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 الدورة الخامسة والسبعون 

 *األعمال المؤقت)ج( من جدول  72البند 

تعزيز حقوق اإلنساااااان وحما حاات حاوق حقوق اإلنساااااان 
 والحقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 

   
 حالة حقوق اإلنسان في جماورية إ ران اإلسالمية   

  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز  
، اـل   لببـت ه ـل العمة ـل الم األملن الةـا  74/167يقـدم  ذـ ا التقر ر عمب رقراا العمةـ ل الةـامـل  

أن يقد  لها في دواتها الخامســـــــل والســـــــ ةلن تقر را عن االل اقوه ايةســـــــان في جمهوا ل ا ران اي ـــــــبم ل   
  و تضـــــــــــمن التقر ر  2020از ران/ وة ل   10الم   2019تشـــــــــــر ن األول/أ تو ر  1رة من و غطي التقر ر الفت

، 74/167مةبومات عن أةـما  التطواات واتعـاذاتـها في ذ ل المســــــــــــــللل، وعن التـقد  المحر  في تنفـل  القراا 
 راا والتوص ات الرام ل الم تحسلن تنفل  الق

 

 

  

__________ 

 * A/75/150  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/167
https://undocs.org/ar/A/RES/74/167
https://undocs.org/ar/A/RES/74/167
https://undocs.org/ar/A/RES/74/167
https://undocs.org/ar/A/75/150
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 مقدمة   - أوو  
، الـ   لببـت ه ـل العمة ـل الم األملن الةـا   74/167يقـدم  ذـ ا التقر ر عمب رقراا العمة ـل الةـامـل  - 1

أن يقد  لها في دواتها الخامســـــــل والســـــــ ةلن تقر را عن االل اقوه ايةســـــــان في جمهوا ل ا ران اي ـــــــبم ل   
   2020از ران/ وة ل  10الم  2019تشر ن األول/أ تو ر  1و غطي التقر ر الفترة من 

ــمن التقر ر مةبومات من اهومل جمهوا ل - 2 ا ران اي ـــــــبم ل، ومن المنرمات كلر الحهوم ل  و تضـــــ
ــان، منهم مـــحايا ا ةتها ات  ــ ل األمم المتحدة لحقوه ايةسـ والمؤ ـــســـات ايعبم ل، ومن أفراد قامبتهم مفومـ
الما ـــل رحقوه ايةســـان وأ ـــرذم ومحاموذم  و ســـتند التقر ر أيضـــا الم مبارات حل ات األمم المتحدة لحقوه  

 ذلئات مةاذدات اقوه ايةسان وايجراءات الخاصل التارةل لمعبس اقوه ايةسان  ايةسان، رما في ذلك

فبقــد تبــت اهومـل جمهوا ـل ا ران اي ــــــــــــــبم ــل تتفــاعـآ ما مفومــــــــــــــ ــل اقوه ايةســـــــــــــــان وحل ــات   - 3
ــر ن الماةي/ةوفمبر  األمم ــان  ففي تشــ ــااد وفد مر ا ــــل أملن المعبس األعبم  2019المتحدة لحقوه ايةســ ، شــ

 لحقوه ايةسان التارا لبحهومل في الدواة المالمل من ا  تةراض الدوا  الشامآ لعمهوا ل ا ران اي بم ل 

و  تزال االل اقوه ايةســان عموما في جمهوا ل ا ران اي ــبم ل مماا قبل رالب رســبه ا ةتها ات  - 4
وص، قمةا عن فا وا ـــتخدا  قوات  المتواصـــبل والعســـ مل لحقوه ايةســـان  وقد شـــهد الومـــا ، عبم وجل الخ ـــ 

وفي    2019األمن لبقوة المفرلل والمملتل في مواجهل ا اتعاجات عبم صـةلد الببد في تشـر ن الماةي/ةوفمبر 
  و  تزال عقو ـل ايعـدا  ت نفـ  رمةـد ت مرتفةـل، رمـا في ذلـك رحل العـاةحلن من  2020 ـاةون المـاةي/ نـا ر 

بر من األفراد عن حااء مخـالـفل أو منتـقدة، رمن فلهم الـمدافةون عن  األلـفال  وتـبت الســــــــــــــبطـات توجل لمن ية
اقوه ايةســـــــان والمحامون وال ـــــــحفلون، تهما تتةبل راألمن القومي، وتفرض عبلهم عقو ات رالســـــــعن لمدد  
لو بل  ووادت عبم مفومــــــ ل اقوه ايةســــــان أيضــــــاع تقاا ر عن وقوج أعمال تة  ه وااتعا  تةســــــفي عبم  

،  ــعبت  2020 عن ا ــتمراا التمللز مــد النســاء والفت ات واألقب ات  وفي شــ ا /فبرا ر ةطاه وا ــا، فضــبع 
(، ثم صـــــــاا الببد واادا من  19-جمهوا ل ا ران اي ـــــــبم ل أول االل اصـــــــارل رمرض فلرود  واوةا ) وفلد

عآ في الببد أ مر من   اصـــــــــارل   173  000أ مر الببدان تضـــــــــرااع من العا حل عبم صـــــــــةلد الةالم، الث  ـــــــــ 
ــاديل (1)از ران/ وة ل  10االل وفاة اتم   8 300 و   وقد  ادت األ مل ال ــــح ل من ادة تلثلر األ مل ا قت ــ

 والعزاءات القطاع ل في االل اقوه ايةسان 

  
 لمحة عامة عن حالة حقوق اإلنسان في جماورية إ ران اإلسالمية   - ثانيا   

 عقوبة اإلعدام والحق في المحاكمة العادلة -ألف  

 تطبيق عقوبة اإلعدام  

ــملن القاةون اي راةي - 5 ــتمراا تضـــــــ ــاوال القبل من ا ـــــــ عقو ل ايعدا  عبم   (2)   زال األملن الةا  يســـــــ
معموعل من األفةال، رما في ذلك في رةض اا ت مماا ــــل اقوه ايةســــان ر ــــواة مشــــروعل،  ما يســــاوال  

__________ 

 ?www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep-141.pdfاةــرــر   ( 1)  

sfvrsn=72fa1b16_2   
  290و  286و  278و  262و  234و  224قاةون الةقو ات اي بمي اي راةي، المواد  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/167
https://undocs.org/ar/A/RES/74/167
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep-141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep-141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep-141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200609-covid-19-sitrep-141.pdf?sfvrsn=72fa1b16_2
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الةهد الدولي الخاص رالحقوه المدة ل والســ ا ــ ل تن   من 6  فالمادة (3)القبل من ااتفاج مةدل تنفل  الةقو ل
، وذو ما تفســــرل “أشــــد العرا م ةطواة”عبم أن الدول األلراف  ن غي أ  تفرض عقو ل ايعدا  ا  جزاء عبم 

(  وما  35و  5، الفقرتـان CCPR/C/GC/36البعنـل المةن ـل رحقوه ايةســـــــــــــــان رعرا م القتـآ الةمـد )اةرر 
ــا  ل والعرا م   ــ ل الرمـــ ذلك،   تزال عقو ل ايعدا  في جمهوا ل ا ران اي ـــــبم ل تطبل عبم الةبقات العنســـ
ــاة ار ل  ــاد في األاض، األمر ال   يةطي القضـ ــبل رالمخداات، وعبم جرا م مبهمل المةنم، ممآ ايفسـ المت ـ

ف األملن الةا  لكون جمهوا ل ا ران اي ـبم ل لم تقبآ، ةبل ا ـتةرامها تقد ر وا ـةل لتطبلل الةقو ل  و ل ـ 
ــآ  ــلتلن من أصــ ــوي متوصــ ــامآ،  ــ ــرذا في أشــــد    39الدوا  الشــ توصــــ ل تتةبل رءلغاء عقو ل ايعدا  أو ا ــ

 العرا م ةطواة، وذاد القبول ةفسل  ان جز  ا فقط 

  وأ مبب عما   يقآ (4)ان اعدامهم عبن ا   13شخ اع،   280ما   يقآ عن   2019وقد أ عد  في عا   - 6
  وشـــــــهدت الفترة ملن  2018اعداما في عا    24اعداما رســـــــبه جرا م تت ـــــــآ رالمخداات، في مقامآ  30عن 

  ووفقـا لبعنـل المةن ـل (5)اعـدامـا 84تنفلـ  مـا   يقـآ عن  2020ة ســـــــــــــــان/أمر ـآ  23 ـاةون المـاةي/ نـا ر و  1
رحقوه ايةســـــان، فءن تقاعس الدولل عن اعمال المحا ـــــ ل عبم الحرمان التةســـــفي من الح اة يمهن أن يهون  

دا   (  وفي تـــآ اةةـــ 18، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13ذو ةفســــــــــــــــل اةتهـــا ـــا قـــا مـــا مـــ اتـــل )اةرر 
اا ــاءات ا ــم ل عن اا ت ايعدا ، لببت المفومــ ل من الســبطات تقديم مةبومات مف ــبل، رما في ذلك  
عن عدد اا ت ايعدا  واألشــــــــــخاص ال  ن  نتررون تنفل  اهم ايعدا ، و   ــــــــــ ما عن أومــــــــــاج األلفال  

 ها لم تقد  أ  أاقا  ا م ل  العاةحلن  وقد اعترمت الحهومل في تةب قاتها عبم األاقا  الم  واة أعبل، ولكن

و   زال األملن الةـــا  يشــــــــــــــةر رـــالقبل ا اء مـــا تنقبـــل التقـــاا ر عن اـــا ت الحرمـــان من الحل في  - 7
ــاـيا التي تنطو  عبم عقوـ ل ايعـدا   والةة ـات البنلوـ ل والقـاةوة ـل   المحـا مـل الةـادـلل، رمـا في ذـلك في القضــــــــــــ

ا مل الةادلل وفل األصــول المرع ل ترت ط رالشــواكآ المتةبقل  األ ــا ــ ل التي تحول دون اعمال مــماةات المح
را تقبل السبطل القضا  ل، والشرو  المؤذبل لمزاولل القضاء، وعد  المساواة أما  القاةون، وإمهاةات الح ول  

  و الممآ،   تزال أوجل الق ـــــــوا تةتر  ايجراءات العنا  ل رســـــــبه اةخفاض الحد (6)عبم المشـــــــواة القاةوة ل
  والحهومل  (7)“عبم القامي”األدةم من األدلل المطبو ل يث ات التهم، رما في ذلك من ةبل مفاه م من قبلآ 

تري أن قـاةون ايجراءات العنـا  ـل  ن  عبم  ـامـآ الحقوه في جم ا مرااـآ ايجراءات القضـــــــــــــــا  ـل وأثنـاء 
 تحة قات الشرلل 

 

__________ 

  26؛ وقاةون ال حافل، المادة 262؛ وقاةون الةقو ات اي بمي، المادة 167، المادة 1979جمهوا ل ا ران اي بم ل، د توا عا   (3) 

  www.iranhr.net/media/files/Rapport_iran-GB.pdf  اةرر (4) 

  /www.iranhr.net/en/articles/4217  اةرر (5) 

ون ايجراءات العنا  ل  واةرر أيضـــــــــــا ؛ وقاةون الةقو ات اي ـــــــــــبمي؛ وقاة1979جمهوا ل ا ران اي ـــــــــــبم ل، د ـــــــــــتوا عا    اةرر (6) 
CCPR/C/IRN/CO/3  

ي ةرمف عبم القامي رال قلن الناتج عن أدلل وامحل في مسللل مةرومل عب ل  ففي الحا ت ”  211قاةون الةقو ات اي بمي، المادة   (7) 
الم عبم القامـــــي، يهون القامـــــي مبزماع رلن يلتي في الحهم عبم ذ ر األدلل الوامـــــحل من مبرســـــات الحال التي يســـــتند فلها الحهم 

  “وشهادات السماج التي  اةت م دا عبمل

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/36
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
http://www.iranhr.net/media/files/Rapport_iran-GB.pdf
http://www.iranhr.net/en/articles/4217/
https://undocs.org/ar/CCPR/C/IRN/CO/3
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 إعدام األطفال الجانحين  

ــةر رقبل رالب من ا ــــتمراا الحهم رايعدا  عبم األلفال العاةحلن وتنفل  الةقو ل     زال األملن ال  -   8 ةا  يشــ
  و ن   2020از ران/ وة ل    10عبم األقآ من األلفال العاةحلن في قوا م تنفل  ايعدا  اتم    90فلهم  فـقد  ان  

منل، واتفاق ل اقوه الطفآ، في    6دة  من الما   5، في الفقرة  الةهد الدولي الخاص رالحقوه المدة ل والســ ا ــ ل  آ من  
عبم ارر الحهم رةقو ل ايعدا  عبم العرا م    - وجمهوا ل ا ران اي ــــبم ل لرف في ال ــــهلن    - منها    37المادة  

التي  رتكبها أشــخاص دون  ــن المامنل عشــرة، دون ا ــتمناء  و   قي قاةون الةقو ات اي ــبمي عبم عقو ل ايعدا   
 ـــنل قمر ل، عبم    15آ أعمااذن عن تســـا  ـــنوات قمر ل، ولب ـــب ل ال  ن   تقآ أعمااذم عن  لبفت ات البواتي   تق 

 ــبلآ ”الق ــاص“ أو في جرا م ”الحدود“ )جرا م لها عقو ات محددة مفرومــل(، ممآ القتآ والزةا  و ةد مروا  ــ ا  
في التقبلآ من اا ت الحهم  من قاةون الةقو ات اي ــــــبمي، لم يفبق تطبلل المادة    91 ــــــنوات عبم اعتماد المادة  

من األلفـال العـاةحلن منـ  ـمدء    33رةقوـ ل ايعـدا  عبم األلفـال العـاةحلن، الـث ة فـ  ايعـدا  في مـا   يقـآ عن 
  وأشــاات الحهومل الم أةل تم عبم مدي الســنوات المامــ ل اةقاذ الةد د من األاوا   2013ةفاذ ذ ل المادة في عا   

 ض عقو ات مد بل، وتقديم منق مال ل لبمساعدة عبم دفا الديل  من ةبل تخف ف األاها ، وفر 

مـا   يقـآ عن أا ةـل ألفـال جـاةحلن  و ـاةـت أعمـاا ذؤ ء جم ةـا تتراو   2019وقـد أ عـد  في عـا   - 9
عـامـا وقـت ااتكـامهم المزعو  لعر مـل القتـآ التي ي ةـاقـه عبلهـا في الـاا ”الق ـــــــــــــــاص“  وقـد   17و  15ملن 

أن الفر ل الةامآ العد د المتةدد التخ ـ ـات المةني رمنا عقو ل ايعدا ، ال   أةشـلتل أشـاات الحهومل الم 
الســـــبطل القضـــــا  ل، يســـــةم الم تشـــــع ا ال ـــــبق  و شـــــدد األملن الةا  عبم أن أ  اجراء من اجراءات الةفو  

دد أن دفا  تخف ف الةقو ل يعه أن  وفر مـماةات اية ـاف والمسـاواة أما  القاةون، و باي في ذ ا ال ـ  أو
ــد األشــــــــــــــخـاص اـل  ن ـقد   تكون ـلد هم ايمهـاةـ ات المـالـ ل الب مـل ـل ـلك   ”اـلدـيل“ ـقد  نطو  عبم تمللز مــــــــــــ

 ( 60و  59، الفقرتان A/61/311 )اةرر

دة السـام ل لحقوه ايةسـان  و هرا األملن الةا  تل لد الشـواكآ التي أعر ت عنها مفومـل األمم المتح - 10
ــان/أمر آ  22في  ــون أا ةل أيا ، و  لك ا اء ق ا     2020ة ســ ا اء اعدا  اثنلن من األلفال العاةحلن في كضــ

