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 گفتار پیش

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

، که به زبان انگلیسی تهیه  گزارش جهانی  نسخه اصلی  است. الملل  بین عفوسازمان    2۰21سال    ایران در گزارش جهانی 

است، درنمایی    شده  بشر  وده ارائه می  2۰21طی سال میالدی    جهان  کشور  15۴  از وضعیت حقوق  مبنای    د  بر 

 ست.   ا شده بندیدسته بشری حقوق  مختلف موضوعات
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 خاورمیانه و شمال آفریقا  منطقه . 1

 در  نطقه همچنانم  یهادولت  فارس،  جیخل  حوزهی  عرب  کشور  چند  یاستثنا  به  کرونا،   یریگهمه  سال  نیدومدر  

 . دردنک قصور، ونیناسیواکسویژه دسترسی به  به مناسب، یدرمان ها و خدمات دهی به مراقبتت یاولو

استفاده    ها با طرح لوایح جدید سعی کردند بیش از پیش باقی ماند و دولت  ید های شدحق آزادی بیان تحت محدودیت

 ادامه  تالیجید  یِنظارت  زاتیتجه  در  یگذارهیسرما  و  نترنتیا  سانسور  به  هادولت.  انگاری کنندرا جرم   انیب  یآزاد  از حق

  ی ها ناسازم .  بودند  مواجه  ارعاب  و  دیتهد  ،یادار  یهاتیمحدود  زندان،  ،یفریک  بیتعق  با  بشر  حقوق   مدافعان.  دادند

  ی رقانونیغ   هیقهرای  قو  از  ی تیامن  یروهاین  منطقه،  سرتاسر  در .  بودند   شان یهاتیفعال  یانگارجرم  شاهد  ی مدنی  هجامع

 . کردند استفاده زیآممسالمت اعتراضات سرکوب یبرا

-دیکوو  بیماری  به  ابتال  باالی   خطر  معرض  در  را  منطقه  نیا  ان یزندان  ، هانازند  یربهداشتیغ   طیشرا  و  حد  از  شیب  ازدحام

  د ی تشد   هانازند در  ج یرا  یهایبدرفتار  ر یسا  و  شکنجه  ، یناکاف  درمانی  یهامراقبت  در نتیجه که  ی تیوضع  داد،   قرار  19

 .  شد

  اتی جنا  ارتکاب  به ظنون  م  بنا بر شواهد و دالئل معقول،  که  مسلح  یهاگروه  و   انینظام شبه  ، یتیامن  یروهاین  یاعضا

 از پیگرد قضایی و مجازات مصون ماندند.  چنانهم هستند بشر  حقوق  یجد نقض و یالمللنیب

 یالمللنیبقوانین    ی جد  نقض  موارد  ر یسا  و   یجنگ  اتی جنا  مرتکب  منطقه،   در  مسلحانه  ی هانزاع  در  ریدرگ  یهاطرف

  از تیوضع ترشی ب وخامت به که  کردند محدود  را منی و  هیسور به بشردوستانه یهاکمک مقامات . شدند  بشردوستانه

  و  ی نظام  حاتیتسل   ی رقانونیغ   انتقال  قیطر  از  ینظام  یهاقدرت  ریسا .  د یانجام  ی درمان  هایمراقبت  نظام  باراسف  شیپ 

 . زدند دامن بشر حقوق  نقض استمرار به  متخاصم، یروها ین از میمستق نظامی تیحما

و بدون    یطوالن  یهامدت  یبرا،  مهاجران  و  پناهندگان  بازداشت  و  یریدستگ  به  ،ی قانون  هیتوج  بدون  اغلب  مقامات، 

 نفر  هزاران اما  بودند،  هیسور  از  پناهنده   ونیلیم 3  از  ش یب  زبانیم  همچنان  لبنان   و  اردن.  دادند  ادامه  ی، زمان   ت یمحدود

  سرتاسر  در .  بازگشتند  کشورشان  بهشد    وارد   هاآن  به  که  یی فشارها  از  ی فیط  لیدل  به  ا ی  و  شده   اخراج  پناهندگان  نیا  از

.  قصور کردند  دستمزد  ا ی  شغل   دادندست  از  خطر  برابر   در  درآمد کم  کارگران  از  در زمینه حفاظت   مقامات   منطقه،

  اقامت  »کفالت« در بسیاری کشورها که  نظام  به دلیل وجود  خصوص  به  بودند،  ریپذب یآس  ژهیو  طور  به  مهاجر  کارگران

 . دنکیم وابسته وی اشتغال به را مهمان کشور  در مهاجر کارگر

از پیگرد قضایی  همچنان    زنان  هیعل  خشونتو سایر موارد    «یناموس»  اصطالح  به  یهاقتل،  یجنس  تیاذ  و  آزار  مرتکبان

 .  افتی ادامه مرتکبان  پاسخگو کردنبه   هاعدم تعهد دولتو مجازات مصون ماندند و  

  به   یاریبس  . کردند  سرکوب  شدت  به  را  افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی  انسانی  حقوق   مقامات 

  یاجبار  هنیمعا  تحت  مردان  از  ی برخ  و   شده   ریدستگ  شانمفروض  ای   ی واقع  تییجنس  تیهو  ای   یجنس  گرایش   لیدل

 . گرفتند قرار یمقعد

 .بودند مواجه نهادینه ضیتبع با  اتنیکی  و ی مذهب یهاتیاقل یاعضا منطقه، سرتاسر در 
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 حق سالمت   1.1

 یبندتیاولو  در ریتأخ ،و نظرخواهی  مشورت  عدم  و   تیشفاف  عدم  با  کرونا  واکسن  عیتوز  ، تونسو    ی بیل  ران،یا  مصر،  در

  مهاجران،   پناهندگان،   جمله  از  –  یاهیحاش  ی هاگروه  یبرا  عادالنه  برابر و   یدسترس  نیتضم  عدم   و   ریپذبیآس  ی هاگروه

 تحت   اغلب  واکسن  به   مردم   یدسترس.  بود  همراه  –  تیهو  مدارک  فاقد   افراد   و   هانا خانمیب  ان، یزندان  ، یداخل  آوارگان

 بر   یمبن  هیژانو  در  کشوررهبر    میتصم  به  عمدتاً  واکسن  عرضه  در  ریتأخ  ران،یا  در.  گرفت  قرار  ی اسیس  مالحظات  ریتأث

  ماه   در  تیممنوع   نیا  که  ی هنگام.  شد  داده  نسبت  کا یآمر  و  ایتانیبر  در  شده  دیتول  یهاواکسن   از  استفاده  تیممنوع 

 را  واکسن  اول  دوز  تیجمع  از  درصد  8۰  از  شیب   سال  انی پا  تا  و  گرفت  سرعت  ونیناسیواکس  روند  شد،  برداشته  اوت

  در   را  کشور  نیا  نفر،  ونیلیم  کی  هر  یازا   به  روزانه  ریمومرگ  یرسم  آمار  ه،یژوئ  اواسط  تا  تونس،  در.  کردند  افتیدر

.  بودند  شده  نهیواکس   تیجمع  از  درصد  6  فقط  ،واکسن  کمبود  و به دلیل  داد،  قرار  ری مومرگ  زانیم  نیباالتر  دوم   مقام

  هبرنام  کرد،   ییاستثنا  اراتیاخت  اعالم   و   کرد   منحل  را  پارلمان  د یسع  سیق  جمهورسیرئ  نکهیا  از  پس   حال،   نیا  با 

  شده،   نهینهاد   ضیتبع  از  یانمونه  در.  شدند  نهیواکس  تیجمع  از  درصد   ۴6  سال،  انیپا   تا   و   گرفت  سرعت  ونیناسیواکس

 ه برنام  از  را  کنندیم  یزندگ  غزه  و  یباختر  کرانه  در  آن  ینظام  اشغال  تحت  که  ین یفلسط  ونیلیم  5  حدود  لیاسرائ

 . گذاشت کنار خود ونیناسیواکس

  سفر   قصد  و  شوندیم  یخصوص  ای   یعموم  کار  یفضا  وارد  که  یافراد  همه  یبرا  را  ونیناسیواکس  مدرک  مراکش  و  تونس

  جمله  ازو    شد   ی گرید  حقوق   نقض   باعث  ونیناسیواکس  مدرک  قانون  تونس،  در.  کرد  یاجبار  دارند  کشور  از  خارج  به

 . کنند معلق کار از دستمزد پرداخت بدون را نشدهنه یواکس کارگران تا اجازه داد  انیکارفرما به 

درمانی    یهاستمیس  یهایکاست  کرونا  یریگهمه  دوم  سال  ل،یاسرائ  و  فارس  جیخل  حوزه  یعرب  یکشورها  یاستثنا  به

  خدمات   بودن  درآمدسطح  با  متناسب  و  ، با کیفیت بودنبودن  دسترسقابل  با  مرتبط  یهاچالش  و  منطقه  سرتاسر  در

  درمانی   التیتسه  کار  تداوم  یبرا  سوخت  به  یدسترس  از  نتوانست  دولت  لبنان،  در.  کرد  آشکار  را  یپزشک  و  یبهداشت

 ارائه  یاجتماع   یت یحما  طرح  چیه  ،یاقتصاد  سقوط  بحبوحه  در   و   دکن   حاصل  نانیاطم  ، هانامارستیب  جمله  از  ، یاتیح

  د ی شد  و  مزمن یهایماریب  از  که  یکسان  جمله  از  شهروندان،  که  نیا  از  نانیاطم  بدون  لبنان  دولت   نوامبر،  ماه  در.  نکرد

  در بودجه ملی مصر که  در  .  کرد  لغو  را  داروها   هارانی  بود،   خواهند   داروها ه  ندیفزا  متیق  پرداخت  به  قادر   برند، یم  رنج

  و   از منابع به بخش سالمت اختصاص داده نشددرصد    3، بر خالف الزامات قانونی اساسی،  دیرس  بیتصو  به  ژوئن  ماه

 . تیاف کاهش دارو و  یدرمان هایه میب در کردن نهیهز زانیم

  به   افزودن   در  پررنگ  ینقش  ه،یسور  شرق   شمال  به  بشردوستانه   یهاکمک  ارسال  کردن  محدود   با   هیسور  دولت

  در  گذاشت.  یابت ی د  و   یسرطان  مارانیب  بر  مخرب  یریتأث  و این  داشت  منطقه  نیا  در درمانه  حوز  در یدائم  یکمبودها

  و  دادند ادامه بشردوستانه خدمات و درمانی خدمات کارکنان به خود حمالت به انی نظامشبه و مسلح یهاگروه ،یبیل

 . شد لیتعط یضرور یرساختارهایز و زاتیتجه کمبود ای  بیآس لیدل به ه کروناژیو یهنیقرنط مرکز نیچند

 آزادی بیان  1.2

  شاناز حق آزادی بیان   هاآنخاطر استفاده    به  صرفاً  افراد  محاکمه  و  بازداشت  ،یریدستگ  به  مقامات  ،منطقه  سرتاسر  در

 یبرا  کند یم  یانگار جرم  را  یرسم  مقامات   به  ن«یتوه»  که  ایو سلیقه  جانبدارانه  نی قوان  از  اغلب   مقامات .  دادند  ادامه

و    کردند  استفادهکرونا،    یریگهمه  به  مقامات  نحوه رسیدگی  نسبت به  انتقاد  جمله  از  ،برخورد با اظهارات انتقادآمیز
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   منتقدان را زندانی کردند.

  یهاشبکه  از  استفاده  لیدل  به  را  نگارروزنامه  و  فعالج  پن  مبهم،  ینیقوان  اساس  بر  عراق  کردستان  میاقل  در  یدادگاه 

  کردستان   م یاقل  دولت   که   است  ی حال   در  ن یا.  کرد  محکوم  حبس  سال   شش   به  ینگارروزنامه  یهاتیفعال  و   یاجتماع 

 . توجیه کرد «یمل تیامن» محافظت از یلوا تحت را کنند یم  انیب افراد که یدی عقا و  مطالب یبرا یی قضا بیتعق

د  یانمونه   در دربارهیانتقاد  یهات یتوئ  لیدل  به  السدحان  عبدالرحمن  ،یسعود  عربستان  رفجیع    ی هااستیس  اش 

ه شناخته چهر  سعدان،  لهیجم  مراکش،  در.  شد  محکوم  سفر  از  تیممنوع   سال  2۰  و  حبس  سال  2۰  به  دولت  یاقتصاد

  انسان  قاچاق   و  فحشا   یهاشبکه   بر  گذاشتنسرپوش   به  متهم  را  مقامات  که  ییوهایدیو  انتشار  از  پس  ،وبیوتیشده در  

فزاینده از   یبا استفاده  مقامات   ر،یالجزا  در .  دش  محکوم  زندان  ماه  سه  به یدولت  مؤسسات به  ن«یتوه»  لیدل  به کردمی

مورد محاکمه قرار   شانمشروع  یهاتیفعال  سیاسی یا  انیباتهامات مبهم مرتبط با تروریسم، افراد را فقط به خاطر  

 دادند.  

