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 لدورة احلادية والسبعونا

 )ج( من جدول األعمال 68البند 

ومحايتــ:اح وــا    تعزيــز وقــون ان ســان
ــة مـــن   ــاريم املقدمـ ــان والتقـ وقـــون ان سـ

 املقمرين واملمثلني اخلاصني
   

 والة وقون ان سان يف مج:ورية إيمان انسالمية  
 

 مذكمة من األمني العام  
 

يتشــما األمــني العــام لــىلن جليــة إل اجلمعيــة العامــة تقميــم املقــمر اخلــا  املعــ   الــة   
وقون ان سان يف مج:ورية إيـمان انسـالميةأ دمحـد دـ:يدأ املقـدم ولقـار لقـمار قلـ  وقـون          

 .31/19ان سان 

http://undocs.org/ar/A/RES/31/19
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 لة وقون ان سان يف مج:ورية إيمان انسالميةتقميم املقمر اخلا  املعىن  ا  
 

 موجز 

يقدم املقمر اخلا  تقميمه السادس هذا إل اجلمعيـة العامـة ولقـا لقـمار قلـ  وقـون        
. ويعمض املقـمر اخلـا  لرـورة رييسـية يف تقميـمهأ املعلومـا  الـ  مجعـ          31/19ان سان 

من مرادر وكومية ودوردها ضحايا ا ت:اكا  احلقون املزعومون لضال عـن ج:ـا  امتمـ     
 املدين الفاعلة املوجودة داخة البلد وخارجه.  

 

http://undocs.org/ar/A/RES/31/19
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 مقدمة -دو   
ميكــن دن تــإد  إل  2011مــا لــمق املقــمر اخلــا  يالوــا عــدة تمــورا  منــذ عــام  - 1

تغريا  إجيالية يف والة وقـون ان سـان يف مج:وريـة إيـمان انسـالمية. وهـ  تشـمة مشـمو          
لضـ  مـن اضـايا وقـون ان سـانأ      ميثان وقـون املـوانيننيأ و شـوو وـوار عـام بـدود لشـىلن        

لالنســبة جلــمايم امل ــدرا  طــري املنمويــة علــ  العنــ     يف ذلــا اســت دام عقولــة انعــدام   مبــا
وتنفيذ خمة العمة الشاملة املشتمكةأ واختاذ الربملـان خلمـوا  تشـميعية لتحسـني محايـة لعـ        

 احلقون.

ومل ُتسفم معظم هذه التمورا  عن ودوث حت  ملموس دو كـاا يف والـة وقـون     - 2
:اب دد ـاه. وحتديـداأ  ـة لجـوة ملحو ـة      ان سان يف البلد لألسباب ال  سيجم  تناوهلـا لسسـ  

لني القا ون واملمارسا  ال  جتيزها الدولـة وتنتـ:ا احلقـون األساسـية. ولـنن كا ـ  اجل:ـود        
التشميعية األخرية لتعزيز محايـة وقـون املتـ:مني جـديمة لالـذكمأ لستـا   تـولم سـو  متـنف           

 حلكومة التنفيذية والقضايية.ضنية يف طياب التنفيذ وان فاذ السليمني من جا ب سلم  ا
و  تزال املعلوما  ال  ُجمع  من املرادر احلكومية وج:ا  امتمـ  املـدين الفاعلـة     - 3

تسلط الضوو علـ  ا وتجـاا التعسـف  وباكمـة دلـماد ملمارسـت:م املشـموعة حلقـون عديـدةأ          
امل:ينــةأ  ية دولضــال عــن اســت دام التعــذيب وطــريه مــن ضــموب املعاملــة القاســية دو الالإ ســا   

عقــب ســنه هــذه التحســينا  القا و يــة. و  يــزال املــدالعون عــن وقــون ان ســان يواج:ــون     
الت وي  واللوم وا  تقام  تراهلم لآليا  وقـون ان سـان التالعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـا        

زال وقون ان سان الدوليةأ و  يزال من ُيزعم استغالهلم لسلمت:م يفلتون من العقاب. و  تـ 
التشميعا  األخم  مبا يف ذلا اوا ني مكالحة امل درا  يف إيمان ال  مل ُتعـدل لعـدأ تنتـ:ا    

 احلق يف احلياة.
ويــود املقــمر اخلــا  دن يســلط الضــوو علــ  اســتممار تعــاون احلكومــة مــ  املكلفــني      - 4

ر مـ   لو يا  يف إنيار انجماوا  اخلاصة مل  وقون ان سانأ مبا يف ذلا من خـالل احلـوا  
املكلـ  لالو يـةأ وعـن نيميـق الـدعوتني املـوج:تني مـإخما إل املقـمر اخلـا  املعـ  لــاحلق يف           
الغذاوأ واملقـمر اخلـا  املعـ  لـاأللم السـلد للتـدالري ا  فماديـة والقسـمية علـ  التمتـ   قـون            

م:ـد   ”ا . وتإكد احلكومة يف ردها علـ  التقميـم احلـاأأ دتـ    (1)ان سانأ للقيام لزيارة اممية

__________ 

 .http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ .ViewCountryVisits.aspx?Lang=enا ظمح  (1) 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
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االـ    . ومـ  ذلـا مـا   (2)“السبية وىت اآلن لزيـارا  سـبعة مقـمرين مواضـيعيني ودلماـة عمـة      
ــا  مواضــيعية          ــني لو ي ــن املكلف ــة م ــام  ا ي ــا  املتكــمرة لقي ــتحفا لشــىلن الملب الســلما  ت

أ وهـو تـاريآ رخـم ايـارة امميـة اـام       2005واملكل  لالو ية القممية لزيارا  للبلد منذ عام 
 .(3)خا هبا مقمر 

واـــد دوـــال املقـــمر اخلـــا  إل احلكومـــة منـــذ كـــا ون الثاين/ينـــايم ووـــىت منترـــ    - 5
لالطــا لشــىلن التمــورا  امللحــة دو املســاية املســتجدة    23قموعــه  مــا 2016رب/دطســم  

ــم و/دو تنادــدها حتقيــق ا  ترــاا. وكا ــ      مــن تلــا البالطــا    22املفرــلة يف هــذا التقمي
ــةأ ورســ  ــد مــن املكلفــني    تســتدع  إجــماوا  عاجل الة ادعــاو واوــدة ادــتمس يف إرســاهلا العدي

يف  38لالطـا أ مبـا ضفـ  معـدل ردودهـا مـن        7لو يا  مواضيعية. ورد  احلكومة علـ   
يف املايــة خــالل الفتــمة املشــمولة لــالتقميم. و  تــزال احلكومــة تــمد   30إل  2015املايــة عــام 

 ا هذا التقميم.لسس:اب ديضاأ عل  تقاريم املقمر اخلا  مبا لي:
ويتضمن هـذا التقميـم يف املقـام األولأ املعلومـا  الـ  ُجمعـ  مـن مرـادر وكوميـة           - 6

ودوردها ضحايا مزعومون   ت:اكا  احلقـونأ لضـال عـن اجل:ـا  الفاعلـة يف امتمـ  املـدين        
املوجودة داخة البلد وخارجه. ويشمة ذلا املعلوما  ال  ُجمع  مـن ردود احلكومـة علـ     

طا  ال  ادتمس يف إوالت:ا املكلفون لو يا  انجماوا  اخلاصـة خـالل الشـ:ور السـبعة     البال
أ واملعلومــا  الــ  ُجمعــ  مــن اتلــ  املوااــ  الشــبكية الــ  تتع:ــدها  2016األول مــن عــام 

الفمو  والوكا   احلكوميـة  واملعلومـا  املنشـورة دو املقدمـة مـن املنظمـا  طـري احلكوميـة         
:وريــة إيــمان انسـالمية  والقــوا ني ومشــاري  القـوا ني  والتفاصــية الــواردة يف   املوجـودة يف مج 

ــة ا ســتعماض الــدور       ــة املعنيــة والــ  اــدم:ا املســإولون لفايــدة عملي تقــاريم اجل:ــا  الونيني
ــا لواســمة مرــادر      2014الشــامة عــام   ــ   شــم  إم ــا  ال ــن البيا  ــا  املســتقاة م أ واملعلوم

 لماد  املسإولني احلكوميني. وسايط انعالم الونينية دو
مقاللــة درجميــ  خــالل  43ويــورد املقــمر اخلــا  ديضــا املعلومــا  الــ  ُجمعــ  مــن   - 7

ايارا  تقر  احلقايق يف سـتك:وملأ ولـملني وميـو يآأ دملا يـاأ وتـورينأ إيماليـا يف ديار/مـايو        
ــات أ دو لواســمة ســكايب      2016 ــرب اهل ــالال  إضــالية ع ــن مق ــا  م ــ  معلوم ــد ُجمع  . وا

(SKYPE)   أ دو خدما  املماسال  انلكتمو ية األخم  دلناو الفتمة املشمولة لالتقميم مـن دلـماد
 داخة البلد وخارجه.

__________ 

أ 2005و  1995مــن لثلــ  انجــماوا  اخلاصــة مج:وريــة إيــمان انســالمية يف الفتــمة لــني عــام  اار ســبعة  (2) 
 تيسِّم احلكومة د  ايارا  لعد ذلا. ومل

 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx .ا ظم  (3) 
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 احلقون املد ية والسياسية -لا يا  
أ مشـمو  ميثـان وقـون    2013تشـمين الثـاين/ ولمرب    26دصدر الميي  روواين يف  - 8

د يــة والسياســية الــ  يكفلــ:ا القــا ون انيــماينأ املـوانيننيأ الــذ  يتنــاول نيايفــة مــن احلقــون امل 
تت ـذ   ُمسلما الضوو عل  الوعد الذ  دنيلقته محلته لتحسني محاية وقون ان سان. ليد د ـه مل 

خموا  م:مة منذ  شم القا ونأ سواو لوض  دوكـام امليثـان يف صـوراا الن:اييـة دو تنفيـذها.      
 لـول تايـة العـام    ”امليثان يف صـورته الن:اييـة    وتشري احلكومة إل دتا تتوا  ا  ت:او من وض 

. ورطم لناو املقمر اخلا  عل  اجل:ود املبذولةأ يالوـا دن العديـد مـن دوكـام امليثـان      “احلاأ
حتمــ  احلقــون األساســية مبــا ليــه الكفايــةأ مبــا يف ذلــا احلقــون يف وميــة التعــبري وتكــوين       

 اجلمعيا  والتجم .
توصـية اختـتم هبـا استعماضـ:ا الـدور  الشـامة        291لـني   من 189وابل  احلكومة  - 9

تعزيـز إنيارهـا   ”ودكد  تنفيذ معظم التوصـيا  لالفعـةأ مبـا لي:ـا التوصـية لـــ        2014يف عام 
. ولـالمطم مـن هـذه ا لتزامـا      “القا وين احملل  وتنفيذ التزامااـا إااو وقـون ان سـان الدوليـة    

الـة محايـة معظـم احلقـون الـ  تكفلـ:ا صـكوس وقـون         وا لتزاما  القا و ية للبلدأ   تـزال و 
 ان سان اخلمسة ال  ُتعد مج:ورية إيمان انسالمية نيملا لي:ا دون تغيري كبري.

 
 احلق يف احلياة -دل   

أ مـا  2014تسلم  احلكومة دلناو اجلولة الثا ية  ستعماض:ا الدور  الشامة يف عـام   - 10
ولــة انعــدامأ وتشــمة توصــيا  لسلغــاو عقولــة انعــدام  لتمبيق:ــا لعقتوصــية تتعلــق  41عــدده 

خمـرية  ”ُتعـد   للمجممني األوداث  والوا  ا ختيار  لتلا العقولة لالنسبة للجـمايم الـ     
أ 2016 ســب املعــايري الدوليــة  ووظــم الــمجم وانعــدام العلــ . ويف  يســان/دلمية    “للغايــة
الســلما  انيما يــة إل واــ  عمليــا   مفــوض األمــم املتحــدة الســام  حلقــون ان ســان   دعــا

إعدام األوداثأ ومـمتكد جـمايم امل ـدرا  ولـمض واـ  اختيـار  لتمبيـق عقولـة انعـدام          
 .(4)متاما
 966لـني   وتقدِّر منظما  وقون ان سان د ه اد ُ فذ لالمطم من هـذه النـداوا أ مـا    - 11
. (5)عامـا  20د علـ   أ وهـو دعلـ  راـم خـالل مـا يزيـ      2015عملية إعـدام يف عـام    1 054 و

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19816&LangID=Eا ظم  (4) 

ــم (5)  -www.iranhrdc.org/english/publications/human-rights-data/chart-of-executions/1000000564-ihrdcا ظــــــــ

chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2015.html; www.iranrights.org/; http://iranhr.net/en/;  
 /www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iranو

http://www.iranhrdc.org/english/publications/human-rights-data/chart-of-executions/1000000564-ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2015.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/human-rights-data/chart-of-executions/1000000564-ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2015.html
http://www.iranhrdc.org/english/publications/human-rights-data/chart-of-executions/1000000564-ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2015.html
https://www.iranrights.org/
http://iranhr.net/en/
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عمليـة إعـدام يف الفتـمة مـا لـني كـا ون        (7)253و  (6)241وتفيد التقاريم د ه اـد ُ فـذ مـا لـني     
. وهـذا العـدد داـة لكـثري مـن      2016الثاين/ينايم وتاية األسـبو  الثالـم مـن دـ:م متوا/يوليـه      

. ويف ضــوو الشــواطة 2015عــدد وــا   انعــدام الــ  ُ فــذ  خــالل  فــ  الفتــمة يف عــام   
ن ان سـانأ ُيعـد   املتكمرة ال  دعمب عنـ:ا املقـمر اخلـا  وطـريه مـن هينـا  ومنظمـا  وقـو        

اخنفاض يف عدد وا   انعدام تمورا إجياليـا. ليـد دن التقـاريم الـ  تلقاهـا املقـمر اخلـا          د 
توو  لىلن عـدد وـا   انعـدام يف مج:وريـة إيـمان انسـالمية ااد مـمة دخـم  يف متوا/يوليـه          

م خـالل  عمليـة إعـدا   40أ ويم ولق  املنظما  املعنية لاحلقون تنفيذ ما   يقة عـن  2016
. وكــان معظــم (8)الثالــم( -ا ظــم األدــكال األول األســالي  الثاللــة األول مــن ذلــا الشــ:م )

لشــىلن جــمايم مترــلة لامل ــدرا أ علــ  طــمار     2016و  2015وــا   انعــدام يف عــام   
 السنوا  السالقة.

