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 الدورة السبعون
 )ج( من جدول األعمال 27البند 

اإلنسان ومحايتـاا  حـا     تعزيز حقوق 
والتقـــــاريد املقدمـــــة  حقـــــوق اإلنســـــان

   املقدرين واملمثلني اخلاصني من
 حالة حقوق اإلنسان يف مجاورية إيدان اإلسالمية  

 
  مذكدة من األمني العام*  

 موجز 
يتشدف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة التقديد اخلامس املتعلـ  االـة حقـوق     

اص املعــحب االــة حقــوق اإلنســان اإلنســان يف مجاوريــة إيــدان اإلســالمية املقــدم مــن املقــدر اخلــ
. وقـد قـدم املقـدر    72/72مجاورية إيـدان اإلسـالميةو واقـاق لقـدار حلـس حقـوق اإلنسـان         يف

(و وقـدم  A/69/356اخلاص تقديده املؤقت الدابع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني )
(و الــ  A/HRC/28/70تقديـده الدابـع إىل حلـس حقـوق اإلنسـان يف دورتـم الثامنـة والعشـدين )        

 .مدد خالهلا اجمللس و ية املقدر اخلاص للمدة الدابعة
تفاصيل مجيع انتااكا  حقوق اإلنسان املدتكبة يف البلـد الـ    و  تدد يف هذا التقديد  

ن حالـة حقـوق اإلنسـان السـا دةو     أبلغ هبـا املقـدر اخلـاص. أـ  أن التقديـد يقـدم ةـة عامـة عـ         
التدكيز علـ  مسـا ل عامـة تشـكل عقبـا  أمـام قـدرة حكومـة مجاوريـة إيـدان اإلسـالمية             مع

لية يف ما يتعل  اقوق اإلنسـانو اـا يف كلـل التوصـيا      عل  ا متثال لواجباهتا والتزاماهتا الدو
 .7122ال  قبلتاا احلكومة يف هناية استعداضاا الدوري الشامل يف آكار/مارس 

 
 
 

 .الوثيقة بسبب املشاورا  مع أصحاب املصلحة املعنينيو اا يف كلل الدول األعضاء هذه تأخد تقدمي * 

http://undocs.org/ar/A/69/356
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/70
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االــة حقــوق اإلنســان يف مجاوريــة إيــدان     تقديــد املقــدر اخلــاص املعــحب      
 بعنياإلسالمية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الس

 
 مقدمة -أو   

يدحــب املقــدر اخلــاص با تفــاق النــووي املــمجم مــؤخدا بــني مجاوريــة إيــدان اإلســالمية  - 2
 ملكـة وامل وادنسـاو  والصـنيو  وأملانيـاو  ووبلدان حموعة اخلمسة زا ـدا واحـدا )ا دـاد الدوسـ     

 السـالم  بـني  الوثيـ   للتـداب   ونظـدا . (2)7122 يوليم/متوز 21 يف( املتحدة والو يا  املتحدةو
ــ ــع لل ــزاءا       والتنمي ــم مــن را ــا يتبع  ة وحقــوق اإلنســانو مــن اةتمــل أن يكــون لالتفــاق وم

ا قتصـادية أثـد إيبـاض مضـاعى علـ  حالـة حقـوق اإلنسـان يف البلـدو و  سـيما يف مـا يتعلــ             
 .(7)احلقوق ا قتصادية وا جتماعيةبالتمتع ب

ــة الضــمانا        - 7 ــاه بشــكل خــاص إىل وضــو  عــدم اعالي ــدر ا نتب اإلنســانية ووجــم املق
نســان يف البلــد منــذ عــام وجــم التــأث  الســلا لل ــزاءا  ا قتصــادية علــ  حالــة حقــوق اإل  يف

ــد  7127 ــدة A/67/369)انظـ ــدا  A/HRC/22/56؛ و 7و الفقـ و A/68/503؛ و 27-22و الفقـ
 (.72-71و الفقـــــدا  A/69/356؛ و 77و الفقـــــدة A/HRC/25/61؛ و 22-66الفقـــــدا  

شل يف أن اجلزاءا  ا قتصادية قد أثد و بصورة مباشدة أو أ  مباشدةو علـ  ا قتصـاد    و 
  ما يبدو أهنا قد سامهت يف ارتفـا  تكـاليى السـلع األساسـيةو     والدعاية الصحية والبيئة. وعل

وأثد  عل  مـا يظاـد يف سـبل احلصـول علـ  األدويـة واللـوازم الأبيـة. وأد  هـذه الظـدوف           
أيضا إىل إأالق املشاريع الت اريةو وزيادة البأالةو وكـان هلـا أثـد كـب  علـ  مسـتوش املعيشـة        

 (.99و الفقدة A/68/377و  ؛17و الفقدة A/67/327و  ؛72-79و الفقدا  A/69/356)انظد 
التأـور للحكومـة مضـاعفة جاودهـا     ويعدب املقدر اخلاص عـن أملـم يف أن يتـيذ هـذا      - 9
وتتحمـل احلكومـة    .(7)إيـدان اإلسـالمية  إرساء محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا يف مجاوريـة    يف

مسؤولية الوااء جبميع التزاماهتا القانونية الدوليةو ويش ع املقدر اخلـاص السـلأا  علـ  جعـل     
حقوق اإلنسان أولوية من األولويا . وهذا يشمل دسني التعاون مع آليا  حقـوق اإلنسـان   

 املسا ل الواردة يف هذا التقديد.لألمم املتحدةو و  سيما اآلليا  املسؤولة عن رصد  التابعة

__________ 

املتحـدة يدحـب با تفـاق النـووي     خـب  حقـوق إنسـان يف األمـم     ”ة األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـانو   مفوضي (2) 
 .7122متوز/يوليم  21و “اجلزاءا  اورانو ويدعو إىل راع إيدا مع

خـب    و‘دكيز عل  حقـوق اإلنسـان يف إيـدان   حان الوقت اآلن للت”’األمم املتحدة حلقوق اإلنسانو  مفوضية (7) 
 .7122متوز/يوليم  22و “فدصة ال  أتاحاا ا تفاق النووياألمم املتحدة يدحب بال

http://undocs.org/ar/A/67/369
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/56
http://undocs.org/ar/A/68/503
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/61
http://undocs.org/ar/A/69/356
http://undocs.org/ar/A/69/356
http://undocs.org/ar/A/67/327
http://undocs.org/ar/A/68/377
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وما زالت السلأا  صامتة بشأن الألبا  املتكدرة املقدمـة مـن أجـل إجـداء زيـارا        - 1
ــام     ــذ ع ــة من ــداءا        7122 و 7112قأدي ــا  إج ــار ت ــة يف إإ ــني بو ي ــب املكلف ــن جان م

ــى بو    ــة واملكلـ ــيعية خاصـ ــوا    مواضـ ــ  التـ ــدو علـ ــ، للبلـ ــة امللصـ ــة (9)يـ . ورد  احلكومـ
نـداء   27رسـا ل تتضـمن ادعـاءا  و     9رسالةو اا يف كلـل   22رسالة واحدة من أصل  عل 

. ويف تعليقــا   7122عــاجالو بثعثــت يف الفتــدة مــن كــانون الثا /ينــايد إىل أيلول/ســبتممج        
ــم  الســلأا  علــ  التقديــ  ــددود علــ  عــدد   جتــدي”د املــذكورو أاــاد  الســلأا  بأن تدمجــة ال

ســـبع مكلفـــني ”وأشـــار  أيضـــا إىل أن  .“يئـــا  املســـت وبةالدســـا ل وستدســـل إىل اهل مـــن
و “تابعــة للم لــس زاروا إيــدان  بو يــا  مواضــيعية يف إإــار إجــداءا  خاصــة وأادقــة عاملــة  

دعــوة وجاــت مــؤخدا إىل املقــدر اخلــاص املعــحب بــاحل  يف القــذاء. أــ  أن املقــدر اخلــاص    وأن
 .7112ح  أنم  م يزر البلد أي مكلى بو ية منذ عام يال
. (1)ا دعـاءا  املقدمـة يف تقـاريده    وتواصل احلكومة التحاور مع املقدر اخلـاص بشـأن   - 2

وعقد املمثل الدا م يف جنيى وواد مشل أعضاء مـن اجلاـاز القضـا   واجمللـس األعلـ  حلقـوق       
را  اجتماعــا  مــع املقــدر اخلــاص لــداإلنســان ووزارة اخلارجيــة ور ــيس قــوا  مكااحــة امل

ملناقشــة خأــورة مشــكلة امللــدرا  الــ  تواجــم الشــعب  7122أيلول/ســبتممج  26و  22 يف
ثــــ   وكــــذلل اســــت ابة احلكومــــة هلــــذه األوضــــا . وتــــدد املعلومــــا  الــــ  أ   واإليــــدا 

 ا جتما  يف الفد  التا . هذا يف
املقدمـــة مـــن الـــدول األعضـــاء  772الــــ وأعـــاد املقـــدر اخلـــاص النظـــد يف التوصـــيا   - 6
اوريــة إيــدان اإلســالمية أثنــاء اجلولــة الثانيــة مــن استعداضــاا الــدوري الشــامل يف تشــدين  مج إىل

الــ  قبلتــاا احلكومــة يف هنايــة كلــل   291و باإلضــااة إىل التوصــيا  الـــ 7121األول/أكتــوبد 
ــارس   ــا تنا  )انظــد اجلــدول(.  7122ا ســتعدايف يف آكار/م ــدادش التوصــيا    وكــث ا م ــت ا ول

 ة متعــددةو وإمــا شــ عت احلكومــة علــ حقوقــا مدنيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصــادية وثقاايــ
تعزيز محاية هذه احلقوق و/أو عل  وقى املمارسا  ال  تنتال تلل احلقوق. وأثـ   مسـألة   

ا واـود  توصـية أحالتـا   22متتع املدأة بالكامل وعلـ  قـدم املسـاواة مـع الدجـل هبـذه احلقـوق يف        
 .كثد إثارة للقل  خالل ا ستعدايفتنتم  إىل مخس حموعا  إقليمية وشكلت املسألة األ

  

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspxانظد  (9) 

 .http://shaheedoniran.org  انظد املوقع الشبك  للمقدر اخلاص (1) 

http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx
http://undocs.org/ar/http:/shaheedoniran.org
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 ةة عامة عن املسا ل ال  أث   والتوصيا و حسب مسألة حقوق اإلنسان  
 

 الفئات
عدد املرات اليت أثريت فيهاا  

 توصية 192مسائل يف 
النساا ة املئو ااة لئلسااائل الاايت 

 توصية 192أثريت يف 
عاادد الصوصاايات 

 املق ولة
النسااااااا ة املئو اااااااة 

 لئصوصيات املق ولة
 29,2 22 92,2 292 احلقوق املدنية والسياسية     

ــني   ــني اجلنســـــ ــاواة بـــــ  املدأة/املســـــ
)اــا يف كلــل التصــدي  علــ  اتفاقيــة 
القضــاء علــ  مجيــع أشــكال التمييــز  

 61,72 92 27.22 22 ضد املدأة(

 72,2 11 21,7 16 وا قتصاديةاحلقوق ا جتماعية والثقااية 

ــعيد     ــ  الصـ ــان علـ ــوق اإلنسـ ــز حقـ تعزيـ
 27,2 97 21,2 11 الوإحب

ــا   ــ  ا تفاقيـــــــ ــدي  علـــــــ  التصـــــــ
 يشــمل اتفاقيــة القضــاء علــ       )اــا

 7,2 2 7,2 11 مجيع أشكال التمييز ضد املدأة(

 22,2 9 6,7 76 األقليا  الدينية

 26,7 21 9,2 29 حقوق الأفل

 21,6 22 9,2 29 اإلعاقةحقوق كوي 

ــل     ــا  ومزدوجــو املي ــون واملثلي املثلي
 1,1 1 7,7 27 اجلنس  ومقايدو اهلوية اجلنسانية

 72,6 7 2,2 2 حقوق األقليا  اإلثنية

 211,1 7 1,2 7 حقوق املسنني

972 اجملمو    211  262   

 
مسـتقلة تتصـل بتعزيـز احلقـوق ا جتماعيـة      مسـألة   19أثار  أألبية التوصيا  ال  قبلتاا احلكومـة    مالحظة 

 والثقااية وا قتصادية.
  
ويالح  املقـدر اخلـاص أن عـددا مـن التوصـيا  الـ  راضـتاا احلكومـة متثـل مسـارا             - 2

عمــل مــن شــأهنا أن تفضــ  إىل تعزيــز محايــة احلقــوق املدنيــة والسياســيةو وكــذلل املضــ  قــدما   
شأهنا دسني احلفاظ عل  حقوق املـدأة. ويشـمل كلـل     بالتوصيا  ال  قبلتاا احلكومة وال  من

ال  حثت احلكومة عل  التصدي  عل  اتفاقية القضاء عل  مجيع أشـكال   21مجيع التوصيا  الـ 
أة علـ  قـدم املسـاواة مـع الدجـل      التمييز ضد املدأةو وإزالة احلواجز ال  دـول دون مشـاركة املـد   

 .احلماية القانونية للنساء واألإفال من العنى املزن التعليم والعمل أو توا  املزيد من  يف
واملعلوما  املقدمة من اجملتمع املد  واحلكومـة واألاـداد والـ  تفيـد بـأن ا نتـااكا         - 2

املزعومة ملا هلم من حقوق أو حلقـوق اآلخـدين خـالل الفتـدة املشـمولة بـالتقديد توضـذ بعـ          
ة الشـواأل الـ  أثـ   أثنـاء ا سـتعدايف الـدوري       التحديا  األكثد إحلاحـا الـ  تواجـم معاجلـ    
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مقابلـة   11ويشمل كلل املعلوما  ال  مجعت عـن إديـ  أكثـد مـن      .7121الشامل يف عام 
ــل    ــاو وأوسـ ــاو يف أملانيـ ــارا  إىل كولونيـ ــالل زيـ ــد  خـ ــن  جـ ــدة مـ ــد يف الفتـ إىل  29و ومدريـ

مقابلـة إضـااية جـد  عـن إديـ  سـكايب        91. ومجعت معلوما  مـن  7122أيار/مايو  71
مـن أاـداد موجـودين داخـل      7122حزيدان/يونيـم   91 كانون الثا /ينـايد إىل  2يف الفتدة من 

ــدة           ــة خــالل الفت ــاريد مقدم ــة تق ــا. وجــد  أيضــا دراس ــدان اإلســالمية وخارجا ــة إي مجاوري
اإلنســـان ومــدااعني عنـــاا يوجــدون داخـــل البلـــد    املشــمولة بـــالتقديد مــن منظمـــا  حلقــوق   

وخارجمو باإلضااة إىل قـوانني ومشـاريع قـوانني وبيانـا  وتقـاريد حكوميـةو وتفاصـيل معنيـة         
 حيلت مباشدة من احلكومة ردا عل  إلبا  للحصول عل  املعلوما .أ 
 

 احلقوق املدنية والسياسية - ثانيا 
 احل  يف احلياة - ألى 

التوصيا  املنبثقة عن نتا ج ا ستعدايف الدوري الشامل إىل النداءا   انضاات عشدا  - 7
اســتلداماا  إىل إعــادة النظــد يف القا مــة منــذ أمــد إويــل الــ  تــدعو مجاوريــة إيــدان اإلســالمية  

لعقوبة اإلعدام. وحثت الدول األعضاء احلكومة عل  اختاك خأوا  عاجلةو عل  األقلو لتأبي  
ــة اإلعــدام واقــا للمعــ  ــاا قصــد تأبيقاــا علــ    اي  الدوليــعقوب اجلــدا مو  “أخأــد”ةو بوســا ل من

عامــا وقــت ارتكــاب   22واســتلداماا اقــ  بالنســبة لألاــداد الــذين كانــت أعمــارهم تت ــاوز   
اجلدمية. ودعت التوصيا  أيضا احلكومة إىل النظـد يف التللـ  عـن الـدجم كشـكل مـن أشـكال        

 .ع أحكام اإلعدام هبدف إلقا ااالعقاب وحثتاا عل  تأبي  وقى اختياري عل  مجي
ومع كللو تواصل مجاورية إيدان اإلسالمية إعدام املزيد من األاداد أكثد من أي بلـد   - 21

