیبی، مشکالت

افراد را  محدودیت این  های  بازداشت  مورد های عبور و مرور شدت هرچه بیشتری یافت. عامالن دولتی و غیردولتی 

. قرار دادندو کار اجباری    ،های جنسیایر خشونتها، تجاوز و سیو سایر بدرفتار  شکنجه  قتل،  ربایی،، آدمضابطهبی

توسط گارد ساحلی لیبی که تحت حمایت اتحادیه اروپاست، مورد    شانهایبه دنبال توقف قایقهزاران نفر از این افراد  

 ی اخراج گشتند.تن دیگر بدون طی روند قانونی از لیبی شرق   6۰۰۰ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند، در حالیکه حداقل  

د. مقامات  مقامات به دستگیری و بازداشت مهاجران بدون مدرک ادامه دادند، امری که اغلب از دالیل قانونی عاری بو

  17۰۰۰ها، امتناع نمودند و بیش از  قانونی به مهاجران بازداشت شده، گاه برای ماه  مجراهای اعتراض  ارائهالجزایری از  

شان در مرکز  شکایت خود علیه بازداشت  مهاجر در پرونده  22در تونس، گروهی متشکل از    تن از آنان را اخراج کردند. 
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 وزارت کشور با آزاد کردن تدریجی آنان موافقت کرد. اوآردیا پیروز شدند و در نتیجه 

پناهجو   ندگان پناه   م ی رمستق ی غ   ا ی  م ی مستق   ی اجبار بازگرداندن    روند   د ی با   زبان ی م   ی ها دولت  سور   ان ی و  س   ه ی به    ر ی ا و 

  سهم   د ی کشورها با   ر ی و سا  ی غرب   ی کشورها  و را متوقف کنند،    هستند  رو   روبه   ی جد   خطرات   با   جا آن   در   که   یی کشورها

 . ندی نما  تقبل   « اسکان مجدد »   برنامه   ق ی از جمله از طر   نه ی زم   نی ا   در خود را    ی ها   ت ی از مسئول   ی شتر ی ب 

 کارگران  حقوق 1.9

ها هزار نفر از ده ر به بیکاری گسترده در سطح منطقه شد. در مصر، منج  19-گیر کوویدتأثیرات اقتصادی بیماری همه

حقوق کمتری بپذیرند، بدون وسایل محافظتی به کار ادامه دهند  کارکنان بخش خصوصی اخراج شدند، یا ناچار شدند  

شان از ادههای کارگری اغلب به خاطر استفهای بدون حقوق و نامحدود بگیرند. کارگران و اعضای اتحادیهیا مرخصی

دولت    م یمعلمان با تصم  هیدولت و اتحاد   دار میانسابقهاختالف    کحق اعتصاب با بازداشت مواجه شدند. در اردن، ی

با اعتراضات   که  شدت یافت، اتفاقی   19-بهانه کوویدبه    2۰2۰سال    انی تا پا  یمسدود کردن حقوق بخش دولت  یبرا

  ی اعضاو    هیاتحاد  یها نفر از اعضابرد، ده  ورشی  هیشعبه اتحاد  13اردن به    سیمواجه شد. پل  گوستدر ماه ا  دیجد

 داد.  هیحکم به انحالل اتحاد یکرد و دادگاه  ریرا دستگ رهیمد ئتیه

پذیر کارگران مهاجر شد که در کشورهای گیر، منجر به افزایش وخامت وضعیت پیشاپیش آسیب شیوع بیماری همه 

ربستان سعودی و امارات متحده عربی استخدامشان تحت اداره سیستم  بحرین، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، ع 

  ی استخدامیهاو آژانسکارفرماها  های  که از حفاظت کافی دربرابر سواستفادهقرار داشت. کارگران مهاجر    «کفالت»

غیربهداشتی    برخوردار نبودند، با اخراج خودسرانه و حقوق پرداخت نشده مواجه شدند و همچنین در اثر کار در شرایط

قرار گرفتند.  این افراد    19-ها بیش از دیگران در معرض خطر ابتال به کوویدها و پناهگاهو ازدحام بیش از حد کمپ

های نقدی و منحصر به فرد  اجتماعی یا مشاغل جایگزین دسترسی داشتند چرا که کمک  هایبه ندرت به حمایت

ای که اردنی بودند  برای نمونه در اردن تنها کارگران روزانه   ؛ شدود میها به اتباع کشورها محداضطراری از سوی دولت

تلقی شدند. هزاران کارگر مهاجر با از دست دادن مشاغل خود اجازه اقامت خود را    ها واجد شرایط دریافت این کمک

آن عده از این افراد  قرار گرفتند.  از کشور نیز از دست دادند و در نتیجه در معرض خطر دستگیری، بازداشت و اخراج

نتوانستند چنین کنند.  19-کووید های سفر وضع شده در رابطه با  که مایل به ترک کشور بودند نیز در اثر محدودیت

ها شامل کوویت و عربستان سعودی، اجازه اقامت را تمدید کرده یا تخلفات مربوط به اجازه اقامت را عفو  برخی دولت

 های باز قضایی ترک کنند. اد کشور را در صورت نداشتن بدهی یا پروندهکردند که به این افراد اجازه د

، بخصوص در کشورهای حوزه خلیج هیت از کارگران مهاجر در چندین کشور منطقاصالحاتی به منظور افزایش حما

وانینی  دهند اعالم شد. در عمان و قطر، مقامات قفارس که بیشتر جمعیت نیروی کارش را کارگران مهاجر تشکیل می

ییر دهند. در کویت،  دهد شغل خود را بدون نیاز به اجازه صاحب کار تغتصویب کردند که به کارگران مهاجر اجازه می

به   مربوط  پرونده  سه  حداقل  کارانآزار  مقامات  صاحب  توسط  مهاجر  خانگی  کارگران  همچنین فیزیکی  و  شان 

 نونی را تحت پیگرد قانونی قرار دادند. انسان و تبادل ویزای غیرقا قاچاق هایی در مورد پرونده

