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 الدورة احلادية والسبعون
 املؤقت*( من جدول األعمال ج) 69البند 

ــ ا    ــان و ايتـ ــوا اومحسـ ــز ق ـ ــا   تعزيـ قـ
ــ ــة  ق ـــــ ــاري  امل دمـــــ ــان والت ـــــ وا اومحســـــ
    امل  رين واملمثلني اخلاصني من

 محسان يف مج ورية إي ان اوسالميةقالة ق وا او  
 

 **األمني العام مذك ة من  
  

 موجز 
، الــذط بلبــت قيــي اجلمعيــة 70/173ُي ــد م اــذا الت  يــ  وق ــاا ل ــ ار اجلمعيــة العامــة  

يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني عـن الت ـدم ا ـ ف يف تن يـذ         األمني العام أن ي دم إلي ـا ت  يـ اا   إىل
ويبـينن الت  يـ  األطـاا وا اااـا  يف قالـة ق ـوا اومحسـان يف مج وريـة إيـ ان           ذلك ال ـ ار  

  70/173 سالمية ويتممن توصيا  لتحسني تن يذ ال  اراو
 

  

 
 

 * A/71/50   
 بسبب املشاورا  مع الدولة العمو ُقدم اذا الت  ي  بعد امح ماء املوعد الن ائي امل  ر  ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/173
http://undocs.org/ar/A/RES/70/173
http://undocs.org/ar/A/71/50.


 A/71/374 

 

2/26 16-15386 

 

 م دمة -أو   
قيــي اجلمعيــة ط بلبـت  ذ، الــ70/173ي ـدم اــذا الت  يـ  عمــال ب ــ ار اجلمعيـة العامــة     - 1
سـبعني  وي ـدم الت  يـ  معلومـا      احلاديـة وال  ايف دورهتـ إلي ـا ت  يـ اا   األمني العـام أن ي ـدم    إىل
  يا ددة قيالشواغل ال  ار، مع الت كيز على  لكذالت دم ا  ف يف تن يذ  عن
وقد اسـتند األمـني العـام يف إعـداد اـذا الت  يـ  إىل مالقئـا  ايمـا  األمـم املتحـدة            - 2

كيامحـا   خمتلـ   ل صد معاادا  ق وا اومحسان واوج اءا  اخلاصة جمللس ق وا اومحسان و
ــة   املعلومــا  املويشــا الت  يــ  أيمــا إىل   األمــم املتحــدة  ســت اة مــن وســائ  اوعــالم احل ومي

 ال مسية واملنئما  غا احل ومية 
إىل جملــس ق ــوا اومحســان بشــ ن    امل ــدم ت  يــ  لنيمــني العــام   صــدور ر ــ   منــذ و - 3

(، اســتم   امحتــ اكا  ق ــوا اومحســان رعــدل ينــذر بــاخل     A/HRC/31/26املوضــو) ) اــذا
أقـ اد كـامحوا   إعدام عدد كبا من عمليا  اوعدام، را يف ذلك  وقع على وجي اخلصوص،ق د 

، رــا يف ذلــك اجللــد،   ةالبدمحيــ ةبــوالع و  تــزال  ؛وقــت ارت ــار اجل ملــة املزعومــة    قاصــ ين
علــى  ــو  لــ ، تــثا العــن ق ــوا اومحســان معاملــة الصــح يني واملــداقعني   تــزال و ة؛ســتم م
األقليـا  الدينيـة والع قيـة      تـزال  رليا  األمـم املتحـدة حل ـوا اومحسـان؛ و    يد من عدالأثار  ما

 تواجي ا ض  اد واملالق ة 
  

 قالة ق وا اومحسان يف مج ورية إي ان اوسالمية نعامة ع ة  -ثامحيا  
 اوعدامع وبة  -أل   

ــوب  األول/تشــ ين  19يف  - 4 ــ  الشــديد إفاء  ، أعــ ر األمــني العــام  2015أكت عــن ال ل
، وكـ ر دعوتـي احل ومـة    اوسـالمية  إيـ ان مج وريـة  يف  عـدام عمليـا  او لاملـثا للزـز)   عدل امل
صـد    دد تـ تن يذ أق ام اوعدام مت يدا ولغاء ع وبة اوعدام  وقـد  ل وق  ا تيارطق ض  إىل

م ــوض األمــم املتحــدة الســامي حل ــوا اومحســان  ب جامحــاــذا الــدعوة يف مناســبا  عــدة مــن  
ن احل ومــة عــن أســ ي ألاألمــني العــام ويعــ ر واوجــ اءا  اخلاصــة جمللــس ق ــوا اومحســان   

 ع وبة اوعدام ا تيارط لوق   ق ضتتخذ أط تدابا لوق  تن يذ أق ام اوعدام أو  مل
 عــددأعلــى واــو  ،2015شخصــا علــى األقــل أعــدموا يف عــام    966وقــد ُذكــ  أن  - 5
عـام  التصاعدط الذط بـدأ يف  الااا لاستم ار يف اذا ال بيل يف أكث  من ع دين من الزمن،  من

ــام  مت   و2008 ــن عـ ــل    200، إعـــدام 2016 ـــالل النصـــ  األول مـ شـــخل علـــى ا قـ
 ارمحــة باململثــل اا اضــا يف معــدل عمليــا  اوعــدام ق ــو قــني أن اــذا العــدد كــبا جــدا،  يفو

http://undocs.org/ar/A/RES/70/173
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/26
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ا محتخابا  الربملامحية اليت جـ    ب ون ذا صلة جزئيا ي، وقد 2015ن عام النص  األول م مع
ــذ عــام   2016قرباي  شــباا/يف  ــاع من يتمثــل يف ي ــي  ، طــ  2009  ويف الواقــع، كــان ان

 تزايد بش ل كبا بعد ذلك تمث  ،عمليا  اوعدام بش ل كبا قبل يوم ا قت ا)
 ايف تعلي اهتـ  احل ومة وأكد باملخدرا   صل أق ام اوعدام جب ائم تتويتعل  معئم  - 6

ط ذا اــار باملخــدرا  لنيمــن والصــحة، والــ  الــذط يشــ لي ت ديــدأن ال، احلــاي علــى الت  يــ 
ــربا  ــورة   تعت ــد اجلــ ائم    ــن أش ــدام    م ــة اوع ــربر اســتخدام ع وب ــل    وأكــد  ي ــا   ي  أن م

م اقحـة   يفجبـ و    12 000أصـيب أكثـ  مـن    وقمـوا  بـ م   رجال األمن من  4 000 عن
 مح  ت يف اذا السياا ُأقد ماليني الدو را  وأن ا اار غا املش و) باملخدرا ، 

أكــد  اللزنــة املعنيــة إل ـوا اومحســان، الــيت تشــ ل علـى تن يــذ الع ــد الــدوي   ول ـد   - 7
أن اجل ائم املتصلة باملخدرا    تسـتويف احلـد األد     اخلاص باحل وا املدمحية والسياسية، م اراا

  (1)معيار أ    اجل ائم، ما مل تن و على ال تل العمدمن 
املعــايا الدوليــة  ــي باوعــدام يف أع ــار ااكمــا    تتن يــذ أق ــام تم يــمــا  وكــثااا - 8

دولـة   اوسـالمية  إيـ ان مج وريـة  ط تعد ذمن الع د، ال 14للمحاكمة العادلة امل  ولة يف املادة 
مـع شخصـني    كـواي م راشـد  عِد، ُأعلى سبيل املثال 2016 /أب يلمحيسان 9 ي ق  (2)ا قييب ق

ــة  ــيالن  وكـــان قـــد قُ ب ا اـــارر ـــ ين بت مـ ــدام   ـــاملخـــدرا  يف ااقئـــة جـ ــي باوعـ م عليـ
كامحــت و  (3)امليثام يتــامني بلــورا غــ ام مــن  800علــى بعــد أن عثــ  إلوفتــي  2012 عــام يف

من ق ي يف ا ستمنال  وأكد  السـل ا    يوق مامح تيية قول عدالة ااكماناع خماول جدن
ضـمامحا    ون، أن األقـ اد ا  ـوم علـي م باوعـدام ملنحـ     احلـاي  على الت  يـ   ايف مع ض تعلي  

 ا اكمة العادلة، را يف ذلك احلصول على مشورة الدقا) 
ال ئيس لشـؤون املـ أة    ةمحائب عن ش يند ت مو وردط ، مح ل2016قرباي  شباا/ويف  - 9

ــ  ــا إة، واألس ــتان   قوهل ــة سيس ــاع قــ   يف ااقئ ــتان ُأ - ن ان ــِدبلوشس ــل رج ع ــا ك  اهلــام قي 
تنت د عدم وجود دعـم مـن السـل ا      مو وردط هتاما  تتعل  باملخدرا   وكامحت السيدة 

__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16581&LangID=Eامحئ   (1)

قـل املتعل ـة باملخـدرا ، رـا يف ذلـك      األد مـن اجلـ ائم   يـ لعديف اع وبة اوعدام على ينل قامحون م اقحة املخدرا   (2)
  غ اما من امليثام يتامني 30قيافة أكث  من 

  www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsID=19816&aامحئ   (3)
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، أعلـن النـاب  باسـم السـل ة ال مـائية      2016محيسان عـام   10يف و  (4)لعائال  الذين أعدموا
  (5)تعلي اهتال توضيحا دم ل ي تإىل م تب املدعي العام  تاستدعي مو وردطأن السيدة 

ال مـائية   ا السـل   يف أوسـاا مـن ا عتـ ال املتزايـد    بالتشـزيع  األمـني العـام   ويشع   - 10
على سـبيل  قعدم قعالية ع وبة اوعدام ل د) اجل ائم املتصلة باملخدرا   بوالتن يذية والتش يعية 

ــال،  ــا ،   شـــ كاملثـ ــواد  ر ـ ــان  امـــد جـ ــوا اومحسـ ــام للمزلـــس األعلـــى حل ـ  األمـــني العـ
قعالية عمليا  اوعدام املتعل ة باملخدرا ، وشـدد علـى احلاجـة    يف ، 2016 /مارسرذار 8 يف

ل مــن عــدد يــت لتــؤدط إىل المل ــن أن  ،إىل إد ــال تعــديال  علــى قــامحون م اقحــة املخــدرا 
إلغـاء ع وبــة اوعـدام علــى   ىل لـن تــؤدط إ أن اــذا التعـديال   ي محبنـي إىل  اوعـدام  ل نــ عمليـا   

مـن أعمـاء الربملـان    عموا  70، قدم 2015ديسمرب /يف كامحون ا ولو  (6)ا اار باملخدرا 
نل علــى ع وبــة يــجــ ائم املخــدرا ، علــى مشــ و) قــامحون لتعــديل ع وبــة اوعــدام اولزاميــة 

ي ـ ر األمـني العـام دعوتـي     و ( A/HRC/31/26)امحئـ    السزن مد  احلياة يف مثل اذا احلا  
يناقش الربملان اجلديـد  إىل أن على استخدام ع وبة اوعدام ق ض وق  ا تيارط السل ا  إىل 

 ديد اجل  امحونمش و) ال
ق ــي ال تــ ة املمتــدة     شــن ا عــدام النســاء واألجامحــب   عــن إت ــاري   ويتواصــل ورود  - 11
ــاي  كــامحون الثا / مــن ــإىل قزي ان/ 2015ين  ،امــ أة علــى األقــل  15مت إعــدام ، 2016 ييومحي

ال عايـا  مـن  شخصـا علـى األقـل     20م عـدِ ، وُأالعمـد  جل ائم تتعل  باملخدرا  وال تل نمعئم 
شـخل مـن الـذين     1 200أكث  مـن   بينما   يزال اناعاألجامحب )معئم م من أقغامحستان(، 

  (A/70/304)امحئ   علي م باوعدامينتئ ون تن يذ احل م 
عادلـة  الاكمـة  ا دعم إجـ اءا   بـ ال مـاء  وكامحت اناع قا   مت  رة مل يلتزم قي ـا   - 12

ــا األجامحــب   يعاقــب علي ــا باوعــدام  للمتــ مني بارت ــار جــ ائم  ذكــ   و، و  ســيما ال عاي
بعواقـب المـلو)   ال عايـا األجامحـب    ي   ط إبـال  ، أمحاياحل على الت  ي  االسل ا  يف تعلي اهت

 من زي بش ل  ت مجة ومشورة الدقا)ال تتا  هلم  دما هت يب املخدرا  و يف
 األقـل  علـى عمليـا    10 و 2015 عـام  يف إعدام علنااعملية  50أكث  من ومت تن يذ  - 13

أب ـال قاضـ ين يف بعـ     ي كـان انـاع    محـ ب  وقـد أقيـد   2016 عـام  مـن  األول النص   الل

__________ 

  /www.mehrnews.com/news/3561192 ، متاقة من 2016شباا/قرباي   23وكالة أمحباء م  ،  (4)

  www.isna.ir/news/95012208372، متاقة من  2016محيسان/أب يل  11، وكالة أمحباء ِإسنا (5)