__________ 

 (.(www.iranrights.orgمعلوما  ورد  إل مكتب املقمر اخلا  من مإسسة عبد الممحن لوروما د  (6) 

 .(http://iranhr.net) إيمان معلوما  ورد  إل مكتب املقمر اخلا  من ممكز توليق وقون ان سان يف (7) 
. ونيبقــــــــا ملإسســــــــة عبـــــــــد الــــــــممحن لوروما ــــــــد ُ فـــــــــذ     /http://iranhr.net/en/articles/2585ا ظــــــــم   (8) 

 .. 2016متوا/يوليه  يف إعدام عملية 62 قموعه ما

http://iranhr.net/en/articles/2585/
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 إل متوا/ 2005وا   انعدام يف مج:ورية إيمان انسالميةأ  –الشكة األول   

 2016يوليه       

 
 
 
 
 

 
 2015وا   انعدام وسب الش:ور يف مج:ورية إيمان انسالميةأ  -الشكة الثاين   

 
 
 
 
 
 
 

عـدد وـا   انعـدام وسـب الشـ:ور يف مج:وريـة إيـمان انسـالميةأ          -الشكة الثالـم    
 2016متوا/يوليه  -كا ون الثاين/ينايم       
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وتكــمر احلكومــة يف ردهــا علــ  هــذا التقميــم دتــا تعتــرب دن ا جتــار لامل ــدرا  جمميــة   - 12
ذا  دلـم  ‘‘خمرية تستوجب تمبيق عقولة انعدام يف  ة لعـ  الظـموا )ويـم تـدع  دتـا      

ــار  لعقولــة انعــدام. وتإكــد احلكومــة ديضــا    ”( راد  ]دــديد  وتــمل  اعتمــاد واــ  اختي
املاية يف تنفيـذ عمليـا  عقولـة انعـدام خـالل السـتة        يف 50للغ دكثم من  ”ودوث اخنفاض 

مل تتسلم د  معلوما  مـن د  سـلما  دوليـةأ    ”وتإكد دتا  “2016د:ور األول من عام 
ــة    ــايري القا و ي ــاة املع ــدم مماع ــق لع ــي:م لانعــدام يف جــمايم     “تتعل ــماد احملكــوم عل لالنســبة لألل

ني العـام لألمـم املتحـدةأ وجلنـة وقـون      امل درا . ويضم املقمر اخلا  صوته إل صـو  األمـ  
ان سانأ واملكلفني اآلخـمين لو يـا  يف إنيـار انجـماوا  اخلاصـةأ يف  ـداواام املسـتممة إل        

 احلكومة لىلن تعيد النظم يف تمبيق لعقولة انعدام.
. (9)أ صدر وكمان علـ  األاـة لـالمجم  مـمدتني ددينتـا امميـة الز ـا       2015ومنذ عام  - 13

ــري  ــان        وتشــ ــون ان ســ ــ  وقــ ــا  إل قلــ ــمر اخلــ ــم املقــ ــ  تقميــ ــا علــ ــة يف ردهــ احلكومــ
(A/HRC/31/69      أ إل دن جتممي الز ا يتسق م  تفسـريها للشـميعة انسـالميةأ ودن الـمجم راد)

يية اد وّولـ  هـذين   أ دكد  احلكومة ديضا دن السلمة القضا2016متوا/يوليه  7لعال. ويف 
 .(10)”احلكمني إل عقولتني دخمينيأ ومل ُتنفذ عقولا  لالمجم يف البلد يف السنوا  األخرية

ويف الوا  احلاأأ تقتض  التعديال  ال  دردخل  عل  اـا ون انجـماوا  اجلناييـة يف     - 14
ماجـ  احملكمـة   أ دن ت2015مج:ورية إيمان انسـالميةأ ودخلـ  ويِّـز النفـاذ يف وزيمان/يو يـه      

مـن   32(. وُتبمـة هـذه التغـيريا  املـادة     25العليا كة دوكام انعدام )املمج   فسـهأ الفقـمة   
اا ون مكالحة امل درا أ ال  كا   تسمح ابـة ذلـا للمـدع  العـام للبلـد لتعجيـة وتىلكيـد        

ــة. ويف     ــا احملـــاكم الثوريـ ــ  تفرـــة لي:ـ ــدرا  الـ ــمايم امل ـ ــدام يف جـ ــام انعـ ــا ون  7دوكـ كـ
أ دصـدر  احملكمـة العليـا وكمـا ُيلــزم مجيـ  احملـاكم الثوريـة لـىلن حتيــة         2015ل/ديسـمرب  األو

 .(11)إلي:ا دوكام انعدام املترلة لامل درا أ ملماجعت:ا
ولالمطم من ذلاأ   يزال املقمر اخلا  يتلق  معلوما  تشري إل دن ا تـ:اس احلقـون    - 15

ا احلـق يف اســتنناا دوكــام انعــدامأ مــا االــ   املتعلقـة مبماعــاة األصــول القا و يــةأ مبــا يف ذلــ 
علـ  سـبية املثـالأ دعـدم       2016. لف   يسان/دلمية (12)تشكة معضلة يف اضايا امل درا 

سلما  السجن يف مدينة رد  يف الشمال رديد كوه  الذ  دردين امميـة اجتـار لامل ـدرا     
__________ 

 )لاللغة الفارسية(. www.darsiahkal.ir/64601/64601ا ظم  (9) 

 .2016كا ون الثاين/ينايم  20رد وكومة مج:ورية إيمان انسالمية عل  رسالة مإرخة  (10) 

 )لاللغة الفارسية(. www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8008ا ظم (11) 

 )لاللغة الفارسية(. www.iranrights.org/newsletter/issue/74ا ظم  (12) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/69
http://www.darsiahkal.ir/64601/64601
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ــا احلكــم وســبما      ــ  دون دن تماجــ  احملكمــة العلي ــ  العن ــا ون   تنمــو  عل . (13)يقتضــيه الق
ودلاد  تقاريم قموعا  وقون ان سان لىلن السيد كوه  مل جلرة علـ  املسـاعدة القا و يـة    
املناسبة عندما نيلب استنناا احلكم لد  احملكمة العليـا يف إيـمانأ وُرلضـ  التماسـا  المدلـة      

 ة مبحـام دلنـاو   ال  ادم:ا. ودلاد  التقاريم ديضا لىلن السـيد كـوه  ُوـمم مـن إمكا يـة ا سـتعا      
 .(14)دلناو باكمته استجوالهأ ود ه التق  ألول ممة مبحام عينته الدولة

 ايبار يف الربملان مشمو  اـا ون ُي فضـ أ    70أ اّدم 2015ويف كا ون األول/ديسمرب  - 16
يف وال والق عليه قل  صيا ة الدستورأ عقولة اجلمايم املترلة لامل درا  طري املنمويـة علـ    

أ ُعـمض مشـمو    2016كـا ون الثاين/ينـايم    11من انعدام إل السـجن املإلـد. ويف   العن أ 
ُيعـما إن كـان ا خنفـاض الظـاهم يف      . و (15)القا ون يف القاعة المييسـية للربملـان  ستعماضـه   

لــه صــلة مبادــمة لزيــادة  2016عــدد وــا   انعــدام خــالل الشــ:ور الســتة األول مــن عــام 
د ـه  تيجـة للتشـميعا  املنفـذة      كـام انعـدام املترـلة لامل ـدرا  دو    وساسية احلكومـة جتـاه دو  
 واملعلقة يف اآلو ة األخرية.

 

 إعدام األوداث -لاو  
مــن  147و  146يالوــا املقــمر اخلــا أ مــ  القلــق الشــديدأ د ــه مبوجــب املــادتني    - 17

انعـدام لالنسـبة   تزال مج:ورية إيـمان انسـالمية حتـتفا لعقولـة      اا ون العقولا  انسالم أ  
ــغ دعمــارهم    ــذين تبل ــان ال ــغ دعمــارهن      15للفتي ــاله تبل ــا  ال ــة والفتي ــ  األا ــا عل ــا اممي عام

 دعوام اممية عل  األاة. 9
أ اختتمـ  جلنـة وقـون المفـة استعماضـ:ا لشـىلن       2016كا ون الثاين/ينايم  12ويف  - 18

لجنـة يف مالوظااـا اخلتاميـة    تنفيذ مج:ورية إيمان انسالمية  تفااية وقون المفة. ودعمل  ال
(CRC/C/IRN/CO/3-4        عن الق:ا الشـديد إااو وـا   انعـدام املسـتممة لألوـداثأ ودعـ )

احلكومــة إل ســحب حتفظااــا الــ  جتيــز جتاهــة الســلمة القضــايية ألوكــام ا تفاايــة. ودعــ    
سـنةأ متادـيار مـ  معـايري      18ي  احلدث لىل ه د  د ص يقة عممه عـن  احلكومة ديضا إل تعم

ا تفاايةأ كما دعـ  إل رلـ  سـن املسـإولية اجلناييـة للفتيـا  كـ    يكـون هنـاس متييـز لـني            

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. ra-news.org/fa/execution/a-4759ا ظم  (13) 

-www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/iranian-man-facing-imminent-execution-tomorrow-deniedا ظــم  (14) 

the-right-to-appeal/. 

 )لاللغة الفارسية(. www.farsnews.com/13941021000764 ا ظم (15) 

http://undocs.org/ar/CRC/C/IRN/CO/3
http://www.farsnews.com/13941021000764
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الفتيــان والفتيــا . وتواصــة احلكومــة يف ردهــا الــدلا  عــن اســت دام:ا للــتحفا العــام علــ      
 .“نية ولقالت:اتعاليم:ا الدي”ا تفااية استنادا إل 

 2013ودلملــ  التعــديال  الــ  دردخلــ  علــ  اــا ون العقولــا  انســالم  يف عــام    - 19
عقولة انعدام لالنسبة لألوداث املدا ني لارتكاب جمايم مترـلة لامل ـدرا أ ويسـتلزم األمـم     
واليا من القاض  دن يب  إن كان املت:م اد ل:م عوااب عمله وا  ارتكالـه جلـمايم عقولتـ:ا    

ــايم   ا ــا  2015نعــدامأ طــري مترــلة لامل ــدرا . ويف كــا ون الثاين/ين أ دصــدر  احملكمــة العلي
وكما يلزم مجي  احملاكم لىلن تمبق التعدية اجلديد لىللم رجعـ  يف القضـايا الـ  ُلـ  لي:ـا ابـة       

 .(16)إذا ادم املت:م احلدث التماسا لا ستنناا 2013عام 
ه لـالمطم مـن هـذه انصـالوا  ااد لعـال عـدد       وُيالوا املقمر اخلا  لقلق دـديد د ـ   - 20

وا   إعدام امممني األوداث خالل السنوا  القليلة املاضية. و  يزال املقمر اخلا  يتلقـ   
ديضــا تقــاريم تفيــد  ممــان لعــ  امــممني األوــداث مــن احلــق يف املماجعــة ا ســتنناليةأ ودن     

اكمــةأ وداــم  دوكــام انعــدام لســتة احملكمــة العليــا رلضــ  العديــد مــن التماســا  إعــادة احمل 
. وتلقــ  املقــمر اخلــا  ديضــا تقــاريم تشــري إل دن املعــايري الــ  (17)قــممني دوــداث علــ  األاــة

تست دم:ا احملاكم لتقييم القدرة العقلية تتباين تباينا كبريا وُتمبق لرورة طـري متسـقة يف سـايم    
دن التعـديال  الـ  ددخلـ  علـ       . وتـمل  احلكومـة هـذا ا دعـاوأ وتإكـد يف ردهـا      (18)البلد

 اا ون العقولا  انسالم  دسفم  عن خف  عمليا  إعدام األوداث يف هذه السنة.
واد درللغ عن تنفيذ عملية إعدام مإكدة علـ  األاـة حلـدثأ دلنـاو إعـداد هـذا التقميـم         - 21

مــن  73. واــد درللــغ عــن إعــدام (19)2015عمليــا  إعــدام ألوــداث يف عــام  4كمــا  فــذ  
أ وتفيـد التقـاريم لـىلن هنـاس     2015و  2005مممني األوداث علـ  األاـة يف مـا لـني عـام       ا

. وتشـري  (20)2016رخمين ينتظمون تنفيذ دوكام انعـدام يف كـا ون الثاين/ينـايم     160وواأ 
ــة للمجــممني         ــة اجلزايي ــية يف مجيــ  وــا   العدال ــت:ا األساس ــا إل دن سياس ــة يف رده احلكوم
األوداثأ تتمثة يف تشجي  املراحلة لني ممتكد اجلرمم ولني درسم الضـحايا عوضـا عـن تمبيـق     
ــغ       ــا  إعــدام امــممني األوــداث   ُتنفــذ وــىت يبل ــة انعــدام. وتشــري ديضــا إل دن عملي عقول

 بوها الثامنة عشمة من العمم.ممتك
__________ 

 )لاللغة الفارسية(. www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2460 ا ظم (16) 

 ./www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en ا ظم (17) 

 املمج   فسه. (18) 

 ..Error! Hyperlink reference not validا ظم (19) 

 املمج   فسه. (20) 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2460
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en/
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احلق يف عدم التعمض للتعـذيب وطـريه مـن ضـموب املعاملـة دو العقولـة القاسـية         -جيم  

 الالإ سا ية دو امل:ينة دو
  يــزال املقــمر اخلــا  يتلقــ  تقــاريم تــزعم اســت دام التعــذيب وطــريه مــن ضــموب      - 22

نــة خـالل الفتـمة املشـمولة لـالتقميم. وتشــمة     املعاملـة دو العقولـة القاسـية دو الالإ سـا ية دو امل:ي    
ــة اســتمما اســت دام البتــم   ومســة العــني واجللــد كشــكة مــن ددــكال العقــابأ     (21)هــذه املعامل

وا عتماد عل  التعذيب البدين والعقل  دو سوو املعاملـة لغيـة انجبـار علـ  اند و لاعتمالـا       
ــان مــن احل     ــة احملاكمــة(أ واحلمم ــاو ا وتجــاا اب ــا دلن ــ  العــالج المــد الســليم   )طالب رــول عل

ــة        ــ  األا ــم واوــدة عل ــة لت ــون وال ــد ولعقــ  مجاعــا  احلق  (22)والضــمور  للمحتجــزين. وا
 .(23)والعديد من عمليا  اجللد خالل الفتمة املشمولة لالتقميم

ورلض  احلكومة يف معـمض ردهـا علـ  ذلـا لكـمة دن عمليـا  البتـم واجللـد تماـ            - 23
 4 332ا رواد  لعالـة للنشـال انجمامـ . ودلـاد  ديضـا لتقـدمي       إل ود التعذيبأ وتم  دتـ 

ــا        ــا يف ذل ــ  األخــريةأ مب ــون يف الســنوا  األرل ــ:اكا  للحق ــاوا  لا ت دــكو  تتضــمن ادع
ااتضـ  اختـاذ إجـماوا . ومل تقـدم      “ سبة ضنيلة لقط”وا   التعذيب وسوو املعاملةأ ودن 

دا ـا  أللـماد ُيـزعم تـورني:م يف تعـذيب      د  معلوما  بددة تتعلـق مبالوقـا  اضـايية و/دو إ   
 احملتجزين دو إساوة معاملت:م.

أ دعلــن مــتكلم لاســم الســلمة القضــايية يف مقانيعــة اــزوين دن  2016ويف مملــ  عــام  - 24
دــالة ودــاب وضــموا وفــة ختــمج. ودلــاد لــىلن مجيــ  مــن  35الســلما  دلقــ  القــب  علــ  

د رـاا عـماة   ”جلدةأ ألتم كـا وا   99ـ وضموا تلا املناسبة دردينوا وُوكم عل  كة من:م لـ
وُ فـذ    “ويتعانيون الكحوليا  وين منيون يف دعمال منالية للعفة كدر  صفو الـمد  العـام  

 .(24)األوكام لورا يف ذا  اليوم
ــد وــواأ    - 25 ــاريم ال ــد التق ــة      17وتفي ــة دذرليجــان الغملي ــاجم يف مقانيع ــال املن ــن عم م

من امالي:ـمأ إ فـاذا حلكمـني صـادرين عـن بكمـة        وتجاج:م عل  إنيالن النار عل  منا  
ــني       ــا ل ــد م ــاجم لاجلل ــ  عمــال املن ــ  وكمــ  عل ــدة 100إل  30نيقــب ال ــدع  (25)جل . وت

__________ 

 من اا ون العقولا  انسالم . 288-217املواد  (21) 

 )لاللغة الفارسية(. hra-news.org/fa/uncategorized/a-5594ا ظم  (22) 

 )لاللغة الفارسية(. www.isna.ir/news/95030703729ا ظــم مثـالأ  (23) 

 املمج   فسه. (24) 

 (25) www.ilna.ir .)لاللغة الفارسية( 

http://www.ilna.ir/
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احلكومة يف ردها دن العمال جلدوا لسبب دعو  داامت:ا دمكة التعدين واام  لي:ـا العمـال   
نــ أ ولــي  لســبب لســده مــدخة املــنجمأ وســب دو اديــد وــارس املــنجمأ والتجــاي:م إل الع 

دلـماد مـا    9لارست:م حلقوا:م يف تكوين اجلمعيا  دو التجم . ودلـاد  احلكومـة ديضـا الـد     
 جلدة عقالا هلم عل  جمايم:م. 50إل  30لني 
دعلنـ  دم الرــحفية دلـارين ديتسـااأ الــ  درلقـ  القـب  علي:ــا       2016ويف ديار/مـايو   - 26

حملققـني عرـبوا عـي  النتـ:ا وضـملوها نجبارهـا       واُت:م  لالتوانيإ م  وكومـا  دجنبيـةأ دن ا  
. واد دلق  مسإولو األمن القب  علـ  اآل سـة ديتسـاا والعديـد مـن      (26)عل  اند و لاعتماا
واوتجزوها م  من  ا ترـالأ ألكثـم مـن     2015تشمين الثاين/ ولمرب  2امالي:ا اآلخمين يف 

ــا إل دن احملــاكم وكمــ      ــمض رده ــة يف مع ــ  اآل ســة ديتســاا   دــ:م. وددــار  احلكوم   عل
 لالسجن ملدة سنتني و ظم د شمت:ا الرحفية ملدة سنتني عقب انلماج عن:ا.

