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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة بشووو ن   
 *مجصورية إيران اإلسالمية

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
ة دوريا  ، مع مراعاا١6/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

جها  مان  83االستعراض الدوري الشامل. وهاذا التقريار مل او لور ااع امعلومااع امقدما  مان 
إىل االساتعراض الادوري الشااامل، وهاو مقادل م جااتل ماوج  تق ااداً  (١)اجلهااع اااح   امحاال  

  ابحلد األ حى لعدد التلماع.

 املعلوماع املقدمة مة املصاع شاح ة امل ل ة -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووة حلقوووووق  (٢)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 

  (3)اإلنسان
أوااام ممةماا  ح ااع حقااوق اإلنسااان للماااا  افاا  م إيااران ابلتحااديا علااى ات ا  اا  الق ااا   -٢

ريال ابلتحاديا علاى الربوتو اولال االات اا محل  ال وب ل. وأوام (٤)على ح ع أجتال التم    ضد امرأة
 ARCHumankindوأواااام ممةمااا   .(٥)امل قاااال ابلعهاااد الااادوق ا ااااي ابحلقاااوق امدن ااا  والس اسااا  

ابلتحديا على االت ا    الدول   حلماي  ح ع األجا اي مان االات اا  القساري ونةاال روماا األساسا  
االت ا  اا  امتعلقا  بوضااع  ابلتحاديا علاى ٢٠وأواام الور ا  امشاا     .(6)للم تما  اجلماي ا  الدول اا 
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األجااا اي عااادس  اجلمسااا   لعاااال ١٩٥٤، واالت ا  ااا  امتعلقااا  ال اااع حااااالع انعااادال اجلمسااا   
 .(7)١٩6١ لعال
وأواااام احلملااا  الدول ااا  للق اااا  علاااى األسااال   الموويااا  ال لاااد  ن يو ّاااع ويحاااّدق علاااى  -3

 .(8)معاهدة األمم امت دة حلةر األسل   المووي 
وأجاااارع ممةمااا  الع اااو الدول ااا  إىل أن امقااارر ا ااااي امعااا   الااا  حقاااوق اإلنساااان م  -٤

على الرغم من توج ه دعاوة دايما   ٢٠٠٥زايرة ال لد ممذ عال  حهوري  إيران اإلسالم   مل يستطع
ودعااا مر اا  جم اايل الاادوق للعدالاا   .(٩)وتقدسااه بل اااع متتااررة لاا ايرة ال لااد ٢٠٠٢إل ااه م عااال 

(GCIJ احلتوما  إىل التعااون التاال ماع اإلجارا اع ا ااا  لتمام امت ادة والت ااور معهاا بشااتل )
 .(١٠)موضوع  وبما 

 (١١)الوطين حلقوق اإلنسان اإلطار -ابء 
تسام  ابلتم  ا  اً أن امواد الواردة م ام ثاق تت من جاروب ١3الور   امش     أوض م -٥

أن القانون يمّ اذ ااا يت اا ماع اً أي  ١3على أساا الدين وامعتقد. وأّ دع الور   امش     مثالً 
واضاااا    اااد تعتااارب بعاااع األفعااااال م امعاااايإل اإلساااالم  ، ااااا ي  اااا  إىل وجاااود تشاااريعاع غاااإل 

 .(١٢)جرايم إبارها
( ال لااد غلءااا  ح ااع األحتااال ا  اا ة IYASوأوااام رابطاا  الشاا اا اإليااراين م سويساارا ) -6

للعقااااوابع الاااا  تحاااال حااااد التعااااذي  أو امعاملاااا  القاساااا   وامه ماااا ، اااااا م  لاااا  الاااارجم واجللااااد 
 .(١3)وال   واإلعما 

أنااه يتعااال علااى حهورياا  إيااران اإلسااالم  ، إىل جاناا   Small Mediaوأ اادع ممةماا   -7
تمق  هاااا القاااوانال الااا  تمتهااا  حقاااوق الحااا   ال والماجاااطال الس اسااا ال وامااادافعال عااان حقاااوق 
اإلنساااان، مثااال  اااانون العقاااوابع و اااانون الحااا اف  اإلياااران ال، أن تااامق   اااانون اجلااارايم احلاساااوب   

وابمال م حرياا  التع اإل م ال  ااا  اإللتاا وين. وم علاى حقااوق امااً الااذي يا ثر ساال  ٢٠١٠ لعاال
أناه با  علاى احلتوما  أن ت امن توافاا ح اع التشاريعاع اً هاذا الحادد، أوضا م اممةما  أي ا

ماع الت اماااا الدول ا  م جماال حقاوق اإلنساان، مشاإلة م الو ام  اتاه إىل أناه اً اتماً اجلديدة توافق
 .(١٤)مخس  مشاريع  وانال جديدة إلدارة اإلن نمبري اعتماد ما ال يقل عن 

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا اع -١ 

 (١٥)امساواة وعدل التم     
جا  ام ال اجلمسا  ومءاايري اهلويا  أن امثل ااع وامثل اال وم دو  ١٥  رع الور ا  امشا     -8

متعاددة ومتشاابت  مان العمايل والتم  ا  ويعاانون مان جمموعا   اجلمسان   ماا زالاوا يواجهاون أجاتاالً 
مااااااان انتها ااااااااع حقاااااااوق اإلنساااااااان. وتعااااااا ر هاااااااذه االنتها ااااااااع م اجااااااارة إىل اساااااااتمرار  ااااااار  

  التع اااإل بشااا ن اممارسااا  اجلمسااا   ابل اضااا  باااال أجااا اي مااان ن اااس اجلااامس وتق  اااد حريااا الدولااا 
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ممارسااا  مااان هاااذا الماااو  وفااارض لاااواي  ااااارم  بشااا ن حاااا مءاااايري اهلويااا  اجلمساااان   م االعااا ا  
القانوين. وأف ام هاذه القاوانال امدونا  وماا ي تا  عل هاا مان واام للمثل ااع وامثل اال وم دوجا  

ألساساا  م ام اال اجلمساا  ومءااايري اهلوياا  اجلمسااان   إىل الهااور حتاادايع ال تعاا ض فقاا  حقهاام ا
م انتها ااع تتمثال م اً احل اة وم ع ش ح اة اال   مان العمايل والتم  ا ، وإتاا تتسا   هلام أي ا

االعتقااال واالحتزاااز التعساا  ال، وانتهاااح احلااا م حرياا  التع ااإل وتتااوين اجلمع اااع وم إمتان اا  
 .(١6)اللزو  إىل الق ا  وم احلحول على الرعاي  الح   

اسااتمرار   ااار امساا ولال اإليااران ال وال عمااا  الااديم ال ووساااي   6 والحةاام ممةماا  راناا  -٩
اإلعااااالل احلتوم اااا  م اساااات دال اطاااااا م عاااام ابلتراه اااا  واإلهاناااا  والالإنسااااان   ضااااد امثل اااااع 
وامثل ااال وم دوجاا  ام اال اجلمساا  ومءااايري اهلوياا  اجلمسااان  . وم هااذا الحاادد، أوااام إيااران  ن 

دال  ب  اانع عام  حتارض علاى التراه ا  والعمايل والتم  ا  ضاد األفاراد علاى أسااا ام ال حتةر اإل
 .(١7)اجلمس  أو اهلوي  اجلمسان   أو التع إل اجلمساين، و ن تتيل عن  ل 

 (١8)التمم   وال  ئ  واألعمال التزاري  وحقوق اإلنسان  
لسال    للعقاوابع ام روضا  علاى أجارع حع   محاي  حقوق اموابمال امدن ا  إىل ااثرر ا -١٠