ــرث لفآ ثالث من العاةحلن اتم الموت ــعون رضـ ــان/أمر آ، أ عد  ماجد  18  ففي (8)موتفي األمن والسـ ة سـ
، وأد ن متهمل ااتكاث جر مل قتآ   زعم أةل 2012  و ان قد اعت قآ في عا  (9)ا ــماعلآ  ادل في  ــعن أادملآ

ــايان   ــراع تحت التة  ه  وأ عد  شـ ــاد اعترافات اةتزعت منل قسـ ــرة، عبم أ ـ ــل عشـ ــاد ـ ــن السـ ااتكبها وذو في  ـ
  ة ســان/أمر آ، رةد اجراءات قضــا  ل تقول التقاا ر اةها  اةت مةل ل ولم تبل  21 ــةلدموا في  ــعن  ــقز في 

متهمل جر مل قتآ   2018  وا كم عب ل رايعدا  في تشـر ن األول/أ تو ر (10)را  يعاقاتل النفسـ ل وا جتماع ل
ــن  ــ ات    18  زعم أةل ااتكبها وذو دون  ــ ــا  ل قامبت في عدة منا ــ ــبطات القضــ عاماع  وأ دت الحهومل أن الســ

 رال  و ـان الســـــــــــــــلد  ــــــــــــــةـلدموا من ملن  أـقااـ ل اـل  ن التمســــــــــــــوا الةفو، وةـفت مـا واد عن ا عتراف تحـت اي
حذاا/مااد في  ـــــ اه تفشـــــي    27 ـــــعلناع فروا من الســـــعن في أعقاث ااتعاج عبم تروف الســـــعن في  80

ة ســــــــــــــان/أمر آ، تل دت وفاة داةـ ال   ن الـةامد ن وذو اذن ا اتعـا  في  ــــــــــــــعن   2  وفي 19-مرض  وفـلد
 ـــن المامنل عشـــرة وقت ااتكاث العر مل المزعومل    م اةدوحث، و ان قد ا كم عب ل رايعدا  اكم أةل  ان دون 

__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25813&LangID=E  اةرر (8) 

  /www.iranhr.net/en/articles/4233  اةرر (9) 

  /www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-execution-of-young-man-vengeful-and-cruel  اةرر (10) 

https://undocs.org/ar/A/61/311
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25813&LangID=E
http://www.iranhr.net/en/articles/4233/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-execution-of-young-man-vengeful-and-cruel/
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و ان السـلد   ن الةامد ن قد ة قآ الم السـعن ما  ـعناء حةر ن  اةوا قد قاموا رلعمال شـغه في  ـعن مهاراد  
  وقالت الحهومل في تةب قاتها  19-حذاا/مااد ااتعاجاع عبم تروف الســـــــــــعن في تآ جا حل  وفلد 28في 

ت منتحرا  كلر أن الطةن في قر نل مسؤول ل الدولل عن اا ت الوفاة في ا اتعا   ان السلد   ن الةامد ن ما
ــتقبل )اةرر  ــفاف تعر ل ذلئل مســــــــ ،  A/HRC/42/20  يمهن أن يهون ا  متحقلل فوا  وةز ل ومةمل وشــــــــ

ا ران اي ـــــبم ل لم تقبآ  ـــــوي جز  اع، ةبل ا ـــــتةرامـــــها (  و ل ـــــف األملن الةا  لكون جمهوا ل 43الفقرة 
 المتةبقل رةقو ل ايعدا  رالنس ل لأللفال العاةحلن  23الدوا  الشامآ، متوص ل واادة من التوص ات الـ 

 
 اوححجاز الحعسفي للمواطنين المزدوجي الجنسية والرعايا األجانب  

لمزدوجي العنســــ ل والرعايا األجاةه ال  ن  اةوا    زالون ان األملن الةا  منشــــغآ لحالل الموالنلن ا - 11
، ومن ذؤ ء أامد امــــــا جبلي ومســــــةود م ــــــااه ومراد له ا   2020از ران/ وة ل  10مســــــعوةلن اتم 

و امران كاد ر  و ــــــــــ اماد ةما    و وجد راقر ةما   في االل  ــــــــــرا  مؤقت أل ــــــــــ اث لب ل ما منةل من  
عراث عن اةشـغالل رشـلن مسـوكات ااتعا  األفراد الم  وا ن أعبل متهم تتةبل  السـفر  و هرا األملن الةا  اي

راألمن القومي  وأ دت الحهومل في تةب قاتها أن عمب ات ا اتعا  تســــــتند الم أدلل  وو جهت لعمهوا ل ا ران  
مزدوجي اي ـــبم ل، ةبل ا ـــتةرامـــها الدوا  الشـــامآ، ثبن توصـــ ات رشـــلن الرعايا األجاةه والموالنلن ال

 العنس ل؛ وقببت جز ّ ا توص ل واادة وافضت اثنتلن 

و شلر األملن الةا  الم ايفراج رسرا  مؤقت عن رةض مزدوجي العنس ل والرعايا األجاةه رموجه  - 12
، رمن فلهم الموالنل البر طاة ل 19-التوجلهات المتةبقل رالســــــــرا  المؤقت ال ــــــــاداة في  ــــــــ اه جا حل  وفلد

لن  كـاا  ااتكب ف، التي اعتبر الفر ل الةـامـآ المةني ـرا اتعـا  التةســــــــــــــفي أن ااتعـا ذـا عمـآ  اي راة ـل ـةا ة
في    2020حذاا/مااد   17(  وقد أ فرج عنها رســـــــــــرا  مؤقت في A/HRC/WGAD/2016/28تةســـــــــــفي )

ــلن منحها الةفو ــدوا قراا رشــ   و راه األملن الةا  رةودة البر طاةي اي راةي  مال فروكي الم (11)اةتراا صــ
، وعودة موالَني الو يــات (12)2020الممبكــل المتحــدة لبر طــاة ــا الةرمم وأ رلنــدا الشــــــــــــــمــال ــل في حذاا/مــااد 

، 2020از ران/ وة ل ، ومايهآ وا ت، في 2019، في  اةون األول/ديســمبر (13)المتحدة األمر ه ل شــلو  واةب
  (14)الم الو يات المتحدة

 
 حالة المدافعين عن البيئة   

و شــلر األملن الةا  رقبل الم أةل را ــتمناء شــخ  وااد ا ــتفاد من الســرا  المؤقت والةفو،    زال  - 13
المدافةون السـ ةل اخةرون عن البلئل من المؤ ـسـل الفاا ـ ل لبحفاى عبم مواون الح اة البر ل اذن ا اتعا   

  و ان األشــــخاص المماة ل قد  19-اكم التقاا ر التي تفلد رلن رةضــــهم ا ما يهوةون قد أ صــــلبوا رمرض  وفلد
، وصدات رحقهم أاها  رالسعن لمدد تتراو  2019أد نوا متهم تتةبل راألمن القومي في تشر ن الماةي/ةوفمبر 

__________ 

-www.theguardian.com/news/2020/may/30/revolutionary-guards-block-clemency-for-nazanin  اةـــــرـــــر (11) 

zaghari-ratcliffe  

-www.amnesty.org.uk/press-releases/iranuk-return-kamal-foroughi-after-unjust-detention  اةـــــــــــــــرـــــــــــــــر (12) 

marvellous-news ؛ وwww.aljazeera.com/news/2020/04/kamal-foroughi-returns-uk-years-iran-spy-

charge-200401192015606.html  

   www.theguardian.com/world/2019/dec/07/us-citizen-to-be-released-from-iranian-jail-in-prisoner-swapاةرر   ( 13)  

  www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/Iran-prisoner-michael-white.html  اةرر (14) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2016/28
http://www.theguardian.com/news/2020/may/30/revolutionary-guards-block-clemency-for-nazanin-zaghari-ratcliffe
http://www.theguardian.com/news/2020/may/30/revolutionary-guards-block-clemency-for-nazanin-zaghari-ratcliffe
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/iranuk-return-kamal-foroughi-after-unjust-detention-marvellous-news
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/iranuk-return-kamal-foroughi-after-unjust-detention-marvellous-news
http://www.aljazeera.com/news/2020/04/kamal-foroughi-returns-uk-years-iran-spy-charge-200401192015606.html
http://www.aljazeera.com/news/2020/04/kamal-foroughi-returns-uk-years-iran-spy-charge-200401192015606.html
http://www.theguardian.com/world/2019/dec/07/us-citizen-to-be-released-from-iranian-jail-in-prisoner-swap
http://www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/Iran-prisoner-michael-white.html
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ــ  10و  4ملن  ــنوات، وأ مر اثنان منهم، ذما مراد له ا  وةلبوفاا م اةي، مـــــــــــــــ    “اعادة أموال كلر مشـــروعل” ـ
الةـا  أن اداـةل الســـــــــــــــلدة مـ اةي  ـاـةت في جـاـةه منهـا تتةبل رةمبهـا اـل     ومن دواعي القبل الـ الب ـلدي األملن

ــادا عبلهـا، ـمدفا كرامـل تةـادل اـلدةـآ اـل     أةعزـتل لحســــــــــــــاث األمم المتحـدة، وأ مرت، في الـاا الحهم ال ــــــــــــ
الحهم ال ــادا رحل    2020شــ ا /فبرا ر   18ا ــبت عب ل من األمم المتحدة  وأ دت محهمل ا  ــتئناف في 

المماة ل عن البلئل  و ةد أ مر من عاملن من ا اتعا  التةسفي، أد ن المماة ل رلاها  لو بل المدد   المدافةلن
ــةهم في الح س ا ةفراد  لفترات  ــم اةتها ات ةطلرة لألصــــول المرع ل، رما في ذلك تقاا ر عن ومــ في ةضــ

   (15)لو بل وعن اةتزاج ا عترافات منهم راي رال تحت التة  ه

 
 ق في حرية تكوين الجمعياق وفي الحجمُّع السلمي الح - باء 

 2019اححجاجاق تشرين الثاني/نوفمبر   

يشــــــــــــةر األملن الةا  راةزعاج شــــــــــــد د ا اء ما تتناقبل التقاا ر عن لعوء قوات األمن الم القوة المفرلل   -   14
لةت تبك ا اتعاجات    وقد اةد 2019والمملتل لقما ا اتعاجات الوا ــــــــــــةل النطاه في تشــــــــــــر ن الماةي/ةوفمبر 

ــات في اعاةات البنز ن المةمول مها من أمد   15رســــــبه اعبن الحهومل في   ــر ن الماةي/ةوفمبر عن تخف ضــــ تشــــ
مقالةل من   29  ول لك امتدت اقةل ا اتعاجات لتشــــمآ ( 16) رةلد، وعن اةضــــاج أ ــــةاا البنز ن لز ادة مرتفةل 

  وةرج الناد موجل عا  في مسلرات  بم ل ( 17) اللوملن التالللن ةبل    31مقالةات جمهوا ل ا ران اي بم ل الـ  
في الشـــوااج أو أكبقوا الطره الســـر ةل والطره ومحطات الوقود، عبم الركم من وقوج عدة اوادن تةرمـــت فلها 

وفل ـما أـ دـتل الحهوـمل في تةب ـقاتـها  و ـبدو أن األ ـــــــــــــــ اث العـ اـ ل  ( 18) المـ اةي الـةاـمل ومحـطات الوقود لبتخرـ ه 
باتعاجات ذي الســخط عبم النرا  الســ ا ــي واأل مل ا قت ــاديل  وألبقت الحهومل عبم المتراذر ن وصــف  ل 
   ( 19) “ أعداء جمهوا ل ا ران اي بم ل ” يةمبون ل الق  “ مبطع ل   يشبهون الناد الةاد لن ” 

ــؤوللن  -   15 ــةر األملن الةا  رالعزج من التقاا ر التي تشــــــلر الم أن   اا المســــ مروا را ــــــتخدا  القوة  أ   ( 20) و شــــ
المملتل  وقد أشــــاات البعنل المةن ل رحقوه ايةســــان الم أن ا ــــتخدا  القوة المفضــــي الم وفاة متراذر ن يماا ــــون  

ــفي من الح اة )اةرر   ــتوي الحرمان التةســــــ ــآ الم مســــــ ،  CCPR/C/GC/36اقهم في ار ل التعما ذو فةآ ي ــــــ
ــان 17 الفقرة  ــ ل اقوه ايةســ ــلر تقاا ر وادت عبم مفومــ ــتخدمت القوة المفرلل،    ( 21) (  وتشــ الم أن قوات األمن ا ــ

__________ 

ــر (15)  ــرــــــــــــــــــ -www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-release-eight-wildlife-conservationists  اةــــــــــــــــــ

following-unfair-trial-on-trumped-up-spying-charges ؛ وwww.ensafnews.com/216369/  

  /www.irna.ir/news/83555556  اةرر (16) 

  /www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/08/2149296  اةرر (17) 

  https://tn.ai/2142436  اةرر (18) 

 !http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44020; www.irna.ir/news/83558990/;Error  اةـــــــــــــــــرـــــــــــــــــر (19) 

Hyperlink reference not valid.; https://tn.ai/2142408; www.reuters.com/article/us-iran-gasoline-

protests/irans-guards-warn-of-decisive-action-if-unrest-continues-idUSKBN1XS1BU  

-www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered  اةــــــــــــرــــــــــــر (20) 

crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR  

-www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after  اةــــــــــــرــــــــــــر (21) 

security-forces-killing-spree/ ؛ وhttps://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-

November-2019-January-2020-Protests.pdf  

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/36
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-release-eight-wildlife-conservationists-following-unfair-trial-on-trumped-up-spying-charges
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-release-eight-wildlife-conservationists-following-unfair-trial-on-trumped-up-spying-charges
http://www.ensafnews.com/216369/
http://www.irna.ir/news/83555556/
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/08/2149296/
https://tn.ai/2142436
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44020
http://www.irna.ir/news/83558990/
https://tn.ai/2142408
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http://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
http://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
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رمـــا في ذلـــك توج ـــل الـــ ةلرة الح ـــل ةحو اوود المترـــاذر ن والمـــااة وةحو منـــالل الو ـــل من أمـــداةهم  وقـــد ق تـــآ  
تشر ن   19 و   15ةساء، ملن    10 و   ( 22) صب اع وفتاة واادة(   22لفبع )   23أشخاص، من ملنهم    304يقآ عن      ما 

  و شـــــف تحبلآ ايصـــــارات القاتبل أن  ( 23) مد نل من مدن جمهوا ل ا ران اي ـــــبم ل   37في    ، 2019الماةي/ةوفمبر  
  وادا عبم ا ـــتفســـاا  ( 24) القبه  عددا من الضـــحايا أصـــلبوا رالرصـــاص عبم مســـتوي الرأد أو الرق ل أو ال ـــدا أو 

  و ارت  ( 25) “ وي األاجآ رطبقات عبم مســـت ” من أاد البرلماةللن، قال و  ر الداةب ل ان المتراذر ن أصـــلبوا أيضـــا  
مفومــ ل اقوه ايةســان أن ةمط البه الناا عبم أعضــاء العســم الحلو ل دللآ عبم أن قوات األمن  اةت تطبل  

ــاع ان وفاة  ( 26) الناا من ل القتآ أو لم تكن ت الي رلن  نتج الموت عن ذلك  ــان أيضــــــــ ــ ل اقوه ايةســــــــ   وقالت مفومــــــــ
ــتخـدا  القوة الفـتا ـل من جـاـةه قوات األمن، اـلث ألبـقت ذـ ل القوات   األلـفال دلـلآ حةر عبم التةســـــــــــــف في  ا ـــــــــــ

  ففي  ( 27) وذم في لر ل الةودة من المدااد   - ذلك من فوه أ ـــــــــطق المنا ل   في  رما   – الرصـــــــــاص عبم األلفال  
، صــــرات مفومــــل األمم المتحدة الســــام ل لحقوه ايةســــان عبناع رلن ذ ل الحوادن  2019 اةون األول/ديســــمبر   6