ها  از حق اعتصاب برخوردار باشند. دولت   هاآن که حقوق کارگران اجرا شده و    ند ی حاصل نما  نان ی موظفند اطم   هادولت 

  ستم ی بسط دهند و س   ز ی مهاجر ن   ی کار را به کارگران مهاجر، از جمله کارگران خانگ  ی ت ی حما   ن ی قوان   د ی با  ن ی همچن 

 بردارند.   ان ی م را از    « کفالت » 
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 زنان و کودکان دختر  حقوق 1.10

منطقه   کشورهای  در  در  جمله  تونسریالجزااز  و  مراکش  اردن،  عراق،  خطوط  یهاسازمان  ،،  زنان،   تماس  حقوق 

و درخواست    ی خشونت خانگ  لیدرخواست کمک به دل  شیاز افزا  دیدگانخشونت   های مخصوصسرپناه  ای  رسانیاری

و    تیکو  عراق،  ایران،  اردن، در  «ناموسیبه اصطالح »  یهاخبر دادند. قتل  قرنطینه  یهادر دوره   یپناهگاه اضطرار

،  یبی. در لقصور کردندها  این قتلعامالن  محاکمه و مجازات    در اقدام به  مقامات  در حالی که  ادامه داشت،    نیفلسط

قرار دادند،    قتلو   یی ، آدم ربای مجازیدر فضا، ارعاب  جنسی  آزارزنان و دختران را مورد    ی، دولت   ریو غ   دولتی   عامالن 

حجاب    زیآمضی تبع  نیقوان  «یاخالقامنیت  »  سی، پلرانی. در ایازدر بنغ  یلیوک  ی،براسپرونده حنان ال  به طور نمونه در

 .اعمال کرد به زنان و کودکان دختر هرروزه زیو حمالت خشونت آم تیبا آزار و اذ اجباری را

ازدواج، طالق، حضانت  قوانین    دار در قانون مواجه بودند، از جمله دررابطه باو ریشه زنان همچنان با تبعیض گسترده  

مناصب   دسترسی  فرزندان، ارث و عالوه بر این، در ایران و عربستان سعودی، در حوزه قوانین مربوط به استخدام و

دادخواهی و  های ی زنان به راهتاثیر شدیدی بر دسترس قرنطینه سراسریهای ها طی دورهسیاسی. تعلیق روند دادگاه

های اضطراری  موارد خشونت علیه زنان در مراکش یا درخواست   محاکمه  یمینهز  داشت، از جمله در خسارت  جبران  

پرونده به  هدایت  مربوط  تحت  آنالین  کارزار  یک  مصر،  در  کشورها.  سایر  و  تونس  در  نفقه  یا  فرزند  حضانت  های 

منتهی گشت، با این حال  ه  محاکمی چندین مرد متهم به تجاوز شد که به یک  های جوان منجر به دستگیرفمینیست 

ها شهادت داده بودند نیز زدند. حداقل نه زن مقامات دست به دستگیری بازماندگان و شاهدانی که در این پرونده

تحت   TikTok  خاطر ویدئوهایهای اجتماعی در مصر به اتهام »تخلف از اصول خانوادگی« بهاینفلوئنسر در شبکه 

 قرار گرفتند.  محاکمه کیفری

های بیشتر انگاری خشونت خانگی تصویب کرد، طرحی که حمایتمثبت، مجلس کویت طرحی را برای جرم   در گامی

 گیرد. و همچنین خدمات پزشکی و قانونی برای قربانیان خشونت خانگی در نظر می

  ه ی شونت عل علنا هرگونه خ   د ی در عمل، با   ز ی ر قالب قانون و ن زنان د   ه ی دار عل سابقه   ض ی عالوه بر توجه به تبع   مقامات 

  ی قربان   دختر کودکان  قرار دهند که زنان و    تی را در اولو   ییها است ی س   تصویب  دی با   مقامات.  ند ی نما  محکوم علنا  زنان را  

 . کندی م   ها را پاسخگو و عامالن خشونت به آن  سازد ی موثر برخوردار م  یجبران عدالت و اقدامات  خشونت را از  

 جندر و بیناجنسی  ترنس ، اگرهمجنسگرا، دوجنس   حقوق افراد 1. 11

های  محاکمهدر سراسر منطقه با آزار و اذیت، دستگیری و    یناجنسیب  و  جندرترنس  گرا،دوجنس   همجنسگرا،افراد  

یا    کیفری یا هویت جنسیتی واقعی  بودند. در برخیضو فرمبه خاطر گرایش جنسی  عاینات  کشورها، م  شان روبرو 

همجنس جنسی  رفتار  مدرک  حصول  منظور  به  است  شکنجه  معادل  که  اجباری  مردان  مقعدی  مورد  در  گرایانه 

دو همجنس را جرم تلقی کرده و   مندانه بینرضایت همچنان روابط جنسی کیفریهای  اعمال شد. دادگاههمجنسگرا 

پلیس  مربوط    یا سایر قوانین  «عمومی»عفت  اغلب مردان و گاهی زنان را طبق اصل   به این مساله محکوم کردند. 

گرایانه« توصیف شد جشنی که به عنوان یک »ازدواج همجنس شرکت در  نفر )زن و مرد( را به خاطر    ۴۴الجزایر  

متعاقبا میزبانان را به سه سال و تمامی مهمانان را به یک سال حبس در زندان به جرم    یدستگیر کردند و دادگاه

محکوم ساخت.   مقررات قرنطینهقانون جزا و نیز بخاطر رعایت نکردن    338« تحت بند  و »فساد»تبلیغ همجنسگرایی«  

کند، محکوم انگاری میقانون جزا که »لواط« را جرم  23۰مرد و یک زن را تحت بند    15های تونس حداقل  دادگاه
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ادامه داده    شانمفروضجنسیتی  مردان به خاطر گرایش جنسی یا هویت    بازداشتکردند. در لیبی، نیروهای الردا به  

 قرار دادند.  ی بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلیهاو آنان را تحت شکنجه و سایر رفتار

