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  رانیحقوق بشر در ا تیدرباره وضع المللنیگزارش ساالنه عفو ب

 

 که یاز افراد یاریشدت سرکوب و بس را به دهیمذهب و عق یآزاد نیو همچن زیآممسالمت ییتشکل و گردهما ان،یب یحق آزاد مقامات

با  همراه متداول و هایبدرفتار گریاعادالنه بودند. شکنجه و دمند نکردند. محاکمات از اساس و به طور نظام یدست به انتقاد زدند را زندان

و خشونت  ضیتبع به اجرا گذاشته شد. مقامات به اعمال گسترده رحمانهیب یهامجازات گری. شالق، قطع عضو و دگرفتیصورت م تیمصون

در  ینفر از جمله برخ صدها ادامه دادند. یتیجنس تیو هو یجنس شیگرا ت،یمعلول ت،یقوم ،یباور مذهب ،یاسیس دهیعق ت،یجنس یبر مبنا

 سال سن داشتند. 18 ریجرم ز وقوع بودند که در هنگام یآنها افراد انیماندند. در م یمالءعام اعدام شدند و هزاران نفر در صف اعدام باق

 

 نهیشیپ

 

 مقامات کرد؛ دیرا تمد رانیحقوق بشر در ا تیضعسازمان ملل درباره و ژهیگزارشگر و تیحقوق بشر سازمان ملل مامور یماه مارس، شورا در

 کارشناسان سازمان ملل به کشور سر باز زدند. گریاز دادن اجازه ورود او و د رانیا
 

 حسن ،یاسیس دهیمذهب و عق ت،یبر اساس جنس یصدها نامزد انتخابات تیو رد صالح زیآم ضیتبع یروند انتخابات کیماه مه پس از  در

 یعموم یانتقادها یبه مناصب وزارت یحقوق بشر یجد یها یجمهور انتخاب شد. انتصاب افراد متهم به تخط سیینوان رمجددا به ع یروحان

 .ختیرا برانگ
 

با  تماس لیمدافع حقوق بشر به دل نیحرکت کردند. همزمان چند یدوجانبه حقوق بشر یگفتوگوها دیبه سمت تمد رانیاروپا و ا هیاتحاد

دوجانبه  یگفتوگوها زین سیسوئد و سوئ ا،یدولت از جمله دولت استرال نیو سازمان ملل در حبس به سر بردند. چند اروپا هیمقامات اتحاد

 آغاز کردند. رانیرا با ا یحقوق بشر
 

 نینچ در یتظاهرات ضد حکومت نیو اول ختندیر ابانیبه خ یاسیدر اعتراض به فقر، فساد و سرکوب س یرانیاواخر ماه دسامبر هزاران ا در

 را شکل دادند. 2۰۰9بعد از تظاهرات سال  یاسیمق

 

 ییتشکل و گردهما ان،یب یآزاد

 

 اتهامات جو را بر اساساز منتقدان مسالمت یاریادامه داده و بس زیآممسالمت ییتشکل و گردهما ان،یب یحق آزاد دیبه سرکوب شد مقامات

 لمیف ان،یدانشجو ن،یآنال یهانگاران، فعاالن رسانهجو، روزنامهمسالمت یاسیالفان سافراد مخ نیا انیبه زندان انداختند. در م یتیامن یساختگ

فعاالن  ست،یز طیمح فعاالن ها،تیمدافعان حقوق بشر از جمله فعاالن حقوق زنان، فعاالن حقوق اقل زیو ن سندگانیو نو دانان یقیموس سازان،

و جبران خسارت در رابطه با  یدادخواه قت،یحق یبودند که در پ ییعدام، وکال و آنهامخالفت با ا یفعاالن کارزارها ،یکارگر یهاهیاتحاد

 هستند. ۶۰ یدهه یاجبار یهاشدن دیو ناپد یجمع یهااعدام
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 در اعتراض به حبس ناعادالنه خود دست به اعتصاب غذا زدند. یدتیعق انیاز زندان یاریبس
 

 گزارشات ماه دسامبر در سراسر کشور آغاز شد صدها نفر از معترضان را بازداشت کردند. نایکه در پا یپس از تظاهرات ضد حکومت مقامات

کردند.  یزخم ای کشته هیقهر یرویاز حد از ن شیرا توسط سالح گرم و با استفاده ب رمسلحیمعترضان غ یتیامن یروهایاز آن بود که ن یحاک

 یتوسط فعاالن برا که محبوب تلگرام را رسانامیو برنامه پ نستاگرامیبه ا یترساطالعات دس یآورارتباطات و فن ریدسامبر وز ۳1در روز 

 مسدود کرد. شد،یاز اعتراضات استفاده م تیو حما غیتبل
 

خود را به  یاطالعات خواستار آن شده بودند که از تلگرام بخواهد سرورها یآور با فشار مداوم بر وزارت ارتباطات و فن ییمقامات قضا شتر،یپ

به مقدسات دینی توهین »یا « کردندامنیت ملی را تهدید می» هییرا که طبق گفته قوه قضا یها هزار کانال تلگراممنتقل کند و ده رانیا

 تلگرام اظهار داشت که هر دو درخواست را رد کرده است. .کند مسدود« کردندمی

 

 مسدود ماندند. همچنان وبیوتیو  تریتو سبوک،یاز جمله ف یاجتماع یهاشبکه گرید

 

و  هایریدستگ و دیشد یهاییاز بازجو یدیبا موج جد نیآنال یهانگاران و فعاالن رسانهدر ماه مه، روزنامه یجمهوراستیآستانه انتخابات ر در

از آنها از ده  یه برخک حبس دیشد یهاتیدر آماج محکوم ژهیبه و کردندیکه از تلگرام استفاده م یخودسرانه روبرو شدند. افراد یهابازداشت

 قرار گرفتند. کردیسال تجاوز م
 

 هاکنسرت یمنع شدند و مقامات به لغو اجبار یمحدود ماند. زنان همچنان از آواز خواندن در اماکن عموم زین یقیدر حوزه موس انیب یآزاد

 دهد. انیپا هاتیمحدود نیتقاضا کردند که به ا یادامه دادند. در ماه اوت، صدها تن از هنرمندان از حسن روحان

 

 شالق از آنها را به یاریو بس ریرا ادامه داده، صدها جوان را دستگ یمختلط خصوص یهایخود به مهمان زیآمخشونت یهاحمله مقامات

 محکوم کردند.
 

 نگارانروزنامه تیآزار و اذ ییت قضاکرد. مقاما دایادامه پ یخارج یاماهواره یهاکانال یبر رو تیها و انداختن پارازدر تمام رسانه سانسور

 یب یب یفارس بخش نیشیو پ ینفر از کارکنان و همکاران فعل 152 یهاییو اقدام به مسدود کردن دارا دیرا تشد یس یب یب یبخش فارس

 کردند. یها از انجام معامالت مالو منع آن یس
 

 ماند. یباق قینگاران در حالت تعلروزنامه انجمن
 

 یدسترس از ،یحسن روحان یانتخابات یهاوعده رغمیو عل زیآممسالمت یاعتراض یهاتیمشارکت در فعال یبه تالف انیاز دانشجو یرایبس تعداد

 باز ماندند. یعال التیبه تحص
 

 به یتیامن یروهایشدند. ن یطور ناعادالنه زندانبه یفعال حقوق کارگر نیو چند افتیمستقل ادامه  یکارگر یهاهیاتحاد جادیا تیممنوع

 کارگران ادامه دادند. یکارگران از جمله تجمعات روز جهان زیآمتجمعات مسالمت زیآمسرکوب خشونت
 

 رییتغ یهاپروژه ها،اچهیهوا، خشک شدن در یآلودگ هیعل زیآممشارکت در اعتراضات مسالمت لیبه دل ستیز طیاز فعاالن مح یادیز تعداد

 بازداشت و محاکمه قرار گرفتند. ،ییزباله مورد احضار، بازجو هیتخل اتیها و عملرودخانه ریمس
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به  یخانگ تحت بازداشت 2۰11زهرا رهنورد بدون اتهام و محاکمه از سال  یو همسر و یموسو نیرحسیو م یکروب یمهد نیمخالف رهبران

 .برندیسر م

 

 

 گرید یهایو بدرفتار شکنجه

 

 یبرا غالبا شدگان تحت نظارت وزارت اطالعات و سپاه پاسدارانمتداول بود. بازداشت ییران بازجودر دو ژهیبه و گرید یهایو بدرفتار شکنجه

 نگه داشته شدند که مصداق شکنجه است. یانفراد یهادر سلول یمدت طوالن

 

سرباز  شکنجه دست آمده به« اعترافات» مربوط به شکنجه و مردود شمردن اتیدرباره مدع قاتیاز انجام تحق افتهیمقامات به طور سازمان

 زدند.

 

تعمدی  کار به عنوان مجازات نیاز موارد ا یاری. در بسافتیمناسب ادامه  یپزشک یهابه مراقبت یاسیس انیزندان یمقامات از دسترس ممانعت

 جهت مصداق شکنجه بود. نیو از ا گرفتیم انجام «گیریاعتراف»یا برای 

 

 هیتهو عدم ،ینامناسب، تخت ناکاف یبه آب گرم، غذا یدسترس تیمحدود ت،یجمع ادیاز جمله ازد یرانسانیو غ رحمانهیب طیشرا انیزندان

 مناسب و رخنه سوسک و حشرات در محل زندان را تحمل کردند.