ــتخدا  القوة   تشــــــــــــهآ    وذ رت الحهومل في تةب قاتها أن القوة  ( 28) اةتها ات وامــــــــــــحل لبمةا لر الدول ل المتةبقل را ــــــــــ
 ا ت خدمت مد المحتعلن الةن فلن فقط، وأن  بطات اةفاذ القاةون تمااد أق م داجات م ط النفس    اةما 

ه الناا عبم المتراذر ن  وأ دت واعترفت اا مل مد نل القدد رلةها أمرت قوات اةفاذ القاةون رءلب -   16
الحهومــل في تةب قــاتهــا أن األمر  ــان الهــدف منــل اةهــاء ا اتبل كلر القــاةوةي لمهتــه الحــا مــل  واداع عبم  

شــــــــــــــخ  في ا اتعـاجـات، ـقال و  ر   1  000 ــــــــــــــؤال في ااـدي المـقامبت وادت هـ ل ايشــــــــــــــااة الم مقـتآ 
ت الســـــــــبطات مســـــــــؤوللتها عن مقتآ المتراذر ن، وةســـــــــبت   وةف(29)“ ان الةدد أقآ من ثبث ذلك”الخااج ل  

، أو مرات ا ــتخدا  القوة الفتا ل  “عمبء األعداء الخااجللن”و  “مملر  الشــغه”ا ــتخدا  األ ــبحل الناا ل الم 
  وقالت و ااة الداةب ل في ا الل وجهتها  (30)من قبآ قوات اةفاذ القاةون رادعا ها أن المتراذر ن  اةوا مسبحلن

لم تةتبر في أ  من تـقاا رذا أن الو ااة ”أياا/ما و ان الهلـئات ايشــــــــــــــراهـ ل المخت ــــــــــــــل  18الم البرلـمان في 

__________ 

  /www.amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en  اةرر (22) 

-www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after  اةــــــــــــرــــــــــــر (23) 

security-forces-killing-spree/  

  /www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en  اةرر (24) 

  /www.imna.ir/news/401553/, http://porcesh.ir/fa/content/23099  اةرر (25) 

-https://justice4iran.org/wp؛ و /www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en  اةـــــــــــــــرـــــــــــــــر (26) 

content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-

into-the-November-2019-Protests.pdf  

 /www.amnesty.org/download؛ و /www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en  اةــــــــــــرــــــــــــر (27) 

Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDF  

   www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E  اةرر (28) 

-www.spiegel.de/international/world/it-s-a-disaster-for-europe-to-be-so-subservient-to-the-u-s-a  اةرر (29) 

fdf6a4d6-6b5f-4a10-860e-4c41f591a74b  

-https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO؛ و /www.irna.ir/news/83578701  اةرر  ( 30)  

KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf   

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org.au/iran-details-released-of-304-deaths-during-protests-six-months-after-security-forces-killing-spree/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
http://www.imna.ir/news/401553/
http://porcesh.ir/fa/content/23099/
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDF
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDF
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDF
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDF
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
http://www.spiegel.de/international/world/it-s-a-disaster-for-europe-to-be-so-subservient-to-the-u-s-a-fdf6a4d6-6b5f-4a10-860e-4c41f591a74b
http://www.spiegel.de/international/world/it-s-a-disaster-for-europe-to-be-so-subservient-to-the-u-s-a-fdf6a4d6-6b5f-4a10-860e-4c41f591a74b
http://www.irna.ir/news/83578701/
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/04/SHOOT-TO-KILL-Preliminary-Findings-of-Justice-for-Irans-Investigation-into-the-November-2019-Protests.pdf
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شــــــخ ــــــا  45أو  40”أياا/ما و رلن   30  كلر أن الو  ر اعترف في (31)“تتحمآ المســــــؤول ل عن أ  أةطاء
  (32)“تبم، ألبقت عبلهم النلران رل بحل لم تسبمها الحهوملفي الما ل من الق 20فقط، أ  ةحو 

 
 اوعحقال واوححجاز  

،  اةت امبل القما الةن فل م ـــحو ل (33) ما ذ رت مفومـــل األمم المتحدة الســـام ل لحقوه ايةســـان - 17
معرد   وأ ــدت الحهومــل في تةب قــاتهــا أن   أاــد اعت قــآ ل(34)رــاعتقــا ت جمــاع ــل في صــــــــــــــفوف المترــاذر ن

مماا ــــتل الحل في التعما الســــبمي  و لنما   قم الةدد الدقلل كلر مةروف، فقد ألقي الة ض عبم ما   يقآ 
  واات عز عدد  بلر من المحتعلن في جم ا  (35)شــــــــــخ ، وفقا لما ذ رل أاد أعضــــــــــاء البرلمان 7  000عن 

شــــــــــــــخ   اةوا   300أ مر من  أةحاء الببد، رما في ذلك في  ــــــــــــــعن لهران المر ز ، الث تفلد التقاا ر أن
ــاا ن في (36)2020 زالون محتعز ن ذـناد في فبرا ر/شـــــــــــــــ ا     ــاء ممن شــــــــــــ   واات عزت الةـدـ د من النســــــــــــ

ا اتعاجات في  ــــعن قرتشــــك  وتشــــلر التقاا ر الم أن المتراذر ن ي حتعزون في  ةزاةات مهترل تفتقر الم 
أجنحل من السـعون تخضـا يشـراف الحرد الموا    المرافل األ ـا ـ ل، وأن السـعناء ال  ن ي حتعزون عادة في

اي ـــــــــــبمي أو و ااة ا  ـــــــــــتخ ااات قد ة قبوا الم أجنحل عامل رســـــــــــبه ااتفاج عدد المحتعلن المةتقبلن  وفي  
  “جزءا  بلرا من المحتعز ن قد أ فرج عنهم”، قال ا  س مؤ ــــــســــــل الســــــعون ان 2020 اةون الماةي/ نا ر  11

  وقالت البعنل المةن ل رحقوه  (37)وإن ال اقلن  ــــــــــ ممبون قر  اع أما  المحهمل، دون تقديم مز د من التفاصــــــــــلآ
ايةســـان ان ا اتعا  عبم  ـــبلآ الةقاث عبم المماا ـــل المشـــروعل لحل ار ل التةبلر وال التعما الســـبمي  

 ( 17، الفقرة CCPR/C/GC/35اةما ذو عمآ تةسفي )اةرر 

ــوء   - 18 وواد في التقاا ر أن المحتعلن المحتعز ن ي حرمون من الةبج الطبي، و تةرمــــون لبتة  ه و ــ
المةـامـبل، و  عبرون عبم ايد ء ـراعترافـات  ـاذـرل  وممـا ـ دعم ذـ ل ا دعـاءات البقطـات المســــــــــــــعـبل واواـيات  

ــارقلن، ممــآ البقطــا ت التي  بــدو فلهــا محتعزون مقلــد  األ ــد  ومة ــــــــــــــو ي األعلن وذم  المحتعز ن الســـــــــــــ
ــعون مد ع  ــون لبضـــــرث والعبد عبم أ د  قوات األمن، ولقطات ةقآ العرام من المتراذر ن الم الســـ  تةرمـــ

  وأدلم ثبثـل مةتقبلن  ـآ عبم اـدة من لهران وتبر ز واألذوا  ـرلقوال (38)من أةـ ذم الم المســــــــــــــتشــــــــــــــف ـات
متطـارقـل تفلـد أن المحققلن اعتـدوا عبلهم مـدة ـاع واـاولوا اج ـااذم عبم ا عتراف رـلن   ـاةـات أجنب ـل تقف وااء 

__________ 

  /www.irna.ir/news/83791564؛ و /www.irna.ir/news/83791564  اةرر (31) 

؛ www.france24.com/en/20200531-iran-suggests-up-to-225-killed-in-november-protests  اةــــــــــــــــــرــــــــــــــــــر (32) 
؛ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E و
  /www.isna.ir/news/99031105879 و

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E  اةرر (33) 

  /www.entekhab.ir/fa/news/514774  اةرر (34) 

  /www.tabnak.ir/fa/news/940029؛ و /https://aftabnews.ir/fa/news/623640  اةرر (35) 

   /https://iranhumanrights.org/2020/02/detained-protestors-in-iran-beaten-tortured-forced-to-confess   اةرر  ( 36)  

  www.ilna.news/fa/tiny/news-856599  اةرر (37) 

ــر (38)  ــرــــــ -www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of  اةــــــ

torture-in-chilling-post-protest-crackdown/ــا -https://iranhumanrights.org/wp  ؛ واةــــــــــــــرــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــــــــ

content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf  

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
http://www.irna.ir/news/83791564/
http://www.irna.ir/news/83791564/
http://www.france24.com/en/20200531-iran-suggests-up-to-225-killed-in-november-protests
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
http://www.isna.ir/news/99031105879/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25393&LangID=E
http://www.entekhab.ir/fa/news/514774/
https://aftabnews.ir/fa/news/623640/
http://www.tabnak.ir/fa/news/940029/
https://iranhumanrights.org/2020/02/detained-protestors-in-iran-beaten-tortured-forced-to-confess/
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-856599
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
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بــل،    ومن ا دعــاءات األةري المتةبقــل رــالتةــ  ــه، ا ــــــــــــــتخــدا  الح س ا ةفراد  لفترات لو (39)ا اتعــاجــات
والحرمان من الطةا  والنو ، وال ـــــةل رالكهر اء، وجبد األجســـــا  عاا ل، واي ها  رالشـــــنل  وقد أذيةت رةض  

    (40)ا عترافات المنتزعل رالقوة عبم التبفز ون الحهومي

ــاءة مةامبتهم  فقد  - 19 ــل ما تنقبل التقاا ر من ااتعا  لأللفال وإ ــ ــفل ةاصــ ومما  ؤلم األملن الةا  ر ــ
لفآ اعت قبوا في جم ا أةحاء جمهوا ل ا ران اي ــــــــبم ل   1  000رةض الم ــــــــادا أن ما   يقآ عن  واد في

لفآ اعتقبوا في  1  000، وأشــاا تقر ر حةر واد من مقالةل ةو  ــتان الم أن اوالي (41)ةبل ا اتعاجات
وذ ر ا  س   (42)2019لفآ اتم  اةون األول/ديســـــــــــــمبر   100تبك المقالةل وادذا، وأ لبل  ـــــــــــــرا  ةحو 

مؤ ــســل الســعون أن عددا مــئلب فقط من األلفال  اةوا    زالون محتعز ن في مرافل ااتعا  األادان في  
  وذ  ر أن األلفال المحتعز ن تةرمـوا لبتة  ه و ـوء المةامبل، رما في ذلك (43)2019 اةون األول/ديسـمبر 

م في  ةزاةات مهترل وأ جبروا عبم تقا ـــــــــم  وا ةتهاد العنســـــــــي رالهراوات  واات عز ال ةض منه (44)رالضـــــــــرث
  وةفت الحهومل في تةب قاتها الم داق ل عن المةبومات المتةبقل راعتقال (45)الزةزاةات ما المحتعز ن ال الغلن

 األلفال وإ اءة مةامبتهم   

و شــــــــــــــةر األملن الةـا  ـرالقبل ا اء التقـاا ر التي تفـلد ـرلن أ ــــــــــــــر المحتعلن المحتعز ن   ت قـد  لهـا  - 20
  ةتفاء القســـــــر   ففي شـــــــ ا /المةبومات عن األما ن التي  وجد مها أقاا ها في تروف قد ت ـــــــآ الم اد ا 

محتعز من المتراذر ن من مقالةل ةو  ــــــتان   تزال   تةرف عبم وجل  400،  اةت أ ــــــر 2020فبرا ر 
الـدقـل أمـا ن وجود أقـاا هــا  وتشــــــــــــــهــآ اـا ت ا ةتفــاء القســــــــــــــر  ”ااتعــا اع تةســــــــــــــف ــاع ةطلراع موجـل ةـاص“  

 ( 17، الفقرة CCPR/C/GC/35 )اةرر

 
 اإلداناق واألحكام  

ملنما لم  تم الكشــــف عن أ  أاقا  ا ــــم ل عن عدد المباقات القضــــا  ل المتةبقل رااتعاجات تشــــر ن  -   21
اهماع مد متراذر ن اتم ةهايل   75، تشلر المةبومات المتاال الم صدوا ما   يقآ عن 2019الماةي/ةوفمبر 
  وتفلد التقاا ر أن ا عترافات القســــــــر ل  اةت األ ــــــــاد ال   اةبنت عب ل ايداةات في  ( 46) 2020ة ســــــــان/أمر آ 

محا مات المتراذر ن، األمر ال   أدي الم صـــــدوا أاها  رالســـــعن واتم رةقو ل ايعدا   فقد صـــــدات أاها   
  وقالت ( 47) ل لبمحهمل الموا    15رايعدا  في ال أملر اســـــــلن مراد  و ـــــــةلد تمعلد  امحمد اجبي من الفرج  

الحهومـل في تةب ـقاتهـا ان القضــــــــــــــاـيا لم   ـبت فلهـا رةـد  وـقد أ د ن الرجـال المبـثل متهم تتةبل ـراألمن القومي وتهم 
__________ 

   /https://iranhumanrights.org/2020/02/detained-protestors-in-iran-beaten-tortured-forced-to-confess   اةرر  ( 39)  

  https://khabaronline.ir/news/1323110  اةرر (40) 

 مر ز عبد الرامن مواوماةد لحقوه ايةسان في ا ران   الم دا (41) 

-www.ahwazhumanrights.org/en/sections/8/further-information-on-the-arrest-of-1-000-children  اـةرـر (42) 

in-ahwaz-during-iran-november-protests  

  www.ilna.news/fa/tiny/news-856599  اةرر (43) 

  https://bit.ly/2RuKz3J  اةرر (44) 

  Impact Iran  الم دا (45) 

 مر ز عبد الرامن مواوماةد لحقوه ايةسان في ا ران   الم دا (46) 

   www.en-hrana.org/three-arrestees-of-november-protests-were-sentenced-to-death  اةرر (47) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
https://iranhumanrights.org/2020/02/detained-protestors-in-iran-beaten-tortured-forced-to-confess/
https://khabaronline.ir/news/1323110
http://www.ahwazhumanrights.org/en/sections/8/further-information-on-the-arrest-of-1-000-children-in-ahwaz-during-iran-november-protests
http://www.ahwazhumanrights.org/en/sections/8/further-information-on-the-arrest-of-1-000-children-in-ahwaz-during-iran-november-protests
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-856599
https://bit.ly/2RuKz3J
http://www.en-hrana.org/three-arrestees-of-november-protests-were-sentenced-to-death
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في لهران  وأفادت التقاا ر أةهم أ جبروا    2019تشـــــر ن الماةي/ةوفمبر   16أةري لمشـــــاا تهم في ااتعاجات  و  
ــتعواث، ولم يممبهم في المحا مل  عبم ا عتراف تحت التة  ه، ولم  ــال رمحا  أثناء ا  ـــــ ي منحوا امهاة ل ا ت ـــــ

، ـ ان المبـثل محتعز ن في  ــــــــــــــعن لهران المر ز ، ـراةترـاا  2020محـامون من اةتـ ااذم  وفي از ران/ وةـ ل 
ت تشـر ن اجراءات ا  ـتئناف  وأ مبب عن مةامبل مماثبل رحل أفراد حةر ن لواقوا قضـا  ا لمشـاا تهم في ااتعاجا 

، الث و جهت لمةرمهم تهم تتةبل راألمن القومي واو موا في محا م ثوا ل  وقالت البعنل 2019الماةي/ةوفمبر 
من   14و    7المةن ل رحقوه ايةسـان ان ا ـاءة مةامبل المتهملن لبح ـول عبم اعترافات اةتهاد ةطلر لبمادتلن 