د و هرگونه  ن اند آزاد نمای شده   بازداشت شان  ض و فر م ها باید تمامی افرادی را که به خاطر گرایش جنسی واقعی یا  دولت 

روابط جنسی رضایتمندانه  که    مواد قانونی را باید  گذار  قانون . مقامات  کنند و  لغ   تحت پیگرد قرار گرفته را اتهام علیه افراد  

لغو کنند، معاینات مقعدی را متوقف سازند و قوانینی به منظور ممنوعیت    اند، کرده انگاری  جرم میان دو همجنس را  

 هویت جنسیتی تصویب نمایند.  و اعمال تبعیض بر اساس گرایش جنسی 
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 ایران  . 2

با استفاده غیرقانونی از    یت ی امن   یروها ی سرکوب کردند. ن   تجمعات را ها و  تشکل شدت حقوق آزادی بیان،    مقامات به 

را  اعتراضات  بازداشت    قوای قهریه  به  مقامات  نیز  و    و دگراندیش  صدها معترض، مخالف  ضابطه بی سرکوب کردند. 

و    اتنیکی  ی ها ت ی اقل   ن ی مچن . زنان و ه ند کردرا به حبس و شالق محکوم    ی ار ی حقوق بشر ادامه دادند و بس   ان مدافع

ی بیرحمانه،  ها رفتار   ر ی ، شکنجه و سا های قهری سازی د یبودند. ناپد رو  ه خشونت روب   نیز و    نهادینه شده   ض ی با تبع   ی مذهب

  ی ها مجازات .  اعمال شد  از مجازات   مرتکبان   ت ی مصون   و همراه با یافته  سازمان صورت گسترده و  به    غیرانسانی و ترذیلی 

نقض شد.    یافته سازمان به طور   منصفانه  یشکنجه، از جمله شالق و قطع عضو، اعمال شد. حقوق دادرس  معادل  یبدن 

  انه ی مخف   گر ی د  ی عام و برخ   ء ها در مال اعدام برخی  استفاده شد.    ی اس ی سرکوب س   ی برا   ی از مجازات اعدام به عنوان سالح 

پنهان  . مقامات با  سن داشتند سال    18  ر ی ز   جرم   وقوع   شدند که در زمان ی می افراد   شامل گان  اعدام شد .  صورت گرفتند 

بقایای سرنوشت  مند  نظام کردن   دفن  مخالف   ن ی چند   و محل  دگراندیش  هزار  سال    ی اس ی س   و  در  مورد    1367که 

  ادامه دادند.   ت ی بشر   ه ی عل   اتی جنا ارتکاب  ، به  ندداعدام ش   انه ی مخف  و   فراقضاییو به طور  ناپدیدسازی قهری قرار گرفته  

 رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت. یب گورهای جمعی، که باور می روند تخر 

    زمینهپس  2.1

قاسم   به  کایآمر نیبدون سرنش یمایپس از حمله هواپ   یافتهشدت یهاتنش، در هنگامه (1398دی   18ژانویه ) 8 در

پاسداران  ی،مانیسل سپاه  شدن    ،فرمانده  کشته  به  منجر  که  عراق  سپاه وی  در  سمت   شد،  به  موشک  با  پاسداران 

آن شد. پس از    نیسرنش  176کشته شدن    ه و موجبکرد  کیشل  رانیا  ییهوا  یدر فضا  نیاوکرا  یمسافربر  یمایهواپ 

 . معرفی کردند« یانسان یخطا» علت سرنگونی هواپیما را رانی، مقامات اهیگذاشتن اول شسرپوکاری و مخفی

 ادامه داد. هیمسلحانه در سور منازعات در  ی سوریهولتد یروهایخود از ن  ینظام  یبانیبه پشت رانیا

  3۰۰  حداقل،  ی خبریهاگزارش   نا بر؛ ببه شدت زیر فشار قرار گرفت  19-گیر کوویدبیماری همه  به دلیل  نظام پزشکی 

 از کارمندان بخش سالمت در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.   نفر

ی را در آورعواقب زیانو  گذاشت    ی منف  ریتأث  ایران  همچنان بر اقتصادتحده  م  االتی اعمال شده توسط ا  یهامیتحر

 به همراه داشت. یو فرهنگ  ی، اجتماع یاز حقوق اقتصاد  یمندبهره زمینه 

  باره وضعیتگر ویژه سازمان ملل درگزارش   ماموریت، شورای حقوق بشر سازمان ملل،  (1399  فروردینمارس )  در ماه

 ناظران مستقل حقوق بشر اجازه  ایکارشناسان سازمان ملل   ریو سا یمقامات به وتجدید کرد. حقوق بشر در ایران را 

 ندادند.  ورود به کشور را

 ات و تجمع ت آزادی بیان، تشکال 2.2

 آزادی بیان، تشکالت و تجمعات را سرکوب کردند.   مرتبط با شدت حقوق  مقامات به

حقوق    ی هامستقل و گروه  یاسیاحزاب س  های قبل فعالیتن سالهمچوی  و اطالعات  ی تیامن  ی وزارت کشور و نهادها
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 یخارج  یاماهواره   یونیزیتلو  ی هاکانال  ایجاد اختالل درها و  . سانسور رسانهرا ممنوع کردند  ی و جامعه مدن  یبشر

 .مسدود ماندند وبیوتیو  ترییبوک، تلگرام ، تو سیهمچنان ادامه داشت. ف

  ان ی. در مباقی ماندند  ضابطهبیبازداشت    تحت  خود   انسانیاز حقوق    زیآمده صلحاستفا  لیبه دلهمچنان  صدها نفر  

از   سندگان یهنرمندان، نو،  ی اسی، مخالفان سیارسانه  فعالیننگاران،  ها معترضان، روزنامهآن  و مدافعان حقوق بشر، 

کنشگران  ،  محیط زیست  فظانها، محاتی، فعاالن حقوق اقلگرانجمله وکال، مدافعان حقوق زنان، فعاالن حقوق کار