 7112آخد يف العا م حسب الفدد الواحـد. وتتزايـد عمليـا  اإلعـدام اعـدل ها ـل منـذ عـام         
 حالـة.  229و و إك سث ل عدد مدو  من حا   اإلعدام هـ 7121وقد بلقت كروهتا يف عام 

السـبعة األوىل مـن هـذا العـام.     ويقال إن هـذه الزيـادة تسـارعت اعـدل مـذهل خـالل األشـاد        
ــد ــل إن  اق ــدموا شــنقا حــ      671قي ــل أع ــ  األق ــددا عل ــام 7122أيلول/ســبتممج  22 ا و من
. (2)إعــدام علــ  األقــل جــد  علــ  املــأل حالــة  99وقيــل إن  وحــد . نســاء 21األقــل  علــ 
كـانون   2حالة إعدام يف الفتدة مـن   671شكل األولو جد  عل  األقل هو مبني يف ال وكما

ــايد إىل  و وهــو مــا حيتمــل أن يبعــل معــدل اإلعــدام خــالل    7122أيلول/ســبتممج  22الثا /ين
  عاما. 72يف أعل  مستوياتم منذ حنو  7122النصى األول من عام 

__________ 

 ./www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/irans-staggering-execution-spree انظد (2) 

http://undocs.org/ar/www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/irans-staggering-execution-spree/
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 الشكل األول  
 7122متوز/يوليم  22إىل  7111من عام حا   اإلعدام يف مجاورية إيدان اإلسالميةو   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ــوق         - 22 ــا  حق ــاا منظم ــ  وثقت ــدام ال ــة حــا   اإلع ــو  أالبي وأنكــد  الســلأا  وق
ــت تقـــ      ــالتقديدو وإلبـ ــمولة بـ ــدة املشـ ــالل الفتـ ــان خـ ــا   اإلنسـ ــ  وقوعاـ ــاص علـ ــل خـ دمي دليـ

عــن املكلفــني بو يــة يف إإــار إجــداءا  خاصــة أدان التصــاعد   بيــان مشــتدد صــادر  علــ  ردا
. ونشــد  لتلــى منظمــا  (6)7122عــدام يف وقــت ســاب  مــن عــام  الســديع يف عمليــا  اإل

و إىل جانــب 7122و  7121حقــوق اإلنســان هويــة أالبيــة مــن قيــل إهنــم أعــدموا يف عــام    
ــزعم أن أحكــام اإلعــدام إبقــت  أمســاء مداكــز ا حت ــاز ح  يف تعليقــا  احلكومــة  . و(2)يــي ي

هذا التقديدو أكد  أن إابع تنو  التفاصيل املقدمة مـن منظمـا  حقـوق اإلنسـان يـبني       عل 
 ااتقارها إىل الصحة.

ــدان      - 27 ــة إي ــد الواضــذ يف حــا   اإلعــدام يتصــل بــدد مجاوري وعلــ  مــا يبــدو أن التزاي
ــداقا  امللــدرا  وارتفــا  مســتويا  تعــاإ  امل     ــد ت ــ  تزاي ــد.  اإلســالمية عل لــدرا  يف البل

يف املا ــة علــ  األقــل مــن حــا   اإلعــدام الــ  جــد  يف األشــاد الســتة  67احســب مــا قيــل 
كانت بسبب جدا م متصلة بامللدرا . وتدش احلكومة أن اآلثار الـ    7122األوىل من عام 

__________ 

 .http://en.humanrights-iran.ir/news-22714.aspxانظد  (6) 

-www.iranhrdc.org/english/publications/human-rights-data/chart-of-executions/1000000564-ihrdcانظـــــــــد  (2) 

chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2015.html. 

http://undocs.org/ar/http:/en.humanrights-iran.ir/news-22714.aspx
http://undocs.org/ar/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://undocs.org/ar/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://undocs.org/ar/www.iranhrdc.org/english/publications/human-rights-data/chart-of-executions/1000000564-ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2015.html


A/70/411 
 

 

15-12582 7/35 

 

ا  خيلفاا ا جتار بامللدرا  عل  الصحة وأمن الشعب اإليدا  يبعل اجلدا م املتصـلة بامللـدر  
 اجلدا مو وبالتا  اا  تستح  أن تعتمج من اجلدا م املوجبة لعقوبة اإلعدام. “أخأد”
شـل، اعتثقلـوا لالشـتباه يف     721 111وأااد املسؤولون اإليدانيون بأن ما   يقل عن  - 29

ــلة بامللـــــدرا  يف الفتـــــدة مـــــن آكار/مـــــارس     إىل آكار/ 7122ارتكـــــاهبم جـــــدا م كا  صـــ
يف املا ـة مقارنـة بالسـنة السـابقة بالنسـبة هلـذه ا عتقـا  و         2قـدرها  و أي بزيادة 7127مارس 

يف املا ـة علـ  األقـل مـن املسـ ونني يف البلـد        21وأنم حسب بع  التقديدا  الدمسية يقـال إن  
سث نوا  رتكاهبم جدا م هلا صلة بامللدرا . ويذكد بع  اخلـمجاء اإليـدانيني يف حـال اسـتعمال     

رها أن الضقوط ا قتصادية املتزايدة الناجتـة عـن اجلـزاءا  راـا تسـببت      امللدرا  واحلد من ضد
يف ظاور أوجم سلود أكثد خأورة يف صفوف بع  متعـاإ  امللـدرا  يف البلـدو بـالدأم مـن      

ــ، املناعــ       ــ وس نق ــا  بشــأن ا ــ  معلوم ــة احلصــول عل ة البشــدية/اإليدز وأدوا  احلــد  إمكاني
 .(2)األضدار من
و شدد املسؤولون اإليدانيـون  7122وخالل اجتما  مع املقدر اخلاص يف أيلول/سبتممج  - 21

شل، ميوتون سنوياق  21 111شل، عل  األقل وما يناهز  1 111عل  أن ما بني أكثد من 
ــأن     ــادوا ب ــد. وأا ــدد الشــدإة تعدضــوا أيضــاق    27 111نتي ــة لتعــاإ  امللــدرا  يف البل مــن أا

يف إإـار   “اشتباد مسلذ” 211سنوا  اخلمس األخ ة يف أكثد من لإلصابة أو املو  خالل ال
مكااحــة ا جتــار بامللــدرا . وأكــد هــؤ ء املســؤولون علــ  أن عقوبــة اإلعــدام تشــكل رادعــاق   

الــذين  مناســباق ملــن يثحتمــل أن يصــبحوا حــدمني. وككــدوا أن العقوبــة تأبــ  اقــ  علــ  اجملــدمني  
عادي مـن امللـدرا  الـ  تعتمجهـا احلكومـة خأـ ةو        يدانون باست اد كميا  كب ة بشكل أ 

البلوريو وأن هناد ضمانا  قضـا ية كاايـة سـارية ودتـدم لكفالـة       ومناا األايون وامليتامفيتامني
 األمـم  مكتـب  عدم إدانة املدع  عليام باخلأأ. وأشار املسؤولون أيضاق إىل بيانـا  صـدر  عـن   

اجلاود ال  تبذهلا احلكومـة بقـديف إبـداء التأييـد الـدو       واجلدمية بشأن  بامللدرا  املعحب املتحدة
 .(7)هلذا الناج الذي تتبعم

وقـــد صـــدر  بعـــ  اآلراء املتضـــاربة عـــن مناقشـــة وإنيـــة جاريـــة بشـــأن األســـباب     - 22
ا جتماعية وا قتصادية الكامنـة وراء تعـاإ  امللـدرا  يف البلـد. اقـد بـدأ عـدد مـن المجملـانيني          

و يف النظد يف أسس السياسا  املتعلقة بامللـدرا   7121  و أواخد عام وموظف  اجلااز القضا
ال  تنا اا مجاورية إيدان اإلسالمية يف التصدي للظاهدةو مشددين عل  ضدورة النظد يف نثاثـج  

__________ 

ــد   (2)   Abbas Deilamizade and Sara Esmizade, “Economic sanctions against Iran, and drug use inانظـــــــــــــــ

Tehran, Iran: a 2013 pilot study”, Informa Healthcare USA, 2015. 

 .www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/news-and-mutilmedia.htmlانظد   (7) 

http://undocs.org/ar/www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/news-and-mutilmedia.html
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جديـــدة. ويف وقـــت ســـاب  مـــن هـــذا العـــامو انضـــم عـــدد مـــن اةـــامني إىل هـــؤ ء املســـؤولني  
ــأث  الددعــ  لعقوبــة  اإلعــدام. وأكــد بعــ  اةــامني أن ضــلامة عــدد حــا       ستكشــاف الت

ا عتقال واإلدانة املدتبأـة بامللـدرا  تثثبـت عـدم اعاليـة القـوانني اإليدانيـة املتعلقـة بامللـدرا و          
ينبق  أ  يثتدجم إىل تكثيى  ستلدام ”ولكنام حذروا من أن ااتقار القوانني إىل عنصد الدد  

ي  العقوبــا  الســ نية لــن يكــون اعــا ق دون استئصــال  ختفــ”. وأضــاف آخــدون أن “العقوبــة
 . “األسباب اجلذرية لالجتار بامللدرا 

اإلنسانو حممـد جـواد  ريبـا و أنـم يبـدي       حلقوق األعل  للم لس العام وأشار األمني - 26
. وقــال يف (21)حاليــاق اســتعدايف مســألة اســتلدام عقوبــة اإلعــدام يف اجلــدا م املدتبأــة بامللــدرا 

يف املا ة من  21ستزول  ق المجملان عل  القانونوإكا جنحنا وصدَّ”  7121ة جد  يف عام مقابل
 .“حا   اإلعدام

و  تزال تدد تقاريد عن حا   احلكم باإلعدام عل  أاداد بسبب معتقداهتم. اقد ك كد  - 22
أن حممد عل  إاهديو وهو كاتب معدوف يف حـال نظديـا  الأـب البـديل ومؤسـس حموعـة       

ــان حلقــم ” ــم     و وهــو معاــد يصــى “عدا ــةو قــد حثكــم علي ــالفنون والثقاا ــم ياــتم ب يف  نفســم بأن
. وقـد صـدر هـذا احلكـم بينمـا      “اإلاسـاد يف األريف ”باإلعـدام بتامـة    7122آب/أأسأس  2

إهانـة املقدسـا    ”كان السيد إاهدي يقض  أصالق عقوبـة سـ نية مـدهتا مخـس سـنوا  بتامـة       
. وكان السـيد إـاهدي قـد اعتثقـل أول مـدة يف عـام       (22)م السلميةيف ما يتعل  بأنشأت “]الدينية[
يومـاق قبـل    62وك كـد أنـم بقـ  يف احلـبس ا نفـدادي مـدة        “هتديد األمن القوم ”بتامة  7121

 .(27)اإلاداج عنم
  

ــن  - باء  ــة م ــذيب احلــ  يف احلماي ــن وأــ ه التع ــة ضــدوب م ــة أو املعامل  القاســية العقوب
 املاينة أو الالإنسانية أو
خالل الفتدة املشمولة بالتقديدو وقعـت عـدة حـا   مـث ة للقلـ  انأـو  علـ  عقـاب          - 22

خضـع لعمليـة    “محيد س”و ك كد أن شاباق يعدف باسم 7122جسدي. اف  كانون الثا /ينايد 

__________ 

 .www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/iran-end-death-penalty-drug-cases.html#ixzz3gB03KBUwانظد   (21) 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16294&LangID=Eانظد   (22) 

 .www.iranhumanrights.org/2014/11/mohammad-ali-taheriانظد   (27) 

http://undocs.org/ar/www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/iran-end-death-penalty-drug-cases.html#ixzz3gB03KBUw
http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16294&LangID=E
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2014/11/mohammad-ali-taheri
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هـاجم   7112جداحية نثزعت اياا عينم اليسدش وأكنم اليمىنو كعقوبة مدتبأة ااد  وقـع عـام   
 .(29)آخد باحلم  وتسبب يف اقدان الضحية لعني وأكن ايم رجالق

يف إإار القصـاص بعـدما رمـ      7122وك كد أن رجالق آخد أ عِم  قسداق يف آكار/مارس  - 27
وتش  التقـاريد الدمسيـة أيضـاق إىل أن السـلأا       (21)7117احلم  عل  وجم رجل آخد يف عام 

ــوم   ــذ  يـ ــم  76نفـ ــد األإـــ  7122حزيدان/يونيـ ــوبتني ببتـ ــدقة يف  عقـ ــبب السـ ــ ن داف بسـ سـ
 .(22)املدكزي مشاد
شلصـاق خـالل اخلمسـة عشـد      121ووا  مصدر إعالم  شـبم رمسـ و جثِلـد أكثـد مـن       - 71

يوماق األوىل من شاد رمضان بسبب عدم الصيام. وتثصّد احلكومة علـ  أن ثالثـة أشـلاص اقـ      
 تعدضوا هلذه العقوبة لدعم احتدامام لشع ة الصيام.

ــن     وتؤكــد الســ  - 72 ــاق م ــذكورة أعــاله   تشــكل نوع ــا  امل ــذيب”لأا  أن العقوب و “التع
تدمـ  إىل رد  بعـ  أنـوا  اجلـدا م وتثسـتلدم كحـل بـديل للسـ ن. وتعتـمج الل نـة املعنيـة             بل

 مـن العاـد   2اقوق اإلنسان منذ اتدة إويلـة هـذا النـو  مـن العقوبـا  مناقضـا ألحكـام املـادة         
  .(2و الفقدة A/67/327والسياسية )انظد  املدنية باحلقوق اخلاص الدو 

 
 احل  يف حدية التعب  وتكوين اجلمعيا  والت مع السلم  - جيم 

ــا        - 77 ــة التعــب  وتكــوين اجلمعي ــوانني وقارســا  تقــويف احلــ  يف حدي مــا زالــت عــدة ق
مية. و  يــزال األاــداد يتنــاقلون أنبــاء تتحــد  عــن والت مــع الســلم  يف مجاوريــة إيــدان اإلســال

ككـد  التقـاريد أن   هـذه احلقـوق بصـورة مشـدوعة. و     حا   ا حت از التعسف  بسب قارسة
كــانوا رهــن ا حت ــاز   صــحفياق وناشــأاق يف وســا   التواصــل ا جتمــاع    16  يقــل عــن  مــا
وقـد أ اـدج عـن عـدد قليـل       .(26)7122حوِكموا بسبب أنشأتام السلمية ح  نيسان/أبديل  أو

 .(22)من هؤ ء الصحفيني منذ كلل احلني

__________ 

ــد   (29)  -http://iranhr.net/2015/01/man-sentenced-to-lose-of-eye-and-ear-in-iran-doctors-deny-carrying-outانظــــ

the-sentence ؛ و/http://metro.co.uk/2015/03/06/surgeon-gouges-out-iranian-mans-eye-as-punishment-for-

acid-attack-5092033./ 

 .www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/iran-eye-for-an-eye-acid-retributionانظد   (21) 

-http://iranhr.net/2015/06/iranian-authorities-amputate-hands-of-two-prisoners-in-mashhad-prisonانظـــد    (22) 

during-ramadan./ 

 .http://en.rsf.org/iran-islamic-republic-urged-to-free-all-10-04-2015,47775.htmlانظد   (26) 