ــ ل )اةرر  ــ ا ــــــ (، ولبحل في الح اة 60، الفقرة CCPR/C/GC/32 الةهد الدولي الخاص رالحقوه المدة ل والســــــ
،  CCPR/C/GC/36عنــدمــا يهون ا عتراف القســــــــــــــر  ذو األ ـــــــــــــــاد الــ   يقو  عب ــل اهم ايعــدا  )اةرر 

ــ ل  ةا  رقبل أن الحهومل لم (  و باي األملن ال 54 الفقرة  ــوي توصــــ ــامآ  ــــ ــها الدوا  الشــــ ــتةرامــــ تقبآ أثناء ا ــــ
واادة، وقببت جز  ا توصـــــــــــلتلن أةر لن، و بها تتةبل رحرر التة  ه أو التحقلل في ادعاءات ادوثل، ولم تقبآ 

ن مــروث  اتفاق ل مناذضــل التة  ه وكلرل م توصــ ل تتةبل رالت ــد ل عبم    12ا  جز  اع توصــ ل واادة من ملن  
    المةامبل أو الةقو ل القا  ل أو الباةساة ل أو المهلنل 

 
 2020اححجاجاق كانون الثاني/ نا ر   

يســـاوا األملن الةا  القبل من ا ـــتمراا ةمط ا ـــتخدا  قوات األمن لبقوة المفرلل ةبل ا اتعاجات  - 22
ــرات المدن اي راة ل في  اةون الماةي/ نا ر  ــهدتها عشــــــــــ وقد اةدلةت المراذرات رةد اعتراف     2020التي شــــــــــ

ــل، في  ــا ر  11الحهومـ ــاةي/ نـ ــاةون المـ ــا قوات الحرد الموا   2020 ـ ــ ا ف ألبقتهـ ــلن قـ ــد ةفي أولي، رـ ، رةـ
قبآ ثبثل أيا  من  ، PS752اي ــــــــــبمي أصــــــــــامت لا رة الخطو  العو ل األو راة ل التي  اةت تقو  رالرابل  

  وتشــــلر اوايات شــــهود الة ان  (48)176متن الطا رة وعددذم ذلك، مما أ ــــفر عن مقتآ جم ا من  اةوا عبم 
 اةون الماةي/ نا ر لبقات مدم ل ولبقات مطال ل    12و  11ولقطات مسـعبل الم أن قوات األمن ألبقت في 

  وا ــــتخدمت قوات األمن  (49)وكا ات مســــلبل لبدموج عبم متراذر ن  ــــبمللن، مما تســــبه في وقوج اصــــارات
الحاا والهراوات مــــد المتعمهر ن، وأ لبل الغا  المســــلآ لبدموج في محطل مترو رطهران  واةتاا  اذاذ الفبفآ 

من أ صـله من المتراذر ن عد  ال ذاث الم المسـتشـف ات ةوفاع من أن تةتقبهم قوات األمن أو من أن ترفض  
ي التعما الســـــــبمي وأن  األلقم الطب ل ا ـــــــتة الهم  وأ دت الحهومل في تةب قاتها أن الد ـــــــتوا يةترف رالحل ف
، أشــاات (50)شــخ ــاع   30ا ــتخدا  القوة قد تم وفقاع لبقاةون  و لنما ذ رت الســبطل القضــا  ل أةل تم اعتقال ةحو 

ــوء المةامبل  (51)شــــــخ   500تقاا ر أةري الم أن ا عتقا ت لالت ةحو  ــوا لســــ   وواد أن المحتعلن تةرمــــ
مــــــــــا رةضــــــــــهم في عزلل تامل م   وا كم عبم ما   يقآ عن  (52)ا منا ا ت ــــــــــا تأثناء ا اتعا ، الث و 

__________ 

  /www.irna.ir/news/83628809  اةرر (48) 

-www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-use-unlawful  اةـــرــــر (49) 

force-to-crush-protests/  

  /www.isna.ir/news/98102418714  اةرر (50) 

-https://iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-on  اةـــــــــــــــــرـــــــــــــــــر (51) 

university-protests-plane-ukraine/ ؛ وhttps://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-

Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf  

-www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-use-unlawful  اةـــرــــر (52) 

force-to-crush-protests/  

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/36
http://www.irna.ir/news/83628809/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-use-unlawful-force-to-crush-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-use-unlawful-force-to-crush-protests/
http://www.isna.ir/news/98102418714/
https://iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-on-university-protests-plane-ukraine/
https://iranhumanrights.org/2020/01/civilians-assaulted-arrested-in-state-crackdown-on-university-protests-plane-ukraine/
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Iran-Human-Rights-November-2019-January-2020-Protests.pdf
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-use-unlawful-force-to-crush-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iran-scores-injured-as-security-forces-use-unlawful-force-to-crush-protests/
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ــاا ل في ا اتعاجات،   13 ــنوات متهم تتةبل رالمشــ ــتل أشــــهر وةمس  ــ ــاع رالســــعن لمدد تتراو  ملن  ــ شــــخ ــ
  (53)في ذلك المشاا ل رالتقا  صوا ومقالا فلد و أثناء وقفل عبم موء الشموج ا راما ل  ري الضحايا رما

 
 الضحاياانعدام المساءلة ومضايقة   

يســــاوا األملَن الةا  قبلل رالب ا اء ما تردد عن عد  ق ا  الســــبطات اي راة ل رالتحقلل ه ما تتداولل التقاا ر   -   23
  و اةون الماةي/   2019عبم ةطاه وا ــــــــــــا عن ا ــــــــــــتخدا  لبقوة المفرلل ةبل ااتعاجات تشــــــــــــر ن الماةي/ةوفمبر  

ــ ل من أمروا رااتكاث  2020  نا ر  ــان ومن ةف وذا  و لنما  ، وإ اء عد  محا ــــ ــل رحقوه ايةســــ تبك ا ةتها ات الما ــــ
، فءن ذ ا التدملر  ( 54) 2019ومــةت الحهومل مرةامعاع لتقديم التةو ضــات لضــحايا ااتعاجات تشــر ن الماةي/ةوفمبر  

لم يهن تحة قاع مسـتقبع في األادان أو حل ل لمحا ـ ل مسـؤولي قوات األمن وكلرذم من المسـؤوللن عن ا ـتخدا  القوة  
ــا ــــات الخطلرة )اةرر  ــا من ا ةتهــ ــل الم الموت وكلرذــ ــ ــ ــل المفضـــــــــــ ،  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13المفرلــ

ــات  و دعو األملن  18 و   15 الفقرتان  (  وذ رت الحهومل في تةب قاتها أن الغرض من التحقلل ذو تقديم التةو ضـــــــ
ـــ اه   ــتـقآ وةزـ ل في جم ا ا ةتـهاـ ات التي وقـةت في  ـــــــــــ الـةا  جمهواـ ل ا ران اي ـــــــــــــبمـ ل الم اجراء تحقلل مســـــــــــ

، رـما في ذـلك ه ـما وقا من قـتآ لبمتـراذر ن  2020ـنا ر  وـ اةون الـماةي/    2019ااتـعاـجات تشـــــــــــــر ن الـماةي/ةوفمبر  
 و وء المةامبل أثناء ا اتعا ، ومحا  ل المسؤوللن عن تبك األعمال   

ــايقات وتهد دات  ففي رةض  - 24 ــحايا من مضــــ ــر الضــــ ــاوا األملَن الةا  القبل  مما تتةرض لل أ ــــ و ســــ
ــلن اةتماءات   ــر عبم الدفا أو الك ث رشـــــ ــتب  جماملنهم   الحا ت، أ جبرت األ ـــــ ــبل   ـــــ ــر  مســـــ أقاا ها  شـــــ

ــايقات والتهد دات  ــها لبمضــــــــ ــر التي لالبت عبناع رالةدالل أعما ع اةتقام ل، رما في ذلك تةرمــــــــ وواجهت األ ــــــــ
وا اتعا   و  قال ان رةض أ ـــر القتبم من المحتعلن أاســـت رالضـــغط لقبول صـــفل الشـــهلد أو الديل رســـبه 

    (55)طر قل الوالدة يةهاء المضايقات المسبطل عبلها من السبطاتالضا قل المال ل أو ألن ذلك  ان ال

 
 اونحخاباق البرلمانية  

، أجرت جمهوا ل ا ران اي ــــــــبم ل اةتخاراتها البرلماة ل الحاديل عشــــــــرة  2020شــــــــ ا /فبرا ر   21في   -   25
ــاا ل مبغت  ــ ل المشـــ ــاا ل  في الما ل عبم    42,57وأعبنت و ااة الداةب ل أن ةســـ ــ ل مشـــ ــتوي الولني، ما ةســـ المســـ

ــ ل من  عا    25,4ادود  في  ــ ل 1979في الما ل في مقالةل لهران، وذي أدةم ةســــــــــ ، واةخفاض ااد عن ةســــــــــ
،  ( 56) شـخ ـا أعبنوا ترشـحهم   16  145  ومن ملن 2016في الما ل في اةتخارات عا    61,8المشـاا ل التي مبغت 

  وأشــاات الحهومل في تةب قاتها  ( 58) امرأة   736، من ملنهم ( 57) مرشــحا   7  148وافل معبس صــ اةل الد ــتوا عبم 
الم أن ا ـــــــت ةاد المرشـــــــحلن  ان  ـــــــب ل عد  ا ـــــــت فا هم الشـــــــرو  المؤذبل التي  ن  عبلها القاةون  ومن ملن 

__________ 

  www.hrw.org/news/2020/05/08/iran-prosecutions-protests-about-plane-downing  اةرر (53) 

  http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44322  اةرر (54) 

 (55) https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/05/Mockery-of-Justice-States-Policeis-and-Laws-

regarding-the-Victims-of-Irans-2019-November-Protests.pdf  

  /www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/27/2162888  اةرر (56) 

  /www.irna.ir/news/83669264  اةرر (57) 

  /www.irna.ir/news/83681527  اةرر (58) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
http://www.hrw.org/news/2020/05/08/iran-prosecutions-protests-about-plane-downing
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44322
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/05/Mockery-of-Justice-States-Policeis-and-Laws-regarding-the-Victims-of-Irans-2019-November-Protests.pdf
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2020/05/Mockery-of-Justice-States-Policeis-and-Laws-regarding-the-Victims-of-Irans-2019-November-Protests.pdf
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/27/2162888/
http://www.irna.ir/news/83669264/
http://www.irna.ir/news/83681527/
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امرأة  ودعا عدد من المســؤوللن الســارقلن في الحهومل،    17المنتخبلن ةبل العولل األولم، اةت خبت  276 الــــــــــــــــ 
    ( 59) المةاامل، الم مقالةل ا ةتخارات رسبه اةةدا  شرو  اجراء اةتخارات ارة وةز هل فضب عن 

 
 الحق في حرية الرأي والحعبير - جيم 

 باي األملن الةا  عد  توافل ايلاا الد ــــتوا  والقاةوةي لعمهوا ل ا ران اي ــــبم ل ما مماا ــــل  - 26
ــاء الرقمي، ما   ادة مر الحل في امداء الرأ  وفي ار ل   ــمآ الفضـ ق ل  االتةبلر  فقد تبت مراق ل المةبومات تشـ

بفت لعنل مومــــا   الحهومل واقامتها عبم ايةترةت  وذ رت الحهومل أةل، رموجه قاةون العرا م ايلكتروة ل،   
ــب  الةا   و  تز  ــ ه ل التي تقوض األمن والســـــــــ ــق لبعرا م ايلكتروة ل في المواقا الشـــــــــ ال جم ا  تةر ف وامـــــــــ

ا ت ـــــــــــــــا ت الـدول ـل رـايةترةـت م ـــــــــــــــداذـا   ـاةـان اهوم ـان، األمر الـ    ت ق لبحهومـل التحهم في تـدفل  
  و  يمهن الوصــول الم من ــات من قبلآ ه ســبود وتو تر مدون شــ هل ة ــوصــ ل افترامــ ل  (60)المةبومات

ــر ات 2019حث/أكســـطس  31وفي  ــدا ةا ه المدعي الةا  أمرعا يطاله شـ ــافل ايةترةت رالتوقف  ، أصـ ــتضـ ا ـ
  وأكبقت الســـبطات شـــ هل ايةترةت ثبن (61)عن تقديم الخدمات لبمواقا الشـــ ه ل الممنوعل الموجودة في الببد

  (63)2020ومرتلن في عا   (62)2019مرات عبم األقآ في عا  

ةـــآ عبم ، أمر المعبس األعبم لألمن القومي، في اد ف2019تشــــــــــــــر ن المـــاةي/ةوفمبر  16وفي  - 27
ا اتعاجات، رل بر عمب ل اكبه لشــــــــــ هل ايةترةت والهاتف المحمول في جمهوا ل ا ران اي ــــــــــبم ل، الث 

  وأعلدت تدا ع ا ات ـا ت ايةترةت (64)في الما ل من مسـتو اتها المةتادة 5اةخفضـت مةد ت ا ت ـال الم 
ــا ت المتنق 21المامتل اعت ااا من  ،  (65)تشــــــر ن الماةي/ةوفمبر 27بل اعت ااا من تشــــــر ن الماةي/ةوفمبر وا ت ــــ

   (66) اةون األول/ديسـمبر 5عبم الركم من أن ا ت ـا ت المتنقبل تبت محدودة في رةض المقالةات اتم 
و ايمافل الم أن عمب ات اكبه ايةترةت تممآ تدةبع كلر مشروج في الحل في ار ل التةبلر، رما في ذلك  

بقلها وةقبها، فءن لها أثراع عبم الحقوه األةري وعبم النشـــــا  ا قت ـــــاد   وقد تم ار ل التماد المةبومات وت
    (67)رشهآ أ بر رسبه الرقارل الحهوم ل ومضايقل ال حفللن  2019تقللد تغط ل أادان تشر ن الماةي/ةوفمبر  

  ، قال المدعي الةا  في لهران ان القضـــاء  ـــوف  بال أ  شـــخ 19-وفي  ـــ اه جا حل  وفلد - 28
ــر  ــدذم    3 600  وألقي الة ض في وقت  ال عبم ما  ز د عبم “أة ااا  اذرل” نشــــــــ شــــــــــخ ، وا فةت مــــــــ

__________ 

-www.aljazeera.com/news/2020/02/apathy-runs-high-tehran-iran-gears-parliament-vote  اةــــــــــــــــــرــــــــــــــــــر (59) 

200219172158656.html  

  https://blogs.oracle.com/internetintelligence/historic-internet-blackout-in-iran  اةرر (60) 

  www.tarafdari.com/node/1434803  اةرر (61) 

  www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf  اةرر (62) 

؛  https://netblocks.org/reports/internet-disruptions-registered-across-iran-kArradAj  اةرر (63) 
    https://netblocks.org/reports/internet-shutdown-in-iran-following-reported-cyber-attack-18lJVDBa و

  /www.entekhab.ir/fa/news/513009  المرجا ةفسل  واةرر أيضا (64) 

  /www.irna.ir/news/83571625و  /www.irna.ir/news/83565593  اةرر (65) 

  /www.irna.ir/news/83581799  اةرر (66) 

