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استعرضت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية مجيع التوصيات اليت أبديت أثناء الدورة             -١
 ٢٠١٠فربايـر   / شباط ١٥امل يف   السابعة للفريق العامل املعين املعين باالستعراض الدوري الش       

 توصية يف دورة الفريق     ١٢٣ قُبلت   ، توصية ١٨٨ومن بني   . A/HRC/14/12كما ترد يف الوثيقة     
وقررت مجهورية إيران اإلسالمية    . مجهورية إيران اإلسالمية   توصية بدعم    ٤٥العامل ومل حتظ    

. عشرة جمللس حقوق اإلنسان   الباقية يف الدورة الرابعة     العشرين  أن تعلن موقفها جتاه التوصيات      
  .ويرد أدناه موقف مجهورية إيران اإلسالمية إزاء التوصيات املرفوضة أو املعلقة

   توصية معلقة٢٠موقف مجهورية إيران اإلسالمية بشأن   -أوالً   

  :توصيات مقبولة جزئياً  -ألف   
جتـاه املـرأة     تعتنق مجهورية إيران اإلسالمية موقفاً تقدمياً جداً         :٧ و ٢التوصيتان    -٢

وتتابع مجهورية إيـران    . اختذت تدابري فعالة وعملية يرد بياهنا بالكامل يف تقريرنا الوطين          وقد
ـ اإلسالمية سياسة دائمة لضمان حقوق املرأة يف التشريعات واملمارسـات وتعز           ز مبـدأ   ي

  .التمييز عدم
مواطين جلميع   املواطنة يضمن الدستور والقوانني العادية للبلد حقوق        :١٩التوصية    -٣

ميثـل  و. وتبذل احلكومة قصارى جهدها حتقيقاً لذلك     . إيران بغض النظر عن انتمائهم الديين     
القضاء على التمييز سياسة راسخة يف مجهورية إيران اإلسالمية ولذلك فإن التمييز املذكور يف 

  .التوصية ليس حكماً وقائعياً

  :مية بدعم مجهورية إيران اإلسالحتظىتوصيات ال   -باء   
  تتضمن هذه التوصية افتراضات غري وقائعية وأحكاماً مسبقة ولذلك         :٢٠التوصية    -٤
  . مجهورية إيران اإلسالميةتدعمهاميكن أن  ال

  : توصيات تأخذ مجهورية إيران اإلسالمية علماً هبا  -جيم   
ه ون املذكورون يف التوصيات الثالث أعـال      رون اخلاصّ  قام املقرِّ  :٥ إىل   ٣التوصية    -٥

وسوف تواصل احلكومة تعاوهنا البناء مع      . بزيارة إيران يف مناسبات سابقة وقدموا تقاريرهم      
ويف هذا الصدد ترحب إيران بزيـارات  . رين متشياً مع برناجمها التروجيي حلقوق اإلنسان     املقرِّ
  .رين يف الوقت املناسباملقرِّ
دولية، مبا فيها االتفاقيـة      يستتبع االنضمام إىل االتفاقيات ال     :٩ و ٨ و ١التوصيات    -٦

ويقوم الربملان باستمرار باستعراض وتقيـيم   . الدولية ملناهضة التعذيب، عمليات قانونية معينة     
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االنضمام إىل االتفاقيات الدولية وكذلك تعديالت التحفظات السابقة، يف ضوء الظـروف            
و أي توقعات تتعلق    تستطيع احلكومة أن تقدم أي رأي مسبق أ         ال ولذلك. والقوانني الداخلية 

ويف الوقت نفسه جيدر مالحظة أن اإلسالم يناهض كل         . بنتيجة املناقشات اجلارية يف الربملان    
خيتلف  ،وباإلضافة إىل ذلك  .  بأقوى العبارات  ال التعذيب وأن دستور إيران مينع التمييز      أشك

و أحـد   فالقصاص ه . الشريعة من تطبيق القصاص   عن مقاصد   مفهوم ومعىن عقوبة اإلعدام     
يف حني أن اإلعدام يصدر عن سـلطة الدولـة يف           ) موضوع مدين (جماالت القانون اخلاص    