، 2016رذار/مـارس   8الصحاقة التل زيومحية، إي ان حتتاج إىل تعديل ال وامحني املتصلة باملخدرا   مسؤول قمـائي،   (6)
  www.presstv.com/Detail/2016/03/08/454570/Iran-drug-crimes-executions-Larijani/ متاقة من 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/26
http://undocs.org/ar/A/70/304
http://www.mehrnews.com/news/3561192/
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رثابـة راد)   لي ـون  ن ـذ و يمـا   اذا اوعـدام العلـن محـادراا   ب ن السل ة حتتج عدام  وعمليا  او
 ز) إفاء استم ار اذا املمارسة الالإمحسامحية وال اسية وامل ينة باجلاألمني العام شع  وي
يف املائة مـن عمليـا     60باوضاقة إىل ذلك، أشار  الت دي ا  إىل أن ما يصل إىل و - 14

 ـ  إبـال    يف كثا من احلـا  ، مل  ودون أط إعالن مسب  من اجل ا  ال مسية   تن ذاوعدام 
  امحو  قبل التن يذ التمثيل ال أوالمحية أس ة 

 
  ص الُ إعدام  -باء  

ض السـامي حل ـوا اومحسـان واوجـ اءا  اخلاصـة واهليمـا        أع ر األمني العام وامل و - 15
 مج وريــة يفاجلـا ني  بشـ ن إعـدام األقــدا     عـن ال لــ  املنشـ ة روجـب معااــدا  باسـتم ار    

، أعــ ر امل ــوض الســامي حل ــوا اومحســان   2016 /أب يلمحيســان 14 ــي ق  اوســالمية إيــ ان
اجلا ني الذين ُذك  أهنـم ينتئـ ون تن يـذ احل ـم      با من األقدا  العدد قل ي البالغ إفاء ال عن

ــي م باوعــدام  وقــ   ــى   عل ــة الســل ا  عل ــتم   أك ال أط شــخل بســبب جــ ائم   إعــدام ي
احلئ  الصـــارم وعـــدام األقـــدا  بـــ ااعامـــا، مـــذك  18دون ســـن  عنـــدما كـــامحواارت بواـــا 

 ال امحون الدوي حل وا اومحسان  يف

 اوســالمية إيــ ان مج وريــةالــة ق ــوا اومحســان يف أشــار امل ــ ر اخلــاص املعــن إل وقــد - 16
  ي ــل إعــدام مــا جمللــس ق ــوا اومحســان، إىل ت  يــ ا امل ــدم إىل الــدورة احلاديــة والــثالثني  يف
  وأشــار (A/HRC/31/69) 2015وعــام  2005بــني عــامي  نيا مــن األقــدا  اجلــ  73 عــن
 نيا من األقـدا  اجلـ   160ما   ي ل عن  ،2016مارس قيل إمحي كان اناع يف رذار/محي أ إىل

   مإعدامالذين ينتئ ون تن يذ احل م ب
محــل علــى  2013علــى الــ غم مــن أن إصــال  قــامحون الع وبــا  اوســالمي يف عــام  و - 17

باوعـدام علـى     ـم حتزال تـ ا ـاكم     ، قـإن  ص ـ استثناءا  من ت بي  ع وبـة اوعـدام علـى ال ُ   
 ملـــة  و قئـــت جلنـــة ق ـــوا ال  ـــل  وقـــت ارت ـــار اجل ين صـــقااملتـــ مني الـــذين كـــامحوا 

 ،2016ينـاي   كـامحون الثا / يف  اوسـالمية  إيـ ان  جلم وريةستع اض ا اخلتامية  مالقئاهتا  يف
ل مــاة الــذين يســمو هلــم، ول ــن  ل املــة الت دي يــة الســل ة ليمــع ل”أن اــذا ا ســتثناءا  

ي مت احل ـم مـن جديـد علـى     وأمحـ  ،حلصـول علـى رأط  ـبا يف ال ـب الشـ عي     با ، ت لي دون
وقثـت  (  CRC/C/IRN/CO/3-4)امحئـ    “العديد من األشخاص باوعـدام بعـد اـذا ا اكمـا     

 ملـة  اجلوق  إعدام األب ال واألشـخاص الـذين ارت بـوا    على  اوسالمية إي ان مج وريةاللزنة 
ع وبـة اوعـدام بالنسـبة    تن يـذ  ايـاذ تـدابا تشـ يعية ولغـاء     و ؛عاما 18عندما كامحوا دون سن 
عامـا؛   18دون أعمـارام  عنـدما كامحـت   جـ ائم ا محت ـام العـين    إقـد   لنيق اد الـذين ارت بـوا   

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/69
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 ملـة  اجل ارت بـوا  م، من الـذين  إعدام يذ احل م بينتئ ون تنجلناة الذين اوي ي  مجيع أق ام 
 عاما  18عندما كامحوا دون سن 

ــاي    - 18 ــامحون الثا /ينـ ــني كـ ــ ة بـ ــايو  2015ويف ال تـ ــون  ، أرســـل2016وأيار/مـ امل ل ـ
ئل عاجلـــــة إىل الســـــل ا  بشـــــ ن اوجـــــ اءا  اخلاصـــــة  ـــــا  رســـــا بو يـــــا  يف إبـــــار

محمــد علــي ق    ــ  اوعــدام الوشــيك  ونيواج ــالــذين كــامحوا اجلــا ني األقــدا   مــن 11
 إعدامـي بـدعو  ضـلوعي   يتم سـ ، عـادل أبـاد  على سبيل املثال، املسزون قاليا يف سزن  ،فااي
ــدما كــان     أمحشــ ة ا اــار ب يف  اعت ــل وقــد   ســنة18عمــ ا دون املخــدرا  الــيت وقعــت عن
رب تعــ ض للتعــذيب وأجــأمحــي عليــي باوعــدام و تة ق مــيــا مــة ثورُذكــ  أن ، و2008 عــام
ــى ــة  و  عل ــا  كاذب ــ ق اد   اود ء باعت اق ــن ا تصــال ب ــ م م ــي وبا ــامي  عائلُق ــدة شــ  ين  ت مل
  (A/HRC/32/53)امحئ   بدء ااكمتي قىت
مل ُيعـــدم أط قاصــــ   ، أمحــــي احلـــاي  ذكـــ   الســـل ا  يف تعلي اهتــــا علـــى الت  يــــ    و - 19
ن السل ة ال مائية تسعى إىل منع إعـدام األقـدا ، رـا يف ذلـك مـن  ـالل       أو 2016 عام يف

أيمـا  اقتزـت  تشزيع أس  المحايا واجلناة للتوصل إىل تسـوية، وت ـدا املسـاعدا  املاليـة  و    
  يل ماء مح م وف ل  و اجملن علي م ن ا محت ام العين ق   اص ألق اد عائلة ب
 

 الالإمحسامحية أو امل ينةبة الع و وأ التعذيب واملعاملة -جيم  
 قـامحون يف شـ ل   ،2015 ييومحيـ قزي ان/مح اذ بع  المـمامحا  يف  بدء على ال غم من  - 20
 ـامحون  قالاملعـايا الدوليـة    ب تزال   ت ياحلماية من التعذيب   قإن و، نَ امل وج اءا  اجلنائيةا

املعاملــة  وأخل ــ  التعـذيب  ضـني  مع  جل ملـة التعــذيب، وتـ ع الســزناء      حيـدد م  ومـا اــدداا  
تم احلصـول  يـ الـيت  اوقـادا   استبعاد قإن ال اسية أو الالإمحسامحية أو امل ينة  وباوضاقة إىل ذلك، 

يشـع     وال ـامحون األق ـام الت صـيلية يف     تؤيـدا   ة بولـ من األدلـة امل علي ا عن ب ي  التعذيب 
أو التعـذيب ال علـي،   بالتعـذيب  ت ديـد  ستم   ـو اسـتخدام ال  املزنو) الاألمني العام بال ل  إفاء 

 ،ألغـ اض سياســية   سـيما ا تزـزون   و الشـ بة  األقـ اد الـذين حتتزــزام  السـزناء أو  وكـ اا  
ــأأو ا  عت اقــعلــى اود ء با   وغالبــا مــا تســتخدم مثــل اــذا ا عت اقــا  كــدليل   تدينــ م ةدل

احلصــــول  يفا تزـــزين  م بـــول يف إجـــ اءا  ا  مـــة  وعــــالوة علـــى ذلـــك، قــــإن قـــ        
 حلئة ا عت ال   يزال غا مممون  ذاام من دما   على
اــذا وبشــ ل  ــاص خل ــ  التعــذيب   علــى مــا يبــدو الســزناء السياســيون ويتعــ ض  - 21
ضــباا أمــن ا ســتخبارا   ىمــن أصــل كــ دط، أل ــ ةإي امحيــ ي، واــجالليــانقــال فينــب  اــو

وُذكـ   ك منشـاا إىل سـنندج    مـن   ةمسـاق   تبينمـا كامحـ   2008مـارس  يف رذار/ اال ب  علي ـ 
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اا إىل م كـز اقتزـاف   ويـدي ا وقـدمي ا، وأ ـذ   وت ييـد  بعنـ ،  ب كلـ ا   وابـدأ األمـن  ضباا  أن
لعمليـا  اسـتزوار   جالليـان  السـيدة  ضـت  تع  ن   يف ك منشـاا  وأثنـاء ا قتزـاف،    ساقة الـ 
ــة و للت ديــد ضــت كمــا تع  يف احلــبس ا مح ــ ادط لعــدة أشــ         زــزلمــ ر، واقُتلم ول

ــد         ــك ضــ ر رأســ ا باحلــائ  وجل ــا يف ذل ــذيب، ر ــن التع با غتصــار، وألشــ ال أ ــ   م
إىل غ قة التح يـ   وبعـد ااكمـة قصـاة،     تني للعودة املصاب اسا على قدمي تقدمي ا، وجعل ا 

  وقيــل إن ا مــة 2008ديســمرب كــامحون األول/ق مــت ا مــة ابتدائيــة علي ــا باوعــدام يف 
ذكــ   الســل ا  و  (A/HRC/WGAD/2016/1)امحئــ   احل ــم  أيــدا ســتمنال يف ك منشــاا 

ارت ــار باوعــدام بت مــة  ام علي ــ  ــُقجالليــان ، أن الســيدة احلــاي علــى الت  يــ  ايف تعلي اهتــ
ــاة احلــ ة ال  دســتا ،      عمــل األســلحة  ــل ومســلو ضــد النئــام، والعمــوية يف قــزر احلي

أن السـيدة    نئـام  وذكـ   الوالدعايـة ضـد   وا قت اظ هبـا دون تـ  يل   عس  ية العدا  املو
 قد منحت مؤ  ا ال أقة ومت ي ي  احل م إىل السزن مد  احلياة جالليان 

ــزال  - 22 ــة الســزون يف  و  ت ــة قال ــ ان مج وري ــ  كــبا، بســبب   اوســالمية إي مصــدر قل
كـان  ـ ط   الع ـدين األ ايـن،    و ـالل عـد   السـزن    مارت ـا)  و الن اا ا كتئاظ واسع

 تتعلـــ  جـــ ائم بســـبب منـــ م املائـــة يف 50 ســـنويا،شـــخل  300 000ســـزن وســـ يا 
دود قيــز العــيش ا ــ ،مــن م اقــ  ا قتزــافالعديــد شــت كة يف املســما  ومــن الملخــدرا   با

  اية التدقمة امل اقي  واحلماما ، وعدم كاية عدد ك  مللغاية، وسوء محوعية الغذاء، وعد
 

 احلبس ا مح  ادط - 1 
ت ـاري  عـن ا سـتخدام     ونتل ـ ياوج اءا  اخلاصة   يزال امل ل ون بو يا  يف إبار  - 23

بشـ ل روتـين   ت ـوم  السل ا  إىل أن اذا الت اري ، تشا الواسع الن اا للحبس ا مح  ادط  و
 وا ،تتــ او  مــن أســبو) إىل ســن لحــبس ا مح ــ ادط ملــدة قــد  ل) املعــت لني والســزناء ا مــبإ

علـى سـبيل املثـال، مؤسـس      محمـد علـي بـاا ط   قإىل أجل غا مسـمى    ،بع  احلا   ويف
ــ ا  كــإقــد  احل ــب ووال، ةال وقي ــب ال ات ــارس   بي ــذط مل ــديل  ال ــا  ال ــب الب ــيت محئ ي ال

ي يف احلــبس ا مح ــ ادط منــذ اعت الــ   يــزال واخلــارج، اوســالمية إيــ ان مج وريــة تســتخدم يف 
اوسـالم    قدسـية   وقـد ق ـم عليـي بالسـزن ملـدة وـس سـنوا  واامحـة         2011مايو أيار/ يف

 قمى ع وبتي، قإمحي مل ي  ج عني  يوعلى ال غم من أمح
ال اسـية   أو الع وبـة  املعاملـة  امل  ر اخلاص املعن بالتعـذيب وغـاا مـن ضـ ور    واقتج  - 24
مح ـ ادط ل تـ ا  قصـاة مـن الوقـت      احلـبس ا  أن على الـ غم مـن    محي بالالإمحسامحية أو امل ينة  أو
استخدام احلـبس  قإن ضمامحا  كاقية وقعالة، وجود ي ون مربرا يف ظل ظ ول معينة، مع  قد