 

 اعتصاب زندان دست به میوخ طیو سپتامبر در اعتراض به شرا هیژوئ یهاماه نیشهر کرج ب ییدر زندان رجا یاسیس یاز دوازده زندان شیب

 یبه سلول انفراد انتقال ،یپزشک یهابه مراقبت یاز دسترس تیاز جمله محروم انهیجویاز آنها با اقدامات تالف یمدت زدند. برخ یطوالن یغذا

 مواجه شدند. دیجد یفریک یهاپرونده لیو تشک
 

 یلیو ترذ یرانسانیغ رحمانه،یب یهامجازات

 

 یبرخ در هامجازات نیادامه دادند. ا شوندیشکنجه محسوب م یکه نوع یرانسانیو غ رحمانهیب یهامجازات یبه صدور و اجرا ییقضا مقامات

 موارد در مالء عام به اجرا گذاشته شد.

 

 یهایمهمان همچون داشتن روابط خارج از ازدواج، شرکت در یاعمال یبرا زیو ضرب و شتم و ن یدزد یاز جمله کودکان برا یاریبس افراد

جرم محسوب  دینبا المللنیب نیکه از نظر قوان زیآمدر مالء عام در ماه رمضان و شرکت در اعتراضات مسالمت ییرف مواد غذامختلط، مص

 ضربه شالق روبرو شدند. 1۰۰شوند، با مجازات 

 

 تعداد در مورد قیردقیزارش غگ لیدادگاه او را به دل نکهیآباد در استان اصفهان پس از ادر نجف یموحد نینگار حسروزنامه هیماه ژانو در

 یمرکز استان در یفریدادگاه ک کیضربه شالق خورد. در ماه اوت  ۴۰مجرم شناخت،  سیشده در شهر توسط پل فیتوق یهاکلتیموتورس

محکوم کار  ناعادالنه طیشرا هیتجمع عل کیشرکت در  یضربه شالق و شش ماه زندان برا ۳۰را به  رادیشاپور احسان یفعال حقوق کارگر

 کرد.
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بود  شده صادر راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ یفریدادگاه ک کیتوسط  شتریزن را که پ کیحکم کور کردن چشم  یعال وانید هیماه فور در

 کرد. دییتا

 

دست  فارس ندر استا رازیدر ش ییمسئوالن قضا لیشدند. در ماه آور دییتا یعال وانیصادر و سپس توسط د زیحکم قطع عضو ن یادیز تعداد

 یبرا گریعضو د قطع روز او را اعدام کردند. او به جرم قتل و سرقت محکوم شده بود. حداقل چهار مورد 1۰را قطع و پس از  ینیمع دیحم

 سرقت اجرا شد.

 

آفتابه  و دستان بسته با میجرا گریو د ییرباسه مرد به اتهام انسان لیزدند. در ماه آور یلیترذ یهامجازات یدست به اجرا نیهمچن مسئوالن

 ریتحق هیژوئ ماه طور مشابه در پاکدشت در استان تهران در به گریگردانده شدند. هشت مرد د المیبه دور گردن در اطراف دهلران در استان ا

 شدند.

 

دو  مدت تن اجساد بهدر تهران به شس یفریدادگاه ک کیشده بود توسط  ریخارج از ازدواج دستگ یرابطه جنس لیکه به دل یماه مه زن در

 ضربه شالق محکوم شد. 99رابطه به  نیدر ا لیضربه شالق محکوم شد. مرد دخ 7۴سال و 

 

 ناعادالنه محاکمات

 

 نیتضم یبرا یسازوکار مستقل چیمند ناعادالنه بودند. هطور نظاماز اساس و به شدیکه به احکام اعدام منجر م ییهااز جمله آن محاکمات

 یبر مبنا انقالب یهاقضات دادگاه ژهیدر مورد انتصاب قضات به و یجد یهایوجود نداشت. نگران هییدر قوه قضا یدهبو حسا ییپاسخگو

 ماند. یبه قوت خود باق ،یحقوق التیقضات از تحص یو عدم برخوردار یاطالعات یو ارتباط با نهادها یاسیس دهیعق

 

 طول و در یریاز زمان دستگ لیبه وک یدسترس نیمنصفانه از جمله تضم یسدر خصوص دادر یفریک یدادرس نییآ دیقانون جد مفاد

شده به  بازداشت افراد یاز دسترس یفریک یدادرس نییآ ۴8قرار گرفت. مقامات همچنان با استناد به ماده  یتوجه یدائما مورد ب قاتیتحق

 ستیکه در ل شدیم گفته به وکال مرتبا ،یرسم ستیگونه ل. عالرغم عدم انتشار هرکردندیم یریمنتخب خود جلوگ لیبه وک یاسیس لیدال

 قرار ندارند. هییقوه قضا سیشده توسط رئ دییتا

 

یم طول به قهیاوقات فقط چند دق یشدت کوتاه بوده و در برخمحرمانه و به شدیانقالب برگزار م یهاکه در دادگاه ییهاآن ژهیوبه محاکمات

 .دیانجام

 

مدت  یطوالن یهاشدت ناعادالنه و حبسخودسرانه، محاکمات به یهاو بازداشت یریهمچنان مورد دستگ یتیدوتابع انیرانیو ا یخارج اتباع

 نیچن طراحی شده توسط بیگانگان هستند. در واقعیت،« های نفوذپروژه» کردن یخنث یادعا بودند که در پ نیمقامات بر اقرار گرفتند. 

 .شدندیم متهم یمل تیو ارتباطات خود به جرائم مبهم مرتبط با امن انیب یاز حق آزاد زیآمالمتمس یریگبهره لیاغلب به دل یافراد
 

 و مذهب دهیعق یآزاد
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 به نقض شد. مقامات همچنان افراد متعلق به همه باورها و مذاهب را وادار یاافتهیطور سازمانو مذهب در قانون و عمل به دهیعق یآزاد

جز  افراد . همهکردندیاست، م عهیاز اسالم ش رانهیگسخت ریتفس کیکه برگرفته از  یو مقررات رفتار اجتماع نیاناز قو یامجموعه تیرعا

 محروم شدند. یدیکل یاسیس یهاپست افتیدر ای یجمهوراستیر یدایخود به عنوان کاند یاز فرصت معرف عهیمسلمانان ش

 

و  شکنجه مدت، یطوالن یهاخودسرانه، حبس یهایریحمالت شامل دستگ نی. اافتیمه ادا ییبها تیاقل هیعل افتهیو سازمان عیوس حمالت

و عدم پذیش در  یها در بخش دولتاستخدام آن تیممنوع ان،ییمصادره اموال بها ان،ییکسب و کار بها یاجبار یلیتعط گر،ید یهایبدرفتار

یم بدنام« نجس»و « مرتد» را به عنوان انییبه خشونت پرداخته و بها قیو تشو یپراکنرتشد. مقامات به طور منظم به نفها میدانشگاه

درباره امکان  های موجودبه نگرانی بودن او اعتراف کرده بودند، ییبها لیبه دل یریکه به قتل فرهنگ ام قهیوث دیدو مرد با ق ی. آزادکردند

 فرت دامن زد.از حس ن یاز مجازات در صورت ارتکاب جرائم ناش تیاز مصون یبرخوردار

 

در  جمله از افتهیسازمان ضیبا تبع زین (اهل حق) ارسانیاند مانند شناخته نشده تیبه رسم یکه تحت قانون اساس یمذهب یهاتیاقل گرید

 واقع شدند. تیخود مورد آزار و اذ نید یاجرا لیآموزش و پرورش و استخدام روبرو شده و به دل

 

تا  1۰ از موارد یحبس در برخ دیشد یهابه مجازات دندیگرو تیحیکه به مس ی. افرادافتیادامه  زین یمذهب دیترک عقا ای رییحق تغ نقض

 .افتیادامه  یخانگ یساهایسال محکوم شدند. حمله به کل 15

 

آن رشیپذ از ای طور خودسرانه از کار اخراج شدندبه یخود مواجه شدند. تعداد یبه اماکن عبادت ورشیبا احکام حبس و  یگناباد یهاشیدرو

 شد. یها در دانشگاه خوددار

 

دیگر و  یهایو بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتار یریدر خطر دستگ دشانیعقا زاردر صورت اب دانندیکه خود را خداناباور م یکسان

 .گرفتندیم قرار« ارتداد»مجازات مرگ به دلیل 

 

یعال یهافطر و ممانعت از گرفتن پست دیمراسم ع یجداگانه برا ینمازها یبرگزاردر  تیاز جمله محدود ضیاز ادامه تبع یسن مسلمانان

 مرتبه گزارش دادند.

 

 یشوار یزرتشت یاز اعضا یکی کنام،یسپنتا ن تیدر ماه اکتبر عضو یعدالت ادار وانیجاافتاده، د یبا روند قانون ریو مغا سابقهیب یاقدام در

مسلمان  بر رمسلمانیغ تینگهبان گفته است که حاکم یشورا ریدرآورد. دب قیهبان به حالت تعلنگ یشورا ریرا طبق نظر دب زد،یشهر 

 است. عتیبرخالف قانون شر

 

رجوع  آخر به بخش شتریب اتییجز یبرا)و مذهب خود به اعدام محکوم شدند  دهیعق یحق آزاد زیآممسالمت یاجرا لیدو نفر به دل کمدست

 .(دیکن
 

 یکیاتن یاهتیاقل هیعل ضیتبع

 

که  ماندند یباق نهینهاد یهاضیها در معرض تبعها، کردها و ترکمنبلوچ ،یجانیآذربا یهاترک ،یاهواز یهااز جمله عرب یکیاتن یهاتیاقل

 .کردیرا محدود م یاسیس یهاآنها به آموزش و پرورش، اشتغال، مسکن مناسب و پست یدسترس
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 و ستانیرانده شدن شد. در استان س هیفقر و به حاش شتریب قیموجب تعم ن،ینشتیمناطق اقل یاقتصاد طیبه شرا یتوجهیب استمرار

نرخ  یدارا استان محروم هنوز نیخبر دادند. ا یبه آب، برق، مدارس و خدمات درمان یاز روستاها از عدم دسترس یاریبس نیبلوچستان ساکن

