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 هالصخ

و  ی خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه الجزایر، ایران، عراق، لبنان، اعتراضات بسیار گسترده منطقه2019در سال 

ی در تالش برای سرکوب اعتراضات به استفاده از قوه ئوالنو مس اتمقام را به لرزه در آورد. یاراضی اشغالی فلسطین

ترین شرمانههای مهلک به بیکارگیری سالحبه .های خودسرانه اقدام کردندبازداشت همچنین قهریه به شکل افراطی و

ی جامعه هایمنطقه آزادی بیان و فعالیت این های مختلف دردولتشکل به مرگ صدها نفر در ایران و عراق منجر شد. 

 هایها به ویژه به سرکوب شدید شهروندانی اقدام کردند که در شبکهبرخی از دولتکردند، و مدنی را به شدت محدود 

صدها نفر از مدافعان حقوق بشر هدف حمله و مورد  .قرار داده بودندانتقاد  را مورد و مسئوالن اتاممق جتماعیا

 .مجازات قرار گرفتند

یروهای امنیتی در چارچوب دستگاه قضایی و عدالت کیفری، از جمله ض حقوق بشر از جانب نی نقهای گستردهروال

و  در مصر، ایران، لیبی، عربستان سعودی ادامه یافت، به ویژه قهری، هایها و ناپدیدسازیشکنجه و سایر بدرفتاری

رسیدگی به  ین ابتکار عمل در راستایتربرخوردار بودند. مهم مصونیت از مجازاتدر کل، نیروهای امنیتی از . سوریه

فعلی(  لفاتختگذشته و نه  فاتخلتنیروهای امنیتی و تالش برای جبران لطمات ناشی از آن )هرچند فقط  تخلفات

ی راهکارهایی درخور توجه با ارائه 2019تونس بود که در سال « تحقیق و کرامت سیونکمی»های تردید فعالیتبی

 نطقه به کار خود پایان داد.های سرتاسر مبرای دولت

ی لالملی بینو قوانین بشردوستانهآفرینان در منازعات مسلحانه در منطقه به ارتکاب جنایات جنگی دست زدند نقش

دسترسی  های بشردوستانه،شکال مختلف به شدت نقض کردند؛ به عالوه، در برخی موارد با جلوگیری از فعالیترا به ا

های نظامی با انتقال غیرقانونی اسلحه و سایر قدرتمحدود کردند.  را و سایر خدمات اساسی های بهداشتیمراقبت به

مصونیت »پدیده  تری کهبس به نقض حقوق بشر دامن زدند. در اتخاصمتهای درگیر پشتیبانی نظامی مستقیم از طرف

 خصوص وضعیت اراضی اشغالیدر « المللیدیوان کیفری بین»ات تحقیق روند پیشرفت، دبواول دمت «از مجازات

 فلسطینی از اخبار امیدوارکننده بود. 

در  مانع از ورود پناهجویان جدید شدند وند، اما پناهجوی سوری بود میلیون 3لبنان و اردن همچنان میزبان بیش از 

ه ها بدرگیری حمالت نظامی و سایرند. شدشده بودند اخراج  وارد کشور« غیرقانونی»که از طریق  هزاران نفرلبنان، 

          منجر شد.و یمن  آواره شدن صدها هزار نفر از ساکنان لیبی، سوریه

ی خلیج های قانونی از کارگران مهاجر در چندین کشور، به ویژه در منطقههایی برای اصالحات و افزایش حمایتبرنامه

از  پیش، همچون دو سال 2019ل یافت. سان ادامه کشی از این کارگران و نقض حقوق آنابهرهفارس، اعالم شد اما 

گذاری و تشکیالتی در خصوص حقوق زنان و خشونت علیه زنان سطوح قانونآن، شاهد تحوالت مثبت معدودی در 

ها را به بود، اما سرکوب شدید مدافعان حقوق زنان در کشورهایی نظیر ایران و عربستان سعودی اثرات این پیشرفت

و  تیاجنسیفرگرا، گرا، دوجنسهمجنسافراد به سرکوب و مسئوالن در سرتاسر منطقه  تامقام شدت تضعیف کرد.

 شان بازداشت کردهواقعی یا مفروض را به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی زیادیدست زده، تعداد  بیناجنسی

 و تعدادی از مردان را وادار به انجام معاینات مقعدی کردند. 
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 اعتراضات

و هچمنین بسیاری  آفریقای خاورمیانه و شمال ترده کشورهای مختلف در منطقهتراضات بسیار گس، اع2019در سال 

لبنان، همانند اعتراضات مشابه و  اعتراضات در الجزایر، عراقکشورهای دیگر در نقاط مختلف دنیا، را به لرزه در آورد. 

 نمعترضا و ه شدهبه چالش کشید اکمح سیاسی هاینظام ند؛در سودان، به امواج پردوامی برای ابراز مخالفت تبدیل شد

توانست چنین اثراتی داشته باشد، اگر با چنان اعتراضات در ایران هم می ؛شدند ساختاری اصالحات عمیقِ خواستار

آمیز داشتند، از این توانایی چشمگیر برخوردار بودند معترضان، که عمدتاً رفتار مسالمت. شدندنمیخشونتی سرکوب 

ها و این باور بودند که سرکوبها حفظ کنند، در حالی که بسیاری بر ها و ماهوند و شدت اعتراضات را تا هفتهکه ر

، 2009ی گذشته رخ داده )ایران در سال مختلف در منطقه در دهه هایزشیخای که به دنبال های مسلحانهخشونت

مردم را از حضور گسترده ( 2010-2011های ر سالتونس، مصر، یمن، بحرین، لیبی، عربستان سعودی، و سوریه د