در    ییقضاو فراگسترده    یهااعدام  اقدامات جبرانی در خصوص، عدالت و  قتیحق  جویندگانمجازات اعدام و    مخالف

 موقت محروم شدند.  یو آزاد عفواز  ی دتیعق  ی. صدها زنداند داشتندوجو  ،6۰ یدهه

  یدر حصر خانگ  اکمهگونه اتهام و مح  هر  و زهرا رهنورد بدون  یموسو   نیرحس ی، م یکروب   یمهدی،  اسیمخالفان س

 ماندند.  ی باق ضابطهبی

این  مقامات   طی  نحو  سال،  بانک  ی رقانونی غ   به  به همکاری  نگارانخبر  از  یاریبس  هایییدارا  ای   ی حساب  با    مشغول 

ا  یهارسانه از  خارج  خانواده  نیز  و  ران یمستقل  و  بشر  حقوق  را  آن  یهامدافعان  و  ها  کردند.  تعطیل  ها  آنمسدود 

والدفرزندان  نیهمچن سا  ترمسن   نی،  معترض  یاعضا  ریو  را  خبر،  ناخانواده  بشر  حقوق  مدافعان  و  قبال  نگاران  در 

  ی ریدستگ  ای   یی، بازجودی تهد  مورددر اعتراضات،    ها آن  شرکت   ایشان  بستگان  یحقوق بشر  ا ی  ینگارخبرهای  فعالیت

 قرار دادند.  ضابطهبیو بازداشت 

ای ساچمه یهاگلوله  کی، از جمله شلقهریه قوایاز   یرقانون یغ   با استفاده یتیامن یروها ی، ن(1398 ه دی ماژانویه )در 

آمیز افراد معترض به سرنگونی هواپیمای  مسالمت  تجمعات  فلفل،  یگاز اشک آور و اسپر   ،یکیالست  یهاگلولهتیز،  نوک

  ضرب و شتم  موردو وسایل مختلف    مشت  ، با لگدمعترضان را    نیها همچن. آنکردند  اوکراینی و دادخواه را سرکوب

  1. کردند ریدستگضابطه ها نفر را به صورت بیدهو  قرار دادند

،  مجلسمستقل در آستانه انتخابات    هایگزارش ، به منظور سرکوب  (1398  دی و بهمن)  ژانویه و فوریهدر    مقامات

 ها هدف قرار دادند. ییو بازجو  یخانگ  یهای، بازرسهضابطبی  هایو بازداشت  ها ی ریدستگ بانگاران را خبر

در   اتانتقاد  مسکوت نمودن  منظوربه  و  19-کووید  درباره  مستقل  هایاز گزارش   یریجلوگ  یرا برا  یاقداماتمقامات  

نگاران دستور خبرها و  به رسانه  یدادند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  صورت  ریگهمه این بیماری  مورد نحوه برخورد با  

در رسم  هایگزارش   داد  آمار  و  منابع  از  فقط  پل  استفاده  یخود  »  بامقابله    یبرا  یبریسا  سیکنند.   عاتیشاآنچه 

و تعداد    ، کرد  جادیا  ژه یگروه وکار  ک ی  نامید،   ی اجتماع   یهادر شبکه  19-کوویدمربوط به    «یاخبار جعل»و    «یبریسا

 ییبازجو  یشدند، برا  ریدستگ  گرانیبهداشت و د  حوزه، کارکنان  ی اجتماع   یهانگاران، کاربران شبکه از روزنامه  یادیز

استان  در  از سقز    یپور، پزشکوسف ی  می، رح(1399)فرودین    لیبه آنها اخطار داده شد. در ماه آور  ایاحضار شدند  

  «یاذهان عموم  شیتشو»و    «نظام  هیعل  غیتبل»  به  19-کووید خود در مورد    ینستاگرامیا  یهاپست   ل یکردستان، به دل

 شد. متهم 

 

 ( 1398 ید 25 ،یمطبوعات  هی انی ب) اند«کرده  یزخم را معترض هاده  یرقانون یغ ابزار از استفاده با یتی امن یروهای»ن 1

https://t.me/Amnesty_International/1532
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 هابدرفتاریشکنجه و سایر   2.3

، به نحو گسترده  بازجویی  در دوران تحقیقات و ویژه  به  غیرانسانی و ترذیلی،   ،ی بیرحمانهشکنجه و سایر رفتارهااعمال  

 ادامه یافت.  یافتهسازمانو 

، ضرب و  النی مدتی طوانفراد  مورد حبسرا    شدگانبازداشتو مقامات زندان،    یتی و امن  ی ، اطالعاتنیروهای انتظامی 

ن سئوالم  2. قرار دادند  یو خشونت جنس  یکی، شوک الکتریی ایمیمواد ش  یاجبار  زی، تجوکردن  آویزان، شالق،  جرح

  اند،حبس شده  ی اسیس  های زهیانگ  ا را که ب  ی انیزندان  ریو سا  ی دتیعق  انیعمداً زندان  نیهمچنمقامات دادستانی  زندان و  

 3. ردندکمحروم  پزشکی مناسب  یهااز مراقبت 

قانون مجازات اسالمی  در  عضو، تصلیب و سنگسار    قطع بدنی معادل با شکنجه، شامل شالق، کورسازی،    های مجازات 

 .  باقی ماند 

  های و نیز فعالیت  ، ضرب و جرحسرقت.  شالق محکوم شدند  به  نفر  16۰برومند، حداقل    بنیاد عبدالرحمنبنا بر گزارش  

ق حمایت  بالمللی  بین  وانینتحت  مسالمتحقوق  اعتراضی  تجمعات  در  شرکت  مانند  روابطشر  جنسی  آمیز، 

مشمول مجازات   های مختلطشرکت در جشن   و،  گرایانههمجنس  مندانهروابط رضایت،  مندانه خارج از ازدواجرضایت

 شدند.  گذاشته اجرا  به بسیاری، احکام شالقموارد در  شالق شدند. 