درســة إوسـان مااا ــدراينأ وهـو صــحف  إصـالو  درلقــ      2016ديار/مـايو   14ويف  - 27
القب  عليه م  اآل سة ديتسااأ رسالة إل املمدد األعلـ  يملـب لي:ـا إجـماو حتقيـق يف ادعـاو       

اوة معاملته عل  يد مسإوأ األمن دلناو استجواله واوتجااه ابة باكمتـه. ُواعـم   لتعذيبه وإس
ديــام لعــد ذلــا كــ  ينفــ    3دن الســيد مااا ــدراين تعــمض لضــغط مــن احلــمس الثــور  ملــدة   
الدعايـة ضـد   ”سـنوا  لت:مـة    7ا دعاوا  ال  دلارها يف رسالته. واـد ُوكـم عليـه لالسـجن     

. وخفض  بكمـة اسـتنناا  وقـا احلكـم     “ضد األمن الوني التجم  والتوانيإ ”و  “الدولة
 .(27)عليه إل سنتني

ودصــدر  منظمــا  وقــون ان ســان تقــاريم دــاملة عديــدة خــالل الفتــمة املشــمولة     - 28
أ مبـا يف ذلـا وممـاتم مـن المعايـة المبيـة       ”املعتقلني السياسيني”لالتقميمأ تولق إساوة معاملة 
هلــمأ ســعيا لت ويــ  املعــتقلني دو معاابتــ:مأ دو نجبــارهم علــ    وعــدم تــولري التغذيــة املناســبة

 .(28)اند و لاعتماا
أ دـارس املقـمر اخلـا  لميقـا مـن خـرباو األمـم املتحـدة         2016 يسان/دلمية  27ويف  - 29

اآلخــمين يف إصــدار ليــان يــذك م وكومــة مج:وريــة إيــمان انســالمية لالتزامااــا ولقــا للمعــايري   
ق السجناو يف الرحةأ وضمان معاملت:م لرـورة إ سـا يةأ وذلـا لالسـماق     الدولية لاوتمام و

__________ 

 /www.iranhumanrights.org/2016/05/afarin-chitsazا ظم  (26) 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/07/ehsan-mazandarani-6ا ظم  (27) 

ــم (28)   /www.iranhumanrights.org/2016/06/inside-the-women-ward-report/;www.amnesty.org/en ا ظـــــــــــــــــــــــ

 ./documents/mde13/4196/2016/en و

https://www.iranhumanrights.org/2016/06/inside-the-women-ward-report/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
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هلــم لاحلرــول علــ  العــالج المــد املناســب والضــمور  لشــكة كــاا . ودلــما خــرباو األمــم     
ــوا عــن      املتحــدة وــا   عــدد مــن النشــماو السياســيني املــدالعني عــن وقــون ان ســان ودعمل

لرــورة ســليمة يف ادعــاوا  ســوو املعاملــة األســ  ألن احلكومــةأ وــىت ذلــا احلــنيأ مل حتقــق 
. ومنذ  شم ذلا البيان ورة لع  دولنا املسجو ني علـ  عنايـة نيبيـة    (29)تقدم هلم العون دو

 ماليمة.
ــة يف   - 30 ــ  جماوـ ــان/دلمية  20ودرجميـ ــد    2016 يسـ ــُيمىن لُعميـ ــة الـ ــال الكليـ  ستنرـ

شـاب الـذ  تفيـد التقـاريم     كوكايبأ ال  تلف  لسبب والة سمنيان متقدمة لذلا الفيزيـاي  ال 
سـنوا  لملضـه العمـة يف قـال البحـوث       5د ه ُسجن يف مج:ورية إيمان انسالمية ألكثـم مـن   

العسكمية. واد اُعم د ه لمطم الملبا  املتكمرة من جا ـب دسـمة كوكـايب ملنحـه إذن خـموج      
مإا  ألسباب نيبية عقب دكاو  مـن ر م دـديدةأ و زيـ أ ومضـاعفا  دخـم  و ولـا        

ددة لسبب ورـوا  الكلـ أ وـمم السـيد كوكـايب مـن لمصـة اكتشـاا السـمنيان مبكـما           متع
عالاـا   ”سـنوا  لت:مـة دن لـه     10. ويقض  السيد كوكايب عقولة السجن ملدة (30)وعالجه

. وتـدع  احلكومـة يف معـمض ردهـا دن السـيد      “دمـوال طـري مشـموعة   ”وتلقـ    “م  للد معاد 
ه  التعاون م  وكومة الو يا  املتحدة والتجسـ .   “جمايم خمرية”كوكايب دردين لسبب 

وتشــري إل دن الســيد كوكــايب درلــمج عنــه إلماجــا مشــمونيا مــن الســجن ود ــه وــم يف الواــ      
 الماهن.

وتإكد دسمة اينب جالليان وهـ  امـمدة كمديـة إيما يـة تقضـ  عقولـة السـجن املإلـد          - 31
اآل سة جالليان ُوممـ  مـن المعايـة     لسبب عضويت:ا املزعومة يف قموعة معارضة كمديةأ دن

المبية لإلصالا  ال  ودل  هلا دلناو تعمض:ا للضمب عل  يـد مسـإوأ األمـن لـا دسـفم عـن       
وــدوث دــممج يف مججمتــ:ا وســبب ضــمرا للج:ــاا العرــدأ مبــا يف ذلــا ال يــ أ واعــتالل    

السـلما    البرم. وتم  لع  املرادر دن اآل سة جالليان  اجـة ملحـة لتـدخة نيـدأ ليـد دن     
ددل  لرورة متكمرة عل  رلـ  السـماق هلـا لا  تقـال إل مستشـف  مـا مل تعتـما لـاجلمايم         

تسـت دم القـوة   ”. وتنفـ  احلكومـة يف معـمض ردهـا  فيـا اانيعـا ا دعـاوا  لىلتـا         (31)املزعومـة 
 من:ا. “للحرول عل  اعتماا

 
__________ 

   -http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/iran-denial-of-adequate-medical-treatment-to ا ظم (29) 

  political-prisoners-unacceptable/. 

 . /www.iranhumanrights.org/2016/04/omid-kokabee-cancerا ظم  (30) 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/02/zeinab-jalalianا ظم  (31) 
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 ادلةاحلقون املتعلقة مبماعاة األصول القا و ية واحملاكمة الع -دال  
دداد املقمر اخلا  لالتعديال  األخرية لقـا ون انجـماوا  اجلناييـةأ يف تقميـمه املقـدم       - 32

إل قل  وقون ان سانأ ليد د ه ددار إل د ه   تزال توجد معضال  خمـرية تقـوض إاامـة    
ــ         ــورا عل ــة احلرــول ل ــ  إمكا ي ــنص عل ــمان ا ســالمية. لالتعــديال  ت ــة إي العــدل يف مج:وري

أ وتســتلزم إلــالت املتــ:مني   (32)القا و يــة لــد  ا عتقــال ودلنــاو التحقيقــا  األوليــة      املشــورة
 قوا:م ابة لدو التحقيق. وتإد  ا ت:اكا  هذه احلقون دو عـدم إلالط:ـا للمتـ:مأ إل اختـاذ     

 .(33)إجماو تىلديد لكن:ا   تإلم يف مقبولية األدلة املنتزعة حت  هذه الظموا
ــ  صــيا ة         - 33 ــ:ا قل ــ  ددخل ــديهال  ال ــةأ تســتتث  تنقيحــا  التع ــة الفعلي ــن الناوي وم

الدستور األلماد املت:مني امايم تتعلق لاألمن الـوني أ وجـمايم ردس املـالأ واجلـمايم السياسـية      
دو الرحفيةأ واملت:مني امايم تسـتوجب احلكـم لالسـجن املإلـدأ مـن دوجـه احلمايـة املتزايـدة         

ل  املتـ:مني مـن هـذه الفنـا  اختيـار بـامي:م مـن قموعـة رمسيـة مـن احملـامني            هذه. ويتعني ع
أ دلــاد  التقــاريم لــىلن  قالــة  2015متوا/يوليــه  6. ويف (34)ضتــارهم ريــي  الســلمة القضــايية 

احملــامني انيــما يني دعــ  ريــي  الســلمة القضــاييةأ والربملــان والــميي  إل إعــادة النظــم يف          
السلمة القضايية اايمـة رمسيـة لاحملـامني املعتمـدين وـىت موعـد اعـداد        . ومل تقدم (35)التنقيحا 
 هذا التقميم.

ويالوا املقمر اخلا  د ه لانضالة إل املعضـال  املتعلقـة لـالقوا ني  فسـ:اأ يتضـمن       - 34
العديد من التقاريم ال  تلقاها لشىلن ا ت:اكا  األصول القا و ية واحملاكمـة العادلـة عـدم تنفيـذ     

وىت للقوا ني القايمة لحسب. و  يزال يتلق  تقاريم عن دلـماد يُعتقلـون دون إلـماا     السلما 
دمم إوضارأ واد اام لتوليق وا   دلناو الفتمة احلالية املشمولة لالتقميم لشىلن دلـماد ودسـمهم   
مل تقــدم هلــم معلومــا  كاليــة لشــىلن  ــموا اعتقــاهلم. و  يــزال املقــمر اخلــا  يتلقــ  ديضــا   

  دن املسإولني األمنيني و  سيما املنتمني منـ:م إل واارة ا سـت بارا أ وووـدة    تقاريم تدع
ا ســت بارا  يف احلــمس الثــور أ   يزالــون يلقــون القــب  علــ  دلــماد وجلتجــزوتم لفتــما    
نيويلة دون السماق هلم لا ترال لىللماد دسمهم دو مبحامني اا و يني. واد ددار املقمر اخلـا   

__________ 

 ./www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/enا ظم  (32) 

 (.2015من اا ون انجماوا  اجلنايية ) 1أ احلادية 190املادة  (33) 

 (.2015أ احلاديةأ من اا ون انجماوا  اجلنايية )48املادة  (34) 

 ة الفارسية(.)لاللغ http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=22124ا ظم  (35) 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/
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ا الفتمة مـن ا وتجـاا مـ  منـ  ا ترـالأ تعـمض احملتجـزين مل تلـ  ددـكال          ممارا إل دن تل
 انيذاوأ مبا يف ذلا التعذيب.

أ دلــاد  التقــاريم لــىلن ســلما  ســجن إيفــنيأ وممــ    2016وزيمان/يو يــه  7ويف  - 35
النادط رراش صديغ  من ا ترال مبحام من اختيارهأ ودجربوه علـ  لـدو تنفيـذ عقولـة مـداا      

ــا يف 15 ــه   عام ــوني     ”الســجنأ لقيام ــن ال ــإ ضــد األم ــالتجم  والتواني ــة ضــد  ”أ “ل والدعاي
ــة ــموين ” أ“الدولــ ــاو انلكتــ ــم دكاذيــــب يف الفضــ ــة  ”أ و “و شــ ــ  اجلم:وريــ ــة مإســ إها ــ

. ودلــاد  التقــاريم ديضــا لىل ــه تعــمض لتعــذيب  فســ  ولــدين وســوو معاملــة دلنــاو  “انســالمية
 اوتجااه.

السـلمة القضـايية توجيـه  يحـة ااـام لثاللـة مـن        أ دعلنـ   2016متوا/يوليه  11ويف  - 36
. وتشـري املعلومـا  الـ  تلقاهـا املقـمر اخلـا        (36)مزدوج  اجلنسية لت:م تتعلق لـاألمن الـوني   

إل دن املعــتقلني اوتجــزوا مــ  منــ  ا ترــال لفتــما  نيويلــةأ وُوممــوا مــن ا ترــال مبحــامني   
 وهددوا لاعتقال دلماد دسمهم.

ثــالأ تفيــد التقــاريم لاعتقــال عناصــم األمــن ل ا ــني اطــار  راتكليــ أ  لعلــ  ســبية امل - 37
دلنـاو باولتـ:ا العـودة     2016 يسـان/دلمية   3رويتـماأ يف   -مديمة مشمو  مإسسـة تومسـن   

دـ:ما.   22إل اململكة املتحدة لربيما يا العظم  وديملندا الشمالية م  النت:ا البالغـة مـن العمـم    
ــهأ دصــدر  15ويف  ــه إلقــاو القــب  علي:ــا وااام:ــا     وزيمان/يو ي ــا دكــد  لي   الســلما  ليا 
ــالمية    ‘‘ ــة انسـ ــة لاجلم:وريـ ــة الناعمـ ــآمم لإلنياوـ ــالل  ”لالتـ ــن خـ ــمكا   ‘‘مـ ــويت:ا لشـ عضـ

يومـا علـ  األاـة ايـد      45وُيعتقد لىلن السيدة اطـار  راتكليـ  اضـ     ”. ومإسسا  دجنبية
. وُوكـم علي:ـا   (37)حنـو ماليـم   احلب  ا  فماد أ وُيزعم دتا ُومم  من ا ترـال مبحـام علـ    

. ود كـم   (38)“هـم سـمية  ”ُمبوجـب   2016سنوا  يف ممل  ديلول/سبتمرب  5لالسجن ملدة 
احلكومة يف ردها ا دعاو  ممان السيدة اطار  راتكلي  من ا ترال مبحام عل  حنـو ماليـم   

 .2016ديلول/سبتمرب  5وتإكد إن رخم جلسة حملاكمت:ا ُعقد  يف 
ودلــاد  تقــاريم لاعتقــال واوتجــاا هومــا هودلــارأ دســتاذة علــم ان ســان يف جامعــة      - 38

ــالأ البالغــة مــن العمــم    ــه  6عامــاأ يف  65كو كورديــا يف مو تمي لعــد دن  2016وزيمان/يو ي

__________ 

-www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-indicts-dual-nationals-including-a-usا ظـــــــــــــــــم  (36) 

businessman-but-wont-say-for-what/2016/07/11/ad6b0b96-4775-11e6-90a8-fb84201e0645_story.html. 