 عدالتی بیمناک و دلسرد کرده است.شان و به چالش کشیدن بیوقی حقها برای مطالبهدر خیابان

اعتراضات محدودتری هم در نقاط دیگر منطقه شکل گرفت، از جمله در مصر که رئیس جمهور فعلی را به شکل 

و مسئوالن حماس که قدرت را در دست دارند(، و همچنین  اتمار غزه )علیه مقاای به چالش کشید، در نوسابقهکم

و  تر اعتراضات در الجزایر، ایران، عراقدر این اعتراضات و امواج وسیعو تونس.  اردن، مراکش، صحرای غربی، عمان در

بیشتر به حقوق اجتماعی  تزامالو  یشرایط معیشتی و کاربهبود  ،لبنان، بسیاری از معترضان خواهان پایان یافتن فساد

های جنسیتی بودند؛ رضان خواهان برقراری عدالت جنسیتی و پایان یافتن خشونتتو اقتصادی شدند. بعضی از مع

آمیز شدند که ماهیتی تبعیض« قانون خانواده»های مدافعان حقوق زنان در الجزایر خواهان الغای برای نمونه، گروه

 کردند.محیطی کارزار میهای زیستدر راستای دغدغه ان نیزدارد. بعضی دیگر از معترض

و  ساله و غیرقانونی هوایی، زمینی 12ی ی اراضی فلسطینی از سوی دولت اسرائیل و محاصرهساله 52اثرات اشغال 

زه و دریایی نوار غزه، که به معنی مجازات همگانی ساکنان آن منطقه بوده، همچنان محور اصلی اعتراضات در نوار غ

آزادی تردد و برخورداری از خدمات پزشکی، به ویژه  تأثیر منفی شدیدی بر ی باختری بود. این اشغال و محاصرهکرانه

المقدس، منتهی شده و آوارگی ی باختری، از جمله در شرق بیتبه تخریب صدها خانه در کرانهگذاشته و در نوار غزه، 

ی باختری و های اسرائیلی در کرانهوساز غیرقانونی شهرکخترش سابا گست است. داشتهصدها فلسطینی را در پی 

داند، این دیگر غیرقانونی نمی را هامبنی بر این که این شهرک –المللی در تقابل با قوانین بین –گیری آمریکا موضع

 وضعیت رو به وخامت گذاشت.

های الملل گزارشهره گرفتند. سازمان عفو بینضات بها و مسئوالن از طیف متنوعی از راهکارها برای سرکوب اعترامقام

کشور، به منظور  10، نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات در 2019موثقی دریافت کرد مبنی بر این که، در سال 

، از جمله ی قهریهقوهی غیرضروری یا افراطی از آمیز، به استفادههای مسالمتکنندگان در تظاهراتمقابله با شرکت

. در ایران و عراق، نیروهای امنیتی ی آوردندرو ،باتومو  پاشآور، ماشین آبهای الستیکی، گاز اشکلهلوکارگیری گهب

ترین آمار عفو بنا به تازه –و موجب مرگ صدها نفر  هدف قرار داده مهمات مهلکمعترضان را به طور گسترده با 

، با ادامه نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیلن نفر دیگر شدند. و مجروح شدن هزارا –الملل، بیش از هشتصد نفر بین

 ی باختری کشتند.ها در نوار غزه و کرانهها فلسطینی را در جریان تظاهراتدادن به روال درازمدت خود، ده

خودسرانه  لشکاز معترضان را در سرتاسر منطقه، به ویژه الجزایر، مصر، ایران، و عراق، به  نیروهای امنیتی هزاران نفر

های دولت همچنین، و بسیاری از آنان را در بازداشت نگه داشته و به ارتکاب جرایم امنیتی متهم کردند. دستگیر کرده
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ی ها و مسئوالن جریان اینترنت را در دورههای ارتباطی اقدام کردند. در ایران، مقامبه مختل کردن شبکه منطقه

مانع از انتشار و همرسانی تصاویر و ویدئوهایی شوند که مردم کامل قطع کردند تا  اعتراضات ماه نوامبر تقریباً به طور

رسانی های پیغامها و مسئوالن برنامکهای مرگبار نیروهای امنیتی ثبت کرده بودند. در مصر، مقامورزیاز خشونت

   اعتراضات جلوگیری کنند.   تداوماینترنتی را از کار انداختند تا از 

به )نیروهای امنیتی را  ،آمیز احترام بگذارندبه حق اعتراض مسالمتو شمال آفریقا باید خاورمیانه  یمنطقه هایدولت

در  کند(شان را تهدید نمیدر شرایطی که خطر عاجلی جان کارگیری مهمات مهلکاز به بازداشتن آنان برایویژه 

های منطقه به عمل آورند. دولت د کشتار معترضان بهای در مورطرفانهتحقیقات مستقل و بیو  مهار داشته باشند

 شان رسیدگی کنند.های معترضان برای احقاق حقوقعالوه باید به خواسته

 آزادی بیان

ی خاورمیانه و شمال آفریقا آزادی بیان را به شدت محدود کردند. بنا به ها و مسئوالن در نقاط مختلف منطقهمقام

کشور در سرتاسر  12ی تمام موارد نیست، البته به هیچ وجه کامل و دربرگیرنده، که 2019الملل در سال آمار عفو بین

آمیز نفر صرفًا به دلیل ابراز مسالمت 136و  منطقه به محبوس کردن افراد به عنوان زندانی عقیدتی اقدام کردند

های رداختند که در شبکهافرادی پها به ویژه به سرکوب برخی از دولترنتی دستگیر شدند. تعقایدشان در فضای این

در الجزایر، بحرین، مصر، . کشیده بودندهای دولت را به چالش ها و مسئوالن انتقاد کرده یا سیاستاجتماعی از مقام

و  نویساننگاران، وبالگو تونس، روزنامه ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، صحرای غربی، عربستان سعودی

های اجتماعی اقدام کرده بودند که حاوی انتقاد از سران دولت ر اظهارات یا ویدئوهایی در شبکهتشاان به کنشگرانی که

و تقعیب کیفری مواجه شدند. در بسیاری از  بازجوییری، دستگیها و مسئوالن تشخیص داده شده بود، با و سایر مقام

وارد، محکوم شناخته شده و برایشان حکم حبس عضی مدر ب و بازداشت قرار گرفتندتحت موارد، چنین افرادی متعاقباً 

 صادر شد. 