 عضو قرار داشتند.    قطعیجان غربی، حداقل شش نفر در خطر یه در استان آذربادر یک زندان در ارومفقط 

زندانی   دادند،  چندین  از دست  را  خود  جان  شرایط مشکوک  در  ویدئوییو  مرد  و  تصویری  نشان    یدریافت   شواهد 

از آنمی از مرگشان شکنجه شده بودهدادند حداقل دو تن  از این دو نفر که  اندها پیش    )فروردین  در آپریل. یکی 

 .سال سن داشت 18زیر   در زمان وقوع جرم درگذشت (1399

 زندانیان  حق سالمت 2.4

،  جمعیتاز ازدحام    انی. زندانباقی ماند  یرانسانیو غ  رحمانهیها همچنان بها و بازداشتگاهاز زندان   یاریدر بس  طیشرا

  های بهداشتی سرویسب و  ، تختخوای ناکاف  یدنی، غذا و آب آشامآلوده و غیرسالم  طی آب گرم، شرادسترسی محدود به  

در معرض خطر ابتال به    شتریبرا  ها  آن  ، و این شرایطرنج بردند  به حشرات  محیط  ی نامناسب و آلودگ  هی، تهوی ناکاف

 قرار داد.  19-کوویدبیماری 

فاصله و    در  به  ،  (1399  اردیبهشت  تا  1398  اسفند)می  فوریه  پاسخ  در  کوویدبیماری همهمقامات  موقتا  19-گیر 

  ( 1399  مرداد)  جوالی  شده در ماهی درز  رسم  یها را عفو کردند. نامه  گریهزار نفر د  1۰  را آزاد  و  یزندان  128۰۰۰

  ی ، از جمله محصوالت ضد عفونامکانات بیشتر  یها برامکرر سازمان زندان  ی هانشان داد که وزارت بهداشت درخواست 

وایتکس  از استفاده نادرست مقامات از  انیاز زندان  یرخ. باست هگرفت  دهی را ناد تیو محافظ یپزشک زاتیکننده و تجه

 

   (MDE 13/2891/2020: شناسه) رانیا در 98 آبان اعتراضات یپ در شکنجه و یدسازی ناپد گسترده، یهای ریستگد: تیانسان  رانگرانیو 2

 ( MDE 13/2237/202: شناسه)  دارند«  ازین یپزشک یهامراقبت  به شدهشکنجه  انی زندان» 3

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/fa/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/2237/2020/fa/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/2237/2020/fa/
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و   نهیقفسه س  ی، گرفتگ د یشد  یهاسرفه   در نتیجههوا و    تیفیکوخامت    که منجر به  کردن سطوح  یضد عفون  یبرا

 داشتند.  تیشکا شده بود،  حمالت آسم

اعتصاب غذا، تجمع وسل به  با ت، زندانیان در سراسر کشور دست  (1399  و فروردین  1398  اسفندمارس و آپریل )  در

. مقامات برای سرکوب این اعتراضات  دکردناعتراض    19-مقامات در محافظت از آنان در برابر کووید  قصوربه  شورش  و  

و گاز اشک   ایساچمه  یها، گلولهی جنگهای  گلوله   کیو شل  جرحضرب و    قهریه از جمله  از قوایغیرقانونی  استفاده    هب

استان خوزستان،   در  در اهواز بانیدر زندان ش  (1399  فروردین 12مارس )  31  خی، در تارجهیآور متوسل شدند. در نت

 شدند.  یزخم گری د یاریکشته و بس یعرب اهواز  یزندان نیچند

 های قهریناپدیدسازی  2.5

مخفی  و  نامعلوم    ی هاها در مکاننگه داشتن آن  ارا ب   ، یدت یعق  ان یشدگان، از جمله زنداناز بازداشت  یاریمقامات بس

 . تحت ناپدیدسازی قهری قرار دادند، شانیاز خانواده ها هانگهداری آنسرنوشت و محل  کردن

نگه داشتن محل   پنهانو    یاتنیک  یهات یاقل  متعلق به  در صف اعدام  زندانیان  مخفیانه  اعدام  یالگو  همچنین  مقامات

 .شدند سازی قهریدی ناپد مستمر جرممرتکب   نیز ها آن یهاخانواده علیه بیترت  نیادامه دادند و بدرا ها آن اجساد 

 در وضعیت ناپدیدسازی قهری باقی ماندند.  تا پایان سال حداقل سه زندانی عرب اهوازی

ادامه دادند به این صورت که همچنان به    از طریق ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری  جنایت علیت بشریت  مقامات به

به نحو قهری   1367سیاسی را که در سال    و دگراندیش  ین هزار مخالفچند  حل دفنم  و  سرنوشت  یافتهسازماننحو  

ها را که  نام و نشان آن جمعی بیو گورهای دسته  کردندپنهان    ،ی و مخفیانه اعدام شدندضایناپدید و به صورت فراق

 .  ، تخریب کردندرود حاوی بقایای ایشان باشدمی باور

،  شانربانیان را تهدید کردند که در صورت جستجوی اطالعات درباره عزیزانای قهنیروهای امنیتی و اطالعاتی، خانواده

 ، بازداشت خواهند شد. اعتراض علنی بزرگداشت یا برگزاری مراسم 

 های غیرمنصفانهمحاکمه  2.6

 نقض شدند.   قضاییدستگاه   دریافته سازمانحقوق دادرسی منصفانه به طور 

از دسترسی به وکیل در مرحله   را  اد متهم به اتهامات مربوط به امنیت ملی افر  یافتهسازمانبه صورت  مقامات همچنان  

نیز ادامه داشت. برخی از   محاکمه. در برخی موارد، این محرومیت حتی در مرحله  محروم کردندتحقیقات/بازجویی  

ع نداده بودند و یا  ها اطالرا به آن دادگاهجلسه شدند چرا که مقامات یا تاریخ  محاکمهموکالن به صورت غیرحضوری 