 .http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-21-01-2015,47521.htmlانظد   (22) 

http://undocs.org/ar/A/67/327
http://undocs.org/ar/http:/iranhr.net/2015/01/man-sentenced-to-lose-of-eye-and-ear-in-iran-doctors-deny-carrying-out-the-sentence
http://undocs.org/ar/http:/iranhr.net/2015/01/man-sentenced-to-lose-of-eye-and-ear-in-iran-doctors-deny-carrying-out-the-sentence
http://undocs.org/ar/http:/iranhr.net/2015/01/man-sentenced-to-lose-of-eye-and-ear-in-iran-doctors-deny-carrying-out-the-sentence
http://undocs.org/ar/http:/metro.co.uk/2015/03/06/surgeon-gouges-out-iranian-mans-eye-as-punishment-for-acid-attack-5092033
http://undocs.org/ar/http:/metro.co.uk/2015/03/06/surgeon-gouges-out-iranian-mans-eye-as-punishment-for-acid-attack-5092033
http://undocs.org/ar/http:/metro.co.uk/2015/03/06/surgeon-gouges-out-iranian-mans-eye-as-punishment-for-acid-attack-5092033
http://undocs.org/ar/www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/iran-eye-for-an-eye-acid-retribution
http://undocs.org/ar/http:/iranhr.net/2015/06/iranian-authorities-amputate-hands-of-two-prisoners-in-mashhad-prison-during-ramadan
http://undocs.org/ar/http:/iranhr.net/2015/06/iranian-authorities-amputate-hands-of-two-prisoners-in-mashhad-prison-during-ramadan
http://undocs.org/ar/http:/iranhr.net/2015/06/iranian-authorities-amputate-hands-of-two-prisoners-in-mashhad-prison-during-ramadan
http://undocs.org/ar/http:/en.rsf.org/iran-islamic-republic-urged-to-free-all-10-04-2015,47775.html
http://undocs.org/ar/http:/en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-21-01-2015,47521.html
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و تواصل تعديف الصحفيني والك تـاب والناشـأني   7122وخالل النصى األول من عام  - 79
يف وسا   التواصل ا جتماع  واملدااعني عن حقوق اإلنسان لالسـت واب وا عتقـال علـ  يـد     

دا م الثـوري اإليـدا  ووحـدا  الشـدإة املعنيـة بـاجل      الوكا   احلكوميـةو ومنـاا قـوا  احلـدس     
ن القضاء   يـزال يفـديف أحكامـاق ثقيلـة بالسـ ن علـ  األاـداد الـذين         اإللكتدونية. ويقال أيضاق إ

 “الدعاية ضد الدولـة ”ميارسون حقام املشدو  يف التعب  بأديقة سلمية بسبب جدا م من قبيل 
 .“باألمن القوم ”واإلضدار  الشلصيا  السياسية أو الدينية “إهانة” و

دا  بالســ ن أكثــد مــن ادقــ و حكمــت حمكمــة ثوريــة علــ  آتنــا 7122ويف أيار/مــايو  - 71
إهانة املدشـد  ” و “الدعاية ضد الدولة” و “الت مع والتآمد ضد األمن القوم ”عاماق بتام  27

زثعـم أن األدلـة   و .(22)“اإلسـالمية  الثـورة  حدس األعل  والد يس وأعضاء المجملان وعناصد قوا 
ــاء        ــوا أثن ــذين ك كــد أهنــم ق تل املســتلدمة ضــدها مشلــت نشــاإاا مــع أســد اةت ــزين الســابقني ال

و ورسـوماق كاريكاتوريـة   7117ا حت از خالل ا حت اجا  ال  وقعـت بعـد انتلابـا  عـام     
ايـد  و أ 7122حزيدان/يونيم  22رمستاا وأظاد  اياا املسؤولني اإليدانيني بأديقة ساخدة. ويف 

 بأن حمام  السيدة ادقدا  قد اعتثقل بعد أن صااحاا خالل جلسة معاا يف الس ن. 
ويف تعلي  املسؤولني عل  هذا التقديدو أضااوا بأن السيدة ادقـدا  كانـت متامـة أيضـاق      - 72
ايـــازة أقـــداص مدحـــة هبـــا حمتـــوش أـــ  أخالقـــ و وباهانـــة مســـؤو  إنفـــاك القـــانون خـــالل   ”

ينبق  ا نتباه إىل أن اجلدا م امللتلفـة الـ  ارتكبتـاا   صـلة هلـا باألنشـأة       ”و وأنم “ا ست واب
. وأشــاروا أيضــاق إىل أن احلكــم الصــادر ضــد الســيدة ادقــدا    “ا جتماعيــة الســليمة والقانونيــة 

خاضع لالستعدايف وأنم قد أ ادج عناا بكفالة. ولكن املقدر اخلاص يالحـ  أن السـيدة ادقـدا     
 تزال يف الس ن وقت صياأة هذا التقديد. كانت  

و حثكم عل  السيدة آتنا دا م و الناشأة يف حال حقـوق الأفـلو   7122ويف أيار/مايو  - 76
 “الت مــع والتــآمد ضــد األمــن القــوم ”عامــاق. ومشلــت التــام املوجاــة إلياــا  21بالســ ن ملــدة 

. “إخفـاء أدلـة ]جنا يـة[   ” و “إهانـة املدشـد األعلـ  واملقدسـا     ” و “الدعاية ضـد الدولـة  ” و
ويبدو أن األدلة املقدمة ضدها مشلـت أيضـاق نكاتـاق وأأنيـة احت اجيـة كانـت حمفوظـة يف هاتفاـا         
اخلاص. وأااد  التقـاريد أن السـيدة دا مـ  حوكمـت أيضـاق بشـباة امتناعاـا عـن الكشـى عـن           

دا مــ  واحلكــم الصــادر علــ  الســيدة   .(27)كلمــة ســد حلســاب زميــل هلــا علــ  موقــع ايســبود  
 .ا ستئناف قيد

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16042&LangID=Eانظد   (22) 

 .www.iranhumanrights.org/2015/05/atena-daemi-2انظد   (27) 

http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16042&LangID=E
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/05/atena-daemi-2
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ويف شباط/امجايدو ك كد أن املدع  العـام ملدينـة إاـدانو جعفـدي دولـت عبـاديو أعلـن         - 72
عن حظد إعالم  خارج عن نأاق القانون مينع أي إشارة إىل الد يس الساب  حممد خـامت . ويف  

صـادر  و أكد النا ب األول لد يس سلأة القضاء صـدور حظـد إعالمـ     7122شباط/امجايد  26
عن حلس األمن القوم  عل  نشد الصور واملقا   املتعلقة بالسيد خـامت  بسـبب دوره املزعـوم    

ــة   ”يف  ــ  الفتنـ ــدي  علـ ــادة التحـ ــى      “قيـ ــؤولني لوصـ ــ  املسـ ــتلدماا بعـ ــارة يسـ ــ  عبـ )وهـ
(. وزثعـم أن حمـدرا يف وكالـة األنبـاء ميـزان      7117ا حت اجا  ال  وقعت بعد انتلابا  عـام  

ة القضا ية قد ا صل من عملم بعـد نشـده رسـالة تعزيـة مـن وزيـد العـدلو مصـأف          املوالية للسلأ
بور حممديو إىل السيد خامت  عقب وااة والدتم. وقد نف  عدد مـن املسـؤولنيو ومنـام مكتـب     

 . (71)الد يسو وجود هذا احلظد
وهـ   وأااد  التقاريد بأن قيوداق ادضت علـ  إعـادة اـتذ رابأـة الصـحفيني اإليـدانينيو        - 72

ويف تعليقـا  مجاوريـة    .(72)7117عضو أألقتاا احلكومـة يف عـام    1 111مجعية عمالية تضم 
إيدان اإلسـالمية علـ  هـذا التقديـدو أشـار  أن اإلدارة احلاليـة تبـذل جاـوداق حلـل منازعتـاا مـع            
الدابأة وتيسـ  إحياءهـا باعـادة تنظيماـا. وأ ايـد أيضـاق أن وزارة العمـل قـد حاولـت هـ  أيضـاقو            

الل الشاور األخ ةو حّل رابأة الصحفيني املستقلني اإليدانينيو بـالدأم مـن عـدم وجـود أمـد      خ
وتدع  احلكومة اإليدانيةو يف تعليقاهتا عل  هـذا التقديـدو أن رابأـة     .(77)قضا   يسمذ هلا بذلل

 الصحفيني اإليدانيني ورابأة الصحفيني املستقلني اإليدانيني مها منظمة واحدة.
و أعلنت وزارة ا تصا   وتكنولوجيا املعلومـا  عـن إصـدار    7122أيار/مايو  9ويف  - 77

(. وك كـد أن بدنـامج البحـي    Parsijoo) “جـو  پارسـ  ”حمدد اي وإحب عل  اإلنتدنتو يـدع   
القا م عل  البحي با سـتناد إىل الكلمـا  الد يسـية يقـدم للمسـتعملني نتـا ج البحـي يف قـوا م         

ل  تأكن هبا احلكومـةو بـد ق مـن مواقـع شـبكية مدتبـة واـ  أمهيتـاا بالنسـبة          مدتبة حسب املواقع ا
و أعلنــت الســلأا  أيضــاق عــن اســتمدار  7122لبحــي املســتعمل و/أو شــعبيتاا. ويف أيار/مــايو 

 .(79)حظد موقع ايسبود
وأ علــن أيضــاق عــن بــدء تشــقيل خدمــة جديــدة للدســا ل القصــ ة علــ  اهلواتــى اةمولــة  - 91

. وزثعم أن هذا التأبي  ميثل جاوداق متواصلة لالستعاضة عن تأبيقا  وخدما  “مسال”تثدع  
__________ 

 .7122حزيدان/يونيم  29املؤمتد الصحف  الذي عقده الد يس روحا  يف  (71) 

 .https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.phpانظد   (72) 

 .7122معلوما  ق دمت إىل املقدر اخلاص يف أيار/مايو وحزيدان/يونيم  (77) 

-www.iranhumanrights.org/2015/05/basij /؛ وwww.iranhumanrights.org/2015/05/new-search-engineنظـــــــــــــد  ا (79) 

messaging-app-viber؛ و/ www.iranhumanrights.org/2015/05/officials-re-affirm-facebook-blocked. 

http://undocs.org/ar/https:/cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/05/new-search-engine/؛%20و%20www.iranhumanrights.org/2015/05/basij-messaging-app-viber
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/05/new-search-engine/؛%20و%20www.iranhumanrights.org/2015/05/basij-messaging-app-viber
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/05/officials-re-affirm-facebook-blocked
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. ويف تعليقاهتـا  (71)اإلنتدنت الدولية بتكنولوجيا تأكن هبا الدولة وتسمذ بدصد حمتوش املستعملني
عل  هذا التقديدو راضـت مجاوريـة إيـدان اإلسـالمية ا دعـاءا  الـ  تفيـد بـأن خدمـة الدسـا ل           

 سوف تتيذ ملسؤو  الدولة رصد اتصا   املستلدمني. ذهاجلديدة ه
احت اجاق مدتبأـاق بالعمـل يف الفتـدة     799ونثظم يف مجاورية إيدان اإلسالمية عل  األقل  - 92

ــارس   ــا بـــني آكار/مـ ــارس  7121مـ ــال  7122وآكار/مـ ــاا اعتقـ ــتج عنـ ــاهداق.  791و نـ ويف متظـ
ف مـن املدرسـني ومؤيـديام أمـام بنايـا       و اجتمـع اآل  7122أيار/مايو  2نيسان/أبديل و  26

 .(72)حكومية يف لتلـى أحنـاء البلـد للمأالبـة بداـع األجـور واإلاـداج عـن املدرسـني املسـ ونني          
وأشار  مجاورية إيدان اإلسالمية يف تعليقاهتا عل  هذا التقديدو أن القانون اإليدا  يعتدف اـ   

 النقابا  يف ا حت اج السلم .
و قبيل ا حتفا   بيوم العمال الدو و جدش اعتقال املدااَعني 7122ويف نيسان/أبديل  - 97

عن حقـوق العمـال إبـداهيم مـددي وداوود رضـاوي مـن نقابـة عمـال شـدكة حـااال  إاـدان            
وضــواحيااو وحممــود صــاحل و وعثمــان إمســاعيل و ورضــ  أحــدي. وعلــ  مــا يبــدو أن الســيد    

 إيدانو قد اعتثقل يف سـياق حكـم سـاب  بالسـ ن ملـدة مخـس       أحديو ر يس منظمة املدرسني يف
 .(76)سنوا  صدر ضده بسبب أنشأتم السلمية

وأايـد بــأن الســيد عبــدي إمساعيــلو وهــو عضـو يف حلــس مــديدي ادــاد املعلمــنيو قــد    - 99
و راـــا للبـــدء يف تنفيـــذ حكـــم ســـاب  بالســـ ن ملـــدة   7122اعتقـــل أيضـــاق يف حزيدان/يونيـــم 

و حثكم عل  السيد اـدزاد مورادينيـاو وهـو عضـو     7122حزيدان/يونيم  72سنوا . ويف  21
يف حلس تنسي  نقابا  العمالو بالس ن ملدة سنتني. وتنكد احلكومـة اإليدانيـة اعتقـال هـذين     
ــم ألقــ  القــب  عليامــا       الشلصــني بســبب أنشــأة ســلمية تتعلــ  اقــوق العمــالو وتؤكــد أن

. وأشــار  أيضــاق إىل أن ا حت اجــا  والت معــا  “اإلرهابيــةجبماعــة كومــا  ” رتباإامــا 
 تتألب احلصول عل  موااقة مسبقة من السلأا  احلكومية.

و  يزال سعيد ش زادو الناش  يف حال حقوق الأفـلو حمت ـزاق بـدون أن توجـم إليـم       - 91
كمـة  هتمة رمسية أو دون احلصول عل  مشورة قانونية. ويثذكد أنم راـ  حضـور جلسـا  اة   

ضــد األمــن  ... بــالت مع والتــآمد”. وتــزعم الســلأا  أن الســيد شــ زاد اهتــم (72)بــدون حمــام
__________ 

 .www.iranhumanrights.org/2015/05/basij-messaging-app-viberانظد   (71) 

 .www.iranhumanrights.org/2015/05/workers-protest-hamedanانظد   (72) 

 .www.iranhumanrights.org/2015/04/international-workers-dayانظد   (76) 

 .7122معلوما  مقدمة إىل مكتب املقدر اخلاص يف متوز/يوليم  (72) 

http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/05/basij-messaging-app-viber
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/05/workers-protest-hamedan
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/04/international-workers-day
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ــزال الناشــأون يف حــال حقــوق العمــال رضــا    “اإلخــالل بالســلم العــام ”و  “القــوم  . و  ي
شــاهاضو وشــاروا زمــا و وراســول بــوداأ و وحممــود بــاأ يو وهبنــام ابداهيمزاديــمو وعــدة   

ســ نو أو   يزالــون يقضــون عقوبــا  مشــددة علــ  مــا يبــدو بســبب   أشــلاص آخــدين يف ال
أنشأتام السلمية. وأشار  احلكومة اإليدانية يف تعليقاهتا عل  هذا التقديد بـأن هـؤ ء األاـداد    

ــل     ــدا م مثـ ــاهبم جـ ــا   رتكـ ــون عقوبـ ــالمية   ”يقضـ ــدان اإلسـ ــة إيـ ــد مجاوريـ ــة ضـ  “الدعايـ
. وتفيـد التقـاريد بـأن السـيد زمـا       “لـوإحب ضد األمـن ا ”والعمل  “اإلخالل بالسلم العام” و

 .(72)نتي ة إصابتم بسكتة دماأية يف س ن رجا   شاد 7122أيلول/سبتممج  29تويف يف 
  

 احل  يف حماكمة عادلة -دال  

 اجلنا ية قانون اإلجداءا  - 2 

ــة       - 92 ــانون اإلجــداءا  اجلنا ي ــ  أدخلــت علــ  ق اعتمــد المجملــان عــددا مــن التعــديال  ال
. وعلــ  مــا يبــدو أن هــذه    7122حزيدان/يونيــم  77اجلديــدو الــذي دخــل حيــز النفــاك يف     

التعــديال  قـــد أد  إىل إضـــعاف أو إلقـــاء بعـــ  التــداب  اإليبابيـــة الـــ  اعتمـــد  يف هنايـــة   
. وهذا يشمل أحكاماق كان من شـأهنا أن دسـن   (77)7121ا ستعدايف األو  للقانون يف عام 

شـورة القانونيـة بالنسـبة لألشـلاص املتـامني جبـدا م جنا يـة أثنـاء         كث ا سـبل احلصـول علـ  امل   
 مداحل التحقي  من اةاكمة.