 نوزادان است. ریمرگ و م یدختران و نرخ باال انیدر م یسوادیب یباال

 

مناطق  در لیترک تحص شیموضوع در افزا نیانجام گرفت و ا یزبان فارس قیو متوسط همچنان تنها از طر ییدر سطوح ابتدا میو تعل آموزش

 شد. یموثر تلق نینشتیاقل

 

 باشد ادامه داشت. هاتیاقل یکه ضامن خودگردان یاز عدم اتخاذ اقدامات انتقادات

 

 شدتبه محاکمات گر،ید یهایخودسرانه، شکنجه و بدرفتار یهایریبا دستگ کردندینقض حقوق خود اعتراض م هیه علک ییهاتیاقل یاعضا

های جریان»از  تیرا به حما هاتیطور مداوم فعاالن حقوق اقلبه یتیو امن یاطالعات یناعادالنه، حبس و مجازات اعدام روبرو شدند. نهادها

 کردند.تن تمامیت ارضی ایران متهم میو به خطر انداخ« طلبتجزیه

 

« کولبر»که معروف به رمسلحیاز مردان کرد غ یادیز یو کشتار تعداد یرقانونیغ کیکامل از مجازات به شل تیبا مصون رانیا یمرز ماموران

بانه و سنندج  در که یتظاهرات یتینام یروهایادامه دادند. در ماه سپتامبر ن کنند،یو عراق کاال حمل م رانیکردستان ا نیو در مرز ب هستند

 کردند. بازداشت را یادیسرکوب و تعداد ز زیآممهلک به دو کولبر شکل گرفتند را به طور خشونت یهایراندازیدر اعتراض به ت

 

 کردند، راق برگزاراستقالل در منطقه کردستان ع یپرساز همه تیدر حما ییهاییگردهما رانیکرد ا تیاقل یاعضا که یماه سپتامبر هنگام در

 شدند. ریطبق گزارشات دستگ یادیشد. تعداد ز سیپل یروهاین نیاستان کردستان شاهد حضور سنگ

 

خانواده با یشده در اعالم همبستگ یزیربرنامه ییفطر در اهواز مستقر شدند تا از گردهما دیع التیاز تعط شیپ یتیامن یروهایماه ژوئن ن در

 یشتریافراد ب و طور خودسرانه بازداشتاز دوازده نفر به شیکنند. ب یریاعدام شدند، جلوگ ایحبس  یاسیس لیالکه به د یاعراب اهواز یها

 همچنان در صف اعدام قرار دارد. یعمور یاحضار شدند. مدافع حقوق بشر عرب محمد عل ییبازجو یبرا

 

 زنان و دختران هیعل ضیتبع

 

و در  یاسیس به حق طالق، اشتغال، ارث برابر، مناصب یشده قرار گرفتند از جمله در دسترس نهینهاد یهاضیدر قانون و عمل تحت تبع زنان

 .یفریک نیخانواده و قوان نیقوان یحوزه

 

 مجازات از تیطور گسترده و با مصونبه یزود هنگام و اجبار یهاو ازدواج یزنان و دختران مانند خشونت خانگ هیعل زیآمخشونت اعمال

مانده  قیتعل حال در 2۰12مورد از سال  نیدر ا یاحهیال سینو شیبازماندند؛ پ یتیجنس یهاخشونت ی. مقامات از جرم انگارتندافیارتکاب 

از  نترییپا نیدر سن یحت ازدواج دختران یبرا توانستندیماند و پدران و پدربزرگان م یسال باق 1۳ازدواج دختران  یبرا یاست. سن قانون

 کنند. دادگاه کسب اجازه

 

درخواست با وجود یشدند. حسن روحان تینگهبان رد صالح یثبت نام کردند توسط شورا یجمهوراستیر ینامزد یکه برا یزن 1۳7 همه

 خود نگنجاند. نهیرا در کاب یزن ریوز چیه یجامعه مدن یها
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 ظیغل شیآرا داشتن یبرا ایخود  یروسر ریمو از زنشان دادن  لیدلرا باز گذاشت که زنان را به جیبس یروهایو ن سیدست پل یاجبار حجاب

حکومت مورد  تیحما با و افتهیکارزار به راه انداختند به طور سازمان یحجاب اجبار هیکه عل یو بازداشت کنند. زنان تیلباس تنگ آزار و اذ ای

 قرار گرفتند. یافترا و اتهام زن

 

 مردان که یمحروم ماندند، حق یرانیرایبه فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غ یرانیا تیاز حق انتقال تابع یبه موجب قانون مدن یرانیا زنان

 از آن برخوردار هستند. یمزدوج با زنان خارج یرانیا

 

 زن مقاومت کردند. انیتماشاچ یفوتبال به رو یهاومیبازکردن استاد یبرا یمداوم مردم یدر برابر فشارها مقامات

 

روبه یضدباردار لیبه وسا یدر دسترس تیقطع شده است، زنان با محدود 2۰12خانواده که از سال  میتنظ یهابرنامه یبودجه یایعدم اح با

اعمال  یاز باردار یریشگیپ یهابر انتشار اطالعات در مورد راه یدیشد یهاتیکرد که محدود بیرا تصو یرو شدند. مجلس در ماه اکتبر قانون

 .کندیم

 

یک  شرکت در لیزاده در ماه اوت به دلمطلب هیفعاالن حقوق زنان ادامه دادند. عال یخارج یو محدود کردن سفرها به کنترل مسئوالن

 به سه سال حبس محکوم شد. «توانمندسازی زنان و انتخابات»کارگاه آموزشی در گرجستان در مورد 

 

 مثبت یو یافراد معلول و افراد اچ آ هیعل ضیتبع

 

 یدولت و خشونت ضیتبع تهیکم نیکرد. ا یرا در ماه مارس بررس رانیا یسازمان ملل عملکرد حقوق بشر تیمعلول یراحقوق افراد دا تهیکم

 التیتسه جادیا و امتناع از هاطیبناها و مح یسازمناسب یاستانداردها یدر اجرا فیعملکرد ضع ،یو ذهن یجسم تیمعلول یافراد دارا هیعل

 یپزشک یهادرمان و معلوالن یکردن اجبار یبر بستر یمبن یهادر مورد گزارش نیهمچن تهیکم نی. امناسب در محل کار را محکوم کرد

کرد. در ماه دسامبر  قیعم ینگران ابراز شوند،یناتوان تصور م شانیجنس شیو گرا یتیجنس تیهو یکه بر مبنا یافراد یبرا تمندانهیرضا ریغ

 یفضاها یسازمناسب یاستانداردها درست و کامل آن، یکرد که در صورت اجرا بیواز حقوق معلوالن تص تیحما یبرا یمجلس قانون

 .ابدییو اشتغال بهبود م یبهداشت یهابه آموزش، مسکن، مراقبت یو دسترس یعموم

 

 چشم، یلوچ ،یماریها باستخدام معلمان اعالم کرد که از جمله آن یبرا یزیآمضیو ضوابط تبع طیماه اوت وزارت آموزش و پرورش شرا در

 یرا داد ول اعالم شده یارهایوزارتخانه وعده اصالح مع نیا ،یوزن بود. به دنبال خشم و اعتراض عموم ینیقد و سنگ یخال صورت، کوتاه

 .هستند« صالحیت اخالقی» مثبت از حق استخدام به عنوان معلم محروم خواهند ماند چرا که فاقد یو یاظهار کرد که افراد اچ آ

 

 اعدام مجازات

 از اعدامها در مالءعام انجام شد. یبه اعدام صدها نفر پس از محاکمات ناعادالنه ادامه دادند. برخ مقامات

 

قرار  تیاذتوصیف کرده و فعاالن مخالف اعدام را مورد آزار و « غیراسالمی» مجازات اعدام را همچنان هیعل زیآممسالمت یهانیمسئوالن کمپ

 کردند. یداده و زندان
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 یبرا ازیمقدار مواد مخدر مورد ن دیرس بیکه در ماه اکتبر به تصو یجرائم مرتبط با مواد مخدر بودند. اصالحات قانون لیها به دلاعدام اکثر

حفظ نمود.  مخدر از جرائم مرتبط با مواد یعیوس فیط یبرا یداد اما همچنان اعدام را به عنوان مجازات حتم شیصدور مجازات اعدام را افزا

ها را در قصد داردند آن چگونه سال هنوز روشن نبود که مسئوالن انیتا پا شوند،یعطف به ماسبق م دیجد یاصالحات قانون نیا نکهیبا وجود ا

 که از قبل در انتظار اعدام قرار داشتند اجرا کنند. یاحکام اعدام کسان رییخصوص تغ

 

در  که محکوم نوجوان 92پرونده  ییسال سن داشتند و شناسا 18 ریهنگام وقوع جرم زاعدام چهار فرد که در  دییقادر به تا المللنیب عفو

اعدام برنامه نیچند یمردم یهانیو کمپ یاطالع رسان لیاست. به دل نیاز ا شتریب اریاحتماال بس یخطر اعدام قرار دارند بوده است. آمار واقع

قانون  91ماده  جهت شان ازاز محکومان نوجوان که پرونده یادیدند. تعداد زافتا قیبه تعو ایلحظات متوقف شده  نیشده در آخر یزیر

هنگام  در« مال عقلیکرشد و » صیتشخ یو نامشخص برا یاقهیسل یهایابیقرار گرفت، پس از ارز ینیمورد بازب 1۳92سال  یمجازات اسالم

 وقوع جرم، مجددا محکوم به اعدام شدند.

 

 یباق خود به قوت ستند،یبرخوردار ن قیدق فیاز تعر که« االرضافساد فی»و « محاربه»، «توهین به پیامبر»نند مجازات اعدام برای جرائمی ما

 ماند.