  . القانون العام

  : ١٨ و١٧ و١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٢التوصيات     
. تقوم احلكومة بإنفاذ وتطبيق قوانينها ولوائحها الداخلية وفقاً اللتزاماهتـا الدوليـة             -٧

 من العهـد الـدويل اخلـاص        ٦ام، حتترم إيران متاماً حمتوى املادة       وفيما يتعلق بعقوبة اإلعد   
 من اتفاقية حقوق الطفل ٣٧باحلقوق املدنية والسياسية ومتارس حقها يف التحفظ وفقاً للمادة 

  .املتصلة بسن املسؤولية اجلنائية النابع من مبادئ الشريعة وقوانني البلد
 القضايا املتصلة باجلرائم الـيت يرتكبـها        وتبذل اهليئة القضائية قصارى جهدها حلل       -٨

  .  عن طريق حتويل القصاص إىل عقوبة مالية١٨اجملرمون حتت سن 

موقف مجهورية إيران اإلسالمية بشأن التوصيات اليت مل تدعمها أثنـاء             -ثانياً   
  الدورة السابعة للفريق العامل

 إجراءات رمسية ور عرب عدة     يتطلب االنضمام إىل االتفاقيات الدولية املر      :١التوصية    -٩
ويف الواقع متثل هذه القضية عملية تشريعية وال تستطيع احلكومة أن تصدر            . وعمليات قانونية 

حكماً مسبقاً أو توقعات تتعلق بنتيجة املناقشات الدائرة يف الربملـان بـشأن االنـضمام إىل       
  .املعاهدات اجلديدة

ى أن كل الناس يف إيران يتمتعـون         من الدستور عل   ١٩ تنص املادة    :١٣التوصية    -١٠
فاللون والعنصر واللغة   . حبقوق متساوية، أياً كانت اجملموعة اإلثنية أو القبيلة اليت ينتمون إليها          

وتنص املواد  .  من الدستور حلقوق الشعب    ٣وخيصص الفصل   . أي مزايا تضفي    ال وما أشبه 
بغـض النظـر عـن      و ونساًء،   الواردة حتت هذا الفصل على أن مجيع مواطين البلد، رجاالً         

خلفيتهم اإلثنية والدينية، يتمتعون على قدم املساواة حبماية القانون ويتمتعون جبميع احلقـوق    
  .مبا فيها احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يعترف الدستور، مثلما حيـدث يف       :٤١ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ١٥ و ١٤التوصيات    -١١
ورغم عـدم االعتـراف   .  رمسيةدياناتعدد معني من األديان، باعتبارها     بلدان كثرية أخرى، ب   

والبـديل بالـذكر أن البهائيـة       . بالبهائيني كدين رمسي فإهنم يتمتعون جبميع حقوق املواطنني       
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يعترف هبا كدين سواء يف البلدان اإلسالمية األخرى أو يف منظمة املؤمتر اإلسالمي بـسبب                ال
وميلـك البـهائيون    .  وانتهاكات زعمائهم حلقوق اإلنسان    يائفحمتوى طقوسهم وطابعهم الط   

والتحاقهم . مقابر خاصة هبم يف كل أحناء البلد حيث يدفن موتاهم وفقاً لطقوس الدفن عندهم             
وهم يتمتعون حبرية التنقل داخـل وخـارج        . باملدارس يتم بدون أي اعتبار النتمائهم الطائفي      

ويتمتعـون يف   .  على جواز سفر    حبرية طيعون احلصول البلد، مثلهم مثل أي مواطن آخر، ويست      
. اجملاالت االقتصادية حبالة جيدة نسبياً وبالوصول إىل العمل يف خمتلف قطاعات األعمال واملهن            

 وحيصل كثري من البهائيني على درجـات        ،وهناك إمكانية استمرارهم يف التعليم يف اجلامعات      
  .بسبب دينه فقط لالضطهاد خص أي شيتعرض  الويف إيران. أكادميية كل سنة

 التعذيب حمظور بـشدة يف الدسـتور        :٤٥ و ٣٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٣التوصيات    -١٢
والتعذيب جرمية جنائية ختضع للعقوبة وتطبق عقوبة شديدة على         . والقوانني األخرى يف البلد   