وستؤدي التعديال  إىل تقييد ا سـتعانة احـامني لفتـدة تصـل إىل أسـبو  يف القضـايا        - 96
ويف القضايا الكمجش ال  تنأـوي علـ  عقوبـة اإلعـدام. ويالحـ        “باألمن الوإحب”ال  تتعل  

در اخلــاص أن الناشــأني يف حــال حقــوق املــدأة والعمــال والصــحفيني والناشــأني يف حــال   املقــ
حقــوق األقليــا  الدينيــة واةــامني أالبــاق مــا يثتــامون بارتكــاب جــدا م تتعلــ  بــاألمن الــوإحبو  

. ويشـ  أيضـاق إىل أن األاـداد الـذين يبّلقـون عـن انتـااكا         “الدعاية ضد النظـام ”يف كلل  اا
ثناء ا حت ازو اا يف كلل التعذيب  نتزا  اعتدااا  بـاإلكداهو كـث اق مـا يؤكـدون     حلقوقام أ

أن هذه ا نتااكا  دد  خالل مدحلة التحقي  واملدحلة ال  تسب  النظـد يف قضـاياهم. ويف   
ادعـاءا  التعـذيب يف أي مدحلـة مـن مداحـل      ”تعليقا  احلكومة عل  هذا التقديدو قالـت إن  

حيظد متاماق انتزا  ا عتدااـا  قسـداق اوجـب    ”و وأشار  إىل أنم “أ  متوقعة العملية القضا ية
 .“القانون اإليدا 

__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2015/09/shahrokh-zamani-deathانظد   (72) 

 ./https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1943/2015/enانظد   (77) 

http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/09/shahrokh-zamani-death/
http://undocs.org/ar/https:/www.amnesty.org/en/documents/mde13/1943/2015/en/
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والتعديال  اإلضااية املدخلة علـ  القـانون اجلديـد تقتضـ  اآلن مـن األاـداد املتـامني         - 92
بارتكــاب جــدا م تتعلــ  بــاألمن الــوإحبو واملتــامني جبــدا م يعاقــب علياــا باإلعــدام أو جــدا م    
سياسية أو صحفيةو واملتامني بارتكاب جدا م يعاقب علياا بالس ن مدش احليـاةو أن خيتـاروا   
حماميام من حموعة رمسية من اةامني خيتارها ر ـيس اهليئـة القضـا ية. ووااـ  حلـس األوصـياء       

و أايـد بـأن   7122متوز/يوليـم   6. ويف 7122حزيدان/يونيـم   22عل  التعـديال  اجلديـدة يف   
امني اإليــدانيني دعــت ر ــيس اهليئــة القضــا ية والمجملــان والــد يس إىل إعــادة النظــد يف  رابأــة اةــ

 التعديال  اجلديدة.
 

 مشدو  قانون اةاماة الدمس  - 7 

ــأث           - 92 ــديف ت ــوخ  ا ــذي يت ــاة الدمســ  ال ــانون اةام ــاق يف مشــدو  ق ــان حالي ينظــد المجمل
و A/HRC/28/70امني اإليـدانيني )انظـد   حكوم  هام عل  األنشـأة الـ  تضـألع هبـا رابأـة اةـ      

(. و  يزال املـدااعون عـن حقـوق اإلنسـان واةـامون يعارضـون األحكـام        79و  77الفقدتان 
الــ  ستضــع الدابأــة املســتقلة نســبياق دــت إشــداف املســؤولني احلكــوميني بصــورة أكــمجو والــ  

ن ميكنم أن يصبذ حمامياقو وكيفية تأديبامو وما إكا كـان ينبقـ  هلـم مواصـلة قارسـة      ستقدر م”
 .(91). ويقال إن مشدو  القانون ميد باملدحلة الناا ية من إقداره“مانتام أم  

 
 احل  يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة   -هاء  

ــس     - 97 ــان وحلـ ــة بالمجملـ ــا  اخلاصـ ــداء ا نتلابـ ــدر إجـ ــن املقـ ــمجاء يف مـ ــباط/ 76اخلـ  شـ
و وســيتنااس املدشــحون (92)مقعــداق 771. وســيتنااس املدشــحون للمجملــان علــ   7126امجايــد 

مقعداق. وميـنذ حاليـاق أاـداد األقليـا  الدينيـة املعتـدف هبـا مخسـة مقاعـد           77جمللس اخلمجاء عل  
 (و والكلــــــدانيون2(و والياــــــود )2للقــــــانون  الزرادشــــــتيون ) ااقــــــ  يف المجملــــــان واقــــــ

 (.7(و واألرمن املسيحيون )2) واآلشوريون

. ويكلـى  (97)عضـواق ينتلبـون ملـدة تـا  سـنوا       26ويتألى حلس اخلمجاء حالياق من  - 11
. واألاداد الذين ميتلكون القـدرة علـ    (99)أعضاء حلس اخلمجاء باختيار أو عزل املدشد الدوح 

إىل درجة متكنام من ااـم القضـايا    ا جتااد )القدرة عل  اختاك رأي مستقل اوجب الشديعة(

__________ 

 ./www.iranhumanrights.org/2015/07/parliamentary-threaten-legal-professionانظد   (91) 

 قانون انتلاب المجملان اإلسالم .من  7املادة  (92) 

 من قانون انتلاب حلس اخلمجاء. 2املادة  (97) 

 من الدستور. 222و  217و  212و  212املواد  (99) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/70
http://www.iranhumanrights.org/2015/07/parliamentary-threaten-legal-profession/
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املعاصدة هم اق  من ميكنام التنااس يف انتلابا  حلس اخلمجاء. و م يوااـ  قـ  علـ  تدشـيذ     
 .(91)شل، أ  مسلم أو امدأة يف انتلابا  حلس اخلمجاء

عضواق مسؤولة عـن كفالـة امتثـال     27ويضألع حلس األوصياءو وهو هيئة تتألى من  - 12
ــ ــوانني للمبـ ــؤولية   القـ ــواءو اسـ ــد سـ ــتور علـــ  حـ ــداف”ادئ اإلســـالمية والدسـ ــ   “اإلشـ علـ

يبــب أن يكــون ســتة أعضــاء يف اجمللــس و. (92)ا نتلابــا  المجملانيــة وانتلابــا  حلــس اخلــمجاء
. ويبـب أن يكـون األعضـاء السـتة     (96)“خـمجاء يف الفقـم اإلسـالم    ”خيتارهم املدشـد الدوحـ    

مـــن الفقاـــاء ”ضـــا ية ويوااـــ  علـــيام المجملـــان  اآلخـــدون الـــذين يدشـــحام ر ـــيس اهليئـــة الق 
. و م يثواا  ق  عل  تدشيذ شـل، أـ    (92)املتضلعني يف لتلى مناح  الشديعة “اإلسالميني

 مسلم أو امدأة للعضوية يف حلس اخلمجاء.

و راـ  حلـس األوصـياء التشـديعا  اهلاداـة      7111وقبل ا نتلابا  المجملانية يف عام  - 17
اتم لدا  أهلية املدشحني. وكان مشدو  القانون املقتـد  ياـدف إىل تعـديل    إىل تقييد صالحي

جـدش إقصـامهم    نقانون ا نتلابـا و وكـان يقتضـ  مـن اجمللـس إعـادة مجيـع املدشـحني الـذي         
 .(92) م يكن استبعادهم مدعوماق بوثا   قانونية ما

املشــاركة يف ويواصــل اجمللــس قارســة صــالحيا  واســعة يف تقديــد أي مدشــذ ميكنــم   - 19
ــذي     ــاخبني تقتصــد علــ  هــؤ ء املدشــحني ال ــارا  الن ــدا و ومــن الواضــذ أن خي جــد   نا قت

املوااقة عليام سابقاق. ويف تعليقا  احلكومـة علـ  هـذا التقديـدو أاـاد  بـأن عمليـا  التأهيـل         
تواد جلميع شدا ذ الناس إمكانية املشاركة يف المجملانو ويف عملية التأهيـل واحـ، كفـاءا     ”

 .“املدشحنيو وتكفل إقصاء املدشحني كوي الس ال  اجلنا ية

د اجمللــس املدشــحني اســتناداق إىل املعلومــا  الــ  جتمعاــا عــدة وكــا  و منــاا  عويســتب - 11
وزارة ا ستلبارا  واجلااز القضا   والشدإة. وتفيد التقاريد بأن هذه الوكـا   تسـتعديف   

معاي  أـ  موضـوعية وأالبـاق مـا تكـون متييزيـة        س ال  مجيع املدشحني للتأكد من استيفا ام

__________ 

 من قانون انتلاب حلس اخلمجاء. 9من  قانون انتلاب المجملان اإلسالم  واملادة  7املادة  (91) 

 من الدستور. 77املادة  (92) 

 الدستور.من  72املادة  (96) 

 من الدستور. 222و   72املادتان  (92) 

 .www.sptimes.com/2004/01/26/Worldandnation/Rebuff_by_hard_liners.shtmlانظد   (92) 

http://undocs.org/ar/www.sptimes.com/2004/01/26/Worldandnation/Rebuff_by_hard_liners.shtml
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. ويشمل كلـل القـوانني الـ  تـنظم ا نتلابـا  المجملانيـةو الـ         (97)حمددة يف قوانني ا نتلابا 
 .(11)“الدمية والسما  والكالم”بالقدرة عل   “متمتعني”تن، عل  ضدورة أن املدشحون 

ــة   ســاب يو وهــو ع   و أشــار علــ 7122ويف آكار/مــارس  - 12 ضــو ضــديد يف حلــس مدين
إادانو إىل انتلاب شلصني من كوي اإلعاقة يف حلس مدينة إاـدانو وأعـدب عـن أملـم يف     
إزالة العوا   ال  تعتديف سبيل مشاركة األشلاص من كوي اإلعاقة يف ا نتلابـا  المجملانيـة.   

ــة يف      7122ويف نيســان/أبديل  ــوق األشــلاص كوي اإلعاق ــة حق ــد  محاي و ككــد  ر يســة ا
المجملانو ااإمة عالياو أن اقتداحا لتعديل قانون ا نتلابا  بقيـة السـما  اشـاركة األشـلاص     

 كوي اإلعاقة  م حي  بعد بالدعم الكايف.

باإلميــان وا لتــزام العملــ  باإلســالم  ”ويبــب أن يتحلــ  املدشــحون لعضــوية المجملــان    - 16
التـزامام بالدسـتور واملـادة    ”وا عـن  و ويبب أن يعـمج “ودولة مجاورية إيدان اإلسالمية املقدسة

. ويعفـ  أعضـاء األقليـا  الدينيـة املعتـدف هبـا مـن ا لتـزام         (11)“املتأورة املتعلقة بو ية الفقيـم 
العمل  باإلسالم. وحيظد القانون أيضا عل  األاداد الـذين ينتسـبون إىل منظمـا و أو يـدعمون     

إىل شـقل مناصـب رمسيـةو اـا يف كلـل      أحزابا ومنظما  ومجاعا  تعتمج أـ  قانونيـةو السـع     
األاداد الذين ينتسبون إىل منظما  أ  قانونية عاملة يف حال حقـوق اإلنسـان. ومينـع كـذلل     
ــالددةو       ــوا ب ــدان اإلســالميةو والــذين أدين ــوا ســابقاق بالعمــل ضــد مجاوريــة إي األاــداد الــذين أدين

 شذ هلذه ا نتلابا .الذين حكم عليام بعقوبا  معينة تفدضاا الشديعة من التد أو

ــا  املــادة    - 12 ــة لالنتلاب ــاحلقوق    72وختــالى معــاي  األهلي ــدو  اخلــاص ب مــن العاــد ال
املدنيــة والسياســيةو الــ  تســتلزم ا عتــداف اقــوق املــواإنني يف املشــاركة يف تســي  الشــؤون    

 “لـة قيـود أـ  معقو  ”العامة والتصويت وا نتلاب واحلصول علـ  اخلـدما  العامـة مـن دون     
ختــالى معــاي  التأهيــل أيضــا أحكــام اتفاقيــة حقــوق األشــلاص كوي و ومحايــة تلــل احلقــوق.

يف ”حقــوق األشــلاص كوي اإلعاقــةو  77مــن مادهتــا ‘ 7’اإلعاقــةو الــ  تضــمن يف الفقــدة أ 
ــع          ــ  مجي ــة عل ــام العام ــع املا ــة وأداء مجي ــا و وشــقل املناصــب بصــورة اعلي التدشــذ لالنتلاب

قـد راضـت احلكومـة يف تعليقاهتـا علـ  هـذا التقديـد الـزعم القا ـل إن          . و“مستويا  احلكومـة 
 معاي  األهلية لالنتلابا  تنتال التزاماهتا القانونية الدولية.

وأكـد بعـ  املشـدعني علــ  أن عمليـة اـدز املدشـحني للمجملــان أـ  شـفااة ومسيســةو          - 12
ككـد أحـد أعضـاء المجملـان      7122وتقيد قدرهتم عل  متثيل دوا دهم ا نتلابية. ويف أيار/مايو 

__________ 

 .www.hrw.org/news/2012/03/01/iran-fair-vote-impossibleانظد   (97) 

 من قانون انتلاب المجملان اإلسالم . 72املادة  (11) 
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أن اخلـوف مـن اإلقصـاء سـبب ر يســ  لقيـاب اإلرادة السياسـية يف صـفوف المجملـانيني ملعاجلــة         
ماـدي   7117مسألة اإلقامـة اجلمجيـة املفدوضـة علـ  املدشـحني يف ا نتلابـا  الد اسـية لعـام         
هلم تعسـفياق مـن   كدوض وم  حسني موسويو وزوجتـمو وزهـدة راهنااـاردو الـذين اعتـمج اعتقـا      

قبل ادي  األمم املتحدة العامل املعحب با حت ـاز التعسـف . وقـد أكـد  احلكومـة يف تعليقاهتـا       
وهـم   “أعضاء المجملان يث ون العديد مـن القضـايا اهلامـة واملـث ة لل ـدل     ”عل  هذا التقديد أن 

 .“يتمتعون باحلصانة القانونية للتعب  عن آرا ام وأداء ماامام”

و قال املتحد  باسم حلس األوصياءو جنـاة ا  ابداهيميـانو   7121ويف أيلول/سبتممج  - 17
ســ ل األاــداد وتعاملــام وســلوكام وتصــدااهتم يف حيــاهتم الشلصــية وا جتماعيــة قــد    ”أن 

جتعلنــا أحيانــاق أن نبــدي تعليقــا  علــ  مســألة التــزامام بالشــديعة وبالدســتور وأ هــا مــن          
  يسـتواون املـؤهال     “الـذين يعتـمجون مـن اةدضـني علـ  الفتنـة      األاـداد  ”و وأن “املؤهال 

ــ            ــا عل ــم م ــان أن ــد الســيد ابداهيمي ــت  حــ  كك ــانون. ويف وق لشــقل املناصــب اوجــب الق
 .7122املدشحني سوش ملء الألبا  املناسبة املألوبة لعملية التس يل يف كانون الثا /ينايد 

 
 نتلابا قانون يقيد حدية التعب  أثناء ا  - 2 

يثحَظــد نشــد معلومــا  مناهضــة للمدشــحني املــؤهلني يف مجاوريــة إيــدان اإلســالمية.     - 21
ــا       ــذين ينشــدون بيان ــداد ال ــاَكم األا ــة’’أو ‘‘ تشــا ية”وحي ــل   ‘‘ ماين اــ  أي مدشــذ مؤه

ــانون العقوبــا  اإلســالم   ــديام انتقــاد املدشــحني   (12)اوجــب ق . و  يبــوز للمدشــحني ومؤي
وز للمدشحني مناقشة مؤهالهتم اق و كما يبوز للمؤيدين مناقشـة كفـاءا    اآلخدينو وإمنا يب

 .(17)املدشحني املفضلني لديام اق 
ــاا ا حت ــاج   - 22 و ونشــد حمتويــا  بقــديف  (19)ويثحظــد تعأيــل ا نتلابــا و بوســا ل من

ــاخبني      ــن مشــاركة الن ــا  أو احلــد م ــة ا نتلاب ــي   (11)تشــ يع مقاإع ــد نشــد وب آراء ’’. ويع
و أو أي قـذف أو سـلدية  كعـةو أو أي حمتـوش ماـني      (12)‘‘ضة للثورة ومعاديـة مجاعا  مناه

ــانون     ــاق للق ــتو لالف ــ  شــبكة اإلنتدن ــا  عل ــاه  لالنتلاب ــا أيضــا   (16)من . ويثحظــد حظــدا بات
__________ 

 .61قانون انتلاب المجملان اإلسالم و املادة  (12) 

 .62املادة املدجع نفسمو  (17) 

 .66املدجع نفسمو املادة  (19) 

ــا  و املــادة      (11)  مــن قــانون اجلــدا م   72الفديــ  العامــل املعــحب بتحديــد احلــا   الــ  ينأبــ  علياــا اةتــوش اجلن
 .2و البند حاءو 7117احلاسوبية لعام 

 .9املدجع نفسمو البند حاءو  (12) 

 .1املدجع نفسمو البند حاءو  (16) 
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يف إعالنــا  احلملــة ا نتلابيــة و/أو تصــويد املــدأة يف  “أداة”اســتلدام صــور إنــا  باعتبارهــا 
 .(12)عل  حنو   تداع  ايم القيم اإلسالمية اوجب القانونإعالنا  احلمال  ا نتلابية 

 
 مشدو  قانون يتعل  بتشكيل األحزاب واجلماعا  السياسية وأنشأتاا - 7 

استعداضـم ملشـدو  قـانون     7122تفيد تقـاريد بـأن المجملـان اسـتأنى يف نيسـان/أبديل       - 27
قيل إنم حيظد علـ  حموعـة مـن األاـداد إنشـاء حـزب سياسـ  و/أو ا نضـمام إىل أي حـزب.          
ويشمل كلل مئا  اةامني والصحفيني والناشأني يف حال حقـوق اإلنسـان الـذين يبـدو أهنـم      

و الفقـدا   A/HRC/28/70السالفة الذكد عل  حنو مشدو  )انظد حوكموا ملمارستام احلقوق 
 (.12إىل  12
ــ  تصــاريذ تشــكيل       - 29 ــداد تقــدمي إلــب للحصــول عل ــانون أيضــا مــن األا ويقتضــ  الق

أحزاب سياسية والقيام بأنشأة حزبية. ويبب عل  أصـحاب الألبـا  أن يشـ وا صـداحة إىل     
حلـس أوصـياء الدسـتورو يف معـديف تعليقـم علـ         تقيدهم بالدستور وابدأ و ية الفقيم. وككد

و أن نظــدة األحــزاب السياســية إىل العــا م وأسســاا 7122مشــدو  القــانون يف حزيدان/يونيــم 
الفكديــة واإليديولوجيــة   ينبقــ  أن تتعــاريف مــع املبــادئ اإلســالمية. كمــا أعلــن اجمللــس أن    

 يف األحزاب الـ  ح حلـاا بصـورة    القيود املفدوضة يف مشدو  القانون ال  متنع أعضاء ااعلني
 قانونية من ا نضمام إىل أحزاب سياسية أخدش ه  قيود أ  دستورية.