 

به  حلقهد گروه عرفان ااز طریق ایج« افساد فی االرض» بار دوم با اتهامدر ماه اوت معلم عرفان و زندانی عقیدتی محمد علی طاهری برای 

 .بردیبه سر م یکشور حکم اعدام او را نقض کرد. او هنوز در سلول انفراد یعال وانیاکتبر داعدام محکوم شد؛ در ماه 

 

و ترجمه مطالب آنها « اکنکار»در ارتباط با عضویت در گروه مذهبی « افساد فی االرض»زندانی عقیدتی مرجان داوری در ماه مارس با اتهام 

  .فرستاد مجدد به دادگاه انقالب در تهران یبررس یرا باطل کرد و پرونده را برا بعدتر حکم اعدامبه اعدام محکوم شد. دیوان عالی 
 

 اعدام در نظر گرفت. یهاوهیاز ش یکیهمچنان سنگسار را به عنوان  یمجازات اسالم قانون

 

 .شدیهنوز مشمول مجازات مرگ م تمندانهیرضا انهیگراهمجنس یجنس یرفتارها یبرخ
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 ۲۰۱۷در سال  قایو شمال آفر انهیطقه خاورمحقوق بشر در من تیوضع 

 

چند کشور کنترل شد.  در به شدت نیآنال یدر فضا دهیقرار گرفتند و ابراز عق یدولت یهاو مدافعان حقوق بشر آماج سرکوب نگارانروزنامه

و مذهب در معرض  دهیعق یند. آزادکن یریجلوگ انیب یدر حوزه آزاد هاتیمحدود دیمناطق توانستند از تشد یدر برخ یفعاالن جامعه مدن

و خشونت را  ضیکه تبع ینیکشورها موفق به اصالح قوان یحقوق زنان در برخ یهاجنبش قرار گرفت. یو شبه نظام یدولت یهاحمله گروه

از  یکاف یهاتیو حما ماند یدر سراسر منطقه در قانون و در عمل باق افتهیسازمان ضیوجود تبع نیبود شدند. با ا کرده نهیزنان نهاد هیعل

و مورد  ریمتصور دستگ ای یواقع یجنس شیگرا لیکشورها افراد را به دل یوجود نداشت. مقامات در برخ یتیجنس یهازنان در برابر خشونت

رد مشمول موا یو در برخ دهیجرم محسوب گرد مندانهتیرضا انهیهمجنسگرا یاز کشورها روابط جنس یاریقرار دادند و در بس یقانون گردیپ

اعمال شد و کارگران مهاجر همچنان  یکارگر یهاهیاتحاد تیدر خصوص فعال یدیشد یهاتیمحدود کشورها یمجازات اعدام شد. در برخ

مهاجر صورت  کارگران یشغل تیبهتر امن نیدر جهت تام یوجود، در چند کشور، اصالحات نیماندند. با ا یو استثمار باق یبدرفتار در معرض

ممنوع، محاصره  یهاجمله استفاده از سالح از یجد یهایداشت و با تخط انیرنظامیبر غ یرانگریو راتیتاث ینظام یهایریگگرفت. در

منطقه صادر و صدها  یاز کشورها یهمراه بود. احکام اعدام در تعداد یرنظامیغ یهارساختیو ز انیرنظامیبه غ میو حمله مستق یرقانونیغ

 و قتیحق یدر جهت افشا ییهاشرفتیوجود پ نیهمچنان ادامه داشت؛ با ا ریجرائم گذشته و اخ یبرا مجازات از تیاعدام انجام شد. مصون

 صورت گرفت. انیقربان یعدالت برا تحقق
 

 ییتشکل و گردهما ان،یب یآزاد

 

در  یتا از اطالع رسان کردند سرکوبرا  یرمجازیو غ یمجاز یدر فضا یجامعه مدن یهاتیفعال قایو شمال آفر انهیدر سراسر خاورم هادولت

 هیعل دیاقدامات غالبا به بهانه مقابله با تهد نیکنند. ا ییجوانتقام و یریآنها جلوگ انیو حام یدولت یروهایمورد نقض حقوق بشر و انتقاد از ن

را  یابانیخ یاعتراض یهاحرکتتالش کردند که  هیقهر یرویاز حد به ن شیتوسل ب با نیها همچنفساد صورت گرفت. آن ای یمل تیامن

 سرکوب کنند.
 

 یدر مصر و عربستان سعود هاسرکوب
 

 استیبود. در مصر با ر همراه یالمللنیاعتبار خود در انظار جامعه ب تیتثب یبرا یاسیها با تالش حاکمان سسرکوب شیکشورها افزا یبرخ در

 ای یردولتیغ یهاکرده و اقدام به بستن سازمان محدود سابقهیب یرا به طرزمدافعان حقوق بشر  تیمقامات فعال یسیعبدالفتاح الس یجمهور

را  یردولتیغ یهاداد که سازمان یعیوس اراتیوضع کردند که به دولت اخت دیجد رانهیقانون سختگ کیها ها کردند؛ آنآن یهاییدارا قیتعل

نگار روزنامه 15حداقل  نیهمچن یسال حبس مجازات کند. مقامات مصر بدون اجازه دولت را با پنج یقیتحق یهامنحل کند و انتشار گزارش

از  شیها بکردند؛ آن محکومبه حبس  دانستند،« اطالعات دروغین»ها از جمله انتشار آنچه مقامات آن را های آنتهامات مرتبط با نوشتهابا  را

 یروهایحال ن نیمسدود کردند. در ع شدیم یبشر حقوق یهامستقل و سازمان یهاروزنامه یهاتیکه شامل وبسا زیرا ن تیوبسا ۴۰۰

ها را آن یاسیمجازات مخالفان س یکردند. مقامات برا ریدستگ نیالمسلماخوان متصور در گروه ای یواقع تیعضو لیصدها نفر را به دل یتیامن

مدت در سلول یو طوالن یرا به طور دائم یراد زنداناز دو سال بازداشت کردند، اف شیب یو اغلب برا مدت یقبل از محاکمه به صورت طوالن

که مصداق سلب  کردند سیساعت در روز در بازداشتگاه پل 12کردن  یآزاد شده را ملزم به سپر انیاز زندان یاریقرار دادند و بس یانفراد یها

 است. یخودسرانه آزاد
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شد. مقامات با  مجدد یدر ماه ژوئن دستخوش مهندس عهدیلمحمد ابن سلمان به سمت و یبا ارتقا یعربستان سعود یاسیس یصحنه

 یهفته در ماه سپتامبر به سرکوب آزاد کی یط و فعال در ینگار، دانشگاهروزنامه سنده،ی، نوینیبرجسته د تیشخص 2۰از  شیبازداشت ب

ژهیو یهابه ارتکاب جرم کرده و در دادگاه متهم زیآممسالمت یهاتیفعال خاطر مدافعان حقوق بشر را به نی. آنها همچندندیشدت بخش انیب

 سعود یکه پادشاه یریسال برخالف تصو یهستند، محاکمه کردند. در انتها سمیمرتبط با ترور یهاپرونده به یدگیکه مسئول رس یفریک ی

تحت محاکمات  ایبودند و  زندان در ای یکند، اکثر مدافعان حقوق بشر در عربستان سعود میدر کشور ترس یخواست از رشد مدارا و رواداریم

 به شدت ناعادالنه قرار داشتند.

 

 نگاران و مدافعان حقوق بشربه روزنامه حمالت

 

افترا و  یهانیموارد کمپ یبرخ و حبس و در یقانون گردیمنجر به پ یدولت یو نقد نهادها یقه، دفاع از حقوق بشر، خبرنگارطمن گرینقاط د در

 هواداران آن شد. ایشده از طرف دولت  یطراح تیهتک شخص

 

فعاالن  ست،یز طیمح فعاالن ها،تیجو از جمله فعاالن حقوق زنان، فعاالن حقوق اقلاز منتقدان مسالمت یادیز یمقامات تعداد ران،یا در

بودند را به زندان  ۶۰دهه  یدسته جمع یهااعدام یبرا یمیعدالت و اقدامات ترم قت،یحق یکه در پ یوکال و کسان ،یکارگر یهاهیاتحاد

 انداختند.

 

ها آن تیسلب مل ای سفر از تیرا به ممنوع گرانیطور خودسرانه مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت را بازداشت و ددولت به نیبحر در

کشور، منامه، ادامه داد و از  تختیتظاهرات در پا تیممنوع مخالف وعد را منحل کرد، به یاسیمحکوم کرد، روزنامه مستقل الوساط و گروه س

 کشور استفاده کرد. گریدر نقاط د اعتراضات متفرق کردن یبرا یرضروریاز حد و غ شیزور ب

 

 ایحقوق بشر، فساد  نقض در مورد ایو فعال که از مسئوالن انتقاد کرده  سیخبرنگار، وبالگ نو یمقامات تعداد یغرب یمراکش و صحرا در

گسترده  یریدرباره دستگ یدهگزارش نینمونه از ا کی کردند. یقرار داده و زندان یقانون گردیه بودند را تحت پگزارش داد یاعتراضات مردم

 یرویبه ن یتیامن یروهاین یرضروریاز حد و غ شیو توسل ب یشمال فیر منطقه کودک در نیمعترض صلحجو از جمله چند یادیتعداد ز

 بود. هیقهر

 

که از نظر مقامات نسبت  یاظهارات انیبود که ب یاقدام قانون نیا یرا به زندان انداختند. مبنا ینترنتیفعال ا چند منتقد دولت و تیکو مقامات

 کرده است. فیرا به عنوان جرم تعر کندیم داررا خدشه هیهمسا یروابط با کشورها ایاست  زیآمنیتوه تیکو ریبه ام

 

 تیافترا و هتک شخص یهانیکمپ به اعدام و دیخودسرانه، تهد یریتحت دستگ ینترنتیعال انگار و فروزنامه یکردستان عراق، تعداد میاقل در