 367الملل، های مختلف هدف حمالت خود قرار دادند. بنا به مستندات عفو بینها مدافعان حقوق بشر را به شیوهدولت

ال احتممدافع حقوق بشر مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند؛  118بازداشت شده و  2019مدافع حقوق بشر در سال 

 کلمدافع حقوق بشر به ش 2۴0فقط در ایران، دست کم تعداد واقعی این افراد بسیار بیش از این باشد.  که اردد

، عمالً تمام مدافعان حقوق بشر این کشور یا بدون 2019خودسرانه بازداشت شدند. در عربستان سعودی، تا پایان سال 

ند. گذراندی حبس خود را در زندان میمحاکمه بودند، و یا دوره بردند، یا در حالاعالم اتهام در بازداشت به سر می

ها با مدافعان حقوق سپتامبر صورت گرفت، بازداشت و شکنجه یا سایر بدرفتاری 20در مصر، در پی اعتراضاتی که در 

و  نگارانوزنامهبه منظور مقابله با مدافعان حقوق بشر، رو مسئوالن اسرائیلی  تابشر بیش از پیش افزایش یافت. مقام

های جوالن از جانب اسرائیل را مورد انتقاد قرار و بلندی اختری، نوار غزهی بی اشغال کرانهسایر افرادی که ادامه

 برداری کردند.و تعقیب قضایی بهره دادند، از تدابیر مختلفی از جمله تفتیش، جوسازی، محدودسازی ترددمی

 طح جهانی،مدافعان حقوق بشر در س علیهتر شدن حمالت سایبری پیچیده ای در خصوص، شواهد تازه2019در سال 

دریافت که دو مدافع حقوق الملل ی خاورمیانه و شمال آفریقا، به دست آمد. برای نمونه، عفو بیناز جمله در منطقه

« واساگروه ان»ئیلی ند که شرکت اسراامورد حمله قرار گرفته ارتیی نظمکرراً با سامانه 2017بشر مراکشی از سال 

یشتر به مستنداتی در مورد حمالت سایبری به کنشگران عربستان سعودی و امارات الملل پعفو بینعرضه کرده بود. 

 توجیه ی بدافزاری متعلق به همان گروه دست یافته بود.الملل، به وسیلهو همچین کارکنان عفو بین ی عربیمتحده
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که از چنین افزاری برای مبارزه با فساد مالی و  این بوده ها از آنبرداری دولتهرهب و و خریداری آوریتولید این فن

الملل با عفو بینکند. اند چنین ادعایی را ابطال میشود؛ اما فهرست کسانی که هدف قرار گرفتهتروریسم استفاده می

او از اساهان لغو مجوز صادرات گروه انخو آن،حمایت از اقدام حقوقی علیه وزارت دفاع اسرائیل و به دادگاه کشاندن 

او، این شرکت اساپ نیز با طرح شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا علیه انطرف این نهاد شده است. فیسبوک و واتس

ی شخصی دستبرد وسیله 1۴00و کشورهای دیگر، به  ی عربیبه سفارش بحرین، امارات متحده اند کهرا متهم کرده

سیاسی چندین کشور، از جمله  خالفانمو  نگاران، مدافعان حقوق بشرها روزنامهله کاربران آناز جمت که زده اس

 اند.بوده ی عربیبحرین و امارات متحده

ای که برای تأمین امنیت حمالت فیشینگ به شکل گسترده علیه مدافعان حقوق بشر ادامه یافت، از جمله آن عده

احراز »تر یا فعال کردن های ایمیل مطمئنای تکمیلی، نظیر استفاده از سرویسکارهراه ازد های اینترنتی خوحساب

دهندگان حمالت سایبری با طراحی سازمان بودند. بهره گرفتههای اینترنتی، حساب برای ورود بهای دومرحله «هویتِ

است، در صدد  رمز ورودبری و نام کار ها مستلزم ثبتآن استفاده ازهای اینترنتی که هایی شبیه سرویسسایتوب

بر آمده بودند،  صفحات حاوی بدافزارهااغفال قربانیان حمالت و ترغیب آنان به ثبت نام کاربری و رمز ورود خود در 

 اطالعات کلیدی و شخصی آنان دست پیدا کنند.ن یاتا به این ترتیب به 

در ای را افشا کرد که برنامه در ی عربیدهمسئوالن امارات متح نقشدر همین حال، تحقیقات خبرگزاری رویترز 

ی عربی کمک کرده بودند تا فعاالن حقوق بشر و سایر جریان آن، مأموران اطالعاتی آمریکا به دولت امارات متحده

 قضایی، زیر نظر بگیرد.و فارغ از ملزومات حقوقی و  کنشگران را در سرتاسر دنیا

سی و الحره به فهرست بیهای بیانهسایت رساقدام کردند. در مصر، وب و مسئوالن به سانسور اینترنت نیز ماتمقا

ی باختری دسترسی و مسئوالن فلسطینی در کرانه اتم. مقاندسایتی افزوده شد که پیشتر مسدود شده بودوب 513