شـ ل أداة مشـ وعة ألمحـي     ـوف أبـدا أن ي  ا مح  ادط ل ت ا  بويلة أو إىل أجـل غـا مسـمى      

http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2016/1
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مــع احلئــ  امل لــ  رض يتعــاوة شــديد ةوجســدي ةمح ســيمعامحــاة ذانيــة وأو يف ر م تســبب يقــد 
)امحئـــ   ال اســـية أو الالإمحســـامحية أو امل ينـــة أو الع وبـــة للتعـــذيب وغـــاا مـــن ضـــ ور املعاملـــة

A/HRC/31/57/Add.1 ) 
 

 احلصول على ال عاية الصحية ال اقية - 2 
ي ت ـ ون  ن، وزناء السياسـي ، و اصـة السـ  األشـخاص ا  ومـون مـن ق يتـ م      يزال  - 25

يف كـثا  ُيمنـع  العالج ال ـ   وقيل إن   بصورة كاقية احلصول على ال عاية الصحيةإىل إم امحية 
ــومــن الع شــديد جــدا مــن احلــا  ، كشــ ل    /أب يلمحيســان 27يف و  اشــ ل تعــذيبالــيت ت ةب

 عشـ  اثـن   مـن  أكثـ   قالـة  إفاء قل  ـا  عـن جمموعة من امل  رين اخلاصني علنا  ت، أع ب2016
ــزينا ب تــداور قالتــ م الصــحية واســتم ار رقــ      بســب املــو  خل ــ  ضــنيسياســيا مع   س

 هلم   العالج ال  االسل ا  توق
ــزناء  و - 26 ــني السـ ــن بـ ــذين مـ ــعالـ ــ منـ ــب عنـ ــ  املناسـ ــالج ال ـ ــد  ، م العـ ــوك أوميـ ، كـ
 2011ينـاي   كـامحون الثا / ال ـب  عليـي يف    ل ـي  ُأوقـد    ةالليزر التز يبيء قيزياأ صائي يف  واو
وي مـــي ق مـــا بالســـزن ملـــدة األم ي يـــة عودتـــي مـــن الدراســـة يف الو يـــا  املتحـــدة  لـــد 
س بان كوك  بمت تشخيل السيد واتصا   مزعومة مع ق ومة معادية   يامي بسنوا  ل 10

يف الوقـت  املالئـم  ج العـال عـدم تل يـي   كليتي الـيم  بسـبب   ستمصال  ُأج يت لي عملية ال لى، و
ــار املناســب  و ــة،  يف أع  ــنو الســيد  2016 /مــايوأيار 25يف مت اقتزاجــا  دولي كــوك  ، م

إفاء السـل ا   الـذط تتبعـي   لـنم   يش ل رمزا لوضعي أن ويبدو   (7)ملدة أسبوعني م ضيةإجافة 
العـالج  لى العالج ال  ، إما ب قم ا مح لـ م إىل املستشـ ى لتل ـي    عصول السزناء السياسيني ق

ــة كــرب            ــن عمليــة ج اقي ــ ة وجيــزة م ذكــ   واملتخصــل أو إعــادهتم إىل الســزن بعــد قت
اخلــدما  ال بيــة  الــيت تتــوق  قي ــاأن امل اقــ  ال بيــة  ،احلــاي علــى الت  يــ  االســل ا  يف تعلي اهتــ

ن السـزناء حيصـلون   أقاد  بـ  ال ياسية موجودة يف السزون، وأن اخلدما  ال بية ت دم جمامحا  و
التعليميـة   صـول  م اق  ال عاية وا ال  التزارية ومص  ي الشـع  وال اعـا  ال ياضـية، وال    على

 يف كثا من األقيان مع العائلة واألقارر  ونوالث اقية ودور السينما وامل تبا ، و تمع
 امل ل ـون بو يـا  يف إبـار    رليا  األمم املتحدة حل ـوا اومحسـان، و  سـيما   وقامت  - 27

ــ ارا وت ــ ارا    ــت اوجــ اءا  اخلاصــة، م ــاا الســل ا   بل  ــزاعم لامحتب ــيت لم ــ  ال ــان بتتعل احل م
 ا، وقث ـ الـيت   تسـتويف املعـايا امل لوبـة     احلصول على ال عاية ال بيـة وظـ ول ا قتزـاف    من

__________ 

املصابة  يتيكل ةدة أسبوعني بعد  سارملإجافة م ضية ملنو  نيسز ئيقيزياحلملة الدولية حل وا اومحسان يف إي ان، ا (7)
  https://www.iranhumanrights.org/2016/05/omid-kokabee-8/متاقة من   ،2016مايو ايار/ 25، س بانبال

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/57/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/57/Add.1
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إىل ق ومـة  ال سائل املوج ـة  من  ستويتعل  ن  ولسزلعلى الش و) يف إصال  أكث  مشو  
اوجـ اءا  اخلاصـة  ـالل األشـ       اوسـالمية مـن امل ل ـني بو يـا  يف إبـار       إيـ ان مج ورية 

لـى  عألشـخاص قيـد ا قتزـاف    ا صـول إل، رسـالة  14وعدداا  2016اخلمسة األوىل من عام 
املعنيــة إل ــوا اومحســان دائمــا  ال عايــة الصــحية  وقــد أكــد  جلنــة مناامــة التعــذيب واللزنــة

تـنل   قـى إىل قـد املعاملـة الالإمحسـامحية وامل ينـة  و     تن أن مل غا املناسبة ظ ول ا قتزاف  أن
إم امحيـة  مجيـع السـزون   ت  ـل  علـى أن  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدمحيا ملعاملة السـزناء  

قالتـ م   ت لـب تالوصول ال ورط إىل ال عاية ال بية يف احلا   العاجلة، ومح ل السزناء الـذين  
)امحئـ    مؤسسـا  متخصصـة أو إىل مستشـ يا  مدمحيـة    إىل عناية متخصصة أو عملية ج اقيـة  

A/HRC/31/57/Add.1)  
 

 ع وبة اجللد - 3 
ــ ار اجللـــد يشـــ ل مصـــدراا  - 28 ــامحون الع وبـــا      يـــزال ت ـ لل لـــ  الشـــديد  ويـــنل قـ

ع وبـة اجللـد بت مـة إاامحـة األمحبيـاء واللـواا       علـى  ، 2013يف عـام   اذامح ـ الذط بـدأ  اوسالمي، 
لعـدم  ت ـ ض  انـاع ت ـاري  ت يـد بـ ن اـذا الع وبـة       واسـت الع ال حـول    ووا غتصار والزمحـا  

إقامـة ق ـال    الـزط اوسـالمي، واملشـاركة يف ا قتزاجـا ، و    قواعـد  عدم اقت ام والصوم، 
داقع السـل ا   وتـ   رممـن غـا ا ـا    خمتل ة بني اجلنسني، ومصاقحة شخل من اجلنس اآل ـ  

لسـزن والعواقـب ا جتماعيـة    عـن ا وبـديل   للـ د) كوسـيلة   ت بـ  أهنا ع وبة اجللد، إلزة عن 
 واأل القية وا قتصادية 

، أدان املتحد  باسم امل وض السامي حل ـوا اومحسـان   2016مايو أيار/ 31بتاريخ و - 29
ــد  ــايو، بعــد أن وجــد أهنــ   أيار/ 26يف  بالبــا 35جل ــون مم لتخــ ج يف قــزوين   ل ق ــال ي يم

ــة ذكــ   وســائل ا عــالم  و ــة للدول ــي مت ، التابع ــاء  ســاعة، 24يف غمــون أمح ــى  إل  ال ــب  عل
جلـدة،   99علـي م جبلـد كـل منـ م     وق ـم  م اسـتزواهب قام بم تب املدعي العام أن ال الر و

جلـــدوا عمــال املنــاجم   مــن   17ُذكــ  أن  مــايو،  يف أيار/جلــدام  ويف قمــية ةاثلــة    أمحــي مت  و
مـن مـنزم الــذاب    عــامال 350إقالـة  علـى   قتزـاج   يــام م باااقئـة أذربيزـان الغ بيـة ل    يف
اــذا الع وبــة ب هنــا   مبعمــوأدان ردود قعــل بــني الربملــامحيني، احل ــم  ااــذقــد أثــار دارا  و ر 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/57/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/57/Add.1
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 ـم علـى املـدون    ، ُق2016 ييومحيـ قزي ان/ 10 ويف  (8)الوسـ ى عصـور  التلي  بوإمحسامحية  غا
  (9)ال أط العامإثارة نش  األكاذيب و يامي بجلدة ل 444باجللد قتحي وال اتب امد رضا 

وامل ل ـون بو يـا     ـوا اومحسـان   املعنيـة إل لزنة الع بت جلنة مناامة التعذيب، وأو - 30
وجـي  باسـتخدامي  أبـ فوا  إفاء اسـتخدام اجللـد، و    لـ  الاوجـ اءا  اخلاصـة مـ ارا عـن     يف إبار 

  (10)إىل إلغائي واضد امل أة، ودع صا 
 

 ال جم قىت املو  - 4 
جمموعـــة مـــن امل ل ـــني بو يـــا   ت، أع بـــ2016ينـــاي  كـــامحون الثا / 20بتـــاريخ  - 31
   الوشـيك وعـدام ق يبـا    اخلعن ال ل  إفاء  يف بال  مشت ع، ،(11)إبار اوج اءا  اخلاصة يف

 ضـلوع ا لالشـتباا يف   2013محوقمرب تشـ ين الثـا /  يف  األ ي ال ب  علي  وقدبال جم،  ال ي 
 ا ول نـ  ،يف البدايـة دون توجيـي هتـم    ـال ي  أبلـ  سـ ا  السـيدة    قـد  يف ج ملة قتل فوج ـا  و 

 /أكتـوب  تشـ ين األول  15يف واملزعـوم    وجود عالقة جنسية مع قاتل فوج ـا ب ا ق اتُّ مت 
كــامحون  27يف وبت مــة الزمحــا وق ــم علي ــا بــال جم قــىت املــو     ُذكــ  أهنــا ُأدينــت ، 2014
ــاي الثا  ــا أيــد  احل ــم   ُأقيــد بــ، 2015 /ين ــامحون  225املــادة وتــنل  ن ا  مــة العلي مــن ق

ــد   ــا  اوســالمي اجلدي ــ جم”علــى الع وب ــا  ارت ــار بشــخاص املــدامحني  كع ــار لني “ال الزمح
ن اـ ا الزمحـا يت ـ  مـع ت سـا الشـ يعة       أ، احلـاي  علـى الت  يـ    االسـل ا  يف تعلي اهتـ  وذك   

ــة     او ــ ائم و ايـ ــة يف رد) اجلـ ــالمية قعالـ ــ يعة اوسـ ــواردة يف الشـ ــا  الـ ــالمية، وأن الع وبـ سـ
واســتخدام املع قــة  وق ــا ل ــامحون الع وبــا  اوســالمي  أمحــي مل ــن لل مــاةت األ ــالا  وأضــاق

 ع وبة ال جم على أساس أدلة ظ قية احل م بواحل مة، 
عـدام رمجـا اـو شـ ل مـن أشـ ال       رليا  األمم املتحدة حل ـوا اومحسـان أن او  وت    - 32

  وقـد  لصـت   املعاملة أو الع وبة ال اسية أو الالإمحسـامحية أو امل ينـة  التعذيب وغاا من ض ور 

__________ 

-http://www.iran، متاقـــة مـــن  2016قزي ان/يومحيـــي  1(، Iran-Emroz newsوكالـــة أمحبـــاء إيـــ ان إمـــ وف )  (8) 

emrooz.net/index.php/news1/62267/  

  http://www.atreyas.ir/26977، متاقة من  2016قزي ان/يومحيي  10وكالة أمحباء أت ياس،  (9) 

  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20037&LangID=Eامحئ   (10) 

املعـن إلالـة ق ـوا     وناخلاصـ  ونامل ـ ر ، وال  ي  العامل املعن رس لة التمييز ضد املـ أة يف ال ـامحون واملمارسـة    (11) 
املعــن رســ لة ، واملعــن إلــا   اوعــدام  ــارج ال مــاء أو بــإج اءا  مــوجزة أو تعســ اا و ،اومحســان يف إيــ ان

ــة     ــة ال اســية أو الالإمحســامحية أو امل ين ــة أو الع وب ــ   وا ، التعــذيب وغــاا مــن ضــ ور املعامل ملعــن رســ لة العن
  امل أة وأسبابي وعواقبي ضد

http://undocs.org/ar/http:/www.iran-emrooz.net/index.php/news1/62267/
http://undocs.org/ar/http:/www.iran-emrooz.net/index.php/news1/62267/
http://undocs.org/ar/http:/www.iran-emrooz.net/index.php/news1/62267/
http://www.atreyas.ir/26977
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أن ال جم قىت املو  بت مة الزمحا او ع ار   يتناسـب  إىل اللزنة املعنية إل وا اومحسان أيما 
  (12)جل ملةامع ببيعة على  و قاد  

 
 ق ية التعبا -دال  

ــالتزام األمــني العــام حيــي   - 33 ــة رئــيس علمــا ب ــود اوســالمية بإيــ ان مج وري تخ يــ  ال ي
ــبا و   ــة التع ــى ق ي ــبامل  وضــة عل ــبا كحــ  أساســي مــن   إل ياعت اق ــة التع ق ــوا اومحســان    ي