  در .  دکنن  یانگارجرم بیش از پیش    را  انیب  یآزاد  کردند   های جدید سعی با طرح الیحه  منطقه  سرتاسر  در  هادولت

  نظارت   کند، یم  محدود   را  در فضای مجازی  انیب  یآزاد  شدت  به  که  کرد  بیتصو  را  یبریسا  میجرا  قانون  پارلمان  ،یبیل

 زندان مجازات  شوند یم  یتلق «یراخالقیغ »از نظر مقامات  که ی مطالب انتشار برای و  داندیم  مجاز را ی دولت سانسور و

 بر  را  ریگهمه  ی هایماریب  مورد  در  اطالعات  انتشار  که  کرد  بیتصو  را  یقانون  جمهور  س یرئ  مصر،  در.  کندیم  تعیین

گردهم آمدن و    ل یدل  به را  نفر  شش   ، یرانیا  مقامات .  کند یم یانگارجرم  ، اندشده  انی ب گنگ  ی شک  به   که یل یدال  اساس

کرونا    یهاواکسن   کردنفراهم  درقصورشان    خاطر  به  مقامات  هیعل  ی قانون  اقدامات  یریگیپ امکان    مورد  در  وگوگفت

  بخش   کارکنان  از  یمنتخب  فهرست  جز  به  تونس،  بهداشت  وزارت.  دادند  قرار  محاکمه کیفری  تحت  وکرده    ریدستگ

  در  که  نمود  دی تهد  را  ها آن  و   کرد   منع   کرونا   یری گهمه  مورد  در  ی علن  صحبت  از  را  شهروندان  هیبق  ، یعموم  بهداشت

 . شد خواهند روبرو یفریک گرد یپ  ای  یانضباط اقدامات با  ت، یرعا عدم صورت

  به   یدسترس  کردن  مسدود  بر  نیفلسط  و  مصر  مقامات.  دادند  ادامه  نترنتیا  سانسور  به  منطقه  سرتاسر  در  هادولت

 . کردند مسدود  را یاجتماع  یهاشبکه  به یدسترس رانیا مقامات  و کردند  یپافشار  هاتیساوب

 حق حریم خصوصی  1.3

  اب ی رد  و  ینظارت  زاتیتجه  در  های هنگفتی گذارهی سرما  به  چنانهم  بشر  حقوق   مدافعان  دادن  قرار  هدف   یبرا  هادولت

  ماه   در.  دادند  ادامه  شودیم  دیتول  NSO Group  ی نظارت  شرکت  توسط  که  پگاسوس  افزارجاسوس  مانند  تالیجید

 استفاده   زانیم  المللنیب  عفو  ی فن  ت یحما  با   ممنوعه«  ی هاناداست»  نام   به  یخبر  یها ناسازم  از  متشکل  ی ائتالف  ه،یژوئ

  عربستان   و   یعرب  متحده  امارات  مراکش،  ،نیبحر  یها دولت  و از  کرد   فاش  را  منطقه  سرتاسر  در  پگاسوس  افزارجاسوس   از

  ینگارروزنامه  ، یراد  عمر  مراکش،   در  یدادگاه   ه،ی ژوئ  ماه   در.  نام برد  افزارجاسوس  نی ا  بالقوه   انیمشتر  عنوانبه  یسعود

  به   نداشت،  مطابقت  عادالنه  یدادرس  یالمللنیب  یاستانداردها  با  که  یامحاکمه  از  پس  را  بود  مقامات  منتقد  اغلب  که

  مراکش   مقامات   توسط  2۰2۰  هیژانو  و  2۰19  هیژانو  ن یب  او.  کرد  محکوم  زندان  سال  شش   به  تجاوز   و   یجاسوس  اتهام

 .بود گرفته قرار انهیمخف نظارت تحت خود، فونیآ یِگوش در شبکه« به رسوخ» قیطر از
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 مدافعان حقوق بشر و آزادی تشکل  1.۴

  دنبال  به هم مقامات و پرداختند خود شجاعت یبرا  را ینی سنگ یبها همچنان منطقه سرتاسر در بشر حقوق  مدافعان

  ی انبوه  با  را  مخالفان  امانیب  سرکوب  ،یسعود  عربستان  مقامات.  بودند  شانیهاتیفعال  یبرا  هاآن  مجازات  و  کردنساکت

  مربوط   یبشر  حقوق   ی هاتیفعال  به   صرفاً   که  یاتهامات   ا ب   را  بشر  حقوق   مدافع   پنج  ها دادگاه:  سرگرفتند  از  احکام  از

  ی طوالن  یهاتیممنوع   با  ند. در بسیاری موارد، احکام زندانکرد  محکوم  سال  2۰  حداکثر  تا   متعدد   یهاحبس  به  شد، یم

  ی ه برجست  مدنی  سازمان  شش  ،لیاسرائ  دفاع  وزارت  ،ینیفلسط  یاشغال  یهان یسرزمو    لیاسرائ  در.  همراه شد  سفر  از

 عنوان   به  بکشند،  چالش  به  ای  کرده  تیرؤخود    توانستندینم  هانااین سازم  که  یسر  اطالعات  اساس  بر  را  ینیفلسط

  در   نیا.  ساخت فلج   ار  ها آن  و   انگاری کرده را جرم  ها آن  بدین ترتیب عمالً فعالیت  و   کرد   ی معرف  «یستیترور»نهادهای  

 یریجلوگ  ملل،  سازمان  جمله  از  ،یالمللن یب  بشر  حقوق   بازرسان  و  ناظران  ورود  از   همچنان  لیاسرائ  که  بود  یحال

 . کند یم

ضایی برای  فراق  شروط   ،ی اسیس  یهاهزیانگ  بامرتبط    کیفری  قاتیتحق  معرض  در  همچنان  بشر  حقوق   مدافعان   مصر،  در

باقی    ها«ست یترور  فهرست»  در  خودسرانه  قرارگرفتن  و   هاییدارا  شدن  مسدود  سفر،  تیممنوع   ناعادالنه،  حبس   ،آزادی

  در  مسلح  یهاگروه  و   انینظامشبه  ، یبیل  در.  ه شدندداشتباز  شانیمدن   هایتیفعال  پیگیری  ازماندند و بدین ترتیب  

  د یتشد ارعاب  و   دی تهد ، یی رباآدم ق یطر از ی مدن جامعه فعاالن  هیعل را خود حمالت  ،یجمهور استی ر انتخابات هآستان

 شد.  در آینده موکول   نامشخصی خیتار  به، دسامبر 22 در دو روز مانده به تاریخ برگزاریانتخابات   و  کردند

 قوای قهریه از  غیرقانونیاعتراضات و استفاده   1.۵

  ، را ممنوع کردند   یعموم  تجمعاتکرونا    علیه  شاناقدامات  از  یبخشها به عنوان  در موارد متعددی، دولت  اینکهبا وجود  

عموماً منطقه  یکشورها  از  یاریبس  در  سال   ی ط  در   مردم  به  دست  ،خود  یاقتصاد-یاجتماع   حقوق   مطالبهبرای    ، 

. کرد  ریدستگ  هیژانو  ماه  تظاهرات  موج  انیجر  در   را  نفر  15۰۰  از  شی ب  سیپل  تونس،  در.  زدند  تظاهرات  یبرگزار

 در   شرکت  لیدل   به  تنها  معترضان  که  افتی  ادامه  یحال  در  سال  طول  در  لبنان  و  عراق   ر،یالجزا  در  یاعتراض  یهاجنبش

 . شدند مواجه محاکمه بعضاً  و شتموضرب ،یر یدستگ با زیآممسالمت تظاهرات

 ران،یا  در.  کردند  استفاده  معترضان  کردنمتفرق   یبرا  یرقانونیغ   هی قهر  یقوا  از  منطقه  سرتاسر  در  یتیامن  یروهاین

 ی برا  ،یشکار  ایساچمه  یهاگلوله  کیشل  و   یجنگ  گلوله  کیشل  جمله  از  ، یرقانونی غ   هیقهر  ایقو  از  یتیامن  یروهاین

همینطور مجروح شدن   و  نفر  11  حداقل  شدنکشته   به  منجر  که  کردند  استفاده  زیآممسالمت  عمدتاً  اعتراضات  سرکوب

  و   خودسرانه  یری دستگ  به  دست  نیهمچن  نیروهای امنیتی.  و تعدادی بینایی خود را از دست دادند  شد  نفر  صدها

  در .  نمودند  محدود  اعتراضات  انیجر  در  را  نترنتی ا  به  یدسترس  و  زدند  صحنه  در  حاضر  شاهدان  و  معترضان  هگسترد

  و  هیژانو  یهاماه  نیب.  کردند   ریدستگ  تظاهرات  در  شرکت  لیدل  به  را  نفر  1۰۰  از  شی ب  کردستان  میاقل  مقامات  عراق،

به شکل    ،یجنگی  هگلول  کیشل  جمله  از  ،از قوای قهری  تظاهرکنندگان  کردنمتفرق   یبرا  عراق   یتیامن  یروهاین  مه،

مرتبط    یهایر یدرگوقوع    از  پس  یتیامن  ی هاسی سرو  ،هیژانو  ماه   در  نادر   اتفاق  کی  در   لبنان،   در.  استفاده کردندجا  نابه

  کردند  بازداشت  را  نفر  هاده  کردند،   استفاده  طرابلس  یشمال  شهر  در  ی جنگ  یهاگلوله   از  ،کشور  در  یاقتصاد  ی فروپاش  با

  ر یسا  و  آوراشک   گاز  یادیز  ریمقاد   ازبا استفاده    اردن  مقامات.  کردند  محاکمه  ی نظام  ی هادادگاه  در  را  هاآن  متعاقباً  و

 نیچنهم  هاآن   .برخورد کردند  بودند  آمده  گردهم  کشور  یاقتصاد  طیشرا  وخامت  هیعل  که  یمعترضانبا    هیقهر  یقوا
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 . کردند  ریدستگ معلمان یهمبستگ ییمایراهپ کی از یریگجلو  یبرا را معلمان یصنفه یاتحاد یاعضا

تابعیتن یفلسط  هیعل  لیاسرائ  سیپل  ژوئن،  و  مه  ماه  در دارای    در   منازل  هیتخل  به  اعتراض  در  که  لیاسرائ  های 

نابه  از  کردند، یم   تظاهرات  غزه  به  ی نظام  حمالت  و   یشرق  المقدستیب شکل  به  قهریه    و   استفاده   جاقوای 

  تخلفات   به  رشدگانیدستگ  شتریب.  کرد  ریدستگ  به صورت گسترده   را  تظاهرات  کنندگانشرکت  و  دهندگانسازمان

 ،یباختر  کرانه  ی نیفلسط  مقامات   یه برجست  منتقدان  از  یک ی  بازداشت  حین  در   مرگ.  شدند  متهم  خشونت  با   رمرتبطیغ 

  به   جا از قوای قهریهبهو نا  یرضروریغ   استفاده   با   مقامات  که  یتظاهرات  شد،   ینیفلسط  ی شهرها  در  تظاهرات  به  منجر

که توسط مقامات اسرائیلی    هادعا شد  و  شدند  ریدستگ  رهگذاران  و  تظاهرکنندگان  وقایع،  نیا  انیجر  در.  دادند  پاسخ  آن

 قرار گرفتند.  شکنجهمورد 

 حقوق بازداشت شدگان  1.۶

 ازدحام  آن  یاصل  یهامشخصه  که  شدند  ینگهدار  یرانسانیغ   و  رحمانهیب  طیشرا  در  انیزندان  منطقه،  کشور  نیچند  در

  بیماری   به  ابتال  خطر  عوامل،   نیاه  مجموع   بود.  ی کاف  آب   و  غذا   کمبود  و  نامناسب  بهداشت  بد،  هیتهو  حد،   از  شیب

  هایبازداشت   جمله  از  خودسرانه،  بازداشت  یهاوهیش.  برد  باال  انیزندان  یبرا  را  یعفون  یهایماریب  ریسا   و  19-دیکوو

مثال    خواهیدنظریتجد  امکان  بدون  و  محاکمه  از  شیپ   مدتیطوالن  مهاجران   نامحدود  بازداشت  ،(مصر)همچون 