 لفارسية(.)لاللغة ا /www.tabnak.ir/fa/news/600341ا ظم  (37) 

 .  www.bbc.com/news/uk-37321030ا ظم  (38) 
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اســُتدعي  إل ســجن إيفــني  ســتجواهبا. واــد وــدث ا عتقــال عقــب مدا ــة مــ ل الســيدة    
ــماد ووــدة ا ســت     ــار لواســمة دل ــة    هودل ــارس اب ــ  رذار/م ــور  يف ممل بارا  يف احلــمس الث

مغادراــا البلــد لواــ  ارــري. ودلنــاو تلــا املدا ــة صــادر عناصــم األمــن املتعلقــا  الش رــية  
للسيدة هودلارأ مبا يف ذلا جوااا  سفمهاأ وولـايق البحـوث اخلاصـة هبـاأ وواسـوهبا. واـد       

البلد. وتفيد التقـاريم  ممـان بـام      درلمج عن:ا منذ ذلا الوا  لكفالةأ وُوظم علي:ا مغادرة
. ويف (39)تفسـري  وتجااهـا   السيدة هودلار ودسماا من ا ترال هبـاأ ومل تقـدم السـلما  د    

ديلول/سبتمربأ دعلن  واارة اخلارجية انلماج عن السيدة هودلار يف ذلا اليـوم ألسـباب    26
لرـحة سـليمةأ وتسـ:يال     تتمتـ   ”. وتدع  احلكومة يف ردها دن السـيدة هودلـار   (40)صحية

أ ودتــا مملقــة الســماق “واــد ُعــني هلــا بــام“أ ”مــما  يف اليــومأ 3نيبيــة ودن نيبيبــا يزورهــا 
 لكفالة دلناو إعداد هذا التقميم.

ــموين      - 39 ــاو انلكتـ ــط الفضـ ــاا رراش اادأ  ادـ ــة  وتجـ ــري معمولـ ــباب طـ ــزال األسـ و  تـ
دلنـاو   2015رب/دطسـم    1يف وصاوب مشـمو  علـ  ان تم ـ أ الـذ  درلقـ  القـب  عليـه        

صعوده إل المايمة املتج:ة إل اسمنبولأ تمكيا يف ممار انمام اخلمي  يف ني:ـمان. والسـيد ااد   
ــ  )   ــية يف موا ــة الفارس ــديم معمــة اجــزاج     (Webloginaبــمر اللغ ــ أ وم ــ  دــبكة ا  تم  أ عل

(Zigzag  أ الذ  يولم ددوا  وخدما  ملست دم  ا  تم ـ  انيـما يني)(41).     وُيعتقـد لـىلن السـيد
 ااد بموم يف مجلة دمور من وقه يف ا ترال مبحامأ واحلق يف التمت  لدلا  عل  حنو سليم.

 
 احلقون املتعلقة  مية التعبري والمد  وانعالم والرحالة -هاو  

يالوا املقـمر اخلـا  دن القـوا ني واملمارسـا  الونينيـة   تـزال تقيِّـد لشـدة احلقـون           - 40
لالتعبري وتكوين اجلمعيا  والتجُم  السلم  يف إيمان. و  يـزال دلـماد يقـدمون تقـاريم      املتعلقة

تتضمن تفاصية عن ا وتجاا التعسـف  لسـبب املمارسـة املشـموعة هلـذه احلقـون. ومـا ا فـا         
الرحفيون والكتَّاب و شماو الوسـايط ا جتماعيـة املـدالعون عـن وقـون ان سـان يتعمضـون        

 .2016ل من جا ب وكا   احلكومة خالل النر  األول من عام لالستجواب وا عتقا

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. /www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/26/1105903ا ظم  (39) 

-www.presstv.com/Detail/2016/09/26/486498/Iran-Canada-Oman-Homa-Hoodfar-Bahramا ظــــــــــــــــــــــــم  (40) 

Qassemi. 

  -www.article19.org/resources.php/resource/38104/en/iran:-detained-internet-entrepreneurا ظم (41) 

  must-be-released. 

http://www.presstv.com/Detail/2016/09/26/486498/Iran-Canada-Oman-Homa-Hoodfar-Bahram-Qassemi
http://www.presstv.com/Detail/2016/09/26/486498/Iran-Canada-Oman-Homa-Hoodfar-Bahram-Qassemi
http://www.presstv.com/Detail/2016/09/26/486498/Iran-Canada-Oman-Homa-Hoodfar-Bahram-Qassemi
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مـن املـدو ني و شـماو     15مـن الرـحفيني و    14وتفيد التقـاريم لـىلن مـا   يقـة عـن       - 41
الوسايط ا جتماعية إما ايد ا وتجاا دو ُوكم علي:م لالسجن لسبب د شمت:م السـلمية منـذ   

ين رخمين تعمضوا لالستجوابأ واملماابة وطـري  أ وتشري التقاريم إل دن كثري2016متوا/يوليه 
 .(42)ذلا من ددكال املضايقة والت وي 

وتشري التقاريم إل دن السـلما  دطلقـ  صـحيفتني علـ  األاـة ومنشـورا  مـمخص         - 42
. ودعـمب املقــمر اخلـا  ديضـا عــن القـه يف مـا يتعلــق مبـا يبـدو د ــه ايـادة يف اســت:داا         (43)هلـا 

 ومالوقت:م اضاييا لسبب لارساام السلمية حلقوا:م يف ومية التعبري.الفنا ني واملوسيقيني 
وتفيد التقاريم ديضا لاستممار السـلمة القضـايية يف إدا ـة دلـماد ميارسـون سـلميا وميـة         - 43

أ “إها ـة الش رـيا  السياسـية دو الدينيـة    ”أ “الدعاية ضد الدولة”التعبري يف جمايم من ابية 
أ وترـدر لشــىلتم دوكامــا دـديدة لالســجن. و  يــزال مســإولو   “لــاألمن الــوني ”وانضـمار  

أ 1986السلمة القضايية يعتمدون علـ  اـا ون العقولـا  انسـالم أ واـا ون الرـحالة لعـام        
واا ون جمايم الفضاو انلكتموين واـا ون اجلـمايم السياسـية الـذ  ُسـن مـإخما لتقييـد احملتـو          

ـــ   ــم لـــ ــة انســــالم “دســــ ”الــــذ  اــــد يضــ ــوميني  اجلم:وريــ يةأ وي:ــــني املســــإولني احلكــ
الش ريا  الدينيةأ ويقـوض تعميـ  احلكومـة للحشـمةأ دو يلـد معايريهـا لشـىلن انسـاوة          دو

الثقالية. وتم  احلكومة يف ردهاأ دن القيود السالفة الذكم تتسق مـ  التزامااـا    للقيم الدينية دو
 القا و ية الدولية.

أ درلغــ  2016ملقــمر اخلــا  لىل ــه منــذ رذار/مــارس  وتشــري التقــاريم الــ  وردد  إل ا - 44
العديد من احلفال  املوسيقية ال  جليي:ا موسيقيون لارسـيون معمولـون جيـدا يف سـايم البلـدأ      
ووظي  لاملوالقة من ابة. وديد دعضاو من املإسسة الدينية مبن لي:م خميب صالة اجلمعـة يف  

ــىلن الســلما    ــاريم ل ــد التق ــاوا . وتفي ــة   مشــ:د هــذه انلغ ــه الفما   دلغــ  وفــال موســيقيا حتيي
 .(44)املوسيقية الونينية يف ني:مان دون إلداو األسباب

أ دعلنــ  ووــدة التحقيــق يف جــمايم الفضــاو انلكتــموين      2016ديار/مــايو  15ويف  - 45
 Project) 2مشمو  العنكبو  ”لتالعة للحمس الثور  دن عملية املماابة ال  تنفذها واملسماة 

Spider 2”)مــن دصــحاب ليــو  األايــاوأ ومرــمم        51عارضــة دايــاوأ و    58د  أ وــد
من املرـورين ولنـاين التـزينيأ ومع:ـدين مـن معاهـد األايـاو لاعتبـارهم عمضـة           59األاياوأ و 
__________ 

 دون ودود.معلوما  ورد  إل مكتب املقمر اخلا  من مماسلني  (42) 
 ./www.iranhumanrights.org/2016/06/ghanoon-dailyا ظم  (43) 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/05/shahram-nazeriا ظم (44) 
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دلـماد   8اضية جنايية ودرلق  القـب  علـ     29للمحاكمة لشىلن د شمت:م امل:نية. وُرل  وواأ 
اضــايية. ودعلنــ  الســلما  دن تلــا انجــماوا   ودرطلقــ  دعمــاهلم التجاريــة مبوجــب دوامــم  

مـن العـاملني يف صـناعة األايـاو      170القمعية جزو من لم امج دوس   مااا است:دا دكثم من 
. ودرجـرب  إوـد  دولنـا العارضـا  وهـ  إهلـام       2016خالل الش:ور الستة األول من عـام  

وزيمان/يو يـهأ دعلـن    7 . ويف(45)عمبأ عل  التولـة وا عتـذار علـ  دادـة التلفزيـون الـوني       
د رـا إضـاليني ُيـزعم دتـم كـا وا ضـالعني        12لم  احلمس الثور  يف مقانيعة لارس اعتقال 

تــمويج الفســاد ”يف نيايفــة مــن األ شــمة املتعلقــة لعــمض األايــاو. وُوج:ــ  إل املتــ:مني امــة 
فضـــاو إ تـــاج وعـــمض صـــور مبتذلـــة و  دخالايـــة ألســـم ودلـــماد يف ال”و  “والتبعيـــة الثقاليـــة

يموجـون  ”. وددار  احلكومـة يف ردهـا إل دن األلـماد السـالق ذكـمهم كـا وا       (46)“اخلارج 
أ ودالعــ  عــن “لفاوشــة عامــة مــن خــالل الدعايــة لعــمض دايــاو لــ  لغــمض تمبيــ  الفجــور  

 انجماوا  ال  اختذاا حلماية األمن الوني  واألخالن العامة.
األعلــ  للفضــاو انلكتــموين لــوايح جديــدة  أ دعلــن املــ  2016ديار/مــايو  29ويف  - 46

تقتضــ  مــن دــمكا  تمبيقــا  املماســال  األجنبيــة  قــة ليا ــا  املســت دمني انيــما يني الــ  
ــت دمني        ــىلمن املسـ ــق لـ ــواطة تتعلـ ــار دـ ــا دلـ ــدأ لـ ــة البلـ ــودة داخـ ــوادمي موجـ ــا إل خـ  وااـ

يـة ا  علـ  خـامي أ    وخروصيت:م. وتفيد التقاريم لـىلن املـ أ الـذ  ضتـار املمدـد األعلـ  ر      
دعضاوهأ دم:ة دمكا  الوسايط ا جتماعية سنة لالمتثال للوايح اجلديدة. ويـم  احملللـون دن   
ــ  وــاا  خــدما            ــمامأ ال ــ  دــمكة تليغ ــبة عل ــري متناس ــإلم لرــورة ط ــدة ت الشــمول اجلدي

 20 ن لـــ مماسالاا السحالية الفورية لالقبول الشعد يف البلد ويقدَّر عـدد مسـت دمي:ا يف إيـما   
 .(47)مليون مست دم

أ BargMusicأ اسُتدع  م:د  رجبيان املوسـيقار ومإسـ    2016ويف وزيمان/يو يه  - 47
ووسـني رجبيـان منـتج األلـالم      BargMusicويوس  عماد  املوسـيقار واملإسـ  املشـارس لـــ     

 شـم دعايـة ضـد    ” و “إها ـة املقدسـا   ”سـنوا  لـــ    3املستقةأ لتنفيذ وكم لالسجن مدتـه  
أ وتفيــد التقــاريم   2013. واــد درلقــ  القــب  علــ  مجيــ  المجــال الثاللــة يف عــام        “الدولــة

لاوتجااهم ملدة تزيد عل  د:مين ايد احلـب  ا  فـماد  ابـة انلـماج عنـ:م لكفالـة. وُيـزعم        
 .(48)دتم تعمضوا للتعذيب ودرجربوا عل  ا عتماا لالت:م املوج:ة إلي:م

__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/05/fashion-models-arrestedا ظم (45) 

 )لاللغة الفارسية(. /http://www.farsnews.comا ظم  (46) 

 )لاللغة الفارسية(. /www.irna.ir/fa/News/82091878 ا ظم (47) 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/06/music-distributors-summoned-to-prison-dont-forget-usا ظم  (48) 
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درديــن بمــد رضــا لتحــ أ وهــو مــدون وصــحف  مــن   أ 2016وزيمان/يو يــه  8ويف  - 48
إاعـاج الـمد    ”و  “ شـم دكاذيـب  ”مدينة صالح يف مشـال مج:وريـة إيـمان انسـالميةأ لت:مـة      

لعد دن ادـتك  لاللـة دلـماد يعملـون مـ  هينـا  وكوميـة بليـة مـن كتالاتـه ا  تقاديـة             “العام
جلـدةأ ليـد دن    444عل  دبكة ان تم  . ووكم  بكمة التدايية عل  السيد لتح  لاجللد 

 .(49)تنفيذ احلكم ُعلق ا تظارا للحكم الن:اي  من بكمة ا ستنناا
إطــــالن  Ghanoonمرو جميــــدة طــــا ون أ دعلــــن بــــ2016وزيمان/يو يــــه  20ويف  - 49

جميدام عمال لـىلمم مـن املـدع  العـام يف ني:ـمان. وتفيـد التقـاريم لـىلن األمـم اـد صـدر عقـب             
لالتش:ري و شم دكاذيـب لقرـد إلـارة القلـق     ”دكو  من احلمس الثور  ااموا لي:ا الرحيفة 

واينأ لعد يوم مـن  . واد تواف  الرحيفة ال  كثريا ما وصف  لىلتا مإيدة للميي  رو“العام
يف إيمان. وادع  بمرو الرـحيفة دن املتشـددين    “ل ور  مية الرحالة”ترميح الميي  لىل ه 

. وددـار  احلكومـة يف ردهـا إل    (50)يف البلد يعاابون الرحيفة ألتم   يوالقون علـ  بتواهـا  
 دن احلكم الن:اي  يف هذه القضية مل يردر لعد.