علاى ماا تسا ره عماه اً ال لد، اا م  ل  سو  التءذي  وال طال  والت اوع م الادال. وأ ادع أي ا
هااااذه العقااااوابع ماااان عاااادل الواااااول امالياااام إىل مااااوارد الرعاياااا  الحاااا   ، وعاااادل احلحااااول علااااى 

وره إىل عر لااا  حتق اااا التتمولوج ااااع الااا  تسااااعد علاااى ابافةااا  علاااى ال  ئااا ، وهاااو ماااا يااا دي باااد
 .(١٩)أهدا  التمم   امستدام 

أن حهوريا  إياران اإلساالم    Chant du Guépard dans de Désertوابمثال، الحةام ممةما   -١١
المام ااا  الاااا  هااا  م حاجااا  ماسااا  إىل مشااااار   وماااوارد مال ااا  عام ااا ، و ااااذا إىل  مااان باااال ال لااادان

 اهب  األزمااع ال  ئ ا ، ااا م  لا  أزما  تءاإل امماا . استثماراع م جمال التتمولوج اع اجلديدة 
 .(٢٠)وتس  م العقوابع م حرمان ال لد من الواول إىل السوق العام   للسلع المة    واحلديث 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٢١)هحا ال رد م احل اة واحلري  واألمان على ج ح  
فعال يعا ا  عل اه القاانون اجلمااي   ٢٠٠إىل وجود ماا يقاارا  8أجارع الور   امش     -١٢

إىل أن العديااد ماان هااذه اجلاارايم الاا  يعا اا   8اإليااراين بعقوباا  اإلعاادال. وأجااارع الور اا  امشاا    
، مااان    اال اجلااارايم امتحاال  ابم ااادراع “أجاااد اجلاارايم اطااورة”عل هااا ابإلعاادال ال تساااتوم عت اا  

رايم  اع الحاااال  ابل ساااااد اال تحااااادي، و ااااذل  األفعااااال الاااا  باااا  أال تعتاااارب جاااارايم مثاااال واجلاااا
العال اع اجلمس   ابل اض  اارج إبار ال واج والعال اع اجلمس   ابل اض  بال ابلءال مان ن اس 
اً اجلاامس، واألفعااال  اع الطااابع الاادي ، اااا م  لاا  الااردة والتزاادييل. واجلاارايم الاا  تُعااّر  تعري اا

وال سااااد م األرض والتمااارد والااا  ةااام  الق ااااة سااالط  ت ساااإلي   اباربااا مثااال اً وغام ااااً ف  اضااا
واسااع ، و ااذا اجلاارايم العادياا  مثاال اإلداانع امتتااررة بساار   اممتلتاااع العاماا  أو حر هااا،  ااد تقااع 

وأجااااار الت اااااليل الاااادوق للاااادفا  عاااان احلرياااا  إىل أن  .(٢٢)باااادورها حتاااام بايلاااا  عقوباااا  اإلعاااادال
والت شااإل وواااوالع أجاا اي غااإل مساالمال تء ااإل دياان أجاا اي مساالمال أعمااال يعا اا   الااردة
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عاان اً وم هااذا الحاادد، أوااام بعاادل  اار  الااردة والتزاادييل وابلتو اايل فااور  .(٢3)عل هااا ابإلعاادال
 .(٢٤)اعت ارمها جرايم يعا   عل ها ابإلعدال

، سااهم ٢٠١7الت اليل الدوق من أجل السالل والتمم ا  إىل أناه م أوااار عاال وأجار  -١3
تعديل لقانون اال ار ابم دراع م حتويل العقاوابع امتعلقا  با عع جارايم ام ادراع مان عقوبا  

وهاو ماا أدر إىل اا ااض مل اوع م عادد اً، عاما 3٠اإلعادال إىل عقوبا  السازن ل ا ة أ حااها 
إىل أناه  ١١وم هاذا الحادد، أجاارع الور ا  امشا     .(٢٥)٢٠١8م عاال  األج اي امعدومال

عمل اااا  إعااااادة المةاااار م حالاااا   ال  األجاااا اي ابتااااول علاااا هم  ٢٠١8باااادأع م أواياااال عااااال 
ابإلعدال بس   جارايم ام ادراع م إباار  اانون ام ادراع امعاّدل. وجاّتل تق ا م أثار اإلااال  

طاااا  الق اااا  وعااادل وجاااود ب ااااانع ر  ااا  عااان عااادد حااااالع بسااا   غ ااااا الشااا اف   م   حتااادايً 
اإلعاادال وعاادد ابتااول علاا هم ابإلعاادال والااتهم اموجهاا  إلاا هم. وأعلاان اماادع  العااال أنااه ورد ماان 

بلاا  غعااادة المةاار اوجاا   3 3٠٠مااا يعااادل  ٢٠١8بهااران وحاادها م تشاارين الثاااين/نوفمرب 
 .(٢6)القانون اجلديد

الدول اا ، أُعاادل م ال لااد، ممااذ االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابا ممةماا  الع ااو اً ووفقاا -١٤
مااا  ااان  لاا  م أعقاااا وا ماااع غااإل اً وغال اا، حاادرً اً جمرماا ١7لل الاا  ف ااه، مااا ال يقاال عاان 

وم هاااذا  .(٢7)زالاااوا يمتةااارون تم  اااذ حتااام اإلعااادال م حقهااام  اااارين ماااا ٩٠عادلااا . وأ ثااار مااان 
أن ال لاد وعاد م تقرياره ممتحايل امادة امقادل اً تاش أي االحدد، أبارزع ممةما  ه وماان راياتس وو 

إىل جملس حقوق اإلنسان ابالستعاض  عن إعدال )إ ام  احلدود م حا( األجا اي الاذين تقال 
وحااده أعاادل مااا ال يقاال عاان مخساا   ٢٠١8ساام  بعقوباا  بديلاا ، لتمااه م عااال  ١8أعمااارهم عاان 

 .(٢8)ارتت وها م ب ولتهم أج اي، ان ب مهم امرأاتن، بس   جرايم ي عم أهنم
يرتت  جرايم ضد اإلنسان   ماع اإلفاالع  ما زالو  رع ممةم  الع و الدول   أن ال لد  -١٥

معاااارض س اسااا   ٥ ٠٠٠مااان العقااااا مااان ااااالل اساااتمرار االات اااا  القساااري ماااا ال يقااال عااان 
اااارج نطاااق الق ااا  م ال اا ة بااال ةوز/يول ااه اً مساازون تعرضااوا لالات ااا  القسااري وأُعاادموا ساار 

 .(٢٩)١٩88وأيلول/س تمرب 
أن السازما   Menschenrechtszentrum für die Opfer des Fundamentalismusوالحةام  -١6

ابل عل من أي إمتان   لل حول على م اه جرا وأغذي  نة   ، حيرمون  الس اس ال الذين حيرمون
وأواااام اممةمااا  ااااا يلااا س أن يتاااون للسااازما   .(3٠)مااان الماااول بسااا   عااادل   ايااا  األسااارةاً أي اا

امون الااااذين سثلااااون الساااازما  الس اساااا ال الس اساااا ال احلااااا م أن سااااثلهم وااااال  وأال يتعاااارض اباااا
للت وييل أو االضطهاد بس   ةث لهم ماو ل هم  وححاول السازما  علاى الرعايا  الط  ا  واألدويا  

وابمثال، أبارزع ممةما  الع او الدول ا  أن حهوريا  إياران  .(3١)والسما  هلام با ايراع أساري  ممتةما 
سا ما امسازونال ألسا اا س اسا  ، اان  اإلسالم   تواال انتهاح حا السازما  م الحا  ، وال

فاا هم اماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان. و ااد وثقاام ممةماا  الع ااو الدول اا  لاامم  يتمثاال م تعاارض 
 .(3٢)السزما  للتعذي  أو إسا ة امعامل  من االل حرماهنم امتعمد من الرعاي  الط    التاف  

