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تقريررر المقررررة ال الررة المعالررة بقالررة حقرروق اإلنسرران رري مهوريررة
إيران اإلسالملة* **
مذكرة من األمانة
تتشرررا األما ررن حتر إ جمر قو اررس ن ررري اا قرراإ ت ريررر اي ررررة ا ا ررن اي نجمررن الررن
ن ر ررري اا ق ر رراإ ي انرري ر ررن قير ر رراإ اا ر ررأمجمنع الً ر ررا جا ر ررا ع الر ر ر الع ر ررد عم ر ررأ حت ر ر ررار
اجملاس  .١9/3١وي ا الت ريرع ت رض اي ررة ا ا ن التطررات اليت طررالت عارح نالرن ن رري
اا قاإ من ت دمي ت ريرر ايلارا القراحتا حتالر يرن قو اةم جمرن ال امرن ي اوردرا اااايرن والقرب
ي تشرين الثاين /رفمرب .٢٠١6
وقررد ع ر اررس ن ررري اا قرراإ الق رجمدة جا ررا م ررررة ا ررن م نجمررن الررن ن ررري
اا قاإ ي انررين قيراإ اا أمجمن ي اورته الثالثن والثأث ع اي راة ي اليارل /بتمرب .٢٠١6
ويرجز الت ريرر األ شرطن الريت اعرطا ملرا اي رررة ا ا رن منر ت جمجمننراع ويردرس ال رايا
اةاريررن وي رررض حت ررا مررن النررد التطررررات وال ثر ررا قاانررا ي نال رن ن ررري اا قرراإ ي ر ا
الباد.

__________

*
**

قدم ا الت رير حت د ايرعد اي رر تجمجن يشاورات مع الدولن اي نجمن.
ي مم مرفا ا الت رير ما ورا حتالا ن اليت قدم ملا ف ط.
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أوالا -مقدمة
 -١ع اس ن ري اا قاإ الًا جا ا م ررة ا ن م نجمن الن ن ري اا قاإ ي
انرريررن قي رراإ اا ررأمجمن ي اورترره الثالثررن والثأث ر ع اي ررراة ي اليارل /رربتمرب  .٢٠١6وي رردم
ا الت رير عمأ حت رار اجملاس .١9/3١
 -٢وقررد تا ر اي ررررة ا ا ررن من ر ت جمجمننررا عررداا ب ر ا مررن الر ررار والجرررت مشرراورات مررع
خمتا ررا من م ررات اجملتم ررع اي رردينع ررا ي ذل ررف اين م ررات ر ر ر االرمجم ررن وايفل ررروإ واحمل ررامرإ
وال ررحايا .وعررما ا ررتمرار ااحتررأة عررن نالررن ن ررري اا قرراإ ي انرريررن قي رراإ اا ررأمجمنع
ال ت اي ررة ا ا ن ي ا عتبار الي ا الر ار اليت حت ث ملا ايلاا القاحتا حتالر ين منر ت ردمي
ت ريررر األ ر قو اةم جمررن ال امررن .ول ر لف فررلإ ر ا الت ريررر يشررم الف ر ة مررن نزيراإ/ير جمرره قو
ا رإ األول/ايقمرب  .٢٠١6وقد ورات ت اجم ات من نلرمن انررين قيراإ اا أمجمن وال ِ
امر
مننا ي الت رير ما يت اا حتالرقارع .وت رب اي ررة ا ا ن عن امتناهنا يا ق ّدم من ت اجم رات وتتطارع
قو الت اوإ ي ايقت ب .
 -3وتأنظ اي ررة ا ا ن قرن تفاعر االرمرن مرع ااجررا ات ا ا رن مرن رأل زيرااة
اارار مع ايلاا القاحتا حتالر ين واعرات الزيارة اليت و ّجن ي عرام  ٢٠١5قو اي ررر ا را
اي ين حتااا ي ال ا واي رر ا ا اي ين حتالت ث القايب لاترداحت ال قررين ا فراايرن عارح التمترع
ر ررري اا قر رراإ( .)١ر ر ر الهنر ررا تأنر ررظ الإ االرمر ررن ا ت ب ر ر حت ر ررد الطابر ررات الر رريت قر رردمنا من ر ر
عررام  ٢٠٠٢اي رررروإ ا ا رررإ اي نجمرررإ حتا ررت أل احملررام وال رراةج و ررا ت ااعرردام ررار
ال ررا الو حت ررلجرا ات م رررجزة الو ت ق ررفاج و ري ررن ال رردين الو اي ت رردج وحت ررايا األقاجم رراتج وحتت زي ررز
ومحاين ااا ي نرين الررال والت بر ج والريت قردمتنا األفرقرن ال امارن اي نجمرن قر لن التمجمجمرز عرد ايررالة
ي ال ا رإ وايمار نج و ا ت ا تفا ال قر الو ر الطرعيج وحتا نتجاز الت قفي(.)٢
 -٤وت ا اي ررة ا ا ن ألإ اي ارمات اليت تا تنا ا تلشا عن ال قن ماحرر ي
نالن ن ري اا قراإ ي البارد .و ترزال ااالرن ايت ا رن حتا رت أل ال راة واحملرام ونريرن الت بر
وا ررتمدام ا نتجرراز الت قررفي م رردعاة لا اررا الشررديد .وتأنررظ ال رره ررر ا عررطأ حت ررب
التداحت ع وللن ما زال يت ّ ت جمجمم تنفجم ا وفاعاجمتنا.

 -5وي  ١9ررا رإ األول/ايق ررمرب ٢٠١6ع وق ررع الر رررجمس نق ررن رون رراين الصر رجم ن الننارجم ررن
يجمثرراي ن ررري اي رراطن و شررر واعررا االرمررن قو ال م ر مررن الج ر تنفجم ر تنفجم ر ا تامررا .ويت ررمن
ايجمثرراي  ١٢٠مررااة وي طرري مرعررن وا ر ن مررن اا ررري ت ر اوب حتر ااررا ي نريررن الررال والت ب ر
والصررحافنع وي ااصرررل عاررح اي ارمرراتع وي ال دالررنع ون ررري األقاجمررات واةماعررات ااثنجمررنع
وااررا ي احملا مررن ال االررنع ون ررري ايررالة .ووف ررا لامجمثررايع رجم رم الرررجمس حتت جمر مقرراعد ررا
لتنقرجما التررداحت اينا رربن لتنفجمر ايجمثرراي وا اذ ررا وت رردمي ت ررارير ررنرين عررن الت رردم احملرررز ي تنفجمر

__________

()١
()٢
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رج ن وت مر ي الإ تنفر عارح عرر ي رزز ايشرار ن
ايجمثاي( .)3وجتد اي ررة ا ا ن
القجما ن مش ّ
اا جم جمن من جا ن اجمع عنا ر اجملتمع ايدين اايراين.
 -6وتأنررظ اي ررررة ا ا ررن الإ ت جم رجمم ال نالررن مررن نررا ت ن ررري اا قرراإ ي ال حتاررد
يتطان فنم الثر ال را والقجما ات وايمار ات عاح التمتع ري اا قراإ .ولر لف فنريع ي
ا الت ريرع تش حتا تفاعن قو ااطار ال ارم ي انررين قيراإ اا أمجمن عارح الصر جمد ال را رين
وعا ررح ر ر جمد القجما ررات .وتشر ر الي ررا قو التر ر رجمات ال رريت ق رردمتنا ا لجم ررات الدولجم ررن ا ررري
اا قاإ.
 -٧وقررد رررت الرحتررع مررن جماررات اي ا رردات  -رري ةنررن ال ررا عاررح التمجمجمررز ال نصررر ع
والاجنررن اي نجمررن ررري اا قرراإع وةنررن اا ررري ا قتصررااين وا جتماعجمررن والث افجمررنع وةنررن ن ررري
الطف ر  -ي الت ررارير اي دمررن مررن االرمررن من ر عررام ٢٠١٠ع وقرردم تر رجمات حمررداة .وتفجمررد
االرمررن حت ر إ مررن حت ر التر رجمات الرريت تا تنررا ررأل ا ت راعررنا الرردور الشررام ل ررام ٢٠١٤
البررالد عرردا ا  ٢9١تر رجمنع قبا ر  ١3١تر رجمنع واليرردت  59تر رجمن جزرجمرراع ورف ر ١٠١
تر جمن(.)٤
 -8وحيجمر ر ا الت ريررر اي ارمررات اي دمررن أررن يرردعح الهنررم عررحايا تنا ررات اا ررري ومررن
اةنات الفاعان ي اجملتمع ايدين ايرجراة اا الباد و ارجهع ف أ عن اي ارمات اي دمن مرن
ايرجنررن قو االرمررن ي عررام  ٢٠١6مررن اي ررررة ا ا ررن و/الو
االرمررن .وحتاررد مررر الر ررار
ّ
ررافنا حتا شر ر اري م ررع ر ل ررا م ررن ايلاف ر حتر ي ررات ي قط ررار ااج ررا ات ا ا ررن  33ر ررالن.
وتناول تاف الر ار نا ت الت ين و ر اي امان وااعدام وا تنا ات ل ما ات احملا مرن
ال االنع ونرا ت الترقجمرا الت قرفي لاصرحفجم واحملرام و شرطا ن رري اا قراإ وانتجراز مع
واعررطناا األقاجمررات الدينجمررنع واألعمررال ا ت امجمررن ايتم ر ة عررد األف رراا حتقرربن اتصررا م حت لجمررات
األمم ايتحدة ا ري اا قاإ .وقد رات االرمن عاح  ٢١من الر ار .
 -9وي ررا رإ األول/ايقررمرب ٢٠١6ع الجرررت اي ررررة ا ا ررن مشرراورادا األوو مررع أثارري
اجملتمرع ايردين .واجتم ر الي را مررع أثاري نلرمرن انرريررن قيرراإ اا ررأمجمن ي جنجمرا والعرحتر
عن ا ت داا ا لزيارة الباد ي قطار و يتنا .والعرحت عن اعت اا ا حت إ الزيرارةع رجمما ي وقر
يت رض فجمه مراطنر الباد ل رط اا اجمن و ارججمنع تلرإ مفجمدة ةمجمع اي نجم .

ثانلا -الققوق المدنلة والسلاسلة
ألف -القق ي القلاة
 -١٠تا ر االرم ررن ررأل ا ت راع ررات الدوري ررن الش ررامان م ررا مرع رره  ٧٠تر رجمن تت ا ررا
حتا ررتمدام ع رحتررن ااعرردام ٢9 :تر رجمن ي الرردورة األوو ي عررام  ٢٠١٠و ٤١تر رجمن ي الرردورة
التر جمات عارح ردا ات لاحلرمرن مرن الجر قل را ع رحترن
الثا جمن ي عام  .٢٠١٤واشتما
__________

()3
()٤
4

ا ر ر ر ر ر ر ررر ( http://dolat.ir/detail/286714حتالا ر ر ر ر ر ر ررن الفار ر ر ر ر ر ر رجمن)ج

وwww.dailymail.co.uk/wires/afp/article-

.4047800/Irans-Rouhani-unveils-landmark-bill-rights.html
ت ترب األمم ايتحدة الإ اجمع التر جمات اليت ت ب ي مانا (ال "اي برلن جزرجما") مرفرعن.
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ااعدام لاجاع األندا ج ووقا ترقجمع تاف ال رحترن حتالنقربن لاجررارم الريت ت رد مرن "ال طرر
اةرارم" قن اي اي الدولجمنج ووقرا ا رتمدام ع رحترن ااعردامج ون رر الررجم وااعردام ال ارين.
ونىت ا إع ا ياا ال من التر جمات متاحت ن ف الرن .وتنفر ع رحترن ااعردام رجرن قررا ت راطي
ايمدرات حت د مراف ن ررجمس ال اة الو النارن ال ام.
 -١١وتش ت ديرات من مات ن ري اا قاإ اليت تتتبع عماجمرات ااعردام ي انرريرن قيرراإ
اا أمجمن قو تنفجم ما ي عن  53٠قعداما ي عام  .٢٠١6وعاح ررار ااال ي القرنرات
القراحت نع ا تلرن رالبجمرن نرا ت ااعرردام ر عارح جررارم ايمرردرات الريت تنردر عرمن "ال طررر
اةرارم".
 -١٢وتأنررظ اي ررررة ا ا ررن قاررا ررافنا فجممررا يت اررا حتالت ررارير الرريت تر ّدعي الإ مررتليب جررارم
ايمردرات ثر ا مررا حيرمررإ مرن الحتقررط ااجررا ات ال ا ر جمرن الراجبررن واا رري ي احملا مرن ال االررنع
ويشررم ذلررف ت رعررنم لفر ات اارربس ا فرراا الطرياررن وا نتجرراز القراحتا لامحا مررنع وعرردم
فايررن قملا جم ررن ا ررت ا ن حررام و/الو ال رردفا اينا ررنع وت رعررنم لا رررب وا ت رزا ا ع اف ررات
ال قرينع اليت تقتمدم ن ا ي احملا م الثررين تصردار النلرام ااعردام نرم .وتأنرظ الإ
قررا رإ ااج ررا ات اةنارجمررن اي رردل مررؤ راع ال ر يا ر ِزم حتا ررت راض اجمررع النلررام ااعرردام مررن قِب ر
رؤا عاررح مررا يبرردو
احمللمررن ال اجمرراع ررا ي ذلررف األنلررام ايت ا ررن حترراةرارم ايتصرران حتايمرردراتع ا ير ّ
قو ال ت جم ام ي ا الصدا.
 -١3ويقاور اي ررة ا ا ن ال اا قزا ا رتمرار أار رن عماجمرات ااعردام ال انجمرن الريت ربا الإ
وث نررا ايلاررا القراحتا حتالر يررن واألمر ال ررام ي عرردة ت ررارير .وتفجمررد الت ررارير حتر إ حت ر نررا ت
ااعرردام تنفر ي األمررا ن ال امررن ي وجرررا الطفررالج حتجمررد الإ االرمررن تنلررر ذلررف .وذ رررت حت ر
ايصاار ر االرمجمن الإ م م عماجمات ااعدام ال انجمرن رر ا نشررا بر ة تشرم األطفرال.
و ا يب الإ الشرار ا ط ة الريت العرحتر عننرا ةنرن ن رري الطفر ( )5حتشر إ األثرر اي ترن عارح
قد مت جتا انا نىت ا إ.
األطفال من عماجمات ااعدام
 -١٤وحتالنقربن ارا ت ااعرردام الريت فر ت ي آب/الرقرطس ٢٠١6ع ي رال ق رره قرد ال ِ
رفار