 .افتی دیکردستان عراق برگزار شد تشد میاقل سیرئ ماه سپتامبرکه به درخواست یپرسروند در آستانه همه نیقرار گرفتند و ا

 

طور تحت کنترل خود به مناطق گریآن کشور صنعا و د تختیشر را در پاگاران ومدافعان حقوق بنمنتقدان، روزنامه یگروه مسلح حوث من،ی در

 و بازداشت کرد. ریخودسرانه دستگ

 

 ینهادها ای لیاسرائ میتحر یهافراخوان جیترو ایاقدام به صدور  لیبودند که از نظر مقامات اسرائ ییهاسازمان یحام ایکه همکار  یافراد

سازمان نیهمچن لیمنع شدند. مقامات اسرائ نیفلسط یاشغال یهانیو سرزم لیودند، از ورود به اسرائب ها کردهاز جمله در شهرک یلیاسرائ

را در کرانه  ییروهایها قرار داده و نکار آن فیتضع یبرا ییهانیو کمپ تیو اذ آزار را هدف یلیو اسرائ ینیفلسط یحقوق بشر یدولت ریغ یها
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 و مهمات گرم استفاده کردند و باعث یکیبا روکش الست یفلز یهااز گلوله ینیمعترضان فلسط هیعل کردندکه و نوار غزه مستقر یباختر

 شدن هزاران نفر شدند. ینفر و زخم 2۰شدن دستکم  کشته

 

 ینترنتیا سرکوب

 

قانون جرائم  هیژوئ درماه نیکردند. دولت فلسط نترنتیا یدر فضا انیب یکنترل آزاد دیاقدام به تشد زین گرید یهااز مصر، دولت ریغ به

قانون  نی. اسازدیرا ممکن م نترنتیا یدر فضا دولت نگاران، افشاگران و منتقدانکرد که بازداشت خودسرانه روزنامه بیرا تصو کیالکترون

ا مختل ر« آرامش اجتماعی»یا « وحدت ملی»، «نظم عمومی» هر شخص که گمان رود یسال کار دشوار را برا 25صدور مجازات زندان و تا 

 قانون متهم شناخته شدند. نیطبق ا ینیو مدافع حقوق بشر فلسط نگارروزنامهشمارد. چندین کرده مجاز می

 

روزنامه مواطن را  نیآنال را ادامه داد. عمان انتشار ینترنتیا یوگوگفت یهامشخص و اتاق تیسابه چند وب یمسدود کردن دسترس اردن

روزنامه در  نیا گردیادامه داشت. پ یعموم یفضا در نگاران آن همچناناز روزنامه یروزنامه الزمن و برخمحاکمه  یهامتوقف کرد و پسلرزه

تالش کردند برنامه  ییقضا نیمسئول ران،یرا متهم به فساد کرد، آغاز شد. در ا ییقضا که دولت و دستگاه یپس از انتشار گزارشات 2۰1۶سال 

 وبیوتی و تریتو سبوک،یمحبوب مانند ف یاجتماع یهاشبکه گریمخالفت دولت ناموفق ماندند؛ د لیبه دل یول کنند تلگرام را مسدود رسانامیپ

 هنوز مسدود هستند.
 

 فارس جیخل یاسیس بحران

 

 را با قطر قطع کرده و خود و مصر روابط نیبحر ،یامارت متحده عرب ،یعربستان سعود کهیفارس در ماه ژوئن هنگام جیدر خل یاسیس بحران

 یهمکار یفلج کردن شورا یفرا یریکردند، تاث متهم گانشیهمسا یو دخالت در امور داخل هاستیبودجه و پناه دادن به ترور نیآن را به تام

 هیاعالم کردند که با هرگونه انتقاد از اقدامات صورت گرفته عل یمتحده عرب امارت و یعربستان سعود ن،یگذاشت. بحر یفارس بر جا جیخل

 به صورت جرم که مجازات زندان در بر خواهد داشت برخورد خواهند کرد. مردمش با قطر و یهمدرد ایقطر 

 

 

 یجامعه مدن مبارزه

 

 یحهی. در تونس فعاالن الداد انجام انیب یآزاد یاقدامات محدود کننده شیمتوقف کردن افزا یبرا یادیز یهاتالش یهمه جامعه مدن نیا با

کرده و  فیرا به عنوان جرم تعر سیاز رفتار پل انتقاد حهیال نیشود متوقف ساختند. ا تیمصون تیموجب تقو توانستیرا که م یدیجد

 دیمقامات پس از فشار شد نی. در فلسطدادیمهلک قرار م یرویاز ن یرضروریغ استفاده یبرا یقانون گردیدر مقابل پ تیماموران را تحت مصون

 موافقت کردند. یکیرائم الکترونقانون ج اصالح با یجامعه مدن یاز سو
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 و مذهب دهیعق یآزاد

 مسلح یهاگروه یهایتخط
 

یم (داعش) یاسالم حکومت که خود را یرا آماج حمالت خود قرار دادند. گروه مسلح یمذهب یهاتیکشورها، اقل یمسلح در برخ یهاگروه

 ینید یهاحمالت کشنده که مقبره گریو د یانتحار یهایگذاربمب قیرا از طر یرنظامیغ یادیز یمسلح تعداد یهاگروه گریو د خواند

در ماه  یکردند. سازمان ملل در گزارش یکشته و زخم دادیهدف قرار م را نینشعهیعمدتا ش یهادر محله گرید یو اماکن عموم انیعیش

ها به عنوان برده مانده بودند. آن یاعش باقدر اسارت گروه د هیدر عراق و سور یدیزیو کودک  زن 2۰۰۰به  کیاعالم کرد که نزد هیژانو

 لیدر ماه آور را سایدو کل یگذاربمب تیقرار گرفتند. در مصر داعش مسئول گرید یهامعرض تجاوز، ضرب و شتم و شکنجه در گرفته شده و

نماز  یدر ط یشمال ینایمسجد در س کی گذاشت و افراد مسلح ناشناس با تفنگ و بمب به یکشته برجا ۴۴به عهده گرفت که حداقل 

است که در مصر از سال  یاحمله نیمرگبارتر نیشدند. ا یصوف مسلمان نمازگزار ۳۰۰جمعه در ماه نوامبر حمله کردند و باعث کشته شدن 

 بود. شده گروه مسلح انجام کیتوسط  2۰11

 

 دسرانه قرار دادند.و بازداشت خو یریرا تحت دستگ ییجامعه بها یها اعضاو متحدان آن هایحوث منی در

 یدولت یهاتیمحدود

 

باورها و  لیبه دل یاحمد 28۰ از شیبه راه انداختند و در طول سال ب یاحمد ینیجنبش د هیسرکوب عل دیموج جد کیمقامات  ریالجزا در

 خود محاکمه شدند. یاعمال مذهب

 

 دهیعق لیبه دل عهیش مسلمان تیاقل هیمقامات عل یستان سعودکرد. در عرب یرویآشنا پ یاز روند یدولت یهاتیمحدود ز،ین گریمناطق د در

استخدام و  یطور خودسرانه حق آنها براکرده و به محدود ها به عدالت راآن یمذهب و دسترس انیها در بقائل شده، حق آن ضیآنها تبع

احکام پس  نیوارد احکام اعدام روبرو شدند. ام یو حبس و در برخ یریبا دستگ عهیش را محدود ساختند. فعاالن یبه خدمات دولت یدسترس

 شد. صادر ناعادالنه یهااز محاکمه

 

ادامه  ییمذهب بها تیاقل هیعل افتهیو سازمان عینقض شد. حمالت وس افتهیطور سازمانو مذهب در قانون و در عمل به دهیعق یآزاد رانیا در

 ان،ییکسب و کار بها یبستن اجبار گر،ید یهایبدرفتار و مدت، شکنجه یخودسرانه، حبس طوالن یهایریحمالت شامل دستگ نی. اافتی

که تحت قانون  یمذهب یهاتیاقل گریها بود. ددر دانشگاه رشیو عدم پذ یعموم بخش استخدام آنها در تیممنوع ان،ییمصادره اموال بها

 و از جمله در آموزش و پرورش و استخدام روبرو شده افتهیانسازم ضیبا تبع زین (اهل حق) ارسانیمانند  اندنشده شناخته تیبه رسم یاساس

 یحیمس شانیاز نوک یتعداد مورد نقض قرار گرفت. زیترک مذهب ن ای رییواقع شدند. حق تغ تیخود مورد آزار و اذ ینیاعمال د لیبه دل

 کردند. افتیسال در 15تا  1۰احکام زندان از 
 

 زنان حقوق

 

 در طول سال شد. ییهاشرفتیحقوق زنان منجر به پ یهابشدار توسط جنسابقه یهاتالش
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 فیاز تخف ایفرار کنند  یقانون گردیخود از پ انیازدواج با قربان قینتوانند از طر گریاصالح شد تا متجاوزان د نیاردن، لبنان و تونس قوان در

که  یمردان یماده از قانون را ابطال کرد که برا کیاردن  د.مان یکشور همچنان باق نیچند نیمعضل در قوان نیمند شوند. اما امجازات بهره

 یول شدیمجازات قائل م فیقتل رسانده بودند، تخف به« تحت خشم ناشی از عمل غیرقانونی یا خطرناک قربانی» از بستگان زن خود را یکی

« شرایط زناکارانه»ته متن قانون در مواجه با داشتند و به گف« ناموسی» تیکه ماه ییهاقتل یبرا یترسبک یهامجازات قانون همچنان

از زنان  تیحما یبرا ییاجرا یهاضمانت یزنان را که شامل تعداد هیدر نظر گرفت. مجلس تونس، قانون حذف خشونت عل گرفتند،یم صورت

را لغو  رمسلمانیبا مردان غ یفرمان منع ازدواج زنان تونس تونس جمهور سیکرد و رئ بیتصو شود،یم یتیو دختران در برابر خشونت جنس

 نمود.