 من الدستور التعذيب كما أن األحكـام املختلفـة يف قـانون             ٣٨وحتظر املادة   . مرتكبها
.  اإلسالمي يف إيران متنع التعذيب بوضوح وتنص على عقوبات شديدة ملرتكبيـه            باتالعقو

وتتوخى القوانني عقوبات السجن وإهناء العمل يف احلكومة ودفع تعويضات عـن األضـرار     
وتتعامل احلكومة جبدية مع حاالت التعذيب على صعيدي القـانون واملمارسـة            . واخلسائر

  .السواء على
جيوز إلقـاء     ال  من قانون اإلجراءات اجلنائية،    ٢٤ستناداً إىل املادة     ا :٢٩التوصية    -١٣

ويف حالة القبض،   . القبض على أي شخص إال بأمر ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف القانون           
جيب بدون تأخري إبالغ وشرح التهم للمتهم، يف شكل مكتوب، وجيب إحالة ملف مؤقت              

 ساعة على األكثر ليمكن استكمال الترتيبات       ٢٤ن  إىل السلطات القضائية املختصة يف غضو     
وجيوز للقاضي أن يصدر أمراً يتطلب نوعاً من الضمان . التمهيدية للمحاكمة بأسرع ما ميكن    

وإذا كانت التهمة جنحة أو جرمية خطرية فإن القاضي يأمر          . ليأمر باإلفراج املؤقت عن املتهم    
  . باحتجاز املتهم احتياطياً

، ولكي يصدر أمر باالحتجاز االحتياطي يف اجلرائم اخلطرية يقوم ثالثـة            وبناًء عليه   -١٤
قاضي التفتيش الذي يصدر أمر االحتجاز االحتياطي واملدعي العام         : قضاة باستعراض القضية  

  .الذي يوافق عليه ورئيس احملكمة الذي يقوم باستعراض االستئناف
 حقاً مطلقـاً وفقـاً       ال تشكل حرية التعبري    :٤٤ و ٤٣ و ٤٢ و ٢٨التوصيات    - ١٥
ويرد ضـمان حريـة التعـبري    . جاء يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ملا

وينعقـد سـنوياً عـدد مـن التجمعـات          .  من الدستور  ٢٧ و ٢٤والتجمع يف املادتني    
  .واالجتماعات السياسية والنقابية

ـ        ٦ووفقاً للماد     -١٦ عقـد  سياسية، يتطلـب     من القانون املتعلق بأنشطة األحـزاب ال
واستناداً إىل نفس   . احلصول على تصريح من السلطات املعنية     التجمعات واالجتماعات العامة    

 من قانون الصحافة تتمتع الصحافة واملطبوعات       ٦املواد املذكورة أعاله من الدستور واملادة       
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.  أو حقوق اجلمهور   حبرية التعبري عن آرائها إال يف حالة اإلضرار باملبادئ األساسية باإلسالم          
 من نفس القانون، حيق للصحافة أن تعرب عن آرائها وانتقاداهتا واقتراحاهتـا             ٣ووفقاً للمادة   

ونظراً ألنه ال توجد جرمية سياسـية  . ومقترحاهتا وآرائها عن طريق عامة الشعب واملسؤولني     
وقانونية وجتري  خالصة، فإن األفراد الذين ينتهكون القانون حياكمون وفقاً لعمليات منصفة           

شـروط  بدون  سراح  ال ويف ضوء هذه الظروف فإن طلب إطالق         .إدانتهم بالطرق السليمة  
  . ينتهك القانون

.  إن موقف إيران املبدئي بشأن التوجه اجلنسي موقف واضح متامـاً           :١٩التوصية    -١٧
ية وال تعتربها   من نفس اجلنس تتعارض متاماً مع القوانني واللوائح احملل        بني أفراد   فقضية الزواج   

  . إيران مسألة قانونية وال مسألة من مسائل حقوق اإلنسان
ال تصدر أحكام اإلعدام إال يف أشـد اجلـرائم خطـورة            : ٢١ و ٢٠التوصيتان    -١٨
.  وجيوز للبلدان أن ختتار تطبيق عقوبة اإلعـدام        ،يرفض أي صك دويل متاماً هذه العقوبة       وال