فجمنا اي اي الدولجمن األ ا جمن ا ري اا قاإ ي احملا من ال االن وعرما ات ااجررا ات ال ا ر جمرن
الراجبن(.)6
 -١5والفرراات الت ررارير حت ر إ انرريررن قي رراإ اا ررأمجمن قررد العرردم عاررح مررد ال ررد اياعرري
ال رررب ع رردا م ررن األن رردا اة رراع عا ررح ط رراي ال رراا .وعا ررح ال ررررم م ررن اا ررر ايطا ررا لتا ررف
ررانن
ايمار ن اينصر عاجمه ي ال ا رإ الدويلع فلإ قا رإ ال رحتات اا أمي يزال يرن
عاح ع رحتن ااعدام حتالنقبن لألو ا ال ين ت العمرار م عرن  ١5رنن قمريرن والفتجمرات الاررا
ت ر العمررار ن عررن  9ررنرات قمريررن( )٧ي جررارم ال صررا (اةرزا مررن جررنس ال مر ) وجررارم
__________

()5
()6
()٧
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ا ر CRC/C/IRN/CO/3-4ع الف رت  53و.5٤
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ا رر )[ Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code (2013انرريرن قيرراإ اا رأمجمنع قرا رإ ال رحترات
اا أمي (])٢٠١3ع ايااتاإ  ١٤6و.١٤٧
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اا رردواع مث ر ر ال ت ر ر والز ررا والا ر رراط( .)8وت ررن ت ررديأت ع ررام  ٢٠١3عا ررح ق ررا رإ ال رحت ررات
اا ررأمي عاررح الإ ت رررم احمللمررن حتت جمرجمم ال رردرة ال اجمررن لامجرررم األنرردا قبر ق رردار نلررم
ااع رردام لتحدي ررد م ررا قذا ررا را ي رردر رإ عراق ررن الف ررا م وقر ر ارتل رراملم جر ررن تتطا ررن تطبجم ررا
اادوا( .)9وي ا رإ الثاين/يناير ٢٠١5ع ال درت احمللمن ال اجمرا نلمرا يارزم اجمرع احملرا م حتر إ
تطبا الت دي اةديد حت ثر رج ي عاح ال ايا اليت مت الفص فجمنا قب عرام ٢٠١3ع فجممرا يت ارا
حتر ررايتنم األنر رردا ال ر ر ين ي ر رردمرإ التما ر ررا اعر ررااة احملا مر ررن ي النل ر ررام ااعر رردام الص ر رراارة
نرم( .)١٠وتا ري ت ررديأت عرام  ٢٠١3الي ررا ع رحترن ااعرردام حتالنقربن لألنرردا الر ين تثبر
قاا تنم حتارتلاب جرارم تت اا حتايمدرات.
 -١6والعرحت ةنن ن ري الطف عن قا نا البالد قزا ا تمرار ي قعدام األندا ع واع
االرمن قو قل ا التحف ات اليت جتجمز اارفال ال اري ألنلام اتفاقجمن ن ري الطف  .واعر
االرمررن ر لف قو ت ريررا ااررد حت رره ال شررم اوإ الثامنررن عشرررة مررن ال مرررع ش رجما مررع
ا تفاقجمنع ورفع ن ايقؤولجمن اةنارجمن قو  ١8عاما اوإ جمجمز حت األو ا والبنات(.)١١
 -١٧ففرري عررام ٢٠١6ع العرردم ةقررن شررباإ عاررح األقر  -رشررا د زار ع ومنررد رجرراريع
و الررد رررا ع ومقررام الحتريرراإع ونقررن الفشررر  -ررا را اوإ ررن الثامنررن عشرررة وق ر ارتلرراب
اة ررارم الرريت ي ر ّدعح ارتلرراملم ررا .وي ررا رإ األول/ايقررمرب ٢٠١6ع الفجمررد حت ر إ ثأثررن آ ررين -
ررا ر ش رراايزاا ع وف ررايل ير ررا ز رريع و جمم رراإ الورامجمنجمج رراا  -ررا را ي ط ررر م ررن ااع رردام
الرش رجمف عاررح ج ررارم يرردعح الهنررم ارتلبر ررا عنرردما ررا را اوإ ررن  ١8عامررا .والفجمررد حت رره ًِ ر
حتلعااة حما من ا ر شاايزاا ي الوار عام  ٢٠١6حت رد الإ الوقفر القراطات قعدامره اي رررع
ر الإ حملمن جنارجمن فجمما حت د اعتربت ال ه اإ يتمتع حت "الن ال اري" وقر ارتلراب اةر رنع
وي ال ق ره العجمرد االرم عاجمره حتااعردام .والحتا ر االرمرن اي رررة ا ا رن حتر إ ع رحترن ااعردام عرد
جممرراإ الورامجمنجمجرراا قررد الل جم ر ع ررن اتفرراي حت ر األ ررت اي نجمت ر  .ووف ررا يررا ذ رترره االرمررنع
فف النلام ال ر لدواعي الرالفن.
 -١8والف رراات مص رراار ر ر نلرمجم ررن حت ر إ ال البجم ررن ال م ررح م ررن ن ررا ت قع رردام األش ررما
ر ااحتأة عننا رًجما مرن قِبر االرمرن( .)١٢ورررم الإ عردا األطفرال
ايدا و م الندا
ايرردا رر م رررواع رراإ نرراري حتالت جمررد ال ثررر مررن  ٧8مررن األنرردا ي ا ت ررار تنفجمر االررم
عارجمنم حتااعرردام ي را رإ األول/ايقررمرب  .٢٠١6و راإ حت ررنم يلاحتردوإ منر رنرات ي ر
االم حتااعدام.
 -١9ف رد الايررن حممرد رعررا نرداا حتارتلرراب جر رن يرردعح ال ره ارتلبنررا عنردما رراإ يبارد مررن
ال مررر  ١5عامررا ونلررم عاجمرره حتااعرردام ي عررام  .٢٠٠٤و ر ي ا ت ررار تنفجم ر االررم حتلعدامرره
طرل القنرات الر ر  ١٢األ ةع ولامرة الراحت ن ا ينف فجمه ااعدام ي اليار/مراير  .٢٠١6والحتا ر
__________

( )8ايرجع فقهع الباحتاإ الثاين والثالث.
( )9ايرجع فقهع ايااة .9١
( )١٠ا ر ( www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2460حتالا ن الفار جمن).
( )١١ا ر  CRC/C/IRN/CO/3-4الف رات  ٢٧و٢8ع و 35و36ع و٤8ع و.9٢
( )١٢ا ر .https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en/
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االرمن اي ررة ا ا ن حت ه الل ي ال ب عاجمه وحما مته حتتنمن ا تطاا وال ت ايت مد وق فا
جثن ال حجمنع ونلم عاجمه حتال صا والقجن يدة  ١6عاما.
 -٢٠و ت ررح ايررااة  9١مررن قررا رإ ال رحتررات اا ررأمي اةديررد ()٢٠١3ع مثررن قل رزام حت ر إ
ي جمّم ال اة ال درة ال اجمن لاجاع األندا قب ق ردار نلرم ااعردامع لتحديرد مرا قذا را را
يرردر رإ عراقررن الف ررا م وق ر ارتلرراملم ة ررارم ررا عأقررن حتاارردوا .والحتا ر اي ررررة ا ا ررن حت ر إ
اي رراي الرريت تقررتمدمنا احملررا م لت جم رجمم ال رردرات ال اجمررن تتبرراين تباينررا ب ر ا فجممررا حتجمننررا وتطب نررا
احملا م تطبجم ا رر متقرا ي اجمرع العرا البارد( .)١3وقرد نلرم عارح ةقرن عشرر طفرأ حتااعردام
لامرة األوو ي قطار ايباائ الترججمنجمن اين حن ا دار األنلام عاح األندا الراراة ي قا رإ
ال رحتات اا أمي ل ام .٢٠١3
 -٢١ونلم عاح عاي رعا طاججملي حتااعدام ي عام  ٢٠١3حت د الإ الاا تره حملمرن جنارجمرن
حتتنمررن ارتصرراب وقتر رردي نع يرردعح ال رره ارتلبنررا عنرردما رراإ يباررد مررن ال مررر  ١5عامررا .والفجمررد
حت إ القجمد طاججملي وعع ي اابس ا فراا يدة  ١5يرماع ونرم مرن ا تصرال حرام وا يا ِعري
ال رره ت رررض لات ر ين ور ر مررن عررروب ررر اي اماررن .وي عررام ٢٠١٤ع الل ر احمللمررن ال اجمررا
ر الق رجمد
اااا ررن واالررم حتقرربن عرردم وجرررا الالررن والمرررت احمللمررن ا حتتدارجمررن حتتحديررد مررد
طراججملي .وي تشررين الثراين /رفمرب ٢٠١٤ع قرررت احمللمرن ا حتتدارجمرن ال ره راإ يتمترع حت "الن ر
ال ارري" الررأزم وق ر ارتلرراب اةر ررن .وي شررباط/فرباير ٢٠١5ع ال رردت احمللمررن ال اجمررا نلررم
رراإ يباررد مررن ال مررر
احمللمررن ا حتتدارجمررنع وي اليار/مرراير ٢٠١6ع رراإ الق رجمد طرراججمليع ال ر
آ ر اري  ١9عامرراع م رعررا طرر ااعرردام .والحتا ر االرمررن اي ررررة ا ا ررن حتر إ ايرردعي ال ررام قررد
ال در المرا حتت اجما نلم ال صرا قو نر قشر ار آ رر وحت ره رر حتر ل جنررا لاحصررل عارح
مراف ن ال رة ال حجمن ال تجمان .والشرارت قو الإ قجررا ات احملا مرن ال االرن قرد روعجمر امراع را ي
ذلررف ا ررت ا ن الف اجمررن حررام ررا  .وا ت رردم ال م ارمررات راا عاررح ا اعررا ات ال اراررن حت ر إ
القرجمد طرراججملي ت رررض لات ر ين و ررر اي اماررنع وا تلررن نالررن الشرراب م روفررن ي وقر تاحتررن
ا الت رير.
 -٢٢وترردرري اي ررررة ا ا ررن الإ االرم ررن قرردم ي  ١6رز/يرلجم رره " ٢٠١6مشرررو ق ررا رإ
ااجرا ات اةنارجمن فجمما يت اا حتاألندا واألطفال" قو الربياإ ت راعه .ووف ا لامأن رن 3
ايت ا ن حتايااة  33من مشرو ال ا رإع ينب ي لاقاطن ال ارجمن الإ تن ر ي ع رحتن حتديان حتالقجن
يرردة ت ر اوب حت ر ررنت ومثرراين ررنرات ي مرفررا ق ررأني لألنرردا اةرراع ايرردا حتارتلرراب
جرارم تقترجن ع رحتن ااعدام الو القجن مد ااجماة( .)١٤وترنرن اي رررة ا ا رن ملر ايبراارة
وللننا ت ا ل ان قنراز ت دم عر اعتماا ال ا رإ أل النصا الثاين من عام .٢٠١6
 -٢3تفرض اي اي الدولجمرن ا رري اا قراإ ن ررا مطا را عارح قعردام األشرما الر ين ت ر
العمار م عن  ١8عاما وقر ارتلراب اةر رنع حت ر ّ الن رر عرن روفنرا وطبجم تنرا .و رث اي رررة
ا ا ررن االرمررن عاررح الرقررا الفرررر اعرردام األشررما ايرردا حتارتلرراب جررارم عنرردما ررا را
اوإ ر ررن الثامنر ررن عشر رررةج والت ججم ر ر حتاعتمر رراا مشر رررو قر ررا رإ ااج ر ررا ات اةنارجمر ررن فجممر ررا يت ار ررا
__________

( )١3ايرجع فقه.
( )١٤ا ر .http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981094
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حتاألندا واألطفالج و فجما اجمع النلام ااعردام الصراارة عارح ال صرر قو ع رحترات تتماشرح
مع اي اي الدولجمن ل ا األندا .