-www.iranhumanrights.org/2019/11/iranian-government-dictated-to-local-media-how-to-cover  اةـــرـــر (67) 

protests-new-documents-reveal/  

http://www.aljazeera.com/news/2020/02/apathy-runs-high-tehran-iran-gears-parliament-vote-200219172158656.html
http://www.aljazeera.com/news/2020/02/apathy-runs-high-tehran-iran-gears-parliament-vote-200219172158656.html
https://blogs.oracle.com/internetintelligence/historic-internet-blackout-in-iran
http://www.tarafdari.com/node/1434803
http://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/02/KeepItOn-2019-report-1.pdf
https://netblocks.org/reports/internet-disruptions-registered-across-iran-kArradAj
https://netblocks.org/reports/internet-shutdown-in-iran-following-reported-cyber-attack-18lJVDBa
http://www.entekhab.ir/fa/news/513009/
http://www.irna.ir/news/83565593/
http://www.irna.ir/news/83571625/
http://www.irna.ir/news/83581799/
http://www.iranhumanrights.org/2019/11/iranian-government-dictated-to-local-media-how-to-cover-protests-new-documents-reveal/
http://www.iranhumanrights.org/2019/11/iranian-government-dictated-to-local-media-how-to-cover-protests-new-documents-reveal/
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ــا  ل 1 136 ــلت و ااة الخااج ل فرقل عمآ لمهافحل ما يســــــمم  2020  وفي حذاا/مااد (68)دعوي قضــــ ، أةشــــ
، وأصـــدات مر ـــوما في (69)التي ت  اج من م ـــادا اة اا ل ةالقل رالبغل الفاا ـــ ل في الخااج “األة اا الزا فل”

   (70)19-حذاا/مـااد متةبلل ل ا وتو  ا جم ا ال ــــــــــــــحف رـاعت ــاا ذلـك تـدملرا لمهــافحــل جـا حــل  وفلــد 30
ــبه تناو  ــتدعاوذم وااتعا ذم ومحا متهم رســــــــــ ــامي  اا هاتلر تم ا ــــــــــ ــحفللن وا ــــــــــ لهم  وةقبت التقاا ر أن صــــــــــ

، الـث قلـآ ان مـا ملن (71)19-ولعـا حـل  وفلـد 2020لبةتخـارـات البرلمـاة ـل التي جرت في شــــــــــــــ ـا /فبرا ر 
من ةبل مداذمات المنا ل وم ــاداة المةدات    2020صــحف ا قد ا ــت هدفوا في أوا آ شــ ا /فبرا ر   21الم  5

ــا آ التواصـــــآ ا جتماعي وتوج ل اتهام ــارات في و ـــ ــتعواث ومراق ل الحســـ    (72)ات متهد د األمن القوميوا  ـــ
ــســـــــات   ــا  ل التي  تةرض لها موتفو المؤ ـــــ ــايقات القضـــــ ــادا ا ةشـــــــغال التي   تزال قا مل المضـــــ ومن م ـــــ
ــرذم في   ــي، وأ ــــ ــ ل في الخااج، رما في ذلك القســــــم الفاا ــــــي في البي مي  ــــ اية اا ل النالقل رالبغل الفاا ــــ

  الم أن الحهومل لم تقبآ أثناء ا ــتةرامــها الدوا  الشــامآ    و شــلر األملن الةا(73)جمهوا ل ا ران اي ــبم ل
 توص ل رشلن ار ل التةبلر وتكو ن العمة ات والتعما السبمي    25توص ات من ملن  4 وي 

 
 19-ظروف اوححجاز واإلفراج المؤقت في ظل جائحة كوفيد - دال 

 ظروف اوححجاز  

 راه األملن الةا  رقبول جمهوا ل ا ران اي ـــــــــــــبم ل جم ا التوصـــــــــــــ ات المبن التي وادت أثناء  - 29
ا ـتةرامـها الدوا  الشـامآ رشـلن تحسـلن الرروف في السـعون، و شـعا السـبطات عبم اتخاذ ةطوات فوا ل 

ال ـح ل التي لال   لتنفل  تبك التوصـ ات  ملد أن األملن الةا  يشـةر رالقبل من أن مشـا آ ا  تراى والنرافل
في السـعون اي راة ل  فمنتعات  19-أمدذا قد أدت الم ا ـتفحال الرروف المسـاعدة عبم تفشـي مرض  وفلد

ــامون والمطهرات، توجــد رهم ــات محــدودة أو كلر    وقــد أقر  (74)رــالمرةموجودة النرــافــل، رمــا في ذلــك ال ـــــــــــــ

__________ 

؛ https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php  اةــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــر (68) 
-www.rferl.org/a/iran-says-3600-arrested؛ و /www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/10/2253448 و

for-spreading-coronavirus-related-rumors/30583656.html  

  https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php  اةرر (69) 

-https://cpj.org/2020/03/iran-bans-printing؛ و www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3639609  اةرر (70) 

of-all-newspapers-citing-spread.php  

؛ https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php  اةــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــر (71) 
 /https://rsf.org ؛ وhttps://cpj.org/2020/02/iranian-authorities-detain-journalist-mohammad-mos.php و

en/news/iran-concealing-coronavirus-figures-blocking-independent-reportingو ؛ https://rsf.org/en/ 

news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election ؛ وhttps://cpj.org/2020/04/ 

iranian-journalist-detained-over-coronavirus-cover.php؛ و https://cpj.org/2020/04/iran-arrests-2-

journalists-for-allegedly-sharing-c.php  

  https://rsf.org/en/news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election  اةرر (72) 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25706&LangID=E  اةرر (73) 

  www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf  اةرر (74) 

https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/10/2253448/
http://www.rferl.org/a/iran-says-3600-arrested-for-spreading-coronavirus-related-rumors/30583656.html
http://www.rferl.org/a/iran-says-3600-arrested-for-spreading-coronavirus-related-rumors/30583656.html
https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3639609
https://cpj.org/2020/03/iran-bans-printing-of-all-newspapers-citing-spread.php
https://cpj.org/2020/03/iran-bans-printing-of-all-newspapers-citing-spread.php
https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
https://cpj.org/2020/02/iranian-authorities-detain-journalist-mohammad-mos.php
https://rsf.org/en/news/iran-concealing-coronavirus-figures-blocking-independent-reporting
https://rsf.org/en/news/iran-concealing-coronavirus-figures-blocking-independent-reporting
https://rsf.org/en/news/iran-concealing-coronavirus-figures-blocking-independent-reporting
https://rsf.org/en/news/iran-concealing-coronavirus-figures-blocking-independent-reporting
https://rsf.org/en/news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election
https://rsf.org/en/news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election
https://rsf.org/en/news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election
https://rsf.org/en/news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election
https://cpj.org/2020/04/iranian-journalist-detained-over-coronavirus-cover.php
https://cpj.org/2020/04/iranian-journalist-detained-over-coronavirus-cover.php
https://cpj.org/2020/04/iranian-journalist-detained-over-coronavirus-cover.php
https://cpj.org/2020/04/iranian-journalist-detained-over-coronavirus-cover.php
https://cpj.org/2020/04/iran-arrests-2-journalists-for-allegedly-sharing-c.php
https://cpj.org/2020/04/iran-arrests-2-journalists-for-allegedly-sharing-c.php
https://rsf.org/en/news/iranians-denied-independent-reporting-ahead-parliamentary-election
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25706&LangID=E
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf
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  وتشـــلر التقاا ر الواادة من  (75)اةفاذ الت اعد البدةيالمســـؤولون الحهوملون رلن ا  تراى يعةآ من ال ـــةه 
  (76)عدة  عون الم ا تراى الزةزاةات، وةق  في األ رة وفي الم ال والمرافل ال ح ل

  وتبقت ( 77) أو مدت عبلهم أعراض المرض  19- وقد  شفت الفحوصات اصارل السعناء رفلرود  وفلد  -   30
اء رةد اذمالهم في الح س ا ةفراد ، وعن اعادة  ـــــعناء ممن  مفومـــــ ل اقوه ايةســـــان تقاا ر عن موت  ـــــعن 

أو ترهر عبلهم أعراض المرض الم  ةزاةات مهترل مد  من ومــــــــــةهم في الحعر   19- أ صــــــــــلبوا رةدوي  وفلد 
 ، وعن ةقآ  عناء الم أجنحل ي حتعز فلها أفراد مسعوةون رسبه جرا م عنف لتةرمهم لبفلرود  ( 78) ال حي 

 
 اإلفراج المؤقت  

ــعناء  - 31 ــما  رايفراج رســــــرا  مؤقت عن الســــ ــبطات لبســــ يقر األملن الةا  رالخطوات التي اتخ تها الســــ
، أصـدا ا  س السـبطل القضـا  ل أمر ن  2020شـ ا /فبرا ر   27و   24راعت اا ذلك من تداملر التخف ف  ففي 

وتم تمد د الســرا  مرتلن اتم ، (79)توجلهللن يســمحان رمنق الســرا  المؤقت لبســعناء ال  ن يســتوفون الشــرو 
  وقدات الروايات الر ــــــم ل أن عدد الســــــعناء ال  ن أ فرج عنهم رســــــرا  مؤقت شــــــهد  (80)2020أياا/ما و  20

 ــــــــــــــعلن رحبول   100 000الم  (81)2020حذاا/ـمااد  3 ــــــــــــــعلن في  54  000 ـ ادة ـتدا عـ ل، منتقب من 
شـخ   ووفقاع لبمةبومات    120  000را  مؤقت عن   وأوادت الحهومل أةل تم ايفراج رسـ (82)ة سـان/أمر آ 19

ــتوفون مةا لر األذب ل الســـــرا  المؤقت، رما في ذلك رســـــبه ااتفاج  الواادة، لم ي منق رةض الســـــعناء ال  ن يســـ
   (83)م الب الكفالل  وقلآ ان تقل م لب ات ايفراج  ان رطلئاع، وأدي في رةض الحا ت الم ااتعاجات

و ساوا األملن الةا  القبل ألن مخططات ايفراج ذ ل قد ا ت ةدت رشهآ كلر متنا ه فئات مةلنل  - 32
من الســــعناء، رمن فلهم الســــعناء الســــ ا ــــلون و ــــعناء الرأ   فمةا لر األذب ل الواادة في األمر ن التوجلهللن 

را م عنف ةطلرة وجرا م تت ـــآ  تســـت ةد من ايفراج رســـرا  مؤقت، ما ا ـــتمناءات قبلبل، من أ د نوا رااتكاث ج
ـراألمن القومي متم ـ اـةت الةقوـ ل المحهو  مهـا عبلهم تتعـاو  ةمس  ــــــــــــــنوات  أـما اذا ـ اـةت الةقوـ ل أـقآ من  
ةمس  ـــــــنوات، ه عه أن يهون الشـــــــخ  قد أمضـــــــم ثبث الةقو ل  وةت عل ل لك، فءن المدافةلن عن اقوه  

__________ 

  /www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/08/2275065  اةرر (75) 

  www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf؛ و /www.isna.ir/news/99011809361  اةرر (76) 

  www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf  اةرر (77) 

  /www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333  اةرر (78) 

-https://edition.cnn.com/2020/03/04/middleeast/iran-coronavirus؛ و https://dotic.ir/news/6643  اةــــرــــر (79) 

response-intl/index.html   

-www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-extends-prison-furloughs-as  اةـــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــر (80) 

coronavirus-death-toll-rises-idUSKBN21G0DV ؛ وwww.reuters.com/article/us-health-coronavirus-

iran/iran-extends-prisoner-furloughs-closure-of-holy-sites-amid-coronavirus-idUSKBN221091 ؛
  www.france24.com/en/20200419-iranian-president-says-prisoner-leave-to-be-extended و

   https://edition.cnn.com/2020/03/04/middleeast/iran-coronavirus-response-intl/index.html  اةرر (81) 

ــرـــــــــــر (82)  -www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248368/iran-s-judiciary-refutes-allegation-of  اةـــــــــ

discriminatory-treatment-of-foreign-inmates ؛ وhttps://tn.ai/2226856  

  www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf  اةرر (83) 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/08/2275065/
http://www.isna.ir/news/99011809361/
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24333/
https://dotic.ir/news/6643
https://edition.cnn.com/2020/03/04/middleeast/iran-coronavirus-response-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/04/middleeast/iran-coronavirus-response-intl/index.html
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-extends-prison-furloughs-as-coronavirus-death-toll-rises-idUSKBN21G0DV
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-extends-prison-furloughs-as-coronavirus-death-toll-rises-idUSKBN21G0DV
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-extends-prisoner-furloughs-closure-of-holy-sites-amid-coronavirus-idUSKBN221091
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-extends-prisoner-furloughs-closure-of-holy-sites-amid-coronavirus-idUSKBN221091
http://www.france24.com/en/20200419-iranian-president-says-prisoner-leave-to-be-extended
https://edition.cnn.com/2020/03/04/middleeast/iran-coronavirus-response-intl/index.html
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248368/iran-s-judiciary-refutes-allegation-of-discriminatory-treatment-of-foreign-inmates
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248368/iran-s-judiciary-refutes-allegation-of-discriminatory-treatment-of-foreign-inmates
https://tn.ai/2226856
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf
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ــ ل، والرعايا األ ــان، والمحاملن، ومزدوجي العنســـــــــ جاةه، والمدافةلن عن البلئل، وأفراد األقب ات الد ن ل ايةســـــــــ
والةرق ل، و  لك  ــعناء الرأ  المحهوملن لمدد لو بل رســبه تهم تتةبل راألمن القومي،   يمهن أن يســتفلدوا  

 من ايفراج رسرا  مؤقت   

ض منق السرا  وفي مقالةتي لهران والبر ، أفادت التقاا ر أن ةا ه و لآ ا دعاء أملن و  ر  اف - 33
، ووادت تقاا ر مماثبل أيضـــــا من  ـــــعون تبر ز وعادل أراد “ ـــــعناء  ـــــ ا ـــــللن”المؤقت لعم ا من يةتبرون 

وو لآ أراد  وأفادت التقاا ر أيضـا أن األفراد ال  ن  اةوا  نتررون المحا مل لمشـاا تهم في ااتعاجات تشـر ن 
ولم ت نف  أ  عمب ل لإلفراج المؤقت رةد اعبن لبسبطل    (84)قد ا رموا من السرا  المؤقت  2019الماةي/ةوفمبر 
حذاا/مااد قالت ه ل ان القضـاة  ـ قومون رمراجةل الكفالل المحددة لألشـخاص المومـوعلن    20القضـا  ل في 

  (85)اذن ا اتعا  التحفري والنرر في تبك الكفالل

 ـتمناء أل ـ اث لب ل أو لم يسـتعه وتشـلر التقاا ر الم أن مهته المدعي الةا  افض مرااا لب ات ا   -   34
ــ قل، والتي تهدد الح اة في   ــح ل المســــ ــت ةد ن من ايفراج المؤقت اكم االتهم ال ــــ لتبك الطب ات  ومن ملن المســــ
ــةود   ــ اماد ةما   ومسـ ــ ل، رمن فلهم  ـ ــتودل، ومزدوجو العنسـ ــر ن  ـ ــان ةسـ رةض الحا ت، محام ل اقوه ايةسـ

ولم يح ـــــــــــآ أ  من ذؤ ء األفراد عبم الرعايل الطب ل الكاه ل أثناء  م ـــــــــــااه ومراد له ا  و امران كاد ر   
  ولم تقبآ جمهوا ل ا ران اي ـبم ل ا  جز  اع التوصـلتلن  ( 86) 19- ا اتعا ، اكم تةرض رةضـهم لفلرود  وفلد 

البتلن قدمتا في الاا ا ــتةرامــها الدوا  الشــامآ رشــلن ايفراج عن الســعناء الســ ا ــللن والمدافةلن عن اقوه  
 ايةسان والمحاملن   

في وعد  الرمـــــا عن عمب ل ايفراج رســـــرا  مؤقت الم امـــــطرارات  19-وأدت المخاوف من  وفلد -   35
تسـةل  ـعون عبم األقآ، ما واود تقاا ر عن ا ـتخدا  القوة المفرلل  ففي مقالةل ةو  ـتان، اةدلةت أعمال  

ــل ان في  ــلبلداا وشـــــ ، الث تكبمت التقاا ر عن  (87)حذاا/مااد عبم التوالي  31و   30الةنف في  ـــــــعني  ـــــ
ن ا ـتخدمت القوة المفرلل لقما    وتفلد التقاا ر أن قوات األم(88)حةر ن  13من المحتعز ن وإصـارل  15مقتآ 