ها و مسئوالن مقامحاوی مطالبی در انتقاد از  هاسایتتمام این وبکردند؛  ممنوعیتی سایت را به دالیل امنوب 59به 

 ر ایران، فیسبوک، تلگرام، توئیتر، و یوتیوب همچنان مسدود ماندند.بودند. د

 درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند،ی زندانیان عقیدتی را بیهمهی خاورمیانه و شمال آفریقا باید های منطقهدولت

را متوقف مدافعان حقوق بشر  ذیتو ا د، و آزارآمیز در فضای عمومی و فضای مجازی را مجاز بشمارنانتقادات مسالمت

پیروی ی سازمان ملل در مورد آزادی بیان از راهکارهای پیشنهادیِ گزارشگر ویژهها در سراسر دنیا باید کنند. دولت

را تا تدوین و برقراری یک چارچوب مقررات حقوق بشریِ مناسب در این زمینه  شنودو فروش و انتقال تجهیزات  کرده

 حال تعلیق در آورند.به 

 دستگاه عدالت کیفری

در سال شکنی از جانب نیروهای امنیتی در چارچوب دستگاه عدالت کیفری ادامه یافت. ی قانونهای گستردهروال

ها ها در زندانمبنی بر اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری عتبریم دعاهایای خاورمیانه و شمال آفریقا، در منطقه 2019

، مطرح «اعترافات»ی بازجویی و اغلب به منظور اخذ مرحلهویژه در کشور، به  18های دولتیِ دست کم گاهو بازداشت

مدت یا سلب دسترسی ها به عالوه از حبس انفرادی طوالنیدر چندین کشور از جمله مصر و ایران، مسئوالن زندانشد. 

داشت شده بودند؛ یل سیاسی بازاری کردند که به دالبردزندانیانی بهره فضاعمهای پزشکی برای مجازات به مراقبت

تعدادی از زندانیان  است. رذیلی، غیرانسانی و تهای بیرحمانهرفتارممنوعیت شکنجه و سایر اصل این برخوردها ناقض 
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در این باره  عتبریادعاهای م ،هفت کشور مدر دست ک و نداهاند جان باختنیز در حالی که در بازداشت دولت بوده

 بوده است. ها شان ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاریمرگ طرح شده است کهم

در اند. ها به ناپدیدسازی قهری اقدام کردهمطرح شد که دست کم در هشت کشور، دولت ینهمچنادعاهای معتبری 

 اعتراضات ماه نوامبراز کسانی که در پی  یدتعدا. در ایران، شدندقهراً ناپدید روز   183 کثرداح تا فلخاممصر، صدها 

از منتقدان و مخالفانی را که خودسرانه زیادی  در یمن، نیروهای حوثی تعداددستگیر شده بودند قهراً ناپدید شدند. 

و  سازی قهری باقی ماندندناپدید قربانیها هزار نفر همچنان در سوریه، دهبازداشت کرده بودند قهراً ناپدید کردند. 

و در شرایطی  های گذشته بازداشت شده بودند بدون محاکمهلهزاران زندانی را که در سانیروهای امنیتی همچنان 

 اغلب معادل ناپدیدسازی قهری، در حبس نگه داشتند.

، ویژههای دادگاهو سوریه،  مصر، ایران، اسرائیل، اراضی اشغالی فلسطینی، عربستان سعودی جملهر از کشو چندیندر 

و محاکماتی برگزار کردند که به شدت ناقض  ادامه دادندفعالیت خود به و امنیتی،  قالبیهای نظامی، اننظیر دادگاه

دار مسئلهز به همان اندازه های کیفری عادی نیدر دادگاه برگزارشده محاکمات برخی از ی عادالنه بود.موازین محاکمه

د که بر اثر شکنجه مستنداتی محکوم کردنمتهمان را بر اساس  در موارد بسیاری هادادگاه. در سرتاسر منطقه، بود

احکام اعدام به دنبال برگزاری چنین و عربستان سعودی،  کشورها، به ویژه مصر، ایران، عراق عضیفراهم شده بود. در ب

 محاکماتی صادر شده و به اجرا گذاشته شد.

ها را به و مسئوالن آن تمااز شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در چارچوب اقداماتی صورت گرفت که مقا برخی

ها دالیل موجهی در اختیار دانستند. در چند کشور، دولتعنوان عملیات ضدتروریستی یا تدابیر امنیتی مجاز می

شان اتخاذ کنند. در های مسلح از قدرتی گروهدهداشتند تا تدابیری برای محافظت از غیرنظامیان در مقابل سوءاستفا

و  رورتبه هدف گرفتن غیرنظامیان از طریق کند )داعش( خطاب می« دولت اسالمی»را عراق، گروه مسلحی که خود 

ای دست زدند که به ی صحرای سینا به حمالت پراکندههای مسلح در منطقهگذاری ادامه داد. در مصر، گروهبمب

با ذشته کمتر بود. های گشد، هرچند که شمار این حمالت در مقایسه با سالمجروح شدن مردم منجر میکشته یا 

نقض شدید  با راههمهایی بودند اغلب این حال، نه فقط تدابیر اتخاذشده علیه افرادی که ظاهراً از اعضای چنین گروه

ی ت به حمالت کمابیش آشکار به اعضای جامعهی برقراری امنیبه بهانهو مسئوالن مات بلکه مقا حقوق بشر بوده

         اده شد(. مدنی دست زدند )که در باال شرح د

 فاتخلتترین ابتکار عمل برای افشای مهم برخوردار بودند. مصونیت از مجازاتدر کل، نیروهای امنیتی تا حد وسیعی از 

که در  بودتونس « حقیقت و کرامتکمیسیون » شک فعالیتبیگذشته و نه فعلی،  فاتخلت، هرچند نیروهای امنیتی