وحااده، لقاا   ٢٠١8ال وسااّلطم ممةماا  ه ومااان رايااتس ووتااش ال ااو  علااى أنااه م عاا -١7
ال يقال عاان مخسا  أجاا اي حات هم م الساازن واّدعاى عاادة نشاطا  تعرضااهم للتعاذي  أثمااا   ماا

 .(33)احتزازهم، غإل أن السلطاع دأبم على عدل الت ق ا م هذه االنتها اع ا طإلة
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م دوجااا   ن ممارسااا  ال لاااد امتمثلااا  م اساااتهدا  اماااوابمال  7ودفعااام الور ااا  امشااا     -١8
اجلمساا   والرعااااي األجاناا  واساات دامهم  ور اا  ضااء  دبلوماساا   هااو ماان أجااد اجلاارايم اطااورة، 

يشاامل التعااذي  واالات ااا  القسااري واالاتطااا  واجلاارايم امرتت اا  ضااد اإلنسااان  . وأوااام  اااا
لاذين ال لد  ن يطلا سرا  ح ع اموابمال م دوجا  اجلمسا   والرعاااي األجانا  ا 7الور   امش    

 .(3٤)احتز وا بحورة تعس    و ن يع د إل هم جوازاع س رهم

 (3٥)إ ام  العدل، اا م  ل  مس ل  اإلفالع من العقاا، وس ادة القانون  
 .(36)انعااادال االساااتقالل   واحل ااااد م الق ااااة م  اااال المةاااامال ٢أبااارزع الور ااا  امشااا     -١٩
ممةماا  الع ااو الدول اا ، ت تقاار الساالط  الق اااي   إىل االسااتقالل   وي ااع للتاادال الس اساا  اً ووفقاا

ماااان جاناااا  احلاااارا الثااااوري ووزارة االساااات  اراع. وب ماااام ممةماااا  الع ااااو الدول اااا  أن ابا ماااااع 
غإل عادل  بحورة ممهز  ، اا ف هاا تلا  الا  تسا ر عان عقاوابع اإلعادال. وابا مااع  مزال ما

أمال اباا م الثوريا  تتاون غاإل عادلا  بوجاه اااي وتةال مءلقا  وماوج ة للءايا  بوجاه عاال. وحيارل 
ابتزاا ون بحااورة ممتةماا  ماان احلااا م احلحااول علااى امشااورة القانون اا  ممااذ حلةاا  التو  اايل وأثمااا  

 .(37)زواااالست
و  رع ممةم  ه ومان رايتس ووتش أهنا وثقم حاالع عديادة ممعام ف هاا السالطاع  -٢٠

ابتزااا ين مااان االتحاااال ا اااال أثماااا  الت ق اااا معهااام ومل تسااام  هلااام بعاااد  لااا  ساااور ابالتحاااال 
 .(38)ا امال ترد أ اؤهم م القايم  امعتمدة

وم هذا الحدد، أوام ممةم  الع و الدول   حهوري  إيران اإلساالم   ااا يلا س الت  اد  -٢١
من أن ح ع ابا ماع تساتوم امعاايإل الدول ا  للعدالا ، بطارق ممهاا الت  اد مان إمتان ا  اساتعان  
ابتزاا ين ا ااال ماان اات ااارهم ممااذ حلةاا  تااو   هم وب لاا  فاا ة الت ق ااا معهاام ووااا متهم، وماان 

ل   ااول اعتماااد ابا ماااع علااى ال  اااانع اممت عاا  علااى فااو يمتهاا  حااا األفااراد م االسااتعان  عااد
وعادل   اول هاذه  “جارل”ا ال  والت  د مان عادل إ اراه أي جا و علاى االعا ا  بااارتتاا 

أبااادا   دلااا ، إال إ ا  اااان  لااا  ضاااد جااا و ماااتهم امارسااا  التعاااذي  أو ساااو   “االع افااااع”
مااان  اااانون اإلجااارا اع اجلماي ااا  وحتااارل األفاااراد  ٤8ل والااا  الااا  أحلقااام ابماااادة امعاملااا   وإلءاااا  ام

 .(3٩)امتهمال ابرتتاا جرايم مع م  من احلا م االستعان  ا ال مستقل من اات ارهم
والحةم ممةم  الع و الدول   أن الت ق قاع امستقل  م ادعا اع التعذي  وغاإله مان  -٢٢

اممت عااا  حتااام  “االع افااااع”ممعدمااا ، وأن اباااا م توااااال   اااول ضاااروا ساااو  امعاملااا  ال تااا ال 
إىل أن اساااات دال التعااااذي   ٢وأجااااارع الور اااا  امشاااا     .(٤٠)التعااااذي    دلاااا  إلااااادار إداانع

النتااا ا  االع افااااع إجااارا  مااات ش م ال لاااد. وساااّلطم ال اااو  علاااى أناااه احاااُت   اعةااام السااازما  
ن رادي وتعرضوا للتعذي  ال دين م مرحل  الت ق ا التال   امو وفال جبرايم ام دراع م احل س اال

 .(٤١)الحتزازهم، مع حرماهنم من الواول إىل وال
ابمملتاا  امت اادة إىل أن امتااوربال م  -وأجااارع رابطاا  الساازما  الس اساا ال اإليااران ال  -٢3

أو إيااذايهم،  انتها ااع جسا م  حلقااوق اإلنساان ابلمساا   لتجا اي ابتزا ين وإسااا ة معااملتهم
أو امسااااااا ولال عمهاااااااا، ي لتاااااااون مااااااان العقااااااااا ألن ال لاااااااد ال يااااااادعم أي واولااااااا  ل ااااااامان معرفااااااا  

وحتق اااا العدالااا  ل ااا ااي انتها ااااع حقاااوق اإلنساااان اموثقااا ، بااال يعر ااال أي واولااا  مااان  احلق قااا 
 .(٤٢)المو  هذا
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ال لااد ل ساام  وأفااادع رابطاا  وااام  الاادفا  عاان ابااامال أن اسااتقالل   رجااال القااانون م -٢٤
م ااامون  ف ماااا يتعلاااا برابطااا  اباااامال اإلياااران ال وغاي ااا  ف ماااا يتعلاااا ار ااا  امستشاااارين القاااانون ال 

 .(٤3)وابامال وا ربا  الق اي ال
وأوام ممةم  جر ا  من أجل الش اف   السلطاع غبااد سا ل فعالا  متاف ا  ال سااد  -٢٥

 .(٤٤)الق اي  اجلهازم ام سساع العام ، اا م  ل  

 (٤٥)احلرايع األساس   واحلا م امشار   م احل اة العام  واحل اة الس اس    
أبرزع ممةم  الع و الدول   أن السالطاع ت ارض علاى المااا مان ح اع األداين و اذل   -٢6

احلاا م  ماا زالامل دين، مدوانع  واعد سلوح متزذرة م الت سإل الحارل لإلساالل الشا ع . و 
امعتقاااداع الديم ااا  أو الت لااا  عمهاااا عرضااا  لالنتهااااح، ااااا يواجهاااه امرتااادون عااان اإلساااالل تء اااإل 

امل دون من اطر االحتزاز التعس   والتعذي  واإلعادال. ويتعارض أفاراد األ ل ااع الديم ا ،  أو
ان فا هم ال هااي ون وامسا   ون ودراوياش غاوانابدي وال ارساان )أهال احلاا( وامسالمون الشا ع ون 

 .(٤6) ولون إىل سم ال، للم ايقاع واالعتقال التعس   والسزن  رد ممارستهم جعاير ديمهمامت
بو ااايل محلااا  االعتقااااالع واسااات دال الاااتهم ام ربااا   6وم هاااذا الحااادد، أواااام الور ااا  امشااا    