مــا حةرون في وقت  ال في   20ا اتعاجات في  ــعن شــل ان، الث ق تآ ما   يقآ عن  محتعزاع، ه ما و 
حذاا/مااد، أ ــــفرت ا شــــت ا ات التي وقةت في  ــــعن مهاراد   28  وفي (89)عزلل تامل ما منا ا ت ــــا ت

ــلآ لبدموج وفتق ا لناا عبم المحتعز ن، الث ق تآ شـــــــــــخ  وااد وج ر   عن البه قوات األمن لبغا  المســـــــــ
  وقلآ ان رةض األشـــخاص المحهو  عبلهم رايعدا  ع عآ رءعدامهم رســـبه مشـــاا تهم في (90)ةمســـل حةرون 

ا اتعاجات التي وقةت رالســعون  ووقةت امــطرارات أةري في  ــعون تبر ز والفند وعادل أراد و ر ــلبون   
__________ 

  /www.hra-news.org/2020/hranews/a-24369  اةرر (84) 

  https://tn.ai/2232942  اةرر (85) 

  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25803&LangID=E  اةرر (86) 

 /www.amnesty.org و  ؛www.amnesty.org/download/Documents/MDE1322372020ENGLISH.pdf   اةرر (87) 

en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/  

  www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf  اةرر (88) 

ــر (89)  ــرـــــــــــ -www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during  اةـــــــــــ

covid19-pandemic-protests/  

ــرـــــــــــــــــرا (90)  ؛ www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25773&LangID=E  ةـــــــــــــــ
  /www.iranhr.net/en/articles/4178 و

http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24369/
https://tn.ai/2232942
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25803&LangID=E
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1322372020ENGLISH.pdf؛
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1322372020ENGLISH.pdf؛
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1322372020ENGLISH.pdf؛
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_603.pdf
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/iran-prisoners-killed-by-security-forces-during-covid19-pandemic-protests/
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25773&LangID=E
http://www.iranhr.net/en/articles/4178/
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و ـــعن لهران المر ز  عن الطةا ، رمن فلهم محام ل اقوه ايةســـان  وقد أمـــرث الســـعناء في  ـــعن ايفلن 
  (91)في السعون  19-ةسر ن  تودل، ااتعاجاع عبم عد  اتخاذ تداملر لمواجهل جا حل  وفلد

  وا ـــــت دعي عدد من الســـــعناء ال  ن  اةوا في االل  ـــــرا  مؤقت لبةودة الم الســـــعن في أوا آ أياا/ - 36
ــعن لمدة   فآااد أملر ، ا2020ما و  ــادا رحقها رالسـ ــنوات متهم تتةبل راألمن    10لتي تم تل لد الحهم ال ـ  ـ

ــرا  المؤقت في 2019القومي في حث/أكســــــطس  ــان/أمر آ  9، م نحت الســــ ، ولكنها أ مرت رالةودة  2020ة ســــ
  وأما محمود ملهشـــــــتي لنغرود ، وذو مداد وةاشـــــــط في معال اقوه  (92)أياا/ما و 4الم  ـــــــعن ايفلن في 

   (93)حذاا/مااد 7رةد أن أ فرج عنل رســـرا  مؤقت في   2020أياا/ما و   11الةمآ، فقد أ علد الم الســـعن في 
؛ ول لك  ن غي اتخاذ التداملر 19-والســـــــعناء الةا دون الم الســـــــعون يمهن أن يلتوا مةهم رةدوي مرض  وفلد

    (94)اتعا والوقايل منل ومراقبتل في أما ن ا  19-الب مل لتةز ز التلذه لكوفلد

 
 حالة النساء والفحياق - هاء 

   زال األملن الـةا  يشــــــــــــــةر ـرالقبل ا اء ا ــــــــــــــتمراا التمللز عبم أ ــــــــــــــاد ةوج العنس في الـقاةون  - 37
والمماا ل، رما في ذلك ه ما  تةبل رشؤون األ رة وار ل التنقآ والةمآ والمقافل والر امل، فضب عن الوصول  

ضـا  ل  ومن المؤ ـف أن الحهومل لم تقبآ ةبل ا ـتةرامـها الدوا  الشـامآ  ـوي  الم الوتا ف السـ ا ـ ل والق
 توص ل تتةبل رحالل النساء والفت ات  85توص ل من ملن  19

واألملن الةا  يشـعا السـبطات عبم مةالعل أوجل الضـةف التي تةتر  مشـروج القاةون المتةبل رحمايل  -   38
ــروج القاةون المقتر  (، 36، الفقرة A/HRC/43/20     وفر الحمايل الكاه ل لبمرأة )اةرر المرأة من الةنف  فمشــ

  وقد  ( 96) أو تةوه الوصول الم الةدالل و بآ ا ةت اف الفةالل  ( 95) مآ ه ل أاها  تز د من ةطر التةرض لبةنف 
المنزلي في جمهوا ل ا ران اي ــبم ل، عبم كراا ما ادن في مبدان في   ادة الةنف  19- تســببت جا حل  وفلد 

،  ( 97) أةري  و لنما عز ت الســبطات من ةدمات الطوااا ا جتماع ل، الث ا ــتحدثت ةطو  ات ــال لبضــحايا 

__________ 

 https://iranhuman ؛ و /https://time.com/5804725/iran-coronavirus-nasrin-sotoudeh-prisonersاةـــــــــــــرـــــــــــــر   ( 91)  

rights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-be-by-our-families-sides/   

-www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iran-releases-jailed-uk-resident-aras-amiri  اةـــــــــــــــرـــــــــــــــر (92) 

prison.html ؛ وwww.theguardian.com/news/2020/may/05/fears-rise-nazanin-zaghari-ratcliffe-may-

be-returned-to-iran-jail  

ــر (93)  ــرـــــــــــــ -www.hra؛ و www.hrw.org/news/2020/03/12/iran-free-wrongfully-detained-prisoners  اةـــــــــــــ

news.org/2019/hranews/a-21658/  

-www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control  اةـــــــرـــــــر (94) 

of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1  

  https://tn.ai/2098195, article 77 of the proposed bill  اةرر (95) 

-https://persian.iranhumanrights.org/1398/07/the-bill-for-the-protection-dignity-and-security-of  اةــرــر (96) 

women-against-violence/  

  https://iqna.ir/00GKHU  اةرر (97) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/20
https://time.com/5804725/iran-coronavirus-nasrin-sotoudeh-prisoners/
https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-be-by-our-families-sides/
https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-be-by-our-families-sides/
https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-be-by-our-families-sides/
https://iranhumanrights.org/2020/03/coronavirus-nasrin-sotoudeh-if-were-going-to-die-let-us-be-by-our-families-sides/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iran-releases-jailed-uk-resident-aras-amiri-prison.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iran-releases-jailed-uk-resident-aras-amiri-prison.html
http://www.theguardian.com/news/2020/may/05/fears-rise-nazanin-zaghari-ratcliffe-may-be-returned-to-iran-jail
http://www.theguardian.com/news/2020/may/05/fears-rise-nazanin-zaghari-ratcliffe-may-be-returned-to-iran-jail
http://www.hrw.org/news/2020/03/12/iran-free-wrongfully-detained-prisoners
http://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21658/
http://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21658/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://tn.ai/2098195
https://persian.iranhumanrights.org/1398/07/the-bill-for-the-protection-dignity-and-security-of-women-against-violence/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/07/the-bill-for-the-protection-dignity-and-security-of-women-against-violence/
https://iqna.ir/00GKHU
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  وذ رت الحهومـل في تةب قـاتهـا أن مشــــــــــــــروج  ( 98) فـءن ةـدمـات الـدعم المقـدمـل الم النـاج ـات   تزال كلر  ـاه ـل 
  لوفر األمن لبنساء من الةنف ةبل الةمب ل المفض ل الم الت د ل عبم المشروج   القاةون 

 
 وضع األقلياق - واو 

ــتوا عبم  - 39 ــاوا األملَن الةا  القبل  من عد  اتخاذ م اداات يلغاء وتنة ق التمللز القا م رحهم الد ـــ يســـ
التمللز والةنف مـــــــــد أفراد األقب ات ايثن ل ، رما في ذلك التمللز مـــــــــد البها للن  وقد أدي (99)أ ـــــــــاد الد ن

والد ن ل الم وقوج وه ات وإصـــارات واعتقا ت وإصـــداا أاها ، فضـــب عن الســـعن لفترات لو بل والوفاة متهم 
ــ ا /فبرا ر  3تتةبل راألمن القومي  ففي  ــادا رحل   41، أّ د الفرج  2020شـــ لبمحهمل الةب ا اهم ايعدا  ال ـــ
الكرديـل لحضــــــــــــــواذم اجتمـاعـات د ن ـل وتو  ا مواد د ن ـل، رةـد اجراءات ومحـا مـل   ــــــــــــــ ةـل من أفراد األقب ـل 

ــعن لمدة تز د عبم   لم ــ ةل رالســـــ ــان  وقد ا كم عبم جم ا األفراد الســـــ ــتوف المةا لر الدول ل لحقوه ايةســـــ تســـــ
األملن   و شـلر (100) ـنوات، وذ  ر أةهم تةرمـوا لبتة  ه وكلرل من مـروث المةامبل الباةسـاة ل والمهلنل 10

ــوي  ــف الم أن الحهومل لم تقبآ  ـــــــ ــ ل تتةبل رالحر ل الد ن ل  25توصـــــــــ ات من أصـــــــــآ   9الةا  رل ـــــــ توصـــــــ
 تقببها  وي جز  اع ةبل ا تةرامها الدوا  الشامآ  لم أو

 
 أثر الححدياق والجزاءاق اوقحصادية على الحقوق اوقحصادية واوجحماعية - زاي 

( الم أذم ل تقل م االل A/74/273 و A/HRC/43/20الســـــارقلن )أشـــــاا األملن الةا  في تقر ر ل   - 40
اقوه ايةسـان في  ـ اه أ مل اقت ـاديل  بري  وقد أدي تدذوا مسـتو ات المة شـل، وااتفاج التضـخم، وتفشـي  
  ال طالل، وما  بدو فسـادا و ـوء ادااة لألموال الةامل، الم تلج ج السـخط الشـةبي من  ااتعاجات  اةون األول/

ــمبر  ــاديل األةلرة قبل الموااد المرت طل رفرض العزاءات، 2017ديســـــ ــاعه ا جتماع ل وا قت ـــــ   ومن الم ـــــ
وما  رت ط مها من قلود عبم   19-دوا ةخفاض الحاد أل ـــــةاا النفط عبم ال ـــــةلد الدولي، وحثاا جا حل  وفل

النشــــــــــا  ا قت ــــــــــاد  رل مبل  و رات الحهومل في تةب قاتها أةها تةتبر العزاءات كلر قاةوة ل، وتكبمت عن  
 شواكآ رشلن تلثلر العزاءات عبم اقوه ايةسان 

 
 الفقر وأوجه عدم المساواة  

وا ل ا ران اي ــبم ل مومــا ةبف  ففي   تزال التقل مات التي تتناول مدي اةتشــاا الفقر في جمه - 41
من  ـــــــــــهان المدن    14,9، ةب  مر ز األرحان التارا لببرلمان اي راةي الم أن 2019داا ـــــــــــل أجر ت عا  

ية شــــــــــــــون عبم دةـآ   يهفي لتبب ـل مةرم   2017و  2016من  ــــــــــــــهـان الر ف  ـاةوا في عـامي  11,6 و
الفقر ةســــاء  وفي قم و رمان، تقدا النســــ ل المئو ل ا ات اجات األ ــــا ــــ ل  والمبمان ممن ية شــــون تحت ةط 

ــل من  عا   33و  30 مـــــــــــــــــ  ، من  2017في الما ل، عبم التوالي  و النرر الم الز ادة الحادة في تكبفل المة شـ
المتوقا أن تكون مســتو ات الفقر قد ااتفةت  ولما  اةت التقد رات تشــلر الم أن ما يقرث من ة ــف الســهان  

ــااف ة ــون عبم مشــ ــاديلية شــ ــل ا جتماع ل وا قت ــ ــاشــ ــهان يةاةون من الهشــ   (101)ط الفقر، فءن كالب ل الســ
__________ 

  www.radiozamaneh.com/488134؛ و /www.irna.ir/news/83656641؛ و A/HRC/WG.6/34/IRN/1  اةرر (98) 

  13، المادة 1979د توا جمهوا ل ا ران اي بم ل لةا   (99) 

 (100) UA IRN 5/2020, dated 25 March 2020  

  https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1090439  اةرر (101) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/20
https://undocs.org/ar/A/74/273
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/34/IRN/1
http://www.irna.ir/news/83656641/
http://www.radiozamaneh.com/488134
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1090439
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ــاديل  و واجل الســــهان في مقالةات  ــــ ســــتان و بوشــــســــتان و رد ــــتان وةو  ــــتان م ــــاعه اجتماع ل واقت ــ
امــاه ل رســبه المخالر البلئ ل، وتدةي مســتو ات الدةآ، ومحدوديل الفرص المتاال لبح ــول عبم الخدمات  

ــافي لخطر ال طـاـلل  ا جتمـ  اعـ ل، وااتـفاج مةـد ت ال طـاـلل  و مهن أن  تةرض أا ةـل مب لن شــــــــــــــخ  امــــــــــــ
شخ  يةمبون ر واة كلر ا م ل، من جراء الةواقه الناجمل عن أ مل   700  000الطو بل األمد، رمن فلهم  

المبن المتةبقل     و راه األملن الةا  رقبول الحهومل  ب ا أو جز  ا رعم ا التوص ات المحددة(102)19- وفلد
توصـ ل تتةبل   52توصـ ل من أصـآ   50رالحد من الفقر والتي قدمت أثناء ا ـتةرامـها الدوا  الشـامآ، و ـــــــــــــــ 

 رالحقوه ا جتماع ل وا قت اديل  

 
 19-األزمة اوقحصادية وكوفيد  

الولني لبرعايل ، و رجا ذلك جز  ا الم النرا  19-لقد واجهت الحهومل صـةو ات في ااتواء  وفلد - 42
ــةف ا قت ــــاد رشــــهآ أعم رســــبه األثر الترا مي لبعزاءات  وقد تســــبه الو اء في   ــب عن مــ ال ــــح ل، فضــ
ادون صــدمات متزامنل في الةرض والطبه، مما أدي الم ذبو  أ ــةاا النفط والســبا األ ــا ــ ل، فضــب عن  

ــندوه النقد الدولي من توقةاتل لبنمو ا  ــاد  في جمهوا ل ا ران  اةخفاض الطبه المحبي  وةفض صــــــــــ قت ــــــــــ
   (103)2020في الما ل في عا   6اي بم ل وتوقا أن  تراجا الناتج المحبي ايجمالي منس ل 

، وتةرمـــــــــــــــت لبةتقــاد رســــــــــــــبــه تــلةرذــا في 19-تهــا لكوفلــدهوواجهــت الحهومــل تحــديــات في مواج - 43
ــارات رمرض  وفلد(104)التدةآ ــااث في أاقا  ايصــــــــــ ــؤولون عبم  19-  وأثاا التضــــــــــ التي أعبن عنها المســــــــــ

ــفاه ل ــلن اةةدا  الدقل في ايمب  و  اث الشــــ ــواكآ رشــــ ــةلد ن الولني والمحبي شــــ   و لنما ة ــــــحت (105)ال ــــ
الســـــــــبطات الناد رال قاء في منا لهم في أواةر شـــــــــ ا /فبرا ر، فءةها لم تغبل المواقا الد ن ل  ـــــــــوي في أوا آ  