  از   یبرخ  در.  ( به ازدحام جمعیت دامن زدنیفلسط  و  لیاسرائ  )همچون مثال  یادار  بازداشت  ای   (یبیل)همچون مثال  

  شان یهاخانواده  با  از حق مالقات انیزندان آن، یورا ی گاه و  گیری کروناهمه های مرتبط بادوران قرنطینه  در کشورها،

 .ارائه شود کانشانینزد  با هاآن ارتباط یبرا نیگزیجا یها روش کهآن بدون محروم شدند 

، محرومیت یگاه  و  مرتکب قصور شدند  انیزندان  به  یکاف  پزشکی  یهامراقبت   هارائ   در زمینه  مقامات  منطقه،  سرتاسر  در

  ان یزندان  موقع  به  ونیناسیواکس  هادولت  از  یاریبس.  گرفت  صورت  مخالفان  مجازات  عنوان  به  و   عمد  طور  به  از درمان

  لیدال  شانحبس  که  یکسان  از  یبرخ  مصر،  در.  نشد  آغاز  اوت  ماه  تا  انیزندان  ونیناسی واکس  ران،یا  در  نکردند.  نی تضم  را

  سن   لیدل  به  که  بودند  یانی زندان  هاآن   انیم  در.  شدند  گذاشته  کنار  انیزندان  واکسن  برنامه  از  عامدانه  داشت  یاسیس

 .داشتند قرار یترشیب خطر معرض در یانهیزم یهایماریب ای  باالتر

 ها و سایر بدرفتاری شکنجه 1.۷

 کشور   18  حداقلدر    یررسمیغ   و   یرسم  یهابازداشتگاه  در  ی بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلیهارفتار  ریسا  ای  شکنجه

که   یانفراد  یها سلول  در  نامحدود   ینگهدار  هنگام  و  اعتراف«»  اخذ  یبرا  ییبازجو  انیجر  در  جمله  از  ،اعمال شد

 شرایط پیرامون   و  علل  درباره  قاتیتحق  انجام  از  یسعود  عربستان  و  یبیل  ران،یا  مصر،  مقامات.  بود  میخو  شانط یشرا

حین    مشکوک  یهامرگ شکنجه  بازداشتدر  پی  در  زندانیان  گزارشات،  بنابر  که  حالی  در  زدند   جمله  از  ،سرباز 

  از   ،یسور   انیپناهجو  از  نفر  26  شکنجه علیه  اعمال  ،لبنان  در.  جان باختند  ،پزشکی  یهامراقبت   از  یعمد  تیمحروم

  به  شدگانبازداشت  که  یزمان  یحت.  شد  گزارش  مسئوالنسایر    و  ی نظام  یاطالعات   افسران   توسط  کودک،  چهار  جمله

  پس   برجسته،  یاسیس  منتقد  بنات،  نزار.  نکردند  ی بررس  را  شکنجه  یادعاها  مقامات  اند،شده   شکنجه  که  گفتند  دادگاه

  در  ،یباختر کرانه جنوب در  ل،یالخل در «ینیفلسط هرانیشگیپ   یتیامن ماموران »نیروی  توسط شکنجه و یریدستگ از

شاهده  م  یو  بدن  سرتاسر  در  ی دگییسا  و  یکبود  ، یشکستگ  ،یشکاف   کالبدبر اساس نتایج  .  باخت  جان  بازداشتحین  

 . شد
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  بیصل  به و  سنگسار  کورکردن،  عضو،   قطع   شالق،  جمله  از  ، یبدن  هایمجازات  منطقه،  کشور  ن یچند  کیفری  نیقوان  در

 .به اجرا گذاشته شد ی بیل و رانیا در شالق احکام . شد  حفظ چنانهم، دنیکش

 مجازات اعدام  1.۸

  و   عمد   قتل  به غیر از  یجرائم  یبرا  جمله  از  ، دکردن  حفظدر قوانین کیفری خود    را  اعدام  مجازات  منطقه  یکشورها

.  قرار دادند  یالمللنیب  نیقوان  تحت حمایت  که  جنسهم  با  رضایتمدانه  یجنس  یهابطنظیر ر  یاعمال  یبرا   طورهمین

  ی هادادگاه  ا ی  یاضطرار   ، ینظام   ،یستیضدترور  یها دادگاه  توسط  ناعادالنه   ه شدتب   ی هامحاکمه  از  پس   اعدام   احکام

به اجرا گذاشته شد و    احکام اعدام  کشور،  شش  حداقل  در.  شد  صادر  یسعود  عربستان  و  یبیل  ران،یا  مصر،  در  انقالب

 اعدام شدند.  شانخانواده با آخر  مالقات بدون و انهیمخف صورت به زندانیان ،مواردیدر 

  مقامات  توسط  داشتند  سن  سال  18  ریز  یانتساب  جرم در زمان وقوع    که  یجوان  مردان  ،یسعود  عربستان  و  ران یا  در

 . شدند اعدام

 مجازات و دستیابی به عدالت مصونیت از  1.۹

  به ارتکاب   یمنطقنابر شواهد و دالئل  ب  که  مسلح  یها گروه و  انینظامشبه  ،یتیامن  یروها ین  یاعضا،  منطقه  سرتاسر  در

مظنون    –  یجنس  تجاوز  و  یقهر  سازیدی ناپد  شکنجه،  ،قتل  جمله  از  –  بشر  حقوق   یجد  نقض  و  یالمللنیب  اتیجنا

ناقض    مسلح  یها گروه  و  انینظامشبه   یاعضا  و  فرماندهان  ،یبیل  در.  بودند، از پیگرد قضایی و مجازات مصون ماندند 

  ی بدنه  هتوسط مقامات ب  دارند،  قرار  ملل  سازمان  تیامن  یشورا  هایم یتحر  تحت  که  ییهاگروه   جمله  از  بشر،  حقوق 

 توسط   که  یقذاف  االسالمفیس.  منصوب گشتند و یا ارتقای شغلی گرفتندهای مختلف  راه داده شدند، به سمت  دولت

  تحت   2۰11  سال  در  پدرش  حکومت  هیعل  تظاهرات  زیآمخشونت   سرکوب  در  نقشش  لیدل  به  یالمللن ی ب  یفریک  وانید

  در.  کرد  دی کاند  یجمهوراستیر  انتخابات  نامزد  عنوان   به  را  خود  و  ختیعدالت گر  دستان  از  همچنان  است،  بیتعق

  ی هااعدام  و   یقهر  های ازیدسیناپد   به   مربوط  تیبشر  هیعل  ات یجنا رابطه با    راینکه د  ی جا  به  یسیرئ  میابراه  ران،یا

 طول  در  مقامات  لبنان،  در.  دیرس  یجمهور  استیرمقام    به  تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد  1367  لضایی سافراق

 استمداران یس  از  محافظت  یبرا  یمتعدد  اقدامات  و  شدند   روتیب  بندر  انفجاره  دربار  قاتیتحقپیشبرد    از  مانع  مکرراً  سال

 . دادند  انجام  پرونده قیتحق حال در ی قاض توسط شدن احضار برابر  در مقامات و

  یهاسال  به  سبتن  آشکار  یشیافزا  در  ه،یژوئ  ماه  در  دیسع  سیق  جمهورس ییر  توسط  پارلمان  انحالل  دنبال  به  ،تونس  در

دلیل محاکمه   جمهور  س یرئ  از  انتقاد   ،مورد  چهار  در  و   شدند   محاکمه  ینظام   یهادادگاه  توسط  ی رنظامیغ   1۰  ،قبل

 درازا  به  حکم  صدور  بدون   سال   نیسوم  یبرا  بشر  حقوق   نقض   متهم به   یتیامن  ی روهاین  ی اعضا  هیعل  محاکمه  ده.  بود

 اند. در تونس بوده  یانتقال عدالت روند  از یبخش ها ؛ این محاکمهدیانجام

  ملل،  سازمان بشر حقوق  یشورا اکتبر، ماه در. شد انجام ییپاسخگو تضمین ایدر راست ی اقدامات ،یالمللن یب سطح در

  د یتمد  را  2۰16  سال  ازصورت گرفته در لیبی      یالمللنیب  اتیجنا  مورد  در  قیتحق  یبرا  ابیقت یحقی  هتیکم  تیمأمور

 دست   اتهام  به  سوئد   در  که  ،یرانیا  سابق  مقام  ،ینور   دیحم  یهمحاکم  ،یجهان  تیصالح  اصل  تحت  اوت،  ماه  در.  کرد

 . شد آغاز بود شده بازداشت 1367 کشتار تابستان در داشتن
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  ریسا   ا ی  یجنگ  ات یجنا  ارتکاب  به  مظنون  که  را  یافراد  خود  یمل   یهادادگاه  قیطر   از  ییاروپا  کشور  چهار  حداقل

 سابق   یتیامن  افسر  کی  آلمان،  در  هیفور  ماه  در.  دادند  قرار  گردیپ   و  قیتحق  مورد  بودند،  هیسور  در  یالمللنیب  اتیجنا

 .شد محکوم دمشق در شده بازداشت معترضان شکنجه در معاونت از طریق تیبشر هیعل تیجنا جرم به یسور

  کارشناسان   گروه  انحالل  به   منجر  نیبحر  و   یسعود   عربستان  د یشد   یگریالب   گرا،واپس  ی اقدام   در   حال،   نیا  با 

  ی قاتیتحق  طرفانهیب   و  یالمللنیب  سازوکار  تنها  که  شد  منی  مورد  در  ملل  سازمان  یامنطقه  و  یالمللنیب  یه برجست 

 .بود کشور آن در  بشر حقوق  نقضرسیدگی به  یبرا

 آپارتاید  1.1۰

  ها ی فلسطینیها ییدارا  و   نیزم  تیمالک  سلب  کنترل،اعمال   ، ینژاد  سازیجدا  ،یاراض  پاره کردنتکه   قیطر  از  لیاسرائ

برنظام  شانیاجتماع  و   یاقتصاد  حقوق   انکار  و مبتنی    که مصداق  کرد  حفظ  را  انینیفلسط  بر  سلطه  و  سرکوب  ی 

  اقدامات   به  دست  نظام،  نیا  حفظ  هدف   با  لیاسرائ.  استالمللی  تخلف بینیک    و  بشر  حقوق   نقضبود. آپارتاید  آپارتاید  

  ی های آزاد  و  حقوق   از  تیمحروم  ،قتل  شکنجه،  و  یادار   بازداشت  ،یاجبار  انتقال  جمله  از  زد،  انینیفلسط  هیعل  یرقانونیغ 

 . هستند دی آپارتا تیبشر هیعل  تِیجنا مصداق  یجملگ که تعقیب و آزار و هیاول

 مسلحانه  منازعات 1.11

داد.    قرار  ریتأث  تحت   منیو    هیسور  ،یبیل  عراق،  در  را  انیرنظامیغ   یزندگ  همچنان  ی ناامن  و  مسلحانه  یریدرگ  هاسال

های  بندیها و جبهه ائتالف  یدهندهبازتاب  یردولتیغ   و  یدولت  واملع   توسط  خشونت  اسانات سطحنو  در این مناطق،

 مرتکب  مسلحانه  منازعات  نیا  در  ریدرگ  متعدد  واملع .  بود  های ریدرگ  نیا  یخارج  انیحام  منافع  و  در حال تغییر

 . شدند  بشر حقوق  یالمللنیبدوستانه و قوانین قوانین انسان یجد نقض موارد  ریسا و  یجنگ اتیجنا

،  ییهوا  ینظام  توان  و در صورت داشتن  راکت  و  خمپاره  توپ،  با  یمسکون  مناطق  بمباران  با  ریدرگ  یهاطرف  همه  باًیتقر

شدند و این  قائل نمیبین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز    که  زدندی  حمالت  به  دست   ییهوا  حمالت  از  استفاده با  

ماند  عمدتا  ی مل  بس آتش  که  یحال  در  ، یبیل  در.  دیانجام  انیرنظامیغ   شدن  یزخم  و  کشته  بهحمالت     ،پابرجا 

  و   انیرنظامیغ   تلفات  به  منجر  یمسکون  مناطق  در  انینظامشبه  و  مسلح  یهاگروه  نیب  پراکنده  یمحل  یهای ریدرگ

 ی روهاین  نیهمچن  و  یسعود  عربستان  یرهبر  به  ائتالف  من،ی  در.  شد  یرنظامیغ   یهارساخت ی ز  به  دنیرس  بیآس