 .(٤7)واألحتال العقاب   وغإل امربرة ضد امس   ال الذين سارسون جعاير ديمهم بطريق  سلم  
وأواى الت اليل الدوق للدفا  عن احلريا  حهوريا  إياران اإلساالم   با ايدة تع يا  ومحايا   -٢7

احلااا م حرياا  ال تاار والوجااادان والاادين، اااا م  لاا  احلاااا م أن يةهاار اإلنسااان ا اارده أو ماااع 
حاعاا ، وأماااال اماات أو علاااى حاادة، ديماااه أو معتقااده ابلتع اااد وإ اماا  الشاااعاير واممارساا  والتعلااا م، 

 .(٤8)اللت امااا الدول   اوج  العهد الدوق ا اي ابحلقوق امدن   والس اس   متثاالً ا
وأّ اادع ممةماا  الع ااو الدول اا  أن ال لااد  ثاايل عمل اااع  مااع امعارضااال واحتزاا   ال   -٢8

بسااا   ممارساااتهم السااالم   حلقاااوق اإلنساااان ا ااااا  هبااام. ومااان باااال أولئااا  اً األجااا اي تعسااا 
ا   ون وعاملون م وساي  اإلعالل اإللت ون   وبالا وخمرجون سا مماي ون اً امسزونال اللم

وموساا ق ون و تااااا و اااذل  مااادافعون عااان حقاااوق اإلنساااان، اااان فااا هم اباااامون وامااادافعون عااان 
حقاااااوق اماااااارأة والماجاااااطون م جمااااااال حقااااااوق األ ل ااااااع والمقاااااااب ون والماجاااااطون م جمااااااال ال  ئاااااا  

  والعدالا  وجارب ال ارر بشا ن عمل ااع اإلعادال ااارج نطااق واألج اي الاذين يلتمساون احلق قا
 .(٤٩)١٩8٠الق ا  واالات ا  القسري اجلماع   امم ذة م عال 

ما يتعرض امدافعون عن حقوق اإلنسان، ان ف هم اً  نه غال  ٩وأفادع الور   امش     -٢٩
با ما  دون االتحاال ا اال ابامون، لالعتقال دون اما ، ويودعاون م االحتزااز امطاول   ال ا

من اات ارهم لتمثا لهم، وحيتام علا هم بعقاوابع سازم   بويلا  م أعقااا وا مااع غاإل عادلا ، 
 .(٥٠)وحيتز ون م الرو  س ئ 

م سساااا  ا اااا  ) ام سساااا  الدول اااا  حلماياااا  اماااادافعال عاااان حقااااوق اإلنسااااانوابمثاااال، أباااارزع  -3٠
ا امادافعال عان حقاوق اإلنساان م حريا  التع اإل ت رض   ود اارم  على حا ال ت ال األمام ( أنه

هااا ال  امااادافعون يتعرضاااون للم اااايق   ماااا زالوتتاااوين اجلمع ااااع والتزماااع السااالم  والتمقااال. و 
واالعتقااااال واالحتزاااااز التعساااا  ، وهاااام ظ ااااعون مرا  اااا  ممتةماااا  وُتسااااتهد  أساااارهم. وتشااااتل 

افعال عااااان حقاااااوق اإلنساااااان إلساااااتاع اماااااداً ام ااااايق  الق ااااااي   أحاااااد أ ثااااار األساااااال   جااااا وع
احلتومااا   ن تو ااايل  “احلريااا  ااثن”وم هاااذا الحااادد، أواااام ممةمااا   .(٥١)واألااااواع امساااتقل 
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علااى ال ااور  اال إجااارا اع الر اباا  أو ام ااايق  الاا  تساااتهد  الحاا   ال واماادافعال عاان حقاااوق 
الااديم ال، ومحاياا  اإلنسااان وزعمااا  امعارضاا  الس اساا   وغااإلهم ماان  ااادة ا تمااع اماادين أو ال عمااا  

 .(٥٢) درام على مواال  عملهم  ري 
اً أناه يتوااال ساو  اسات دال اإلباار القاانوين التق  ادي جاد 3وأوض م الور   امشا     -3١

الستهدا  أاواع امعارض ، ان فا هم امادافعون عان حقاوق اإلنساان والحا   ون واباامون م 
التع ااااإل علااااى اإلن ناااام حتاااام ضااااء  غااااإل مساااا وق  ااااون جمااااال حقااااوق اإلنسااااان. وابتاااام حرياااا  

السااااالطاع ساااااعم إىل تشاااااديد الر ابااااا  علاااااى عمل ااااا  احلحاااااول علاااااى امعلومااااااع وت ادهلاااااا علاااااى 
إىل أن الق اااود ال   اضااا  والءام ااا   3وم هاااذا الحااادد، أجاااارع الور ااا  امشااا     .(٥3)اإلن نااام

وهااو مااا ال يت ااا مااع القااانون الاادوق  تةاال  ايماا  م اإلبااار الدسااتوري والقااانون اجلماااي  اإليااراين،
 .(٥٤)حلقوق اإلنسان

 ن وساااي  اإلعااالل امسااتقل  تعماال حتاام التهديااد امسااتمر  3وأفااادع الور اا  امشاا     -3٢
، وهاااو ٢٠٠٢ابإلغاااالق القساااري اوجااا  أمااار   ااااي  الحتماااال ار هاااا  اااانون الحااا اف  لعاااال 

عن القلا بش ن  3عربم الور   امش    وم هذا الحدد، أ .(٥٥)يشزع على فرض ر اب   ات   ما
مشاارو   ااانون جديااد )الالي اا  الشااامل  لتمةاا م وساااي  اإلعااالل( يهااّدد ب اارض م يااد الق ااود علااى 
حرياا  وساااي  اإلعااالل ماان اااالل ماام  الق اااة وامااّدعال العااامال ام يااد ماان احلرياا  لت ديااد مااا إ ا 

 .(٥6)    اع دافع س اس  على الح اف ارتت م جرس  أل ال، اا يسّهل ممارس  م ايقاع   اي
وأوض م جلم  محاي  الحا   ال أن وضاع حريا  الحا اف  تادهورع م ال لاد مماذ اجلولا  األااإلة 

أ ااااارب مااااان اً لالساااااتعراض الااااادوري الشاااااامل. وأجاااااارع اللزمااااا  إىل أن السااااالطاع اعتقلااااام عااااادد
 .(٥7)ددة لتمن القوم وا يسزمون بس   اديداام غإل ابما زالالح   ال وإىل أن الح   ال 

أناااااه مل تااااادال إااااااالحاع علاااااى التشاااااريعاع التق  ديااااا ،  3والحةااااام الور ااااا  امشااااا     -33
إجااااااارا اع حزااااااا  ابتاااااااور اإللتااااااا وين وفرزهاااااااا زادع م أعقااااااااا احتزاجااااااااع  اااااااانون  وأن

هبويا  . وم الو م  اته، ايذع احلتوم  اطواع ممع است دال اإلن نام ٢٠١7األول/ديسمرب 
وإضاا ا  بااابع مر اا ي علااى اهل ا اال األساساا   لشاا ت  اإلن ناام هبااد  زايدة الاات تم م ، خم  اا 

إىل  ااانون اً حتديااد ٤وأجااارع الور ا  امشاا     .(٥8)التادفا احلاار للمعلوماااع علاى جاا ت  اإلن ناام
الحاا اف  الااذي باارل نشاار مااواد إحلادياا  أو معلوماااع ةااس القااوانال اإلسااالم  ، أو نشاار ب اااانع 

وامماه اا   “امم رفاا ”سااتور، أو ا ت اااا مااواد ماان الحاا اف  واألحاا اا واجلماعاااع مماه اا  للد
 ن ال لاااااد ي ساااار هااااذا احلتاااام علااااى فااااو يسااااام  اً أي اااا ٤وأفااااادع الور اااا  امشاااا     لإلسااااالل.