 

 یول سازدیم برخوردار را از حقوق اقامت دائم هایرقطریمزدوج با غ یشد که فرزندان زنان قطر بیقانون تصو کی سینوشیقطر، پ در

 کرد. دایاز مادران به فرزندان ادامه پ تیو تابع تیانتقال مل زیآمضیتبع تیممنوع

 

در  ییها. پرسشدهدیم را 2۰18از اواسط سال  یصادر شد که به زنان اجازه رانندگ یسلطنت یسپتامبر حکم در ماه ،یعربستان سعود در

ابالغ شد که اعالم کرد  یدولت یبه همه نهادها گرید یحکم سلطنت کی ل،یماند. در ماه آور یفرمان در عمل باق نیا یاجرا یمورد چگونگ

حکم  نیمقررات موجود آن را ملزم کند. ا نکهیمحروم شوند مگر ا یخدمات دولت به یاز دسترس دیمذکر نبا میزنان در صورت همراه نداشتن ق

 یازدواج الزام ایمانند مسافرت زنان به خارج، گرفتن گذرنامه  یرا در خصوص موارد میق تیطور آشکار رضابه که را یمقررات رسدیبه نظر م

 حفظ نموده است. کند،یم

 

و طالق، وراثت و  ازدواج زنان در قانون و در عمل و به خصوص در رابطه با موضوعات هیعل نهینهاد یهاضیمثبت، تبع یاهشرفتیوجود پ با

و زودهنگام  یازدواج اجبار زیو ن یتیو جنس یجنس در برابر خشونت یکاف زانیماند. زنان به م یمنطقه باق یفرزند در کشورها یسرپرست

 محافظت نشدند.

 

 یناجنسیان همجنسگرا، افراد ترنسجندر و افراد بزنان و مرد حقوق

 

در منطقه قرار گرفت  بشر حقوق یاصل یهادر دستور کار جنبش ندهیطور فزابه یتیجنس تیو هو یجنس شیمسائل مربوط به گرا نکهیا با

را به شدت در قانون و در  شانیانسان از حقوق یناجنسیب زنان و مردان همجنسگرا، افراد ترنسجندر و افراد یمندها همچنان بهرهدولت یول

 عمل محدود کردند.
 

در در ماه سپتامبر در  که ،یلیمشروع ل یکمان در محل کنسرت گروه لبنان نیپرچم رنگ کیگذاشتن  شیمصر، مقامات پس از به نما در

متصورشان  یجنس شیرا بر اساس گرا یادیز تعداد دهه گذشته به راه انداختند و کی یدر ط سابقهیو ب دیشد یقاهره برگزار شد، سرکوب

در مصر حداقل  یتیامن یروهایکنسرت در اردن منع شده بود. ن یاز اجرا شتریپ یلیقرار دادند. گروه مشروع ل یقانون گردیبازداشت و تحت پ

 نفر را به ۴8ها حداقل . دادگاهدیآیکه شکنجه به حساب م یبه عمل آوردند، عمل یمقعد نهیپنج نفر معا حداقل کرده و از رینفر را دستگ 7۶

 قانون به کیمصر  مجلس ندگانیکردند. در ماه اکتبر، نما محکوم «عادت به الواطی»دوران حبس بین سه ماه تا شش سال با اتهاماتی مانند 

زنان و  یهانمادها و پرچم ،هاییدر مورد گردهما غیتبل و هر نوع انهیروابط همجنسگرا حیطور صرکردند که به آمیز را پیشنهادشدت تبعیض

 .کندیم فیعنوان جرم تعر به را یناجنسیمردان همجنسگرا، افراد ترنسجندر و افراد ب

 

 انهیهمجنسگرا یجنس روابط که یفریک نیها به حبس، مطابق با قوانآن تیافراد و محکوم یریاز جمله مراکش و تونس به دستگ ییکشورها

 یمقعد ناتیرا در معرض معا یروابط نیبه چن متهم مردان یدر حال سیه است، ادامه دادند. در تونس پلکرد یانگاررا جرم مندانهتیرضا
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حقوق  یتونس در شورا یجهان یادوار یرا در جلسه بررس یناتیمعا نیچن اتمام شنهادیقرار داد که دولت آن کشور در ماه سپتامبر پ یاجبار

 همچنان با مجازات اعدام تمندانهیرضا انهیهمجنسگرا یاعمال جنس یبرخ ،یو عربستان سعود رانیا یکشورها . دررفتیبشر سازمان ملل پذ

 بود. همراه

 

 کار حق

 یکارگر یهاهیاتحاد

 

 شدت محدود کردند.را به یکارگر یهاهیها حقوق اتحاددولت یبرخ

 

از اقدامات  یفیو ط کار اخراج از ،یمحاکمه نظام ،یریرا تحت دستگ یکارگر یهاهیاتحاد یکارگر و اعضا یادیمصر مقامات تعداد ز در

را  یقرار دادند. در ماه دسامبر مجلس قانون مستقل یکارگر یهاهیاتحاد لیبه اجرا گذاشتن حق اعتصاب و حق تشک لیتنها به دل یانضباط

 (.15۰به  5۰از ) را سه برابر کرد ینگرفتن اعتبار قانو یمستقل برا یکارگر یهاهیاتحاد ازیکرد که طبق آن تعداد اعضا مورد ن بیتصو
 

درخواست ثبت  2۰1۳ سال بار در نیکه اول یریکارگران الجزا یبرا یمستقل عموم ونیمقامات به رد درخواست ثبت کنفدراس ریالجزا در

 ختند.ها ممنوع سااعتبار آن لغو قیگاز را از طر یکارگر هیبرق و اتحاد یمستقل مل هیداده بود ادامه دادند و اتحاد

 

 کارگران مهاجر حقوق

 

و در بخش ساختمان خانه طیکه در مح ییهامانند عمان و لبنان، کارگران مهاجر، از جمله آن گرید یفارس و در کشورها جیسراسر خل در

قطر در ماه اوت دو  صورت گرفت. ییهاشرفتیپ نهیزم وجود، در چند نیو استثمار روبرو بودند. با ا یهمچنان با بدرفتار کنند،یکار م یساز

کارگران مهاجر به  یاز موانع دسترس یبرخ تواندیکرده است که م جادیا اختالف سازوکار حل کیها از آن یکیکرد.  بیتصو دیقانون جد

 و یاستحقاق یمانند مرخص یدر خصوص موارد یقانون تیرا مورد حما یبار کارگران خانگ نیاول یبرا گریعدالت را رفع کند. قانون د

کارگران  دهدیم از مواد آن اجازه یکی رایماند ز یقانون مستعد سوءاستفاده باق نیوجود ا نیقرار داده است. با ا ،یکار ساعات تیمحدود

حداقل دستمزد و  نییاز جمله تع دیجد یاصالحات یبرنامه کیدر ماه اکتبر، دولت قطر  کار کنند. یاز حد قانون شیدر صورت توافق ب یخانگ

 یرا که با قطر برا یابسته اتیکار جزئ یجهان نشده کارگران اعالم کرد. سازمان پرداخت یهاپرداخت حقوق یبرا یصندوق مال کی سیتاس

 ترک کشور بدون اجازه کارفرما ایشغل کارگران مهاجر  رییاز تغ ستمیس نیبود منتشر کرد. ا دهیتوافق رس بهدر آن « کفاله» ستمیاصالح س

 .کردیم یریجلوگ

 

 یهاحق حفظ پرونده و با حقوق یرا محدود و مرخص یدر ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شد که ساعات کار یقانون یامارت متحده عرب در

 را فراهم نمود. یشخص

 

 یمسکن، آب و سالمت حق

 نیفلسط یاشغال یهانیو سرزم لیاسرائ
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به  لیبود. مقامات اسرائ غزه نوار یرقانونیسالگرد محاصره غ نیو دهم لیتوسط اسرائ نیفلسط یهانیسالگرد اشغال سرزم نیپنجاهم امسال

از  یادیو تعداد ز دندیشدت بخش یشرق میاورشل جمله از یمرتبط با آن در سرتاسر کرانه باختر یهارساختیو ز هایسازگسترش شهرک

 یو جوامع چوپان نانینشهیباد هیعل هابیتخر نیاز ا یاری. بسراندند رونیب شانیهاخانه نفر را از ۶۰۰از  شیو ب بیرا تخر انینیمنازل فلسط

 ها را داشتند.آن یاجبار ییجاقصد جابه لیاسرائ صورت گرفت که مقامات

 

 نیکاال و اجناس شد. ا انتقال در حرکت مردم و دیشد یهاتیموجب استمرار محدود لینوار غزه توسط اسرائ ییایو در ینیزم ،ییهوا محاصره

رفح توسط  یبه همراه انسداد کامل گذرگاه مرز ل،یاسرائ غزه است. محاصره غزه توسط ینفر ونیلیدو م تیکل جمع یجازات جمعم تیوضع

محدود به برق به مدت تنها چند ساعت  یاز جمله قطع برق، دسترس یبحران انسان جادیا باعث ،یمقامات کرانه باختر یهیمصر و اقدامات تنب

 شد. یو پزشک یبه خدمات بهداشت یو کاهش دسترس زیآب تم منابع مخرب بر ریدر روز، تاث

 

ها از . در لبنان آنماندند یباق زیآمضیتبع نیدر معرض قوان یمیقد انیجواز جمله پناه ینیفلسط انیجودر منطقه، پناه گرید هنقط در

 محروم ماندند. یو خدمات پزشک یعموم آموزش به یبه ارث بردن امالک و از دسترس ایاز مشاغل، تملّک  یاگسترده فیاستخدام در ط

 

 بهداشت و سالمت آب،

 

گذشته در  خیتار یو داشتن آب پاک از جمله در ارتباط با فروش داروها یدر رابطه با نقض حق سالمت تیشکا یتعداد یمدن جامعه