 جمله  ازو    شد انیرنظامیغ  از  ها نفرده  شدن  یزخم  و  کشته به  منجر  که  دادند   ادامه  ی رقانونیغ   حمالت  انجام  به  یحوث

 ه، یسور  در .  مورد هدف قرار گرفتند  یی غذا  مواد  عی توز  ساتیتأس  مانند  یرنظام یغ   اماکن  و   یداخل  آوارگان  یهااردوگاه

  و   بازارها  ،یمسکون  یهان اساختم  به  که  داد  انجام  هیسور  غرب   شمال  در  را  یحمالت  ه،یروس  یروهاین  تیحما  با  دولت

 . رساند بیآس ها ن امارستیب

  ادامه   چنانهم گرفته شدند  کار   به  المللموارد نقض حقوق بین ریسا  و   ی جنگ  اتیجنا  ارتکاب  در  که ییهاسالح  انتقال

  ی حاتیتسل میتحر ، ی بیل در ی نظام زاتیتجه و  یخارج انیجنگجوحفظ  با  ی عرب متحده  امارات و  ه یترک ه،یروس. افتی

  در  ی عرب   متحده  امارات  از  شده   صادر  و  دیتول  ی زره  یخودروها  اکتبر،   ماه   در.  کردند  نقض   را  ی بیل  هیعل  ملل  سازمان

 .گرفتند قرار استفاده مورد طرابلس در مهاجران  و انیپناهجو هیعل یحمالت
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.  بود  ریدرگ  نیطرف   از  یبرخ  کیتاکت  چنانهم  هیسور  و  ی بیل  در  بشردوستانه  یهاکمک  به  یدسترس  محدودکردن

  ها ونیلیم  یدسترس  بر  ی بیل  در  مسلح   ی هاگروه  توسط  ی آب   یهارساختیز  به   یاسیس  های زهیانگ  با   پراکنده   حمالت

  سپتامبر  تا  ژوئن  نیب  دَرعا  شهر  در  را  یرنظامیغ   هزاران  ،یدولت  یروهاین  ه،یسور  در.  گذاشت  ریتأث  آب  به  ییایبیل

از آن شدند که    کردند  محاصره   به آن  حیاتی   یها کمک  ر یسا  و   یپزشک  زاتیتجه  غذا،   یامداد  یهاناسازمو مانع 

 ارسال کنند. منطقه

  غزه   نوار  در  یجنگ  اتیجنا  مرتکب  آشکارا  ح فلسطینیهای مسلگروهو    لیاسرائ  مه،  ماه  در  مسلحانه  یریدرگ  انیجر  در

 آواره  ینیفلسط  7۴۰۰۰  از  شیب.  شدند  یزخم  نفر  هزاران  و  کشته  کودک  63  جمله  از  ینیفلسط  2۴2  حداقل  ند.شد

 سمت   به  راکت  هزاران  ، بدون تمایزگذاری بین اهداف نظامی و غیرنظامی،غزه  نوار  در  ینیفلسط  مسلح  یهاگروه.  شدند

 13  شدنکشته   به  منجر  مذکور  حمالت  ،وجود  نیا  با  .شد  یریرهگ  لیاسرائ  توسط  هاآن  اکثر  که  کردند  کی شل  لیاسرائ

 .دش لیاسرائ در نفر

 قوق پناهندگان، پناهجویان، مهاجران و آوارگان داخلی ح 1.12

  ا ی ی قانون لیدال وجود  بدون  اغلب همآن دادند، ادامه مهاجران و  پناهندگان  نامحدود بازداشت و یریدستگ به  مقامات

  یتیامن یروهاین  اکتبر، ماه در. شانبازداشت نبودیقانون دنیکشچالش به یبرا شدگانبازداشت به  اجازه صدور بدون

  خودسرانه یریدستگ یبرا آمیزخشونت اعمال  ری سا و مرگبار ای قهریهقو از طرابلس در مستقر انی نظام شبه و یبیل

 . کردند استفاده قای آفر یصحرا جنوب یِکشورها اهل کودکِ و  زن مرد، 5۰۰۰ از شیب

  و  پناهندگان علیه  یمتعددجرایم  مرتکب همچنان  یردولتیغ   و ی دولت واملع  ، یسعود عربستان و  منی ،یبیل در

  و سالمت یبرا خطرناک یطیشرا در ینگهدار  و نامحدود  یهخودسران هایبازداشت   ،قتل جمله از ،شدند مهاجران

  ، یبیل در. و دیگر انواع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی  یجنس  یهاخشونت ریسا و تجاوز ات،یح

  آن دنبال به و  شده ادهیپ  ها قیقا از به اجبار اروپاست هیاتحاد  تیحما مورد که یبیل ی ساحل گارد توسط نفر هزاران

 و اخراج کشور از ی قانون روند یط  بدون و اجبار به نفر 2839 حداقل  که یحال در شدند،  یقهر سازیدیناپد  ی قربان

  و زن مرد،  صدها خودسرانه طور به یحوث مقامات  من، ی در. شدند رها سودان  و مصر  چاد، با ینیزم یمرزها در

 بازداشت نامحدود  ی هامدت یبرا  نامساعد  یطیشرا در بودند،  یسومال  و یوپ ی ات اتباع عمدتاً  که را مهاجر کودک

  در آن که یزندان  ساختمان مقامات زندان، کی  در ساکن مهاجران  یغذا اعتصاب به  پاسخ  در ،مارس  ماه در. کردند

  در. شد یزندانمرد   ۴6 کشته شدن و آن گرفتن آتش  به منجر که کردند بارانگلوله محبوس بودند را مهاجر 35۰

 در هفته  6 تا  را هاآن کرد، بازداشت خودسرانه طوربه را ییقایآفر مهاجر کارگر 375 کمدست امارات ژوئن، ماه

  را هاآن سپس و گرفت  هاآن از را شانیهاییدارا  تمام داشت،  نگه با جهان بیرون ارتباط حق بدون نامناسب طیشرا

  هیسور به 2۰21 تا 2۰17 یهاسال نیب که را کودکان جمله از انیپناهجو ،ه یسور ی دولت ی روهاین. کرد اخراج

 و هشکنجو سایر انواع  یجنس یهاخشونت  گری د و تجاوز خودسرانه، بازداشت ناپدیدسازی قهری، تحت اندبازگشته

 . دادند قراررفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی  

  یک در تحقیقات انجام ندادند.  مهاجر کارگران مرگ و شرایط پیرامون لیدال  طور مناسب درباره به  مقامات قطر، در

 یاجبار یپزشک  شاتیآزما گذراندن وجود با ،رمنتظرهیغ   و ی ناگهان طور به این کارگران از نفر هزاران  شته،گذ دهه

  نه ای  بوده  کار به  مربوط مرگ  لیدل ایآ نشود مشخص  تا شد باعث  قصور ن یا. اندباخته  جان کشور نیا به سفر از قبل

  مصر، در. کرد محروم مقامات  ای  کارفرما از غرامت افتیدر امکان از را کارگران داغدار یهاخانواده جهینت در و
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.بازگرداندند  ترهیار به زور به  یپناهندگ درخواست فرصت یاعطا ای  یقانون   روند ی ط بدون را یاترهیار ۴۰مقامات . 

 یضرور خدمات فقدان ای ییجوانتقام از ترس ، یناامن لیدل به یداخل یهآوار هزار  هاده عراق،  و هیسور ،یبیل در

  ، کرونا واکسن جمله از درمانی ی هامراقبت به یدسترس  در یشتریب موانع  با  هاآن. بازگردند  شانیهاخانه به نتوانستند

 آوارگان ی مختصهااردوگاه تمام  باًیتقر سال آغاز در عراق دولت. بودند مواجه یشغل  یهافرصت و مسکن آموزش،

 . کرد خانمانیب ای آواره را نفر  هزارانرا بست و در نتیجه  یداخل

 کارگران  حقوق 1.13

 از   که  دستمزد  کسر   ای  شغل  دادندست   از  برابر  در  درآمدکم  کارگرانِ  ازدر زمینه حمایت    منطقه  سرتاسر  در  مقامات

 هب  زدندست  یارب  کارگران  قح  نیهمچن  هادولت.  مرتکب قصور شدند  بودند،   کرونا  یریگهمه  یاقتصاد  راتیتأث  جمله

  ت یحما  بودند  شده  اخراج  ناعادالنه  طور  به  تصاباتکت در اع خاطر شربه    که  یکارگران  از  و  کرده  سرکوب  را  اعتصاب

.  کردند  مجازات  شانقلمدادکردن  مخالف  لیدل  به  ای   دی عقا  ابراز  لیدل  به  را  کارگران  همچنان  مقامات  مصر،   در.  نکردند

اعالم    مجاز   را  اند شده  داده  قرار  ها«ستیترور  فهرست»   در  که   ی دولت  بخشِ   کارمندان  کیاتومات  اخراج  د، ی جد  قانون

  د ی عقا یعلن   انی ب»  لیدل  به  که   را  ی دولت  شرکت   کارمند  ک ی  غرامت پرداخت  بدون   اخراج  دادگاه   ک ی  که ی حال  در ،کرد

 به مهاجر کارگران از تیحما بهبود یبرا زین  یاصالحاتبا این همه، .  کرد، تایید  بود داده دست از را اششغل «یاسیس

 صورت  دهند،یم   لیتشک  انمهاجر  شان راکار  یروین  از  ییباال   اریبس  بخش  که  فارس  جیخل  حوزه  کشور  نیچند  در  ژهیو

 .گرفت

 زنان و کودکان دختر  حقوق 1.1۴

 موسوم   یهاقتل.  ماند   یباق   مجازات  بدون  عمدتاً   ی فریک عدالت  یهانظام  توسط  زنان  هیعل  خشونت  منطقه،  سرتاسر  در

.  ند دندا  انجام  یاقدام   عامالن  محاکمه  یبرا  مقامات  و  داد  رخ  نیفلسط  و  تیکو  عراق،  اردن،  در  همچنان  «یناموس»  به

  یهاخانه جادیا مانند  مطلوب یبندها یبرخ یحاو رانیا در زنان هیعل خشونت به یدگ یرس مورد در یشنهادیپ  قانون

 ی انگارجرم   را  کودکان  ازدواج  و  ییزناشو  تجاوز  نکرد،  فیتعر  مستقل  جرم  کی  عنوان   به  را  یخانگ  خشونت  اما  بود،  امن

 . داد حیترج ییپاسخگو به را مصالحه یخانگ خشونت بروز موارد  در و نکرد

 یریشگیپ وسایل    به  هاآن  یدسترس  و  کرده  فیتضع  نیز بیش از پیش  را  زنان  یبارور  حقوق   رانیا  در  تازه   یقانون  تحوالت

در   مقامات ،یبیل در. کرد محدود شدت به را مرتبط اطالعات به یدسترس و داوطلبانه یسازمیعق خدمات ،یباردار از

 شکنجه   قتل،   نیهمچن  ومحور  -تیجنس  و  یجنس  ی هاخشونت  ریسا  و   تجاوز   برابر  در  دختران  و   زنان  اززمینه حفاظت  

مرتکب   خسارت  جبران  و   ی ردولتیغ   عناصر   گر ید  و   مسلح یهاگروه  ان، ینظامشبه  توسط  ها آن  یآزاد  ی رقانونیغ  سلب  و

  آن   و  کردند  دنبال  را  ردختکودکان    و  زنان  یقهر  دسازیی ناپد  و  بازداشتارزار  ک   یحوث  مقامات  من،ی  در.  قصور شدند

 . ، مورد هدف قرار دادندکشند یم  چالش  به  را  ها یحوث  یتیجنس  یهنجارها  شدیم  تصور  که  را  از زنان و دخترانی  دسته 

  فرزندان حضانت طالق،  ازدواج، با رابطه در جمله  از قانون،  در هاینهادینه ضیتبع با  همچنان منطقه سرتاسر در زنان

.  بودند   محروم  ی اسیس  مناصب  و   مشاغل  از  ها آن   ،رانیا  و   یسعود  عربستان  در  ، هانیا  بر   عالوه.  بودند  مواجه  ارث  و

 مقررات   و   کرده  فیتضع  شتریب  را  زنان  استقالل  مصر،  در  هیشخص   احوال  نیقوان  در   یشنهادیپ   ی قانون  تغییرات

 . کرد ابقاء چنانهم را زیآمضیتبع
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 و بیناجنسی   فراجنسیتی، اگرهمجنسگرا، دوجنس   حقوق افراد 1. 1۵

  شیگرا  اساس  بر   )ال جی بی تی آی(  یناجنسیب  و  یتیفراجنس  گرا،دوجنس  همجنسگرا،  افراد  منطقه،  سرتاسر  در