باء -القق ي عدم التعرض للتعذيب وغلرر مرن وررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرلة
أو الالإنسانلة أو المهلاة
 -٢٤ا ت ب ر االرم ررن الي ررا م ررن التر رجمات ال ر ر شرين ال رريت ق رردم الثن ررا ا ررت راض ال رردور
الشررام ل ررام  ٢٠١٤فجممررا يت اررا حتالت ر ين الو ر ر مررن عررروب اي اماررن الو ال رحتررن ال ا رجمن الو
الأق قا جمن الو اينجمنن.
 -٢5وتنر ر ّرر اي ر ررررة ا ا ر ررن حتل احتجمر ررن الت ر رردي ال ر ر الا ر ر عار ررح اير ررااة  ١9٧مر ررن قر ررا رإ
ااج ررا ات اةنارجمررنع وال ر ي ر ا ررانن ررا ايررتنم ي الت رزام الصررم ي الثنررا التح جم ررات
األولجم ررنع والت رردي الر ر الا ر ر عا ررح اي ررااة 6٠ع والر ر حي ررر ر ررانن ا ررتمدام اا ر ررا ع الو
عبررارات حت ياررن الو منجمنررنع الو ال رراان مرنجمررن الو ااعررن الو ر ر ذات رران .ر ر الهنررا ن ر الإ
الشررلال الت ر ين لجمق ر حمررداة ي تش رري ات انرريررن قي رراإ اا ررأمجمن والإ ال ررا رإ اةديررد
حيدا ااجرا ات الأزمن لاتح جما ي ااعا ات الت ين.
 -٢6وقرد تا ر اي رررة ا ا ررن منر ت جمجمننرا ت ررارير عديردة عرن ا ررتمدام الت ر ين ورر مررن
عروب اي امان الو ال رحتن ال ا جمن الو الأق قا جمن الو اينجمنن .ويشم ذلف الب ()١5ع وقف اا البصر
واةاررد ش ررلال م ررن ال رراب()١6ع والت ر ين اةق ررد الو ال ا رري الو ررر اي اما ررن حت جم ررن ا ت رزا
ا ع افات (رالبا الثنا ا نتجاز قب احملا من)ع واابس ا فراا لف ات مطرلنع واارمراإ مرن
ااصرل عارح ال رأ الطريب اينا رن وال ررور لامحتجرزين .ووث ر ااعرات ن رري اا قراإ
()١٧
لاجاد ي عام .)١8(٢٠١6
عاح األق ناليت حت ع ونالن واندة اف اا البصرع وعدة نا ت َ
 -٢٧وا تنااا قو و ارط ااعأم االرمجمن الرًجمنع فر ت االرمرن نلمرا حتلف راا البصرر ي
تش ررين الثرراين /رفمرب  ٢٠١6ي النررد القررجرإ حتررال رب مررن طن رراإ .وي الشررنر فقررهع الفرراات
الت ارير حت إ القاطات عمدت قو نرماإ رج مرن ققارجمم را رتاإع ي ررا حتا رم "حممرد رعرا"ع
مررن ااحتصررار حتلاتررا عجمنجمررهع ع احتررا لرره عاررح مررا يرردعح مررن قل اررره اة ر ي وجرره طفاررن وقف اا ررا
البصر( .)١9وي ا رإ األول/ايقمرب ٢٠١6ع ر ّف ت النلام حت األ راحتع عارح رجار حمتجرزين
ي جن الورومجمن حتتنمن القرقن .ويزعم الإ  ٧٠ججمنا ال ِ
جربوا عاح مراقبن عماجمات الب ( .)٢٠وقد
ا اعا ات.
ال لرت االرمن

__________

()١5
()١6
()١٧
()١8
()١9
()٢٠
8

ا رر )[ Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code (2013انرريرن قيرراإ اا رأمجمنع قرا رإ ال رحترات
اا أمي (])٢٠١3ع ايراا .٢88-٢١٧
ا ر A/71/418ع الف رة .٢٢
ا ر ( https://hra-news.org/fa/uncategorized/a-5594حتالا ن الفار جمن).
ا ر ( www.isna.ir/news/95030703729حتالا ن الفار جمن).
ا ر .https://iranhr.net/en/articles/2698/
ا ر ( https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-9009/حتالا ن الفار جمن).
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 -٢8وي تش ررين الثرراين /رفمرب ٢٠١6ع ا ررتدعي جم رراإ ر رريع و ررر خمررر رجمنماري رررا
حتارزع شفريا لت دمي فقه ي ينف فجمه نلرم حتاةارد ويتا رح َ ٢٢3جاردة .و راإ قرد نلرم عاجمره
ي تشررين األول/ال ت ررحتر  ٢٠١5حتالقررجن يرردة ررتن الع ررام حتتنمررن "ق ا ررن اي د ررات اا ررأمجمن"
فجمما يت اا طرع فجمردير وجدتره القراطات عارح نا ررحته الشمصريج وحتاةَارد َ ٢٢3جاردة عارح
ط رال ررنا
دم ررن "ال أق ررات ر ر ايش ررروعن ال رريت تص ر قو الز ررا" ل "مص ررافحن" رردي ن "ا ت ر ّ
وعن نررا" و"التراجررد ر ر ا وانررد" م نررا .وذ رررت االرمررن الإ الق رجمد ر رري ا يدررم حتل ا ررن
اي د ررات ونلررم عاجمرره حتالقررجن يرردة  5ررنرات حتنررا عاررح ايررااة  5١3مررن قررا رإ ال رحتررات
اا أمي.
 -٢9وعاررح عررر مررا الحترزترره الت ررارير الق راحت نع ترررف االرمررن فلرررة الإ عماجمررات الب ر واةاررد
ت رراال الت ر ر ينع وتؤ ررد الهن ررا رواا ف ال ررن لانش رراط ااجرام رري .والف رراات االرم ررن حتر ر إ ٤ 33٢
شررلر تت ررمن ااعررا ات رردو ا تنا ررات ا ررري اا قرراإ قررد قرردم ي القررنرات األرحتررع
اياعجمنع ومننا شلاو تت اا حتالت ين وق ا ة اي امانع والإ " قبن عاجمان ف ط" ا ت ت ري
ا اذ قجرا حتشر هنا .وا ت ردم ال م ارمرات حمرداة تت ارا أن رات ق رارجمن و/الو قاا رات ألفرراا
يزعم تررطنم ي ت ين احملتجزين الو ق ا ة م اماتنم.
 -3٠وتا ر اي ررررة ا ا ررنع ش ر إ ايلا ررا القر راحتا حتالر ي ررنع م ارم ررات ع ررن ال دي ررد م ررن
ااا ت ايرث ن ألشرما يردعح الهنرم ت رعررا لات ر ين وق را ة اي امارن حت جمرن ا ترزا ا ع افرات.
وقررد وث ر أار ررن اارربس ا ف رراا لف ر ات مطرلررن ي ت ررارير خمتافررن لام رررر ا ررا الق راحتاع
و ناري ت ارير ونا ت عديدة نرم فجمنا القجنا من الزيارات األ رين و/الو الرعاين الطبجمن.
 -3١وي ت رير شر ي رز/يرلجمه ٢٠١6ع اط مصدر ر نلرمي ال ر عاح  ١8نالرن
من نرا ت اارمراإ مرن ال رأ الطريب()٢١ع والشرار قو الإ ا ردا مرن ر ايمار رن رر تر جمرن
وم اقبن القجنا القجما جم و جنا الرال  .ويت ارا ال ثرر مرن صرا الر رار البرالد عردا ا ١6
ر ر ررالن ال ر رريت وجن ر ر ي قط ر ررار ر ر الر ي ر ررن قو ر رراطات الدول ر ررن ر ررأل النص ر ررا الث ر رراين م ر ررن
عام  ٢٠١6حتااعا ات لاحرماإ من ال أ الطيب.
 -3٢وي نالررن ال رررب منفرررا الرريت ا ر ت رري نلمررا حتالقررجن يرردة  ١5عامررا فجممررا يت اررا
حت ررريتنا ي ااعررن اي ارعررن احمل ررررة اي روفررن حتا ررم من مررن ا ررد اررا اايرا جمررنع ي ررال قإ
اارماإ من ال أ الطيب قد ند حت د الإ شرت ر الن تطالن فجمنا حتال دالن أل ردا وال رادرا
ال ر ر ين الفر رراات الت ر ررارير حت ر ر هنم العر ر ِردمرا ي عر ررام  .١988ورات االرمر ررن عار ررح م ر ررم الر ر ررار
حتااشارة قو الإ القجنا يتمت رإ حتصحن ججمدة ويقتفجمدوإ من ايرافا الصحجمن والطبجمن اينا بن.
 -33وي نزيراإ/ير جمه ٢٠١6ع العرحت رجس حممرد ع و ري اشرطن حترارزة ي رال ن رري
اا قرراإع عررن الط ررام يرردة  ٢٠يرمررا ررت ااة ن نررا ي رةيررن الطفا ررا .ووف ررا لاحلرمررنع نلررم
عاجمنا حتالقجن يدة نن واندة حتقبن الدعاين عد الن امع و 5نرات عارح "التج يمرع والتراطرؤ
لامقرراس حترراألمن ال رررمي"ع و ١٠ررنرات عاررح ق شررا وقاارة ااعررن ر ر مر صررن ور ر قا ر جمررن.
وطب ا لامااة  ١3٤من قا رإ ال رحتات اا أميع تنف األنلام حتالتزامنع ول لف فني ت ي
ع رحتن القجن يدة  ١٠نرات .وي ا رإ األول/ايقمرب ٢٠١6ع الفجمد حتر إ رازا راتلاجمراع
__________

( )٢١ا ر
.nial_of_medical_care_in_irans_prisons_final.pdf

www.amnestyusa.org/sites/default/files/mde_13.4196.2016_health_taken_hostage_-_cruel_de
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()٢٢

و ي ت م ي مؤ قن ين حتريطا جمن-قيرا جمن اعترب الفريرا ال امر اي رين حتا نتجراز الت قرفي
انتجاز ررا ت ق رفجماع ت ّرع ر ل ر رط للرري تررار حت ر ر احتنتنررا البال ررن مررن ال مررر ررنت قو
القجن الو الترقجمع عاح وثجم ن حتالتماح عن اجمع اا ري ايت ا ن حتطفاتنا(.)٢3

لم -استقالل المهن القانونلة والقضاء
 -3٤تأنظ اي ررة ا ا ن الإ ايباائ الدولجمن ت ا ا احملام ي تشلجم ا جمات مننجمن
تتمت ررع حتا ررت ألجمن لتمثجمر ر مص رراانم وي ا ررمام قو ر اةم جم رراتع وي الإ ررارس ر ر
ارجي( .)٢٤فا ت أل احملام واينن ال ا ر جمن المر ال ا ي لت زيز
اةم جمات منامنا اوإ تد
ومحاين ن ري اا قاإ واااارة النزينن لا دالن.
 -35وي  ١3رز/يرلجمرره ٢٠١6ع قرردم االرمررن مشرررو ال ررا رإ ايت اررا حتاحملامرراة الرًجمررن
لررن الإ ي ر ّررض ا ررت أل احتررن احملررام
رراإ قجمررد ررر الربيرراإ من ر عرردة ررنرات وال ر
ال ر
()٢5
ااي ررا جم حتشرردة لامطررر  .وي عررام ٢٠١٢ع العرحت ر راحتطررن احملررام الدولجمررن وايلاررا الق راحتا
حتالر ين عن ال اا قزا م مرإ مشرو ال ا رإ ا.
 -36واينن ال ا ر جمرن ي انرريرن قيرراإ اا رأمجمن لجمقر مقرت ان .فال را رإ ايت ارا رؤ أت
احمل ررام ع ال ر ج ررر ررنّه ي ع ررام ١99٧ع خي ر ّررل الق رراطن ال ررارجمن رراطن فح ر ايرش ررح
وا ررتب اا م مررن شر اينا ررن ي احتررن احملررام  .وتشر الت ررارير قو الإ احمللمررن الت ايبجمررن ال اجمررا
الإ خيرض عشرات احملام البارزين ا تماحتات اس الن احتن.
لا اة رف
 -3٧والفجمررد حت ر إ مررا ي ر عررن  5٠حمامجمررا قررد نر م ررا من ر نزيراإ/ير جمرره  ٢٠٠9لتمث رجمانم
ررجنا ال ررال الو اي ت ا ر القجما رجم الو ررجنا "األمررن الرررطين" .وي  ٢٠اليار/مرراير ٢٠١6ع
ال در ايلاا القاحتا حتالر ين و ربا آ روإ تاحت رإ لألمم ايتحدة حتجما را مشر ا ي رحتررإ فجمره عرن
ال اررا قزا نالررن احملررام وايررداف عررن ن ررري اا قرراإ ال ر ين ي رررإ ع رحتررات شررديدة عاررح
ال شطتنم القامجمن الو جملرا ا عطأ حتراجبادم ايننجمن .و نظ ا ربا ال ه حتااعافن قو انتجاز
حت احملام ي ال ن ري اا قاإع يبدو الإ ا رتنداا القراطات وم راي تنا ايقرتمرين قرد
"الجربا حت احملام عاح ااد من ال شطتنم ايننجمن الو ترري ايننن اما" (.)٢6
رجن ي
 -38ومن حتر احملرام ايشرار قلرجمنم ي البجمراإ ايشر ري عبرد الفتراب راطاينع الر
عررام ٢٠١٢ع و ررر فررس ال ررام ال ر نصر فجمرره عاررح جررارزة مررن م نررد ن ررري اا قرراإ الت راحتع
لراحتط ررن احمل ررام الدولجم ررن .وذ رررت االرم ررن الإ القر رجمد رراطاين نل ررم عاجم رره حتالق ررجن ي رردة ١٠
نرات حتتنمن تشلجم وقاارة من من ر مشروعنع ويدة نن واندة لادعايرن عرد انرريرن قيرراإ

__________

( )٢٢ا ر .A/HRC/WGAD/2016/28
( )٢3ا ر ررر www.amnestyusa.org/get-involved/take-action-now/urgent-action-update-prisoner-of-conscie
.nce-not-allowed-visits-from-daughter-iran-ua-11716-0
( )٢٤ا رر [ Basic Principles on the Role of Lawyersمبرراائ ال ا رجمن مت ا ررن حترردور احملررام ] مترراب ي ايرقررع
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ Pages/roleoflawyersaspx

( )٢5ا ر ( http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/982984حتالا ن الفار جمن).
( )٢6قبار ر االرم ررن  3تر ر رجمات م ررن ال ر ر  ١6تر ر رجمن حتشر ر إ اي ررداف ع ررن ن ررري اا ق رراإ مت ت ررد نا ررأل
ا ت راض الدور الشام ل ام .٢٠١٤
10

GE.17-04338

A/HRC/34/65

اا ررأمجمنع وةررس ررنرات حتتنمررن ال مر عررد األمررن الرررطين عررن طريررا التج يمررع والتراطررؤ ملرردا
ايقرراس حترراألمن الرررطينع و ررنن وانرردة لاحصرررل عاررح ايررال مررن ررأل و ررار ر ر مشررروعن.
والع رراف االرم ررن الإ القر رجمد رراطاين ق ررد ال ررا ا ررتمدام منص رربه مح ررام وال رره مت ش ررطبه م ررن
جأت الن احتن يدة  ٢٠عاما حت د ق مال جنه .وال لرت االرمن نرماإ القرجمد راطاين مرن
الزيررارات األ ررين والرعايررن الطبجمررن اللافجمررن .وت رررب اي ررررة ا ا ررن عررن ال ررفنا ألإ اجملتمررع اايرراين
يف د مرا به ال جمّمن والفراا ايتقم حتالنزا ن ي رجما ن جرإ الدولن.