أ دعلن املدع  العام لم:مان ديضا دن اـوا  األمـن   2016اوزيمان/يو يه ديض 20ويف  - 50
ــ   ـــ    17اعتقل ــ  ”د رــا لرــلت:م لـ ــايط انعــالم.     “بتــو    دخالا ــ  وس ُ شــم يف مواا

. ولالمطم من اسـتممار وظـم لـي  لـوس     (51)ُتقدم معلوما  دخم  تتعلق لظموا اعتقاهلم ومل
ينيأ مبـن لـي:م مسـإولون وكوميـونأ     وتويتم يف مج:ورية إيمان انسالميةأ لسن ماليـني انيـما   

ميكن:م الوصول إل منرـا  وسـايط انعـالم لاسـت دام ددوا  حتايليـة. وتإكـد احلكومـة يف        
تعيــق الوصــول إل املوااــ  الالدخالايــةأ وموااــ  إيــذاو األنيفــالأ  ” القيــود الذكيــة”ردهــاأ دن 

 الدولية.واجلماعا  انرهالية ومن   جلتممون القوا ني واأل ظمة احمللية و
وتفيــد التقــاريم لتلقــ  عــدد مــن الرــحفيني و شــماو احلقــونأ ودلــماد دســم الســجناو    - 51

رسـاية  ّرـية اديديـة     2016وزيمان/يو يـه   31السياسينيأ وعدد من النادمين يف البلـدأ يف  
ــىلن د     ــبلغ:م ل ــد ...    ”مــن مرــدر ق:ــول ي ــة خــارج البل اترــال وتعــاون مــ  عناصــم معادي

هـذه  ”. واخُتتمـ  المسـالة القرـرية ميـا يلـ ح      “اميا ويسـتوجبان احملاكمـة  يشكالن  شانيا إجم
واد د كم مسإولو احلكومةأ مبن لي:م مـن يعملـون يف واارة    “المسالة حتذيم دم  تاي  ]لا 

ا ســت بارا أ إ كــارا اانيعــا د  مســإولية عــن المســالة النرــية. ومنــذ ذلــا الواــ  اــدم     
لمة القضـايية تملـب لي:ـا مـن السـلما  التحقيـق يف       قموعة مـن الرـحفيني دـكو  إل السـ    

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. www.atreyas.ir/wp-content/uploads/2016/06/717.pdfا ظم  (49) 

 )لاللغة الفارسية(. /www.iranhumanrights.org/2016/06/ghanoon-daily2ا ظم (50) 

 )لاللغة الفارسية(. /www.mehrnews.com/news/3691190ا ظم  (51) 
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املسىللة. ودعلن متكلم لاسم السلمة القضايية دن احملاكم ستحقق يف األمم إذا ارـدم  دـكو أ   
ا ترـال لالعناصـم املعاديـة    ” ظـما ألن   “اديديـة ”ليد د ـه ددـار إل د ـه   يعتقـد دن المسـالة      

 .(52)”للثورة ُيعد جممية ودن للتحذيم ما يربره
 

 احلق يف ومية تكوين اجلمعيا  ويف التجمُّ  -واو  
  تزال توجد دواطة خمرية لشىلن القوا ني واملمارسا  ال  تقيِّد دو تنت:ا احلقـون   - 52

يف ومية تكـوين اجلمعيـا  والتجمـ  السـلم  يف إيـمان. و  تـزال دوجـه احلمايـة طـري الكاليـة           
هلــذه احلقــون متــ  اســتقاللية اجلماعــا  السياســيةأ والفنيــةأ والعماليــةأ مبــا يف ذلــا احتــادا   

ــا  العمــا  ــذين       قال ــي:م احملــامون ال ــدالعني عــن وقــون ان ســانأ مبــن ل ــة امل ــزال وال ل. و  ت
يدالعون عن النشماو السياسيني و شماو وقون ان سانأ تثري القلق العميـق. وتشـري احلكومـة    

  شمة يف البلد وجيب دن يكون جتُمع:ا مىلذو ا له. “ قالة” 126يف ردها إل دن هناس 
ينظـم يف مشـمو  اـا ون احملامـاة الممسـ  الـذ  يتـوخ          (53)ملـ  و  يزال الربملان دو ا - 53

لسط سيممة و فوذ احلكومة لشكة كبري عل  د شمة رالمـة احملـامني دـبه املسـتقلة. ويواصـة      
املدالعون عن وقون ان سان واحملامون المعن يف األوكـام الـ  مـن دـىلتا دن ُت ضـ  المالمـة       

. وتفيد التقاريم لىلن مكتـب الـميي  رووـاين اـدم     (54)للمزيد من إدماا املسإولني احلكوميني
. وتفيـد  (55)2014كـا ون الثاين/ينـايم    14 س ة جديدة من مشـمو  القـا ون إل الربملـان يف    

 احلكومة يف ردها لىلن مماجعة مشمو  القا ون معلقة يف الوا  الماهن.
اسـيني السـالقني   ويواصة املقمر اخلا  انعماب عـن القـه الشـديد ألن املمدـحني المي     - 54

وانصـــالويني مـــري وســـني موســـو  وم:ـــد  كـــمويب واهـــمة رهنـــوردأ ســـيكو ونأ وـــىت  
أ اد اضوا مخـ  سـنوا  كاملـة رهـن اناامـة اجلربيـة مـن دون اـم         2016دبال/لربايم  14
اخلــا  مــمارا الســلما  انيما يــة إل  (. ودعــا املقــمر 49أ الفقــمة A/HRC/31/69باكمــة ) دو

انلماج الفور  وطري املشمول عن الش ريا  املعارضة املوضوعة رهن اناامة اجلربيـة. واـد   
ــة يف دــبال/لربايم      ــة اجلربي ــة رهــن اناام ــوا  األمــن وا ســت بارا  هــإ و الثالل  وضــع  ا

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160716_l39_journalists_lawsuit_sms_threatا ظم (52) 

ــم  (53)  -shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/march-2015-report-of-the-specialا ظـــــــــــــــ

rapporteur-on-human-rights-in-iran/. 

 ;/www.iranhumanrights.org/2015/07/parliamentary-threaten-legal-professionا ظم (54) 

 )لاللغة الفارسية(. www.irna.ir/fa/News/81588564و   

 )لاللغة الفارسية(. /www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/01/507930ا ظم (55) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/69
http://www.iranhumanrights.org/2015/07/parliamentary-threaten-legal-profession/
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. وتـدع   2009ام لعد اوتجاج:م عل   تايج ا  ت الـا  المياسـية موضـ  الـ ا  عـ      2011
” جـمايم متعـددة  “تملط األلماد املشار إلي:م ر فا لــ  “ددلة مولقة”احلكومة يف ردها دن هناس 
ــة تعكــ   2009لعــد ا ت الــا  عــام   تتعلــق لاوتجاجــا  مــا  املعاملــة “أ ودن والتــ:م الماهن

 ”.محايت:م“ال  متارس:ا السلما  لشىلتم ومن دجة ” املم ة
أ دعلن بـام   ـمج  بمـد  املدالعـة البـاراة عـن وقـون        2016ديار/مايو  18ويف  - 55

ان ســان دن موكلتــه دردينــ  وُوكــم علي:ــا لعشــم ســنوا  ســجن لســبب عضــويت:ا يف مجاعــة  
التجمُّـ  والتوانيـإ   “تدعو إل إلغاو عقولة انعدام. وُوكم علي:ا ديضـا ممـ  سـنوا  لت:مـة     

ديار/مـايوأ   20ويف ”. ايـة ضـد الدولـة   الدع“أ ولسـنة واوـدة لقيام:ـا لـــ     ”ضد األمن الـوني  
دصدر املقمر اخلا  ليا ا مشتمكا م  العديد من خـرباو األمـم املتحـدة اآلخـمين لإلعـماب عـن       
ا ست:جان لتلا األوكامأ وددار إل دن احلملة ال  تسـت:دا  ادـمني مثـة السـيدة بمـد       

ــن    “ ــدالعون عـ ــا املـ ــا واليـ ــزال يواج::ـ ــ    يـ ــ  الـ ــدة القمـ ــز إل دـ ــانأ   تممـ ــون ان سـ وقـ
. واـد لـدد    (56)”والرحفيونأ و ادمو امتم  املدين يف إيمان ألتم يقومون لعمل:م لحسب

ــام يف الســجن يف     ــمار    27الســيدة بمــد  إضــمالا عــن المع ــ  ا ــه اوتجاجــا عل وزيمان/يو ي
السلما   مماتا من ا ترال لىلنيفاهلا الذين يعيشون اآلن م  والدهم يف لم سا. وهـ  تعـاين   

ــتممين      ــماا املسـ ــة واندـ ــب المعايـ ــذ  يتملـ ــم الـ ــرية األمـ ــبية خمـ ــة عرـ ــن والـ . ويف (57)مـ
عامــا. وتإكــد احلكومــة يف  16ديلول/ســبتمربأ ديَّــد  بكمــة اســتنناا احلكــم لســجن:ا   28

ردها دن السيدة بمد  تلق  عالجا نيبياأ وتمل  احلكومة ا دعاوا  لىلتا ُسـجن  لسـبب   
 وقون ان سان. د شمت:ا القا و ية كمدالعة عن

واد دعـمب املقـمر اخلـا  وخـرباو رخـمون مـن األمـم املتحـدة ديضـا يف ليـان مشـتمس             - 56
أ عن القلق لشىلن احلالة الرحية لكثريين رخـمين مـن املـدالعني    2016ديار/مايو  20صادر يف 

عن وقون ان سان واحملامنيأ الذين وكم علي:م لعقولا  دـديدة لسـبب د شـمت:م السـلمية     
ي:م عبد الفتاق سلماينأ وهبمة هداي  وبمد صديق ابودلا د. وددار املقـمر اخلـا  إل   مبن ل

مسـإولية احلكومـة لـىلن تكفـة عـدم مالوقــة املـدالعني عـن وقـون ان سـان اضـايياأ لقيــام:م           
. ويالوـا املقـمر اخلـا  ديضـا د ـه لانضـالة       (58)لتعزيز وقون ان سان والن:وض هبـا يف البلـد  

__________ 

-http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/a-travesty-of-justice-un-experts-condemnا ظـــــــــــــــــم  (56) 

latest-conviction-of-prominent-rights-defender/. 

 )لاللغة الفارسية(. www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160627_nm_hunger_strike_narges_mohammadiا ظم (57) 

-http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/a-travesty-of-justice-un-experts-condemnا ظـــــــــــــــــم  (58) 

latest-conviction-of-prominent-rights-defender/. 
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وقون ان سـانأ دد  اسـتممار اسـت:دال:م ومضـايقت:م علـ  يـد السـلما          إل اعتقال بام 
يبـدوأ مثـة  سـمين سـوتوده وطـي  لورلـاالأ إل احلـد مـن          إل إجبار لعـ  احملـامني علـ  مـا    

. وتواصــة احلكومــة رلــ  لكــمة دن هــإ و (59)الت لــ  عــن م:نتــ:م متامــا د شــمت:م امل:نيــة دو
يــةأ وددــار  إل دن الســيدة هــداي  درلــمج عنــ:ا ودن األلــماد ســجنوا ملمارســت:م د شــمة اا و 

 .2017تشمين الثاين/ ولمرب  11مدة عقولة السجن للسيد ابودلا د تنت:  يف 
أ دعلـــن لميـــق األمـــم املتحـــدة العامـــة املعـــ  لا وتجـــاا   2016ديار/مـــايو  26ويف  - 57

ــواه لشــىلن اضــية النادــمة يف قــال وقــون املــمدة واملدالعــة عــن      وقــون ان ســان التعســف  لت
هداي أ واصفا اوتجااها لىل ه تعسف  ونيلب إنيالن سماو:ا لورا. واد ُمنحـ  السـيدة    هبمة

وزيمان/يو يهأ ليـد دتـا درعيـد  إل السـجن      7هداي  إذن خموج مإا  من سجن إيفني يف 
وزيمان/يو يه. واد دردينـ  لتـ:م متعـددة ووكمـ  علي:ـا بكمـة        13لعد داة من دسبو  يف 

مــن  134لالســجن ملــدة ســبعة دعــوام و رــ . وولقــا للمــادة   2010ني:ــمان عــام  لوريــة يف
اــا ون العقولــا  انســالم أ كــان جيــب إنيــالن ســماق الســيدة هــداي  يف وزيمان/يو يــه         

العمـة ضـد األمـن    ”سنوا  عن ددد امة موج:ة إلي:ا وه   5أ لعد دن دمض  مدة 2015
دضــال  الســلمة القضــايية إل األوكــام  . ولــالمطم مــن صــدور دمــم لــا لماج عنــ:اأ  “الــوني 

ومـا لموـ     2007الرادرة لشىلتا سنتني م  وا  التنفيذ استنادا إل ام ُوج:  إلي:ـا عـام   
 معتقلة منذ ذلا احلني.

ويواصة املقمر اخلا  انعماب عن القه البالغ إااو است:داا  شماو  قالـا  العمـال    - 58
كومــة ددلــ  علــ  الســماق لــبع  ا وتجاجــا  واعتقــاهلم وباكمتــ:م. ولــالمطم مــن دن احل

العمالية لىلن جتم  دون تدخةأ و  تزال تقوم لذلاأ ورد  إل املقـمر اخلـا  خـالل الفتـمة     
املشمولة لالتقميمأ لشىلن عمليا  اعتقال وباكمة لنشماو عمـاليني لسـبب لارسـت:م السـلمية     

ملعتقلــون إلــماهيم مــداد أ  حلقــوا:م يف وميــة التجمــ  وتكــوين اجلمعيــا . ويشــمة هــإ و ا  
العضــو القيــاد  يف  قالــة ســايق  احلــالال  يف ني:ــمانأ وإمساعيــة عبــد أ ورســول لــوداط أ   
وبمود لي:ش  لنغـمود أ النادـمني يف قـال وقـون املعلمـنيأ وجعفـم عظـيم اادهأ وهادـم         

ض رســتم  ومظفــم صــاحلينياأ النادــمني يف  قالــة العمــال املســتقلة. وتــدع  احلكومــة يف معــم 
تعزيـز األهـداا   ”اسـت دموا إمكا ـاام يف قـال العمـة مـن دجـة       ”ردها دن هإ و النادـمني  

انرهاليــةأ والتحــمي  علــ  التمــمد املســلح واألعمــال الت ميبيــةأ وخلــق منــامج مــن الكماهيــة   
 .“انلنية والدينية

 
__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/07/sattar-beheshti-giti-pourfazelا ظم  (59) 
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 اضايا احلقون املواضيعية -لالثا  
 

 وقون املمدة -دل   
توصــية  53توصـية مـن لـني     42ابلـ  مج:وريـة إيـمان انسـالمية لالكامــة دو جزييـا       - 59

. ورلضـ  التوصـيا    2014تتعلق  قـون املـمدة يف ختـام استعماضـ:ا الـدور  الشـامة لعـام        
ال  حتم احلكومة عل  النظم يف التواي  علـ  اتفاايـة القضـاو علـ  مجيـ  ددـكال التمييـز ضـد         

وكام اا ون العقولا  انسالم  ال  تشكة متييـزا ضـد املـمدةأ وجتـممي     املمدةأ وإعادة النظم يف د
ــا ون       ــة يف ردهــا إل دن الق ــا ا طترــاب الزوجــ . وتشــري احلكوم ــا يف ذل ــايل  مب ــ  الع العن
يسمح للممدة لىلن تض  دمونيا لالنسبة للزواجأ   تتناا  م  دمول عقد الـزواجأ وددـار    

يف دـىت دحنـاو البلـد للنسـاو      “ممكـزا صـحيا  ” 31و  “ممكزا نعـادة التىلهيـة  ” 24إل إ شاو 
ــة ديضــا دن        ــايل . وتإكــد احلكوم ــا  الــاله تعمضــن للعنــ  الع ــىللة ا طترــاب  ”والفتي مس

الزوج    حتظ  لاعتماا كثري من البلدان والثقالا  وتثريها يف الغالـب صـاوبا  الـدعوا     
 .“النسايية املتمملة

ــ      - 60 ــايم عل ــز الق ــزال التميي ــية     و  ي ــة والسياس ــون املد ي ــو  اجلــن أ يف مســاية احلق  
وا جتماعيــة وا اترــاديةأ جلجــب التقــدم امللحــوز الــذ  دوماتــه مج:وريــة إيــمان انســالمية 

يتعلق لتعليم املمدة وصحت:ا. ويىله تمتيب البلد ضمن الشمجلة الـد يا للبلـدان يف قموعـة     ما يف
. ويف (60)اترــادية للمــمدة ومتكينــ:ا سياســيا الــدخة الــ  تنتمــ  إلي:ــا مــن ويــم املشــاركة ا   

أ ددار عل  رليـ أ وايـم العمـة والتعاو يـا  والملـاه ا جتمـاع  إل       2015 يسان/دلمية  11
دن لمالة النساو يف مج:ورية إيمان انسالمية تبلغ ضع  لمالـة الـذكور ودن النسـاو ا ـتقلن إل     

 يـزال البلـد ديضـا يقـ  ضـمن الشـمجلة       و  .(61)قال العمة املومس  والعمة يف امـا  اخلـدما   
. ويف متوا/يوليـه  (62)للـدا مـن ويـم متتـ  املـمدة لاملسـاواة إمجـا         142املنوية اخلامسة الد يا لــ  

أ دعلن الميي  روواين دن إدارته سـُتمج  اجلولـة املقبلـة  متحا ـا  العمالـة احلكوميـة       2016
. وتـملط احلكومـة يف معـمض    (63) التعـيني ريثما يتم التحقيق لشىلن التباين اجلنسـاين الواضـح يف  

__________ 

ــم (60)   http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRN  ا ظــــــــــــــــــــــــــــ

 .http://web.worldbank.org/archive/website01418/WEB/IMAGES/281150PA.PDF و

 )لاللغة الفارسية(. /http://isna.ir/fa/news/94012206935ا ظم  (61) 

 .http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRNا ظم  (62) 

 .http://president.ir/en/94497ا ظم  (63) 

http://isna.ir/fa/news/94012206935/
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ردهاأ املستويا  املمتفعة لبمالة ان اث لعوامة اتلفة تشـمة اجلـزاوا  ا اترـادية ا  فماديـة     
 واملواا  الثقالية.