که   یمقعد  شیآزما  ،در مواردی  و  محاکمه کیفری  و  یریدستگ  با  خود  مفروض  ای   یواقع  تییجنس  تیهو  ای  یجنس

 را  همجنس  رضایتمندانه میان افراد  یجنس  روابط  همچنان  کیفری  یهادادگاه.  شدند  مواجه  مصداق شکنجه است،

  حکم   زنان  هیعل  ی گاه  و  مردان  هیعل  غالباً ،  ژهیو  نیقوان  چه  و   ی عموم  عفت  نیقوان  اساس  بر   چه  و  کردند   یتلق  جرم

  9  تا  6ز  ا  ییهاحبس  به  یانههمجنسگرا  یجنس  روابط  داشتن  لیدل  به  را  مرد  چهار  یدادگاه   مصر،  در.  نمودند  صادر

 در  یناجنسیب  و   یتیفراجنس  گرا،دوجنس   همجنسگرا،  افراد  از  در زمینه حمایت  نیهمچن  مقامات.  کرد  محکوم  سال

ی »غیرباینری« )خارج گراهمجنس  به عنوان یک  را  خود  که  یجوان  مرد.  قصور کردند  یردولتیغ   واملع   خشونت  برابر

به این امر اشاره داشت    او   یسرباز  از  ت یمعاف  کارت  . دیرس  قتل   به  رانیا  در   کرد، یم یابی  هویت  های جنسیتی(از دوگانه

وی   گرا،دوجنس  همجنسگرا،  جامعه  حقوق   فعال   بابو،  بدر  به  تونس   در  سیپل  افسر  دواست.    انحراف«»  یدارا  که 

او   و  کرده  نیتوه ،DAMJ ال جی بی تی آی،  حقوق  ی مدافع شده شناخته گروه  مسئول   و  یناجنسیب و یتی فراجنس

  ی برا  یانتقام  شتم  و  ضرب  نیا  که  گفتند  او  به  زیآمنیتوه  الفاظ  از  استفاده  اب  و  دادند  قرار  حمله  مورد  خشونت  را با

 .  است انیگراهمجنس و  ها«فاحشه  از دفاع» و س یپل از تیشکاثبت 

 

  رای ب تولد بدو  در شده نییتع جنس  آن اساس بر که کرد بیتصو را یقانون  مراکش پارلمان  مثبت، یحد تا یاقدام در

افراد  اما   داد،   رییتغ  ی زندگ  یبعد  مراحل  در  توانیم  را  )بیناجنسی(  ت«یهرمافرود»  نوزادان   چنین   یتیراجنسف  به 

 . داده نشد ایاجازه

 

  و اتنیکی  های مذهبیاقلیت  1. 1۶

رابطه با   در  جمله  از  نهادینههای  ضیتبع  با  یمذهب  عملهم در    و  قانون  درهم    یهاتیاقل  یاعضا  منطقه،  سرتاسر  در

  متولد   افراد  و  یمذهب   یهات یاقل  یاعضا  ران،یا  و  مصر  جمله  از  کشورها،  یبرخ  در.  شدند  مواجه  عبادت  یبرا   خود  حق

  ا ی  گری د ی مذهب بهشان  اتعتقادا ان یب ل یدل به اند، شده یی شناسا  مسلمان عنوان به  مقامات  توسط که  ی نیوالد از  شده

 بر   ران،یا  در.  گرفتند   قرار  خودسرانه  بازداشت  ومحاکمه کیفری    مورد تایید حکومت نیست، تحتی که  دیعقا  ابراز

  زندان  سال   پنج  سقف  تا  حبس  به   را  مذهب«  رییتغ   یبرا  غیتبل»  ای   «یاله  انیاد»  به  نیتوه  که  ی دیجد  قانون  اساس

 . شدند محکوم یحیمس  شینوک سه کند، یم محکوم

 

  و   یاسیس  مناصب  مشاغل،   به  هاآن  یدسترس  مسأله،  ن یا.  شدند   مواجه  ضیتبع  با   ی بیل  و  رانیا  در   اتنیکی  یهاتیاقل

  ، ی بیل  در.  کرد  نقض  را  هاآن  ی فرهنگ  و  ی زبان  حقوق   و   محدود   را  درمانی   یهامراقبت  و   آموزش  جمله  از  یضرور  خدمات

  قرار  بیرق  مسلح  ی هاگروه  کنترل  تحت  یامحله  در   که  شهر  دانشگاه  تنها   به  توانستندینم  الکفره  در   تابو  انیدانشجو

  مانند  یمبهم  اتهامات  بر اساس  شان بیشترنسبت جمعیت   به  اتنیکی  یهاتیاقل  ران،یا  در.  کنند  دایپ   یدسترس  داشت

 محکوم به اعدام شدند.  محاربه«»

 

 ها توصیه
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  کارکنان   از  شوند؛  ارائه  ضیتبع  بدون  ها،واکسن  جمله   از  ،پزشکی  یهامراقبت  که  کنند  حاصل  نانیاطم  د یبا  مقامات

 ی ریگهمه  با  برای مقابله  انسانی  حقوق   بر  تیمحدود  هرگونه  اعمال  و  شود  محافظتمناسب    شکل  به  درمان  بخش

 . ردیبگ صورت متناسب شکل به و  یضرور کامالً موارد در فقط  کرونا

 

  که  ایسلیقه   مقررات  کرده،   متوقف  را  زیآممسالمتبیان    به   مربوط  های کیفریتحقیقات و محاکمه  تمام   د یبا   ها دولت

 و   احترام  مورد  در   خود  تعهدات  دی با  نیهمچن  ها آن.  ندینما   ییزداجرم  افترا  از  و   کنند  لغو  دانندیم  جرم  را  ن«یتوه»

  بدون  بتوانند  بشر  حقوق   مدافعان  که  کنند  حاصل  نانی اطم  و  بشناسند  تی رسم  به  را   بشر  حقوق   از  دفاع  حق   نیتضم

 .  دهند  ادامه کارشان  به تیاذ و آزار و حمله د،یتهد خودسرانه، و محاکمه یریدستگ خطر

 

  و   گذاشته  احترام  ی پناهندگ  حق  به   د یبا   ها آن.  دهند  انی پا  مهاجران  و   پناهندگان  هیعل  ت یجنا  انیجر  به   د یبا  ها دولت

 مهاجرت   تیوضع  بر اساس   صرفاً   که  مهاجران  و  پناهندگان  یه خودسران  بازداشت  و  یر یدستگ  به  و   کنند   محافظت  آن  از

  کنند   حاصل  نانیاطم  و  بدهند  خاتمه  را  پناهندگان  اخراج  کامل  طور  به  دی با  هاآن .  دهند  انیپا  ردیگیم  صورت  هاآن 

  بدهند   بسط یشکل   به   را  کار   نیقوان د یبا  نیهمچن ها دولت.  شودیم  محافظت   یاجبار  بازگرداندن  مقابل   در   ها آن  از  که

  لغو  را   کفالت ستمیس  دی با  نیهمچن ها آن.  بشود  زی ن  مهاجر،   ی خانگ   کارگران  جمله  از  مهاجر،   کارگران حال  مشمول  که

 . کنند

 

 میمستق  حمالت  ویژه به   به و    کنند   ت یرعا  را  یالمللنیب  بشردوستانه  نیقوان  د یبا   مسلحانه  در منازعات  ریدرگ  یهاطرف

شوند، پایان  ی که بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل نمیحمالت  و   ی رنظامیغ   یهارساختیز  ا ی  ان یرنظامیغ   هیعل

 از  که  دارد  وجود  یتوجه  قابل  زانیم  به  خطر  نیا  که  یموارد  در  را  حاتیتسل  انتقال  دی با  ینظام   ی هاقدرت.  ببخشند

 . کنند متوقف م، ید ید منطقه در یجار یهایر یدرگ در کهچنان شود، استفاده یالمللنیب نیقوان نقض  در هاسالح

 

  گرم   سالح  از  استفاده  مورد در  یالمللنیب  یاستانداردها  از  قانون  یمجر  مأموران  که کنند  حاصل  نانیاطم  دی با مقامات

  قرار  یبررس و ق ی تحق مورد را قوای قهریه از یرقانونیغ   استفادهمقامات باید  کنند.می یرویپ  مرگبار ترکم یهاسالح و

 .کنند تیحما زیآممسالمت تجمعات یآزاد حق از و پاسخگو نگه داشته را مأموران  داده،
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 ایران . 2

  ب ی تعق   تحت   رمنصفانه ی غ   طور   به   شده،   یی بازجو   خود   بشر   حقوق   از   ز ی آم مسالمت ه  استفاد   لی دل   به تنها    نفر   هزاران 

تا پایان   نفر  صدها که  یحال  در  شدند، بازداشت  المللیبر خالف ضوابط قانونی و معیارهای بین  ا ی و  گرفته  قرار  ییقضا 

ماند ع نا   در حبس   سال و    ی روها ی ن .  ندادالنه    ی ها گلوله   و  مرگبار  ه ی قهر ای  قو   از   یرقانون ی غ   طور  به   یت ی امن انتظامی 

اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و    زنان، .  کردند   استفاده   اعتراضات   سرکوب   ی برا   ی شکار ای  ساچمه 

جدید،    ی ها ی گذار قانون .  بودند   مواجه   نهادینه  خشونت   و  ض ی تبع  با   همچنان   یمذهب   و  اتنیکی   یها ت ی اقل   و   بیناجنسی

  و   شکنجه .  ند کرد   ف ی تضع   پیش   بیش از   را   نترنت ی ا   به   ی دسترس  و   دهی عق   و   مذهب  ی آزاد   حق   ، ی بارور   و  ی جنس   حقوق 

  شکل   به ی مناسب،  پزشک   ی ها مراقبت   از  ان یزندان   کردن  محروم  جمله   از  رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی،  ر ی سا

مرتکب قصور    کرونا   ی ها واکسن   به   عادالنه   و   موقع   به   ی دسترس   در تضمین   مقامات .  یافت   تداوم   مند نظام   و   گسترده 

  به   اعدام   مجازات مقامات از  .  چشم ادامه داد   کورکردن   و  عضو   قطع  شالق،  ی ها مجازات دستگاه قضایی به صدور  .  شدند 

  ناعادالنه   ی ها محاکمه   از   پس  اعدام احکام  .  استفاده کردند   سرکوب   ی برا   ی ا له ی وس   عنوان   به   جمله   از و    گسترده   طور 

  کشتار   به   مربوط   ی جار   و   پیشین   ت ی بشر   ه ی عل   ات ی جنا مصونیت از مجازات در قبال  .  صادر و به اجرا گذاشته شدند 

ادامه    کیستماتی س، به شکل  یالملل ن ی ب   ن ی قوان   تحت  شدهف ی تعر   جرایم   سایر   و  1367  سال  درزندانی    ی اسی س مخالفان  

 یافت.  