 ها را از زندان به دادگاه منتقل نکردند. آن 

با    صومتپشت درهای بسته انجام شد. قضات دادگاه انقالب در حین فرایند دادرسی با خ  جلسات محاکمهبسیاری از 

 رفتند.  پذی  مسلمهای  عیتمتهمان برخورد کردند و اتهامات از سوی نهادهای امنیتی و اطالعاتی را به مثابه واق

جمهوری    ها پیش از وقوع دادرسی از صدا و سیمای»اعترافات« اجباری به دست آمده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری
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قرار گرفتند، حتی در    ناداستمورد  به عنوان ادله اثبات  محکومیت    رای  پخش شدند و مستمرا برای صدور  اسالمی

 . گرفته بودنددر دادگاه پس  را  « شان»اعترافات متهمان مواردی که 

 .جلسه حضوری برگزار شودشدند بدون این که  تایید اغلب در دادگاه تجدید نظر و مجازات  محکومیتاحکام 

 امنیت ملی خودداری کردند.  ا ط برتببه اتهامات م محکومافراد  به  ای از دادنامهنسخه ها اغلب از ارائه دادگاه

 تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران  2.7

، ارث و مناصب سیاسی  شتغالادر قانون، از جمله در رابطه با ازدواج، طالق،    نهادینه شده   های مچنان با تبعیضزنان ه

 مواجه بودند.

  ز یرآمیو تحق  زیآمضیتبع  نیقوان  که   «ناهیان از منکر  آمران به معروف و  افراد موسوم به »و    ی«اخالق »امنیت    سیپل

 زیآمو حمالت خشونت   ت یدختر را تحت آزار و اذکودک  ها زن و  ونیلیمکنند، همچنان  یحجاب را در کشور اجرا م

 ه یلع   تیفعال  لی مدافع حقوق زنان به دل  نی. چنددادندقرار    رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی  ریشکنجه و سامعادل با  

 ماندند. باقی  در زندان  یحجاب اجبار

و    یو اجبار  های زودهنگام، ازدواجبستر زناشوییدر  تجاوز  ،  یخشونت خانگانگاری  در اتخاذ اقدامات برای جرممقامات  

به   همچنان  هااین خشونت  که  قصور کردند در حالی  دخترکودکان  زنان و    هیعل  تیجنس  مبتنی بر  یهاخشونت   ریسا

 د.شتنرواج دا یاطور گسترده 

د اجازه ازدواج ستنتوانیمنان  همچ  ها  ماند و پدران و پدربزرگ  ی باق  یسالگ  13  همچنانازدواج دختران    یسن قانون

 1۴  سن  ریدختر زکودک  هزار    3۰، هر ساله حدود  ی. طبق آمار رسمرندیاز دادگاه بگ  نیز  را  ترن ییپا  نیدختران در سن

 کنند. یسال ازدواج م

به  های مناسب در جهتبرداشتن گامدر  مقامات    ا یکه همسران    یمردان  برای  از مجازات  تیمصون  پایان بخشیدن 

مرتکب  ،  اتیجنا  نیمتناسب با شدت ا  ییاز پاسخگو  نانیاطم   نیز در جهت حصول  و  رسانندبه قتل مین خود را  دخترا

 قصور شدند. 

حمایت و حفاظت از کودکان تصویب کرد، اما این قانون  ، شورای نگهبان قانونی را برای  (1399  خرداد)  وئنماه ژدر  

 کند. زناشویی عرضه نمی در بستر ، ازدواج کودکان و تجاوز«ناموسی»اصطالح  های بههیچ حمایتی در برابر قتل

 یراتییتغ  ریتأخ  ن یادلیل    ادامه دادند. محافظت از زنان در برابر خشونت  با موضوع    قدیمی  حهیال  ک ی  مقامات به بررسی

قضائ  عنوان شد قوه  بررس  هیکه  این الیحه  خود  یهنگام  داده  از  تضعیفکه  تغییراتی  ،  بود  صورت  به    شدید  منجر 

 . ندشد ی مندرج در الیحههاتیحما

 های اتنیکی علیه اقلیت  تبعیض 2.8

مواجه    نهادینه  ها با تبعیضها، کردها و ترکمنهای آذربایجانی، بلوچاهوازی، ترک   هایهای اتنیکی شامل عرباقلیت

کم و    یگذارهیسرما.  کردمیمناسب و مناصب سیاسی را محدود    مسکن،  شتغالبودند که دسترسی آنان به آموزش، ا
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،  یتنوع زبان  یمکرر برا  یهارغم فراخوان   یکرد. عل   دیرا تشد  ینینشهی، فقر و حاشنشینتیدر مناطق اقل  نامتناسب

 ماند.   یو متوسطه باق  یی تنها زبان آموزش در دوره ابتدا  یزبان فارس

  ی ا منطقه  یاز خودگردان  یااستار درجه خو  ا یو  اعتراض کردند    شاننقض حقوق   هیکه عل  اقلیتهای  متعلق به گروه  افراد

 ها قرار گرفتند.یبدرفتار ری، شکنجه و ساضابطهبیبازداشت  موردشدند، 

 .  را جرم دانستند سمیفدرال  ای  یطلبییجدا ایده از زیآممسالمت تیحما ، مقامات

 . دشدنمتهم  رانیا یارض تیتمام  دیبه تهدمرتبا ها  تیفعاالن حقوق اقل

  در حمایت از مردمان آمیز  و فعالیت مسالمت  1398عاالن ترک آذربایجانی در رابطه با تظاهرات آبان  چندین نفر از ف

 . گذاشته شداجرا دو نفر به احکام شالق  به زندان و شالق محکوم شدند و  در ایران ترک آذربایجانی 

 شعربرگزاری مراسم  و    ربیلباس ع   پوششله  ی از جمفرهنگ  آزادی بیان  اهوازی گزارش کردند که مقامات  هایعرب

 کردند. محدود   به زبان عربی را

مرزی بابربان میان  به عنوانو غیرانسانی    بیرحمانهکه در شرایط    ،مرزبانان ایران به شلیک غیرقانونی به کولبران کرد