وتعتقد البلدان اإلسالمية أن    .  ويؤدي إىل تكرار اجلرائم    وإلغاء عقوبة اإلعدام يشجع اجملرمني    
. الشخص املدان متنع تكرار ارتكاب جرمية خطرية وجسيمة مثل القتـل          تطبيق العقوبة على    

جرمية خطرية وجـسيمة يـستنفد      ولكي يصدر حكم اإلعدام أو القصاص بسبب ارتكاب         
وتسري األمور يف   . النظام القضائي يف إيران كل اإلجراءات وسبل االنتصاف املتاحة بالقانون         

 من قانون العقوبات علـى      ١٨عملية طويلة يف احملاكم الدنيا واإلقليمية والعليا، وتنص املادة          
 القانون يف إيـران فـإن       وحسب. امضرورة موافقة رئيس اهليئة القضائية إلنفاذ حكم اإلعد       

وميكن " الدمأولياء  "وال يطبق القصاص إال بناء على طلب        . عقوبة القتل العمد هي القصاص    
  .بناء على طلبهم) الدية(ختفيف احلكم إىل عقوبة مالية 

على أي عقوبة تـنص عليهـا       " العقوبة القاسية "ال ينطبق مصطلح    : ٢٢ يةالتوص  -١٩
  .قوانني البلد

على الـسيادة    من ميثاق األمم املتحدة      ٢ من املادة    ١ تؤكد الفقرة    :٣٣التوصية    -٢٠
أي نوع من التدخل يف احملاكم      ويف ضوء املبدأ السابق، ميثل      . املتساوية لكل الدول األعضاء   

الـيت  احمللية ألي دولة عضو يف األمم املتحدة خرقاً واضحاً للمبادئ القانونية املقبولة عموماً              
ويف ضوء قيام   . تزامات الدول األعضاء النابعة عن ميثاق األمم املتحدة        نزاع وال  ليست موضع 

حماكم إيران باحلكم يف القضايا مع احلفاظ على استقالل القضاء، وإصدار أحكامها يف ضوء              
إمكانية االستئناف، ونظراً ألن األحكام ال تكون هنائية إال بعد استنفاد كل سبل االنتصاف              

إشراف من جانب هيئة خارج السلطة اإلشرافية القانونية لن يكون          القانونية فإن أي تدخل و    
 ىويف املمارسة العملية، تراع   . له أي تأثري على القضاة الذين يقومون بإنفاذ األحكام النهائية         

مجيع إجراءات احملاكمة وحيضر حمامو الدفاع احملاكمة وبعد أن يصري احلكم هنائياً يتم عرض              
  . يف الصحافةاإلجراءات بشفافية كاملة
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 ليس لدى احلكومة أي تعليق حمدد بشأن هاتني التوصـيتني يف            :٤ و ٣التوصيتان    -٢١
هذه املرحلة نظراً ألن مشروع القانون بشأن تعديل قانون العقوبـات اإلسـالمي جيـري               

على عـدم صـحة     فإننا نشدد    ،ويف الوقت نفسه  . استعراضه يف الوقت احلاضر يف الربملان     
انتهاك القانون يف إيران بسبب فرض تقييدات علـى         االعتقاد ب وجود  بشأن  األحكام املسبقة   
  .احلريات األساسية

أثبتت إيران عزمها على تعزيز التعاون      : ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥التوصيات    -٢٢
مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان بتقدميها دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس             

وقامـت إيـران   . قيام ستة من هذه اإلجراءات بزيارات إىل إيران       ويف ضوء   حقوق اإلنسان   
مباشرة اتصاالت  و اجتماعات   ت التعاونية من خالل ختطيط وعقد     كذلك بتعزيز هذه العالقا   

حلقـوق  روجييـة   ومتشياً مع اخلطـط الت    . مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      
للتفاعـل مـع    اإلسالمية بإعداد ووضع آليات مالئمة      فسوف تقوم مجهورية إيران     اإلنسان  

  . املقررين اخلاصني
 استناداً إىل الشريعة مينع الدستور والقوانني العادية اليت يصدق عليها           :٢٧التوصية    -٢٣

وقد اعتمدت األفـرع    . الربملان أي شكل من أشكال العنف القائم على أساس نوع اجلنس          
وتتابع مجهورية إيران اإلسالمية سياسات     . الوقائية اخلاصة هبا  الثالثة للحكومة أيضاً تدابريها     