 -39ومررا زال ر مق ر لن الفص ر حت ر القرراطات ث ر ع بررن المررام ا ررت أل الن ررام ال رراري.
ويررؤا ال ررا اورا نجمريررا ي تفقر قررا األمررن ال رررمي الرريت ثر ا مررا تلرررإ مبنمررن الصرجمارن.
حتجم ررد ال رره ل ررن ا ع ررطأ ملر ر ا ال رردور حتف الجم ررن ق قذا ا ر ر قراع ررد ت جمر ر الع ررا الق رراطن
ال ارجمن متقمن حتالشرفافجمن ومقرتندة قو م جمرار اللفرا ة والنزا رن .وقرد الفراات ت رارير ثر ة حتر إ
مثن تد أ قريا فجمما يت اا حتت جم ال اة .وي ال ا اايراين م مرازين :فاحملا م ال امن تتمترع
حتا تصررا عررام عاررح اجمررع اينازعرراتع المررا احملررا م ايتمصصررنع مث ر احملررا م الثرريررنع واحملررا م
ال قررلرينع وحمررا م ال امررا ا ا ررنع واحمللمررن ال اجمررا لت ايررن ال رراة وحملمررن ال ررا اااار ع
فانا ا ت لاتمص الر جمفي.

دال -القق ي مقاكمة عادلة
جم ن من حن من ال ا رإ اةناري اا رأمي لفر ة جتريبجمرن
 -٤٠ي الوار عام ٢٠١3ع طبّ
مددا ةس نرات وي نزيراإ/ير جمه ٢٠١5ع الا ا ت ديأت عاح قا رإ ااجرا ات اةنارجمن.
و جمط اي ررة ا ا رن عامرا حتايأن رن الريت الحتردا ا ايلارا القراحتا حتالر يرن ومفاا را الإ األنلرام
اي دلررنع قذا مررا فر ت حتشررل راجممع لررن الإ ت ررال حت ر ايشررا الرريت الثاردررا آلجمررات ن ررري
اا قاإ()٢٧ع ا ي ذلف الشرار اليت العرحت عننا الدول األع ا أل ا ت راع الدوري
الشرراما لا ررام  ٢٠١٠و .٢٠١٤و ررأل ا ررت راض عررام ٢٠١٤ع قرردم  ١3تر رجمن تت اررا
اي احملا من ال االن وا ت أل ال ا  .وتأنظ اي ررة ا ا ن الإ ث ا من األنلام الراراة ي
قررا رإ ااجررا ات اةنارجمررن تنتنررف التزامررات الدولررن رجررن ال ررا رإ الرردويل ا ررري اا قرراإع والإ
تنفجم النلام جديدة م جمنن ا يؤا حت د يزيد من ا ن ام لاحا ي حما من عاالن.
 -٤١و ررن الإ تلرررإ اجمررع األ ررباب ايرعرررعجمن لأعت ررال الو ا نتجرراز منصر ررا عاجمنررا ي
ال ا رإ والإ تلرإ حمداة حتدقن افجمن لتجنن تفق ا الو تطبجم نا عاح عر ف فاض الو ت قرفي.
و نظ ايلاا القاحتا حتالر ين الإ عداا من اةرارم ا حمداة ديدا مبنما وف فاعا .ومن
اةرارم "اةررارم ي نرا اهلل()٢8ع الو ق ا رن الو شرتم الر ررل اللررميع والشرلال م جمّنرن مرن
المثان
()٢9
ع والق ر ي
ال أقررات اةنق رجمن ال اايررن واجمررع ال أقررات اةنق رجمن ايثاجمررن حتال اعرري حت ر البررال
__________

( )٢٧ا ر A/HRC/31/69ع الف رة .١١
( )٢8ا ر .https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying-repression/assessment-irans-new-penal-code
( )٢9ا رر )[ Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code (2013انرريرن قيرراإ اا رأمجمنع قرا رإ ال رحترات
اا أمي (])٢٠١3ع ايراا .٢٤١-٢٢١
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حتالفق رراا ي األرض()3٠ع وال ر ِراة( .")3١و يق ررم عمرم ررا لألف رراا اي رردا حتارتل رراب حت ر
اةرارم حتالتماس ال فر عننم الو فجما النلامنمع أا يت ارض مع ال ا رإ الدويل.

رر

 -٤٢و نرراري م رراا ال ررر ي قررا رإ ال رحتررات اا ررأمي ت جمّررد ايمار ررن القررامجمن جملمرعررن مررن
اا ري ايد جمن والقجما جمن األ ر اليت تشرل جرز ا يتجرزال مرن تجمقر ال ماجمرات الد راطجمرن ي
البارردع ورالبررا مررا تنرردر عررمن فاررن ج ررارم الت زيررر .وت ترررب ر األف ررال خمالفررن يصررا الرردين الو
الدولررنع وللررن ت احتانررا ع رحتررات حمررداة ي النلررام الش رري ن .وت طجمنررا ايررااة  5١3مررن قررا رإ
جترم ترججمه "اا ا ات" قو "اي د ات اا أمجمن"ج وايرااة  5١٤الريت
ال رحتات اا أميع اليت ّ
جت ر ّررم ترججم رره "اا ا ررات" ع ر ّد ايرش ررد األعا ررح األولج واي ررااة 6٠9ع ال رريت جت ر ّررم ق ا ررن ايق ررؤول
س األمن الرطين"ع اليت ثر ا مرا
االرمجم ا رينّ .
وجترم النلام الت زير الي ا "األعمال اليت ّ
جت ررر حما م ررن اينشر ر القجما ر رجم عاجمن ررا وقاا ررتنم .و ثر ر ا م ررا تل رررإ ر ر األنل ررام رام ررن
و رجمارتنا ف فاعررن جمررث تت رجم لاحلرمررن الإ تتشرردا ي ت جمجمررد اللررأم واي اقبررن عاررح التجمررع
القامي وتلرين اةم جمات .وأا يزيد من تفاقم طر الت قا عدم ا ت أل ال ا .
 -٤3وتأنررظ اي ررررة ا ا ررنع مررن ااررا ت الرريت عرع ر عاجمنرراع ال رره ي ث ر مررن ااررا ت
حير م نررا ال شررم يقررترقا ي قحتأررره عاررح الفرررر حتررالتنم ايرجنررن قلجمره .و رري تأنررظ الإ
األفراا قد يا ح ال ب عاجمنم اوإ قحتراز المر ق اري .وقد الحتا ر رأل الفر ة ايشرمرلن حترالت رير
عن عدة نا ت ا ت ردم فجمنرا قو األفرراا و/الو ال رر م م ارمرات عرن ال رباب و رروا اعت را م
رتدع كرإ لأ ررتجراب ال فلرررة عررن ريررن
الو المررا ن تراجررد م .و ث ر ا مررا تلرررإ لررد مررن يقر َ
األشما ال ين المروا حتالتح جما م نم.
 -٤٤و لف تأنظ اي ررة ا ا ن الإ مرن ال رم قزرازات قرا رإ ااجررا ات اةنارجمرن األنلرام
ايت ا ر ن حتتحق ر اامايررن لأ ررت ا ن حررامع و رجمما الثنررا ا ررتجراب ايشررتبه ف رجمنم ررا مررن
جا ررن مررر في ق فرراذ ال ررا رإ الو ايقررؤول ال ررارجم  .وتررن ايررااة  ٤8مررن ال ررا رإ عاررح ال رره
لررن لامررتنم الإ يطاررن ا ررت ا ن حررام جرررا الإ يتصر حترره مر فررر ق فرراذ ال ررا رإ الو ي الثنررا
ااجررا ات اةنارجمررنع حتجمنمررا تلفر ايررااة  ١9٠نررا ايررتنم ي ا رت ا ن حررام ررأل التح جم ررات
األولجمن( .)3٢وي ت ي ال ا رإ قحتأة ايرتنم ملر اا رري قبر حترد التح جمراع وي نالرن ا رتدعارهع
ررن الإ ي ر ر ااررا ي ا ررت ا ن حررام ي المررر ا ررتدعا  .وتررؤا ا تنا ررات ر اا ررريع
الو عرردم قحتررأة ايررتنم ملرراع قو ا رراذ قجررا تر اييب للننررا تررؤثر ي م برلجمررن األالررن اينتزعررن ر
__________

( )3٠ايرجع فقهع ايااة .٢86
( )3١ال ِراة ر م نّنن ديدا حتر فنا جر ن ي ال ا رإ اةناري اا أميع وللننا من جرارم ااردوا رجرن الشرري ن.
و ل ررن لا ررا الإ يص رردر النلام ررا حتتنم ررن ال ررراة عم ررأ حتاي ررااة  ١6٧م ررن الد ررترر واي ررااة  ٢٢٠م ررن ق ررا رإ
ااجرا ات اةنارجمن.
( )3٢ا ررر  .www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/رجررن ال ررا رإ ال رردميع رراإ لا اعرري الإ
ي ررررع نقررن ت رردير ع مررا قذا رراإ يقررم شررار ن حمررام ررأل مرناررن التح جمررا ي ق ررايا األمررن ال رررمي الو ي
ايشار ن تؤا قو "فقاا" .وي ايمار ن ال ماجمرنع راإ ذلرف ي رين الإ ايتنمر
ال ايا اليت ت رر فجمنا الإ
جبر ررارم تت ا ررا حت رراألمن ال رررطين يل ررااوإ نح رررإ مطا ررا اا ررا ي ا ررت ا ن ح ررام ررأل التح جم ررا وايرنا ررن
التمنجمدي ررنع أ ررا رراإ ان ررم عرع ررن لةي ر ر ا ع ل ررا ة اي اما ررنع الو الت ر ر ينع الو ا ت ر رزا ا ع اف ررات حتر رراا را
الو ا تفررا ال قررر ع عاررح اليررد ق ررات ق فرراذ ال ررا رإع الو ايقررؤول ي وزارة ا ررتمبارات الو ر ر م (ا ررر
ايااة  33من قا رإ ااجرا ات اةنارجمن ())١999
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ر ر ال ررروا( .)33وت ررن اي ررااة  ١9٠م ررن ال ررا رإ عا ررح الإ احمللم ررن ررن الإ ت ر ر حمامجم ررا
لألشررما ايتنم ر حتارتلرراب جررارم ي اقررن عاجمنررا حتااعرردام الو جررارم ي اقررن عاجمنررا حتالقررجن
ايؤحتد قذا ا يلن ايتنم قد ت اقد مع حمرام حتالف ر  .ولجمقر الدولرن مازمرن حتت جمر حمرام لا رايا
ا ط ة األ ر (.)3٤
 -٤5ويقرراور اي ررررة ا ا ررن ال اررا مررن الإ األف رراا ايتنم ر حتارتلرراب ج ررارم تت اررا حت رراألمن
ال رررطينع وايتنم ر ر جب ر ررارم ي اق ررن عاجمنر ررا حتااعر رردام الو ج ر ررارم جما ر رجمن الو ر ررحفجمنع وايتنم ر ر
حتارتلاب جرارم ي اقن عاجمنا حتالقجن مد ااجماةع يت عاجمنم الإ خيتاروا حمامجمنم من مرعن
رًجمررن مررن احملررام خيتار ررا رر رجمس ا جماررن ال ررارجمن ررأل ف ر ة مرناررن التح جمررا مررن احملا مررن(.)35
ويقم ال ا رإ حتت جمجمد اطأ ايتنم عاح األالن اليت مت ا نا اعما لأاعا ات ي ق ايا األمن
الرطين( .)36و تشل ر ال جمررا عار را بر ا المرام قعمرال ااجررا ات ال ا ر جمرن الراجبرن ون رري
احملا من ال االن فحقن()3٧ع وقمنا ث الي ا ت ديا عاح ا ت أل اينن ال ا ر جمن.
 -٤6ومن حت ااا ت اليت عرع عاح االرمنع تث ق جمن حتاقر مناز قا را حتال را فجممرا يت ارا
حتااا ي حما من عاالن .و اإ حتاقر مناز ع و ر مت اعرد يبارد مرن ال مرر  8٠عامراع نا مرا ي اط رن
رز ر ررتاإ وأ ر ررثأ ين م ر ررن األم ر ررم ايتح ر رردة لاطفرل ر ررن (الجمر جمقر ر رجما) ي ع ر رردة حتا ر ررداإ .وي ش ر ررباط/
فربايررر ٢٠١6ع الل ر عنا ررر األم ررن اايرا جمررن ال ررب عاجمرره ي طن رراإ واقتااترره قو ررجن قيف ر .
ولرد اعت الرهع رراإ يرزور طنرراإ حملاولررن تر م قطرأي رراب احتنرهع رجماماري منرراز ع الر اعت ر ي
تشررين األول/ال تررحتر  .٢٠١5و ألررا حيمرأإ جنقرجمن قيرا جمررن المريلجمرن مزاوجرن .وي تشررين األول/
ال ترحتر ٢٠١6ع ا تلن القاطات اايرا جمرن قرد وجنر دمرن قو رجماماري منراز ع مرا ال ره ا ترجره
ال ادامررات رًجمررن قو والررد  .وير ّدعح الإ اليررا مننمررا ا يررتملن مررن ا تصررال حامجمنمررا مررا ال رره ا
يقم ما حتا تصرال حت رردما حتا ت رام .وعارح الرررم مرن عردم تا ري ال را مرن االرمرنع عامر
اي ررررة ا ا ررن الإ ايرردعي ال ررام لطن رراإ عبرراس ج فررر اول ر الحترراا ال ررد ي  ١6تش ررين األول/
ال ت ررحتر  ٢٠١6االررم عاررح ر مررن ر ين الفررراين مررن ال رررة منرراز وثأثررن آ ررين حتالقررجن ١٠
نرات حتتنمن "التجقس والتراطؤ مع اولن م ااين"ع و ي الر يات ايتحدة األمريلجمن.
 -٤٧وي الف ة حت عامي  ٢٠١5و٢٠١6ع ق ح الفريا ال ام اي ين حتا نتجاز الت قرفي
حت إ انتجاز ب ن الشما م حممد رعا حتررشجر ع وججمقررإ رعراياإع وزينرن جألجمراإ()38ع
وملارة رداي ع وحممرد نقر رفجم ري فَنرراع و راز زررار  -راتلاجمراع وروحتررت لجمفنقررإ راإ