و أعدبـت جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة اقـوق اإلنسـان عـن قلقاـا إزاء          7122ويف عام  - 21
حــل حــزبني مــن األحــزاب السياســية املؤيــدة لإلصــال  بــأمد مــن اةكمــةو مهــا حــزب جباــة    

كة اإليدانية اإلسالم  )املعدوف أيضا باسـم حـزب املشـاركة( ومنظمـة حاهـدي الثـورة       املشار
(. و  يـزال املدكـز القـانو  هلـذين احلـزبني      77و الفقدة CCPR/C/IRN/CO/3اإلسالمية )انظد 

يكتنفــم شــ ء مــن القمــويف حــ  اليــوم. وتؤكــد احلكومــة يف تعليقاهتــا علــ  هــذا التقديــد أن     
ذين احلـــزبني ألســـباب منـــاا أن قادهتمـــا وأعضـــاءمها شـــاركوا يف  الســـلأا  قامـــت اـــل هـــ

.  وتالح  احلكومـة أيضـا أن القـدارا  الـ      7117ا حت اجا  ال  أعقبت انتلابا  عام 
قـد نظـد  اياـا إحـدش     ’’اختذهتا السلأا  يف كلتا احلالتني قدارا  هنا يـةو وأن هـذه القضـايا    

 ‘‘.اةاكم امللتصة
 

__________ 

 .21مو البند حاءو املدجع نفس (12) 
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 يف ا نتلابا  مشاركة اإلنا  - 9 
بلدا جـدش تقييماـا مـن     217من أصل  292احتلت مجاورية إيدان اإلسالمية املدتبة  - 22

. وعلـ   (12)7121قبل املنتدش ا قتصادي العـامل  يف حـال الـتمكني السياسـ  للمـدأة يف عـام       
امــدأة يف  2 172الــدأم مــن أن عــدد النســاء املنتلبــا  يف حــالس املــدن والقــدش ارتفــع مــن   

و يالَحـ  اففـايف تـدريب  يف عـدد املدشـحا       7129امدأة يف عام  6 177إىل  7116 معا
و تسـ لت  7119الاليت تنااسن يف ا نتلابـا  المجملانيـة علـ  مـدش العقـد املاضـ . ويف عـام        

 7112مدشـحة يف عـام    222من املدشحا  للتنـااس يف ا نتلابـا و بينمـا تسـ لت      279
يف املا ـة مـن املقاعـد     9تشقل النساء حاليا سوش نسـبة   .  و 7129مدشحة يف عام  717 و

 .(17)يف املا ة من املقاعد يف حالس املدن والقدش يف مجيع أحناء البلد 9.1يف المجملان ونسبة 
ــد إىل أنــم        - 26   يوجــد حــد أقصــ    ’’وأشــار  احلكومــة يف تعليقاهتــا علــ  هــذا التقدي

و وأن إدارة الـد يس روحـا  قامـت    “أو كمدشحةملشاركة املدأة يف ا نتلابا  سواء كناخبة 
باعداد العديد من املقتدحا  املتعلقة بالسياسة العامة من أجل زيادة مشاركة املدأة يف القأـا   
العام. ويدحب املقـدر اخلـاص بنظـد احلكومـة يف الـمجامج الداميـة إىل تشـ يع مشـاركة اإلنـا           

 ا نتلابا . يف
  
 حقوق املدأة - ثالثا 
 املشاركة يف ا قتصاد -ألى  

توصـية تتصـل    22مـن أصـل    92قبلت مجاورية إيـدان اإلسـالمية بالكامـل أو جز يـا      - 22
. ورثاضـــت 7121اقــوق املــدأة يف نتــا ج ا ســتعدايف الــدوري الشــامل اخلــاص هبــا لعــام          

ــا         ــانون العقوب ــواردة يف ق ــ  إعــادة النظــد يف األحكــام ال ــ  دــي احلكومــة عل التوصــيا  ال
م  الــ  تنأــوي علــ  متييــز ضــد املــدأةو وعلــ  جتــدمي العنــى املــزن و اــا يف كلــل             اإلســال 

 الزوج . ا أتصاب
و  يــزال التمييــز علــ  أســاس نــو  اجلــنس يف مســا ل احلقــوق املدنيــة والسياســية           - 22

وا جتماعيـــة وا قتصـــادية حي ـــب أوجـــم التقـــدم امللحـــوظ الـــذي أحدزتـــم مجاوريـــة إيـــدان  
تعليم املدأة وصحتاا. و  يزال هـذا البلـد أيضـا يقـع ضـمن الشـدحية املئويـة         اإلسالمية يف حال
 (.  12) بلدا من حيي متتع املدأة باملساواة إمجا  217اخلامسة الدنيا لـ 

__________ 

ــن ا إــال  عليــم يف املوقــع     World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2014انظــد   (12)  و وميك
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014. 

و مــن إعــداد نا بــة ر ــيس اجلماوريــة  ”women’s achievement in the Islamic Republic of Iran: 2020“انظــد   (17) 
 لشؤون املدأة واألسدة.

http://undocs.org/ar/http:/reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014
http://undocs.org/ar/http:/reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014
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ويف جــدول أعــده املنتــدش ا قتصــادي العــامل و تقــع مجاوريــة إيــدان اإلســالمية يف أد    - 27
ــة الــدخل   ــتمكني    تدتيــب البلــدان الواقعــة يف ائ اخلاصــة هبــا مــن حيــي املشــاركة ا قتصــادية وال

السياس  للمدأة. وأشار  احلكومة يف تعليقاهتا علـ  هـذا التقديـد إىل أن احلصـ، اجلنسـانية يف      
حال التعليم   ينبق  النظد إلياا عل  أهنـا نتـاج قيـود مفدوضـةو وأن مثـل هـذه احلصـ، توجـد         

إىل أن معـدل املشـاركة ا قتصـادية للمـدأة ارتفـع يف      أيضا بالنسبة للألبة الذكور. كمـا أشـار    
  السنوا  األخ ةو وأن حكومة الد يس روحا  اقتدحت سياسا  لزيادة متكني املدأة اقتصاديا.

 
 الشكل الثا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن الف وة بني اجلنسني. 7121  املنتدش ا قتصادي العامل و تقديد عام املصدر
  

 الشكل الثالي  
 7121-7121للفتدة املشاركة ا قتصادية والتحصيل التعليم    

 
 
 
 
 
   
  تزال القيود اجلنسـانية يف التعلـيم اجلـامع  قا مـةو و م تشـاد املشـاركة ا قتصـادية دسـنا يـذكدو            مالحظة 

 ويظل معدل التمكني السياس  متدنيا للقاية.
 



A/70/411 
 

 

15-12582 21/35 

 

ــدأة مــن حيــي املشــاركة يف ســوق       - 61 ــني الدجــل وامل ــا  كــب ة ب ــاد تفاوت ــزال هن و  ت
و أشـار علـ  ربيعـ و وزيـد العمـلو إىل أن معـدل بأالـة        7122نيسان/أبديل  22العمل. اف  

اإلنا  يف مجاورية إيدان اإلسـالمية بلـغ ضـعى معـدل بأالـة الـذكورو وأن املـدأة انتقلـت إىل         
العمالة املومسية وإىل العمـل يف قأـا  اخلـدما . وأشـار  احلكومـة يف معـديف تعليقاهتـا علـ          

عدل بأالة النساء يعكس ا جتاها  العاملية ككلو واألثـد املتدتـب   هذا التقديد إىل أن ارتفا  م
 عل  اجلزاءا و واملواقى الدينية وا جتماعية والثقااية السا دة يف البلد.

  
 الشكل الدابع    
 7121-7122معدل البأالة اسب نو  اجلنس للفتدة   

  بالنسبة املئوية
  
 
 
 
 
 
 
  

ــان/أبديل  22ويف  - 62 ــو وردي  7122نيسـ ــت مـ ــاني دخـ ــلأت شـ ــيس  و سـ ــة ر ـ و نا بـ
اجلماورية لشؤون املدأة واألسدةو الضوء عل  مسألة التمييز بني اجلنسني يف امتحان التوظيـى  

. اقـد تبـارش   7122الشامل يف القأا  العام الذي أجدي يف مجاورية إيدان اإلسالمية يف عام 
وظيفـــة مـــن الوظـــا ى  7 126علـــ  حـــد قوهلـــا املدشـــحون للمشـــاركة يف ا متحـــان علـــ  

دوضة من لتلى الوكا   احلكوميةو اا اياا وزارة الشـؤون ا قتصـادية وحمكمـة القضـاء     املع
وظيفة كانت لصصة للدجـال بينمـا كانـت     7 111اإلداري. وأعلنت السيدة مو وردي أن 

 وظيفة اق  لصصة للنساء. 26
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 الشكل اخلامس  
آكار/مــا   إىل كــانون  7122رس املشــاركة ا قتصــادية اســب نــو  اجلــنسو الفتــدة مــن 

 7121األول/ديسممج 
 بالنسبة املئوية  

 
 
 
 
 
 
  

 “خأة محاية اآلمدين باملعدوف والناهني عن املنكد” -باء  
ــان   - 67 ــد المجملــ ــد   ”اعتمــ ــن املنكــ ــاهني عــ ــاملعدوف والنــ ــدين بــ ــة اآلمــ ــة محايــ يف “ خأــ
و بعــد أن راــ  حلــس أوصــياء الدســتور مشــدوعني ســابقني. وهــذا 7122نيســان/أبديل  77

شـ ع املـواإنني   ي 7121حزيدان/يونيـم   77القانون الـذي كـان عدضـم المجملـان ألول مـدة يف      
اإليدانيني عل  إنفاك القوانني ال  دظد األاعال ال  تعد من املنكد يف إإـار الشـديعة اإلسـالمية    

ــادة  ــبة       2)املـ ــدع ( بالنسـ ــدأة الشـ ــاب )زي املـ ــارم للح ـ ــاك الصـ ــل اإلنفـ ــة كلـ ــن مجلـ (. ومـ
 اإليدانيا . لكل
الـد يس روحـا  يف اإلعـداب    وانضم املدااعون عن حقوق اإلنسان يف البلـد إىل إدارة   - 69

عن القل  إزاء اعتماد مشدو  القانونو حيي أكدوا عل  أن مشدو  القـانون خيـول سـلأا     
وميكــن أن يقـــوويف حقــوق اإلنســـان يف   “ قــوا  أــ  رمسيـــة وأــ  خاضـــعة للمســاءلة    ”إىل 
ــد ــوبد   27. ويف (21)البل ــوزارة أحالــت   7121تشــدين األول/أكت ــة أن ال ــد الداخلي ــن وزي و أعل
الة إىل المجملـان تألـب اياـا أن يعـاد النظـد يف مشـدو  القـانون يف إإـار جلـان بدملانيـة قبـل            رس

عدضم للمناقشة. كما انتقد حيد أنصاريو نا ب الـد يس للشـؤون المجملانيـةو مشـدو  القـانون      
لنصم عل  إنشاء مكتب   يعمل دت إشداف احلكومة. وأشار  احلكومـة يف تعليقاهتـا علـ     

مــن  2د إىل أن مبــدأ األمــد بــاملعدوف والنــا  عــن املنكــد منصــوص عليــم يف املــادة  هــذا التقديــ
__________ 

 .www.iranhumanrights.org/2015/05/lawyer-plan-to-promote-virtueانظد   (21) 
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ــدريب ملتأــوعني للعمــل     ــوا  الت ــدا و وأن ت ــا إىل جنــب مــع ... القــوا    ”الدســتور اإلي جنب
 .“واجباهتا القانونية عل  حنو أسد ”من شأنم أن يتيذ للسلأا  إنفاك “ الدمسية

 
 ماكن العامة  املالعب الدياضيةتكااؤ ادص الوصول إىل األ -جيم  

و أعلنت السـيدة مـو ورديو نا بـة الـد يس لشـؤون املـدأة       7122حزيدان/يونيم  2يف  - 61
ــدخول إىل مالعــب الكــدة         ــيذ للنســاء ال ــدا يت ــت أم ــد يس روحــا  وّقع واألســدةو أن إدارة ال

يف إاـدان.   7122 الأا دة ملشاهدة مباراة الفدي  الـوإحب للدجـال أثنـاء الـدوري العـامل  لعـام      
ومع كللو أكد عبد الدضا رمحـا  اضـل و وزيـد الداخليـةو أنـم  م تثتلـذ أي قـدارا  جديـدة         
بشـــأن حضـــور املـــدأة يف املالعـــب الدياضـــية. وعقـــب اإلعـــالنو ورد  تقـــاريد عـــن توزيـــع  

و تألـب مـن النـاس    “أنصار حزب ا ”منشورا  مكتوبة خب  اليد من جانب حموعة تدع  
احليلولة دون مسـا   ”ومن أجل “ ا حش النساء أ  اةتشما ”املالعب ملقاومة  الت مع أمام

ــد     ــ  الدياضــة بارتكــاب املنك ــا  املشــداة عل ــ     “. اهليئ ــاهدا  أ ــذه املظ ــدش اإلدارة أن ه وت
. (22)قانونيــةو وقــد دعــت اجلاــاز القضــا   والســلأا  املعنيــة إىل التــدخل يف هــذا الصــدد         

ر مباريـا  الفديـ  الـوإحب يف الـدوري العـامل  الـ  نظمـت        النساء بعد كلل من حضو ومثنعت
يف ملعب أزادي بأادان. وأشار  احلكومـة يف تعليقاهتـا    7122حزيدان/يونيم  72و  27يف 

املالعـب  ’’عل  هذا التقديد إىل دراسة أجدهتا األمم املتحدة قيل إهنـا تـواد إحصـاءا  تـبني أن     
 ‘‘.لعنى ضد املدأةالدياضية أماكن خأدة يدجذ اياا ارتكاب ا