ت إىل إنشاء حماكم لألسرة وإقامة بيوت آمنة للنـساء          وقد عمد . إىل العدالة اجلنسانية  تستند  
 ومن. االجتماعية لصاحل النساء إىل جانب مرافق أخرى كثرية       وصي ومراكز الطوارئ    بدون  
ألغـراض  ن يرتكبون االغتـصاب وينـشئون عـصابات    ن عقوبة األفراد الذي  إ القول   نافلة

هـي موضـوع    اجلنسي وغري ذلك من األفعال الشريرة وغري األخالقية األخرى          االسترقاق  
  .فهذه اجلرائم جرائم ختضع للعقوبة يف مجيع النظم القانونية واجملتمعات. متاماًخمتلف 
 الـسلطة   -ثة للحكومة   ني األفرع الثال   من الدستور ب   ٧تفصل املادة   : ٣٠التوصية    -٢٤

 من الدسـتور    ١١ و ٩ و ٦ الفصول   وتوضح. لقضائية والسلطة التشريعية  التنفيذية والسلطة ا  
 ،وتقول هذه املواد الدستورية إن كـل فـرع منفـصل ومـستقل    . واجبات األفرع الثالثة 

وبعكس كثري من البلدان اليت يقع      . يستطيع أي فرع التدخل يف شؤون الفرعني اآلخرين        وال
عها القضائي حتت سلطة وزير العدل فإن وزير العدل يف إيران يقوم بتنسيق العالقات بني               فر

السلطة القضائية والفرعني اآلخرين يف احلكومة وال يؤدي دوراً يف تعيني أو إلغـاء تعـيني                
، تنص املـادة    اتوفيما يتعلق باحملاكمات اجلماعية لألفراد املعلنة يف عدد من التوصي         . القضاة
ن قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه إذا قام عدة أشخاص معاً بارتكاب جرمية فـإن                م ٢٠٩

 يف كـثري مـن الـنظم         املتبعة وهذه هي املمارسة  .  مشتركة يف حماكمة التهم ضدهم حتاكم    
  .القضائية األخرى

 من  ٣٥وفيما يتعلق باحلق يف الدفاع وحضور حمامي دفاع يف احملاكمة، تنص املادة               -٢٥
 على أنه حيق لطريف أي قضية اختيار حمام، وُتتخذ الترتيبات لتزويـدمها بالـدفاع               الدستور
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 ١٨٥ و ١٢٨وباإلضافة إىل ذلك تنص املواد      . القانوين إذا مل يتمكنا من احلصول على احملامي       
 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن املتهم يـستطيع اصـطحاب حمـام حـىت يف                 ١٨٦و

 ، اجلرائم اليت تكون عقوبتها السجن مدى احلياة أو اإلعداميف حالة ولكن. التحقيقات األولية
  . يكون تعيني حمام للمتهم إلزامياً إذا مل يقم املتهم بنفسه باستئجار حمام

 حيرص الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية والقوانني       :٣٤ و ٣٢ و ٣١التوصيات    -٢٦
فاحملاكمة العادلة متكن   . احملاكمة العادلة األخرى يف إيران حرصاً شديداً على كفالة إجراءات         

السلطات واملسؤولني املختصني من محاية حقوق األفراد يف اجملتمع من خالل كفالة الرتاهة يف      
القبض والتحقيق واالدعاء واحملاكمة وإصدار األحكام وعملية االستئناف وإنفاذ أوامر احملكمة 

. نوع اجلنس أو اخللفية اإلثنية أو أي ميزة أخرىوقراراهتا بغض النظر عن العنصر أو الدين أو 
ومن وسائل كفالة الرتاهة تطبيق إجراءات قانونية مثل القرارات القانونية اخلاصـة باملتـهم              
ولوائح من قبيل حق الدفاع واختيار احملامي يف خمتلف مراحل القبض والتحقيق واالستعراض             

تب االدعاء أثناء التحقيقات األولية وأثناء      واحلق يف االعتراض على القرارات الصادرة عن مك       
احملاكمة ويف احلكم النهائي الصادر عن احملاكم العليا ووجود أدوات مثل تعليق أمر القـبض               
وتأخري القبض وشطب القضية يف ظروف خاصة يف حالة جرائم األحداث وافتراض الـرباءة              