 لبنان به ثبت رساند. یهازباله، در دادگاه تیریو سوءمد یعموم یهامارستانیب

 

 یامر باعث عدم دسترس نیا و آب وضع نکرده بوده عیتوز یبرا یمل ی. دولت اقرار کرد که راهبردهادیحاد رس تیتونس کمبود آب به وضع در

 .دیدر طول سال انجام یگرفتند که به اعتراضات محل قرار آب یقطع ریتحت تاث یطور نامتناسببه نینشهیبرابر به آب شده است. مناطق حاش

 

 تیو امن سمیتروربا  مبارزه

 

 حقوق بشر همراه بود. یبا نقض جد یستیکشورها اقدامات ضدترور یبرخ در

 

 تیشدند و آژانس امن کشته یشمال ینایمسلح به خصوص در س یهاگروه یهاحمله یدر ط یتیامن یروهاینفر از ن 1۰۰از  شیمصر، ب در

نفر در  1۰۰از  شیوزارت کشور ب یادامه داد. به ادعا یاسیس اد مظنون به جرائمافر یرقانونیو اعدام غ یکردن اجبار دیدر مقابل به ناپد یمل

قرار  یموارد، افراد کشته شده از قبل تحت بازداشت دولت نیاز ا یاری. اما در بسشدند در طول سال کشته یتیامن یروهایتبادل آتش با ن

 تیتحت نظارت آژانس امن یهامتداول و در بازداشتگاه یدولت یهااشتگاهدر بازد گرید یهایو بدرفتار شکنجه گشته بودند. دیگرفته و ناپد

 به شدت ناعادالنه به اعدام محکوم شدند. یبود. صدها نفر پس از محاکمات جمع افتهیسازمان یمل

 

محافظت در مقابل اجبار  حق ه،یدفاع هیته یبرا یاز زمان و امکانات کاف یدائما از حق برخوردار یستیعراق، افراد مظنون به اتهامات ترور در

ها اعترافات گرفته شده تحت محروم شدند. دادگاه یدادستان و حق سوال و جواب متقابل از شاهدان تیاعتراف به مجرم ایشهادت  یبه ادا

گرفتند متعاقبا به زده قرار که مورد محاکمات ناعادالنه و شتاب یاز افراد یاری. بسرفتندیپذ تیشکنجه را همچنان به عنوان مدرک مجرم

 اعدام ییبا داعش را به طور فراقضا یمردان و پسران مظنون به همکار زین انینظامو کرد و شبه یعراق یدولت یروهاین اعدام محکوم شدند.

 کردند.
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دوران بازداشت  در شکنجه از یتیافراد متهم به جرائم امن تیبر شکا یمبن ییهاگزارش تیو کو لیاسرائ ن،یاز جمله بحر ییکشورها در

کرد  یمعرف دیجد یستیقانون ضدترور کی یسعود عربستان قرار نگرفتند. یو بررس قیاز شکنجه مورد تحق اتیشکا ،یشد. به طور کل افتیدر

د احکام خودسرانه و نامحدو قیحرکت از طر ی. در تونس دولت به محدود کردن آزاداست جرائم مجاز شمرده یبرخ یکه مجازات اعدام را برا

مسلح  یهاگروه به هایتونس وستنیاز پ یریاقدام را با عنوان جلوگ نیادامه داد و ا کردیمحل سکونت خود محدود م استان که صدها نفر را به

 کرد. هیتوج
 

 

 

 اعدام مجازات

 

استفاده  نیشتریب گروه شد جزها پس از محاکمات ناعادالنه انجام از آن یاریصدها اعدام که بس یبا اجرا یعراق و عربستان سعود ران،یا

 18 ریکه در هنگام وقوع جرم ز رانینفر در ا چهار اعدام دییقادر به تا المللنیماندند. سازمان عفو ب یکنندگان مجازات اعدام در جهان باق

افتاد. مقامات  قیبه تعو یمردم یو کارزارها یاطالع رسان لیآخر به دل لحظات در گریمحکوم نوجوان د نیسال سن داشتند، بود و اعدام چند

کرده و فعاالن مخالف با مجازات اعدام را مورد آزار و  فیتوص« غیراسالمی»علیه مجازات اعدام را همچنان  زیآممسالمت یهانیکمپ رانیا

و برای اعمالی مانند  خدرجرائم مرتبط با مواد م یها به صدور مجازات اعدام برادادگاه ،یکردند. در عربستان سعود یداده و زندان قرار تیاذ

عراق از مجازات اعدام همچنان به عنوان  در ادامه دادند. ند،یایجرم به شمار ب دینبا یالمللنیب یطبق استانداردها که« زنا»یا « ساحری»

 استفاده شد.ها را بر عهده گرفت، آن تیکه داعش مسئول یحمالت پس از یدر روزها یو پاسخ به خشم عموم ییجویتالف یبرا یابزار

 

قتل  یاحکام برا نیا گرفتند؛ از سر 2۰1۳و  2۰1۰از سال  بیبار به ترت نیاول یاحکام اعدام را برا یاجرا هیهر دو در ماه ژانو تیو کو نیبحر

و عمان به  لیئمنطقه به جز اسرا یکشورها ی. باقکردند را اجرا ییهااعدام زیو دولت حماس در نوار غزه ن یبیصادر شده بود. مصر، اردن، ل

 احکام را به اجرا نگذاشتند. نیا گذشته صدور احکام اعدام ادامه دادند اما همانند یمیروند قد

 

 ینظام یهایریدرگ

 

و  هیسور ،یبیل من،یدر  ژهیو نفر به هاونیلیم یزندگ بیبه تخر شد،یم تیاسلحه تقو یالمللنیدر منطقه، که با تجارت ب ینظام یهایریدرگ

شدند: حمالت بدون  ریاز جمله موارد ز یجد تخلفات گریو د یمرتکب جرائم جنگ روین نیچند ها،یریاز درگ کیامه داد. در هر عراق اد

 من،یو  هی. در سوریرنظامیغ یهارساختیو ز انیرنظامیغ هیعل میمستق حمالت شد و انیرنظامیشدن غ یکه باعث کشته و زخم ضیتبع

 استفاده کردند. ییایمیش یهاسالح هیو در مورد سور یامانند مهمات خوشه یالمللنیممنوعه ب اتحیتسل از یحام یروهایدولت و ن

 

 درگیری یمن

 

جهان  یبحران انسان نیبدتر به بود، قایو شمال آفر انهیکشور خاورم نیرتریفق 2۰15در مارس  هایریکه تا قبل از شروع درگ من،یدر  طیشرا

وبا در دوران مدرن  یدمیاپ نیبا بزرگتر منیبودند.  کمک ازمندیکشور ن یونیلیم 28 تی، سه چهارم جمعشد. به گفته سازمان ملل لیتبد

ها قرار دهه یجهان در ط یقحط نیدتریشد یدر آستانه نیو همچن افتیشدت  آب پمپ یهاستگاهیا یروبرو شد که با نبود سوخت برا

به  دولت که از ،یعربستان سعود یکشور را نابود کرد. ائتالف به رهبر یو بهداشتآب، آموزش و پرورش  یهارساختیز یریدرگ نیگرفت. ا
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شمال  یو در ماه نوامبر، بندرها شد مانع ورود و ارسال غذا، سوخت و دارو کند،یم تیحما یالمللنیدر سطح ب منیشناخته شده  تیرسم

 یهاقیو قا یجنازه، مدارس، بازارها، مناطق مسکون عییتش مراسم ف بهائتال ییاز دو هفته کامال مسدود کرد. حمالت هوا شیب یرا برا منی

بمباران کردند و از پشت مرز،  ضیدر شهر تعز را بدون تبع انیرنظامیغ یمناطق مسکون یحوث یشورش یروهایاصابت کرد. ن انیرنظامیغ

 کردند. یزخمرا کشته و  انیرنظامیباران و غگلوله ضیرا بدون تبع یسعود عربستان یهانیسرزم
 

 یبه حکومت اسالم یالمللنیب واکنش

 

مسئول تجاوزات گسترده و  که متحده مجددا توجه خود را بر مقابله با داعش االتیا یبه رهبر یالمللنیو هم در عراق، ائتالف ب هیدر سور هم

را  یرنظامیشهر بزرگ عراق، داعش هزاران غ نیومد موصل، صدها نفر جان باختند. در ،یاقدامات نظام نیا جهیبوده متمرکز کرد. در نت دیشد

از جنگ  خواستندیکه م یانیرنظامیمنتقل کرده و غ یخود به مناطق فعال جنگ انیجنگجو یبرا یسپر دفاع جادیا یبه اجبار و در تالش برا

 موصل راندن داعش از رونیب یدال برا. در جختیدر مالءعام آو گرانید یبرا یرا به عنوان هشدار شانیهاو بدن کشته را عامدانه زندیبگر

که باعث کشته شدن صدها  کردند آغاز رانگریو راتیرا با تاث ضیبدون تبع ایاز حمالت نامتناسب  یاو ائتالف مجموعه یعراق یروهاین ،یغرب

هدف تیساز، که قابلدست یموشکمانند مهمات  عیوس یامنطقه در ریمنفجره با تاث حاتیبه طور مداوم از تسل یعراق یروهایشد. ن یرنظامیغ

 به کار بردند. انیرنظامیغ تیدر مناطق پرجمع یرقانونیها را به طور غآن ایکردند  استفاده را ندارند، یبه سمت اهداف نظام قیدق یریگ

 

 کا،یآمر یف به رهبرائتال و و عرب یمسلح کرد سور یهاشامل گروه هیسور کیدموکرات یروهایتوسط ن یکارزار نظام کیپس از  ه،یسور در