   زمینه پس  2.1

  که  ن یا  یجا  به  ران، یا  هیقضائ  قوه  سابق  سیرئ  ، یس یرئ  میابراه  ران،یا  در  کیستماتیس  تیمصون  از  آشکار  ینمود  در

  پیگرد    و  قیتحق  مورد  1367  سال   ضایی فراق  یهااعدام  و   های قهریسازیدی ناپد  به  مربوط  تیبشر  هیعل  اتیجنا  یبرا

 1رسید. یجمهور استی ر مقام به( 1۴۰۰)خرداد  ماه ژوئن  در ،ردیبگ قرار

  زنان،   ران،یا  مقامات.  شد  برگزار  مردم  اندک  اریبس  مشارکت  با  و   سرکوب  با  توأم  ییفضا  در  یجمهوراستیر  انتخابات

  میتحر  به  کنندگانقیتشو  که  کردند  دی تهد  و  کرده  منع  ینامزد  از  را  حکومت  منتقدان  و  یمذهب  یهاتیاقل  یاعضا

 .گرفت خواهند  قرار یقانون  گردیپ  تحت انتخابات

 در  که یبحران کرد، ترق یعم را رانیا یاقتصاد بحران فساد، و کرونا یریگهمه کا،یآمر متحده االتیا جاری یهامیتحر

  اعتصابات   حالی در  در  سال   نیا.  داد  نشان  را  خود نشده   پرداخت ای   کم   یدستمزدها و   مشاغل   رفتن   دست  از  باال،   تورم

  و   ییغذا  امنیت  ،پزشکی  یهامراقبت  مسکن،  ،مناسب  یدستمزدهادر اولویت دهی به    مقامات  که  گذشت  تظاهرات  و

 .دردنک قصور کشور  یعموم یهابودجه  در آموزش

  ها، اچه یدر  رفتندست  از  در  که  ،یطیمحست یز  بحران  به  یدگیرس  در  کشور  مقامات  قصور  از  ستیز  طیمح  کارشناسان

 ن یزم  نشست  و  ، یصنعت  یپسماندها  و  خام  فاضالبِ  رسوب  از  یناش   آب  یآلودگ  ،ییزدا  جنگل  ها،تاالب  و  هارودخانه

 .کردند  انتقاد شده، متبلور

 

 1۴۰۰خرداد  29«، رانیا در تیمصون بحران از عی فج ینمود ،یس ی رئ میابراه یجمهور استیر» 1

https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%86%d9%85%d9%88/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%86%d9%85%d9%88/
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 .(دیکن مراجعه هیسور بخش به) داد ادامه هیسور  در ی نظام یریدرگ در یدولت  یروهاین از اشینظام تیحما به رانیا

یک عملیات   در  وی  نقش  لیدل  به  را  یاسد  اسداهلل  یرانیا  پلماتید  ،کیبلژدر    یدادگاه  ،(1399)بهمن    هیفور  ماه  در

، 2۰18  سال  در  فرانسه  در  دیتبع  در  سیاسی  مخالف  یهاگروه  انفجار بمب در محل گردهمایی جمعی از  شده  یخنث

 .کرد محکوم زندان سال 2۰ به

.  کرد  دیتمد  را  رانیا  هژیو  گزارشگر  تیمأمور  متحد،  ملل   سازمان  بشر  حقوق   یشورا  ، (1399)اسفند    مارس  ماه   در

 . کردند ممانعت رانیا به مستقل ناظران و  ملل سازمان کارشناسان  گرید  او، ورود  از مقامات

 آزادی بیان، تشکل و تجمع 2.2

  ی هاهیاتحاد  مستقل،  یاسیس  احزاب  ،هاآن.  دادند  ادامه  تجمع  و  تشکل  ان،یب  یآزاد  حقوق   دیشد  سرکوب  به  مقامات

 را   یاماهواره  یون یزیتلو  یهاشبکه  و   سانسور  را  ها رسانه  کرده،  اعالم   ی رقانونیغ   را  ی مدن  جامعه   ی نهادها  و   یکارگر

 .کردند  مسدود

  که   کردند  اضافه  شده  مسدود  یهاپلتفرم   فهرست  به   را  گنالیس  یاجتماع   یه رسان  مقامات  ،(1399)دی    هیژانو  ماه  در

  در   ییهاپست  انتشار  دنبال  به  ، افراد رای اطالعات  و  یتی امن  مسئوالن.  شودی م  وبیوتی  و  ترییتو  تلگرام، بوک،سیف  شامل

و دانستندیم   «یاسالمضد»  ای  «یانقالب  ضد»  که  یاجتماع   یهاشبکه  بر خالف ضوابط  )یعنی  به شکل خودسرانه   ،

 .و بازداشت کردند ریدستگالمللی( معیارهای بین

و در    ندکرد  قطع  را  نترنتیا  شبکه  به  یدسترس  ، کشور  در  گرفته  صورت  یهااعتراض   و  تظاهرات  جریان  در  مقامات

  ن یتدو  به  مجلس  ،(1۴۰۰)تیر    هیژوئ  ماه  در.  ماند  پنهان  یتیامن  یروهاین  توسط  گرفته  صورت  تخلفات  ابعاد  نتیجه،

  ع یتوز  و  د یتول  شدن،  ییاجرا  صورت  در  و   شود  بیتصو  2۰22میالدی    سال  در  رودیم   انتظار   که  دیبخش  سرعت  طرحی

 .دخواهد کر د یتشد را نظارت و  کرده  یانگارجرم  را نترنتیا نگیلتریف و سانسور زدن دور یابزارها

  تشکل   ان،یب  یآزاد   زمینه  در  خود  انسانی  حقوق   از  زیآممسالمت  استفاده  لیدل  به  تنها  کودک  و  زن  مرد،  هزار  نیچند

.  شدند  بازداشت  خودسرانه  طور  به   ای   و  گرفته  قرار  و محاکمه  بیتعق  تحت  رعادالنهی غ   طور  به  شده،  ییبازجو  تجمع  و

و    معلمان  سندگان،ینو  هنرمندان،  ،و دگراندیشان سیاسی  مخالفان  نگاران،روزنامه  ، یابان یخ  معترضان  هاآن  انیم  در

  مدافعان  زنان،  حقوق   مدافعان  وکال،  جمله  از  بشر  حقوق   مدافعان  نیهمچن  هاآن   انیم  در.  شدندیم   دهی د  هایتیدوتابع

  ها، تیاقل  حقوق   ، مدافعانکارگردان  حقوق   مدافعان  ،یناجنسیب  و  یتیفراجنس  دوجنسگرا،  همجنسگرا،  جامعه  حقوق 

لغو    ست،یزطیمح  مدافعان  دادخواه    داغدار  بستگان   و   اعدام  مجازاتفعاالن حامی    انیقربان  ی هاخانواده  جمله  از)و 

  ناحق  به  نفر  صدها  چنانهم  سال  انی پا  تا.  داشتند  وجود(  شصت  یهدههای قهری  سازیدیناپد  وفراقضایی    یهااعدام

 زندان ماندند.  در

 زهرا  نیچنهم  و  یموسو  نیرحسیم  و  یکروب  یمهد  ،یجمهور  استیر  نیشیپ   ینامزدها   هخودسران  و  ی خانگ  حبس

 .افتی ادامه چنانهم  سال 1۰ گذشت  از پس ،ی موسو نی رحسیم همسر رهنورد،

  ، ها آن اقدامات  یتالف هب و  شدند  مواجه دی شد یدهایتهد با کشور از خارج در مستقر نگارانروزنامه و سیاسی  مخالفان
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  مقامات   ،(1۴۰۰)تیر    هیژوئ  ماه   در   2.گرفتند  قرار  خودسرانه  بازداشت  ا ی  و   ییبازجو  مورد  رانیا  در  شان یهاخانواده

  داخل  از  ،ییکای آمر-یرانیا  نگارروزنامه  نژاد،یعل  ح یمس  ربودن  یبرا  توطئه  به  را  یرانیا  مورأ م  چهار  کا، یآمر  یدادستان

  مدافع   ،یاراحمدی  ارسالن  بستگان  از  یاطالعات  مقامات  ،(1۴۰۰)مرداد    اوت  ماه  در.  ندکرد  متهم  متحده  االتیا  خاک

 د یجمش  و  یسوئد-یرانیا  مخالف سیاسی  کعب،  بیحب.  کردند  د یتهد  مرگ  به  را  او  و  ییبازجو  د،یتبع  در  کرد  بشر  حقوق 

  در   همچنان  بودند،  شده   بازگردانده   رانیا  به  و  ربوده  کشور  از  خارج  در  قبال  که  یآلمان-ی رانیا  مخالف سیاسی  شارمهد،

 .ماندند  اعدام مجازات خطر

قهریه    از  زیآممسالمت  عمدتاً  اعتراضات  سرکوب  یبرا  یتیامن  یروهاین   ی هاگلوله   کیشل   جمله  از  ،یرقانونیغ قوای 

 کمبود   به  اعتراضات  انیجر  در   نفر  11  حداقل  ،(1۴۰۰)تیر    هیژوئ  ماه  در .  کردند  استفاده  یشکار  ایساچمه  و   یجنگ

آذر   5)  نوامبر  26روز    در  3. شدند  یزخم  یادیز  تعداد   و  کشته  گلوله  ضرب  به  لرستان  و  خوزستان  یهانااست  در  آب

  یاساچمه  یهاگلوله  اصفهان،   در  آب   تیریمدسوء  به  گرفتهشکل  اعتراضات  کردن  متفرق   یبرا  ی تیامن  یروهاین  ،(1۴۰۰

 .شد  کودکان،  جمله  از  مردم،   از   ها نفرده  چشمبه    یجد  جراحات  سایر   آمدن   وارد  ای  یی نایناب  به  منجر  که   کردند   کیشل

 اخراج   ناحق  به  (1۴۰۰  خرداد)ماه ژوئن    یسراسر  یهااعتصاب  در  شرکت   لیدل  به  یمیپتروش  کارگر  7۰۰  از  شیب

 .شدند

 های ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی شکنجه و سایر رفتار  2.3

 جریان  در  و به ویژه  مندنظام  و  گسترده  یشکل  به  چنانهمی ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی  اهسایر رفتار   و  شکنجه

توسط   بود  آمده  دست  به  متهمان  از  شکنجه  زیر  و  اعتراف«»  عنوان   به  که  اظهاراتی.  ند شد  گرفته  کار  ها بهییبازجو

  متهمان کردن  محکوم یبرا  ها دادگاهتوسط   و  شد  پخش  های حکومتی صدا و سیمای جمهوری اسالمی و سایر رسانه

 .قرار گرفت استفادهمورد 

  هنگ  یرانسانیغ   و  ظالمانه  طیشرا  در  را  انیزندان  کنند، یم  تیفعال  قضائیه  قوه  نظر  ریز  که  دادسراها  و  زندان  مقامات

  کمبود   ، یناکاف  آب  و   غذا  نامناسب،  یبهداشتوضعیت    ،جمعیت  حد  از  شیب  ازدحام  آن  بارز  یهامشخصه   که  داشتند

  ی پزشک  یهامراقبت  از  را  انیزندان  از  یاریبسهمچنین    هاآن بود.    حشراتآلودگی محیط به    و  هوا  نامناسب  هیتهو  تخت،

 .کردند  ترشیب هاآن یبرا را 19-د یکوو به ابتال خطرو در نتیجه،  مناسب محروم کردند

  شان یهاخانوادهمحل سکونت    از  دور  ی دارای شرایط وخیم وهان ازند  به  را  زن  یدتیعق   انیزندان  ندهیفزا  طور  به  مقامات

 .کنند ییجونتقاما زندان درون از به خاطر اعتراض به نقض حقوق بشر ها آن از تا کردند منتقل

 مسئوالن  کرد،   درز   رونیب  به  (1۴۰۰  وریشهرماه آگوست )  در  که  نیاو  زندان  ه مداربست  های دوربین  یی دئوی و  ریتصاو

 4اد.د نشان انیزندان انواع شکنجه یا بدرفتاری علیه گری دو اعمال  یجنس آزار شتم، و ضرب حال در را زندان

  ی دسترس از یتمحروماز جمله  آزارها گری د و شکنجهو ادعا شد که  دندرگذشت مشکوک در شرایط یزندان 2۴حداقل

 

22021July  19Iranian dissidents remain at risk worldwide without international action”, “    
32021July  23“Iran: Security forces use live ammunition and birdshot to crush Khuzestan protests”,   

2021st Augu 11“Iran: Security forces use ruthless force, mass arrests and torture to crush peaceful protest”,     
 1۴۰۰شهریور  3«، انیزندان  هیعل  یرحمیب از نادر یریتصو نیاو از کرده درز یوهادئیو» ۴

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4480/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/iran-security-forces-use-live-ammunition-and-birdshot-to-crush-khuzestan-protests/
shttps://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-security-forces-use-ruthless-force-mass-arrests-and-torture-to-crush-peaceful-protests/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/
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 5دخیل بوده است.   هاآن مناسب، در مرگ یپزشک  خدمات به

ترذیلی   ریسا  و  شکنجه  منع  نقض  که  ییها مجازات  و  غیرانسانی  ظالمانه،   جمله   از  د،شونیم  محسوب  رفتارهای 

  هیفور ماه در. مجازات کشور حفظ شد قانون، همچنان در سنگسار و کردن مصلوب  عضو،  قطع کردن، کور زدن،شالق 

  انگشتان  قطع  حکم  یاجرا  بر  یمبن  مکرر  ی دهای تهد   برابر  در  غذا   اعتصاب   یتالف   به   یرستم  یهاد  ،(1399)بهمن  

 .خورد شالق ضربه  6۰ هیاروم زندان در دستش

 جان باخت.  اهر زندان در شالق اعمال مجازات  از پس (1۴۰۰)شهریور  سپتامبر ماه  در عطازاده  یهاد

به قصاص چشم )کور کردن    را  یمرددر رابطه با یک پرونده درگیری،    تهران  در   یدادگاه   (، 1۴۰۰)مهر    اکتبر  ماه  در