 
 “خأة احلد من ساعا  عمل النساء كوا  الظدوف اخلاصة” -دال  

يدش معارضو مشـدو  القـانون قيـد نظـد المجملـان الـذي يثعتـزم أن يكـون لـم أثـد علـ              - 62
ساعا  عمل املدأة أنم قد يعدقـل عـن أـ  قصـد مشـاركة املـدأة يف القـوة العاملـة. امـن شـأن           

سـاعة يف األسـبو  مـن     96سـاعة إىل   11ساعا  عمل املدأة من  مشدو  القانون أن خيف 
دون ختفي  مدتباا اإلمجا . ومـن شـأن مشـدو  القـانون هـذا أن يـؤثد يف املقـام األول علـ          
النساء الاليت ينتمني إىل أسد معيشية تعيلاا نساءو والنساء اللوايت لديان أإفال تقـل أعمـارهم   

 عاقا  أو بأمدايف مستعصية ومزمنة.عن سبع سنوا  أو أزواج مصابون با
و أعلنـت السـيدة مـو ورديو نا بـة الـد يس لشـؤون املـدأة        7121متوز/يوليم  22ويف  - 66

واألسدةو أن حماولةق قام هبا مكتباا من أجل صياأة مشدو  قانون للدجـال الـذين يوجـدون يف    
أنـم قـد ياـدد األمـن      حا   قاثلة قوبلت بدا  المجملان. وحيذر معارضو مشدو  القانون من

__________ 

 .7122حزيدان/يونيم  2بيان أدىل بم السيد نوخبتو املتحد  الدمس  باسم اإلدارةو يف  (22) 
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. ويالحـ  املقـدر اخلـاص أنـم     (27)الوظيف  للمدأة من دون تقدمي حوااز ضديبية ألرباب العمـل 
يف أياب قوانني مناهضة للتمييز تؤثد عل  عمليـة التوظيـىو اـان احلـوااز الـ  تبـدو سـلية يف        

جد مسـاو   مشدو  القانون هذا قد تثحب أرباب العمل عن توظيى نساء يعملن لساعا  أقل بـأ 
ألجد الدجل. كمـا يعـدب عـن قلقـم مـن أن مشـدو  القـانون مـن شـأنم أن يسـام يف ارتفـا             
معدل بأالة املدأة املدتفع أصال يف مجاورية إيدان اإلسالميةو و  سيما معدل البأالة يف األسـد  

 يف املا ة. 27املعيشية ال  تعيلاا نساءو الذي تفيد تقاريد أنم ارتفع ليبلغ نسبة 
 

 العنى ضد املدأة -اء ه 

يش  املقدر اخلاص إىل عـدة تأـورا  أوليـة تدمـ  إىل منـع أشـكال معينـة مـن العنـى           - 62
و أعلـن الوكيـل ا جتمـاع     7122ضد املدأة ودعم ضحايا العنى املنـز . افـ  شـباط/امجايد   

دما  بيــَت إيــواء يف مجيــع أحنــاء البلــد لتــوا  اخلــ   22ملؤسســة الدعايــة احلكوميــة عــن إنشــاء  
و أعلــن نا ــب الــد يس املعـــحب    7122حزيدان/يونيـــم  77للفئــا  الضــعيفة مــن النســاء. ويف     

بشؤون املدأة واألسدة أن مشدو  قانون يدم  إىل تشديد العقوبا  عل  مـدتكا ا عتـداءا    
باحلم  قد قدم إىل اإلدارة. ورأم هذه التأورا و   يزال القـانون املـد  يقتضـ  مـن املـدأة      

لب الأالق بسبب العنى املنــز  إثبـا  أن ا عتـداءا  الـ  عانـت منـاا كانـت كا         ال  تأ
إبيعة أ  حمتملة )العثْسد واحَلَدج(. وأشار  احلكومةو يف معديف تعليقاهتا علـ  هـذا التقديـدو    

 .“لعنى شديد”إىل أن مبدأ العثْسد واحَلَدجو   يعحب أن عل  املدأة إثبا  أهنا تعدضت 

ــدرا مــن      ويبــّدم  - 62 ــواد للمــدأة ق ــا  وي ــدا  تشــويم األعضــاء التناســلية لإلن ــانون اإلي الق
احلمايــةو ولكــن هــذه األحكــام   يبــدو أهنــا تنفــذ اعليــا. ويقــال إن تشــويم األعضــاء التناســلية  
لإلنـا  يف إيــدان يثمــاَرس يف أحنــاء معينــة مــن البلــدو ويبــدو أنــم يــؤثد يف القالــب علــ  الفتيــا   

. وعلـ  الـدأم مـن عـدم وجـود إحصـاءا  رمسيـة        (29)سـنوا   21هن عـن  اللوايت تقـل أعمـار  
بشأن نأاق هذه املمارسةو ايثذكد أهنا سـا دة يف حمااظـا  هدمزأـان وكدمانشـاه وكددسـتان      

يف املا ـة مـن    61و أ ايـَد بـأن   7122. واستنادا إىل تقديـد صـادر يف عـام    (21)وأكربي ان القدبية

__________ 

 مقابلة مع مسلم خا و مستشار وزيد العمل. (27) 

و متـــا  علــ  الـــداب   Südwind, “Violations of girl’s rights, child marriage and FGM in Iran”, 2014 انظــد   (29) 
ــا   ــبك  التــــــ -www.stopfgmmideast.org/wp-content/uploads/2014/07/Iran-FGM-Child-Marriage الشــــــ

2014.pdf. 

 (21) Austrian Red Cross,  Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation 

(Accord), Iran COI Compilation, September 2013,     ــا ــبك  التــــــــ ــداب  الشــــــــ ــ  الــــــــ ــا  علــــــــ  متــــــــ
www.refworld.org/pdfid/522ec5aa4.pdfوانظــد أيضــا  ؛ Women’s Health Care, “Related factors of female 

http://undocs.org/ar/www.stopfgmmideast.org/wp-content/uploads/2014/07/Iran-FGM-Child-Marriage-2014.pdf
http://undocs.org/ar/www.stopfgmmideast.org/wp-content/uploads/2014/07/Iran-FGM-Child-Marriage-2014.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/522ec5aa4.pdf؛
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الواقعــة جنــوض البلــد واجلــزر اجملــاورة خضــعن هلــذه العمليــة. ويف   النســاء يف حمااظــة هدمزأــان
يف املا ـة مـن    22حمااظا  كددستان وكدمانشاه وأكربي ان القدبيةو أ ايـَد بـأن مـا يقـدب مـن      

. وناقشت احلكومةو يف معديف تعليقاهتا عل  هـذا التقديـدو   (22)النساء أجديت هلن عملية ختان
اــا  الفاعلــة يف اجملتمــع املــد  مــن أجــل التوعيــةو ولكنــاا جاودهــا الداميــة إىل العمــل مــع اجل

شـككت يف صــحة املعلومـا  الــواردة يف التقديـد. و م تثقــدَّم أي تفاصـيل تكميليــة أو تفاصــيل     
 تناق  كلل.

 
 مالحقة الناشأني -واو  

و حثكم عل  مينـو مدتضـ   نقـدوديو وهـ  ناشـأة يف      7122حزيدان/يونيم  26يف  - 67
مـن حمكمـة    22ملدأة وعضوة يف حلـس نشـأاء ملـ  مـذهاو وكلـل يف الفـد        ميدان حقوق ا

الت مــع والتواإــؤ ”و “ الدعايــة ضــد الدولــة”إاــدان الثوريــة بالســ ن ســت ســنوا  بتــام  
ايما يتعل  باجلاود ال  تبـذهلا إلنشـاء اجلماعـة. وميثـل نشـأاء ملـ         “لإلخالل باألمن القوم 

والكتاب واملفكدين. وقد حكمـت اةـاكم الثوريـة علـ      مذها عددا من الناشأني السياسيني 
أعضاء يف هذا التحالى بالس ن  نتساهبم إىل هـذه اجلماعـة يف السـنوا  األخـ ة. وأشـار       

 احلكومةو يف معديف تعليقاهتا عل  هذا التقديد إىل أن قضية الناشأة املذكورة قيد الأعن.

نــدجس حممــديو النا بــة الســابقة     و اعتقلــت قــوا  األمــن  7122أيار/مــايو  2ويف  - 21
لد يس مدكز املدااعني عن حقوق اإلنسانو وأحـد مؤسسـ  مجاعـة إلقـاء عقوبـة اإلعـدام الـ         

و ونقلتـاا إىل سـ ن إيفـني لقضـاء املـدة املتبقيـة       “خأوة خأوة لوقى عقوبـة اإلعـدام  ”تدع  
مـدي  . ومتـت حماكمـة السـيدة حم   7127من حكم بالس ن ملدة سـت سـنوا  صـادر يف عـام     

وعضـــوية مدكـــز ”و “الت مـــع والتواإـــؤ لإلخـــالل بـــاألمن القـــوم ”بتـــام  7127يف عـــام 
 .  (26)“الدعاية ضد الدولة” و و“املدااعني عن حقوق اإلنسان

ــة يف نيســان/أبديل         - 22 ــن الســ ن ألســباب إبي ــدي م ــن الســيدة حمم ــدج ع . 7129وأ ا
و 7122أيار/مـايو   9يف  وككد  تقـاريد أنـم وثجواـت هلـا هتـم بارتكـاب عـدة جـدا م جديـدة         

إنشــاء ”و و “الت مـع والتواإــؤ ضـد األمــن الـوإحب   ”و و “الدعايــة ضـد الدولــة ”يف كلـل   اـا 
__________ 

genital mutilation in Ravansar (Iran)” ,2012 ــا     و ــبك  التــــــــــ ــداب  الشــــــــــ ــ  الــــــــــ ــا  علــــــــــ متــــــــــ
www.omicsgroup.org/journals/2167-0420/2167-0420-1-108.pdf. 

ــد   (22)   ;Ahmady Kameel, A Comprehensive Study on Female Genital Mutilation/Cutting in Iran, 2015انظــــــــــ
ــد  ــا وانظــ ــا  ”Stop FGM Middle East, “Iran’s country profileأيضــ ــا    و متــ ــبك  التــ ــداب  الشــ ــ  الــ   علــ

http://www.stopfgmmideast.org/countries/iran/. 

 ./http://www.iranhumanrights.org/2015/05/narges-mohammadi-5انظد   (26) 

file:///C:/Users/Kaiss.Jarkass/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Patsy/Downloads/www.omicsgroup.org/journals/2167-0420/2167-0420-1-108.pdf
file:///C:/Users/Kaiss.Jarkass/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Patsy/Downloads/www.omicsgroup.org/journals/2167-0420/2167-0420-1-108.pdf
http://undocs.org/ar/http:/www.iranhumanrights.org/2015/05/narges-mohammadi-5/
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ــة      ــدعوة مجاعـ ــة املـ ــ  القانونيـ ــاألمن وأـ ــة بـ ــة املللـ ــة   ”اجلماعـ ــى عقوبـ ــوة لوقـ ــوة خأـ خأـ
 . وقد راضت احلكومةو يف معديف تعليقاهتا عل  هذا التقديـدو ا دعـاءا  القا لـة   (22)“اإلعدام

بأن السـلأة القضـا ية قـد وّجاـت هتمـا جديـدة إىل السـيدة حممـديو وهـ  تؤكـد أن حممـدي            
 تقض  مدة الس ن بناء عل  احلكم الساب  الصادر القاض  ابساا ست سنوا .

  
 األقليا  اإلثنية - رابعا 

 احل  يف التعليم باللقا  األم - ألى 

أعدبــت  و(E/C.12/IRN/CO/2) 7129يف اســتعدايف مجاوريــة إيــدان اإلســالمية لعــام   - 27
جلنة احلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقاايـة عـن القلـ  إزاء القيـود الصـارمة املفدوضـة علـ         

الل نة أيضا عـن قلقاـا مـن أن األقليـا  اإلثنيـة      التعليم باللقا  األم لألقليا  اإلثنية. وأعدبت 
  تتمتــع بشــكل كامــل اقاــا يف املشــاركة يف احليــاة الثقاايــةو اــا يف كلــل نتي ــة إلأــالق    ”

ــا     ــا  األقلي ــدة   “ املنشــورا  والصــحى الصــادرة بلق (. وأكــد  91)املدجــع نفســمو الفق
ــم      ــدو أن ــذا التقدي ــ  ه ــا عل ــديف تعليقاهت ــةو يف مع ــا    توجــد ”احلكوم ــود و  عقب ــع “ قي متن

 األقليا  اإلثنية من التعليم بلقاهتا األصلية.

وأبلـغ بــاحثون عـن ضــعى األداء الدراسـ  ومعــد   ا سـتمدار يف التعلــيم للأــالب      - 29
ثنا ي  اللقة الذين   تكـون لقتـام األصـلية هـ  الفارسـية يف مجاوريـة إيـدان اإلسـالمية. افـ           

مدكـز البحـو  التـابع للمجملـان اإلسـالم و تقديـدا يقـع يف        و نشد 7122كانون األول/ديسممج 
. وأشـار التقديـد   “استعدايف تقأية التعلـيم والقضـاء علـ  األميـة يف البلـد     ”صفحة بعنوان  22

إىل أن املناإ  ال  يقأناا سكان ا دس عموماو مثل إادان ومسنان وَيْزدو اياا أعلـ  معـد     
إ  الـ  يقأنـاا أألبيـة سـكانية مـن أقليـا  إثنيـة الـدياا أد          اإلملام بالقداءة والكتابةو أما املنـا 

معد   اإلملـام بـالقداءة والكتابـةو اـا يف كلـل حمااظـا  سيسـتان وبلوشسـتانو وكددسـتانو          
وأكربي ان القدبيةو وخداسان الشمالية. وأكثد من نصى عدد السكان األميني تبلـغ أعمـارهم   

 مخسني سنة أو يزيد.
 

  

__________ 

 ./http://www.iranhumanrights.org/2015/05/narges-mohammad-arrested-at-homeانظد   (22) 

http://undocs.org/ar/E/C.12/IRN/CO/2
http://undocs.org/ar/http:/www.iranhumanrights.org/2015/05/narges-mohammad-arrested-at-home/
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 الشكل السادس  

 معد   اإلملام بالقداءة والكتابة يف لتلى مناإ  مجاورية إيدان اإلسالمية   

 )بالنسبة املئوية(
  
 
 
 
 
 
 
 

ويعزو التقديد كـال  مـن الفقـدو والتمييـزو وزواج الفتيـا  املبكـدو وعـدم تـواد التعلـيم           - 21
ا بتــدا   اإللزامــ  يف املنــاإ  الــ  تقأنــاا أألبيــة ســكانية مــن األقليــا  اإلثنيــةو إىل ارتفــا      
معد   األمية. ويؤكد التقديد أن زيادة التعاون ايما بني لتلى الوزارا  واـدو  احلكومـةو   

فيذ بدامج إلزامية ألإفال املدارسو عل  النحو املفصل يف خأة التنمية الدابعة للبلـدو أمـدان   وتن
ميكن أن يكونا اعالني يف القضـاء علـ  األميـة يف هـذه املنـاإ . وإعنـت احلكومـةو يف معـديف         
ىل تعليقاهتا عل  هذا التقديدو يف صـحة البيانـا  املتعلقـة باإلملـام بـالقداءة والكتابـةو وأشـار  إ       

سياســــا  النظــــام ”أن ارتفــــا  معــــد   األميــــة لــــدش اإليــــدانيني املســــنني إمنــــا يعكــــس  
 .“الساب /األنظمة السابقة

و نشد  وزارة التعليم تقديدهـا املتعلـ  اـدور املا ـة     7129ويف كانون األول/ديسممج  - 22
عـدد معلمـ     اليوم األوىل عل  تو  الد يس الدوحا  ماام منصبم. وأشار التقديد إىل نق، يف

ــغ    ــة يبل ــدارس ا بتدا ي ــة للأــالب      71 111امل ــيم املقدم ــمو وأشــار إىل أن خــدما  التعل معل
علـ  الـدأم   ”الثنا ي  اللقة الذين تقل أعمارهم عن مخس سـنوا  إمـا خثفتضـت وإّمـا أوقفـت      

ن يف سياق احلد مـن احلـواجز الـ  دـول دو    “ ..... الفئا  اةدومة قا هلا من أمهية يف مناإ 
التأهب التعليم  لأالب األقليا  اإلثنيـة. وأشـار  احلكومـةو يف معـديف تعليقاهتـا علـ  هـذا        

ــدو إىل  ــؤهلني    ”التقدي ــى أشــلاص م ــدة وتوظي ــا  جدي ــن أجــل معاجلــة   “ ختصــي، ميزاني م
ــا  عــن        ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي ــة إىل تق ــدر اخلــاص احلكوم ــدعو املق ــيم. وي ــا  يف التعل التفاوت

 اخلأوا  املتلذة.
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ويواصل أيضا ناشأون يف حال احلقوق يف مجاورية إيدان اإلسالمية الـدعوة إىل احلـ     - 26
و أ ايـَد بـأن   7121يف استلدام لقتام األصليةو و  سيما يف حال التعلـيم. افـ  حزيدان/يونيـم    

توقيـع ملـواإنني أكـداد     21 111ناشـأني أكـدادا مجعـوا تواقيـع علـ  عديضـة تضـم أكثـد مـن          
ــدعو الــ   ــدانيني ت ــة     إي ــم ا نتلابي ــا خــالل محلت ــ  قأعا ــدا  ال ــاء بالتعا  د يس روحــا  إىل الوا

 يف ما يتعل  بالتعليم باللقا  األم.