استفاده کرد و با حمالت  یبه عنوان سپر انسان انیرنظامیغ و از یریداعش کنترل استان رقه را از دست داد. داعش از فرار ساکنان جلوگ

 یاروهیشد. ن یرنظامیباعث تلفات صدها غ زیائتالف ن ییشد. حمالت هوا انیرنظامیغ شدن یباعث کشته و زخم ضیو بدون تبع میمستق

 در که قبال یقرار داشتند، کنترل مناطق هیروس ییهوا یرویو حزب اهلل و ن یرانیا انیجنگجو ینیزم یروین تیحما که تحت ه،یسور یدولت

و  انیرنظامیبه غ میحمالت مستق و ضیپروسه، آنها با حمالت بدون تبع نیمسلح بود را در دست گرفتند. در ا یهاگروه گریتصرف داعش و د

 شدند. انیرنظامیشدن غ یزخم باعث کشته و یو اماکن پزشک هامارستانیمانند مساکن، ب یرنظامیاهداف غ

 

 هیدر سور انیرنظامیمکان غ رییو تغ محاصره

 

حدود  گریو حمالت د گلوله توپ و کیمکرر، شل ییادامه داد و با حمالت هوا یرنظامیمدت مناطق عمدتا غ یبه محاصره طوالن هیسور دولت

 یهادوستانه محروم ساخت. گروهانسان یهامساعدت و گرید یاجناس و خدمات اساس ،یپزشک یهابه مراقبت یفر را از دسترسن ۴۰۰۰۰۰

به مناطق تحت کنترل دولت بودند و  یاو حمالت خمپاره ضیبدون تبع موشکباران و یرنظامیمسئول محاصره هزاران غ زیمخالف مسلح ن

و  2۰1۶در نیمه دوم سال « آشتی» را پس از توافقات یلیتحم ییدشوار جابجا ریتاث یرنظامیردند. هزاران غمجروح ک ایرا کشته  انیرنظامیغ

آواره شدند. در طول  هیدر سور 2۰17و 2۰11 یهاسال نیبودند که ب ینفر ونیلیم ۶.5از  یها تنها بخشتجربه کردند. آن 2۰17سال  لیاوا

 .دینفر رس ونیلیم 5از  شیبه ب یسور انیجوو عدد کل پناه ختندیگر هینفر از سور ونیلیم میاز ن شیسال ب
 

 کردستان عراق میاقل

 

توانستند شهر مورد نزاع  فورا را آغاز کرده و یاتازه اتیکردستان عمل میاقل یاستقالل برا یپرسدولت فدرال عراق در واکنش به همه یروهاین

. در ماه اکتبر پس از شروع رندیداعش را باز پس گ با کرد در جنگ شمرگهیپ یروهایتوسط ن رشدهیتسخ یهانیسرزم شتریکرکوک و ب
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طوز خورماتو  یتیدر شهر چند قوم شمرگهیپ یروهایطرف و ن کیها از آن ینظام شبه انیعراق و حام یدولت یروهاین نیب دیشد یهایریدرگ

 کشته شدند. ضیدر حمالت بدون تبع یرنظامیغ 11ند؛ حداقل شد شانیهامجبور به فرار از خانه یرنظامیغ ها هزارده گر،یدر طرف د
 

 یبیدر ل یقانونیب

 

 یو مناطق نظام پرسود یتجار یهامسلح به رقابت بر سر قدرت و کنترل قلمرو، راه یهاو گروه یو صدها شبه نظام بیدولت رق سه

دست زدند که منجر به کشته  تیمناطق پرجمع در ضیبدون تبعمسلح به حمالت  یهاو گروه انیادامه دادند. شبه نظام یبیدر ل کیاستراتژ

اصل و  لیو حقوق بشر را به دل یاسیکردند و صدها نفر از جمله فعاالن س اعدام را بیرق یهااز گروه ریشد، سربازان اس انیرنظامیشدن غ

 طورجو و مهاجر بهپناه 2۰۰۰۰کردند. تا  یندانربوده و ز یرقانونیثروت مشاهده متصور به طور غ ای متصور یاسیس یوابستگ د،ینسب، عقا

 یرقانونیو کشتار غ یاخاذ ،یاجبار شدند و در معرض شکنجه، کار یدارنگه یربهداشتیپرازدحام و غ یهاگاهو نامحدود در بازداشت خودسرانه

به واسطه  ایتالیاروپا به خصوص ا هیاتحادعضو  یکشورها کردند قرار گرفتند.یکه آن مراکز را اداره م یانیبه دست مقامات و شبه نظام

 هستند. لیو موارد نقض حقوق بشر دخ هایبدرفتار نیا در ن،یو مراکز بازداشت مهاجر یبیل یبا گارد ساحل یهمکار

 

 از مجازات تیمصون

 

 ماند. یبه قوت خود باق دیتخلفات شد یاز مجازات برا تیدرباره مصون یجد یاینگران

 

طرفدار دولت مانند  انیظام و شبه یعراق یروهایصورت گرفته توسط ن یاتهامات در مورد تخلفات جد یواکنش به برخ عراق مقامات در در

خود سرباز  یهاافتهی یآنها دائما از انتشار عموم جود، نیرا آغاز کردند. با ا یقاتیتحق یکردن اجبار دیو ناپد ییفراقضا یاهشکنجه، اعدام

 ه،یهمراه شد. در سور یترس از تالف لیبه دل یمقامات دادستان یاز سو یتخط وارد یریگیبا عدم پ ییدستگاه قضا یناکارآمد ،یبیزدند. در ل

 من،یقرار دهد. در  یقانون گردیو پ قیرا مورد تحق یدولت یروهاین یو نتوانست جرائم صورت گرفته از سو ودب فاقد استقالل ییدستگاه قضا

ادعا که توسط همه  وردم شد نتوانست در مورد تخلفات جادیحقوق بشر که توسط دولت ا ییلفات ادعادر مورد تخ قیتحق یمل ونیسیمک

 دهد. نجاما یالمللنیب یمطابق با استانداردها یقاتیصورت گرفته بود تحق منیدر  ریدرگ یهاطرف

 

 آهسته هایشرفتیپ

 

تخلفات حقوق بشر صورت  به یدگیرس تیکرامت تونس بود که مسؤلو  قتیحق ونیسیدر سطح منطقه کم یعدالت انتقال یمل سمیمکان تنها

و ناقضان  انیجلسات قربان نیبرگزارکرد و در ا یعموم جلسه 11 ونیسیکم نیرا به عهده دارد. ا 2۰1۳و دسامبر  1955 هیژوئ نیگرفته ب

 یدر توافق برا یشرفتیوجود، پ نیشهادت دادند. با او شکنجه  یاجبار یهاکردن دیاز تخلفات از جمله تقلب در انتخابات، ناپد یفیدرباره ط

 شبردیپ یبرا ونیسیهمچنان از ارائه اطالعات درخواست شده به کم یتیامن یحاصل نشد و نهادها ییقضا ژهیو یهاها به دادگاهارجاع پرونده

 سر باز زدند. قاتیتحق

 

 قاتیتحق یالمللنیب یفریک وانیرفت. دفتر دادستان د شیپ یبه آهستگ یکرد ول دایابتکارات قابل توجه ادامه پ یبرخ ،یالمللنیسطح ب در

و از جمله در مقطع  2۰1۴ژوئن  1۳ خیاز تار نیفلسط یاشغال یهانیدر سرزم یالمللنیارتکاب جرائم ب یخود در مورد ادعاها یمقدمات
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کرد  ترعیرا وس یو نظام یاسیخود درباره رهبران س قاتینه تحقدام زین یبیدر ل دفتر نیرا ادامه داد. ا 2۰1۴در سال  لیغزه و اسرائ یریدرگ

 کند. یدگیرس زیبا مهاجران ن افتهیسازمان  و گسترده یهایتا به بدرفتار

 

سازمان  تیامن ی. شوراشدند واقع بیتخر ای فیمورد تضع یبودند ول یمثبت یهاجنبه یگرفته شدند که حاو شیدر پ زین یگرید ابتکارات

کرد اما  بیداعش در عراق تصو یتخلفات حقوق بشر و یبه جرائم جنگ یو حسابرس یدگیرس یدر راستا ایه سپتامبر قطعنامهملل در ما

 یو ائتالف به رهبر انینظامشبه ،یعراق یروهایتوسط ن افتهیارتکاب  میبه جرا یدگیرس نیتضم یبرا یمشابه یقطعنامه بندها نیمتاسفانه ا

 در عوامل مسئول نییدر تع ییایمیش یهامشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع سالح یقاتیتحق سمی. مکاننکرد فیمتحده تعر االتیا

وتو  هیتوسط روس تیامن یشورا در یقاتیتحق سمیمکان نیا تیمامور دیتمد یداشت ول ییهاشرفتیپ هیدر سور ییایمیش یهااستفاده از سالح

 شد.

 

 سمیمکان»دار شد. ادامه یریموارد نقض حقوق بشر در دو درگ انیقربان یو عدالت برا قتیبه حق یابیدست دیام شیتحول موجب افزا دو

 یشده در جمهور افتهیارتکاب  یالمللنیبجرایم  نیدتریافراد مسئول شد بیو تعق قیدر تحق یهمکار یبرا یالمللنیطرف و ب یمستقل، ب

به خود  یشده بود، شکل عمل سیسازمان ملل متحد رسما تاس یمجمع عموم سطتو 2۰1۶تر در دسامبر پیش« 2۰11از مارس  هیسور یعرب

 یبه تخلفات همه یدگیرس یکارشناس برا ئتیه کی جادیا یرا در ماه سپتامبر برا ایملل قطعنامه سازمان حقوق بشر یگرفت. شورا

 صورت گرفت. یبشر حقوق یهامر سازمانگسترده و مست یهاتحوالت پس از تالش نیکرد. هر دو ا بیتصو منیدر  ریدرگ نیطرف
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