__________

()33

()3٤
()35
()36
()3٧
()38
GE.17-04338

ا رر )[ Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code (2013انرريرن قيرراإ اا رأمجمنع قرا رإ ال رحترات
اا أمي (])٢٠١3ع ايااة ١9٠ع ايأن ن  .١ومن اينم ااشارة قو ال ه قبر اةرلرن األ ر ة مرن الت رديأت
جمرا يرنجم عرن ا تنراري اارا ي القرماب لامرتنم
عاح قا رإ ااجرا ات اةنارجمنع ذ رت ر ايأن رن الإ ال
حتا رت ا ن حررام يلرررإ " رجمررا و مف رررل لرره" .ورر ت الت رديأت ذلررف ي الاح ررن األ ر ة و صر حتررد منرره
عاح م اقبن ايقؤول ال ارجم ور م أن ينتنلرإ ا ااا.
ايرجع فقهع ايااة ١9٠ع ايأن ن  .٢وللن ا الشرط ر مرجرا حتالنقبن لا رحتات الشرديدة األ رر مرن
قبجم حت األطراا والقجن يدا طريان.
ايرجع فقهع ايااة ٤8ع ايأن ن.
ايرجع فقهع ايااة .١9١
ا ر .https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/
تدعي االرمن ال ه قد در ال فر عن القجمدة جألجماإ ومت قطأي راننا.
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انتج ر ررازا ت ق ر رفجما( .)39وي اجم ر ررع ر ر اا ر ررا تع رال الفري ر ررا ال ام ر ر الإ ال ر ررما ات الدولجم ر ررن
لامحا من ال االن ا م .و ا الفريا ال ام الي ا قو الإ اعت رال ةقرن مرن رؤ األفرراا
وانتجاز م مرتبطاإ مباشرة مار ن ن نم ي نرين الرال والت ب  .ولد قعداا ا الت ريررع ا
يلن قد الف ِر من القجن ق عن القجمدة داي .

هاء -حرية التعبلر والرأي والقصول على معلومات
 -٤8قبا ر االرمررن  3تر رجمات مررن ال ر  ١6تر رجمن حتش ر إ نريررن الت ب ر ع قرردم ررأل
ا ت راض الدور الشام ل ام ٢٠١٤ع را ي ذلرف التر رجمات حتت ردي قرا جمننرا لردعم اا رري
ايلفرلن اولجما ي نرين الت ب والصحافن اارة وعماإ محايرن اا رري ايد جمرن والقجما رجمن لاجمجمرعع
و رجمما اينشر رإ والفرراا األقاجمررات( .)٤٠حتجمررد الإ االرمررن رف ر عررداا مررن التر رجمات األ ررر
مش ة قو الهنا تت ارض مع ال جمم األ ا جمن لاباد وايباائ اا أمجمن والد ترر(.)٤١
 -٤9وترنر ررن اي ر ررررة ا ا ر ررن حتر ررااعأإ ال ر ر ال ر رردر ال ر رررجمس رونر رراين ي تش ر ررين الثر رراين/
رفمرب  ٢٠١6حتش إ عرورة الإ يش ر الصرحفجمرإ حتاألمراإ الثنرا قجمرامنم حتر رارفنمع وتأنرظ الإ
قعأ ررات أاثا ررن ق ررد رردرت ي اياع رري .ورر ررم الإ م ررن الراع ر الإ ر ا ا ع ر اا عا ررح العا ررح
مقرتر لرره اللجمررن بر ةع يبرردو ال رره ا ير جم حت رد قو تررداحت مامر ررن ل ررماإ نريررن الصررحافن .حتر
عاررح ال لررس مررن ذلررفع ا ررتمر ااحتررأة عررن التنديرردات ايرجنررن عررد نريررات الصررحافن ررأل
النصا الثاين من عام .٢٠١6
 -5٠وي  ١8اليار/مرراير ٢٠١6ع اعتمررد الربيرراإ مشرررو قررا رإ اة ررارم القجما رجمن ال ر يا ر ِزم
القرراطن ال ررارجمن حتاحملا مررن عاررح ر اة ررارم ي جاقررات عانجمررن المررام جماررن حماف ر  .ويبرردو الإ
حت ر النلررام ر ا ال ررا رإع را ي ذلررف ايررااة ١ع جتر ّررم حمرراو ت "ق ررأب جما ررات الدولررن"ع
حتجمنم ررا تؤ ررد اي ررااة  ٢م ررن جدي ررد رراطن االرم ررن ي جت رررمي ش ررر "األ اذي ررن" ع ررن ايق ررؤول
االرمجم مث الرررجمس و راحترهع ورررجمس القراطن ال رارجمنع والع را الربيراإع الو اا ا رات ايرجنرن
م الو التشن ملم( .)٤٢والحتا اي رررة ا ا رن حتر إ االرمرن فجممرا ي رال تقرت د لت ردمي مشرروعي
قا ر آ رين ي الربياإع لن ي نالن ققرارلاع الإ يؤايرا قو مزيرد مرن ت ارجم نريرن الصرحافن
ونريررن الت ب ر ي الباررد .و ر ّرمم مشرررو ال ررا رإ األول لجمقررت اض حترره عررن ال ررا رإ ااررايل ايت اررا
حتا ر ررت أل الص ر ررحفجم  .وي ر ررر حت ر ر الص ر ررحفجم ال ر رره حماول ر ررن لرع ر ررع اجم ر ررع ايناف ر ر ااعأمجم ر ررن
القجمطرة ايباشرة لادولن(.)٤3
والصحفجم
__________

()39

()٤٠
()٤١
()٤٢

()٤3
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ا ر A/HRC/WGAD/2015/16ج وA/HRC/WGAD/2015/44ج وA/HRC/WGAD/2016/1ج وA/HRC/WGAD/2016/2ج
وA/HRC/WGAD/2016/25ج وA/HRC/WGAD/2016/18ج و.A/HRC/WGAD/2016/50
ا ر A/HRC/14/12ع الف رت  ١٠٢و.١٢٢
ا ر .A/HRC/28/12/Add.1
ا ر ر ررر  .www.reuters.com/article/us-iran-politics-idUSKCN0V20P9م ر ر ررن اين ر ر ررم ااش ر ر ررارة قو الإ ر ر ر ر
ااجررا ات رمررن حتالف ر ي قررا رإ ال رحتررات اا ررأمي وقررا ال ررر ع مثر قررا رإ الصررحافن .رر الإ مشرررو
ال ررا رإ ر ا مررن ش ر ه الإ يت رجم لامتنم ر ااررا ي حما مررن المررام جماررن حماف ر ي حملمررن عانجمررن قذا مررا ت رررر الإ
اةرارم اليت ارتلبر ا ينطبا عاجمنا الهنا " جما جمن".
ا ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/10/hassan-rouhani-government-bills-to-restrict-media/
GE.17-04338
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 -5١وتا ر ر اي ررررة ا ا ررنع شر ر هنا شر ر إ ايلا ررا القر راحتا حتالر ي ررنع ت ررارير تشر ر قو الإ
االرمن ما زالر ت اقرن األفرراا عارح ايمار رن ايشرروعن لتارف اا رري .وقرد جمرز النصرا الثراين
مررن عررام  ٢٠١6حتقاقرران مررن ا عت ررا ت وعماجمررات ا نتجرراز لاصررحفجم واللترراب والنشررطا
ي و ررار الترا ر ر ا جتم رراعي واي ررداف ع ررن ن ررري اا ق رراإ .وي الرق ررطس/آب ٢٠١6ع
مدوإ
اليدت حملمن ا تاناا ي مدينن افجمه قرار حملمن الاىن حت إ اَد
حممد رعا فتحيع و ر ّ
()٤٤
و ررحفيع َ ٤59جا ر ردة حتق رربن منش رررراته ع ررن مق ررؤويل ايدين ررن  .فبمرج ررن اي رراات 6٠9
و 698من قا رإ ال رحتات اا رأميع ي اقَرن عارح ا ت راا ايقرؤول االررمجم الو شرر ال برار
اذحتن حتالقجن الو اةَاد د القصرح َ ٧٤جاردة .حتجمرد الإ االرمرن وجنر ا تمرام اي رررة ا ا رن
قو الإ "ق ا ررن ال ررااة ايات ررزم و ب ررار الشمصر رجمات وايفلر ررين الم ررر ل ررن تص رررر ع و ثر ر م ررن
القار جمات اينجمنن".
الباداإ جتّرم
 -5٢وي  ١3ا رإ األول/ايقمرب ٢٠١6ع الفاات الت ارير حت إ ما ي عن  ٢٤حفجما
وم رردو ا و اش ررطا ي و ررارط الترا ر ا جتم رراعي ررا را حمتج رزين الو حملرم ررا عا رجمنم ي ال ش ررطن
رامجمن .وتش ر الت ررارير قو الإ ث ر ين ر ر م يت رعرررإ حتا ت ررام لأ ررتجراب وايراقبررن والشررلال
ال ررر مررن اي رراي ات وال جمررن( .)٤5وتا ر اي ررررة ا ا ررن الي ررا ت ررارير تشر قو الإ االرمررن
مررا زال ر تفرررض قجمررراا عاررح الر رررل قو اي ارمررات عررن طريررا تص رفجمن ايراقررع الشرربلجمن وتر جم رن
مقررتمدمي اا ر وايرردو والناشررط ي و ررارط الترا ر ا جتمرراعي وم اعررادمع و نررا
رررعات اا ر  .ووف ررا ر الت رراريرع ي رزال عررر  5مأي ر مرقررع شرربلي حمجرحتررا ي البارردج
والعاررح  5٠٠مرقررع مررن ايراقررع احمل ررررة ملر ررن لافنرررإع وال ررايا ا جتماعجمررنع واأل بررا ومقررار
ث افجمن ال ر تا ح قبر وا ا.