 .(٥٩)ابستهدا  ومعا    الح   ال ووساي  اإلعالل الذين يمشرون معلوماع تمتقد الدول 
علاى أن احلتوما  ت ارض حااواج  لتق  اد الوااول إىل عشااراع  Small Mediaوجاددع ممةما   -3٤

مااان اموا ااااع الشاااا ت  ، اااااا ف هااااا تلااا  التابعاااا  للمعارضااااال الس اساااا ال وا تمعاااااع ابل اااا   ااثال 
امهمش ، اا ف ها األ ل اع اإلثم ا  والديم ا  واللءويا  و اذل  حاعااع امثل ااع وامثل اال وم دوجا  

 ااااال اجلمسااااا  ومءاااااايري اهلويااااا  اجلمساااااان  ، وممةمااااااع حقاااااوق اإلنساااااان، وممةمااااااع األن اااااا  ام
م سساا  ا اا  ) ام سساا  الدول اا  حلماياا  اماادافعال عاان حقااوق اإلنسااان مااا سااّلطم   .(6٠)الدول ا 

األمااام ( ال ااو  علااى مواااال  الساالطاع إحتااال الر اباا  علااى اإلن ناام وراااد تط  قاااع وساااي  
اااا م  لاا  ف ساا وح وتااوي  وإنسااتءرال، أو حز هااا أو حةرهااا ابلتاماال،  التواااال االجتماااع ،
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وهاا  أدواع مهماا  يساات دمها اماادافعون عاان احلقااوق اإلنسااان لإلعااالل وبعاا  الرسااايل م الاال 
 .(6١)عدل وجود وساي  إعالل حرة ومستقل 

 ن االحتزاجااااع السااالم   تعرضااام لقماااع جاااديد، اً أي ااا 3وأفاااادع الور ااا  امشااا     -3٥
وم هاذا الحادد،  .(6٢)م  ل  االست دال غإل امشرو  للقوة واالعتقاالع التعس    اجلماع ا  اا

أن رد احلتوماااا  علااااى االحتزاجاااااع امماه اااا  هلااااا م أواااااار  ااااانون  3  اااارع الور اااا  امشاااا    
غإل متماس  وغاإل مشارو  للقاوة، ااا م  لا  اسات دال اً جهد است دام ٢٠١7األول/ديسمرب 

 .(63)الءاز امس ل للدمو  واراب م ام اه واالعتدا اع ال دن   ابهلراواع
بو يل امرا    غإل القانون   واهلزمااع الر م ا  الا  تساتهد   3وأوام الور   امش     -36

األفراد الذين سارسون حقهم م حريا  التع اإل والتزماع وتتاوين اجلمع ااع، وب امان الت ق اا م 
 .(6٤)بشتل فوري ووايد وجامل ح ع هذه اهلزماع

 احلا م ا حوا    
يقاوض احلاا م  ٢٠١٠أن  انون اجلرايم احلاسوب   لعال على  3جّددع الور   امش     -37

ا حوا  . واألحتال الءام   ةم  سلطاع إن ا  القانون سلط  تقديري  واسع  مالحقا  األفاراد 
 .(6٥)الذين ترغ  م تتم م أفواههم

 وق االتت ادية واال تما ية والثقافيةاحلق -٣ 

 (66)احلا م العمل وم الرو  عمل عادل  وموات    
على أن احلتوم  اإليران   ماا فتئام تمتها  حقاوق العماال م  ١جّددع الور   امش     -38

التزمع السلم  وتتوين اجلمع اع. ويوجد عشراع العمال والماجاطال م جماال نقااابع العماال 
وأجااارع الور اا   .(67) الساازن ألاااذهم التلماا  ماان أجاال الاادفا  عاان حقااوق العمااالامسااتقل  م
إىل توااااال القماااع اممهزااا  لمقااااابع العماااال امساااتقل  واالحتزااااز امساااتمر اً أي ااا ١٠امشااا    

 .(68)ألع ايها و اداا ممذ االستعراض الدوري الشامل األاإل لل ال  م ال لد
ال و  على رفع السلطاع السما  غنشاا  نقااابع  ٤امش    وابمثل، سّلطم الور    -3٩

ماا ال تتاون عمل ااع انت ااا اً عمال غإل اتبع   الس العمل اإلسالم   ا اضع  للدولا . وغال ا
مااا يتااون األع ااا  اً ماان الساالطاع، وغال اااً سااافر  أع ااا  هااذه ا ااالس جاا اف  ومااا تشااهد تااداالً 

إىل أن  ٤وم هذا الحدد، أجارع الور   امشا     .(6٩)توم وافةال من احلاً اممت  ون أج اا
احلتوم  استهدفم ابنتةال رابط  التتاا اإليران ال وأع ا ها، امع الرابط  من عقاد اجتماعاااا 

 .(7٠)وتو  يل أفرادها
ممارساا  عاادل دفااع األجااور الاا  ياارر اااربا   اً واسااعاً انتشااار  ١٠وأباارزع الور اا  امشاا     -٤٠

مااع ارت ااا  تتااال يل امع شاا . اً ا نت زاا  لعاادل  اادرة احلتوماا  علااى حتديااد األجااور ةشاا  ثااإلون أهناا
 .(7١)من الطرد أو العقاا بتهم  المشاط المقايب اجلماع اً يشتت  التثإل من ال  ااي اوف وال
أن عماااااال الحااااال  نةماااااوا إضاااااراابع مهمااااا  عديااااادة م  ١والحةااااام الور ااااا  امشااااا     -٤١
ة محااانعهم وعاادل دفااع أجااورهم. وعلااى الاارغم ماان الوجااود امتثاايل بساا   سااو  إدار  ٢٠١8 عااال

لقااواع األماان واالعتقاااالع اجلماع اا  السااابق ، فقااد ان ااموا إىل عمااال  حاا  السااتر للمطال اا  
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غباالق سارا   ١وم هاذا السا اق، أواام الور ا  امشا     .(7٢)ابإلفراج عان العماال امسازونال
 .(73) تتوين نقاابع عمال   مستقل العمال امسزونال وضمان حقوق العمال م

 (7٤)احلا م مستور مع ش  مماس   
م اماي  من الساتان يعاانون  ٥٠أجارع اجلمع   ا إلي  اإليران   متاف   اجلو  إىل أن  -٤٢

 .(7٥)من نقو م امءذايع ابحل عل ها
أن إ لاا م س سااتان ابلوتشسااتان، ح اا  االثم اا  ال الوجاا    ١٤والحةاام الور اا  امشاا     -٤3

م  6٤ -م ال لد، إ  يعا ش أغل  ا  الساتان دون اا  ال قار اً تشتل غال    الستان، هو األجد فقر 
م اماي  م امماابا الري  ا . ويسازل اإل لا م أعلاى معادالع  77اماي  ممهم م اممابا احل ري  و

 .(76)م اه الشرا المة   اً ف اع الرضع واألم   م ال لد، وتمعدل م ثلث ه تقري و 

 (77)احلا م الح    
عان  لقهاا ألناه مماذ االساتعراض الادوري الشاامل الساابا لل الا   6 أعربام ممةما  رانا  -٤٤

جلمسااا   م ال لااد، زادع العالجاااع اإلاااالح   الاا  ظ ااع هلااا امثل ااون وامثل اااع لتء ااإل م ااوهلم ا
وأوااام إياران بتزاار   .(78)إنسااان   ومه ما  هاويتهم اجلمساان   والاا  تت للهاا معاملاا   اسا   وال أو