 .کرد محکومیکی از چشمانش(  

 . شدند  شالق  به محکوم نفر 152 حداقل  برومند، عبدالرحمن  ادیبن یهاافتهی طبق

 تبعیض   2.۴

 دختر  کودکان زنان و    2.۴.1

  ضیتبع  با  ،یاسیس  دسترسی به مناصب  و  ارث  استخدام،  طالق،  ازدواج،  با  ارتباط  در عمل،   در  چه  و  قانون  در  چه  زنان،

 .بودند روبرو

از    ا، هبدرفتاری  گری د  و  شکنجه  خودسرانه،  بازداشت  روزمره،  ت یاذ  و   آزار  به  منجر  ی اجبار  حجاب  زیآمضیتبع  نیقوان

  مبارزه  لیدل  به  زنان   حقوق   مدافع  شش   حداقل.  شد   یعموم  یفضاها  و  کار  آموزش،  به  یدسترس  از  تیمحرومجمله  

 .ماندند یباق  زندان در یاجبار حجاب هیعل

  و  یجنس  سالمت  حقوق   ت«یجمع  یجوانحمایت از خانواده و  »  طرح  بیتصو  با   مجلس  ،(1۴۰۰)آبان    نوامبر  ماه  در

  یریگشیپ   خدمات  ندارند   اجازه   یدولت  ی درمان  مراکز  قانون،  نیبه موجب مواد ا.  را بیش از پیش تضعیف کرد  یبارور

  نسخه  هارائ با فقط را یضدباردار یهاقرص ملزمند هاداروخانه ؛دهند قرار مردم اریاخت  در گانیرا  طور به را یباردار از

بارداری برای   که  یموارد  در  مگر  است  ممنوع  ها( )بستن لوله  یتوبکتوم  و  یوازکتوم  های ؛ و انجام عملبفروشند  پزشک

 ( چهتحمل  »ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج )مشقت شدید غیرقابل  ای مادر خطر جانی داشته باشد  

و راه دیگری هم  وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با    د ایجاد کن  مانیزا  چه بعد از  یباردار  دوران  در

  تولد   از  ش یپ   یصیتشخ  غربالگری و  ی هاتست  به  یدسترس  نیچنهم  طرح  نیا  «.پذیر نباشدهای موقت امکانپیشگیری 

 .است کرده حدود م را

دراز  سرانجام  مجلس   یاجتماع   ونیسیکم از سالیان  بعد   برابر   در  زنان  از  ت یحما  و   کرامت  حفظ»  هحیالکلیات    و 

  نیا.  کرد  بیتصو  هیقضائ  هقو  توسط  یانهگراواپس  یهایبازنگر  از  پس  و  (1۴۰۰)مرداد    یجوال  ماه  در  را،  خشونت«

مراکز اسکان موقت   و  ژهیو  هایکالنتری  جادیا  مانند  یمثبت  موارد  شامل  ،نرسیده است  یینها  هنوز به تصویب  که  حهیال

 

5
  در نفر 27 مرگ با مرتبط»اطالعات ؛ 1۴۰۰شهریور  2۴«، مجازات  از شکنجه مرتکبان افتهیسازمان  تیمصون  استمرار بازداشت؛  نیح در مرگ  دهه کی ماندن عقوبتی ب» 

 1۴۰۰شهریور  2۴«، 2۰1۰ سال از بازداشت نیح

https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/MDE1346692021PERSIAN.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/MDE1346692021PERSIAN.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/MDE1346692021PERSIAN.pdf
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  ن یا،  حال  نیا  با .  شودیمدر راستای موضوع قانون    یراهبردها  تهیه و تنظیم  یبرا  ی مل  کارگروه   کیتشکیل    و  امن

  را  کودکان   ازدواج  و   یی زناشو  جنسی در روابط  تجاوز  ، کردهن  ف یتعر  مجزا  جرم  ک ی  عنوان  به   را  ی خانگ  خشونت  حهیال

  با   متناسب  یها مجازات  با   کشندیم  را  خود  دختران  ا ی  زنان  که  ی مردان  که  نکرده است  نیتضم  و   نکرده   یانگارجرم 

  ت ی ارجح  یریپذت یمسئول و ییپاسخگو  بر  را  و سازش  مصالحه  حهیال   نیا  ، یخانگ   خشونت  موارد  در.  شوند  مواجه  جرم

 .داده است

  ازدواج   یبرا  ییقضا  مجوز  دستنتوانیم  همچنان  پدران  و  ماند  یباق  یسالگ  13  دختران   یبرا  ازدواج  یقانون  سن

)سال   2۰21  مارس تا  2۰2۰  مارس  نیب  ،یرسم  یآمارها  اساس  بر.  کنند  افتیدر  ترنییپا  یحت  نیسن  در  شاندختران 

  قبل   سال  به  نسبت یدرصد  مین و  1۰  شیافزا  از  نشان  که شد  ثبت  سال  1۴  تا   1۰  ن یب  دختر  31379  ازدواج  ،(1399

 .دارد

 همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی   افراد   2.۴.2

 هگرای خارج از دوگان، که خود را به عنوان یک همجنس (1۴۰۰)اردیبهشت    قتل علیرضا فاضلی منفرد در ماه می

می)غیرباینری  جنسیتی معرفی  جرم(  که چگونه  داد  نشان  رفتارکرد،  افرادرضایت  جنسی  هایانگاری  میان   مندانه 

شالق    نظیرهایی  با مجازات  ،یتیجنس  یهادوگانهبا    ناهمخوانجنسیتی  انگاری اشکال بیان  طور جرم همینو    همجنس

 6بخشد. تداوم میی ناجنسیب و یتی فراجنس دوجنسگرا، گرا،همجنس جامعه یاعضاخشونت و تبعیض علیه به اعدام،  و

های جنسیتی،  ناهمخوان با کلیشهجنسیتی    رفتارهایهمجنسگرایی و    بین بردنمعطوف به از   ی اصالحی«هانا»درم

و    ماندند   رایج   چنانهمیا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی هستند،  که توسط حکومت تأیید شده و معادل شکنجه  

 کودکان به کار بسته شدند.  علیهحتی 

د، مگر  باقی ماندن   پنداریدارد در معرض خطر مجرم ن  یهمخوان  های جنسیتیشان با دوگانهبیان جنسیتیافرادی که  

انجام   مستلزمکه    کردندمی  اقدام  نسبت داده شده بود  هاآن برای تغییر قانونی جنسی که در زمان تولد به    این که

 د.بو اجباری سازیو عقیمهای جراحی اندام جنسی عمل

های معافیت سربازی صادر بندی همجنسگرایی به عنوان نوعی »انحراف« ادامه داد. کارتبه طبقه   سازمان نظام وظیفه

برای   جنسی  راجنسیتی فو    ارگهمجنسافراد  شده  هویت  یا  جنسی  گرایش  غیرمستقیم  طور  بدون    هاآن  تیبه  را 

 .دادمیرا در معرض خطر خشونت قرار  هاآنو  کردهشان فاش  رضایت

 ی اتنیکی ها اقلیت   2.۴.3

 قرار گرفته   ضیتبع  مورد  هاترکمن  و  هاکرد  ،ها بلوچ   ،یجانیآذربا  یهاترک   ،یاهواز  هایعرب   جمله  ازاتنیکی    یهاتیاقل

  تنوع   جادیا  یبرا  مکرر  ی هادرخواست   وجود  با.  روم ماندندمح  ی اسیس  مناصب  و   اشتغال  ل،یتحص  بهبرابر    ی دسترساز    و

 .ماند  ی باق متوسطه و  ییابتدا یهادوره در یآموزش زبان تنها  یفارس زبان ، یزبان

  مقامات.  به اعدام محکوم شدند   محاربه«»  مانند   یمبهم  اتهامات  از بابت  شان بیشترنسبت جمعیت  بهاتنیکی    یهاتیاقل

از کسانی  از  را  هاآن  دفن  محل  را مخفیانه اعدام کردند و  بودند  شده  محکوم  یاتهامات  نیچنبر اساس    که  تعدادی 

 

 1۴۰۰اردیبهشت  27«، کندی م  برجسته را رانیا در ناجنسی ب و جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجس  افراد از یقانون تی حما تیفور ساله، 2۰ یگراهمجنس  جوان قتل» 6

https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%8c-%d9%81%d9%88/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%8c-%d9%81%d9%88/
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( و  1399)اسفند    مارس ماه  در  یاهواز  عرب مرد  چهارها، اعدام مخفیانه  . از جمله نمونه کردند  پنهان شانیهاخانواده

 .باقی ماندند  اعدام  صف  در  یاتهامات  نیچن  ر اساسب  کُرد  مرد  ۰2  حداقل  7.( بود1۴۰۰حیدر قربانی در ماه دسامبر )آذر  

همچنین    و  ندنکیم  تردد  عراق   و  رانیا  کردستان  مناطق  نیب  که  ،کُرد  رمسلحیغ   انکولبر  قتل  خاتمه دادن به  از  مقامات

 8سرباز زدند.  ها آنها تن از ده قتل قبال  در گوییو پاسخ بلوچستان و ستانیس استان در بلوچ رمسلحیغ  برانسوخت 

  ی های ریدستگ  موج  دو  در  ،ی مدن  هجامع  فعاالن  و   سیاسی   مخالفان  جمله  از  کُرد،  نفر از اعضای اقلیت  2۰۰  از  شیب

  از  پس  هاآن اکثر 9. شدند بازداشت (1۴۰۰)مرداد  آگوست-هیژوئ بعد و (1399)دی  هیژانو یهاماه یط در خودسرانه

تا    یتعداد  که  ی حال  در  شدند،  آزاد  رونیب  جهان  با   ارتباط  حق  بدون  بازداشت  ای  گی قهریدشد یناپد   هاماه  ا ی  هاهفته

 . شدند  محکوم  حبس به گرید یتعداد  و ماندند  زندان در پایان سال

 های مذهبی اقلیت   2.۴.۴

ها، هم در قانون و هم در  و سنی  ها ناهای مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارساقلیت

  اماکن عبادت   و   به آموزش، اشتغال، فرزندپذیری، مناصب سیاسی   برابر  دسترسیو از    عمل مورد تبعیض قرار گرفتند 

  های بازداشت  با  شانمذهبی  های آیینشان و یا عمل به  ایمان و مذهب  بیانهمچنین به خاطر    ها آنمحروم ماندند.  

 رو شدند.  روبه هاخودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری

بندی و ثبت هویت شده متولد شده و به کیش  که توسط مقامات به عنوان »مسلمان« طبقه   والدینیافرادی که از  

باقی  دیگری درآمده یا خداناباور شده در معرض خطر بازداشت خودسرانه، شکنجه یا مجازات اعدام به اتهام »ارتداد«  

 ندند. ما

و سیستماتیک حقوق  نقض گسترده  بهائی متحمل  اقلیت  بازداشت خودسرانه،    شان انسانی  اعضای  از جمله  شدند، 

ها،  هایشان، مصادره اموال، تخریب خانه، تعطیلی اجباری مشاغل و حرفهسازی قهریها، ناپدید شکنجه و دیگر بدرفتاری

  ، و منع از تحصیالت عالی. در ماه آوریلی حکومتیهاو رسانه  سوی مقامات رسمی  ی ازپراکن، نفرتهان اتخریب گورست

اردیبهشت   و  را در قطعات خالی در  (1۴۰۰)فروردین  عزیزان خود  بتوانند  بهائیان  این شدند که  از  مانع  مقامات   ،

و یا در د بین قبرهای موجود  ی در نزدیکی تهران دفن کنند و اصرار ورزیدند که عزیزانشان با  مختص بهائیان  گورستانی

مقامات    10در خاوران دفن شوند.  1367در    زندانی  سیاسی  اندیشاندگر  مربوط به کشتارجمعی  محل گورهای دسته 

  ه خان  5۰، نیروهای امنیتی حدود  (1۴۰۰)تیر    های عمومی این ممنوعیت را لغو کردند. در ماه ژوئنپس از اعتراض

از آن    هاآن  بیرون راندنبرای    دارسابقه  در راستای اقداماتیرا    بهاییان در روستای ایول در استان مازندران  متعلق به

 تخریب کردند.  ،منطقه

های ایرانی، ادیان  »توهین به قومیت  برای  مجازات اسالمیدو ماده به قانون    الحاق، مجلس با  (1399)دی    در ماه ژانویه

های انحرافی آموزشی یا تبلیغی مغایر با اسالم«  ا عضویت »در فعالیتی«  مصرح در قانون اساسی  الهی یا مذاهب اسالمی

 

7 2021March  18, Iran: Four Ahwazi Arab men secretly executed”“   

 1399اسفند  12«، ردیگ قرار یفریک مستقل قاتی تحق تحت دیبا محروم برانسوخت  قتل» 8

 1399بهمن  15«، رانیا در خودسرانه یهابازداشت  انیقربان ریسا و کُرد  نیفعال یآزاد یبرا یالملل ن یب یفور اقدام به از»نی 9