أ دلمة قل  صيا ة الدستور ا ت اب املمدـحة الربملا يـة مينـو    2016ويف رذار/مارس  - 61
لــ:ا للتمدــح لال ت الــا  الربملا يــة يف دــبال/لربايم.  خليجــ أ الــ  جــم  لحرــ:ا ودُعلــن تىله 

ولالمطم من عدم إلداو دسباب بددة دصدر قلـ  صـيا ة الدسـتور اـماره عقـب  :ـور صـور        
عل  دـبكة ان تم ـ  يبـدو دتـا ُتظ:ـم مرـالحة السـيدة خليجـ  لاليـد لمجـة دلنـاو رولـة هلـا              

قلــ  صــيا ة الدســتور لــي  اــو   . وددــار منتقــدو احلممــان مــن األهليــة إل دن  (64)لاخلــارج
سلمة إلعاد املمدحني املنت بنيأ ودن سلمة الترديق عل  تىلهة عضو الربملان املنت ـب منونيـة   

. وتقــول احلكومــة يف ردهــا دن اضــية الســيدة خليجــ  دويلــ  إل قلــ      (65)لالربملــان  فســه 
 تسوية املنااعا  لني الفمو  وختض  نجماوا  اا و ية.

أ دعلن ريي  اـوة دـمنية ني:ـمانأ وسـني سـاجد   يـا       2016ان/دلمية  يس 18ويف  - 62
ــم    ــدة لنشـ ــة جديـ ــن  7 000خمـ ــمنية اآلداب”مـ ــابأ    “دـ ــداو احلجـ ــاذ ارتـ ــميني ن فـ السـ

. وتفيد التقاريم لا تقاد الـميي  رووـاين والعديـد مـن دعضـاو      ‘‘والسلوس انسالم  الرحيح’’
الــميي  لشــإون املــمدة واألســمة وكومتــهأ مبــن لــي:م الســيدة دــاهينكوخ  مــو ورد   ايبــة  

لتلــا اخلمــةأ وذكــموا دتــا ســتإد  إل تــدخة طــري اــا وين يف دــإون الســكانأ ودكــدوا دن    
. ويــىله (66)يستشــريوا احلكومــة علــ  النحــو الســليم ابــة إعــالن خمتــ:م   مســإوأ الشــمنية مل

نيـما يني  أ يشج  املوانينني ا2015 يسان/دلمية  22انعالن عقب اعتماد الربملان لتشمي  يف 
العاديني عل  إ فاذ القوا ني ال  حتظم األلعال ال  ُتعد من المذاية ولقـا للشـميعةأ مبـا يف ذلـا     

خمـة  ”. ويـدعو القـا ونأ املعنـون    (67)ان فاذ الرارم  رتداو مجي  النساو انيما يا  للحجاب
ملعموا والنـ:   مكتـب لألمـم لـا   ”أ إل إ شـاو  “حلماية اآلممين لاملعموا والناهني عـن املنكـم  

أ تدعمه الوكـا   الـ  تعمـة حتـ  ايـادة املمدـد األعلـ . ودالعـ  احلكومـة يف          “عن املنكم
النقــاب مســىللة دخالايــة    ”معــمض ردهــا عــن انجــماوا  الســالفة الــذكم وددــار  إل دن        

مسـإولية   “األمم لاملعموا والنـ:  عـن املنكـم   ”ودن  “]ُيست دم  للمحالظة عل  األمن العام
 .“لغ  النظم عن  و  جن  ممتكد اجلرمم”سلمني مجي  امل

__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/04/minoo-khaleghiا ظم  (64) 

 )لاللغة الفارسية(. /www.isna.ir/news/95012711687ا ظم  (65) 

 -www.iranhumanrights.org/2016/04/public-outcry-in-iran-over-plan-for-increased-moralityا ظم  (66) 

police-prompts-review/. 

)لاللغــــــــة  www.shora-rc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=b19d40ae-ef4e-44ff-b556-fcb9bfff4758 ا ظــــــــم (67) 
 الفارسية(.
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ــه  - 63 أ صــدن الربملــان علــ  اــا ون خفــ  ســاعا  العمــة للنســاو    2016ويف متوا/يولي
. وجلذر معارضو مشمو  القا ون لـىلن خفـ  عـدد سـاعا  عمـة      (68)ذوا  الظموا اخلاصة

ــ:ا انمجــاأ اــد ُينشــ أ     36إل  44املــمدة مــن  دون ارــدأ ســاعة دســبوعيا دون خفــ  راتب
. وســيإلم مشــمو  القــا ون لرــورة رييســية (69)وــواجز حتــول دون مشــاركت:ا يف اــوة العمــة

عل   ساو األسم املعيشية ال  تمدس:ا املمدةأ والنساو ذوا  األنيفال الـذين تقـة دعمـارهم عـن     
سنوا  والنساو ذوا  األنيفال دو األاواج ذو  انعااة دو األمماض طري القاللة للشـفاو دو   7
. ورل  الربملان مساع   ايبة الميي  لشإون املمدة واألسمة نعـداد صـيغة   (70)ألمماض املزمنةا

. وجلذر معارضو مشمو  القا ون مـن د ـه دون تقـدمي    (71)تشمة المجال ذو  احلا   املماللة
. وتشــري (72)وــوالز ضــميبية ألرلــاب العمــةأ ســي:دد مشــمو  القــا ون األمــن الــو يف  للمــمدة 

مشمو  القا ون ُسنه لتيسـري مشـاركة املـمدة يف ميـدان العمـةأ واـد       ”احلكومة يف ردها إل دن 
 .“وظ  لتمويب كثري من النادما  يف قال وقون املمدة

 
 وقون المفة -لاو  

دعمل  جلنة وقون المفة يف مالوظااا اخلتاميـة عـن القلـق الشـديد لشـىلن التقميـمين        - 64
أل ــه لــالمطم ”(أ CRC/C/IRN/CO/3-4والمالــ  جلم:وريــة إيــمان انســالمية )  الــدوريان الثالــم

سـنوا    9من توصيااا السالقةأ   يزال سن الُمدـد جلـدد لسـ  البلـوت احملـددين سـلفا و ـا        
مـان الفتيـا  والفتيـان لـون هـذه      سنة اممية للفتيانأ لا ُيسـفم عـن وم   15اممية للفتيا أ و 

. ودعملـ  جلنـة وقـون المفـة عـن القلـق ديضـا ألن سـن         “السن من احلماية مبوجب ا تفااية
ينتـ:ا احلقـون مبوجـب ا تفاايـة     ”عامـا للفتيـانأ    15عامـا للفتيـا  و    13 الزواج احملـدد لـــ  

  واملبكـم واملإاـ أ   سيما الفتيا  مل انيم الـزواج القسـم   ا ت:اكا خمريا ويعمِّض األنيفال و 
. ووثـ  احلكومـة   ‘‘رجعـة لي:ـا علـ  صـحت:م البد يـة والعقليـة و ـاي:م        م  وجود عوااب  

سـنةأ   18مواصلة رلـ  احلـد األدل لسـن الـزواج لكـة مـن الفتيـا  والفتيـان إل         ”ديضا عل  
المـما  واختاذ مجي  التدالري الالامـة للقضـاو علـ  اواج األنيفـال متادـيا مـ  التزامـا  الدولـة         

. وتشري احلكومة يف معمض ردهـا إل دن كـثريا مـن وـا   الـزواج املبكـم       “مبوجب ا تفااية

__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/07/bill-to-reduce-the-working-hours-of-womenا ظم  (68) 

 )لاللغة الفارسية(. www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=521921ا ظم  (69) 

 )لاللغة الفارسية(. http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/847722ا ظم  (70) 

 )لاللغة الفارسية(. /http://isna.ir/fa/news/93042413829ا ظم  (71) 

 )لاللغة الفارسية(. www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=521921ا ظم  (72) 

http://undocs.org/ar/CRC/C/IRN/CO/3
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=521921
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/847722
http://isna.ir/fa/news/93042413829/
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=521921
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أ وتدع  د ـه   ميكـن تسـجية الزجيـا  دون السـن      “ولقا لعادا  لع  القباية والقم ”تتم 
 القا وينأ احملدد دعالهأ ما مل يتفق األوصياو واحملكمة عل  دتا يف مرلحة احلدث.

أ صـــمق مـــتكلم لاســـم رالمـــة محايـــة وقـــون المفـــة يف   2016مان/يو يـــه ويف وزي - 65
يف املاية تقميبا من مجي  الزجيا  يف البلد تشمة دنيفا أ وددد علـ  عوااـب    17ني:مانأ لىلن 

ــة علــ  امتمــ  انيــماين   . ونيبقــا ملواــ  وكــوم  رمســ  علــ  ان تم ــ أ مشلــ     (73)تلــا احلال
عامـا )ا ظـم الشـكة     15ا تقـة دعمـارهم عـن    دلماد 2016-2015اجية يف الفتمة  37 000
. ويشري املقمر اخلا  إل دن هذه األراام متثة الزجيا  املسجلة لقط ودن كـثريا مـن   (74)المال (

الزجيــا    تســجَّة يف البلــد لــاملمةأ و  ســيما يف املنــانيق الوااعــة علــ  األنيــماا. وتقــول          
عامـا جلميـ  منـانيق العـاملأ يتعـارض       18تعميم احلد األدل للـزواج لـــ   ”احلكومة يف ردها دن 

وتشــري إل دن ســن الُنضــج ميكــن دن يتبــاين عــرب املنــانيق ولــني     “مــ  وج:ــا  النظــم العلميــة 
األلماد. وتشري ديضا إل دن متوسط عمم الزواج يف مج:ورية إيمان ا سالمية دعلـ  لكـثري مـن    

 عاما. 18
عشـمة مـن العمـم يف مج:وريـة      عـدد اجيـا  األنيفـال دون سـن اخلامسـة      –الشكة المالـ   

 2016-2004إيمان انسالميةأ      
 

 

وُيعمب املقمر اخلا  عن القلق ديضـا لشـىلن التقـاريم املزعجـة املتعلقـة لـالعن  البـدين         - 66
والعقل  واجلنس  ضد األنيفال يف املدارس. وخـالل الفتـمة املشـمولة لـالتقميم دلـاد  وسـايط       

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. /www.ilna.irا ظم  (73) 

 )لاللغة الفارسية(. http://ir.voanews.com/a/iran-marraige/3375252.html ا ظم (74) 

http://undocs.org/ar/a/iran
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من ذلا العن . ويف إود  هـذه احلـوادثأ  :ـم دـميط      انعالم احمللية  دوث عدة وا  
ليديو ي:دا إل إ :ار معلـم يف صـ  مدرسـ  يف مدينـة دـوش يف مقانيعـة خواسـتان وهـو         

. وولق  تقاريم دخم  والة لتاة يف التاسـعة مـن   (75)يضمب لقسوة تلميذا يف الر  الدراس 
قانيعـة اااـان. وولقـا    تعمضـ  مـمارا  عتـداو جنسـ  مـن معلم:ـا يف م       “ داو”العمم تسم  

لبع  التقاريمأ دنيلق  السلما  سماق ممتكب اجلرـمم لعـد إلقـاو القـب  عليـه لقليـة وذلـا        
ــ  اطترــاب دو دتــا     ــة عل ــة منموي ــا ألن احملكمــة دــك  يف دن تكــون العالا ــة طــري   جزيي عالا

 . وتفيـد التقـاريم لـىلن ممتكـب اجلرـمم ُوضـ  ايـد إجـااة إداريـة ا تظـارا          (76)مشموعة عن تـماض 
للمزيد من التحقيقا أ ليد دن املنتقدينأ مبن لي:م  قالـة املعلمـنيأ اـالوا د ـه جيـب لـذل املزيـد        

 .(77)للترد  لتلا احلا   مبن:جية دكثم

ويعمب املقمر اخلـا  عـن الـق لالـة لشـىلن التقـاريم املزعجـة املتعلقـة لـالعن  البـدين            - 67
 دوضـا  م ليـة دو دسـمية. ويف إوـد      والعقل  واجلنس أ مبا يف ذلا القتـةأ ضـد األنيفـال يف   

تلا احلا   املبلعغ عن:اأ دنيلق دب رصاصة ااتلة علـ  النتـهأ المالبـة اجلامعيـةأ مـن لندايـة يف       
لألسـمة. ونيبقـا    “العـار ”مدينة خو  الوااعة يف مقانيعة دذرليجان الغملية لدعو  دتا جلبـ   

وفيـده   و اجلد الـذ  يقتـة نيفلـه دو   من اا ون العقولا  انسالم أ ميكن لألب د 220للمادة 
الضــحية و  يواجــه عوااــب خمــرية  ( لحســب إل ورلــة “مــال مقالــة الــدم”) ديةة دن يــدل  

 لعله. عن
 

 وقون األاليا  انلنية والدينية -جيم  
دعمل  اللجنة املعنية لاحلقون ا اترادية وا جتماعية والثقالية يف مالوظااا اخلتاميـة   - 68

(أ عـن القلـق يف   E/C.12/IRN/CO/2لـدور  الثـاين جلم:وريـة إيـمان انسـالمية )     لشىلن التقميـم ا 
يتعلق لـالقيود الشـديدة علـ  التعلـيم والنشـم لاللغـا  األم لألاليـا  انلنيـة. وتعـزو اللجنـة            ما

 قص التعليم ا لتداي  انلزامـ  يف املنـانيق الـ     الفقمأ والتمييزأ والزواج املبكم لني الفتيا أ و
تغلــب علي:ــا داليــا  الســكان انلنيــة إل ارتفــا  معــد   األمّيــة يف تلــا املنــانيق. ودعملــ    

ــة      ــا  انلني ــق ألن األالي ــن القل ــة ديضــا ع ــاة      ’’اللجن ــا يف املســا ة يف احلي ــا  ق: ــ  متام تتمت
. ولـالمطم  “شـورا  والرـح  للغـا  األاليـا     الثقاليةأ ويشمة ذلا ما ام عـن إطـالن املن  

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. /http://plus.ir/social/11208ا ظم   (75) 

 )لاللغة الفارسية(. /http://sharghdaily.ir/News/92668ا ظم  (76) 

 _www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160516_l57_iran_schools_students_pupils_corporalا ظم  (77) 

  punishment .)لاللغة الفارسية( 

http://undocs.org/ar/E/C.12/IRN/CO/2
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مـن اختــاذ لعــ  اخلمــوا  امل:مــة يف هــذا الرــدد وخاصــة يف املنــانيق الــ  تقمنــ:ا دطلبيــة مــن  
كـبح دو تقييـد احلـق يف     األكماد يف البلدأ   يزال املقمر اخلا  يتلق  تقاريم تفيد مبواصلة إمـا 

معـمض ردهـا إل دن معـدل األميـة داـة مـن        التعليم والنشم لاللغا  احمللية. وتشري احلكومـة يف 
. وتإكـــد احلكومــة ديضـــا دن جامعـــة  “الســكان الـــذين ميكـــن تعلــيم:م  ”يف املايــة لـــبني   10

أ وسـتفعة  2015كمدستان لدد  يف ابـول نيـالب يف قـاأ اللغـة واألدب الكـمديني يف عـام       
 .2016جامعة تربيز الش و ذاته لالنسبة للتمس اآلذريني يف عام 