العالجااااع اإلااااالح   الااا  تحااال إىل حاااد التعاااذي  أو امعاملااا  القاسااا   والالإنساااان   وامه مااا ، 
أو بطريق  غإل اً ر و ةر  اف  أجتال اإلجرا اع الم س   والط    واجلراح   ال  ةارا  رها أو  س

بوع اا  وترماا  إىل تء اااإل أو إعااادة توج اااه ام ااول اجلمسااا   للماااا أو ناااو  جمسااهم أو احايحاااهم 
 .(7٩)اجلمس   دون موافقتهم احلرة وامس ق  وامستمإلة

 Associazion medici e Farmacisti Democratici Iraniani Residenti inحع ا وأواام  -٤٥

Italia – Torino  عادل ”بت ال  محاي  عمال الرعايا  الحا    مان ااالل اعتمااد  اوانال وس اسااع
 .(8٠)، و ذل  تدابإل السالم  م متان العمل“التسام  مطلقاً 

تالح  الرابط  اإليران   مرضاى التوحاد أن العقاوابع  اان هلاا أثار سالم علاى إمتان ا   إ  -٤6
ألجاا اي امحااابال ابلتوحااد توااا  احلتوماا ت  ن تت اال تااوفإل احلحااول علااى األدوياا  ا اااا  اب

 .(8١)األدوي  ا اا  لتب ال امحابال ارض التوحد

 (8٢)احلا م التعل م  
الحةاام م سساا  الط اال إىل أن أجاا ا  ماان اممااابا ابروماا  واحلدودياا  جبمهورياا  إياااران  -٤7

 .(83)ن التعل م اماليم اإلسالم   تعاين مشا ل م التعل م وأدواع التعل م وأما 
 .(8٤) ن الطاالا اجلاامع ال وروماون مان التعلا م Iranska Kultur Föreningوأفاادع ممةما   -٤8

اً  ضااءوب والحةاام ممةماا  علمااا  م اطاار أن العلمااا  والطااالا وم سساااع التعلاا م العاااق يواجهااون
  ااإلة، سااوا  ماان احلتوماا  أو ماان اجلهاااع ال اعلاا  م جمااال التعلاا م العاااق، وهااو مااا يهاادد احلرياا  

وسااّلطم  .(8٥)األ ادس اا  لتفااراد و اادرة  طااا  التعلاا م العاااق علااى العماال بطريقاا  حاارة ومم ت اا 
ال ااااو  علااااى باااارد الطااااالا ال هاااااي ال ماااان م سساااااع التعلاااا م العاااااق حااااال  ١٩الور اااا  امشاااا    

وأواااام هاااذه الور ااا  امشااا    بتساااريع اعتمااااد مشااارو  القاااانون امتعلاااا  .(86)عق ااادام ا تشاااا 
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( وضاامان عاادل إمتان اا  حرمااان أي أحااد ماان االلت اااق ابجلامعاا  لساا    ااار ٢٠١8) ابلتعلاا م
 .(87)غإل م هالته العلم  

 حقوق أشخاص حمددية أو فحلاع حمددة -٤ 

 (88)المسا   
ممةماااا  الع ااااو الدول اااا ، تواجااااه اماااارأة التم  اااا  امتزااااذر م  ااااانون األساااارة والقااااانون اً وفقاااا -٤٩

اجلماااي . وم إبااار المةااال القااانوين، تعتاارب اماارأة اتبعاا  للرجاال. واوجاا   ااانون العقااوابع، تعااادل 
الرجاال. وحياادد ساان امساا ول   اجلماي اا  م تسااع ساامواع  مرياا  ) اااين جااهادة اماارأة نحاايل جااهادة 

ساام  وساات  أجااهر( لل ت ااان.  ١٤ساام   مرياا  ) ١٥ساامواع و ان اا  أجااهر( لل ت اااع لتمااه حيااد م 
اوجا  القااانون امادين، ال سا ما م األماور امتعلقا  ابلا واج والطااالق اً وتتعارض امارأة للتم  ا  أي ا

 .(8٩)اثوح ان  األب ال وامإل 
عدل وجود تشريع م ال لد بّرل العميل القايم علاى اً والحةم ممةم  الع و الدول   أي  -٥٠

ماا أفاادع باه اممةما ، اً نو  اجلمس، اا م  ل  العميل امم ق واالغتحاا م إبار الا واج. ووفقا
نقدي  علاى  فإنه ستن اوج  القانون اإليراين فرض عقوابع ابلسزن أو اجللد أو بدفع غراماع

المساااا  وال ت ااااع اللاااوان ياااا لءن سااان التاساااع  ويتزاااولن م األمااااا ن العامااا  مااان دون حزاااااا. 
للم اااايق  وإساااا ة امعاملااا  علاااى أيااادي ماااوال   الدولااا  اً ويتعااارض مالياااال المساااا  وال ت ااااع يوم ااا

ر مر ا  جم ايل وأر .(٩٠)امتل ال غن ا  القواعاد اإليران ا  الحاارم  امتعلقا  بل ااا المساا  وال ت ااع
وأوااام ممةماا  ح ااع حقااوق اإلنسااان للماااا  افاا  م إيااران  .(٩١)الاادوق للعدالاا  خماااو  مماثلاا 

جبماااع ال  ااااانع امتعلقااا  جبااارايم  تااال اإلانث، ال سااا ما ف ماااا يتعلاااا جبااارايم الشااار  الااا  يرتت هاااا 
ئ للمساااا  األواااا ا  علاااى ال ت ااااع غاااإل ال الءااااع السااان القانون ااا ، وبتاااوفإل ماااا يت ااا  مااان امالجااا

 .(٩٢)ض ااي العميل
والحةااام الرابطااا  اإلساااالم   للحااا   األساااري  )غياااران( أن ممةمااا  الرعايااا  االجتماع ااا   -٥١

وا اااادماع وامشااااار اع ب لدياااا  بهااااران أنشاااا ع م الساااامواع األاااااإلة مالجاااائ حلماياااا  المسااااا  
احلتوماا   ن  وال ت ااع اللااوان يااواجهن اإلياذا  واحلرمااان ويتعرضاان للعماايل. وأواام هااذه الرابطاا 

ت ع برامج تعل م وتوع   ودعوة بش ن ممع العمايل امما ق ل ايادة اجلماود م الثتمااع والعااملال م 
 .(٩3)امحانع وامدارا واجلامعاع بحورة م اجرة أو غإل م اجرة

اً ضاااااع  اً  انون اااااً أن العااااامالع اإليران ااااااع يتلقااااال دعمااااا ١والحةاااام الور اااا  امشااااا     -٥٢
 .(٩٤)دن ا أ ل وأوام احلتوم   ن تلء  ح ع القوانال التم   ي  ضد امرأةاً ويتقاضال أجور 

وأواااى جمتمااع اماارأة اإليااراين م السااويد احلتوماا   ن حتماا  حااا اماارأة م العماال و ن  -٥3
عان  تعّ ز وتدعم وت ّسر مشار   امرأة م احل اة الس اس   وغإلها من عمل ااع اامع القارار، ف االً 

رفع الق ود ال  حتد من است اداا علاى  ادل امسااواة ماع الرجال مان ح اع جوانا  التعلا م والق اود 
الاا  حتااّد ماان مشااار تها علااى  اادل امساااواة مااع الرجاال م سااوق العماال وم ح ااع جواناا  احل اااة 

 .(٩٥)اال تحادي  والثقاف   واالجتماع   والس اس  
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 (٩6)األب ال  
ا  عن ض ااي العميل، اعُتمد مشارو  القاانون امتعلاا بعموم ااع محايا  ممةم  الدفاً وفق -٥٤