شکایت از  هزار 62اش، به دنبال دریافت ی برقرارین کمیسیون، تا پایان دورهیابه کار خود پایان داد.  2019سال 

در  محاکمه 78، دست کم 2019در طول سال ویژه ارجاع داده بود.  های قضاییبهشعپرونده را به  173قربانیان، 

 آغاز شد. هابهشعو ناپدیدسازی قهری، در این  های شکنجه، اعدام فراقضاییخصوص پرونده

های منطقه قرار گیرد، از جمله انجام لتی دوتواند مورد استفادهری از راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون مییابس

امنیتی و  هاینهادایجاد تشکیالت مستقل به منظور نظارت بر فعالیت های قضایی و امنیتی، اصالحات در بخش

 اند.شده جرم افرادی که مرتکبنگه داشتن پاسخگو 
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 سلحانهمنازعات م

و نوسانات  و یمن همچنان ادامه یافت عراق، لیبی، سوریهمنازعات مسلحانه بر زندگی غیرنظامیان در  باررانویاثرات 

و منافع نیروهای نظامی خارجی بود.  ی نبردها در عرصهپیمانیی تغییر همها در این مناطق نتیجهدر سطح خشونت

 ت.های مسلح فلسطینی درگرفای بین اسرائیل و گروهی پراکندهانهدر غزه و جنوب اسرائیل، زدوخوردهای مسلح

های المللی را به شیوهای بینآفرینان متعدد در این منازعات مرتکب جنایات جنگی شده و قوانین بشردوستانهنقش

دست های غیرنظامی در حمالت مستقیم به غیرنظامیان یا زیرساخت بعضی از آنانمختلف به شدت نقض کردند. 

ق شمال غرب کشور، که در کنترل گروه مسلحی نیروهای دولت سوریه در عملیات نظامی خود در مناطداشتند. 

های امداد و نجات را و گروه ها، مراکز درمانیهای غیرنظامیان، نانواییقرار داشته، خانه« هیئت تحریر شام»موسوم به 

، را کشته یا رسانی و خدمات پزشکیدهای امداه اعضای گروهصدها غیرنظامی، از جملهدف حمالت خود قرار داده و 

های زیرساختند، شتهای وسیعی از کشور را در دست دادر یمن، نیروهای حوثی که کنترل بخشوح کردند. مجر

و به  ها، را در عربستان سعودی هدف حمله قرار داده و موجب تلفات غیرنظامیان شدندغیرنظامی، از جمله فرودگاه

 بر عهده گرفتند.حمله به تأسیسات پاالیشگاهی در شرق این کشور را ه مسئولیت عالو

ای دست زدند که به کشته یا مجروح شدن غیرنظامیان مالحظههای درگیر در منازعات به حمالت بیتقریباً تمام طرف

مناطق  بارانگلولهیی، و های برخوردار از نیروی هوای حمالت هوایی، در مورد طرفمنجر شد؛ این لطمات در نتیجه

های درگیر در منازعات سوریه، عالوه بر نیروهای دولتی این و راکت حادث شد. طرف خانه، خمپارهمسکونی با توپ

نظامی ماه اکتبر به مناطق شمال شرق کشور  حملهپیمان آن بودند که در هم های مسلح سوریکشور، ترکیه و گروه

کشته شدند.  لهحمشتند؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در جریان این کردها دخالت دا علیه نیروهای ائتالفی به رهبری

 ؛ علت مرگی نظامی در این کشور کشته شدندغیرنظامی بر اثر منازعه 300نزدیک به  2019در سال  در لیبی،

عی ود که جمعیت وسیگیری از تسلیحات انفجاریِ غیرمتقضی در مناطقی بمالحظه با بهرهحمالت بیآنان  بسیاری از

و « دولت وفاق ملی»ها بین نیروهای بسیاری از غیرنظامیان قربانیِ درگیریاز غیرنظامیان در آن سکونت داشتند. 

ی نیروهای ها در ماه آوریل و در پی حمله؛ این درگیریآن شدند اطرافدر طرابلس و  «ارتش ملی لیبی»نیروهای 

در یمن، هم نیروهای حوثی و هم ه وقوع پیوسته بود. ناطق اطراف آن ببه پایتخت کشور و م« ارتش ملی لیبی»

های نیروهای ائتالف به رهبری در همین حال بمبارانباران کردند، و نیروهای مخالف آنان محالت مسکونی را گلوله

 ی عربی به کشته یا مجروح شدن صدها غیرنظامی منجر شد.عربستان سعودی و امارات متحده

های درگیر در ی برخی از طرفهای بشردوستانه از شگردهای مورد استفادهبه کمکسترسی ن امکان دمحدود کرد

متأثر از منازعات منجر شد. به  و به پایمال شدن حقوق اقتصادی و اجتماعی غیرنظامیان در مناطقِ منازعات بود

های ین سازمان برای انجام مأموریتهای اتدرخواس ازنیمی به گزارش سازمان ملل، در سوریه، نیروهای دولتی تقریباً 

 کشورهایدر ها و ارزیابی و مشارکت در این روند، پاسخ مثبت ندادند. به منظور نظارت بر ارسال کمک ،بشردوستانه

نبردها در طرابلس و اطراف های بشردوستانه منجر شد. در لیبی، ها به تشدید نیازها به کمکریی درگیدیگر، ادامه

و سایر خدمات اساسی را مختل کرد. در یمن، استمرار منازعه اثرات  قهای پزشکی، نیروی برسی به مراقبتآن دستر

 منفی بیشتری بر معلوالن جسمی گذاشت.