واو -حرية تكوين الجمعلات والتجمع ،وحرية المدا علن عن حقوق اإلنسان
 -53ي حتجماإ مش ري در ي اليار/ماير ٢٠١6ع العرب ايلاا حتالر ين القاحتا وعدة ربا
آ ررين عررن ررمطنم قزا االررم الصرراار حتالقررجن يرردة  ١6عامررا عاررح رررجس حممررد ع و رري
مدا ف ررن حتررارزة عررن ن ررري اا قرراإ ر مأن تنررا حتقرربن ع ررريتنا ي ااعررن ترردعر قو قل ررا
ع رحترن ااعرردام( .)٤6و ا ر القرجمدة حممرد قررد ررجن راحت ا ي رجماي ال شرطتنا ينا رررة مر ررز
ايررداف عررن ن ررري اا قرراإع و رري من مررن ا ر ترال ررنا قبر ذلررف ااررارزة عاررح جررارزة رحت ر
لاقأم ش ين عباا ع والرا تنا االرمن ي عام .٢٠٠8
 -5٤وي آب/الرق ر ر ررطس ٢٠١6ع راا عا ر ر ررح ر ر ر ررالن حت ر ر ررث مل ر ر ررا ع ر ر رردة ر ر رربا ي جمق ر ر رراإ/
الحترير ٢٠١6ع الشررارت االرمرن قو الإ القرجمدة حممرد ا حيلررم عاجمنرا ق حتالقررجن يردة ةررس
ررنرات ف ررط والإ جرارمنررا ايت ررداة ايمالفررن لا ررا رإ ش ر إ ررا حتنشرراطنا ا جتمرراعي ال ررا رين
والإ االررم القررالا الر ر يقررتند قو اي رراي ال ا ر جمررن .واعتررربت ااعررا ا عت ررال الت قررفي ر ر
حجم و ي رم عاجمه الجم  .ر الإ اي ررة ا ا ن الحتاِ حتر إ الفرر  ١5مرن احمللمرن الثرريرن قرد
نلر ررم ي  ١8اليار/مر رراير  ٢٠١6عار ررح الق ر رجمدة حممر ررد حتالقر ررجن ير رردة  ١٠ر ررنرات حتقر رربن

__________

( )٤٤ا ر .https://rsf.org/en/news/press-freedom-violations-recounted-real-time-january-december-2016
( )٤5ا ر ( www.rsf-persan.org/article17582 htmlحتالا ن الفار جمن).
( )٤6ا ر ايرقع.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19998&LangID=E :
GE.17-04338
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"ع ريتنا ي من من طرة طرة لرقا ع رحتن ااعدام" اليت ن رت فجمما حت دع وةرس رنرات
عاح "التجمرع والتراطرؤ لامقراس حتراألمن ال ررمي" وعرام وانرد عارح "الدعايرن عرد الدولرن"ع و رر
نلم اليّدته حملمن ا تاناا ي اليارل /بتمرب .٢٠١6
وجه  ١5من الع ا الربياإ ر الن قو ب ال اةع
 -55وي تشرين األول/ال ترحتر ٢٠١6ع ّ
()٤٧
آين اهلل ااي الراش ر اينع يطابرإ فجمنا قل ا االم الصاار عد ا  .وو را الربيرا جمرإ
القرجمدة حممررد حت هنررا شررم "ي مر منر ررنرات مررن الجر ن ررري ايررالة"ع وال رردوا الإ "ق رردار
األنلرام عرد الن راا لرن يرؤا ق قو زيرااة تلافرن الن رد البنرا ع وعرزل اينت ردين وافرع
مث
اجملتمع قو الر را" .والشاروا الي ا قو الإ القجمدة حممد الم لطفار ر ين وت راين مرن المرراض
خمتافن منداة لاحجماة .ر ال هع ارل هناين عام ٢٠١6ع ا يلن قد مت ا اذ ال تداحت اطأي
رراب رررجس حممررد  .وعررأوة عاررح ذلررفع الفجمررد حت ر إ مرردير ال أقررات ال امررن ي ملتررن نررا م
قزوينع اليت ت ع عارح حت رد  ١٤3جماررم ا ارال رررب طنرراإع قرد اعت ِ ر لدعرتره األ ردقا عارح
شرربلن اا ر قو ت يجمررد قطررأي رراب ر الناشررطن ي ررال ن ررري اا قرراإ( .)٤8والفررر عنرره
حت ررد رراعات قاجما ررن حت ررد اف ررع فال ررن ق رردر ا  ١5ماجم رررإ ترم رراإ ( ٤ ٧٠٠او ر م ررن او رات
الر يات ايتحدة).

 -56وي نزيراإ/ير جم رره وتش ررين األول  /ال تر ررحتر ٢٠١6ع ررجن رر ررلروه قحترا جمم رري قير ررا
وزوجنا الراش دي يع ولا اشطاإ ي ال ن ري اا قاإ .و اإ قد الل ي ال ب عاجمنمرا ي
عام  ٢٠١٤عاح اليد رجال ي ت د الهنم الع را ي ااررس الثررر ع وي رال قهنرم ا يرربزوا مر رة
ترقجما .والفجمد حت إ القجمد دي ي ت رض لات ر ين رأل ا رتجرابع ي نر الفراات الت رارير
حت ر ر ر إ الق ر ر رجمدة قحترا جممر ر رري ت رع ر ر ر لأنتجر ر رراز القر ر ررر ع واار ر رربس ا ف ر ر رراا ير ر رردة  ٢٠يرمر ر رراع
وا تجراب ل دة اعاتع ا تقتطجمع أ ا الإ تقرمع اا ا رات الاف جمرن لزوجنرا .ون ِرمرا
ألا من ا تصال حام ي الثنا عماجمات ا تجراب و لف المام احمللمن الثررين ي طنراإ.
ونلررم عاررح الق رجمد رردي ي حتالقررجن يرردة  ١5عامررا ي ررجن قيف ر حتتنمررن " شررر اعايررن عررد
الن ررام" و"التجمررع والتراطررؤ لامقرراس حترراألمن ال رررمي" و"ق ا ررن مؤ ررس اةمنرريررن اا ررأمجمن".
و ا ر األال ررن اي دم ررن ل رردعم ال ررتنم ايرجن ررن قلجم رره تت ر لا م ررن قر ر مطبرع ررن م ررن ر رراراه عا ررح
الفجمق رربرري ور رراراه االل و جم ررن قو الص ررحفجم و ش ررطا ن ررري اا ق رراإ ي ا ررار  .وادم ر ر
القرجمدة قيررا حت ر ر"ق ا رن اي د ررات" و"الدعايرن اي ررااة لادولرن" ي قصررن جمالجمرن رر منشرررة زعررم
الهنا تبتنا عن حتط الرواين ال النري ال رآإ حت رد مشرا دة فرجمام عرن الررجم ي قيرراإع حتااعرافن
قو عرردا مررن مشررار ادا عاررح فجمقرربرري .ونلررم عاجمنررا حتالقررجن يرردة ةررس ررنرات .وي ررا رإ
األول/ايقمرب ٢٠١6ع الهنح القجمد دي ي قعراحتا عن الط ام ا تمر يدة  ٧١يرما حت د قطأي
راب زوجته حتلفالن .ومع ذلفع عاح الررم من نالته الصحجمن اارجنع الفاات الت ارير حت ه نرم
مررن الرعايررن الطبجمررن ايتمصصررن ررار القررجن .ووف ررا يررا ذ رترره االرمررنع نصررا القرجمدة قيررا
عاح عفر ق أمي ورنا .
__________

( )٤٧ا ر ( www.isna.ir/news/95072514536/حتالا ن الفار جمن).
( )٤8ا ر ررر https://www.iranhumanrights.org/2016/12/iranian-official-arrested-for-supporting-release-of-
.imprisoned-human-rights-activist/
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 -5٧وقررد ر ِرجن عرردة مررداف آ ررين عررن ن ررري اا قرراإ ي عررام  ٢٠١6و رراإ ث ر وإ
مننم ما زالرا ي القجن ي هناين ال ام .وحتدال عاي شري يت و جمد شر زاا ي قعرراب عرن الط رام
انتجاجا عاح االم عاجمنما حتالقرجن يردة ةرس رنرات حتقربن قجمامنمرا حتنشراط رامي ي رال
ق ه يت اا شار تنما ي انتجاجات رر عنجمفرن ااا رن ا عتردا حتاألمحراض عارح النقرا والردفا
عن ن ري الطف ع عاح التررايل( .)٤9وي تشررين الثراين /رفمرب ٢٠١6ع الفراات الت رارير حتر إ التجمنرا
اا ريع و ري ع رر ي محارن ملافحررن ع رحترن ااعردامع ا ت ِزعر حترنشرجمن مرن منرزل والردينا ل ررا
ع رحتر ررن حتالقر ررجن ير رردة ر رربع ر ررنرات فجممر ررا يت ار ررا حتاأل شر ررطن ال دير رردة الر رريت ت ر رررم ملر ررا ينا ر ررن
ع رحتن ااعدام.
 -58وي تشررين الثراين /رفمرب ٢٠١6ع نلرم عارح المحرد منت ررر ع و رر رجر ايرن واحترن آيررن
اهلل نقر عارري منت ررر ع النررد ا حتررا ايؤ قر لاجمنرريررن اا ررأمجمنع حتالقررجن عرردة ررنرات
حت ررد الإ ال رردر ش رريطا ً جمررا عمررر عش ررات القررن الااإ فجمرره والررد ااعرردام اةمرراعي لاقررجنا
القجما رجم رأل رجما ع ررام  .١988وقررد اعت ر المحررد منت ررر حتتنمررن "ال م ر عررد األم ررن
ال رررمي"ع و"اللشررا عررن مافررات رررتجمن ر ّررين" و"الدعايررن اي ررااة لان ررام" .و رراإ والررد المحررد
منت ر الند ال ااة اايرا جم ال أر ال ين العرحترا عرن م ارعرتنم يرا قجمر ق ره قعردام ا ا مرن
اينشر القجما رجم ي عررام ١988ع الر ين رربا الإ نر مررا ونلررم عارجمنم حتالقررجن ي مرافررا
انتجاز ي اجمع العا الباد(.)5٠
وجتمررع
 -59وتأنررظ اي ررررة ا ا ررن الي ررا ال جمرررا ايفروعررن عاررح نريررن تلرررين اةم جمررات ّ
ال م ر ررال والناش ر ررط ال م ر ررالجم الر ر ر ين يق ر ررم ر ررم ي ث ر ر م ر ررن األنجم ر رراإ حتل ش ر ررا احت ر ررات
مقرت ان( .)5١وعاررح الرررم مررن الإ االرمرن ًحر حت رردا متزايرد مررن التجم رات القررامجمن لا مررال
ال ر ين حيتجرررإ عاررح األجرررر ر ر ايدفرعررن ور ررا مررن األوعررا ع فا رجمس حترراألمر ر ر الشررارع الإ
يت ّرض قااة احتات ال مال والناشطرإ لأعت ال وا نتجاز.
 -6٠وي تشرين األول  /ال ترحتر ٢٠١6ع العجمرد ثأثرن مرن الناشرط البرارزين ي رال ن رري
اي امر وال ررااة الن راحتجم ع ج فررر ع رجمم زاا ع واًاعجمر عبررد ع وحممرررا ملشرريت -ررروا ع قو
القررجن حت ررد اافررا عررننم .و رراإ قررد نلررم عا رجمنم حتالقررجن حتقرربن شرراطنم القررامي ي دررم
تت ا ررا حت رراألمن ال رررمي مثر ر "التج يم ررع والتراط ررؤ لامق رراس حت رراألمن ال رررمي" و"الدعاي ررن اي ررااة
لادولررن"( .)5٢وي تش ررين األول/ال ت ررحتر  ٢٠١6الي ررا ع الفجمررد حت ر إ قنررد احملررا م نلم ر عاررح
اشطَ ك ي ال ن ري ال مالع لا ج فرر ع رجمم زااة وشراحترر قنقراين رااع حتالقرجن يردة ١١
عاما لل مننما لامشار ن ي الن احتات ال مالجمرن( .)53وي را رإ األول/ايقرمرب ٢٠١6ع ت ررض
حت الع ا واندة من القدم احتات ال مال ي الباد جرم عنجما من شرطن ملافحرن الشر ن

__________

( )٤9ا ر ر ر ر ررر:
()5٠
()5١
()5٢
()53
GE.17-04338

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21071&LangID

.=E#sthash.X4h2UtKF.dpuf
ا ر ( www.isna.ir/news/95090704435/حتالا ن الفار جمن).
قبا ر االرمررن  8تر رجمات مررن ال ر  ١6تر رجمن حتش ر إ ن ررري ال م ر مت ت ررد نا ررأل ا ررت راض الرردور
الشام ل ام .٢٠١٤
ا ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/11/three-summoned-the-union-activist/
ا ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/10/jafar-azimzadeh-and-shapour-ehsani-rad
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حتجمنمررا ررا را يطررالبرإ ررامجما حتبررد ت القررلن وحت ر
حتادين طنراإ(.)5٤

ا ررتح اقات األ ررر ايت ر رة المررام مب ر

زاي -حق المشاركة ي إدارة الشؤون العامة
 -6١ي  ٢١تشر ررين الث رراين /رفمرب ٢٠١6ع ال رردر الربي رراإ قا ر ررا لتن ر رجمم ال ش ررطن األنر رزاب
القجما رجمن .وحي ررر ال ررا رإ عاررح األنرزاب القجما رجمن ال مر نررىت ص ر عاررح تصرررحي مررن ةنررن
ملر ررن مررن ةقررن الع ررا تشررم الع ررا ي الربيرراإ وال ررا ووزارة الدا اجمررن .ويش ر ط ال ررا رإ
عارح م رردمي الطابررات الإ ي رردمراع مررن حتر المررر ال ررر ع تفا رجم آرارنررم حتشر إ ال ررايا الث افجمررن
وا قتصااين وا جتماعجمن والقجما جمن واااارين وال ا ر جمن ي الباد .وي ت ي مننم الي ا الإ ي روا
ررانن الت رزامنم حتالد ررترر ومب ردال و يررن الف جمرره ي حتجما ررادم ووثررار نم الت جمق رجمن والإ يبا ررا وزارة
الدا اجمررن قب ر  ٧٢رراعن عاررح األق ر مررن ال جتمررع الو م ررا رة .وتت ررمن ايررااة  5مررن ال ررا رإ
قارمن حتفاات األشما ال ين حي ر عاجمنم ا تما قو األنزاب القجما رجمنع را ي ذلرف األفرراا
ال ين تشتبه قرات األمن وا تمبارات ي الهنم جرا جمس(.)55
 -6٢وي ررا رإ األول/ايقررمرب ٢٠١6ع حت ردالت حما مررن ررب ن مررن القجما رجم اا ررأنجم
القاحت ع الر ين ادمررا حت "التجمرع والتراطرؤ لامقراس حتراألمن الررطين" و"ا تمرا قو ااعرن رر
مشررروعن"ع ي حملمررن ثرريررن ي طنرراإ( .)56وي  5تشررين الثرراين /رفمرب ٢٠١6ع ال قبر يرررم
مررن مرعررد احملا مررن اي رررر ال ررأع حت ررث ايرردعح عا رجمنم حتر ررالن قو الربيرراإ ينت رردوإ فجمنررا ال ررا
رتنداا الع را اي ارعرن القجما رجمن مرن رأل قرا رإ لألمررن الررطين مربنم الصرجمارن ونرمرراهنم
مررن اا ررري األ ا رجمن ي مراع رراة ااج ررا ات ال ا ر جمررن الراجب ررنع ررا ي ذلررف ا ررت ا ن اللافجم ررن
حام  .و اإ ؤ األع ا القب ن اللبار ي جبنن ايشار ن ا رأمجمن اايرا جمرنع و ري نرزب
جما ح ق أنح حم رر ا إع م حممد رعا ا ح وحممد جممري حتررر وحمقرن رفاري فرا راىن
ومحجمد رعا جالجمبرر ونق اشفح وعاي شا رر -راا والزار منصرر (.)5٧
 -63وتأنرظ اي رررة ا ا ررن الإ ايرشرح الررا رجم القراحت وشمصرجمات اي ارعرن نقر
نرات ر ن ااقامن اةربين حتأ دمن .ف د
مر ر ومند رويب وز را ر نافارا قد الم را
وع ر ق ررات األمررن وا ررتمبارات شمص رجمات اي ارعررن ر ر ررن ااقامررن اةربيررن ي شررباط/
فرباير  ٢٠١١حت د انتجاجنم عاح تار ا تماحتات الررا جمن ايتناز عاجمنا ي عام .)58(٢٠٠9