، وهو ما يساهم م ممع سو  معاملا  األب اال ٢٠١8أيلول/س تمرب  ٢٤األب ال واألحداث م 
اً واال ار هبم ومحاي  األب ال واألحداث. وبّرل مشرو  القانون عمل األب اال واساتءالهلم جمسا 

ا  اإللتاااا وين وإج ااااارهم علااااى ارتتاااااا جاااارايم واسااااتءالهلم م امااااواد واالعتاااادا  علاااا هم م ال  اااا
 .(٩7)اإلابح   وب عهم

زايدة م عاادد األب ااال العاااملال دون ساان ا امساا  عشاارة  ١والحةاام الور اا  امشاا     -٥٥
ظاااليل  ااانون العماال اإليااراين الااذي حيةاار عماال األب ااال دون هااذه الساان. وم هااذا الحاادد،  اااا

 ةر عمل األب ال من االل التشاديد علاى أناه يتعاال مماع اممةمااع  ١ش    أوام الور   ام
احلتوم اا  واهل ئاااع االجتماع اا  وم سساااع األعمااال وام سساااع واممةماااع غااإل احلتوم اا  ماان 

 .(٩8)است دال األب ال القاارين غإل ال الءال سن السادس  عشرة
إياران ابعتمااد  اانون حيادد السان وأوام ممةما  ح اع حقاوق اإلنساان للمااا  افا  م  -٥6

 .(٩٩)الدن ا لل واج،   طوة أوىل على درا حةر ال واج واحلمل ام ّترين دون أي استثما 
والحةم ام ادرة العام   إلهنا  ح ع أجتال العقوب  ال دن   لتب ال أن العقوب  ال دن ا   -٥7

اإلاااالح   لتمهااا ال تاا ال مشااروع  م اممااازل وةااورة م مرا اا  الرعاياا  المهارياا  وم ام سساااع 
وأما ن تقد  الرعاي  ال ديل  وم معةم أما ن الرعاي  المهاري  وم امدارا و عقوب  على ارتتاا 
جرساا ، اااا م  لاا  اوجاا  القااانون الاادي . وأجااارع ام ااادرة العام اا  إىل ضاارورة ساان التشااريعاع 

م ح اع السا ا اع، ااا ف هاا م امما ل اً اارحياً  اال حةار حلةر ح ع أجاتال العقااا ال ادين لتب
و عقوبااااا  علاااااى ارتتااااااا جرسااااا  ماااااا، وإلءاااااا  ح اااااع احلزاااااج القانون ااااا  الااااا  تسااااااق للااااادفا  عااااان 

و ااانون العقااوابع اإلسااالم   ١٩3٥اساات دامها، اااا ف هااا تلاا  الااواردة م القااانون اماادين لعااال 
 .(١٠٠)٢٠٠٢و انون محاي  األب ال لعال  ٢٠١3لعال 

 (١٠١)األج اي  وو اإلعا    
وا يعااانون ماان مااا زالاا  اارع ممةماا  ه ومااان رايااتس ووتااش أن األجاا اي  وي اإلعا اا   -٥8

الوااااام والتم  اااا  وماااان غ اااااا إمتان اااا  الواااااول إىل ااااادماع الرعاياااا  الحاااا   ، والمقاااال العااااال، 
احلتوم ا ، وها  الو الا  الري سا   وا دماع االجتماع  ، اا ف ها تل  امقدم  مان ممةما  الرعايا  

امعم اا  ابلس اساااع وا اادماع امتعلقاا  ابإلعا اا . وماان اممتاان أن يتلقااى األجاا اي  وو اإلعا اا  
 .(١٠٢)العالج الطم، اا م  ل  العالج ابلحدماع التهرابي  ، بدون موافقتهم امستمإلة

وااال  حتساال امادن واألماا ن وأوام الرابط  اإليران   لل الءال  حاار القاما  احلتوما  ا -٥٩
م اً العام  وإيال  االهتمال لالحت اجاع ا اا  لتج اي  حار القام  من أجل إدماجهم فعل 

 .(١٠3)ا تمع
ودعااا امعهااد ا ااإلي حلماياا  ضاا ااي ا تمااع احلتوماا  إىل يحاا و م  ان اا  أ اارب لقطااا   -6٠

ا  اهل ا ال األساسا   الالزما  حلمايا  الح  ، وال س ما ا   األج اي  وي اإلعا  ، وإىل إنش
 .(١٠٤)حقو هم
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 (١٠٥)األ ل اع والشعوا األال    
أوض  الت اليل الدوق للدفا  عن احلري  أن األ ل اع الديم   تعرضم للعميل وام ايق   -6١

وسااااارا ة  اااا  جااااديد ضااااد الطاي اااا  ال هاي اااا ، وتتعاااارض ا تمعاااااع اإلسااااالم   الساااام    والتم  اااا .
والحااوف   والساام   باادورها، حساا  التقااارير، للتم  اا  بساا   معتقاادااا. وأواااى الت اااليل الاادوق 
بتعاااااااديل القاااااااوانال واإلجااااااارا اع الق ااااااااي   لتااااااا  تااااااامو علاااااااى عااااااادل تعااااااارض أي جمموعااااااااع 

 .(١٠6)للتم    ديم  
 أفاااراد األ ل ااااع اإلثم ااا ، اااان ف هاااا العااارا األهاااواز ماااا زالممةمااا  الع اااو الدول ااا ، اً ووفقااا -6٢

واأل رب زان ون واألتراح وال الوتش ون واأل راد وال  مان، يواجهون التم    الراسخ، اا حياول دون 
ححاوهلم علاى التعلا م والعمال والساتن الالياا. وأّدر اساتمرار اإلمهاال اال تحاادي للمماابا الا  

تعل م الوح ادة يتشتل أغل  ستاهنا من األ ل اع إىل ت ا م ال قر. وتةل اللء  ال ارس   وس ل  ال
علااى انتها اااع اً م امسااتويال االبتااداي  والثااانوي. ويتعااّرض أفااراد األ ل اااع الااذين يع ضااون علماا

وأوااام رابطاا   .(١٠7)حقااو هم لالعتقااال التعساا   والتعااذي  وابا ماااع غااإل العادلاا  والساازن
والس اساااا   حقاااوق اإلنسااااان للشاااع  األ رب زاااااين م إيااااران احلتومااا ت  ن حتاااا ل احلقاااوق امدن اااا  

والثقاف ااا  واللءويااا  وحقاااوق األ ل ااااع لت رب زاااان ال األتاااراح الاااذين يشاااتلون أ ااارب أ ل ااا  م ال لاااد 
حهوريااا  إياااران اإلساااالم   ااااا يلااا س و ااايل  ١6 ماااا أواااام الور ااا  امشااا      .(١٠8)اتمااااً اً اح امااا

ن فاا هم اهلزماااع الاا  تسااتهد  العاااملال ماان أجاال إعمااال حقااوق ا تمعاااع غااإل ال ارساا  ، ااا
الماجاااطون علاااى الحاااع د الااادوق، وو ااايل االسااات دال غاااإل امتماسااا  والتم  ااا ي للقواعاااد األمم ااا  
ضااادهم  واحل ااااع علاااى وجاااود ا تمعااااع غاااإل ال ارسااا   مااان ااااالل احلمايااا  ال  ئ ااا  وال اااماانع 

التعلا م الادي   القانون   والعمل   امتحل   ري  الدين، والتع إل الثقام واللء ، بطارق ممهاا تاوفإل ضاماانع
والتعلاا م بلءاااع األ ل اااع م ال لااد  وضاامان االعاا ا  بوجااود إيااران متعااددة الثقافاااع م القااانون وم 
اممارس  العمل  ، وضمان وجود اهل ا ل الس اس   الا  ةتان ح اع جاعوا إياران  ن تات تم  ريا  م 