 يـة  أكرب حلتآكل ، بل ت دم يذك  ال ت ة املشمولة بالت  ي  أط ن اناع  الل مل ي ،ذلك ومع
 التعبا وال أط 

 واودامحــا   ــاص إفاء اســتم ار طــ  ا عت ــا  بوجــي  ل  الاألمــني العــام بــويشــع   - 34
ــ ية  ــح يني ولالتعسـ ــ اء اللصـ ــب ة  نشـ ــى شـ ــت  علـ ــا توا محت محـ ــح يني   شـ ــة الصـ ــة  ايـ جلنـ

الصـح يني يف مجيـع أ ـاء    قامت بسزن ثال  أكـرب عـدد مـن     اوسالميةإي ان مج ورية  أن إىل
ــامل ــ ض ا دول أشــد الــ ســابع اــي و (13)الع ــامل صــ امة يف ق ــة يف الع ــارس ويف رذار/  (14)ل قاب م
ن وســزماومحت محــت النشــ اء علــى مــن الصــح يني و 47  ي ــل عــن  ُذكــ  أن عــدداا، 2016

  (A/HRC/31/69اوسالمية )امحئ  إي ان مج ورية  يف
نيقــ اد لعــن ا عت ــال التعســ ي     التوقــ  قــوراا يــدعو األمــني العــام الســل ا  إىل   و - 35

ــ اج  ملمارســـت م الســـلمية واملشـــ وعة حل  ـــم يف ق  امواقتزـــاف ــة الـــ أط والتعـــبا، واوقـ  يـ
ــ اد عــن ــذين ســزن  األق ــود قــ ض ال  وي ــ ر أيمــا أن  واال ــيت    ي ــى الوصــول   هلــا مــربرال عل
 العديد من ق وا اومحسان نت ك يتعارض مع مبدأ ال  امة اومحسامحية ويوسائل اوعالم  إىل
أقـارين  ع ولة وغـا املتناسـبة امل  وضـة علـى     املغا لنيق ام   ر األمني العام إدامحتي يو - 36

صـحي ة  ال، رئـيس حت يـ    مافمحـدرا  إقسـان  و، إيران  اليوميـة  صـحي ة  رئيسـة حت يـ  ال  ، شيتساف
، وداوود بويرا ه نديشر أشـ  ية  النشـ ة  الصح ي مـن  ال، ص  فاطسامان و، ا كفاهيختييومية ال

عيســى  قالــة، قمــال عـن  روزونالير  أسـدط، شــ ي  رئـيس حت يــ  املوقـع او بــارط املعــارض    
قـد قـام   مـن مشـاكل صـحية  و      يز، واو صح ي مسـت ل قاليـا راـن ا عت ـال ويعـا      حس

ال ـب  علـى   بإل ـاء   ي تـدون مالبـس مدمحيـة    أق اد من وقـدة ا سـتخبارا  يف احلـ س الثـورط    
تسـعى   “شـب ة تسـلل  ”بت مـة املشـاركة يف    ،2015محوقمرب تشـ ين الثـا /  اخلمسة يف  األق اد

__________ 

 ( 1992) 20عنية إل وا اومحسان، التعلي  العام رقم اللزنة امل (12) 
  ttps://cpj.org/imprisoned/2015.phpجلنة  اية الصح يني، متاقة من   (13) 
 ، متاقـــــة مــــــن  البلــــــدان العشـــــ ة األشـــــد صـــــ امة يف ةارســــــة ال قابـــــة    جلنـــــة  ايـــــة الصـــــح يني،     (14) 

https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php  

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/69
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للتـــ ثا علـــى الـــ أط العـــام وت ـــوي  اجلم وريـــة ا ســـالمية محيابـــة عـــن احل ومـــا  الغ بيـــة   
 ســ  فاطالســيد و، مزمحــدرا الســيد و، شيتســافالســيدة إدامحــة  ت، متــ2016أب يل محيســان/ يفو

العمـل  ”و  “محش  دعاية ضـد اجلم وريـة اوسـالمية   ”يف ذلك  سدط بت م متعددة، راأوالسيد 
ــومي وا تصــال    ــن ال  ــة بضــد األم ــا  األجنبي ــم    “احل وم أق ــام بالســزن  وصــدر  إل  

 سنوا   10إىل  5من تت او  
دون يف جمــال ق ــوا املــو ، الناشــ رومحــاغيقســني مت اعت ــال باوضــاقة إىل ذلــك، و - 37

  يــزال يف الســزن علــى  وعامــا،  15بالســزن ملــدة  2009م عليــي يف عــام   ــاومحســان، وُق
، قنـود ، ق ـم علـى امـد قسـني رقيـع      2015مـايو  أيار/ 25ويف   تيال غم من تـداور صـح  

 ،عامـا  72يبلـغ مـن العمـ     الـذط  ت اعـد  امل واو أسـتاذ كيميـاء البـوليم ا  يف جامعـة ب ـ ان،     
 مـا السياسـية والصـح ية قي  األمحشـ ة  ةارسـة   مـن ملـدة عـامني   منعي بالسزن ملدة ست سنوا  و

 محت محت وعلى موقعي على االيت محش اا ال مايا ا جتماعية والسياسية  ا  قول تاببال يتصل
 

 التعبا ال ن - 1 
يف ميـادين  حل  يف ق ية التعبا ااألمني العام ال ل  إفاء جمموعة من امحت اكا  ويساور  - 38

أكتـوب   تشـ ين األول/ احلـ س الثـورط يف   قام  ق دال نون اوبداعية واملوسي ى  غا الصحاقة ك
، موسـي ى الـربا  واـو موسـي ي ومؤسـس     رجبيـان، م دط باعت ال  على سبيل املثال، 2013

ــة يف   و ــوف) املوســي ى البديل ــ ان مج وريــة م ــ ي ي قســني  و اوســالمية؛إي ــانش ، صــامحع رجبي
شـ  ين، قيـ     يف احلبس ا مح  ادط ألكث  منوضعوا ، ويوسي املعمادط، يوس  ؛ واألقالم

م ــدط رجبيــان الســيد وقيــل إن إلد ء باعت اقــا  متل ــزة كاذبــة  لــتع ضــوا لمــغوا شــديدة 
ُذكــ  أمحــي ، 2016قرباي  شــباا/يف أوا ــ  شــ   وتعــ ض للتعــذيب املت ــ ر أثنــاء ا قتزــاف   

ــى   ــن  ق ــم عل ــا   كــل م ــة رمسي ــال  ســنوا  و  بالســزن ال جــال الثالث ــدة ث ــة بمل ــدراا غ ام ق
بغ امـة  سـت سـنوا  يف السـزن و   بالسزن ملدة بعد استمنال احل م األصلي ريال  مليون 50

 “الدعاية ضـد الدولـة  ”و  “إاامحة امل دسا ”ج ت إلي م هتمة قد وو  (15)قدراا بليو  ريال
ــ ويج املوســي ى    ــاج وت ــدو أن   (16)الســ يةمــن  ــالل إمحت ــة ويب ت ــن مل اــؤ ء ال جــال  معامل

 التعبا ال ن واوبدا)  ملمارست م السلمية حل  م يف ق ية إ 
__________ 

احلملة الدولية للدقا) عن ق وا اومحسـان يف إيـ ان، احل ـم علـى مـوفعني موسـي يني إيـ امحيني بالسـزن ملـدة           (15) 
ــنوا ، ــن  2016رذار/مـــارس  1 ثـــال  سـ ــة مـ -https://www.iranhumanrights.org/2016/03/iranian، متاقـ

music-distributors-sentenced/  

 (16) Freemuse, “Art under threat: attacks on artistic freedom in 2015”, 22 February 2016    ــن ــة مــــــــ   متاقــــــــ
http://freemuse.org/archives/11751  

https://www.iranhumanrights.org/2016/03/iranian-music-distributors-sentenced/
https://www.iranhumanrights.org/2016/03/iranian-music-distributors-sentenced/
https://www.iranhumanrights.org/2016/03/iranian-music-distributors-sentenced/
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 ال اري ـــاتا ةورســـام ة نامحـــال، ق قـــدا تينـــا أن عـــ اوق اجبـــ قـــب األمـــني العـــام وي - 39
 2015ينـاي   كـامحون الثا /  20ي ـا يف   ـب  عل ُأل ـي ال قـد   ت  وكامحـ 2016مايو أيار/ 4 يوم

ــا         ــالل اللوقـ ــن  ـ ــان مـ ــ اد الربملـ ــة أقـ ــام وإاامحـ ــد النئـ ــة ضـ ــ  الدعايـ ــة محشـ ــة بت مـ   الزيتيـ
قمـــت منـــ ا عامـــا ومحصـــ ،  12ملـــدة ُق ـــم علي ـــا بالســـزن ، 2015 ييومحيـــقزي ان/ يفو
 ما ي  ر من ستة أش   السزن  يف
 

 اض  اد الناش ني يف وسائ  التواصل ا جتماعي - 2 
ــ ي      - 40 ــن أس ــام ع ــني الع ــ ر األم ــائ  التواصــل     ليع ــد للناشــ ني يف وس الضــ  اد املتزاي

ســـل ا   امحيـــة أشـــخاص علـــى األقــــل     اعت لـــت ال ، 2016ا جتمـــاعي  ق ـــي أيار/مـــايو    
ــة،    Instagramمســتعملي  مــن ، كــان معئم ــم مــن النمــاذج ال ائــدة يف صــناعة األفيــاء اوي امحي

  (17)“تشزيع ا  تالا”و  “ب قعال غا إسالمية”بدعو  قيام م 
 علـى  “2عمليـة العن بـو    ”ويعمل ب محـامج إيـ ا  مل اقبـة اجلـ ائم السـيربامحية بعنـوان        - 41

تع ب مستعملي وسـائ  التواصـل ا جتمـاعي وتمـيي  اخلنـاا علـي م، وقـد أسـ   قـىت اآلن          
ــل       ــ م مث ــت بت ــن مســتعملي اومحت مح ــد م ــال وســزن العدي ــن اعت  ، “اوســاءة إىل اوســالم ” ع

  (18)“تشزيع األق اد على ال زور” ، و“محش  مواد غا أ القية وقاسدة” و
ــي الصــادر مــؤ  اا    - 42 ء الســيربا  األعلــى يف البلــد،   عــن جملــس ال مــا   ويت لــب التوجي
، قيــام ت بي ــا  تبــادل ال ســائل ا جتماعيــة بتخــزين بيامحــا  املســتعملني  2016أيار/مــايو  يف

مليــــون  20للســــل ا  الوصــــول إىل  ويتــــيو ذلــــك التوجيــــي  (19)علــــى اخلــــوادم اوي امحيــــة
، وتعزيـز محئـام ال قابـة الصـارمة     احلسابا  الربقية امل تب ـة بت بيـ  تيليغـ ام لتبـادل ال سـائل      من

__________ 

ريتشارد سبنس  وأ د وقدا ، اعت ال عارضا  أفياء إي امحيا  وإجباران على امحت اد أمح س ن علنا  (17) 
 ، متاقة من 2016أيار/مايو  16، نلتلغانفبسبب محش  صوران دون غ اء ال أس، 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/16/iranian-models-arrested-for-posting-pictures-without-

headscarves  

كـامحون   25فمامحي،  مو) مواقع إ بارية ل حل دقي  بسبب ارت اهبا جـ ائم تتعلـ  با محتخابـا ،     و یراد (18) 
-https://en.radiozamaneh.com/featured/news-sites-under-close-scrutiny، متاقـــة مــــن   2016الثا /ينـــاي   

for-election-offences  

احلملة الدولية للدقا) عن ق ـوا اومحسـان يف إيـ ان، اجمللـس املتشـدد ي ـاجم إدارة روقـا  بسـبب اخلـالل           (19) 
ــ ان،     ــاعي يف إيـــــ ــل ا جتمـــــ ــائ  التواصـــــ ــ ن وســـــ ــي  3بشـــــ ــن  2016قزي ان/يومحيـــــ ــة مـــــ  ، متاقـــــ

https://www.iranhumanrights.org/2016/06/social-media-servers-transfer-to-ran/  
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بيـ  تيليغـ ام، الـذط يغ ـي أكثـ       وقـد واجـي ت     (20)بال عل على ق كة املـ ور علـى اومحت محـت   
 ت يف البلـد، قيـودا، إلئـ  أكثـ  مـن     يف املائة من ق كة امل ور األسـبوعية علـى اومحت محـ    50 من
وجـود اتـو    قناة حتتوط على رسائل موج ة للزم ور بعـد أن اشـت ت السـل ا  مـن      50

  (21)إباقي  وعالوة على ذلك، حتت ظ السل ة ال مائية بسل ة منع الت بي ا  يف املست بل
و  يـــزال ت بي ـــا ال يســـبوع وتـــويت  ائـــورين متامـــا للمســـتعملني ا لـــيني، وت ـــوم    - 43

وادعـت    (22)السل ا  بش ل تعس ي إلئـ  ا تـو  بذريعـة  ايـة األسـ  والث اقـة اوسـالمية       
  بت كيــداا ال يــود امل  وضــة علــى يوتيــور وال يســبوع وتــويت ، أن اــذا اوجــ اءا  الســل ا