ري املقــمر اخلــا  إل دن  ادــم  وقــون ان ســان واملــدالعني عــن تلــا احلقــون   ويشــ - 69
العاملني يف اتل  القضايا السياسية وا جتماعيـة وا اترـادية يف املنـانيق املتـىللمة لرـورة طـري       
متناسبة لالفقم والعن  يف البلدأ يتعمضون  سـت:داا مسـإوأ األمـن واملسـإولني القضـاييني      

يـزال املقـمر    ت:م لـة ولسـبب هويتـ:م انلنيـة الفعليـة دو املفتمضـة. و       لي  لقط لسبب د شم
اخلـــا  يتلقـــ  تقـــاريم مـــثرية للقلـــق خـــالل الفتـــمة املشـــمولة لـــالتقميم تشـــري إل دن األتـــماس  

وطريهـم مـن املـدالعني عـن      (81)واألكـماد  (80)أ والبلودـيني (79)وعـمب األهـواا   (78)األذرلاجنيني
انلنية يتعمضـون  سـت:داا مسـإوأ األمـن واملسـإولني القضـاييني       وقون ان سان لألاليا  

لســبب د شــمت:م الســلمية. وينادــد املقــمر اخلــا  احلكومــة دن متتنــ  عــن اســت:داا  ادــم   
وقون ان سان لألاليا  انلنية. وتـدع  احلكومـة يف معـمض ردهـا دن املقـمر اخلـا  يرـ         

ــالعني يف     ــماد الضــ ــايم األلــ ــو جــ ــ  حنــ ــدالري إر”علــ ــة تــ ــة ومتمملــ ــن   “هاليــ ــدالعني عــ كمــ
 ان سان. وقون
ــمة املشــمولة        - 70 ــاو الفت ــاريم دلن ــاد التق ــق إااو اادي ــمر اخلــا  ديضــا عــن القل وُيعــمب املق

لـالتقميم عــن الرــداما  املســلحة لــني اــوا  األمـن يف مج:وريــة إيــمان انســالمية ولــني دلــماد   
زب الـدميقماني  الكـمد  يف إيـمان.    مسلحني ُيزعم ا تماؤهم إل اـوا  البشـممكة التالعـة للحـ    

ويبدو دن هـذه احلـوادث اـد ااد  عقـب انعال ـا  الرـادرة عـن ايـادة احلـزب الـدميقماني            
الكمد  لاعتزام:ا ترعيد د شمة اـوا  البشـممكة التالعـة هلـا دعمـا حلقـون وتملعـا  دكـماد         

ا  املسـلحة وتفيـد   . ووذر  احلكومة لىلتا ستت ذ مجي  التدالري الالامة ضد امموع(82)البلد
التقاريم لاخنماني:ا يف عمليا  دمنية يف العديد من املدن والبلدا  يف املنانيق ال  تقمن:ا دطلبيـة  

__________ 

 ./www.ahraz.org/report-on-the-situation-of-iranian-azerbaijanis-regarding-human-rights-juni-2016ا ظم  (78) 

 ./http://euahwazi.blogspot.comا ظم  (79) 

 )لاللغة الفارسية(. /http://balochcampaign.comا ظم  (80) 

 .=www.kmmk-ge.org/?p=569&lang=en%20targetا ظم  (81) 

 ./http://pdki.org/english/report-on-clashes-between-pdkis-peshmerga-forces-and-irans-irgcا ظم  (82) 
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. (83)كمديةأ ويشـمة ذلـا ارـ  منـانيق ُيـزعم دن قموعـا  املعارضـة املسـلحة  شـمة لي:ـا          
ال لرـورة طـري   وجلم املقمر اخلا  كال اجلا بني و  سيما احلكومةأ عل  ا متنا  عن ا خنـم 

اا و ية يف است:دااأ دو اتةأ املد يني واأللـماد طـري املسـلحني الـذين ميارسـون لرـورة سـلمية        
 وقوا:م األساسية يف هذه املنانيقأ دو معاابت:م لرورة مجاعية.

وتشــري التقــاريم إل دن دعضــاو األاليــا  الدينيــة مــا ا فكــوا يواج:ــون ايــودا دــديدة.    - 71
ــديا ا  امل ــا  ال ــا     لىلتب ــة انســالمية(أ واألالي عتــما هبــا كاملســيحيني )و  ســيما ذو  اخللفي

الدينية طري املعتما هبـا مثـة الب:اييـةأ   يزالـون يعـا ون مـن التمييـز وتفيـد التقـاريم لتعمضـ:م           
لالضم:اد لقيام:م لالتعبري سـلميا عـن معتقـداام الدينيـة. وتـمل  احلكومـة يف معـمض ردهـا         

الكنـاي   ’’قيود عل  األاليا  الدينيةأ مبن لي:م املسـيحيونأ وتإكـد دن   ا دعاوا  املتعلقة لال
من منية يف د شمة طري اا و ية ألتا مل حترـة علـ  الترـاريح املناسـبة مـن املسـإولني        ‘‘امل لية

ــ  و      ــما يني ُتل واجــة ”توجــد  احلكــوميني. وتشــري ديضــا إل دن اوتياجــا  املســيحيني اني
 .“جديدةأ مبا يف ذلا الكناي  امل ليةن شاو دو إجياد كناي  

وتشــري التقــاريم الــ  ورد  إل املقــمر اخلــا  إل د ــه جــم  اعتقــال مــا   يقــة عــن    - 72
. ولانضـالة إل  (84)لرلت:م لاملمارسة السـلمية لعقيـدام   2016وزيمان/يو يه  8هباييا يف  72

واحملاكمـةأ   يـزال املقـمر اخلـا      التقاريم املتعلقـة لعمليـا  ا عتقـال التعسـف أ وا وتجـااأ      
يتلق  تقاريم مزعجة تفيد لىلن السلما  تواصـة لارسـة األ شـمة الـ  حتـمم البـ:اي  ااترـاديا        
من وقه يف العمةأ وتفيد التقاريم لىلن ذلا يتماد  م  ممسوم دصدره املـ  األعلـ  للثـورة    

تجاريـة والو ـاي  الـ  ميكـن     . وتقيد هذه السياسا  د وا  األعمال ال(85)1991الثقالية عام 
للموانينني الب:اييني التمت  هباأ وتـدعم إطـالن األعمـال التجاريـة اململوكـة للبـ:ايينيأ وتفـمض        
ضغما عل  دصحاب األعمـال التجاريـة لمـمد املـو فني البـ:ايينيأ وتـدعو إل ا سـتيالو علـ          

لمطم مـن تعـاون البـ:اييني    لـا ”دعماهلم التجارية ولتلكـاام. وتشـري احلكومـة يف ردهـا إل د ـه      
ــمة الســالاس       الواســ  النمــان مــ  النظــام الســالق للشــاهأ ودورهــم يف امــ  الشــعب وإدارة داي

. “(أ لسن  موا العيش ملعظم البـ:اييني عاديـة يف مج:وريـة إيـمان ا سـالمية     SAVAKالسمية )
 .“لحسبوتدع  احلكومة ديضا د ه مل جلدث دلدا دن ُووكم الب:اييني لسبب اعتقاداام 

أ دصـدر املقـمر اخلـا  ليا ـا مشـتمكا مـ  املقـمر اخلـا          2016وزيمان/يو يه  8ويف  - 73
ــا ليــه لشــدة موجــة التحــمي  والكماهيــة الــ  مسحــ  هبــا       ــة الــدين دو املعتقــد ددا  املعــ   مي

__________ 

 )لاللغة الفارسية(. www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160625_an_iran_sepah_kurd_clashesا ظم  (83) 

 ./http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahaisا ظم  (84) 

 .http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdfا ظم  (85) 
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احلكومة عقب  شم العديد مـن البيا ـا  واملنشـورا  احلكوميـة الـ  اـاجم العقيـدة والمايفـة         
الب:ايية. ويشمة ذلا البيان الـذ  دصـدره مـتكلم لاسـم السـلمة القضـايية اسـت:زد ليـه لفـايزة          
هامش  النة الميي  انيـماين السـالق دكـرب هـامش  رالسـنجاينأ لقيام:ـا لزيـارة الزعيمـة الب:اييـة          

. واد اار  السيدة هامش  السيدة كما لاد  وه  إود  سـب  اايـدا    (86)كما لاد  لميبا
ديار/مــايو  13ملمارســت:ن لعقيــدانأ يف  2008  ســالقا أ ُاج هبــن يف الســجن عــام  هباييــا

ديار/مـايوأ دعلـن املـتكلم دن السـلمة      18عقب انلماج املإا  عن األخرية مـن السـجن. ويف   
القضايية ستوجه اما ضد السـيدة هـامش أ الـ  تعملـ  علـ  السـيدة كما لـاد  خـالل لتـمة          

أ ألن امارهـا مبقاللـة السـجينة السياسـية يشـكة      2012ني عـام  سجن:ا القرـرية يف سـجن إيفـ   
 .“عمال ابيحا ومست:جنا جدا”
مــن القــادة الــدينيني والقضــاييني   169أ ُيــزعم لــىلن 2016ومنــذ منترــ  ديار/مــايو  - 74

والسياسينيأ تكلموا دو كتبوا علنا ضـد المايفـة الب:اييـة يف مج:وريـة إيـمان انسـالمية. وتفيـد        
وزيمان/يو يهأ هاجم خمباو صالة اجلمعة معتقـدا    4 ديار/مايو و 18يف ما لني  التقاريم د ه

دلماد المايفة الب:اييةأ دو  ددوا هبا دو ا تقدوهاأ ودعلنـوا دن املعتقـد البـ:اي  هـو دساسـا وـزب       
. و شـم عـدد مـن الرـح  مقـا   ومقـا   رد        (87)سياس  مرمن  يت ف  يف دكة دين

ــماد المايفــة الب:  ــملط دل ــىلتم   ت ــمان وترــف:م ل ــة لىلعــداو إي أ وتشــج  العنــ   “صــ:يو يون”ايي
ضدهم. ووذر املقمر اخلا  املع   مية الدين واملعتقد من دن مزيج التحمي  ضـد البـ:اييني   

. (88)“امتم  إااو وصـفة خمـرية جـدا اـد اـدد وجـوده ذاتـه       ”وعدم تولري احلماية هلمأ يض  
ــا إل دن    ــة يف رده ــري      ”وتشــري احلكوم ــ:ا د رــيا  ط ــمب عن ــ  ُتع ــن اآلراو ال املســإولية ع
 .“وكومية تق  علي:م هم د فس:م

و  يزال املسلمون الُسنة الذين يشكلون دكرب دالية دينية يف مج:ورية إيمان انسـالمية   - 75
يإكــدون دن الســلما    تعــيِّن دو تو ــ  دلــمادا مــن نيــوايف:م يف و ــاي  وكوميــة رليعــةأ  

او علـ  املسـتو  احلكـوم . ودلـاروا ديضـا دـواطة تتعلـق لوجـود ايـود علـ            يف ذلا الوار مبا
تشــييد املســاجد الُســنية يف املنــانيق ذا  األطلبيــة الشــيعيةأ مبــا يف ذلــا يف ني:ــمانأ وانعــدام    

انعدام الوديا للعديد من النشماو الُسنة الذين تدع  احلكومـة دتـم متورنيـون يف د شـمة      دو
ــه  5ذا  صــلة لانرهــاب. ويف   ــن األعضــاو انصــالويني يف   18أ درســة 2016متوا/يولي م

__________ 

 ./http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahaisا ظم  (86) 

   http://khavarestan.ir/news/62023   www.radiozamaneh.com/278692  ;ا ظم )لاللغة الفارسية ( (87) 

 )لاللغة الفارسية(. www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950231000553و 

 ./http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahais ا ظم (88) 

http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahais/
http://khavarestan.ir/news/62023
https://www.radiozamaneh.com/278692
https://www.radiozamaneh.com/278692
http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahais/
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الربملان رسالة إل وايم الداخلية يشتكون لي:ا من إطـالن ااعـة لرـالة الُسـنة يف مدينـة إسـالم       
د:م ويشتكون مـن دن السـلما  منعـ  املرـلني الُسـنة مـن التجمـ  يف العديـد مـن املسـاجد           

هنـاس مـا يزيـد    ”. وتـدع  احلكومـة دن   (89)ماألخم  وااعا  الرالة ألداو صلوا  عيـد الفمـ  
. ‘‘مسجد ُس  يف البلد ودن دعداد الُسنة يف ني:مان   تربر لنـاو مسـجد هنـاس    10 000عل  

 “امـيش الُسـنة  ”وتإكد ديضا دن املمالبا  لبناو مساجد للُسنة يف العاصمة تعك  ج:ودا لــ 
 .“ممل:مإجياد الفماة لني املسلمني لا يسبب ُعزلة الُسنة وت” و

أ دلاد  قموعا  وقون ان سان لـىلن سـلما  سـجن    2016رب/دطسم   2ويف  - 76
سجينا دردينوا لت:م تتعلـق لانرهـاب    20عل  األاة ودن ما يقمب من  9رجاي  د:م دعدم  

. وُيعتقـد دن الغالبيـة العظمـ  ملـن د إعـدام:م مـن       (90)ووكم علي:م لانعدام يف بـاكم لوريـة  
ذين عملوا د فس:م لىلتم  شماو ُسنة مساملون ود كموا الت:م املوج:ة ضـدهم.  األكماد الُسنة ال

ويف اليوم ذاتهأ دكـد وايـم ا سـت بارا  يف إيـمان إعـدام قموعـة مـن السـجناو ُيـزعم دن هلـم           
املسإولني عن د شمة إرهالية مسلحة ضـد   “التكفرييني”وقموعا   “السلفيني”صال  م  

فيد التقاريم لسعـدام:م دـ:مام دمحـد  وهـو سـجني كـمد  ُسـ أ        . ومن لني الذين ت(91)الدولة
ــن لتــ:م   ــة ضــد ”و  “د  العمــة ضــد األمــن الــوني  ”أ احملاربةة ُســجن دول األمــم وددي الدعاي

. واد  ف  السيد دمحـد  لسصـمار التـ:م املوج:ـة إليـه ودعلـن د ـه  ادـط ُسـ  مسـامل.           “الدولة
مل الفــا  انجماييـة اخلمــرية يف باكمــة  واـد ولعقــ  قموعـا  وقــون ان ســان العديـد مــن ا   

ــذين        ــنة ال ــن الســجناو املســلمني الُس ــدة م الســيد دمحــد  لضــال عــن باكمــا  عشــما  عدي
ينتظـــمون تنفيـــذ وكـــم انعـــدامأ ويشـــمة ذلـــا لعـــ  مـــن دلـــاد  التقـــاريم لسعـــدام:م يف   

 شـماو   5. واد درعدم دقيق السيد دمحد أ وهـو هبـمام دمحـد أ مـ      2016رب/دطسم   2
. واـد درسـة كـة مـن السـيد دمحـد  ودمـه        2012مين اامـوا لالضـلو  يف انرهـاب عـام     رخ

إل املقــمر اخلــا  يولقــان لي:ــا ا  تــ:اكا  اخلمــرية للحقــون يف القضــيةأ   خمالــا  مفتووــة
ــة         ــمر اخلــا  مــن اب ــد دعــمب املق ــة انعــدامأ وا ــان الســلما  لسعــادة النظــم يف عقول ويمالب

. وتنفـ  احلكومـة يف ردهـا مجلـة     (92)ا يتعلـق لىلوكـام انعـدام   للحكومة عن القه الشـديد يف مـ  
وتفريال ا دعاوا  لىلن من ُ فذ لي:م وكـم انعـدام كـا وا  شـماو يف قـال وقـون ان سـان        

ــن     ــة ”ودكــد  دتــم كــا وا جــزوا م ــة إرهالي ــ   “قموعــة تكفريي د رــا ودصــال    21اتل
__________ 

 )لاللغة الفارسية(. www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160705_l39_sunns_mosque_majlis ا ظم (89) 

ــم (90)  -www.iranhumanrights.org/2016/08/iran-executes-kurdish-prisoner-despite-claim-of-forced ا ظـــــــــــــــــــ

confession/. 