  1۴۰۰اردیبهشت  9«، کنند متوقف را انیبهائ  محترمانه یخاکسپار حق نقض  و 67 کشتار یمعج یهاگور  بیتخر مقامات»10

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3864/2021/en/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%aa%d8%ad/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%aa%d8%ad/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af%d9%88%d8%b1%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7/
https://fa.amnesty.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af%d9%88%d8%b1%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7/


22 

 

حق آزادی مذهب و عقیده را بیشتر تضعیف   تعیین کرد و از این طریق،تا پنج سال مجازات حبس و یا جریمه نقدی 

 محکوم شدند.  های طوالنی ، سه نوکیش مسیحی بر همین اساس به حبس(1۴۰۰)تیر  کرد. در ماه جوالی

هم  دیتعدا گنابادی  دراویش  ماندند.  از  زندان  در  ناعادالنه  از  حبس  چنان  اعتراضات   آنها بعضی  با  ارتباط  در 

به نام بهنام    هانآ سرکوب شد. یکی از  (  1396)  2۰18  میالدی  بار در سالکه به شکلی خشونت   بود  آمیزیمسالمت

آزارها، از جمله محرومیت از دسترسی به   ها شکنجه و دیگرو بعد از ماه  (1399بهمن    28)  فوریه  21محجوبی در  

 ، در زندان درگذشت. مناسبهای درمانی  مراقبت

 چنان به یورش به کلیساهای خانگی ادامه دادند. مقامات ایران هم

 حق سالمت  2.۵

، مارستانیب تخت واکسن، کمبود به عدم رسیدگی  و تیشفاف عدم با توأم گیری ویروس کرونا همه به مقامات واکنش

 . بود پرستارکادر درمان و  و یتنفس زاتیتجه

رهبر جمهوری اسالمی    دستور  به  توجه  با  اما  کرد،  آغاز(  1399)بهمن    هیفور ماه  در  راکرونا    ونیناسیواکس  هبرنام  رانیا

  6  از  کمتر  فقط  (1۴۰۰)مرداد    اوتماه   تا  کا،یآمر و   ا یتانیبر  در شده  دیتول  یهاواکسن  واردات  تیممنوع   بر  یمبن  ایران

  یک دوز  تیجمع از درصد  8۰ از ش یب، اوت ماه  در تیممنوع  نیابه دنبال لغو . بودند شده نهیواکس تیجمع از درصد

 .دریافت کردند سال انی پا  تا نواکس

 نفر  هزاران  یبرا  کرونا   واکسن به  برابر و موقع به  یدسترس  نیتضم  یبرا  یسراسر  راهبرد  ک ی  ن یتدو  نهیزم  در   مقامات 

(، مقامات  1۴۰۰از ماه اکتبر )مهر    ، هانااست  یبعض  دراما    شدند   قصور  مرتکب  یاقامت  مدارک  فاقد   یافغانستان   اتباع  از

 محلی مراکز ویژه واکسیناسیون برای این افراد ایجاد کردند. 

  شدند،  اعزام  یخانمان یب   با  ریدرگ  مناطق  و  یررسمیغ   یهاگاهسکونت   به  ونیناسیواکس  اریس  یهاگروهدر برخی شهرها،  

 .باقی ماند نامناسب چنانهم محروم افرادبرای  واکسن به یدسترس، یمل سطح در اما

 .نشد آغاز (1۴۰۰)مرداد   اوت ماه  تا انیزندان ونیناسیواکس

  در  یحقوق  تی شکا  طرح   مورد  در   گفتگو  یبراتنها    که دانان  از فعاالن و حقوق   نفر  شش   (، 1۴۰۰)مرداد    اوت  ماه   در

  خودسرانه   طور  به   بودند،   شده  جمعهم  دور  کرونا   واکسن  به   یدسترس  زمینه فراهم آوردن  در  مقامات   قصور  با   ارتباط

 . شدند محاکمه( 1۴۰۰)آبان  اکتبر ماه   در یمل  تیامنواهی مرتبط با  اتهامات  با   وشده  ریدستگ

 مجازات اعدام   2.۶

از جمله برای جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی که   ، صادر شد ناعادالنههای  مجازات اعدام پس از محاکمه

همینطور    گنجند و نمی  ( قتل عمد صورت گرفته باشد   در جریان آن  یعنی جرایمی که)  ترین جنایات«در تعریف »جدی

به عنوان  همچنین  اعدام    . از مجازاتشوندبه عنوان جرم شناخته نمیاز اساس  المللی  در سطح بین   برای اعمالی که

 استفاده شد.  اتنیکیهای اقلیت و سیاسی سالحی برای سرکوب معترضان، مخالفان 
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 به مرگ محکوم شدند.   (توهین به پیامبر اسالم)النبی« یوسف مهرداد و سعداهلل فاضلی در اراک به اتهام »سب

سال داشت به   17در زمان دستگیری  سال داشت و آرمان عبدالعالی که    15سجاد سنجری که در زمان دستگیری  

  جرائمی که در   در ارتباط بانفر    8۰اعدام شدند. بیش از    (  1۴۰۰)آذر    و نوامبر(  1۴۰۰)مرداد  اوت    هایترتیب در ماه

 باقی ماندند.  اعدام  صفدر   سال سن داشتند( 18بودند )یعنی زیر کودک   شانزمان وقوع

 مجازات مصونیت مسئوالن نقض حقوق بشر از  2.۷

شدگان را های کشته ، شکایات خانوادهدادند  ادامه  1398  آبان  اعتراضات  شدگانکشته   یواقع  تعداد  کتمان  به  مقامات

. در طول سال،  کردند  لیتجل  علنا  سرکوب  نیا  در  نقش   یفایا  خاطر  به  ی اطالعات  و  یتیامن  یروهاین  از  و   رد کردند

را مورد ضرب و شتم قرار   ها آنهای دادخواه را سرکوب و متفرق کردند،  آمیز خانوادهنیروهای امنیتی تجمعات صلح

دادند و به طور موقت بازداشت کردند. منوچهر بختیاری، پدر یکی از معترضان کشته شده، در ماه آپریل )اردیبهشت  

 ( به خاطر اعتراض علنی به مصونیت به حبس محکوم شد. 1۴۰۰ر ( بازداشت شد و در ماه ژوئیه )تی1۴۰۰

دگراندیشان و    کشتاردر سوئد به اتهام دست داشتن در  پیشتر  محاکمۀ حمید نوری، که  (،  1۴۰۰)مرداد    در ماه اوت

آغاز شد. مطابق با    صالحیت قضایی جهانی ، بر اساس اصل  ه بوددستگیر شد1367در سال  زندانی  سیاسی  مخالفان  

ایران این محاکمه را »یک طراحی«    جمهوری اسالمی  انکار و تحریف، وزارت امور خارجه  مسبوق به سابقهوهای  الگ

 توصیف کرد. ، ها« که بر »مستندسازی و شاهدسازی دروغی« تکیه دارد»تروریست  یه وپرداختساخته 

توسط سپاه پاسداران (  1398ی  )د  2۰2۰در ژانویه    752پیرامون سرنگونی پرواز    ایقمقامات همچنان به کتمان حق

همچنان از سوی   عدالت و حقیقت  ه و جویایدیدبستگان داغشد، ادامه دادند.    نفر  176که منجر به کشته شدن  

.  قرار گرفتند رحمانه، غیرانسانی و ترذیلیهای بیرفتار سایر آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه یامقامات مورد 

آغاز شد در    پایین در دادگاه نظامی در تهران پشت درهای بسته  مقام رده   1۰، پیگرد قضایی(1۴۰۰)آذر    در ماه نوامبر

بهکشتهبستگان  حالی که   نسبت  از    ماندن  مصون  شدگان  اجرایی  و  نظامی  ارشد  و  مقامات  قضایی  مجازات  پیگرد 

 معترض بودند.  
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 الملل بین  عف        

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا   ایران و؛ گزارش ساالنه حقوق بشر 
 2۰21سال میالدی    
 
  در  همچنان  منطقه  ی هادولت  فارس،   جیخل  حوزه  ی عرب  کشور  چند  یاستثنا  به  کرونا،   یریگهمه  سال   ن یدوم  در

 .کردند قصور ون،یناسیواکس به یدسترس ژهیو  به مناسب، یدرمان  خدمات  و  هامراقبت به ی دهت یاولو

  شیپ   از  شی ب  کردند  یسع  دیجد  حیلوا  طرح  با   ها دولت  و  ماند  یباق  د یشد  یهاتیمحدود  تحت  انیب  یآزاد  حق

  ینظارت  زات ی تجه  در  یگذارهیسرما  و  نترنتیا  سانسور  به  هادولت.  کنند  یانگارجرم   را  انیب  یآزاد  حق  از  استفاده

  مواجه  ارعاب و دی تهد ،یادار یهاتیمحدود زندان، ،یفریک بیتعق با بشر حقوق  مدافعان. دادند ادامه تالیجید

 یقوا  از  یت یامن  یروهاین  منطقه،  سرتاسر  در.  بودند  شان یهاتیفعال  یانگارجرم  شاهد   ی مدن   یهاسازمان.  بودند

 یربهداشتیغ   طیشرا  و   حد   از  ش یب  ازدحام  .کردند  استفاده  زیآممسالمت  اعتراضات  سرکوب  یبرا  ی رقانونیغ   هیقهر

  جه ینت  در  که  یتیوضع  داد،  قرار  19-دیکوو  یماریب  به  ابتال  یباال  خطر  معرض  در  را  منطقه  نیا  انی زندان  ها،زندان

 . شد دی تشد هازندان در جیرا یهایبدرفتار ریسا و شکنجه ،یناکاف   یدرمان  یهامراقبت

  ات یجنا  ارتکاب  به  مظنون  معقول،  دالئل  بر  بنا  که  مسلح  یهاگروه  و  انینظام شبه  ،یتیامن  یروهاین  یاعضا

 ریدرگ  یها طرف  .ماندند  مصون  مجازات  و  یی قضا گردیپ   از  چنانهم  هستند  بشر  حقوق   یجد  نقض  و  یالمللنیب

 .  شدند  یالمللنیب نیقوان یجد نقض موارد  ریسا و  یجنگ اتی جنا مرتکب  مسلحانه، یهانزاع در

  و   یطوالن  یهامدت  یبرا  مهاجران  و  پناهندگان  بازداشت  و  یریدستگ  به  ،ی قانون  هیتوج  بدون  اغلب  ، مقامات

  اما   بودند،  هیسور  از  پناهنده  ونیلیم  3  از  شی ب  زبانیم  همچنان  لبنان  و  اردن.  دادند  ادامه  یزمان  تیمحدود  بدون

  کشورشان   به  شد  وارد  هاآن   به  که  ییفشارها  از  یفیط  لیدل  به  ای  و  شده  اخراج  پناهندگان  نیا  از   نفر  هزاران

  شغل   دادندست  از  خطر  برابر  در  درآمد کم  کارگران  از  حفاظت   نهیزم  در  مقامات  منطقه،   سرتاسر  در .  بازگشتند

  کفالت« »    نظام  وجود  لیدل  به  خصوص  به  بودند،  ریپذبیآس  ژهیو  طور  به  مهاجر  کارگران.  کردند  قصور  دستمزد  ای

 .کندیم وابسته یو اشتغال به را مهمان کشور در مهاجر کارگر اقامت که کشورها یاریبس در

  گردیپ   از  همچنان  زنان  هیعل  خشونت  موارد ریسا  و  «یناموس»  اصطالح  به  یهاقتل ،یجنس  تیاذ  و  آزار  مرتکبان

  ی انسان  حقوق   مقامات.  افتی  ادامه  مرتکبان  کردن  پاسخگو  به  هادولت  تعهد  عدم  و  ماندند   مصون  مجازات  و  یی قضا

  شیگرا  لیدل   به  یاریبس.  کردند  سرکوب  شدت  به  را  یناجنسیب  و  یتیفراجنس  دوجنسگرا،  همجنسگرا،  افراد

  یمقعد  یاجبار  نه یمعا  تحت  مردان  از  یبرخ  و  شده  ریدستگ  شانمفروض  ای  یواقع  یتیجنس  تیهو  ای  یجنس

 .گرفتند قرار

 .بودند مواجه نهینهاد ضیتبع با  ی کیاتن و ی مذهب یهاتیاقل یاعضا منطقه، سرتاسر در 

     

 

 

 

 