حداقل  ،  حقوق بشری کرد  هایبر اساس گزارشات سازمان ادامه دادند و    ،کنندبین مناطق کرد ایران و عراق کار می

 .  کردندها تن دیگر را زخمی مرد را کشته و ده ۴۰

های به شدت ضعیف  سیستان و بلوچستان به خاطر زیرساخت   محروم و فقیربسیاری از روستانشینان بلوچ در استان  

های  د برای استفادهناچار شدن  هاآن از حق خود برای دسترسی به آب سالم، در دسترس و کافی محروم ماندند. در نتیجه  

های آب که برخی ها و چالهها، برکهها، چاهآشامیدنی و خانگی خود به منابع غیرمطمئن و ناامن آب نظیر رودخانه

ها هستند رجوع کنند. چندین کودک حین برداشت آب غرق شدند، ازجمله یک دختر هشت محل تجمع کروکودیل

از روستان جکیگور که منابع آبی به طول یک هفته قطع شده بود. برخی    (1399  دادمرآگوست )  ماه  درآن    ساله 

گذاری  کمبود سرمایهبه دلیل  سرزنش کردند.    »عدم رعایت نکات ایمنی و احتیاطی«  خاطرمقامات محلی قربانیان را به

 بودند.  مراکز درمانی و   مدرسهسیاری از ساکنان همچنین شاهد دسترسی ضعیف به برق، ، در این استان

 مذهب ی عقیده و آزاد 2.9

رفتاری   قوانین و مقرراتعمل نقض شد. مقامات همچنان  در  در قانون و    یافتهسازمانبه طور    عقیده و مذهب  یآزاد

.  کردند  لیتحم  ناخداباوران  نیزو مذهب و    نیبه مردم از هر د  را  شیعی  از اسالم  گیرانه سخت   یریدر تفس  دارریشه 

  خداناباوری   روی آوردن به  ای   گری د  ی هانییآ  رشیپذ  یلمان برامس  نیوالد   فرزندانشناختن حق    تیمقامات از به رسم

، شکنجه و  ضابطهبیبازداشت  در خطر  حق بودند،    نیاستفاده از ا  خواهانکه    یافراد  کهصورتی    به،  دندیامتناع ورز

 . قرار داشتند  « ارتداد» به اتهاممجازات اعدام 

های مذهبی، از جمله را داشتند. اعضای اقلیت  کلیدی  یاسیس  مناصبدستیابی به    و امکان  اجازهتنها مسلمانان شیعه  

ها، دراویش گنابادی، یارسان )اهل حق( و افرادی که از اسالم شیعی به اسالم سنی یا مسیحیت ها، مسیحیبهایی

ند و  های آموزشی و استخدامی روبرو بودگرویده بودند به خاطر عمل به ایمان و باور خود با تبعیض، از جمله در حوزه
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 ها قرار گرفتند. ، شکنجه و سایر بدرفتاریهضابطبیهای  ها و حبسهمچنین مورد دستگیری 

ضربه    8۰، یک مرد مسیحی در استان بوشهر به خاطر نوشیدن شراب عشای ربانی مورد  (1399مهر  ماه اکتبر )   در

 شالق قرار گرفت. 

 . بازداشت شدندضابطه بیلقه به نحو معنوی عرفان ح مکتبپیروان 

 از طریق   از جمله  یافته نقض کردندسازمانگسترده و    را به صورت  یبهائ  تیاقل  یمقامات همچنان حقوق بشر اعضا

اموال، ممنوع کسب و کار  یاجبار  یلیتعط از    یبهائ  تیاقل  یاعضا  تی، محرومیاشتغال در بخش دولت  تی، مصادره 

 . های حکومتیرسانهدر ها آن  علیه پراکنانهنفرت هایگفتار دهیسازمانو  یبه آموزش عال یدسترس

خود با مخصوص به  مساجد    مر تأسیسهمچنان در ا  یهمچنان ادامه داشت. مسلمانان سن  ی خانگ  یساهایحمله به کل

 . روبرو بودند تیمحدود

 اعدام 2.10

های اقلیت  سالحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اعضای گروهای به عنوان مجازات اعدام به نحو فزاینده

 4مورد استفاده قرار گرفت. 

األرض« متهم شدند. چندین تن از معترضان منجر به مجازات اعدام نظیر »محاربه« و »افساد فی  جرایممعترض به    ها ده

 ه به اعدام محکوم شدند. ی متکی بر »اعترافات« حاصل از شکنجهای غیرمنصفانهدر پی دادگاه

)آذر    در دسامبر  روح(1399ماه  زم،  خبرنگار  ،اهلل  و  سیاسی  شبکه  مخالف  در  خود  خبری  کانال  با  ارتباط  های  در 

 اجتماعی با نام آمد نیوز، اعدام شد.

دادگاهاعدام پی  در  مالها  در  قربانیان  از  برخی  شدند.  اجرا  غیرمنصفانه  اعدام  ء  های  مخفیانه  برخی  و  .  دشدنعام 

 سال سن داشتند.   18ع جرم زیر شدند که در زمان وقوشدگان شامل افرادی میاعدام

 شدگان از اعضای اقلیت کرد ایران بودند. تعداد قابل توجهی از اعدام

 مجازات اعدام همچنان برای رابطه رضایتمندانه با همجنس برقرار بود.