 ل والعنــ  وامحتــ اع اخلصوصــية  هتــدل إىل قئــ  األمحشــ ة اوراابيــة، ومنــع التــ ويج للت ــ  
، ادد اجمللس األعلى لل ماء السيربا  ب  ض قئ  على مجيـع شـ كا    2016أيار/مايو  ويف

املــة يف البلــد اذا مل ت ــم بتســليم مجيــع البيامحــا  ذا  الصــلة   وســائ  التواصــل ا جتمــاعي الع
  (23)باملستعملني اوي امحيني

 
 معاملة الالجمني -ااء  

يعـــ ر األمـــني العـــام عـــن ت ـــدي ا ألن مج وريـــة إيــــــــ ان اوســـالمية تواصـــــــــل         - 44
يـ   معئم ـم    جئ، مـن أكـرب امعـا  الالجـمني يف العـامل، الـذين        951 000استمــــــاقة 
وقد ايذ  السـل ا  تـدابا اامـة ل  الـة قصـول الالجـمني علـى التعلـيم           (24)من أقغامحستان

بالــب أقغــا   360 693وتشــا وفارة الت بيــة والتعلــيم، إىل التحــاا    (25)وال عايــة الصــحية

__________ 

 شـباا/قرباي   8سعيد كماي دا ان، تيليغ ام  ت بي  تبـادل ال سـائل ال وريـة حيـ ر ا ادثـا  بـني اويـ امحيني،         (20) 
ــن  2016 ــة مـــ -https://www.theguardian.com/world/2016/feb/08/telegram-the-instant-messaging ، متاقـــ

app-freeing-up-iranians-conversations  

احلملــة الدوليــة للــدقا) عــن ق ــوا اومحســان يف إيــ ان، ت بيــ  تيليغــ ام لتبــادل ال ســائل ذو الشــعبية الواســعة    (21) 
، متاقــــــة مــــــن  2016كــــــامحون الثا /ينــــــاي   7ينزــــــو مــــــن التصــــــويت علــــــى ال قابــــــة يف إيــــــ ان، 

https://www.iranhumanrights.org/2016/01/telegram-not-filtered/  

ــي،   (22)  ــو فمامحــ ــل   ”راديــ ــوم بتمويــ ــوفارا  ت ــ ــد  الــ ــذكي ’إقــ ــيو الــ ــت يف لإل‘ الت شــ ــة 11محت محــ ، “جامعــ
ــباا/قرباي   14 ــن   ،2016شـــ ــة مـــ -https://en.radiozamaneh.com/featured/ministry-funds-internet متاقـــ

smart-filtering-at-11-universities/  

ــاء  (23)  ــارا  أمحب ــاعي،    24اوم ــة لشــ كا  التواصــل ا جتم ــة الن ائي ــايو  30، امل ل ــن  2016أيار/م  ، متاقــة م
http://www.emirates247.com/news/iran-s-deadline-for-social-media-firms-2016-05-30-1.631506  

(، متاقـة مـن    2015)جنيـ ،   “2015ااااا  منتص  العام ”م وضية األمم املتحدة لشؤون الالجمني،  (24) 
http://www.unhcr.org/56701b969.pdf  

 ت  ي  م دم من منئمة الدقا) عن ضحايا العن   (25) 
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سـي  بالب ع اقي يف محئام التعليم يف مج ورية إيـــــ ان اوسالمية  ـالل العـام الدرا   8 586 و
ــايو 2014-2015 ــد األ 2015  ويف أيار/م ــن امل ش ــ ان اوســالمية    ، أعل ــة إي ــى جلم وري عل

 وقيمـا   (26)مجيع األقغان، بغ  النئ  عن وضع م، ينبغي أن يتا  هلـم ا لتحـاا باملدرسـة    أن
 سب ، كان األب ال الالجمون غا املسزلني ةنوعني من ا لتحاا بالدراسة 

مــع منئمــة التــ مني الصــحي اوي امحيــة    ومــة ات اقــا ثالثيــاا، وقعــت احل2015ويف عــام  - 45
وم وضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـمني ودراج مـا ي ـ ر مـن مليـون مـن الالجـمني العـ اقيني          
واألقغان يف   ة الت مني الصحي العام للزميع اليت ت عااا احل ومة  ويتيو اذا ا ت اا إم امحية 

  (27)ية يف مجيع املستش يا  العامة التابعة لوفارة الصحةاحلصول على  دما  ال عاية الصح
ــة         - 46 ــوء املعاملـ ــز وسـ ــاواة والتمييـ ــدم املسـ ــون عـ ــون يواج ـ ــمني   يزالـ ــد أن الالجـ بيـ
يتم ن من العمل إ  الالجمـون الـذين حيملـون تصـاريو العمـل الصـادرة مـن  ـالل محئـام           و 

حتول دون الزواج بني اويـ امحيني والالجـمني   و  يزال اناع العديد من العوائ  اليت   (28)رمايش
غا املسزلني، وق مان امل أة من إم امحية مح ل جنسـيت ا ألبنائ ـا وفوج ـا مـن غـا املـوابنني        
أمـا األب ــال الــذين يولـدون  ــارج إبــار الـزواج قــال مل نــ م احلصـول علــى شــ ادا  مــيالد     

  (29)العامةوثائ  س   وملنعون تل ائيا من احلصول على اخلدما   أو
 ق ـــي متوف/يوليـــي  (30)وت ــوم معئـــم ا اقئــا  ب ـــ ض قيـــود علــى إقامـــة الالجــمني     - 47

، قامت السل ا  يف ااقئة يـزد بتحـذي  املـوابنني مـن تـ جا املنـافل لغـا اويـ امحيني،         2016

__________ 

ــة اوســالمية،   (26)  ــاء اجلم وري ــ  مــن ”وكالــة أمحب ــة     360 000أكث بالــب أقغــا  يدرســون يف املــدارس اوي امحي
  www.irna.ir/en/News/82048154  متاقة من  2016محيسان/أب يل  25، “مسؤول

ــمني،     (27)  ــؤون الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــية األمـ ــام    ”م وضـ ــة لعـ ــت اتيزية العامليـ ــذ ا سـ ــن تن يـ ــ  عـ  “2015الت  يـ
-www.unhcr.org/protection/livelihoods/56e80adb9/2015-global-strategy(  متــــا  مــــن  2015 )جنيــــ ،

implementation-report.html?query=Iran  

ع ال عايــا األقغــان وعــادة تســزيل مجيــ  2003اــو محئــام لتســزيل الالجــمني بــدأ العمــل بــي يف عــام    رمــايش (28) 
 مج ورية إي ان اوسالمية الذين منحوا ق وا اوقامة  يف

ــان،    (29)  ــوا اومحسـ ــد ق ـ ــة رصـ  Unwelcome guests: Iran’s violation of Afghan refugee and migrant“منئمـ

rights”, 20 November 2013  اقــــة مــــن   تمwww.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-

violation-afghan-refugee-and-migrant-rights. 

 امل جع مح سي  (30) 

file:///C:/Users/patrick.benalcazar/AppData/Local/Temp/notesC87736/www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrant-rights
file:///C:/Users/patrick.benalcazar/AppData/Local/Temp/notesC87736/www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrant-rights
file:///C:/Users/patrick.benalcazar/AppData/Local/Temp/notesC87736/www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrant-rights
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ــون األقغــان، وأمــ هتم ب ــ د أط م ــيم مــن     ــافهلم  ــالل   و  ســيما الالجم ــل مــن من اــذا ال بي
  (31)يوما 15
 و  يزال الت قيل ال س ط لالجمني يدعو لل لـ   ق ـي ال تـ ة املمتـدة مـن رذار/مـارس       - 48

، مـن بينـ م   شخصـاا  216 923، أقاد  الت اري  ب محي مت إبعاد 2015إىل رذار/مارس  2014
ــ ان اوســالمية قســ ا    1 772 ــة إي ــن مج وري ــة   وكــان وســة   (32)ب ــال، م ووســون يف املائ
ويف معئم احلا  ، مل يعـ  للمبعـدين إشـعار      (33)غا مصحوبني بذوي ماؤ ء األب ال  من

 ـني وراءاـم أمتعتـ م وةتل ـاهتم  وغالبـا مـا يواجـي        باو الء ومت ب دام بال وة من البلـد، خمل  
املبعدون األقغان ظ وقا قاسية يف م اكز ا قتزاف امل تئة الـيت ت ت ـ  إىل ميـاا الشـ ر وغالبـا      

  (34)ملعاملة واويذاء اجلسدط وا ستغالل والتح شيتع ضون لسوء ا ما
و  يــزال األمــني العــام يشــع  بــال ل  إفاء قيــام شــ بة احلــدود اوي امحيــة بــإبالا النــار   - 49

مج وريــــة إيــــ ان اوســــالمية  عشــــوائيا علــــى األقغــــان الــــذين حيــــاولون عبــــور احلــــدود إىل 
ــن مــن بــني األب ــال  ويف أوائــل    وثــائ ، ةــا يــؤدط غالبــا إىل وقيــا ، رــا يف ذلــك        دون م

مـن األقغـان، مـن بينـ م أب ـال، عبـور        14، قاولت جمموعة مؤل ـة مـن   2016 أب يلمحيسان/
ــيم اــ ا  يف الليــل للبحــ  عــن قــ ص العمــل     ــ ان اوســالمية   احلــدود إىل إقل ــة إي يف مج وري

لنـار  اوي امحيـة الـيت أبل ـت ا    أقيـد بـ ن اجملموعـة ووج ـت ب ق قـة دوريـا  شـ بة احلـدود         وقد
عامـا، وإصـابة أربعـة     14أس   عـن م تـل ثالثـة بينـ م صـ  يبلـغ مـن العمـ           اجملموعة ةا على

جب ا  واعت ال السبعة املتب ني  ومت ت قيل اؤ ء السبعة على ال ور، بينما متـت معاجلـة الـذين    
عامـا يف املستشـ ى قبـل أن يـتم ت قيلـ م       13أصيبوا جب و ، ومن بين م ص  يبلغ من العمـ   

، ورد أن السـل ا  اوي امحيـة قامـت بتسـليم جثـ       2016يسان/أب يل مح 9إىل أقغامحستان  ويف 
ــة  ويف    ــة إىل ســل ا  احلــدود األقغامحي ــوا  أمــن  2016أيار/مــايو  8ال تلــى الثالث ، ورد أن ق

__________ 

ــية،   (31)  ــة بال ارســـــــــ ــة الربي امحيـــــــــ ــة اوذاعـــــــــ ــي  13ايمـــــــــ ــن   2016قزي ان/يومحيـــــــــ ــة مـــــــــ  متاقـــــــــ
www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160613_l57_zarach_yazd_antiimmigrant_banner  

ــوا   (32)  ــت لة حل ـ ــة املسـ ــة األقغامحيـ ــان، اللزنـ ــدين  ”اومحسـ ــان العائـ ــة األقغـ ــن قالـ ــة عـ ــامحون األول/ 19، “ ـ  كـ
  www.aihrc.org.af/home/press_release/5233،متاقة من  2015 ديسمرب

مـن األقـ اد    20وق ا ملا ذك تي اللزنة األقغامحية املست لة حل وا اومحسان،   ط وس يا ت قيل ما   ي ـل عـن    (33) 
ســـــــــــنة إىل أقغامحســـــــــــتان كـــــــــــل يـــــــــــوم  امحئـــــــــــ    18الـــــــــــذين ت ـــــــــــل أعمـــــــــــارام عـــــــــــن 

www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/06/160615_kk_human_rights_iran_deportation_underage  

ــ (34)  ــان،  اللزنـ ــوا اومحسـ ــت لة حل ـ ــة املسـ ــدين  ”ة األقغامحيـ ــان العائـ ــة األقغـ ــن قالـ ــة عـ ــامحون األول/ 19، “ ـ  كـ
  www.aihrc.org.af/home/press_release/5233، متاقة من  2015 ديسمرب



A/71/374 
 

 

16-15386 17/26 

 

من األقغان، الذين كـامحوا حيـاولون عبـور احلـدود إىل مج وريـة إيـ ان        6احلدود اوي امحية قتلت 
  (35) ر  ين جب ا 18صابت أاوسالمية، و

واناع أيما خماول بش ن قيام السل ا  اوي امحية بتزنيد ومحش  الالجـمني وامل ـاج ين    - 50
  (36) ، لل تال يف اجلم ورية الع بية السوريةص األقغان، را يف ذلك الُ 

 
 قالة اجل ا  ال اعلة يف اجملتمع املد  -واو  

ا اومحسـان عـن خمـاول جديـة إفاء     أع ر امل  ر اخلاص املعن إلالة املداقعني عن ق و - 51
النم  املتواصل لالعت ـال التعسـ ي للمـداقعني عـن ق ـوا اومحسـان واقتزـافام ومالق تـ م         
ــوا اومحســان         ــن املشــاركة يف األمحشــ ة املشــ وعة والســلمية يف جمــال ق  ــنع م م ــة مل يف ااول