ثالثا -حقوق المرأة
 -6٤قبا ر االرمررن  ٢٧تر رجمن مررن ال ر  6٠تر رجمن حتش ر إ ن ررري اي ررالة قرردم ررأل
ا ررت راض الرردور الشررام ل ررام ٢٠١٤ع ومررن حتجمننررا تر رجمات مت ا ررن حتررالتمجمجمز حت ر اةنق ر
__________

()5٤
()55
()56
()5٧
()58
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ا
ا
ا
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ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/12/labor-protest-police-intervention/
ر ( http://dolat.ir/detail/285644حتالا ن الفار جمن).
ر ( www.mehrnews.com/news/3840476/حتالا ن الفار جمن).
ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/11/7-reformers-activists/
ر A/HRC/22/48ع الف رت  36و.٤٤
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والزوا ايبلر وااصرل عاح ا دمات الصحجمن والت اجمم وايشار ن القجما رجمن وا قتصرااين وال نرا
ال راراي .رر الهنرا رف ر التر رجمات الرريت درداع ي اارن المرررع قو عرماإ ايقراواة ي اا ررري
والفررر لانقررا والفتجمررات و فالررن م اماررن ايررالة عاررح قرردم ايقرراواة ي قطررار ال ررا رإ وي ايمار ررن
ال ماجمن(.)59
 -65وت ررا اي ررررة ا ا ررن ل رردم قن رراز ال ت رردم ن ررىت ا إ ع ررر التص ررديا عا ررح اتفاقجم ررن
ال ا عاح اجمع الشلال التمجمجمز عد ايرالة وال را عارح األنلرام ال ا ر جمرن الريت جمرز عرد ايررالة
ي خمتاا اجملا ت .وأا يب ث عاح ا زعا حتصفن ا ن الإ النلاما جمجمزين ار ن األنلام
الرراراة ي قررا رإ ال رحتررات اا ررأميع الرريت تررن عاررح الإ قجممررن نجمرراة ايررالة تقرراو صررا قجممررن
نجمرراة الرجر ع ترزال ررارين ي الباررد( .)6٠وأررا يب ررث عاررح ال اررا الي ررا قملا جمررن اعتمرراا النلررام
قا ر جمن جديدة تنطر عاح التمجمجمز عد ايرالة.
رراعات
 -66وي نر رجمط اي ررررة ا ا ررن عامررا حتررب اةرا ررن اا احتجمررن ل ررا رإ فرجم
ال م ر لام ررالة ذات ال ررروا ا ا ررن()6١ع ال ر اعتمررد الربيرراإ ي رز/يرلجمرره ٢٠١6ع وال ر
رراعات عمر النقررا مررن  ٤٤رراعن قو  36رراعن ي األ رربر اوإ فرجم مرتبررادنع
خيفر
ف رد ا ررتم الي ررا يمراوا العرررب عننررا مرن الإ ر ا ال ررا رإ قرد ي رجمم عررن رر قصررد نرراجز
رررل اوإ التحرراي ايررالة حتررال رة ال اماررن الو الب ررا فجمنرراع ويررؤثر ي اي ررام األول عاررح رحتررات األ ررر
اي جمشجمنع والنقا الارا لدينن الطفال اوإ ن القاحت نع والنقا الارا لدينن الطفرال الو الزوا
ذوو قعاق ررنع الو المر رراض ش ررفا ررا والمر رراض مزمن ررن( .)6٢وق ررد رفر ر الربي رراإ ي هناي ررن ايط رراا
مقاعي اربن الررجمس لشؤوإ ايرالة واأل رةع شنجمند مر ورا ع اا ال جمارن ل ريرن تشرم
الرجال ي ااا ت ايماثان(.)63
 -6٧وي آب/الرطررس ٢٠١6ع الع رراا الربي رراإ اينتمررن ن ررديثا ع رررض طررن تف ررري الق ررلاإ
واأل رة ايث ة لاجدلع اليت ددا قو زيرااة م ردل اامر قو  ٢.5ي اياررن مرن النمرر القرلاين
اللمرري نررىت عررام ٢٠٢5ع وتتطاررن مررن الرحترراب ال مر ي ال طرراع ال ررام وا ررا مررن الرجررال
ّ
الف ر راجمن ي الت جم ر ر حتالر ر ررارا ون ر ررر ت جم ر ر "ال ر ر ّرزاب" ي و ر ررارا جما ر ررن الت ر رردريس ي اجم ر ررع
مؤ قات الت اجمم والبحث ال امن وا ا ن( .)6٤و ر لف يقراور اي رررة ا ا رن ال ارا قزا مشررو
رجمح ّدع ي ن رال اعتمرراا ع مررن نررا ايررالة ي
ال ررا رإ ايت اررا مايررن ااجرراب وا نتشررام ال ر
ال م عن طريا قصر اعات عم ايرالة عاح ما حتر القراعن القراحت ن ربانا والقراعن ال اشررة
مقا ويازم حتالفص حت اةنق ي ملاإ ال م (.)65
__________

()59
()6٠
()6١
()6٢
()63
()6٤
()65
GE.17-04338

ا ر A/HRC/28/12ع الف رت  ١٠٠-١38و.١٠5-١38
ا ر قا رإ ال رحتات اا أميع ايااة .55٠
ا ر .www.iranhumanrights.org/2016/07/bill-to-reduce-the-working-hours-of-women/
ا ر ( http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/847722حتالا ن الفار جمن).
ا ر ( www.isna.ir/fa/news/93042413829/حتالا ن الفار جمن).
ا ررر A/HRC/28/70ع الف رررة 68ج وA/HRC/31/69ع الف رررة 5٤ج وا ررر الي ررا _http://rc.majlis.ir/fa/legal
( draft/show/845276حتالا ن الفار جمن).
ا ر A/HRC/28/70ع الف رة .5٧
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 -68وحت د الإ ف ت االرمن حتر ا ا ف ا لاتث جمرا ي رال تن رجمم األ ررة لقرنرات عديردةع
اق ن ر ر مش ر ررو ق ر ررا رإ زير ررااة م ر ررد ت ا ص ر ررحتن وااجمارلر ررن اوإ تن ر رراق القر ررلاإ (مش ر رررو
ال ررا رإ  .)66()٤٤6وحي ررر مشرررو ال ررا رإ منررع اامر اةرانرريع وي جمررد قملا جمررن ااصرررل عاررح
و ار منع اام ع وحي ر ترف م ارمرات عرن و رار منرع اامر وحير ّد مرن رير الدولرن لرربام
تن جمم األ رة(.)6٧
 -69وي ردعح الإ ق ررات ايم راحترات قام ر ع ي تش ررين الث رراين /رفمرب ٢٠١6ع حتلل ررا ال ررب
عاررح الناشررطن ي ررال ن ررري ايررالةع عاجمررن مطاررن زاا ع ا رررر ا نا ررن عمر ي جررججمررا .وي
وق تاحتن ا الت ريرع ا قد الفر عننرا حتلفالرن وي ا ت رار ايزيرد مرن ااجررا ات ال رارجمن.
و ا ر الق رجمدة مطاررن زاا حت ر مررا ي ر عررن  ٢٠اشررطا ي ررال ن ررري اي ررالة ا ررتجرحتتنم
الق رراطات حت ررد مش ررار تنم ي نا ررن ال مر ر ( .)68وي وقر ر ر راحتا م ررن ع ررام ٢٠١6ع ا ررتدعح
ررتجراحتات طرياررن وملثفررن عرردة قررا ر ّرن قررد شررار ن ي محاررن ي عررام ٢٠١5
اارررس الثرررر
لزيررااة ثجم ر اي ررالة ي ا تماحتررات الربيا جمررن .وي هنايررن عررام ٢٠١6ع رراإ عارري ش رري يت ي رزال
م رحتا عرن الط رام انتجاجرا عارح نلرم حتالقرجن يردة ةرس رنرات ردر عرد حتتنمرن ال مر
عررد األمررن ال رررمي حت ررد مشررار تهع ي عررام ٢٠١٤ع ي انتج ررا عاررح ا عترردا ات حتا ررتمدام
األمحرراض ي مدينررن ال ررفناإع الرريت اف ر رربع قررا عاررح األق ر مص راحتات حتتشررريه اارررم .وي
هناين عام ٢٠١6ع ا يلن قد مت ال ب عاح الند حتقبن تاف ا عتدا ات.
 -٧٠و ي رزال زوا األطفررال ألنررا قا ر ررا ي نالررن الفتجمررات الا ررا تباررد العمررار ن  ١3عامررا
واألو ا ال ر ين تباررد العمررار م  ١5عامررا .ونررىت األطفررال األ ر ر ررنا لررن تررزو نم حتررلذإ مررن
احمللمررن عاررح ال يلتم ر الررزوا نررىت ررن البارررة .وي نزيراإ/ير جمرره ٢٠١6ع ذ رررت متحدثررن
حتا م راحتطن محاين ن ري الطف اليت تتمر مرن طنرراإ م ررا را الإ نرا ت زوا األطفرال حتا ر
مقررتريات مثر ة لا ارراع وال ّ رردت عاررح الإ نررايل  ١٧ي ايارررن مررن اجمررع الز ررات ي الباررد تت اررا
حتفتجمات متزوجات من رجال مقن  .حتجمد الإ الزوا ال قر حم رر لم ال ا رإ.
 -٧١و ت رزال ال ررا واأل م ررن التمجمجمزي ررن ال رريت ت ت رري م ررن اي ررالة الت جميررد حت ررالز اا ررأميع
الو ااجررابع تنف ر مررن قب ر مقررؤويل األمررن وق فرراذ ال ررا رإع ف ررأ عررن اي رراطن ع وف ررا لتش رريع
ع ررام  .٢٠١5و ر ّررل ط ررن محاي ررن ا مر ررين حت رراي روا والن ررا ع ررن اينل ررر اير رراطن ااير ررا جم
ال ررااي ق فرراذ ال ررا ا ررر األف ررال الرريت ت ترررب رذارر ي قطررار الشرري ن اا ررأمجمنع ررا ي ذلررف
ق فاذ ااجاب( .)69والعان قارد األمن ينط ن حترشرنر ي ير جمره/نزيراإ  ٢٠١6ي و رار ااعرأم
الرًجمررن الإ  6٤ ٠٠٠امررالة تا ر ق ر ارات حتقرربن "ااجرراب القرجم " ( .)٧٠ومررن ررأل محاررن ي
__________

( )66ا ر .www.shora-rc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID f0eed7e0-66ee-4a02-8c3e-151f96ef0ae8
( )6٧ا ر ر ر ررر https://www.thefuturescentre.org/signals-of-change/3460/iran-considers-bills-boost-population-

growthج

.hr-in-iran/

وhttp://impactiran.org/joint-ngo-letter-in-support-of-2016-unga-resolution-on-

( )68ا ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/11/womens-rights-activist-arrested/
( )69ا ر ر ررر ( www.shora-rc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=b19d40ae-ef4e-44ff-b556-fcb9bfff4758حتالا ر ر ررن
الفار جمن).
( )٧٠ا ر ( http://mahboobha.ir/tag/حتالا ن الفار جمن).
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و ررارط الترا ر ا جتمرراعي الطا ر ي رز/يرلجمرره ٢٠١6ع حت ردال الرجررال اايرا جمرررإ ا نتجررا
عاررح ااجرراب االزامرري لامررالة والرردعرة لات جمر  .وررررم الإ ااماررن ن جمر حت رردر بر مررن الرردعمع
ف ررد ال رردت الق رراطات ررداا ي ع رردة منا رربات ع رررورة الصر ررامن ي مراقب ررن ا متث ررال ل راع ررد
ااج رراب .و ت ر رزال النق ررا ال ررأ ي ن رررإ حت رردوإ نج رراب ق ررأمي يت رع ررن ط ررر ا عت ررال
والقجن يدة ت اوب حت  ١٠اليام وشنرينع الو ال رامرن الريت تصر قو  5٠٠ ٠٠٠ريررال .ويرؤا
ا التشججمع من جا ن االرمن قو شر ةاإ األمن األ اجمن اليت ت ايا النقا وترّ بنن.