 ة سـان/ 18  وفي (106)حذاا/مااد 27مي داةآ المدن اتم حذاا/مااد، وامتنةت عن فرض اكبه عا  ا ـ 
مق رالســــفر ملن المدن مق لبمحال التعاا ل المنخفضــــل والمتو ــــطل المخالر رالةمآ، و ــــ    وفي (107)أمر آ،  ــــ 

ــي  ومي جد د مبب  4 ــواكآ من امهاة ل  3  574از ران/ وة ل، أ مبب عن اقم ق ا ــــــــــ االل جد دة، مما أثاا شــــــــــ
  وواد أن قراا الحهومل متخف ف تداملر ا اتواء (108)ا اتفاج عقه اةهاء االل ايكبهعودة ايصـارات الم 

، اكم التلثلر الســـــــــببي (109)ا ـــــــــتند الم تقل مات مختبفل لبةواقه ا قت ـــــــــاديل المترت ل عبم عمب ات ايكبه
 المحتمآ ل لك القراا عبم ال حل الةامل 

__________ 

-www.en.eghtesadonline.com/Section-economy-4/32114-covid؛ و /www.irna.ir/news/83745791  اةرر (102) 

outbreak-worsens-iran-business-conditions  

  www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019  اةرر (103) 

ــراـةـــ  (104)  ؛ www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3634624؛ و /www.hamshahrionline.ir/news/491315  رــ
  /www.entekhab.ir/fa/news/537203؛ و /www.icana.ir/Fa/News/444605 و

  https://khabaronline.ir/news/1356510؛ و https://sazandeginews.com/News/7098  اةرر (105) 

  /www.irna.ir/news/83728393  اةرر (106) 

  https://country.eiu.com/iran  اةرر (107) 

  /www.irna.ir/news/83757971  اةرر (108) 

  https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1462301؛ و /www.irna.ir/news/83745791  اةرر (109) 

http://www.irna.ir/news/83745791/
http://www.en.eghtesadonline.com/Section-economy-4/32114-covid-outbreak-worsens-iran-business-conditions
http://www.en.eghtesadonline.com/Section-economy-4/32114-covid-outbreak-worsens-iran-business-conditions
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
http://www.hamshahrionline.ir/news/491315/
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3634624
http://www.icana.ir/Fa/News/444605/
http://www.entekhab.ir/fa/news/537203/
https://sazandeginews.com/News/7098
https://khabaronline.ir/news/1356510
http://www.irna.ir/news/83728393/
https://country.eiu.com/iran
http://www.irna.ir/news/83757971/
http://www.irna.ir/news/83745791/
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1462301
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ــادي - 44 مبلون  1,1ل المترت ل عبم العا حل،  ــــــــحبت الحهومل ولبتخف ف من اخثاا ال ــــــــح ل وا قت ــــــ
في الما ل من الناتج   10، وأعبنت في حذاا/مااد أةها  ــتســتممر ةحو (110)دو ا من صــندوه التنم ل الولني

  وتتوةم ةطل التحفلز ا قت ـــــــــــاد  (111)19-المحبي ايجمالي في تداملر ايكاثل وايةةاش المتةقبل رهوفلد
ل عبم األ ــــر المة شــــ ل الضــــة فل في الاا الرعايل ا جتماع ل لفترة أول ل مدتها أا ةل تو  ا مســــاعدات مال 

ــهر ــا الم تزو د (112)أشــــ ــةم الخطل أيضــــ ــ ل رقرض دون فا دة لمرة واادة 23  وتســــ ــرة مة شــــ    (113)مبلون أ ــــ
الةا  أ ـهمها المت ة ل ولتوللد الدةآ و ـد فعوة الةعز في الملزاة ل، لرات الحهومل في ة سـان/أمر آ لبتداول 

مب لن دو ا من  5والفا ض من أصـــولها الماديل و ـــنداتها   ما لببت قرمـــا لاا ا قدال  (114)شـــر ل 18في 
 از ران/ وة ل    زال قلد النرر   10، و ان الطبه في (115)صندوه النقد الدولي

 
 األثر على قطاع الصحة  

(،  ترتــه عن  A/74/273و  A/HRC/43/20رقلن ) مــا أمر  األملن الةــا  في تقر ر ــل الســــــــــــــــا - 45
العزاءات والقلود الم ـــــره ل أثر  ـــــببي شـــــد د عبم قطاج ال ـــــحل  واكم أن جمهوا ل ا ران اي ـــــبم ل تنتج 

، فءةها تةتمد في اةتاج تبك األدو ل عبم ا ـــتلراد المواد (116)و ل المســـتخدمل محب افي الما ل من األد  97قرارل 
ــل األجنب ل الب مل لةبج األمراض  2018الخا   ومن  عا   ــ ــــ ــ حت النداة ذي لارا األدو ل المتخ ــــ ، أصــــ
لـث ، ا(118)من التحـديـات التي  واجههـا قطـاج ال ــــــــــــــحـل 19-  وفـاقمـت جـا حـل  وفلـد(117)الفتـا ـل أو النـاداة

ــاملن رلمراض مةقدة   ــم الم ـــــــ ــتل مب لن من المرمـــــــ ــةاا أثرت عبم ةحو  ـــــــ عبت   ادة اادة في األ ـــــــ ــ   ـــــــ
  وقدمت الحهومل أ ـــــــماء شـــــــر ات من القطاج الخاص وأ دت أن تبك الشـــــــر ات أوقفت توا د (119)مزمنل أو

، رما في ذلك من   أصــناف الو ل من األدو ل والمةدات الطب ل الم جمهوا ل ا ران اي ــبم ل رســبه العزاءات
 ، وأشاات الم أن ذلك أدي الم ااتفاج في مةد ت الوه ات   19-تفشي  وفلد

__________ 

  http://khabaronline.ir/news/1373601  اةرر (110) 

  www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I  اةرر (111) 

  /www.irna.ir/news/83718476  اةرر (112) 

ــرــــــــر   ( 113)    Error! Hyperlink ؛ و www.eghtesadonline.com/n/2CBS؛ و /www.isna.ir/news/99022316906اةــــــ

reference not valid. ؛ و www.ft.com/content/9ee6f251-f3ee-4d42-8cac-e372f8564088    

  www.focus-economics.com/countries/iran  اةرر (114) 

-www.tasnimnews.com/en/news/2020/03/12/2221922/iran-applies-for-5-billion-loan-from-imf  اةـــرـــر (115) 

to-battle-coronavirus  

  https://ifpnews.com/iran-producing-97-of-medicines-it-needs-domestically  اةرر (116) 

  /www.mehrnews.com/news/4688345  اةرر (117) 

-www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248171/sanctions-relief-not-enough-to-help-iran  اةـــرـــر (118) 

stop-coronavirus-richard-nephew ؛ وwww.isna.ir/news/98050703466/ ؛ وhttps://edition.cnn.com/ 

2019/02/22/middleeast/iran-medical-shortages-intl/index.html ؛ وwww.nytimes.com/2018/11/11/ 

world/middleeast/iran-sanctions.html ؛ وhttps://financialtribune.com/articles/economy-business-and-

markets/93564/impact-of-us-sanctions-on-irans-healthcare-sector ؛ وwww.irna.ir/news/83236255/  

  www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30083-9/fulltext  اةرر (119) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/20
https://undocs.org/ar/A/74/273
http://khabaronline.ir/news/1373601
http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I
http://www.irna.ir/news/83718476/
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و حســه مةبومات تبقتها مفومــ ل اقوه ايةســان تفلد التقاا ر أن العزاءات ا ما تكون قد أمــةفت   - 46
(   52الم  48، الفقرات A/HRC/43/20قـــداة ةرـــا  الرعـــايـــل ال ــــــــــــــح ـــل عبم تعـــد ـــد مخزوةـــاتـــل )اةرر 

واةخفضـــــــت صـــــــاداات مةدات الوقايل الشـــــــخ ـــــــ ل من ا تحاد األواو ي الم جمهوا ل ا ران اي ـــــــبم ل من  
، وذو ما ي ستشف منل أن مخزون الببد من ذ ل المةدات  2019مبلون  واو في عا    13مبلون  واو الم   39

ــاع    ووفقاع يفادات من األو ــــا  الطب ل، وصــــآ عدد المتوفللن من (120)رالفةآ قبآ ابول العا حل ان منخفضــ
رســــبه ةق  مةدات    2020از ران/ وة ل  7فرد اتم   110ما عددل  19-األل اء والممرمــــلن رســــبه  وفلد

الحهومل عبم   و ايمــــافل الم القلود التي تحد من قداة  (122)والنق  في أعداد موتفي التمر ض (121)الوقايل
، فءن قبل شـــر ات النقآ التي تركه في ةقآ الســـبا (123)الح ـــول عبم الةمبت األجنب ل لشـــراء البوا   الطب ل

أدي أيضـــــا   19-المســـــتوادة الم جمهوا ل ا ران اي ـــــبم ل رســـــبه القلود الحدوديل المتةبقل رالعزاءات و وفلد
    (124)الم تةطلآ  ب آ ايمداد

ــد  لعا حل وقد دعا  - 47 األملن الةا  الم الغاء العزاءات التي يمهن أن تقوض قداة الببدان عبم الت ــــ
  وذ رت مفومـــــل األمم المتحدة الســـــام ل لحقوه ايةســـــان أيضـــــا أن ا  ـــــتمناءات من تداملر (125)19- وفلد

مةدات والبوا    العزاءات أل ــــــ اث اةســــــاة ل  ن غي أن ي ةطم لها أثر وا ــــــا وعمبي، ما ايذن فواا و مروةل لب
  وقد أ د ذ ل الدعوات  آ من المقرا الخاص المةني راألثر الســــببي لبتداملر القســــر ل (126)الطب ل األ ــــا ــــ ل

  (128)والمقرا الخاص المةني رالحل في الغ اء (127)ا ةفراديل في التمتا رحقوه ايةسان

 
 الجزاءاق واإلعفاءاق ألسباب إنسانية واوسحثناءاق واألذون   

ا  ـــــــــــــتمناءات واألذون والســـــــــــــ ا ـــــــــــــات المتةبقل رمنق ”تؤ د اهومل الو يات المتحدة األمر ه ل أن  - 48
في الاا ةرا     “التراة   القا مل يجراء المةامبت المت بل رالةمآ ايةساةي و بمل الطلران  ترآ  اا ل

؛ 54، الفقرة A/HRC/43/20  وأعرث األملن الةــا  في تقر ر ــل الســـــــــــــــارقلن )اةرر (129)العزاءات المنطبل

__________ 

-www.bourseandbazaar.com/articles/2020/3/20/new-european-limits-on-medical-gear-exports  اةــــــرــــــر (120) 

put-iranians-at-risk  

  https://salameno.ir/detail/51148326  اةرر (121) 

-www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30083؛ و https://cutt.ly/eyWdwbSاةرر   ( 122)  

9/fulltext   

ــرــــــــــــــــــر (123)  -www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us  اةــــــــــــــــ

sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-

3a9799c54512_story.html ؛ وwww.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis  

-https://foreignpolicy.com/2020/03/03/iran-coronavirus-spreads-sanctions-covid19-iranian  اةـــــــــــــرـــــــــــــر (124) 

doctors-fear-worst/  

ــر   ( 125)   ــرـ -www.un.org/sg/en/content/sg/note ؛ و www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-itاةـ

correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-member   

  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E  اةرر (126) 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E  اةرر (127) 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E  اةرر (128) 

  /www.state.gov/remarks-to-the-media-3  اةرر (129) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/20
http://www.bourseandbazaar.com/articles/2020/3/20/new-european-limits-on-medical-gear-exports-put-iranians-at-risk
http://www.bourseandbazaar.com/articles/2020/3/20/new-european-limits-on-medical-gear-exports-put-iranians-at-risk
https://salameno.ir/detail/51148326
https://cutt.ly/eyWdwbS
http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30083-9/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30083-9/fulltext
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us-sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us-sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us-sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
http://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisi
https://foreignpolicy.com/2020/03/03/iran-coronavirus-spreads-sanctions-covid19-iranian-doctors-fear-worst/
https://foreignpolicy.com/2020/03/03/iran-coronavirus-spreads-sanctions-covid19-iranian-doctors-fear-worst/
http://www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it
http://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-member
http://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-member
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E
http://www.state.gov/remarks-to-the-media-3/
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م ( عن قبقل من أن ايجراءات التنر م ل المةقدة، ومحدوديل  ـــــــــــــبآ الوصـــــــــــــول ال62، الفقرة A/74/273 و
الخدمات الم ـــــــــــــره ل كلر المشـــــــــــــمولل رالعزاءات، والنق  في الةمبت األجنب ل، وايفرا  في ا متمال من  

،  بها عوامآ تحد اتم من المةامبت ذات الطارا ايةســـــــــاةي  (130)جاةه األلراف المالمل المحتمآ أن تتلثر
  أةشــلتل ألماة ا وفرةســا والممبكل  حذاا/مااد، في الاا صــك دعم الم اد ت التعاا ل ال  31وقد أ ةعزت في 

  وفي (132)أول صـفقل من ةوعها ،(131)المتحدة لت سـلر ت ـد ر السـبا األ ـا ـ ل الم جمهوا ل ا ران اي ـبم ل
من ةبل ا تفـاه  (133) ـاةون الـماةي/ ـنا ر، أعبـنت اهومـل الو ـيات المتحـدة عن اتمـا  مةـامـبل مـالـ ل أولم 30

  تزال  (135)  كلر أن متطب ات م ل الةنايل الواج ل التي  ن  عبلها ا تفاه(134)السـو سـر  لبتعااة ايةسـاة ل
ــات المـــال ـــل أو   تكون قـــاداة عبم تقـــديم المةبومـــات المطبو ـــل   تملر شــــــــــــــواكـــآ من أن تتردد المؤ ــــــــــــــســــــــــــــ

 (   55و  44، الفقرتان A/HRC/43/20 )اةرر

ــتلراد  وع - 49 ــمق را ــ ــناف الغ ا  ل واألدو ل والبوا   ”بم الركم من التراة   الةامل التي تســ رةض األصــ
، وتســت ةد فئات مةلنل من (137)دو ا  500  000، فءن ذ ل التراة   محدد  ــقفها في (136)“الطب ل األ ــا ــ ل

ــتخدامها النها ي ــناف المداجل في   وذناد عدد (138)المواد رســـــبه الشـــــواكآ المتةبقل رااتما ت ا ـــ من األصـــ
قا مل و ااة ال ـــــحل والتةب م الطبي المتةبقل رل مر اات اجات الو ااة الحااا، والتي تم تحد دذا لغرض مواجهل  

  وقد اةخفض عدد التراة   الخاصــل الممنوال لبشــر ات (140)، وذي تتطبه ترة  ــا ةاصــا(139)19- وفلد
الم   2016لب اع في الر ا األةلر من عا    220 ل من الةامبل في الت ـــــــــــــد ر الم جمهوا ل ا ران اي ـــــــــــــبم

   (141)2019لب اع في الر ا األول من عا   36

__________ 

  www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/06/1906_Sanctions-and-Humanitarian-Action.pdf  اةرر (130) 

ــر (131)  ــرـــــــ -https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57475/statement-high-representativevice-president  اةـــــــ

federica-mogherini-creation-instexinstrument_en  

 .www.diplomatie ؛ وwww.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/instex-transaction/2329744  اةــرــر (132) 

gouv.fr/en/country-files/iran/news/article/iran-instex-q-a-from-the-press-briefing-31-mar-20  

  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm890  اةرر (133) 

   www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdfاةرر    ( 134)  