ــين     A/HRC/31/55/Add.1 )امحئــ  ــوا اومحســان وا ــامون بشــ ل روت ــ ض محشــ اء ق  (  ويتع
ــة        ــة، وظــ ول ا قتزــاف امل ين ــ ا  بويل ــ ادط ل ت ــك احلــبس ا مح  ــة، رــا يف ذل لســوء املعامل
والتعـذيب الن ســي واجلســدط واحل مــان مـن العــالج ال ــ  العاجــل  وكـثاا مــا يــدامحون بتــ م    

زن بعــد ااكمــا    تســتويف املت لبــا  مشــ وع قي ــا وتصــدر إل  ــم أق ــام م  بــة بالســ 
 األساسية للح  يف ااكمة عادلة روجب ال امحون الدوي حل وا اومحسان 

، أعـــ ر امل ـــوض الســـامي حل ـــوا اومحســـان وامل ل ـــون  2016أيار/مـــايو  20ويف  - 52
بو يا  يف إبار اوج اءا  اخلاصة عـن اسـتن ارام ودامحـة محـ جس امـدط، املداقعـة البـارفة        

، ق مـت ا  مـة الثوريـة    2016أيار/مـايو   18ويف   (37)ق وا اومحسان واحل م علي ـا  عن
عامـا بسـبب األمحشـ ة الـيت ت ـوم هبـا باسـم         16يف ب  ان على السيدة امـدط بالسـزن ملـدة    

التزمــع والتوابــؤ  ”منئمــة شــعبية تــدعو إىل إلغــاء ع وبــة اوعــدام  ووج ــت إلي ــا هتمــة         
، وقيل إهنا قوكمت يف جلسـا  سـ ية  وعلـى    “ضد الدولة الدعاية”و  “األمن ال ومي ضد

ال غم من ظ وق ا الصحية اخل اة، ق د ورد أهنا مل تتم ن مـن احلصـول علـى ال عايـة ال بيـة      
ــوم      ــل اعت اهلــا ي ، 2015أيار/مــايو  5املتخصصــة املناســبة  وقــد تع ضــت الســيدة امــدط قب

__________ 

ــو،   (35)  ــاء تول ــاق      ”أمحب ــى ش ــار عل ــادل وبــالا الن ــتة أشــخاص يف تب ــل س ــ  يب األقغــان    م ت ــوم بت ــت ت  نة كامح
-www.tolonews.com/en/afghanistan/25188-six-killed-in، متاقـــة مـــن    2016ار/مـــايو  أي 9، “إيـــ ان  إىل

shootout-on-truck-smuggling-afghans-into-iran  

سورية   جمـون وم ـاج ون    يف لل تال األقغان من اآل ل إي ان ت وم بإرسال”منئمة رصد ق وا اومحسان،  (36) 
 ، مناقـــــة مـــــن  2016 ينـــــاي /الثـــــا  كـــــامحون 29 ،“ت ديـــــدا  بـــــال  د تع ضـــــ م ليبلغـــــون عـــــن  

www.hrw.org/news/2016/01/29/iran-sending-thousands-afghans-fight-syria  

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19996&LangID=Eامحئ   (37) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/55/Add.1


 A/71/374 

 

18/26 16-15386 

 

ــن     ــة واســتزوابا  م ــداءا  ل ئي ــل الســل ا  بســبب أمحشــ ت ا   ملمــاي ا  مســتم ة، واعت قب
  (38)السلمية يف جمال ق وا اومحسان

ــارفين اآل ــ ين يف جمــال ق ــوا اومحســان وا ــامني،       - 53 وي مــي عــدد مــن النشــ اء الب
ذلك عبد ال تـا  سـل ا  وهبـارا اـدايت وامـد صـدي  كابودقامحـد، أق امـا بالسـزن           يف را

، واو محاش  كـ دط يف جمـال ق ـوا اومحسـان الـذط      ل ت ا  بويلة  ويواجي السيد كابودقامحد
أعــوام يف ســزن إي ــني يف ب ــ ان،  10ي مــي الســنة التاســعة مــن احل ــم عليــي بالســزن ملــدة 

ــدة منــذ تشــ ين األول/أكتــوب       ــا  جدي ــاا كســزني    2015اهتام ــد مت ا تيــارا دون غ   وق
ومحـي مصـابا بسـ بان    سياسي لسنوا  ومت ق مامحي من ال عاية ال بية على ال غم مـن إم امحيـة ك  

، بدأ إض ابا عن ال عام اقتزاجا علـى ا هتامـا  اجلديـدة،    2016الربوستا   ويف أيار/مايو 
يومـــــا مـــــن ا قتزـــــاج،  36وبعـــــد ةـــــا أد  إىل تـــــداور ســـــ يع يف قالتـــــي الصـــــحية   

  (39)أيام 4، إبالا س اقي يف إجافة ملدة 2016عام  /يومحييقزي ان 13 يف مت
محشـ اء ق ـوا اومحسـان اسـتم ار ت لـل احليـز املتـا  للمـداقعني         ويوضو احل م على  - 54

ــام         ــد   وحيــ  األمــني الع ــة يف اجملتمــع امل عــن ق ــوا اومحســان وغااــم مــن اجل ــا  ال اعل
الســل ا  علــى ال ــ  عــن اســت دال املــداقعني عــن ق ــوا اومحســان وغااــم مــن اجل ــا     

اســية بصــورة ســلمية، وإتاقــة اجملــال  ال اعلــة يف اجملتمــع املــد  الــذين ملارســون احل يــا  األس  
هلؤ ء األق اد لل يام بعمل م األساسي إل ية وأمـان  ويـدعو األمـني العـام السـل ا  إىل ك الـة       
اوق اج ال ورط عن السيدة امدط والسيد سل ا  والسيد ادايت والسيد كابودقامحد ومجيـع  

 املعت لني جمل د ةارست م ق وق م اومحسامحية 
 

 مل أةوضع ا -فاط  
ــ ان اوســالمية        - 55 ــة إي ــ  احلــاي، أن مج وري ــى الت  ي ــا عل ذكــ   الســل ا  يف تعلي اهت

ق  ــت ازــافا  ملحوظــة يف جمــال تعزيــز ق ــوا املــ أة، و اصــة يف جمــال التعلــيم والصــحة   
وأشار  أيما إىل أن امل أة ةثلة على أعلى مستو  سياسي، را يف ذلك كنائبة للـ ئيس، وأمحـي   

شــاركت ا يف الشــؤون ا قتصــادية وا جتماعيــة ومت ايــاذ التــدابا الالفمــة مل اقحــة   مت تعزيــز م
 العن  ضداا 

__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19998&LangID=Eامحئ   (38) 

، 2016قزي ان/يومحيـي   14، “إي ان  اوقـ اج عـن الصـح ي ال ـ دط بإجـافة ملـدة أربعـة أيـام        ”ال لم الدوي،  (39) 
  /www.pen-international.org/newsitems/iran-kurdish-journalist-released-on-four-day-furlough متاقة من 
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وعلى ال غم من أن مج ورية إي ان اوسالمية عمو يف جلنة وضع امل أة، قإهنـا مل حتـ ف    - 56
 أط ت دم يذك   و حت ي  املساواة بني اجلنسني ومل تصدا بعد على ات اقية ال ماء على مجيـع 
ــ أة          ــوا امل ــى الناشــ ا  يف جمــال ق  ــة عل ــد اســتم   احلمل ــ أة  وق ــز ضــد امل أشــ ال التميي
والصــح يا  وا اميــا   ــالل ال تــ ة املشــمولة بــالت  ي   وقــد واجــي العديــد منــ ن الت ايــب 

 واملماي ة وا عت ال أو املنع من الس   يف بع  احلا   
وبولوجيــا الشــ اة الــيت حتمــل اجلنســيا   وقــد مت اعت ــال قومــا اودقــار، عاملــة األمحث   - 57

ــة واأل ــزن إي ـــ    ال نديـ ــ ا يف سـ ــة، تعسـ ــة واوي امحيـ ــذ ي لنديـ ــي  6ني منـ ، 2016قزي ان/يومحيـ
ودون متثيـــل قـــامحو  أو التواصـــل م اعـــاة األصـــول ال امحومحيـــة، ودون هتمـــة أو ااكمـــة،   دون
ا إىل مج وريـة  وقد تع ضت لسلسلة من التح ي ـا  وا عت ـا   بعـد سـ  ا      (40)عائلت ا مع

إيــ ان اوســالمية لزيــارة عائلتــ ا والوصــول إىل ا وظــا  امل تبــة الربملامحيــة اوي امحيــة مــن أجــل   
زهلا ـمشــ و) كتــار تــارُي  وُذكــ  أن قــوا  األمــن التابعــة للحــ س الثــورط دا ــت منــ          

وصــادر  جـوافا  ســ  اا، والوثـائ  البحثيــة واحلاسـور وغااــا     2016رذار/مـارس   9 يف
 اض الشخصــية  وقيــل إهنــا  مــعت جللســا  اســتزوار م ث ــة ملــدة بلغــت تســع   مــن األغــ

ساعا  يف كـل مـ ة  وتعـا  السـيدة اودقـار مـن قالـة عصـبية محـادرة تت لـب أدويـة ورعايـة             
صــحية منتئمــة، مل يــتو هلــا احلصــول علي ــا منــذ بــدء اقتزافاــا  وقــام بعــ  وســائل األمحبــاء  

ــار  او ــة بتصــوي  الســيدة اودق ــة ال مسي ــآم    باعتباراــا شــ  ي امحي  ي ة مؤسســة وفعيمــة لشــب ة ت
وفعمت السل ا  أمحـي    (41)ال يم اوسالمية من  الل ت كيز إلوث ا على احل كة النسائية ضد

مت اقتزاف السيدة اودقار ل يام ا ب عمال ضد األمـن ال ـومي، وأهنـا تتمتـع بإم امحيـة الوصـول       
 ال بيب إىل امل اق  ال بية وأهنا كامحت باستم ار حتت إش ال 

وتؤث  امحت اكا  احل  يف ق ية التن ل والتعبا واحل  يف الصـحة والعمـل تـ ثاا   ـاا      - 58
علــى النســاء، كمــا ت عــل ةارســا  الــزواج املب ــ ، وال تــل باســم الشــ ل وتشــويي األعمــاء   

يف املائـــة مـــن النســـاء يف مج وريـــة إيـــ ان  60وتشـــا الت ـــاري  إىل أن   (42)التناســـلية لإلمحـــا 
__________ 

ا تزـزة   عـن  بـاوق اج  ق اراـا  تعـدل عـن   السـل ا  ”احلملة الدولية للدقا) عـن ق ـوا اومحسـان يف إيـ ان،      (40) 
ــة ــافمحني املزدوجــــ ــية محــــ ــارط اجلنســــ ــي  21، “رات ليــــــ  - فغــــ ــن  2016قزي ان/يومحيــــ ــة مــــ   متاقــــ

www.iranhumanrights.org/2016/06/nazanin-zaghari-irgc-claim/  

  www.mashreghnews.ir/fa/news/590029، متاقة من  2016يومحيي قزي ان/ 15أمحباء مشارا،  (41) 

يف تعلي اهتا علـى الت  يـ  احلـاي، أقـ   السـل ا  إلـدو  الـزواج املب ـ  يف املنـاب  ال ي يـة وعـز  ذلـك إىل              (42) 
 وأشـار  كـذلك إىل أن عـددا أقـل مـن      األقوال اجلغ اقية وبلو  النمج اجلسدط واجلنسي لل تيان وال تيـا   

قا   تشويي األعماء التناسلية لإلمحا  حيد  يف ال    اليت ت ع حتت الت ثا الث ايف للبلدان اجملاورة  وأكـد   
 السل ا  أهنا تبذل اجل ود لزيادة الوعي العام يف تلك املناب  من  الل امل اكز الصحية والزعماء الدينيني 
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تقايرا نلجوروا نلملاةير     ( ويشـا  A/HRC/31/69زي )امحئـ   ـاوسالمية يتع ضن لتز بة العن  املنـ 
ــا  دون ســن     21، إىل أن 2015بررا نسني ررا لملررا     ــن النســاء اوي امحي ــة م ســنة  19يف املائ

  (43)العم  متزوجا  من
احل ومــة علــى ايــاذ اخل ــوا  الالفمــة ملعاجلــة ةارســا  العنــ   وحيــ  األمــني العــام - 59
ــ ــم ملعاجلــة         ـاملن ــار تشــ يعي مالئ ــك وضــع إب ــا يف ذل ــزواج املب ــ  الواســعة الن ــاا، ر زي وال
 املسائل  اذا
ــيت جــ   يف     - 60 ــة ال ــا  الربملامحي ــد أســ    ا محتخاب ــادة   2016شــباا/قرباي  وق عــن في
يف املائة  إ  أمحي يلزم بذل املزيـد مـن اجل ـود للتغلـب      6إىل  3ن متثيل امل أة بنسبة تت او  م يف

على غيار امل أة عن مواقع صنع ال  ار وعلى احلواجز ا جتماعية الـيت يواج نـ ا  إذ أن تلـك    
احلواجز تتخذ يف بع  األماكن بابعا مؤسسيا  ق د قد  أمحي مت منـع مينـو  ـال ي، العمـوة     