با انتقال غیرقانونی اسلحه و حمایت نظامی مستقیم  نطقه نقش مخربی ایفا کرده وهای نظامی در داخل و خارج مقدرت

المللی، در خصوص نقش نیروهای مسلح خودشان در نقض حقوق بین اتمتناع از انجام تحقیقاز نیروهای متخاصم و ا
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گیری دادن توازن قوا به بهره در لیبی، نیروهای رقیب به شکل روزافزونی برای تغییردامن زدند. به نقض حقوق بشر 

دروهای زرهی و پهپادهای نظامی ، خو«دولت وفاق ملی»ترکیه، حامی اصلی  از پشتیبانی نظامی خارجی روی آوردند.

، پهپادهای نظامی ساخت «ارتش ملی لیبی»ی عربی، حامی اصلی و امارات متحده ر نیروهای آن گذاشتدر اختیا

گذاشته و پهپادها را به پشتیبانی از این نیروها به کار انداخت؛ این اقدامات تماماً به معنی چین را در اختیار این نیروها 

 در مورد انتقال تسلیحات به لیبی وضع کرده است. 2011عیتی بود که سازمان ملل از سال نقض آشکار ممنو

المللی از جانب آنان ض قوانین بیندر سوریه، روسیه به پیشتیبانی مستقیم خود از عملیات نظامی نیروهای دولتی و نق

زدند. در دست میربایی و کشتار مکرد که به آدهای مسلحی حمایت میو در همین حال ترکیه از گروه ادامه داد

نظامیانی پرداخت که مرتکب نقض شدید حقوق بشر سوریه و عراق، ایران به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی و شبه

اش از بر عهده گرفتن مسئولیت تحقیق و تفحص در مورد مرگ صدها ن حال، آمریکا و ائتالف متحدانعیاند. در شده

 عملیات بمباران برای شکست دادن داعش شانه خالی کردند.غیرنظامی در جریان 

جریان المللی در و دیگر موارد نقض شدید قوانین بین پذیری چندانی در مورد جنایات جنگیرسی و مسئولیتحساب

 اعالم کرد« المللیدیوان کیفری بین»ین حال، دادستان همهای مسلحانه، صورت نگرفت. در ی درگیرییا در نتیجه

های اولیه در مورد فلسطین به این نتیجه رسیده است که در اراضی اشغالی فلسطینی جنایات جنگی اتفاق بررسیه ک

این در آن منطقه، باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد؛  در صورت تأیید صالحیت قضایی این دیوان افتاده و

 آورد.فراهم می« مصونیت از مجازات»ی قهسستن حلبرای گ را اقدام تاریخی مثبتی بود که فرصت بسیار مهمی

 دادخواهی للیالمبینهای ممکانیسها از این دیوان و سایر با توجه به موانع پیش رو، اهمیتی اساسی دارد که تمام دولت

قربانیان جنایات جنگی و  جبران خسارت ازو  ، اجرای عدالتیقحقاافشای  برایزم های الزمینه تا حمایت کنند

المللی ی بینی جاری باید قوانین بشردوستانههای درگیر در منازعات مسلحانهطرف. شودفراهم جنایات علیه بشریت 

های غیرنظامی و حمالت ن به حمالت مستقیم به غیرنظامیان یا زیرساختبا خاتمه دادرا رعایت کنند، به ویژه 

اثرات مخرب وسیعی در که  غیرنظامی در مناطق نفجاریتسلیحات ا کارگیریمالحظه و همچنین با احتراز از بهبی

ها های نظامی باید انتقال تسلیحات به مناطقی را که خطر محسوس استفاده از این سالحگذارد. قدرتسطح منطقه می

المللی وجود دارد متوقف کنند؛ متأسفانه وجود چنین خطری در تمام منازعات جاری های ناقض قوانین بینبه شیوه

 شود.  ریقا به شدت احساس میی خاورمیانه و شمال آفمنطقه در

 پناهجویان خارجی و آوارگان داخلی

از کشور  2011بحران در سال و ترکیه همچنان میزبان اکثر پنج میلیون پناهجوی سوری بودند که از آغاز  لبنان، اردن

هرسه کشور لبنان،  مسئولیت در این زمینه بود.ی جهانی برای تقسیم بار و این گواهِ کوتاهِی جامعه گریخته بودند

های که بر اثر کمبود کمک –شرایط ناگوار زندگی های ورود پناهجویان جدید را مسدود کردند. و ترکیه راه اردن

ی و موانع و مشکالت اداری و مالی در مسیر کسب یا تجدید اجازه ان از پیدا کردن کارندگبشردوستانه، ناتوانی پناه

ای لبنان، به دنبال صدور اعالمیهجو به سوریه برگردند. نده و پناهها هزار پناهباعث شد که ده –تشدید شده بود  اقامت

وارد کشور شده بودند، و با نقض تعهدات خود در « غیرقانونی»ی در ماه آوریل مبنی بر اخراج پناهجویانی که به شیوه

 بازگرداند.نان را به سوریه استرداد پناهجویان، هزاران نفر از آخصوص عدم

و مهاجر در لیبی همچنان وخیم ماند؛ این افراد در معرض خطر بازداشت خودسرانه  ها هزار پناهنده، پناهجووضعیت ده
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کار های تبههای گروهنظامی بودند، و اغلب قربانی قاچاقچیان انسان و خشونتربایی به دست نیروهای شبهو آدم

ها با جمعیت بیش از انسانی در حبس نگه داشته شدند و در بازداشتگاهغیر ان در شرایطشدگبازداشت شدند.می

 ظرفیت و کمبود آب و غذا و خدمات پزشکی مواجه بودند.

در سرتاسر سال گذشته، امواج جدید آوارگی در جریان بود. در سوریه، حمالت نظامی در شمال غرب و شمال شرق 

هزار نفر  600میلیون و  6 به و تعداد کل آوارگان داخلی را شد میلیون نفر منجرکشور به آواره شدن بیش از نیم 

شان در استان ضالع، هزاران نفر آواره شدند و تعداد در یمن، با ازسرگیری نبردها بین نیروهای حوثی و مخالفانرساند. 