ــرــــــــــــــــــر (135)  -www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us  اةــــــــــــــــ

sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-

3a9799c54512_story.html ؛ وwww.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-

sanctions-harm-iranians-right-health  

   www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdfاةرر    ( 136)  

  www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_gle.pdf  اةرر (137) 

   www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdfاةرر    ( 138)  

   https://en.mehrnews.com/news/156654/Zarif-publishes-list-of-Iranian-health-ministry-requirementsاةرر    ( 139)  

  www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/gtsr_gl8.pdf  اةرر (140) 

ــرــــــــــــــــــر (141)  -www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us  اةــــــــــــــــ

sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-

3a9799c54512_story.html  
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https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm890
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdf
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http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us-sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
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https://en.mehrnews.com/news/156654/Zarif-publishes-list-of-Iranian-health-ministry-requirements
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و   زال األملن الةا  يشــــــــةر رالقبل من  ون القلود الم ــــــــره ل قد أعاقت جهود ايكاثل التي م لتها  - 50
المترا م لحــا ت التــلةر في    و ســــــــــــــبــه األثر 2019األمم المتحــدة وكلرذــا من جهود ايكــاثــل لوال عــا  

ــةلد الدولي،   ــراء عبم ال ـــ ــول األجنب ل وفي اةعا  عمب ات الشـــ ــول عبم تراة   مهته مراق ل األصـــ الح ـــ
ــل عبم المةامبت المال ل،  واجل   وما ــارات المحب ل، والقلود المفرومـ ــةو ات في تعد د الحسـ ــادف من صـ ي  ـ

بم ل صـــةو ات جمل في تنفل  عمب اتل  والقداة  المحدودة  فر ل األمم المتحدة القطر  في جمهوا ل ا ران اي ـــ 
لألمم المتحدة وشـر ا ها المنف  ن عبم تقديم ةدمات عال ل العودة واسـنل التوقلت تؤثر عبم من  وجدون في  
أشـــــد الرروف مـــــةفاع، رما في ذلك النســـــاء واأللفال واأل ـــــر المنخفضـــــل الدةآ ومـــــحايا الكواان الطب ة ل  

 جئون والمهاجرون والب

  
 الحعاون مع اآللياق ومفوضية األمم المححدة لحقوق اإلنسان  -   ثالثا  

 الحعاون مع هيئاق معاهداق حقوق اإلنسان  - ألف 

يشـعا األملن الةا  جمهوا ل ا ران اي ـبم ل عبم تقديم تقاا رذا الدوا ل المت ة ل الم ذلئات مةاذدات   -   51
رمــا في ذلــك التقــاا ر الــدوا ــل المقــدمــل رموجــه الةهــد الــدولي الخــاص اقوه ايةســـــــــــــــان التــارةــل لألمم المتحــدة، 

ــاء   ــاديل وا جتماع ل والمقاه ل، واتفاق ل القضـ ــ ل، والةهد الدولي الخاص رالحقوه ا قت ـ ــ ا ـ رالحقوه المدة ل والسـ
، عبم التوالي   2018 و   2014و    2013عبم جم ا أشـــهال التمللز الةن ـــر ، التي تلةر تقديمها من  األعوا  

ــاداة عن ذلئات المةاذدات  وقد  رات الحهومل ايعراث  ــا ا متمال لبتوصــــ ات ال ــ ــعا األملن الةا  أيضــ و شــ
 عن التزامها رالةمآ ما اخل ات الدول ل لحقوه ايةسان وتقديم تقاا رذا الدوا ل المتلةرة   

ن التوصـــــــــــ ات التي تبقتها أثناء العولل و ةرث األملن الةا  عن أ ـــــــــــفل ا اء افض الحهومل لةدد م -   52
المالمل من ا تةرامها الدوا  الشامآ رخ وص الت د ل عبم ال هود الدول ل لحقوه ايةسان  فقد افضت 

ــ ل واادة، وقببت جز  اع   27الحهومل  ــ ل، وقببت توصـ ــ ات من   3توصـ ــ ات، وأاالت عبما رخمس توصـ توصـ
لت ــــد ل عبم المةاذدات الدول ل لحقوه ايةســــان وةرا  اوما  توصــــ ل تبقتها ه ما  تةبل رءمهاة ل ا 36أصــــآ 

 األ ا ي لبمحهمل العنا  ل الدول ل 

 
 الحعاون مع اوسحعراض الدوري الشامل - باء 

، شــــااد وفد مر ا ــــل أملن المعبس األعبم لحقوه ايةســــان في 2019تشــــر ن الماةي/ةوفمبر  8في  - 53
 ــــبم ل في  ــــ اه العولل المالمل من ا ــــتةرامــــها الدوا  الشــــامآ   اواا تفاعبي أ جر  ما جمهوا ل ا ران اي

و راه األملن الةا  متبك المشــــــاا ل، رما في ذلك تقديم التقر ر الولني لعمهوا ل ا ران اي ــــــبم ل عن تنفل  
 التوص ات المنبمقل عن دواة ا  تةراض الماة ل  

ــتةراض  - 54 ــ ل؛ قببت م  329وتبقت الحهومل ةبل ا  ــــــــ ، وأاالت  45، وقببت جز  ا 143نها توصــــــــ
ــ ات أو ا تفت    123، ملنما افضــــت 18عبما مــــــــــــــــــ  ــ ل  وأومــــحت الحهومل أةها افضــــت رةض التوصــ توصــ

رـاياـالـل عبمـا رـال ةض اخةر ألن تـبك التوصــــــــــــــ ـات تتةـااض ما قواةلن البـبد أو ألةهـا، اكم أذم ـل أذـدافهـا  
 (   2، الفقرة A/HRC/43/12/Add.1اةرر العوذر ل، تتضمن لغل كلر مب مل وافترامات مةل ل )

و شعا األملن الةا  الحهومل عبم ايشراد الفةبي لبعهات الفاعبل في المعتما المدةي والمؤ سات   - 55
 مم المتحدة لتنفل  التوص ات  والمنرمات المةن ل األةري، متم تةلن، وعبم التماد المساعدة التقن ل من األ

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/12/Add.1
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 الحعاون مع اإلجراءاق الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان - جيم 
ــان، رةـد تةبلل دواـتل الـمالـمل واألا ةلن رســـــــــــــــبه 2020في حذاا/مـااد  - 56 ، ـقا  معبس اقوه ايةســــــــــــ

 ل، عبم  ، متمد د و يل المقرا الخاص المةني رحالل اقوه ايةســـــــــان في جمهوا ل ا ران اي ـــــــــبم19- وفلد
ــتئناف المعبس دواتل المالمل  ــبت الم ةها تها، الم الن ا ـــــ ــتمنا ي، الم جاةه و يات أةري وصـــــ ــاد ا ـــــ أ ـــــ

ــل  15واألا ةلن، المقرا أن يهون في  ، اجتما المقرا  2020حذاا/مـــــااد  10  وفي 2020از ران/ وة ـــ
في جن ف  و راـه األملن   الخـاص ما المممـآ اـلدا م لعمهواـ ل ا ران اي ــــــــــــــبم ـل ـلدي مهتـه األمم المتحـدة

الةا  م لك التفاعآ و شــــــــــعا الحهومل عبم مواصــــــــــبل ذ ا الحواا وعبم دعوة المقرا الخاص لز ااة جمهوا ل  
 ا ران اي بم ل  وقدمت جمهوا ل ا ران اي بم ل أيضا تةب قات عبم تقاا ر المقرا الخاص 

خاص المةني رحل  آ اةســـــــــــــان في ، دعت الحهومل المقرا ال2019وفي  اةون األول/ديســـــــــــــمبر  - 57
 التمتا رلعبم مستوي ممهن من ال حل البدة ل والةقب ل لز ااة جمهوا ل ا ران اي بم ل  

، أصـــــــــــــدا المهبفون  2020از ران/ وة ل   15و   2019تشـــــــــــــر ن الماةي/ةوفمبر  14وفي الفترة ملن  - 58
شــــلن االل اقوه ايةســــان في جمهوا ل  مبكاع ر  14م اةات عامل و  6مو يات في الاا ايجراءات الخاصــــل 

    (142)ا ران اي بم ل  وادمت الحهومل عبم اثنلن من تبك الببكات

 
 الحعاون مع مفوضية األمم المححدة لحقوق اإلنسان - دال 

 راه األملن الةا  رالحواا القا م ملن اهومل جمهوا ل ا ران اي ـــبم ل ومفومـــ ل اقوه ايةســـان،   - 59
الحهومل عبم مواصــبل وتةز ز تفاعبها ما المفومــ ل في معال التةاون التقني  و رات الحهومل في  و شــعا 

 تةب قاتها ايعراث عن ا تةدادذا لمواصبل ذلك التفاعآ 

وأثـاا  ـآ من المهتـه التنفلـ   لألملن الةـا  ومفومــــــــــــــ ـل اقوه ايةســـــــــــــــان ما الحهومـل في عـدة  - 60
ــواكآ المتةبقل رحالل ا ــ ل  منا ـــ ات الشـ ــ ك، وتســـةم المفومـ أللفال العاةحلن المةرمـــلن لخطر ايعدا  الوشـ

 الم التةاون الفةال ما السبطات رشلن قضاء األادان 

  
 الحوصياق  -  رابعا  

 بناء على هذا الحقرير، فإن األمين العامت - 61

إعادام يحا  الحكوماة على إلءااء عقوباة اإلعادام، واعحمااد ومل العمال بااا فورا ، وح ر  )أ( 
 األطفال الجانحين في جميع ال روف، وتخفيل األحكام الصادرة بحقام؛

يح  الحكومة أيضااا على أن تكفل الوفاء بالمعا ير الدولية للمحاكمة العادلة، وو ساايما  )ث( 
عن طريق إفسااااااااااام المجااال أمااام جميع المااديعى عليام، بمااا في ذلاار المحامون بااارتكاااب جرائم ضااااااااااد  

ساااااااااحعااناة بمحاامم من امحياارهم مالل مرحلاة الححقيق األولي وجميع المراحال الالحقاة من  القومي، لال األمن
 اإلجراءاق القضائية؛

__________ 

 (142) IRN 1/2019 ؛ وIRN 4/2019 ؛ وIRN 5/2019 ؛ وIRN 7/2019 ؛ وIRN 8/2019  
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يحاا  كااذلاار الحكومااة على أن تفرج فورا  عن جميع األحاااااااااخااا  المححجزين اححجااازا  )ج( 
مي،  تعساااافيا  لممارسااااحام بصااااورة مشااااروعة حرياتام في الرأي والحعبير وتكوين الجمعياق والحجمع الساااال

تكفال ييماا  خحخاذ من تادابير أمنياة في المساااااااااحقبال في حااوق اوححجااجااق أن تكون موافقاة للمعاا ير   وأن
الدولية، بما في ذلر المبادئ األسااااااساااااية بشاااااةن اساااااحخدام القوة واألسااااالحة النارية من جانب الموظفين  

 ؛المكلفين بإنفاذ القوانين

وحاااافاف وفعال تجريه هيئة مسااااحقلة ومحا دة يح  الحكومة على القيام بححقيق فوري  )د( 
في اساااااااحخدام القوة المفرطة والمميحة أثناء اوححجاجاق، وكذلر في حاوق الوفاة أثناء اوححجاز والحقارير 
الحي تفيد وقوع أعمال تعذ ب أو غيره من ضاااااروب ساااااوء المعاملة، كما يحثاا على مقاضااااااة ومحاسااااابة  

القانون الذ ن تثبت مساااااااااؤوليحام عن إصااااااااادار أو تنفيذ األوامر  المساااااااااؤولين الحكوميين وموظفي إنفاذ 
 الصلة؛ ذاق

يح  الحكومة أيضااا على ضاامان الحق في حرية الرأي والحعبير، وضاامان أن يكون أي  )ه( 
تقييد لاذا الحق، على حااااااابكة اإلنحرنت ومارجاا، محفقا مع معا ير الحقييد المساااااااموم به بموجب القانون 

 ؛الدولي لحقوق اإلنسان

يح  الحكومة كذلر على أن تفساااام المجال للمدافعين عن حقوق اإلنسااااان والمحامين  )و( 
والصااحفيين والكحياب والناحااطين في مجال حقوق العمل والفنانين والمدافعين عن البيئة ليضااطلعوا بةدوارهم 

وأن توسااااع من  بةمان وحرية، دون موف من المضااااايقة أو اوعحقال أو اوححجاز أو المالحقة القضااااائية، 
لحشامل جميع المححجزين الذ ن   19-نطاق ساياساة اإلفراج عن الساجناء بسارام مؤقت في ظل جائحة كوفيد

 و يشكلون أي تاد د للسالمة العامة؛  

يح  الحكومة على اتخاذ المزيد من الخطواق للقضاااء على جميع أحااكال الحمييز ضااد  ) ( 
 حان من اونحااكاق األمرى لحقوق اإلنساااااااان، وفقا  للمعا ير  النسااااااااء والفحياق، وتنفيذ تدابير فعالة لحما

 الدولية، كما يحثاا على تعزيز مشاركحان على قدم المساواة في الحياة العامة؛

يح  الحكومة أيضاااااااا على كفالة حقوق جميع األحاااااااخا  الذ ن  نحمون إلى األقلياق  ) ( 
ضااد هؤوء األحااخا ، واإلفراج فورا  ودون حاار    اإلثنية أو الد نية، وعلى الحصاادي لجميع أحااكال الحمييز

 عن جميع األحخا  المسجونين بسبب ممارسة حقام في حرية الد ن أو المعحقد؛

يشير إلى الححدياق اوقحصادية والمالية الحي تواجااا جماورية إ ران اإلسالمية، ويح   ) ( 
طاء الحدابير الحي من قبيل اإلعفاءاق  الدول الحي تفرض جزاءاق على اتخاذ الخطواق المناسابة لضامان إع

ألسااااااباب إنسااااااانية مفعوو  فوريا وعمليا وواسااااااع النطاق من أجل الحقليل إلى أدنى حد من اآلثار الضااااااارة  
 الناجمة عن تلر الجزاءاق ومن وقعاا على حقوق اإلنسان؛

 دعو الحكومة إلى الحصاااااد ق على اتفامية القضااااااء على جميع أحاااااكال الحمييز ضاااااد  ) ( 
واتفامية مناهضاااااااااة الحعذ ب وغيره من ضاااااااااروب المعاملة أو العقوبة القاساااااااااية أو الالإنساااااااااانية  المرأة؛

والبروتوكول اومحياري الثاني الملحق بالعاد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والساااااااياساااااااية،    الماينة؛ أو
  ن اومحفااء القساااااااااري؛واوتفاامياة الادولياة لحمااياة جميع األحاااااااااخاا  مالااادف إلى إلءااء عقوباة اإلعادام؛ 

رهم؛ واوتفاقيحين األسااااسااايحين لمن مة   واوتفامية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المااجرين وأفراد أخسااام
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(، واتفاااميااة حق الحن يم 87)رقم  1948العماال الاادوليااة، اتفاااميااة الحريااة النقااابيااة وحمااايااة حق الحن يم، 
 (؛98)رقم  1949والمفاوضة الجماعية، 

الحكوماة على تقاديم الحقاارير الادورياة المحاةمرة إلى هيئااق المعااهاداق، وياياب  يشاااااااااجع )د( 
بااالحكومااة أن تنفااذ الحوصاااااااااياااق المقاادمااة من هيئاااق المعاااهااداق والمكلفين بووياااق في إطااار اإلجراءاق 

 الخاصة، وأن تحعاون مع المقرر الخا  المعني بحالة حقوق اإلنسان في جماورية إ ران اإلسالمية؛

شاااجع الحكومة على مواصااالة الحفاعل مع مفوضاااية حقوق اإلنساااان في محابعة جميع ي )ل( 
الحوصاااااياق المقدمة في تقارير األمين العام والحوصاااااياق الصاااااادرة عن اآللياق الدولية لحقوق اإلنساااااان،  

 في ذلر اوسحعراض الدوري الشامل. بما
 