 باقی ماند.  ی محصنه«زنا»به  افراد محکومبرای اعدام  ایعنوان شیوهسنگسار به

 از مجازات  وق بشرمسئوالن نقض حق مصونیت 2.11

 قرار  یبشر  حقوق موراد نقض    ریسا  ا ی  یقهر  یدسازی در قبال جرائم قتل، شکنجه، ناپد  یمورد بازپرس  یمقام رسم  چیه

 

 ( 1399تیر  25، یمطبوعات هی انی باعدام دو کرد همزمان با افزایش استفاده از اعدام به عنوان سالحی برای سرکوب سیاسی ) ۴

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repression/
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 . و پاسخگو نگاه داشته نشد نگرفت

از  قاتیتحق  انجاماز    ییقضا  مقامات انتظام  قوای قهریه  شفاف و مستقل درباره استفاده  و    یکشنده توسط مأموران 

 سر باز زدند.   ،نداشتند گرانیسالمت د  ا یجان  یبرا الوقوعیقریب  دیتهد چگونهیکه ه یافراد هیعل یتیامن

پیگیرد  همچنان  1367تابستان  مربوط به کشتار    انیو در جر  نیشی پ   تیبشر  هیعل  اتیناج  مسئوالن و مجازات   از 

از   ، یو دولت   ییقضا  ی عال  ناصب م  مچنانه  اتیجنا  نیا  در   کنندگانمشارکت  از  یار یبس  که  جا  آن  تا   ، مصون ماندند

 را بر عهده دارند.  دادگستری،و وزارت  هییقوه قضا استیجمله ر

به   با عبور از مرز  کار   دنبال  به  که  را  کودکان  شامل  افغانستان،   اتباعها تن از  ده  رانیمرزبانان ا  ،(بهشتیاردماه می )  در

تهدید به  را مورد ضرب و شتم قرار داده و با    ها آن  کردند،   ونریب  مرز  از  بودند   کردهورود  رانیا  های حاکمیتی زمین

 غرق   حرکت  نی ا  جهینت  در  یاریبس.  راندند  دارد  قرار   افغنستان  با  مرز  در  که  ررودیحر   رودخانه  به  اسلحهکارگیری از  

 . رفتندینپذ نهیزم نیا در یتیمسؤول گونه چیه  مقامات. شدند

  به   ی اطالعات  و  ی تیامن  یروهاین  از  و   دادند   ادامه  1398  آبان  اعتراضات  شدگانکشته   ی واقع  تعداد  کتمان  به  مقامات 

 اعالم  بار  نینخست  یبرا  مقامات  ،(1399  بهشتیارد می )  ماه  در.  دکردن  جلیلت  علنا سرکوب  نیا  در  نقش  یفایا  خاطر

الملل عفو بین  .بودند   یتیامن  یروهاین  یاعضا  هاآن  از  تن  شش  و  شدند  کشته  اعتراضات  یط  نفر  23۰  حدود  که  کردند

  اما   ، را مستند کرد  یتیامن  ی روهاین  توسط  اعتراضات  نیا  ی ط  کودک   و   زن  مرد،   311  حداقل   جزییات مرتبط با قتل 

 5.است نیا از شتریب شدگان کشته   یواقع  تعداد  این سازمان معتقد است که
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 الملل بین  عف        

 

   آفریقاخاورمیانه و شمال  ایران و؛ حقوق بشرساالنه گزارش  
 2020سال میالدی    
 

و    خاورمیانه و شمال آفریقای  وضعیت حقوق بشر در منطقهمرور اجمالی  بخش   فارسی  ترجمه گزارش پیش رو  

از وضعیت حقوق ایی  مناست. گزارش جهانی  الملل  بین عفو  سازمان  2۰2۰در گزارش جهانی سال  ان  یربخش ا

    ست.ا شده بندیستهد بشری حقوق  مختلف بر مبنای موضوعات دهد وارائه میجهان  کشور 1۴9 بشر در

وضعیت اضطراری اعالم    19-گیر کووید در پاسخ به بیماری همه   ا هلتدو  نه و شمال آفریقا،اخاورمی  منطقه  در

انتقاد از واکنش   لیبه دل  افراد.  تصویب نمودند  انیب  یآزاد  جا بربهنا  یهاتیمحدوداعمال    رایب  وانینیقکرده یا  

  منطقه   هایتدولنحوه پاسخ  قرار گرفتند.    ی قانون  ردگیپ آزار و اذیت و  تحت    ریگهمه  یماریباین  به    هاحکومت 

ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی   .آمیز بودضیواکسن، تبع  عیتوزامر  ، از جمله در  گیراین بیماری همهبه  

قرار بگیرند، وضعیتی که به دلیل   19-موجب شد زندانیان در این منطقه به طور ویژه در خطر ابتال به کووید

 ها شدت یافت. ها در این زندانتی ناکافی و شکنجه یا سایر بدرفتاریهای بهداشمراقبت

، ممنوعیت سفر یا سایر  کیفری  محاکمه،  زندانرغم رویارویی با خطر باالی  مدافعان حقوق بشر در منطقه، علی

استفاده   شندهیا کمترک  کشنده   قوای قهریه  از  یروهای امنیتی ن  های خود ادامه دادند. جویی، به فعالیتانواع انتقام

شان در این زمینه ؛ نیروهای امنیتی برای اعمالکردند که منجر به کشته یا زخمی شدن صدها تن از مردم شد 

 پاسخگو نشده و از مصونیت از مجازات برخوردار ماندند.  

ردوستانه بش   یالملل  نیب  نینقض قوان  یموارد جد  ریو سا  یجنگ  اتیمسلحانه مرتکب جنا  یهای ریدرگ  نیطرف

ه وقوع ب  نظامیاناز    ینظام  میمستق  یبانیو پشت  اسلحه  یرقانونیانتقال غ   قیاز طر  ینظام   یهاقدرت  ریشدند. سا

 دامن زدند.   تخلفات و جرائم

  «یناموسبه اصطالح »  یهاقتل  . افتی  شیافزا  قرنطینه سراسری در کشورها  یها در دوره  ژه ی، به ویخشونت خانگ

 از مجازات مصون ماندند. و قاتالن  داشتندادامه 

  ل یرا به شدت سرکوب کردند، آنها را به دلی  جنسانیو ب  جندرترنسدوجنسگرا،    همجنسگرا،افراد  مقامات حقوق  

یا  واقع  یتیجنس  تیهویا    یجنس  شیگرا برخ  نمودند  ریدستگ  شانمفروضی  را تحت معا   یو    نات یاز مردان 

 . قرار دادند ی اجباریمقعد

 

     

 

 

 

 

 