نظامی با داعش  ه بر اثر درگیریدر عراق، یک و میلیون نفری ککل آوارگان کشور به سه و نیم میلیون نفر رسید. 

های ها و مسکنگاهآواره شده بودند در همان وضعیت باقی ماندند؛ اکثر این افراد، به دنبال آوارگی مجدد، در اردو

هزار نفر  1۴0های مسلحانه در طرابلس و اطراف آن به آواره شدن بیش از ند. در لیبی، درگیریاهبردموقت به سر 

 منجر شد.

پناهندگان و پناهجویان به سوریه و سایر کشورها را متوقف  یِامرحلهچنداید بازگردانیِ مستقیم یا منطقه ب هایدولت

تری در ، نقش پررنگاهندگاناهجویان و پنپنذیرش پها باید، از جمله از طریق های غربی و سایر دولتکنند و دولت

 تقسیم بار مسئولیت ایفا کنند.

 کارگران مهاجر

نجام اصالحات و افزایش حمایت از کارگران مهاجر در چندین کشور اعالم شد، به ویژه در کشورهای یی برای اهابرنامه

قطر وعده داد که مقررات دهند. ی خیلج فارس که کارگران مهاجر بخش وسیعی از نیروی کار را تشکیل میحوزه

کنند ران مهاجری که در منازل کار میشود کارگه موجب میکند، مقرراتی کرا ملغا می )حمایت از خانواده( «کفالت»

کارفرمای خود باشند؛ این کشور به عالوه تدابیری برای حذف موانع پیش روی کارگران مهاجر  قانونیِ تحت قیمومیت

این کارگران در  از یافتهسازمان هایسوءاستفاده، و همچنین برای مقابله با شاننقض حقوقبرای دادخواهی در مورد 

امارات دهد. اردن نیز اعالم کرد که قوانین کفالت در کشور را مورد بازبینی قرار میاذ کرد. شان اتخی استخدامهدور

و به شمار بیشتری از کارگران  ی عربی معیارهای مربوط به عناوین شغلیِ الزم برای کسب کفالت را حذف کردمتحده

     قامت در کشور بگیرند.ان اامک خود یای خانوادهمهاجر اجازه داد تا برای اعض

، ی عربیو امارات متحده ، کارگران مهاجر در بحرین، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودیجودبا این و

لی مواجه بودند. کارگران خانگی عمومًا به ک شاننقض حقوقکشی و بهرههمچنان با  به دلیل برقراری مقررات کفالت،

 محروم ماندند. های قانونی مندرج در قوانین کاراز حمایت

ی شروع، کشورهای اصالح قوانین به منظور حمایت از حقوق مهاجران باید ادامه و گسترش پیدا کند. به عنوان نقطه

 ی خلیج فارس و سایر کشورها باید مقررات کفالت را کاًل ملغا کنند.حوزه

 

 زنان و دختران

ی حقوق زنان و ون دو سال پیش از آن، شاهد تحوالت مثبتی در سطح قوانین و نهادها در زمینه، همچ2019سال 
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شان در مقایسه با تحوالتی که باید صورت گیرد، خشونت علیه زنان بود. وقوع چنین تحوالتی، با وجود محدود بودن

ی سرکوب سایه زیراشی از تحوالت دستاوردهای ن های جنبش حقوق زنان در منطقه بود. با این حال،مرهون تالش

اصالحات پیشین،  ی ضعیفاجراشدید مدافعان حقوق زنان در برخی از کشورها، به ویژه در ایران و عربستان سعودی، 

ات به ویژه در مورد ازدواج و طالق و ارث و حق حضانت، اقدام ه علیه زنان در قانون و در عملهای نهادینتبعیض

 قرار گرفت. ،های جنسیتیخشونت جنسی و سایر خشونت نامکفی برای مقابله با

ها معوق مانده بود، به آمیز قیمومیت مردان را، که مدتعربستان سعودی اصالحات مهمی برای تغییر مقررات تبعیض

ی ازدواج کردن همچنان ی آزادی تردد زنان را کاهش داد، اما زنان براهای اصلی در زمینهاجرا گذاشت و محدودیت

پنج نفر از زنان مدافع حقوق بشر، به دالیلی از جمله درخواست اجرای همین قیم مرد نیاز دارند.  یک یاجازه به

 اصالحات، در سرتاسر سال در حبس ماندند. 

دهد برای فرزندان اند اجازه میدهای را به اجرا گذاشت که به زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرایران قانون تازه

 های امنیتی مورد تأیید قرار گیرد.شان پس از بررسیود تابعیت ایرانی درخواست کنند، مشروط بر این که درخواستخ

آمیز حجاب اجباری که برای لغو قوانین تبعیضسرکوب آن عده از مدافعان حقوق زنان و مسئوالن  ماتمقا ،همزمان

 .شدت بخشیدندرا  کردندیهای فوتبال مبارزه مو ممنوعیت ورود زنان به استادیوم

برای افزایش حمایت از زنان و دختران در مقابل  2018ی اقدامات سال در اردن و تونس، تحوالت مثتبی در ادامه

ها و مسئوالن این کشورها های عظیمی پیش روی مقامخشونت صورت گرفت؛ این تحوالت نشان داد که چه چالش

ها هزار شکایت از ها و مسئوالن ده، مقام2018ها در سال رای ثبت شکایتاست. در تونس، در پی ایجاد سازوکاری ب

ها و ی آن، لیبی، مقامدر کشور همسایهجانب زنانی دریافت کردند که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته بودند. 