و يف املنااج كتاب مدرسـ  نظـام  باللقـة الكدديـة     7122وقد أ دخلو يف شباط/امجايد  - 22
ا يف املواقـع   ستلدامم يف املدارس اإلعدادية. وأ ايـد بـأن نسـلا مـن الكتـب متاحـة للتزنيـل حانـ        

ــة         ــأن جامع ــاريد أيضــا ب ــاد  تق ــتان. وأا ــة كددس ــة يف حمااظ ــدارس اإلعدادي ــبكية للم  آزاد الش
اإلسالمية يف سنداجو يف حمااظة كددستانو قد خصصت وحـدتني جـامعيتني لتـدريس مقـدرا      
دراســية باللقــة الكدديــةو ويثقــال إن جامعــة كددســتان ســتبدأ قبــول الأــالب لدرجــة اإلجــازة يف 

 .7122دراسا  اللقة الكددية واألدب الكددي بدءا من تشدين األول/أكتوبد 

(و عـن  A/HRC/22/56) 7129تقديده الصادر يف آكار/مارس وأبلغ املقدر اخلاصو يف  - 22
الدا  العام الذي تقابل بم إلبا  احلصول عل  تـداخي، النشـد باللقـة البلوشـية. وأ ايـَد بأنـم       

شـورا   و را  حلس الدقابة عل  الصحااة إلب التـدخي، لثالثـة من  7122يف شباط/امجايد 
. وأااد  تقاريد أيضا بأن بدويز هبادرزه و وهـو  (22)والبلوشية - ثنا ية اللقة تصدر بالفارسية

ــنذ          ــدانو  م يثم ــة زه ــس مدين ــيس ســاب  جملل ــدو ور  ــدرس متقاع ــايفو وم ناشــ  يف اجملــال الثق
. وأكــد  احلكومــةو يف معــديف تعليقاهتــا علــ  هــذا  (22)تدخيصــا إلصــدار دوريــة ثنا يــة اللقــة 

ــد ــب         التقدي ــدم بأل ــم تق ــاا ككــد  أن ــنذ تدخيصــا للنشــدو ولكن ــادرزه   م يثم و أن الســيد هب
 للحصول عل  تدخي، جديد يبدي النظد ايم حاليا.

 
 حدية التعب  وتكوين اجلمعيا  والت مع السلم  -باء  

إالـب مـن كوي األصـول العدقيـة      2 211و أ ايد بأن أكثد من 7122يف آكار/مارس  - 27
األكربي انية وقعوا عل  عديضـة تـدعو الـد يس روحـا  إىل إنفـاك املـواد الدسـتورية الـ  تعلـن          
عن ضمانا  ضد التمييـز. ويثـزعم أن عناصـد مـن األمـن ألَقـوا القـب  علـ  أتابـل سـيباديو           

ــةو بســبب  مجعــم للتوقيعــا و كمــا يثــزعم أن مســؤو  اجلامعــة صــادروا     وهــو عضــو يف احلمل
العدا  . ودعا موقعو الدسالة إىل التعاون بني لتلى اـدو  احلكومـة واملنظمـا  املعنيـة علـ       
اختاك مبادرا  تدم  إىل إعمال حقوق الفئا  اإلثنية. وأكد  احلكومـةو يف معـديف تعليقاهتـا    

ارتكـب جدميـة   ”القـب  علـ  السـيد سـيبادي ألنـم      عل  هذا التقديدو أن السلأا  قـد ألقـت   
__________ 

 .https://hra-news.org/fa/ethnic-minorities/b-526انظد   (22) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/56
http://undocs.org/ar/https:/hra-news.org/fa/ethnic-minorities/b-526
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ــة    ــة املتأدا ــ  الكداهي ــديف التحــدي  عل ــة بق ــاو وأ ســقأت    “الدعاي ــم  حق ــدج عن و ولكــن أ ا
 عنم. امالتث

وأ ايد بأن أادادا من أقليا  إثنيـة اعتقلـوا ايمـا يتعلـ  باحت اجـا  وقعـت يف حمااظـة         - 21
نس عساكدو وهو بـا ع اواكـمو علـ  حـدق     خوزستان كا  األألبية العدبية يف أعقاب جلوء يو

. وأ ايد بأن السيد عسـاكد أقـدم علـ  كلـل اعتداضـا علـ  قـدار        7122نفسمو يف آكار/مارس 
الســلأا  بازالــة عدبــة الفواكــم اخلاصــة بــم ودأيماــاو وزثعــم بأنــم  م يقــدم لــم العــالج الأــا  

اتلـة. وأ ايـَد أيضـا بـأن أسـدة      املال م الذي يقدم يف حا   الأـوارئ الأبيـة ملعاجلـة إصـاباتم الق    
عساكد قد مثنعت من أخذ جثتمو كما زثعم بأن مسؤولني احت زوا والده وشقيقم قبـل تشـييع   
ــد        ــدو أن الســلأا  ق ــ  هــذا التقدي ــا عل ــاو يف معــديف تعليقاهت ــة خأي ــم. ورد  احلكوم جنازت
حققــت يف مالبســا  واــاة الســيد عســاكدو وخلصــت إىل أن املســؤولني ليســوا علــ  خأــأ.    

 .  “العالج الأا املال م”وأشار  أيضا إىل أن السيد عساكد قد تلق  

و أ ايــَد بــأن أمحــد حزبــاويو وهــو مــن عــدب األهــوازو قــد    7122ويف نيســان/أبديل  - 22
اعتثقــل بعــد ا نتشــار اهلا ــل ملقأــع ايــديوو ويبــدو أن مقأــع الفيــديو يصــوره وهــو يقــحب أأنيــة  

ي يف اليمنو أمام مجاور مبتاج يف حفل زاـاف بقديـة   بالعدبية تشيد بالعمل العسكدي السعود
قلعة شـنان قـدب األهـواز. وك كـد أن زوجتـم قـد احت ـز  لعـدة سـاعا  بعـد حضـورها إىل            

ــاا للحصــول علــ  معلومــا    ــأن الســلأا   (27)وزارة امللــابدا  ســعيا من . وأاــاد  تقــاريد ب
شــار  احلكومــةو يف . وأ(61)مسحــت اقــوق الزيــارة األســبوعية للســيد حزبــاوي بعــد اعتقالــم 

معـــديف تعليقاهتـــا علـــ  هـــذا التقديـــدو إىل أن الســـلأا  وجاـــت إىل الســـيد حزبـــاوي هتمـــا  
. وتـّدع   “... النــزاعا  اإلثنيـة   التحدي  عل  العنى وتأييـد احلـدب يف املنأقـة وإككـاء    ” بـ

اقتصــد علــ  تقدميــم علــ  أاعالــمو وأنــم حاليــا   احلكومــة أيضــا أن احلكــم علــ  الســيد حزبــاوي 
 خارج الس ن.

و احتج أهـا  ماابـادو وهـ  مدينـة يسـكناا األكـداد تقـع يف        7122أيار/مايو  2ويف  - 27
حمااظــة أكربي ــان القدبيــةو يف أعقــاب واــاة اارينــاز خســدوا و وهــ  مــدأة كدديــة يثــزعم أهنــا   

ايــَد بــأن ا حت اجــا  وقعــت ردا علــ  مــن الأــاب  الدابــع للفنــدق. وأ  “توايــت بالســقوط”
تقاريد تفيـد بـأن مسـؤو  هـدد باأتصـاب السـيدة خسـدوا و وهـو مـا إعـن ايـم مسـؤول يف             

__________ 

 .http://www.hrw.org/news/2015/04/29/iran-sweeping-arrests-ahwazi-arab-activistsانظد   (27) 

 .7122معلوما  مقدمة إىل مكتب املقدر اخلاص يف حزيدان/يونيم  (61) 

http://undocs.org/ar/http:/www.hrw.org/news/2015/04/29/iran-sweeping-arrests-ahwazi-arab-activists
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اةااظةو وكلل هبدف دعـوة السـلأا  إىل اـتذ دقيـ  اـوري يف املالبسـا  املشـبوهة اةيأـة         
 .  (62)بوااة هذه السيدة

ن اـيام سـبعة مـن أاـداد الشـدإة      شلصـاو اـ   72ويذكد أن السلأا  أكد  إصـابة   - 29
ــَد بأهنــا انــدلعت يف أعقــاب احت اجــا  كانــت ســلمية يف       جبــدو  نامجــة عــن اشــتباكا  أ اي

. واّدع  بع  الناشأني يف حال حقـوق األكـداد أن أعمـال العنـى انـدلعتو      (67)حملاا بدايةق
هدين واعتقــال يف كلــل إلقــاء احل ــارة وهنــب الفنــدقو بعــد حماولــة الســلأا  تفديــ  املتظــا اــا

اهلـداوا  والقـاز املسـيل للـدمو      ”مشاركني تعاىل هتااام. ويذكد أن السـلأا  اسـتلدمت   
وأ ِايـد بـأن العديـد مـن املصـابني راضـوا تلّقـ  العـالج         “. وراا الـذخ ة احليـة لتفديـ  احلشـود    

نتي ـة   7122حزيدان/يونيـم   77. وك كد أن آكـام تـالج لقـ  مصـدعم يف     (67)خشية ا عتقال
 .(69)صابتم بألقا  ناريةإ

ــَدي الســيدة خســدوا        - 21 ــاد اســتدع  وال ــب وزارة امللــابدا  يف مااب وادُّعــ  أن مكت
. وأكـد  احلكومـةو يف معـديف تعليقاهتـا علـ  هـذا التقديـدو        (61)وحذرمها من إجداء مقابال 

شلصـــا ملشـــاركتام يف احت اجـــا  عنيفـــة؛ وأ اـــدج  حقـــا عـــن   67أن الشـــدإة اعتقلـــت 
اددا مـن أاـداد الشـدإة     29 متظاهدا و 21كفالة. وأشار  السلأا  أيضا إىل أن معظمام ب

يف أن مـن أإلـ  النـار علـ       ... مـن شـل  ”قد أصيبوا جبدو  نتي ـة لالحت اجـا و وأنـم مـا     
 .“تالج[ هم أاداد العصابا  وعناصد مشاأبة ]السيد

  
 األقليا  الدينية -خامسا  

توصـيا  مـن التوصـيا  العشـدين الـواردة يف نتـا ج ا سـتعدايف         21قبلت احلكومـة   - 22
املتعلقـة اعاملتـاا لألقليـا  الدينيـةو ويبـدو أن معظماـا  م ينفـذ         7121الدوري الشـامل لعـام   
توصـية متعلقـة باحلديـة الدينيـة خـالل       96توصيا  إضااية مـن أصـل    2بعد. وقبلت احلكومة 

 (.A/HRC/28/12/Add.1)انظد  7122ل يف آكار/مارس ا ستعدايف الدوري الشام

__________ 

ــايو   (62)   ؛ و7122مقابلــــــــــــــــة مقدمــــــــــــــــة إىل مكتــــــــــــــــب املقــــــــــــــــدر اخلــــــــــــــــاص يف أيار/مــــــــــــــ
www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/iran-police-must-exercise-restraint-amid-kurdish-protests. 

-https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/iran-police-must-exercise-restraint-amid-kurdish انظد . (67) 

protests/. 

-http://kurdistanhumanrights.org/latest؛ و.7122مقدمــة إىل مكتــب املقــدر اخلــاصو يف أيار/مــايو  مقابلــة  (69) 

on-kurdish-protests-governments-heavy-handed-crackdown-on-protesters/. 

 .7122مقابلة مقدمة إىل مكتب املقدر اخلاص يف أيار/مايو  (61) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/12/Add.1
http://undocs.org/ar/www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/iran-police-must-exercise-restraint-amid-kurdish-protests
http://undocs.org/ar/www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/iran-police-must-exercise-restraint-amid-kurdish-protests
http://undocs.org/ar/https:/www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/iran-police-must-exercise-restraint-amid-kurdish-protests/
http://undocs.org/ar/https:/www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/iran-police-must-exercise-restraint-amid-kurdish-protests/
http://undocs.org/ar/http:/kurdistanhumanrights.org/latest-on-kurdish-protests-governments-heavy-handed-crackdown-on-protesters/
http://undocs.org/ar/http:/kurdistanhumanrights.org/latest-on-kurdish-protests-governments-heavy-handed-crackdown-on-protesters/
http://undocs.org/ar/http:/kurdistanhumanrights.org/latest-on-kurdish-protests-governments-heavy-handed-crackdown-on-protesters/
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ويعتدف الدستور اإليدا  رمسيـا باملـذاهب اإلسـالمية األخـدش أـ  املـذهب الشـيع و         - 26
متـع أتبـا    ويعتدف بالزرادشتية والياودية واملسيحية كديانا  لألقليا . واوجب القـانونو يت 

هذه األديـان اديـة أداء شـعا دهم وإقوسـام الدينيـةو وتـدب  الشـؤون اخلاصـةو والتعامـل مـع           
التعليم الديحبو واقا لتعاليم دينام. ومع كللو تش  التقاريد إىل أن أتبا  هـذه األديـانو اـا يف    

صـارمة.  كلل األقليا  املسـيحية و  سـيما مـن خلفيـا  مسـلمةو   يزالـون يواجاـون قيـودا         
ويواجم معتنقو الديانا  أ  املعتـدف هبـاو مثـل الديانـة الباا يـةو قيـودا شـديدة ومتييـزاو وتفيـد          

 التقاريد بتعدضام للمالحقة القضا ية بسبب إظاار معتقداهتم الدينية بأديقة سلمية.
 