 )لاللغة الفارسية(. www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160803_l77_takfiri_arrestا ظم  (91) 

 ا لاللغة الفارسية(.)وكال https://hra-news.org/fa/letters/a-185    ;و/http://hesarr.com  ا ظم (92) 

https://hra-news.org/fa/letters/a-185
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وممـوا مـن وقـوا:م يف مماعـاة     رخمين. وتنفـ  احلكومـة ديضـا ا دعـاوا  لـىلن املتـ:مني        40
 األصول القا و ية.

وتفيد التقاريم لىلن مسلمني رخمين ينتمـون إل مـذاهب داليـا  اتلفـةأ مثـة مـذهب        - 77
 عمة ا  طو الـاد  دو الريسـانأ   يزالـون يواج:ـون نيايفـة مـن ا تـ:اكا  وقـون ان سـانأ          

أ واعتقال وتعذيب اـادة نيـوايف:م.   يف ذلا مدا ة مماكز صلواامأ وتدمري مقالم نيوايف:م مبا
ــمان    2016ويف وزيمان/يو يــه  ــادة نيايفــة الريســان رســالة إل املمدــد األعلــ  ني أ وــمر  اي

تملــب لي:ــا دن يــدعم تعــديال دســتوريا جلظــم التمييــز ضــد دتبــا  المايفــة ويعتــما مبعتقــداام  
ا يتعلـق لىلتبـا  هـذين    مواف:ا الممس  والعمل . يف م”. وتإكد احلكومة يف ردها دن (93)الدينية

 .“املذهبنيأ هو اوتمام معتقداام ووقون موانينت:م
 

 ا ستنتاجا  والتوصيا  -رالعا  
دلما املقمر اخلا  يف هذا التقميم والتقاريم السالقة عددا من اخلمـوا  التشـميعية    - 78

ــة وقــون ان ســان يف       ــ  تشــكة اوتمــا   مشــجعة لشــىلن وال والتمــورا  السياســية ال
ــديال          ــاد تع ــذا النظــم يف مشــمو  تشــمي  واعتم ــمان انســالمية. ويشــمة ه ــة إي مج:وري
ندخاهلا علـ  اـا ون العقولـا  انسـالم أ والـ  ميكـن دن ُتسـ:م يف تعزيـز دوجـه احلمايـة           
للحق يف احلياةأ واد تإد  إل خف  العدد الكبري من وا   انعدام املولقة يف البلـد يف  

ذا ديضا تعديال  عل  اا ون انجماوا  اجلناييةأ ميكن دن ُتسـ:م  العقد املاض . ويشمة ه
 يف تعزيز دوجه احلماية للحقون املتعلقة مبماعاة األصول القا و ية.

ــذا        - 79 ــمة املشــمولة هب ــمر اخلــا أ خــالل الفت ــ  ورد  إل املق ــا  ال ــد دن املعلوم لي
 فـاذ القضـاي أ يضـعفان دوجـه     التقميمأ تشري إل دن عدم تقيُّـد مسـإوأ األمـن وا عـدام ان    

يف ذلـا   احلماية ال  تتوخاها القوا ني والـ  ميكنـ:ا لـو  ذلـا محايـة وقـون املتـ:منيأ مبـا        
ضـما ا  احملاكمـة العادلـة واحلظـم الرــارم  سـت دام التعـذيب وإسـاوة معاملـة املعــتقلني.         

جلديـــدين وجــديم لاملالوظـــة كـــذلا دن اـــا ون العقولــا  واـــا ون انجـــماوا  اجلناييـــة ا  
يتناو ن لع  دكثم القضـايا إحلاوـا الـ  دلارهـا ج:ـاا األمـم املتحـدة حلقـون ان سـانأ            

ودن مماجعــا  قلــ  صــيا ة الدســتور هلــذا األمــم األخــري تــد  لعــ  دكثــم دلــماد امتمــ   
انيماين ضعفا دون محايةأ مبن لي:م الرحفيون واحملامون واملدالعون عن وقـون ان سـانأ   

__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2016/06/yarsan ا ظم  (93) 
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السياسيونأ واألاليا  الدينية وانلنيةأ الذين كثريا مـا توجـه إلـي:م اـم اـمايم      والنشماو 
 ضد األمن الوني .

و  تزال دوكام اا ون العقولا  تنتـ:ا التزامـا  وقـون ان سـان الدوليـة للبلـد        - 80
ــما هبــا       لتجممي:ــا للممارســة الســلمية للحقــون األساســيةأ دو األلعــال األخــم  طــري املعت

وجــب القــا ون الــدوأ. و  يــزال القــا ون مييــز ديضــا ضــد الفتيــا أ والنســاوأ   كجــمايم مب
واألاليا  الدينيـة. وعـالوة علـ  ذلـاأ   يـزال الـذين ينتـ:كون دوجـه احلمايـة للحقـون           
الونينية والدولية يفلتـون مـن العقـاب يف منـامج يـربر ا  تـ:اكا  اخلمـرية حلقـون ان سـان          

 ما ينيأ مبن لي:م دعضاو السلمة القضايية.ال  يمتكب:ا لع  املسإولني اني
و  يــزال معــدل وــا   انعــدام الــ  تفيــد التقــاريم  ــدول:ا يف مج:وريــة إيــمان     - 81

ــ  اختــذاا          ــاله وال ــذكورة دع ــن اخلمــوا  التشــميعية امل ــالمطم م ــثري اجلــز  ل انســالمية ت
البلـد لعقولـة انعـدام.    احلكومةأ ولمطم احلوار الناد  والمام  إل دراسة مزايـا اسـت دام   

وهلذا الغمضأ يواصة املقمر اخلا  وم السلما  عل  النظم يف دراسـة اآلراو املشـتمكة   
لشىلن األسباب اجلذرية نساوة استعمال امل درا  وانجمام يف مج:ورية إيمان انسـالميةأ  

را . لضال عن رراو تلا السلما  لشىلن اآللار المادعـة لسياسـا  البلـد املتعلقـة لامل ـد     
ددلـة مولـون هبـا عـن اآللـار المادعـة       ”توجـد   ويود املقـمر اخلـا  دن يشـري ديضـا إل د ـه       

ــد      ــدام عنـ ــة انعـ ــم عقولـ ــة يف دلـ ــا  جتميبيـ ــق د  دراسـ ــذلا مل حتقـ ــدام. كـ ــا   انعـ حلـ
مثـة وـمب    “است دام:ا عل   مان دوس  كعقولة  وذجيـة يف محـال  وفـا النظـام العـام     

لالمطم من ذلاأ يتيح إلقاو  ظـمة سـميعة علـ  التـدلق املتزايـد      . و(94)البلد عل  امل درا 
للم درا  طري املشموعة وايـادة إسـاوة اسـتعمال امل ـدرا  يف البلـد لكـمة متعمقـة عـن         

 دلم تج احلكومة إااو هذه الظاهمة.
ــذا يواصــة املقــمر اخلــا  منادــدة الســلما  إعــالن واــ  مإاــ   ســت دام      - 82 ول

مبوجــب القــا ون  “دــديدة اخلمــورة”جلميــ  اجلــمايم الــ    ُتعــد   عقولــة انعــدام لالنســبة
الدوأأ ويدعو السلما  إل النظم يف العمة م  اجل:ا  املعنيـة الدوليـة والونينيـة لتعـدية     
اوا ين:ا املتعلقة مبكالحة امل درا  مبا يتماد  م  اتفاايـا  وقـون ان سـان الدوليـة الـ       

لا لي:ا. كما جلم السلما  عل  إعادة النظم يف القـوا ني  ُتعد مج:ورية إيمان ا سالمية نيم
ُتعــد جــمايم مبوجــب القــا ون الــدوأ جــمايم تســتوجب عقولــة   الــ  جتعــة األلعــال الــ   

انعدام. وينادد املقمر اخلا  احلكومة ديضا دن تنبذ انصالوا  اجلزيية ودن حتظـم لـورا   
__________ 

ــان  ”وقــون ان ســان  ل األمــم املتحــدة مفوضــية (94)  ــة انعــدامح احلجــج وا جتاهــا  واآلل أ 2014 أ“ بــذ عقول
 من النص ا  كليز . 70  
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لون لىلتم دلـماد دون الثامنـة عشـمة مـن     ودون دمول إعدام امممني األوداثأ الذين يُعم
 العمم وا  ارتكاهبم جلمايم تستوجب عقولة انعدام.

و  يزال املقمر اخلا  يشعم لالقلق ديضا لشىلن األ شمة اجلارية ال  تشـكة عـدم    - 83
ــا أ       ــبريأ وتكــوين اجلمعي ــة التع ــاوتمام ومي ــة حلقــون ان ســان ل ــد لا لتزامــا  الدولي تقيُّ

 أ واحلرول عل  املعلومـا . ويشـري إل د ـه لـالمطم مـن تىلكيـد احلكومـة        والتجم  السلم
وميـة الـمد  والتعـبريأ ود شـمة وسـايط انعـالم ووميـة التجمـ  السـلم  حتظـ            ”عل  دن 

لي:ـا تلـا الـ      أ لسن األ شمة ال  تعد لارسة مشموعة لتلـا احلقـونأ مبـا   “لاحلماية دايما
حلكوميةأ كثريا ما تستوجب توجيـه اـم لتعـمي     تمكز عل   قد انجماوا  والسياسا  ا

األمن الوني  لل مم. وجلم املقمر اخلا  السلما  عل  تعزيـز جوا ـب اـا ون الرـحالة     
أ لضــمان محايــة األدــ ا  مــن األلعــال الــ  تضــم  ميــة توصــية املعلومــا   1985لعــام 

ورية حلمايـة وقـون   واأللكار لشىلن القضايا العامة والسياسية لني املـوانيننيأ الـ  تعـد ضـم    
دخم . وجلم املقمر اخلا  احلكومة ديضـا علـ  إعـادة النظـم يف جوا ـب السياسـا  الـ         
تقــوض وقــون األلــماد يف تكــوين اجلمعيــا  والتجمــ  مــ  األدــ ا  الــذين ميــاللوتم يف  

 التفكري ألطماض تعزيز األ شمة السلمية.
د  لكة من العن  ضد املـمدة  ويموب املقمر اخلا  لاجل:ود املبذولة مإخما للتر - 84

ــيم واأل شــمة ا اترــادية. ويشــج  املقــمر         ــدم ان رــاا يف املشــاركة يف التعل ودوجــه ع
اخلــا  احلكومــة علــ  مواصــلة تعــدية القــوا ني مبــا يتمادــ  مــ  التزامااــا القا و يــة ومــ      
م التع:ــدا  الــ  امعتــ:ا دلنــاو ا ســتعماض الــدور  الشــامة  مايــة متتــ  املــمدة علــ  اــد    

املساواة متاما  قوا:ا املد ية والسياسيةأ وا جتماعيـةأ وا اترـاديةأ مبـا يف ذلـا وقوا:ـا      
 يف ومية التنقةأ والعمةأ واحلق يف عدم التعمض للتمييزأ وخاصة يف مكان العمة.

وتإكد احلكومة يف معمض ردها علـ  هـذا التقميـمأ دن مج:وريـة إيـمان انسـالمية        - 85
. ليــد دن القيــود “ن مجيــ  دتبــا  الــديا ا  الممسيــة ولقــا للقــا ونضــمان وقــو”تعمــة علــ  

املفموضـة علـ  وقــون األاليـا  الدينيــة يف البلـد   تــزال تشـكة مرــدرا للقلـق العميــق.       
تزال التدالري ال  تستبعد األاليا  الدينيةأ و  سيما دتبا  الديا ا  طري الممسيـةأ مـن    و 

ملد يــة والسياســية وا جتماعيــة دو ا اترــاديةأ دو الــ   دوجــه احلمايــة القا و يــة حلقــوا:م ا 
تفمض ايودا خاصة علـ  لارسـا  دو مظـاهم معتقـداامأ تنتـ:ا التزامـا  البلـد مبوجـب         
الع:ــد الــدوأ اخلــا  لــاحلقون املد يــة والسياســية وينبغــ  الترــد  هلــا. و  يــزال دتبــا     

  عمليـا  اعتقـال وباكمـة لسـبب     المواي  الدينية الممسية وطري الممسية يبلغون عن واو
عبـــادامأ ومشـــاركت:م يف دـــإون الموايـــ  الدينيـــة مبـــا يف ذلـــا يف املســـاكن اخلاصـــة.   
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جلم املقمر اخلا  السلما  عل  ا عتماا لىلن ومية الدين دو املعتقد تستتب  وميـة   ولذا
ايــد  اختيــار الــدين دو املعتقــد ودن التــدالري الــ  تفــمض ايــودا خاصــة علــ  لارســة العق         

األخم أ دو ال  تفمض التميز لسبب الدين دو املعتقدأ تنت:ا ضـمان تـولري احلمايـة علـ      
 من الع:د الدوأ اخلا  لاحلقون املد ية والسياسية. 26ادم املساواة مبوجب املادة 

و  يزال املقمر اخلا  يشعم لا  زعاج لسبب التقاريم الواردة من دلـماد نيوايـ     - 86
ة لشىلن عمليا  ا عتقال التعسف  وا وتجااأ والتعذيب واحملاكمة لسـبب  األاليا  انلني

د شمة حتظ  لاحلماية وتموج احلقون ا جتماعيـة وا اترـادية والثقاليـة واللغويـة. وجلـم      
املقمر اخلا  السلما  عل  ا عتماا لىلن احلوار واملشـاركة الشـاملة جلميـ  املـوانينني يف     

اسا ملبادرا  دايمة تعـا  الفقـم والتنميـةأ وتفيـد ديضـا يف      قتم  متنو  ميكن دن تشكة دس
تعزيز دوجه احلماية حلقون مجي  األاليا  انلنية يف البلـد. ويشـج  املقـمر اخلـا  كـذلا      

 السلما  عل  ضمان محاية واوتمام وقون دلماد دكثم نيواي  البلد ضعفا.
ن للحكومـة دن حتسِّـن   ويإكد املقـمر اخلـا  مـن جديـد اعتقـاده الماسـآ لىل ـه ميكـ         - 87

لرـورة كـبرية والـة وقــون ان سـان يف البلـد مـن خــالل التنفيـذ الكامـة للتوصـيا  الــ           
. ولذا لس ـه جيـدد نيلباتـه مبواصـلة     2014اربل  يف ختام ا ستعماض الدور  الشامة لعام 

ــذ توصــيا        ــد مــن دجــة منااشــة خمــة احلكومــة املتعلقــة لتنفي ــارة للبل ــسجماو اي احلــوار ول
عماض الــدور  الشــامة هــذه واستكشــاا ُســُبة لنــاوة ميكــن هبــا للمكلــ  لالو يــة    ا ســت

ولثل  انجماوا  اخلاصة اآلخمين دعم ج:ود ان فـاذ الـ  يقـوم هبـا البلـد. ويـم  املقـمر        
سنوا  من العمة لمصـد والـة البلـدأ وإاامـة عالاـة لنـاوة        6يقمب من  اخلا  د ه لعد ما

ان سـان يف إيـمان اـدرا مـن الثقـةأ الـ  جيـب تعزيزهـا          م  احلكومةأ تستحق والـة وقـون  
 لبذل ج:ود ملموسة وحتقيق  تايج مت:د السبية لتقدم ملحوز.

 