 نبودند.های مسلح نظامیان و گروههای جنسیتی از طرف شبهمسئوالن مایل یا قادر به مقابله با خشونت

ی امنی برای حمایت از زنانی ایجاد شده بود که در معرض خطر کشته شدن به دست ردن، خانهدر ا 2018در سال 

 ها نفر از چنین زنانی را زیر پوشش حمایتی خود گرفت.در سال گذشته دهی خود بودند؛ این تشکیالت اعضای خانواده

در کرانه باختری و نوار غزه منجر زن و دختر فلسطینی  20ن به جان باخت« های ناموسیقتل» در همسایگی اردن،

 زنان را تشدید کرد. جنسیسازی انگاری ناقصشد. در عین حال، کشور عمان جرم

را تسریع  به رسمیت شناختن حقوق زنان در قوانین و افزایش اقدامات در این زمینهو مسئوالن باید روند  ماتمقا

را ها گونه خشونتعامالن اینخشونت علیه زنان  اردمو رسیدگی به مینهر زخود د یتعهدات قانونبا اجرای و  کرده

 .گه دارندخگو نپاس

 و بیناجنسی جنسیتیسگرا، فراندوج گرا،همجنس افراد

 جنسیاننسیتی و بیج، فراجنسگراجنسگرا، دومهافراد ها و مسئوالن در سرتاسر منطقه به تضییع شدید حقوق مقام

شان بازداشت را به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتیِ واقعی یا مفروضزیادی ی امنیتی تعداد اقدام کردند. نیروها

مرد را به موجب بندی از قانون  78نهاد محلی در تونس، مأموران پلیس دست کم کردند. به گزارش یک سازمان مردم

های دورهبه اخته شده و نفر مجرم شن 70انگاری کرده بازداشت کردند؛ دست کم را جرم انهگرایهمجنسروابط جزا که 

ی را بازداشت کرده و پرونده جنسیتیفراحبس تا یک سال محکوم شدند. در کویت، مأموران پلیس هفت نفر از افراد 

هشت نفر از  نیروهای امنیتی فلسطینی نهاد محلی،برای آنان تشکیل دادند. به گزارش یک سازمان مردمکیفری 
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خودسرانه دستگیر کرده یا مورد  به شکل را اختریی بدر کرانه نسیتیج، فراجنسگرارا، دوجنسگمه جامعهاعضای 

 قرار دادند. یلذیفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترر

ی جنسی و مسئوالن در برخی از کشورهای منطقه تعدادی از مردان را برای تعیین این که رابطهات ممقا

مصر و تونس  ها مورد از این اقدامات درادار به انجام معاینات مقعدی کردند؛ وقوع دهاند یا نه، وگرایانه داشتههمجنس

 است.  یلذیفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تررممنوعیت شکنجه و سایر  صلا گزارش شد. چنین معایناتی ناقض

معاینات مقعدی را متوقف کرده،  گرایانه را ملغاانگاری روابط همجنسها و مسئوالن باید مقررات مربوط به جرممقام

  بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی به تصویب برسانند.  کنند، و قوانینی برای ممنوع کردن تبعیض
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 المللبین عف        

 

  شمال آفریقاخاورمیانه و  در وضعیت حقوق بشر
 2019سال میالدی  ی برمرور

 
الملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و بین عفوی است که ای از گزارشخالصه متن حاضر

از وضعیت حقوق بشر نمایی  اصلی  است. گزارش به زبان انگلیسی منتشر کرده 2019 شمال آفریقا طی سال 

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

 ی قهریهوهقها و مسئوالن با توسل به و مقام ای این منطقه را به لرزه در آوردگستردهاعتراضات  2019در سال 

 هادولتهای خودسرانه به این اعتراضات واکنش نشان دادند. و بازداشت –و بعضًا مرگبار  – افراطیبه شکل 

  در کل، نیروهای امنیتیردند. و صدها مدافع حقوق بشر را بازداشت ک آزادی بیان را به شدت محدود کرده

 بود که در تونس یابکمیسیون حقیقت ینمونه یک .برخوردار بودند« مصونیت از مجازات»از ر حقوق بش ناقض

 راهکارهاییو  هدر گذشته را به دادگاه ارجاع دادصورت گرفته  ی تعدادی از موارد نقض حقوق بشر پرونده

 .ارائه دادها در سرتاسر منطقه دولت برای توجه درخور

، با ارتکاب جنایات جنگی و سایر ندورتر شدشعله ت نظامیلیحاتسانتقال غیرقانونی در اثر که  منازعات مسلحانه

. صدها هزار نفر بر اثر حمالت نظامی و سایر ندالمللی همراه بودی بینموارد نقض شدید قوانین بشردوستانه

هزاران پناهجوی سوری اخراج شده و به سوریه اخل کشورهای خود آواره شدند. های مسلحانه در ددرگیری

 بازگردانده شدند.

هایی برای انجام اصالحات و افزایش حمایت از کارگران مهاجر اعالم شد، اما کارگران در چندین کشور، برنامه

 مواجه بودند.  شاننقض حقوقکشی و مهاجر همچنان با بهره

ی حقوق زنان و خشونت علیه زنان در زمینه زنی تحوالت مثبتی شاهد و سال پیش از آن،، همچون د2019سال 

تعداد  ها و مسئوالن در سرتاسر منطقه مقامهای نهادینه باقی ماندند. ن در معرض تبعیضنان حال، زایبا بود. 

و مورد  شان بازداشت کردندبه دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتیِ واقعی یا مفروضنیز زیادی از افراد را 

 .دندقرار دا رذیلیغیرانسانی و تسایر رفتارهای بیرحمانه، ا شکنجه ی

    

 

 

 

 

 

 