 حالة الباا يني -ألى  

ــن     - 22 ــل ع ــا   يق ــان م ــة حمت ــزين      21ك ــة الباا ي ــن أعضــاء الأا ف ــم م يف حزيدان/يوني
بعــد اإلاــداج عــن عــدد مــن األاــداد الــذين أايــد بــأهنم أهنــوا مــدة عقوبتــام. وأ اــدج يف  7122

خــادم وحممــود بــادوامو الــذين  نيوادهــاد صــدق  ونوشــ يبــا  ز نيعــن رامــ 7122أيار/مــايو 
و بعــد قضــاء مــدة    (62)باملعاــد البــاا   للتعلــيم العــا     اإام رتبــ  7122حوكمــوا يف عــام  

 .(66)م بالس ن ألربع سنوا عقوبتا

و  يــزال ســبعة عشــد عضــوا يف الأا فــة الباا يــةو حثكــم علــيام بالســ ن ملــدة أربــع     - 22
ا نتماء إىل الأا فة الباا ية املنحداة هبدف القيام بأعمـال ضـد أمـن    ”مخس سنوا  بتام   أو

ــد ــا     ”و “ البل ــيم الع ــاا   للتعل ــد الب ــع املعا ــاون م ــابعني يف الســ ن “التع . وأشــار  (62)و ق
تأسس بشـكل أـ    ”عل  هذا التقديد إىل أن املعاد الباا   للتعليم العا   عليقاهتااحلكومة يف ت

دــت ســتار األنشــأة التعليميــةو ]ولكنــم[ ]يعــزز[ األهــداف السياســية   ”وأنــم يعمــل “ قــانو 
 “.وا قتصادية لعقيدة حمظورة

اســـت واهبم واعتقـــاهلم وإأـــالق ويثـــزعم أن الســـلأا  تواصـــل اســـتدعاء البـــاا يني و  - 27
األعمال الت ارية اململوكة ألتبا  تلل الديانة. و  يزال املقدر اخلاص يتلق  أيضا تقـاريد عـن   
تدم  املواقـع الثقاايـة وقتلكـا  أعضـاء الأا فـة الباا يـة. وهـذا يشـملو علـ  مـا يبـدوو هـدم             

ــة املســ ونو مجــال الــدين خا   لكــممــزنل ميت نيســان/أبديل.  77جنــا و يف زعــيم الأا فــة الباا ي
ويثزعم أن املسؤولني وجاوا ادعاءا  متكـدرة متعلقـة بسـند ملكيـة العقـار وبنا ـم منـذ اعتقـال         

__________ 

املعاــد البــاا   للتعلــيم العــا  مبــادرة أــ  رمسيــة اســتثالت مــن أجــل تــوا  الدراســة علــ  املســتوش اجلــامع   (62) 
 العا  يف مجاورية إيدان اإلسالمية.للشباب الباا يني اةدومني من احل  يف التعليم 

 .http://news.bahai.org/story/1052  انظد (66) 

 ./www.iranhumanrights.org/2015/04/police-demolish-imprisoned-bahai-home  انظد (62) 

http://undocs.org/ar/http:/news.bahai.org/story/1052
http://undocs.org/ar/www.iranhumanrights.org/2015/04/police-demolish-imprisoned-bahai-home/
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السـيد خاجنـا و وهــددوا األسـدة هبـدم مزنهلــا املـورو  واـديف قيــود علـ  أراضـياا الزراعيــة.         
سـاعةو   12األسـدة تلقـت إخأـارا باهلـدم مـن وزارة ا سـتلبارا  قبـل         أنوأااد  التقاريد بـ 

أ  أن األسدة حصلت عل  أوامد من حمكمة يف إادان بوقى اهلدم. وعل  الدأم مـن كلـلو   
ــدو أن الســلأا  دمــد  العقــار  ــد أن   (62)يب ــ  هــذا التقدي . وأكــد  احلكومــة يف تعليقاهتــا عل

هلــا صــلة مألقــا باملعتقــدا  الشلصــية ]هلــذا[  سيضــد[ الســيد خاجنــا  لــ”]التــداب  املتلــذة 
 و وإمنا نت ت عن ا اتقار إىل تداخي، بناء سليمة.“املالل

 
 حالة املسيحيني -باء  

أاـــاد  التقـــاريد بـــأن املســـيحيني   يزالـــون يتعدضـــون للمالحقـــة القضـــا ية بســـبب   - 71
ــة. ويف    ــة أــ  رمسي ــا س مزنلي ــ  ســدا  القــس  و أ 7122آكار/مــارس  2مشــاركتام يف كن إل

ايكتــور بــن متــدز بكفالــة إىل حــني حماكمتــمو وهــو الــد يس الســاب  لكنيســة شــادارا اآلشــورية  
أثنـاء إقامتـم قداسـا     7121اخلمسينية يف إاـدانو وكـان قـد اعتقـل يف كـانون األول/ديسـممج       

و أيـد  حمكمـة شاهينشـاد الثوريـة احلكـم      7122نيسان/أبديل  22لعيد امليالد يف مزنلم. ويف 
شلصا دولوا إىل املسـيحية ألقـ     29بالس ن ملدة سنة واحدة وحظد السفد ملدة سنتني عل  

الدعايــة ”مزنليــة ووجــم ا هتــام إلــيام بـــ  ســةيف كني 7129شــباط/امجايد  7القــب  علــيام يف 
. وأكــد  (62)“إنشــاء كنــا س مزنليــة”و “ الــدعوة إىل املســيحية اإلجنيليــة”و “ ضــد الدولــة

ألن “ ليس هناد حاجـة إىل إنشـاء كنـا س جديـدة    ”اهتا عل  هذا التقديد أنم احلكومة يف تعليق
وأشــار  إىل أن أنشــأة  لدينيــةوالكنــا س القا مــة حاليــا تلــا ا حتياجــا  الدينيــة لألقليــا  ا 

 “.الكنا س املزنلية تعتمج أ  قانونية”
 

 مجاعة نعمة ا  كنابادي )الدراويش الصوايون( -جيم  

عا  املدااعة عن احلقـوقو يثـزعم أن السـلأا  أألقـت دار الدضـا لدعايـة       واقا لل ما - 72
املسننيو وه  مدا  خاص للدعاية املتوسأة ميتلكم عل  أكمج بنكداريو وهو عضـو يف مجاعـة   
ــة. ويف       ــم الدينيـ ــة معتقداتـ ــ  خلفيـ ــل علـ ــوايون(و وكلـ ــدراويش الصـ ــادي )الـ ــة ا  كنابـ نعمـ

ــم  2 ــاس    212و حكــم الفــد  7122حزيدان/يوني ــة علــ  عب ــابع ةكمــة كلبايكــان اجلنا ي الت
جلـدة بسـبب    21صاحليانو وهو عضـو آخـد يف مجاعـة دراويـش نعمـة ا  كنابـاديو باجللـد        

وراضــت “. ارتكــاب عمــل حــدام مــن خــالل الــدعوة إىل معتقــدا  دراويــش كنابــادي        ”
املسـنني أألقـت    الدضـا لدعايـة   اراحلكومة يف تعليقاهتـا علـ  هـذا التقديـد الفكـدة القا لـة بـأن د       

بسبب املعتقدا  املنسوبة إىل املاللو وادعت بد  من كلل أن اإلأالق كـان يتعلـ  با اتقـار    
__________ 

 ./http://articleeighteen.com/fa/news/13-christians-sentenced-to-prison-isfahanانظد  (62) 

http://undocs.org/ar/http:/articleeighteen.com/fa/news/13-christians-sentenced-to-prison-isfahan/
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إىل تداخي، سليمة إلدارة املدكز. وقالت احلكومة أيضـا إن حكـم اجللـد الصـادر اـ  السـيد       
رة اــ  اجللــد الصــاد وبــةصــاحليان  م ينفــذ بعــد. ويــدعو املقــدر اخلــاص احلكومــة إىل إلقــاء عق 

 السيد صاحليان.
 

 ا ستنتاجا  والتوصيا  -سادسا  

يعدب املقدر اخلـاص عـن جزعـم إزاء معـدل عمليـا  اإلعـدام الـ  تفيـد التقـاريد           - 77
بتنفيذها يف مجاورية إيدان اإلسالمية. وهو يـدرد األوضـا  اخلأـ ة الـ  تواجـم مجاوريـة       

 يستلدماا مادبو امللدرا  أيضـا اثابـة   إيدان اإلسالمية والبلدان األخدش يف املنأقة ال 
الشحنو ويسلم بالتكاليى الباهظة املتكبدة يف حـال األمـن والصـحة     دةنقاط ر يسية إلعا

 والتنمية الناشئة عن هذه الظدوف.

أ  أن الضمانا  ال  تكفل محاية حقوق الـذين يواجاـون عقوبـة اإلعـدامو الـ        - 79
و دــد نأــاق عقوبــة 2721/21وا جتمــاع  يف قــداره وااــ  علياــا اجمللــس ا قتصــادي  

اجلدا م املتعمدة الـ  تسـفد عـن نتـا ج قيتـة أو أـ  كلـل مـن النتـا ج البالقـة           ”اإلعدام يف 
“ أشـد اجلـدا م خأـورة   ”الدوليـة حلقـوق اإلنسـان تفسـ       ا و وقد ضيقت اآلليـ “اخلأورة

د نيـة القتـل الـذي يسـفد عـن      احلا   ال  ميكن أن يثبت اياـا وجـو  ”ليصبذ املقصود هبا 
 “.إزهاق لألروا 

وحيي املقدر اخلاص السلأا  عل  التفك  يف اح، األسـس املوضـوعية لـءراء     - 71
املقدمة بشأن األسباب اجلذرية لتعاإ  امللـدرا  واجلدميـة يف مجاوريـة إيـدان اإلسـالميةو      

ر الدادعـة لسياسـا    إىل جانب املقتدحا  ال  دي السلأا  علـ  إعـادة النظـد يف اآلثـا    
البلد وتأث ها عل  حقوق اإلنسـانو بـالنظد إىل اسـتمدار     تا اامكااحة امللدرا  ال  ين

تدا  امللدرا و وازدياد تعاإياا يف البلـدو ووحشـية األثـد الـذي تدكـم اسـتلدام عقوبـة        
 اإلعدام عل  احتدام احل  يف احلياة ومحايتم يف البلد.

سلأا  أن توقـى العمـل بعقوبـة اإلعـدام بالنسـبة جلميـع       ويناشد املقدر اخلاص ال - 72
اجلـدا م اوجـب القـانون الـدو و وأن تنظـد يف العمـل مـع        “ أخأـد ”اجلدا م الـ    تعتـمج   

ــاا       األإــداف صــاحبة املصــلحة علــ  الصــعيدين الــدو  والــوإحب مــن أجــل تعــديل قوانين
مت إلياــا مجاوريــة إيــدان حلقــوق اإلنســان الــ  انضــ وليــةيتماشــ  مــع ا تفاقيــا  الد اــا

اإلســالمية. ومــن املــدجذ أن يكــون ملثــل هــذه املبــادرة تــأث  كــب  علــ  اســتلدام عقوبــة    
 اإلعدام يف البلد.
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ومــا زال املقــدر اخلــاص يشــعد بــالقل  أيضــا إزاء اســتمدار األنشــأة الــ  تشــكل    - 76
التعــب  وتكــوين تنصــال مــن ا لتزامــا  الدوليــة يف حــال حقــوق اإلنســان بــاحتدام حديــة  

اجلمعيا  والت مع السلم  واحلصـول علـ  املعلومـا . وتشـكل القيـود املفدوضـة علـ         
وتتنـا  مـع التزامـا  احلكومـة اوجـب العاـد        إلنسـانو حدية التعب  إلقاء خأ ا حلقوق ا

الدو  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وحيي املقدر اخلاص السلأا  علـ  أن تضـمن   
لاص من األعمال ال  تعوق تبادل املعلوما  واآلراء ادية حول مسا ل تتعل  محاية األش

واملمثلني املنتلبنيو وهـو أمـد    دشحنيبالشؤون العامة والشؤون السياسية بني املواإنني وامل
 أساس  حلماية احلقوق األخدش.

 أي ينبقــ  أ  يســتثىن”وأكــد  جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة اقــوق اإلنســان أنــم     - 72
شل، مؤهلو أ  من تنأب  عليم هذه التقييدا و من تدشيذ نفسم لالنتلـاب ألسـباب   
أ  مقبولة أو ألسـباب متييزيـة مـن قبيـل مسـتوش التعلـيمو أو مكـان اإلقامـةو أو النسـبو          

يزال املقدر اخلاص يشعد بالقل  ألن القوانني القا مـة   و . (67)“بسبب انتما م السياس  أو
و يبدو أهنا تستبعد عل  حنو أ  معقول األاداد من شقل املناصب العامة ومشاريع القوانني

علـــ  أســـاس نـــو  اجلـــنس والـــدين وا نتمـــاء السياســـ  والـــدأي واخللفيـــة ا جتماعيـــة  
النظد يف الـنظم األساسـية الـ      ةالشلصية. ويش ع املقدر اخلاص السلأا  عل  إعاد أو

ملـواإنني اإليـدانيني للحقـوق اةميـة اقتضـ       تفديف شدوإا أ  معقولة عل  قارسة مجيع ا
 من العاد. 72املادة 

ويدحب املقدر اخلاص باجلاود ال  بذلت مؤخدا ملعاجلة العنى ضـد املـدأة وعـدم     - 72
املســاواة يف التعلــيم واملشــاركة ا قتصــادية. ويشــ ع احلكومــة علــ  تعــديل القــوانني الــ  

وق املدنيـة والسياسـية وا جتماعيـة وا قتصـاديةو     تزال تقويف متتع املدأة الكامـل بـاحلق    
الواردة يف قانون األسدةو واحل  يف املساواة يف احلصول عل  التعلـيمو   قيف كلل احلقو اا

 وتنتـال هـذه احلقـوق    أهنـا  يبـدو  وواحل  يف العمل. امشاريع القوانني ال  يثنظد اياا حاليا
 تث  قلقا شديدا وينبق  إعادة النظد اياا.

ــا - 77 ــدان        وم ــة إي ــة يف مجاوري ــا  الديني ــوق األقلي ــ  حق ــود املفدوضــة عل ــت القي زال
اإلسالمية تبعي عل  القل  البالغ. ويواصل أتبا  الديانا  املعتدف هبا وأـ  املعتـدف هبـا    
اإلبالغ عن اعتقا   وحماكما  بسبب الشعا د التعبدية واملشاركة يف الشـؤون اجملتمعيـة   

اكن اخلاصة. والتداب  ال  تستبعد األقليا  الدينية من احلماية الدينيةو اا يف كلل يف األم

__________ 

 (.CCPR/C/21/Rev.1/Add.7)انظد  22و الفقدة 72التعلي  العام رقم  (67) 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.7
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ــودا       ــديف قي ــة أو ا قتصــاديةو أو تف ــة أو السياســية أو ا جتماعي ــوق املدني ــة للحق القانوني
خاصــة علــ  قارســا  أو مظــاهد املعتقــدا  الدينيــةو   تــزال تشــكل انتــااكا  لتزامــا   

 نبق  معاجلتاا.وي العادمجاورية إيدان اإلسالمية اوجب 

و  يزال املقدر اخلاص يشعد با نزعاج إزاء التقاريد الواردة من أاـداد حتمعـا     - 211
ــة ايمــا يتعلــ  با عتقــال التعســف  وا حت ــاز واةاكمــة بســبب أنشــأة      األقليــا  العدقي
ــة. ويواصــل      ــة واللقوي ــة وا قتصــادية والثقااي ــة تعــزز احلقــوق ا جتماعي مشــمولة باحلماي

ــاء     عــنت وبون اإلبــالغ املســ ــاء اعتقــاهلمو وللتعــذيب أثن ــة أثن أهنــم تعدضــوا لســوء املعامل
ا ست وابو وللمحاكمة واقا ملعاي  أ  عادلة. وحيي املقدر اخلـاص السـلأا  علـ  أن    

 أن تشـكال  تعتدف بأن احلوار واملشاركة الشاملة جلميـع املـواإنني يف حتمـع متنـو  ميكـن     
وميكنـاما أيضـا اإلسـاام يف تعزيـز سـبل       تنميـةو تنـاول الفقـد وال  األساس ملبـادرا  دا مـة ت  

محاية حقوق مجيع األقليا  العدقية يف البلد. ويش ع املقدر كذلل السلأا  عل  ضمان 
 محاية واحتدام حقوق أاداد اجملتمعا  اةلية األكثد ضعفا يف البلد.

يف البلـد. ويسـاوره القلـ      و  يزال املقدر اخلاص يشعد بالقل  إزاء إقامـة العـدل   - 212
بشكل خاص إزاء التعديال  الـ  أدخلـت مـؤخدا علـ  قـانون اإلجـداءا  اجلنا يـة لعـام         

الـذي ســبقت املوااقــة عليــمو ويبــدو أن هـذه التعــديال  تقيــد اســتعانة اةت ــزين    7121
التحقيـ  يف قضـاياهم. ويشـ ع املقـدر اخلـاص املسـؤولني        مدحلةاحام من اختيارهم أثناء 

ل  إعادة النظد يف التعديال  ال  من شأهنا أن تقويف اجلاود اإليبابية أصـال الداميـة إىل   ع
 تيس  استعانة اةت زين املشتبم ايام احام أثناء مدحلة التحقي  يف قضاياهم.

آليــا  األمــم    - 217 ويواصــل املقــدر اخلــاص تشــ يع احلكومــة علــ  زيــادة تعاوهنــا مــع 
ا يف كلل و يتمو من أجل إقامة حوار وتعاون حـديني يف سـبيل   املتحدة حلقوق اإلنسانو ا

تنفيذ التعادا  ال  قأعتاا إدارة الد يس روحـا و والن ـا  يف املضـ  قـدما بالتوصـيا       
 .7122الشامل ال  حظيت بتأييد احلكومة يف عام  الدورياملقدمة يف ا ستعدايف 

 
 