ــة مــؤ  ا لعمــوية الربملــا  ن، مــن تولي ــا ملنصــب ا، ألهنــا قامــت قســبما قيــل، رصــاقحة    املنتخب
من ال ـامحون املـد ، لل جـال بـ ن ملنعـوا فوجـاهتم مـن العمـل          1117وتسمو املادة   (44)رجل

ــة      ــاعني العــام واخلــاص( إذا رأوا أن العمال ــن ال   ــل م ــع مصــا   ”)يف ك  األســ ة تتعــارض م
محون املـد  أيمـا مــن املـ أة اخلمــو)    ويت لـب ال ــا   (45)“ك امتـ م أو ك امــة فوجـاهتم   مـع  أو

لل جــل ويــنل علــى أهنــا قــد ت  ــد ق وق ــا، رــا يف ذلــك الن  ــة إذا امتنعــت عــن ا ســتزابة     
  (46)لالقتياجا  اجلنسية لزوج ا

ــدلون باســتم ار بتصــ حيا  تعــزف األدوار الث اقيــة          - 61 ــار قــادة احل ومــة ي ــا قتــئ كب وم
امل شـد األعلـى علـى دور املـ أة يف اجملتمـع، وشـدد        الت ليدية للم أة  ق ي عدة مناسـبا ، علـ   

علــى أن املســؤولية ال ــرب  للمــ أة اــي اوزــار وأن عمــل املــ أة لــيس الشــاغل ال ئيســي           

__________ 

(  متـا  مـن    2015)جنيـ ،   2015ير  برا نسني را لملرا      تقايرا نلجوروا نلملاة  املنتد  ا قتصادط العـاملي،   (43) 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRN  

، “إي ان حت م عموة يف الربملان من عمويت ا بسبب مصاقحت ا ل جـل مـن غـا ا ـارم    ”سيد كماي دا ان،  (44) 
-www.theguardian.com/world/2016/apr/15/iran-bars-female-mp    متاقــــة مــــن2016 لمحيســــان/أب ي 15

for-shaking-hands-.with-unrelated-man  

 “ ـب عليـِك اوزـار  ا عتـداء علـى احل ـوا اجلنسـية واوزابيـة للمـ أة يف إيـ ان          ”منئمـة الع ـو الدوليـة،     (45) 
-www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/iran/dok/2015/iran(  متاقــــة مــــن   2015)لنــــدن، 

frauen-sollen-zu-gebaermaschinen-degradiert-werden/you-shall-procreate  

  1108امحئ  ال امحون املد  ، املادة  (46) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/69
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يف املائـة مـن النسـاء الـال  تتـ او        17وُيربف اذا املوق  على مح اا واسـع أن  ـو     (47)للبلد
على ال غم من أن النسـاء يـواج ن   سنة محاش ا  يف سوا العمل  و 64إىل  15أعماران من 

العوائــ  بوجــي عــام، قــإن الوضــع اــو أكثــ  قــدة بالنســبة لــذوا  الوضــع ا قتصــادط األد      
 وأعماء مجاعا  األقليا ، و  سيما الب ائيا  

 تقايررا نلجورروا نلملاةير  بررا نسني ررا وحيـي  األمــني العـام علمــا بالتحســني املسـزل يف     - 62
يف ســياا ا لتحــاا  0.98مؤشــ  الت ــاقؤ بــني اجلنســني يبلــغ   ، الــذط يئ ــ  أن2015 لعــام

مـن بـني    106باملدارس ا بتدائية  ومع ذلـك، ق ـد اقتلـت مج وريـة إيـ ان اوسـالمية امل تبـة        
بلدا من قي  التحصيل العلمي، وق ا لعملية قسابية ت  ذ بعني ا عتبار معـد   اـو    145

 عليم األمية وا لتحاا جبميع مستويا  محئام الت
 

 معاملة األق اد الذين ينتمون إىل األقليا  الدينية والع قية -قاء  
أشـــار امل ل ـــون بو يـــا  يف إبـــار اوجـــ اءا  اخلاصـــة واهليمـــا  املنشـــ ة روجـــب   - 63

معااــدا  إىل البــ ائيني باعتبــارام أقليــة دينيــة ممــ  دة أشــد ا ضــ  اد يف مج وريــة إيــ ان    
ــع      اوســالمية، وأن أعمــاءاا   ــى التمت ــؤث  عل ــذط ي ــز ال يتع ضــون ألشــ ال متعــددة مــن التميي

 إل وق م ا قتصادية وا جتماعية والث اقية 
ــة ا   - 64 ــاحل  يف ق ي ــا   وأعــ ر امل ــ ر اخلــاص املعــن ب لتزمــع الســلمي وت ــوين اجلمعي
 ت  ي ا امل ـدم إىل الـدورة الثامحيـة والـثالثني جمللـس ق ـوا اومحسـان، عـن ال لـ  إفاء ق مـان           يف

األقليــا  الدينيــة غــا املعتــ ل هبــا يف دســتور مج وريــة إيــ ان اوســالمية، مــن احلــ  يف ق يــة   
ــا   ــة، مشــاا إىل أهنــم    ،(48)التزمــع الســلمي وت ــوين اجلمعي و اصــة أعمــاء ال ائ ــة الب ائي

 ( A/HRC/32/36 ملنعون بامحتئام من املشاركة يف التزمعا  السلمية )امحئ 
وحتدد إم امحية قصـول ال ـ د علـى التعلـيم يف اجلامعـا  الت نيـة وامل نيـة واملؤسسـا           - 65

اوملــان بــدين ”التعليميــة غــا احل وميــة، يف مج وريــة إيــ ان اوســالمية، قســب دينــي  ويعتــرب  
لاللتحــاا   شــ با أساســيا “اوســالم أو أقــد األديــان الســماوية املنصــوص علي ــا يف الدســتور

وقــد أد  اــذا الشــ ا إىل ق مــان البــ ائيني مــن الت ــدم ب لبــا  ا لتحــاا، ومت رقــ  بعــ   
 على ال غم من ت دم م  متحان ال بول اجلامعي الوبن  “غا م تملة”بلباهتم ألهنا 

__________ 

  مل ن وقـ  ال لـب اجملتمعـي يف ايـ ان لتمثيـل املـ أة       ”احلملة الدولية للدقا) عن ق وا اومحسان يف إي ان،  (47) 
-www.iranhumanrights.org/2016/03/women-victory  متـــا  مـــن  2016رذار/مـــارس  22، “احل ومـــةيف 

in-parliamentary-elections  

   يعت ل دستور مج ورية إي ان اوسالمية إ  باملسلمني والزرادشتيني والي ود واملسيحيني  (48) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/36
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ــة   2016رذار/مـــارس  8ويف  - 66 ــ اجو بت مـ ــي سـ ــى روقـ ــي ال ـــب  علـ ــل ”، أل ـ العمـ
ب  الـة   2016رذار/مـارس   27، وأقـ ج عنـ ا يف   “ء اول تـ و  األمن ال ـومي يف ال مـا   ضد

ر(  وعلـــى الـــ غم مـــن أهنـــا زحـــت     دو  16 500مليـــون ريـــال )قـــواي    500قـــدراا 
ق ــد ق مــت مــن ا بــال)    ، 2015وعــام  2014ا متحــان اجلــامعي الســنوط يف عــام     يف

تعليم العـاي  وأصـبحت   محتائز ا بسبب ع يدهتا الب ائية، ومل تتم ن بالتاي من مواصلة ال على
ــل ا     ــائ  التواصـ ــى وسـ ــ ة علـ ــ اجو محشـ ــيدة سـ ــ حت ا    السـ ــى صـ ــار  علـ ــاعي، وأشـ  جتمـ

  (49)ال يســــبوع إىل ا ضــــ  اد الــــذط قالــــت إهنــــا وغااــــا مــــن البــــ ائيني تواج ــــي  علــــى
هبــائيني مــن اجلامعــة امل توقــة  ، مت بــ د ثالثــة بــالر2016ينــاي  عــام كــامحون الثا / 29 ويف
  ل ي وق انك روقي ومحبيل فيناي  ع يدهتم، وام عليك مان بسبب  يف
و  تزال ال ائ ـة الب ائيـة تعـا  أيمـا مـن ضـغ  اقتصـادط شـديد  وت ـوم السـل ا             - 67

بإغالا الش كا  اململوكة للب ائيني وإتالل اتوياهتا يف عدد من املـدن، و  سـيما عنـد قيـام     
الب ائيـة  وقيـل إمحـي مت  ـالل النصـ  األول      أصحار ا ال  بإغالا مؤقتا لالقت ال باألعياد 

ــي    ــن شــ   قزي ان/يومحي ــن   2016م ــل ع ــا   ي  ــا    25، إغــالا م ــ ائيني يف أورومي متزــ ا للب
وقداا  وعلى ال غم من أن السل ا  مل ت ش  عن أسبار اوغالا، يعت د بع  البـ ائيني  

  (50)أن ذلك ي تب  با قت ال باألعياد الب ائية
عمال واملتـاج  سـلبا علـى معيشـة البـ ائيني، الـذين يواج ـون بال عـل         ويؤث  إغالا األ - 68

ــام        ــام واخلــاص  وحيــ  األمــني الع ــ ص العمــل يف ال  ــاعني الع ــى ق ــى قصــوهلم عل ــودا عل قي
احل ومة على السما  للب ائيني باملشـاركة ال املـة يف النمـو ا قتصـادط والتنميـة يف مج وريـة       

 ل على التعليم دون عوائ  إي ان اوسالمية، ومنح م ق ص احلصو
وتدعي السل ا  ب محي مل حياكم أط هبائي بسبب معت داتي  وتعلن أن الب ائيني يتمتعـون   - 69

مسـتويا    يفباحل وا ا قتصادية وا جتماعية والث اقية، ويتم نـون مـن مواصـلة التعلـيم العـاي      
  لتزارة واخلدما املاجستا والدكتوراا، ومل ن م أن يعملوا يف جما   اومحتاج وا

ــا         - 70 ــيت ي ل   ــادة يف التصــ حيا  التح يمــية ال ــي إفاء الزي ــن قل  ــام ع ــني الع ــ ر األم ويع
املســـؤولون الـــدينيون وال مـــائيون والسياســـيون قمـــال عـــن وســـائل اوعـــالم ضـــد البـــ ائيني   

__________ 

سعي ام أة شابة لتحصـيل التعلـيم العـاي ي شـ  متييـز      ”احلملة الدولية للدقا) عن ق وا اومحسان يف إي ان،  (49) 
-www.iranhumanrights.org/2016/04/rouhie  متـــا  مـــن  2016محيســـان/أب يل  1، “إيـــ ان ضـــد البـــ ائيني

safajoo/  

، امحئـــــــــــــــ   2016قزي ان/يومحيـــــــــــــــي  22ايمـــــــــــــــة اوذاعـــــــــــــــة الربي امحيـــــــــــــــة بال ارســـــــــــــــية،   (50) 
www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160611_l39_bahaii_stores_sealed  

file:///C:/Users/patrick.benalcazar/AppData/Local/Temp/notesC87736/www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160611_l39_bahaii_stores_sealed
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ــي ــوم  ق ـ ــي  8يـ ــ ر اخلـــ 2016قزي ان/يومحيـ ــ ر امل ـ ــان   ، أعـ ــوا اومحسـ ــة ق ـ ــن إلالـ اص املعـ
ة إي ان اوسالمية وإل ية الدين أو املعت د عن قل ي الشـديد إفاء قالـة التحـ ي  علـى     مج وري يف

  (51)ك ااية ال ائ ة الب ائية، مشاا اىل أن ذلك مل ن أن يشزع على أعمال العن  ضدام
ومنذ فيارة قائزة اامشي، ابنة ال ئيس الساب  جلم ورية إي ان اوسالمية، أكـرب اـامشي    - 71

زل ق يبا كمال أبادط، واقدة من سبعة من فعمـاء البـ ائيني السـاب ني الـيت     ـ منرقسنزا ، إىل
مــن الزعمــاء الــدينيني  169، قامــت جمموعــي مؤل ــة مــن 2008كامحــت يف الســزن منــذ عــام 

، 2016يار/مــايو أ 18والسياســيني بإدامحــة ال ائ ــة الب ائيــة علنــا يف اخل ــب أو بال تابــة  ويف  
ل مائية، غالمان قسني اسن إ ي يف مـؤمت  صـح ي أن التـ م    ذك  املتحد  باسم السل ة ا

  “عمل قبيو وقاقش جدا”ستوجي للسيدة اامشي هلذا الل اء، الذط وص ي ب محي 
، أشـار ريـة اإ إمـامي كاشـين، واـو مـن أبـ ف رجـال         2016أيار/مايو  20ويف يوم  - 72

 “بائ ـة ملوثـة  ”يف   ـب عامـة ب هنـا    الدين يف مج ورية إي ان اوسالمية، إىل ال ائ ة الب ائية 
ة الب ائيـة بلغـة بغيمـة ةاثلــة      كمـا قامـت راب ـة   بـاء اجلمعــة بإدامحـة ال ائ ـ      “العـدو ”وأهنـا  

م ابعة يف مج ورية إي ان اوسالمية  وقد عمد  اخل ب إىل وصـ  ال ائ ـة    31من  25 يف
  وعـالوة علـى   “إيـديولوجي قـزر سياسـي مل ـ  يتن ـ  يف فط ديـن ومعت ـد       ”الب ائية ب هنا 