لدان املتقدمة، جتري احملاكمات     يف الب  ما حيدث يف كثري من نظم احملاكم      وك. يف كل األوقات  
. لتعويض عن األخطـاء القـضائية     كفالة ا يف مراحل خمتلفة لكي تكون احملاكمات منصفة ول       

 ابتدائيـة    إىل حمـاكم    وتنقسم احملاكم  ،وتتبع مجهورية إيران اإلسالمية أيضاً هذا املبدأ العام       
 من الدستور على أن     ٢٠ و ١٩وتنص املادتان   . وميكن استئناف مجيع األحكام   . وحماكم عليا 

 أي موظـف    يتمتـع مجيع املواطنني يف البلد يتمتعون على قدم املساواة حبماية القانون وال            
ويف املمارسـة   . جرمية يعاقب عليها القـانون    يف حالة ارتكاب    صانة من االدعاء    سلطة حب  أو

 البلد،  الفعلية، ميكن إقامة الدعوى حىت على رئيس اجلمهورية، وهو أعلى موظف تنفيذي يف            
وتـستطيع  . وقد مورس حق مقاضاة رئيس اجلمهورية فعالً يف املاضـي         . وطرده من وظيفته  

جلرائم اليت يرتكبها أعـضاء     واحملاكمة يف حالة ا   تحقيق  ال القيام ب  اتاحملكمة اجلنائية يف املقاطع   
جملس تشخيص مصلحة النظام وجملس صيانة الدستور والوزراء ونـواب الـوزراء وكبـار              

 اتبارين يف األفرع احلكومية الثالثة والسفراء واملدعي العام ورئيس حمكمـة احلـس            املستشا
والقضاة واحملافظني وضباط اجليش والشرطة فوق رتبة عميد واملـديرين العـامني لـوزارة              

  .االستخبارات يف املقاطعات
 اتويف الوقت نفسه تعترب مجهورية إيران اإلسالمية التوصيات املذكورة أعاله توصي            -٢٧
  .صلة هلا باحلالة الداخلية يف البلد ال
 عملية انتخابية يف السنوات الثالثني      ٣٢ قمنا بتنظيم أكثر من      :٣٦ و ٣٥التوصيتان    -٢٨

هذه االنتخابات مبـشاركة واسـعة      جرت  و. املاضية وفقاً للدستور والقوانني العادية يف البلد      
 مليون صوت يف هذه   ٥٠٠دالء حبوايل    مت اإل  ،ويف اجملموع . وحضور كبري من الناخبني املؤهلني    
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.  ُعقدت االنتخابات الرئاسية العاشـرة يف إيـران        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١ويف  . االنتخابات
واشـترك يف هـذه     . سياسية خمتلفة اجتاهات  وتنافس يف هذه االنتخابات أربعة مرشحني من        

وكـان ذلـك    .  مؤهل  مليون ناخب  ٤٥ مليون ناخب من بني      ٤٠االنتخابات ما يقرب من     
وشهدت صـناديق   .  يف املائة  ٨٥سجالً غري مسبوق حلضور الناخبني حيث زادت النسبة عن          

ومت توزيع أصوات الناخبني حتت إشـراف       . للدميقراطية من أكثر املظاهر روعة     اًاالقتراع مظهر 
 صندوق  ٤٥ ٠٠٠علىوهيئات قانونية   )  ألف ٦٥٠(موضع ثقة من اجملتمعات احمللية      أشخاص  
 أكثـر   على الصناديق ويف مجيع مراحل استقبال األصوات وفرزها أشرف      .  أحناء البلد  اقتراع يف 

وبالتايل فإن اآلليات القانونية واإلشرافية ذات الصلة       .  مراقب اختارهم املرشحون   ٩٠ ٠٠٠من  
  . عملية االنتخابات وبعدها مت انتخاب الرئيس الشرعي للبلديفحتققت 

الـسلطات القانونيـة    قامـت   ألحداث يف البلد و   وبعد االنتخابات حدثت بعض ا      -٢٩
  .  بالتحقيق فيها حسب األصولاملختصة ذات الصلة

        