 .(١٠٩)حل اة العام  على ح ع امستوايعتمم تها اال تحادي  واالجتماع   والثقاف  ، و ن تشارح م ا
وأفااادع ممةماا  الطاي اا  ال هاي اا  الدول اا   نااه تواااال ت ااا م انتها اااع حقااوق اإلنسااان  -63

ضااد ال هاااي ال م ح ااع أفااا  ال لااد ممااذ االسااتعراض الاادوري الشااامل األاااإل لل الاا  م إيااران م 
وبّ ماام اممةمااا  عاادل ةتااع ال هااااي ال  رياا  ممارساا  جاااعايرهم الديم اا  دون م اااايق .  ،٢٠١٤عااال 

ويتوااااال تعااارض أت اااا  العق ااادة ال هاي ااا  لالحتزاااازاع واالساااتزواابع التعسااا   . وتعااارض أفاااراد 
اجلماعاا  ال هاي اا  لالعتقااال م ممااابا خمتل اا  ماان ح ااع أفااا  ال لااد وتعرضااوا لسااو  امعاملاا  علااى 

 .(١١٠)ولال احلتوم ال.  ما تعرضوا لسو  امعامل  بوال اإلجرا اع الق اي  أيدي امس  
والحةم ممةم  الطاي ا  ال هاي ا  الدول ا  أن أفاراد اجلماعا  ال هاي ا  م ح اع أفاا  ال لاد  -6٤

يتلقااون اديااداع ابمتاماااع اهلات  اا  والرسااايل المحاا   والرسااايل ا هولاا  اهلوياا  وباادون  ت  ااااع 
م م امتااااجر وامااادارا واألماااا ن العامااا  األاااارر. وم العدياااد مااان امماااابا، يتتااا  مماه ااا  هلااا

ابلطااااااال  امرجااااااوم علااااااى جاااااادران مقااااااابر ال هاااااااي ال وممااااااازهلم ومتاااااااجرهم وبسااااااات مهم وعاااااارابام 
وأبااااارزع اممةمااااا  أن السااااالطاع وااااااالم ممارسااااا  ة   هاااااا اممهزااااا  مااااان ااااااالل  .(١١١)وداالهاااااا

نااا  عق ااادة ال هااااي ال وممارسااااام، الااا  تشااامل علاااى سااا  ل س اسااااع تااا ثر م خمتلااايل جوا وضاااع
الذ ر ال احلحر محادرة معابد ومقابر وممتلتاع اجلماع  ال هاي   أو يري هاا أو تادمإلها وحرماان 

 .(١١٢)ال هاي ال من حقهم م ات ا  ممارساع الدفن ا اا  هبم
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ن م ااايقاع مسااتمرة أثمااا  وأباارزع ممةماا  باي اا  ال هاااي ال الدول اا  أن ال هاااي ال يواجهااو  -6٥
م اول  مهمهم وم أما ن عملهم وممموعون من العمل م القطاا  العاال. وااالل السامواع العديادة 
اماضااا  ، اسااات دمم احلتومااا  اسااا ات ز   ترمااا  إىل اإلغاااالق اممهزااا  للمشااااريع التزاريااا  الااا  

احت اااا  ب اااول اً ق أبواهباااا م  تاااسلتهاااا ال هااااي ون ويعتااارب أهناااا تعمااال بطريقااا  غاااإل  انون ااا   ااارد إغاااال
مقدا لدر باي تهم. وعالوة على  لا ، الحةام ممةما  باي ا  ال هااي ال الدول ا  أن احلتوما  
تت ع س اس  ر    بطرد األفراد من اجلامعاع وم سساع التدري  امه  حال ا تشا  انتماايهم 

 .(١١3)إىل باي   ال هاي ال

 (١١٤)امهاجرون والالجئون وملتمسو اللزو   
 ن أرابا العماال والسالطاع احلتوم اا  يواااالون التم  اا  ضااد  ٥أفاادع الور اا  امشاا     -66

 ٥وأفاادع الور ا  امشا    اً، والعماال امهااجرين مان بلاد رلا  احواااً العمال امهاجرين عموم
 ن الشااارب  تااادأا علاااى ادياااد العماااال امهااااجرين ابل ح ااال، و ن أي اسااات دال للرعاااااي اً أي ااا
جاناا  باادون تحااري  عماال أو م أعمااال أااارر غااإل تلاا  ابااددة م  لاا  التحااري  يعا اا  عل هااا األ

 .(١١٥)العمل من  انون ١8١للمادة اً وفقاً يوم ١8٠و ٩١ااح  العمل ابلسزن ل  ة ت او  بال 
وأفااادع ممةماا  الاادفا  عاان ضاا ااي العماايل  ن ح ااع األب ااال الالجئااال ماان بلااد رلاا   -67

 .(١١6)عامااااً  ١٢ياااا هويااا  وغاااإل احلااااملال هلاااا يتمتعاااون  قاااوق التعلااا م ا ااااين مااادة واحلااااملال لور
 ن حهورياااااا  إيااااااران اإلسااااااالم     ااااااام م اً وأفااااااادع ممةماااااا  ه ومااااااان رايااااااتس ووتااااااش أي اااااا

، حس  التقارير الواردة، جلم ع األب ال األفءان، ان ف هم الذين ال حيملون وريا، ٢٠١٥ عال
 .(١١7)د ادور حتم م هذا الحدد من  ي  هللا ااممئ اباللت اق ابمدارا بع

أهناا وثقام  م اد ف لاا احلارا الثاوري اإلياراين اً وأوض م ممةم  ه ومان راياتس ووتاش أي ا -68
األب ال األفءان امق مال م ال لد للقتال م بلاد جمااور ضامن لاوا  ال اابم ال. وأواام حهوريا  إياران 

 .(١١8)القتال األب ال الالجئال من التزم د م القواع امسل   بءرضاإلسالم   ب مان محاي  

 (١١٩)عدسو اجلمس    
وجاااود حاااواج  إداريااا  وا تحاااادي  وثقاف ااا  ةماااع ااثاب  مااان  ٢٠الحةااام الور ااا  امشااا     -6٩

علاااى  لإلاطاااار ابلاااوالدة، دلااا الً اً تساااز ل والدة أب ااااهلم. وتعتااارب جاااهادة امااا الد اإليران ااا ، االفااا
اجلمس   اإليران  . ولاذل ، ال ستان لشا و عاد  اجلمسا   تساز ل ما الد الط ال م أي  امتالح

م إجارا اع التساز ل اً حا ااً متان. وابلمس   للرعاااي األجانا ، يعتارب وضاع إ اما  األا عمحار 
الاا  يتعااال االضااطال  هبااا. ويتعااال علااى ااثاب  الااذين يولااد ب لهاام م ال  اام تقااد  إفااادة اط اا  

الاااوالدة، ساااوا  لااادر متتااا  جااا ون األجانااا  وامهااااجرين األجانااا  ابلمسااا   لالجئاااال لتساااز ل 
امساااازلال، أو لاااادر الساااا ارة ابلمساااا   للرعااااااي األجاناااا  غااااإل احلاااااملال لوريااااا هوياااا  واحلاااااملال 

ومعقاادة ابلمسااا   لتجااا اي غااإل املماااال هباااذه اً لت جااإلاع. وعاااادة مااا تعتااارب العمل ااا  بويلاا  جاااد
احلتومااا   ن ت ااامن تساااز ل  ااال  ٢٠ا الحااادد، أواااام الور ااا  امشااا    اإلجااارا اع. وم هاااذ

األب ااال، بءااع المةاار عاان اجلمساا   الاا  ستلتهااا  ابؤهاام أو عاان عاادل امااتال هم هلااا، ماان اااالل 
 .(١٢٠)إزال  العق اع القانون   واإلداري  وامال   والثقاف  
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