ذلك، ظ    مما  من املواد اوعالمية اليت حت ض على ال  ااية الدينية وتشزع على العنـ   
ضد ال ائ ة الب ائية بعد   ـب أئمـة اجلمعـة  وقـد أشـار رئـيس حت يـ  صـحي ة رئيسـية تابعـة           

أعيـد محشـ      وقـد  “قزر ص يو ”لسل ا  الدولة علنا ألعماء ال ائ ة الب ائية ك عماء يف 
قتاو  صدر  منذ عش ا  السنني، إىل جامحب ال تـاو  الصـادرة قـديثا، الـيت متنـع املسـلمني       

ئم للخ ــار احلاقــد الصــ يو   البــ ائيني  ولــن يــؤدط النشــ  املنــت     “بال  ــار”مــن ا قتــ ان  
 التح ي  على املزيد من التعصب والعن  ضد ال ائ ة الب ائية امل مشة أصال  إىل إ 
ل التمييــز وا ضـــ  اد ضــد مجاعــا  األقليـــا  األ ــ   منتشــ ا  وتواجـــي      و  يــزا  - 73

األقليا  الع قية، را يف ذلك الع ر، واآلذريني، والبلـوش واألكـ اد التمييـز يف احلصـول علـى      
الدراسا  اجلامعية والعمل والت ا يل التزارية واملساعدا  ا قتصادية، واحلصول علـى إذن  

املدمحيـة والسياسـية  وحتـ م تلـك اجلماعـا  مـن احلـ  يف التعلـيم         لنش  ال تب وةارسة احل وا 
ــ امج      ــد ل الســل ا  ب ــدارس  ومل ت ــا األصــلية يف امل ــة واألدر ال ــ دط    بلغاهت اللغــة ال  دي

املنــااج الدراســية يف بعــ  املــدارس الثامحويــة واجلامعــا  يف إقلــيم ك دســتان إ  يف اآلومحــة     يف
متخل ـا إىل   - بلوشسـتان الـذط ي ـيمن عليـي البلـوش      - و  يـزال إقلـيم سيسـتان     (52)األ اة

__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20073&LangID=Eامحئ    (51) 

  /www.amnesty.org/en/documents/mde13/3660/2016/enامحئ    (52) 
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قــد كــبا،   حيصــل قيــي الســ ان إ  علــى قــ ص اــدودة للتعلــيم والعمــل وال عايــة الصــحية  
كـــثا واوســـ ان  ويتعـــ ض الصـــح يون البلـــوش والناشـــ ون يف جمـــال ق ـــوا اومحســـان يف  

 عت ـال و اكمـا  جـائ ة     األقيان، لالعت ال التعسـ ي وإسـاءة املعاملـة اجلسـدية أثنـاء ا      من
ل قئـ  اسـتخدام اللغـة اآلذريـة     وت وم احل ومة رمارسة التمييز أيمـا ضـد اآلذريـني مـن  ـال     

 املدارس ومن  الل مماي ة اآلذريني  يف
  

 التعاون مع اآلليا  الدولية حل وا اومحسان -ثالثا  
 التعاون مع اهليما  املنش ة روجب معاادا  األمم املتحدة -أل   

يعـــ ر األمـــني العـــام عـــن ت قيبـــي باســـتم ار مشـــاركة مج وريـــة إيـــ ان اوســـالمية    - 74
اهليما  املنش ة روجب معاادا ، و  سيما مـن  ـالل ت ـدا الت ـاري  الدوريـة وقواراـا        مع

ــاي  12و  11مــع اخلــرباء  ق ــي يــومي   ــة ق ــوا ال  ــل  2016كــامحون الثا /ين ، محئــ   جلن
ــ ي   يف ــامع للت  يــ ــ  اجلــ ــالمية     الت  يــ ــ ان اوســ ــة إيــ ــع جلم وريــ ــ  وال ابــ ــدوريني الثالــ ن الــ
(CRC/C/IRN/3-4 ،وأثنــــاء ا ســــتع اض، أثــــار  اللزنــــة جمموعــــة واســــعة مــــن املســــائل  )
ــا         يف رــا ــز ضــد ال تي ــامحو  لل  ــل، وإعــدام األقــدا  اجلــا ني، والتميي ــ  ال  ــك التع ي ذل

واألب ال ذوط اوعاقة واألب ال املولودون  ـارج إبـار الـزواج، والالجمـون غـا املسـزلني،       
ــون        ــل اجلنســي، ومزدوجــو اجلــنس واملتحول ــون ومزدوجــو املي ــا  واملثلي ــاج ون، واملثلي وامل 

 ا  اجلنســني، والــزواج املب ــ ، وةارســة ال تــل باســم الشــ ل   جنســيا واألب ــال قــاملو صــ 
 وتشويي األعماء التناسلية لإلمحا  

 
 التعاون مع اوج اءا  اخلاصة جمللس ق وا اومحسان -باء  

وعلى ال غم من أن األمني العام ي قـب بزيـادة احلـوار مـع امل ـ ر اخلـاص املعـن إلالـة          - 75
وسالمية، قإمحي يع ر عن األس  ل ق  احل ومـة املسـتم    ق وا اومحسان يف مج ورية إي ان ا

إتاقة ال  صة للم  ر اخلاص لزيارة البلد، اليت مل ن أن تسـاعد علـى حتديـد جمـا   الشـواغل      
 واياذ التدابا املناسبة ملعاجلت ا لصا  مجيع الناس يف مج ورية إي ان اوسالمية 

 ا احل ومـة للم ـ ر اخلـاص املعـن بـاحل       وي قب األمني العـام بالـدعوا  الـيت وج تـ     - 76
الغذاء وللم  ر اخلاص املعن باآلثار السلبية للتدابا ال سـ ية ا مح  اديـة علـى التمتـع إل ـوا       يف

اومحســان؛ ويشــزع احل ومــة علــى ا ســتزابة ل لبــا  الزيــارة امل دمــة مــن امل ــ رين اخلاصــني   
عــدام  ــارج ال مــاء أو بــإج اءا  مــوجزة املعنــيني باســت الل ال مــاة وا ــامني؛ وإلــا   او

http://undocs.org/ar/CRC/C/IRN/3
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تعســ ا؛ وإل يــة الـــدين أو املعت ــد؛ وب مـــايا األقليــا ؛ وبتعزيــز و ايـــة احلــ  يف ق يـــة        أو
 والتعبا  ال أط
اءا  اخلاصـــة  ـــالل النصـــ  األول وقـــد قـــام امل ل ـــون بو يـــا  يف إبـــار اوجـــ   - 77
ديـة عاجلـة أو مسـائل محاشـمة     رسالة بشـ ن قـا   ق    20، بإقالة ما جمموعي 2016 عام من

إجـ اء عـاجال ورسـالة تتعلـ  بادعـاء أرسـلت        19إىل احل ومة  وكان من بني تلك ال سـائل،  
بصورة مشت كة من عدة م ل ني بو يا  يف إبار اوج اءا  اخلاصـة املواضـيعية  وقـد رد     

 احل ومة على أربعة من اذا ال سائل 
 ي  العامل املعن با قتزـاف التعسـ ي، املع ـودة    و الل الدورة اخلامسة والسبعني لل  - 78

، اعتمــد ال  يــ  رأيــني بشــ ن مج وريــة إيــ ان اوســالمية وأثــار قمــايا  2016يف محيســان/أب يل 
 ق دية مع السل ا  من  الل ال سائل 

 
 إبار األمم املتحدة للمساعدة اوطائية -جيم  

ام يشــع  بيبــة األمــل األمــني العــمحئــ ا خل ــورة قالــة ق ــوا اومحســان يف البلــد، قــإن   - 79
ي ت ـ  إىل اوشـارة    2021-2017إبار األمم املتحـدة احلـاي للمسـاعدة اوطائيـة لل تـ ة       ألن

إىل ق وا اومحسان واملساواة بـني اجلنسـني  وي مـل األمـني العـام بـ ن ت ـوم ق ومـة مج وريـة          
بــار مــن منئــور ق ــوا  إيــ ان اوســالمية ومنئومــة األمــم املتحــدة بتن يــذ بــ امج روجــب او  

ــا  الوب     ــدا با لتزام ــزم حتدي ــور جنســا  يلت ــوا اومحســان     اومحســان، ومنئ ــة حل  ــة والدولي ني
ي ون اذا أيما ب و  من التزام احل ومـة إلمايـة ق ـوا اومحسـان يف إبـار   ـة التنميـة         وأن

 الواردة قي ا  17وأادال التنمية املستدامة الـ  2030 املستدامة لعام
  

 التوصيا  -رابعا  
  يــزال األمــني العــام مزنعزــا للغايــة مــن الت ــاري  عــن عمليــا  اوعــدام واجللــد     - 80

وقا   ا عت ال وا قتزاف التعس ية وا اكما  اجلـائ ة، واحل مـان مـن احلصـول علـى      
ال عاية ال بيـة واقتمـال التعـ ض للتعـذيب وسـوء املعاملـة  واـو يشـع  أيمـا بـال ل  إفاء           

د امل  وضة على احل يا  العامة وما يتصل هبا من اضـ  اد اجل ـا  ال اعلـة    استم ار ال يو
 يف اجملتمع املد ، واستم ار التمييز ضد امل أة واألقليا  وظ ول ا قتزاف 

وي  ر األمني العام دعوتي للح ومة ل  ض وق  ا تيارط لع وبة اوعـدام وقئـ     - 81
 عاما وقت ارت ار اجل ملة  18 إعدام األقدا  اجلا ني الذين كامحوا حتت سن
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وحي  األمني العام احل ومة علـى هتيمـة مسـاقة للز ـا  ال اعلـة يف اجملتمـع املـد          - 82
 ا يف جمـــال الســـالمة واحل يـــة،   ملمارســـة ق  ـــا املشـــ و) يف التن يـــذ الســـلمي ألمحشـــ ت     

،  ول من ا عت ـال أو ا قتزـاف أو ا اكمـة، وإبـالا سـ ا  السـزناء السياسـيني        دون
رن قي م املداقعون عن ق وا اومحسان وا ـامون الـذين اعت لـوا جملـ د ةارسـت م حل ـوق م       

  يف ق ية ال أط والتعبا وت وين اجلمعيا  والتزمع السلمي بصورة مش وعة وسلمية
ــاء مج     - 83 ــى إلغـ ــة علـ ــام احل ومـ ــني العـ ــ  األمـ ــواردة   وحيـ ــة الـ ــام التمييزيـ ــع األق ـ يـ
على امل أة، وق ا للمعـايا الدوليـة، ووضـع اسـت اتيزيا  وبنيـة      التش يعا  واليت تؤث   يف

شاملة للتصدط للممارسا  المارة والعنـ  ضـد النسـاء وال تيـا ، رـا يف ذلـك الـزواج        
املب    واو حيـ  احل ومـة علـى ايـاذ تـدابا ملموسـة وقويـة لل مـاء علـى مجيـع أشـ ال            

 التمييز ضد امل أة يف مجيع جما   احلياة 
األشخاص  اذ   وا  قورية حلماية ق وا مجيعحي  األمني العام احل ومة على ايو - 84

  املنتمني إىل األقليا  الدينية والع قية، وإفالة ومعاجلة مجيع أش ال التمييز ضدام
وي قب األمني العام رشاركة احل ومة مـع ايمـا  األمـم املتحـدة املنشـ ة روجـب        - 85

علـى متابعـة املالقئـا  اخلتاميـة جلميـع اهليمـا  املنشـ ة         معاادا  ق وا اومحسـان وحيث ـا  
روجب معاادا   ويدعو األمني العام مج ورية إي ان اوسالمية إىل التصـدي  علـى ات اقيـة    
ال ماء على مجيع أش ال التمييز ضد امل أة، وات اقية مناامة التعذيب وغاا من ضـ ور  

  تيارط الثـا  للع ـد الـدوي اخلـاص بـاحل وا      املعاملة أو الع وبة ال اسية، والربوتوكول ا
املدمحية والسياسية، الذط ي دل إىل إلغـاء ع وبـة اوعـدام، وعلـى ا ت اقيـة الدوليـة حلمايـة        
مجيــع األشــخاص مــن ا  ت ــاء ال ســ ط، وا ت اقيــة الدوليــة حلمايــة ق ــوا مجيــع العمــال   

 امل اج ين وأق اد أس ام 
علــى الــ غم مــن ال لبــا  املت ــ رة الــيت قــدم ا امل ــ ر  وي ســ  األمــني العــام ألمحــي  - 86

ســالمية لزيــارة البلــد، مل يســمو اخلــاص املعــن إلالــة ق ــوا اومحســان يف مج وريــة إيــ ان او
بد ول البلد  و دد األمني العام دعوتي احل ومة إىل التعاون ال امل مـع امل ـ ر اخلـاص     لي

 يــا  يف إبــار اوجــ اءا  اخلاصــة    بدعوتــي لزيــارة البلــد، وكــذلك دعــوة امل ل ــني بو     
  املواضيعية، وذلك متشيا مع الدعوة الدائمة جلم ورية إي ان اوسالمية

 