 -٧٢وتأنظ اي ررة ا ا ن الإ ااطار ال ا رين اايراين يرفر محاين افجمن لامرالة من ال نا
و ّررم ا رتصراب ي قطرار الرزوا  .وتأنرظ الإ حت ر األنلرام قرد تت اعرح نرىت عرن ااير ا
اةنقرريع مثر ايررااة  ١١٠8مررن ال ررا رإ ايرردين الرريت تاررزم الزوجررات حتتابجمررن ا نتجماجررات اةنق رجمن
ألزواجنن ي اجمع األوقات .وتنطبا شررار أاثارن عارح النلرام مثر ايراات  3٠١و 6١٢مرن
قررا رإ ال رحتررات اا ررأمي ل ررام ٢٠١3ع تررن عاررح فجمررا ال رحتررن قذا ارتلررن األب الو اةررد
األحتررر لا رحجمن جر ررن قت ر ع حت ر وتقررم لا رراة حترراافرا عررن اةرراين اوإ ال ع رراب .و ر
األنلررامع مررا ن ر ةنررن ن ررري الطفر ع نررد الق ربجم المررام اافررأت التررام مررن ال رراب ي
نالن ال ت افاعا عما يقمح حتالشرا.

رابعا -حقوق األقللات اإلثالة والديالة
 -٧3تأنظ اي ررة ا ا ن الإ االرمن ا ت بر رر تر رجمت مرن ال ر  ٢5تر رجمن تت ارا
حتاألقاجمات ااثنجمن والدينجمن قدم أل ا ت راض الدور الشام ل ام .٢٠١٤
 -٧٤ويقاور اي ررة ا ا ن قاا ا قزا ا تمرار التمجمجمز واي اي ات وا تنداا حتشل
مننجرري ي تن رري الديا ررن البنارجمررن .وتأنررظ الإ التمجمجمررز عررد الطارفررن البنارجمررن جمررز ال ررا رإ حتقرربن
عدم اع اا الد ترر حتتاف الديا ن وعدم وجرا الشلال ال ر من ااماين ال ا ر جمن ألتباعنا.
 -٧5ويرج ررد ي الق ررجن نالجم ررا  9٠م ررن البن ررارجم ي انرري ررن قير رراإ اا ررأمجمن()٧١ع وتفجم ررد
الت ارير حت هنم اجم ا حمتجزوإ حتتنم زارفن تت اا ف ط ت دادم وأار ادم الدينجمن .وت م ال ارمرن
ب ن زعما ملارجم نلم عاجمنم حتالقجن يدة  ١٠نرات و يزالرإ ي القجن حتزعم ارتلاملم
"اا أل حتاألمن ال رمي" و" شر الدعايرن اي رااة لان رام" و"ا شر اري ي التجقرس" .وقرد الثرار
اعت ا م ي عام  ٢٠٠8واالم عاجمنم ي عام  ٢٠١٠ر با اولجما شديدا(.)٧٢
 -٧6وي  ٢5اليارل /رربتمرب ٢٠١6ع قتر فر نررد المر ع و ررر ملرراريع ررار منزلرره ي مدينررن
يزا حتر ط قيراإ عاح اليد شاحت اعت أ فجمما حت د واع فا حت هنما ااا أل ه ملاري(.)٧3
 -٧٧وحتااع ررافن قو ا عت ررا ت الت قر رفجمن وا نتج ررازات وايأن ررات ال ررارجمن لابن ررارجم ع
تفجمد الت ارير حت إ القاطات ترا تدم ايراقرع الدينجمرن ر الطارفرن وم احتر راع ي الرقر الر
ترا فجمه ال جمام حت شطن اقتصااين رم البنارجم مرن ن نرم ي ال مر  .وتتماشرح ر القجما رن
__________

( )٧١ا ر مرفا
( )٧٢ا ر .https://www.bic.org/8-years/profiles-seven-imprisoned-iranian-bahai-leaders#xoKGJ3RpGYIT1LOu.97
( )٧3ا ر .https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/current-situation#SS37lS7E7ePA5SHh.99
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مع ترججمه اار عن اجملاس األعاح لاثررة الث افجمن ي عام  ١99١يدعر فجمه القاطات قو ال جمام
عاررح عررر مننجرري نررع قامررا طارفررن البنررارجم ي الباررد وت رردمنا وزاننررا حتشررل مننجرري(.)٧٤
القجما ات فرض قجمرا عاح ال را األعمال التجارين والر ارا الريت لرن لامرراطن
وتشم
البنارجم ا لتحاي ملاع وقرأي األعمرال التجاريرن ايمار رن لابنرارجم وقاراجنرا ي قارمرن رراا ع
وأار ررن ال ر ط عا ررح ال ررحاب األعم ررال التجاري ررن لط رررا اي ررر ف البن ررارجم ع وا رتجمأ عا ررح
األعمررال التجاريررن لابنررارجم وأتالررادم .ففرري تش ررين الثرراين /رفمرب ٢٠١6ع عاررح ربجم ايثررالع
قامر القراطات حترعررع ال ترام عاررح ال شررات مرن األعمررال التجاريرن ايمار ررن لابنرارجم قو الجر
الطارفن(.)٧5
ر مقمح حت د قرأقنا انتفا حتجمرم من األيام اي د ن لد
 -٧8ويقرراور اي ررررة ا ا ررن ال اررا الي ررا قزا ا ررتنداا واي اماررن ال ا رجمن الرريت يت رررض ررا
ايقر رجمحجمرإ م ررن ذو ا افجم ررات اا ررأمجمن والع ررا خمتا ررا اةماع ررات الص رررفجمنع ررا ي ذل ررف
م ر ن مررن اهلل رر احترراا وم ر ن يار رراإ (اي ررروا الي ررا حتا ررم ال ر ااررا)ع الرريت ت ترب ررا
القاطات وحت ر الع را ايؤ قرن الدينجمرن "ع اررد منحرفرن"( .)٧6و ترزال ر اةماعرات تراجره
الترقجما واي اي ن وا نتجاز ت قفاع و ث ا ما تتنم حتارتلاب جرارم األمرن ال ررمي مثر "ال مر
ع ررد األم ررن ال رررمي" الو "الدعاي ررن اي ررااة لادول ررن" .و رج ررن ال ررا رإ ااير رراينع ل ررن م اع رراة
األفرااع ن فجمنم ايقجمحجمرإ ذوو ا افجمات اا أمجمنع حتقبن الراةع عارح الرررم مرن الهنرا لجمقر
م ننررن عاررح وجرره التحديررد جر ررن ي قررا رإ ال رحتررات اا ررأمي .وتأنررظ اي ررررة ا ا ررن الإ
قرا ملافحن ال ِراة تتناىف حترعرب مع التزام الدولن ماين ااا ي نرين الدين الو اي ت د.
 -٧9و ت رزال البأرررات ترررا عررن ا تنا ررات ن ررري األقاجمررات ااثنجمررن ي الباررد .و رراإ ن ررايل
ةررس نررا ت ااعرردام الرريت فر ت ي قيرراإ ي عررام  ٢٠١6يت اررا حتالقررجنا األ رراا( .)٧٧ومررن
حت عماجمات ااعدام ر ع راإ  ٢١قعرداما يررتبط جبر رن "احملارحترن" (حمارحترن اهلل والدولرن)ع ووانرد
حتا تمررا قو نررزب جما رري رررا  .وي ررال قإ القررجنا القجما رجم األ رراا ثارررإ ت ريبررا صررا
ال دا اااايل لاقجنا القجما جم ي الباد.
 -8٠وتش ر ر اي ررررة ا ا ررن حت اررا حتررالد قزا م رزاعم ا ررتمدام ال ش رراري لا رررة ايمجمتررن عررد
اللررلرباإ (النراقارإ عارح نررر م) األ رراا اوإ جمجمرزع األمررر الر قرد تلررإ لره ران حتا تمررارنم
ال رقي .واللرلرباإ م اة ال راا يشار رإ ي درين القراع عررب ااردوا .و ررا رتفرا م ردل
البطالن ي م اط ات را تاإع فلإ ر ا النشراط عرااة مرا يلررإ القربجم الرنجمرد الر يترجم رم
قعالررن ال فقررنم وال ررر م .وي عررام ٢٠١6ع الفرراات الت ررارير حت ر إ ق ررات األمررن اادوايررن اايرا جمررن
قتا  5١من اللرلرباإ وال احت  ٧١آ رينع و ر ما ي ارب ع ا ال دا ي ال ام القاحتا.
__________

()٧٤
()٧5
()٧6
()٧٧

ا ر .http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf
ا ر .https://www.iranhumanrights.org/2016/11/bahai-life-rights-karaj/
ا ر .https://www.hrw.org/news/2013/07/24/iran-sufi-activists-convicted-unfair-trials
ا ررAssociation for Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva, Annual Report on Human :
[ Rights Violations in Iranian Kurdistan in 2016راحتطن ن ري اا قاإ ي را تاإ قيراإ-جنجمراع الت ريرر
القررنر عررن ا تنا ررات ن ررري اا قرراإ ي را ررتاإ اايرا جمررن ي  .]٢٠١6و ررر مترراب ي ايرقررع www.kmmk-

ge.org/2017/01/17/english-kmmk-g-annual-report-on-the-human-rights-violations-in-kurdistan-of-

.iran-in-2016/
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خامس ا -االستاتا ات والتوللات
 -8١ماذ تعللن المقررة ال الة ،ما برح يتصل بها عدد كبلر من اإليرانللن سواء خرار
البلد أو داخله .وهي تشعر باالنزعا الشديد إزاء مستوى ال وف لدى األشر ا الرذين
اتصلوا بها .وتالحظ أن المقاورين الذين يعلشون خار البلد أعربوا عن خو هم ،ال سرلما
مرن أعمرال االنتقرام التري يلقتمرل أن يتعررض لهرا أ رراد أسررهم الرذين يعلشرون ري مهوريرة
إيران اإلسالملة.
 -8٢وتالحظ المقررة ال الة أنه يلزم إ راء تغللررات قانونلرة وهلكللرة عملقرة مرن أ رل
إحداث أي تقسن ملموس ي حالة حقوق اإلنسان ي مهورية إيرران اإلسرالملة .ويمثرل
اعتماد ملثاق حقوق المواطن خطروة إيجابلرة ري هرذا االتجرا  .وتأمرل أن يرؤدي تاذلرذ هرذا
الملثاق إلى إعطاء د عة لعمللة مشاركة حقلقلة من انب ملرع عاالرر المجتمرع المردني
اإليراني.
تاو المقررة ال الة بإيجابلة استعداد القكومة الستكشراف ال طروات
 -83و ي حلن ّ
المؤديررة إلررى خذررح عرردد حرراالت اإلعرردام رري البلررد ،يسرراورها قلررق شررديد إزاء المسررتوى
المذررزا الررذي بلغترره اإلعرردامات ،بمررا رري حلرر ،إعرردام األحررداث ،رري هررذا البلررد .وتق رث
القكومررة علررى أن تقوررر ررورا وبرردون قلررد أو شرررط القكررم علررى األطذررال بررالموت ،وأن
تا رررط رري عمللررة شرراملة لت ذلررف ملررع أحكررام اإلعرردام الترري لرردرت بقررق األش ر ا
المقكوم عللهم باإلعدام حالل ا لما يتعلق بالجرائم المرتكبة عاردما كران الشر ل المعا ّري
دون  18عامر ا مررن العمررر .وتكرررر المقررررة ال الررة تأكلررد الاررداءات الترري و ههررا المكلررف
السابق بالوالية لوقف تاذلذ عقوبة اإلعردام ،وتقرث القكومرة علرى التعجلرل بعمللرة تعرديل
قانونها ال ا بمكا قة الم درات واالستعاوة عن عقوبة اإلعردام ري الجررائم المتصرلة
بالم رردرات بعقوب ررات تمتث ررل للمع ررايلر الدولل ررة حات الص ررلة .ويابغ رري للقكوم ررة أيضر ر ا أن
توقف عمللات اإلعدام العلالة.
 -8٤وال تزال التشريعات ي مهورية إيرران اإلسرالملة تجلرز عقوبرات مرن قبلرل الجلرد
وإ قرراد البصررر والبتررر والررر م لم رراد المرردانلن بارتكررال ررائم معلاررة ،ممررا يشرركل انتهاكر ا
للقوررر المطلررق للتعررذيب وغلررر مررن ورررول سرروء المعاملررة .وتررذ ّكر المقررررة ال الررة بررأن
القر ررق ر رري عر رردم التعر رررض للتعر ررذيب أو غلر ررر مر ررن ور رررول المعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررلة
أو الالإنسانلة أو المهلارة ال يمكرن أبردا تقللرد أو العبرث بره مهمرا كانر ،الورروف ،وتقرث
القكومة على إلغاء ملع األحكام التي تأحن بتوقلع هذ العقوبات.
 -85ويسراور المقررررة ال الرة القلررق مرن أن تتضرررر إقامرة العرردل بسربب انتشررار هل ررات
لاع القرار القضائي .وتو ه االهتمام ،ي هذا الصدد ،إلى التولرلات التري قردمها الذريرق
العامل المعاي باالحتجاز التعسذي عقب زيارته إلى البلد بإلغاء المقاكم الثوريرة والمقراكم
الديالة .وهي تشعر بالقلق أيضا إزاء عردم اسرتقالل القضراء .وترذ ّكر برأن مبردأ الذصرل برلن
السرلطات هررو األسرراس الررذي يسرتاد إللرره شرررطا اسررتقالل القضراء ونزاهترره .وتقررث المقررررة
ال الررة القكومررة علررى عرردم تعرررض السررلطة القضررائلة للترردخل مررن أي نرروا ،وإعررالء شررأن
نزاهة القضاة والمدعلن العاملن والمقاملن ،وال سرلما مرن خرالل كذالرة تعلرلن القضراة علرى
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أسرراس مررن الشررذا لة والجرردارة ،وكذالررة القمايررة لهررم ،وألسرررهم ،وشررركائهم المهالررلن مررن
ملع أشكال العاف والتهديد واالنتقام والت ويف والمضايقة نتلجة ألداء مهامهم .ويابغي
بصذة عا لة إنشاء رابطة أو مجلس نقابي مستقل حاتي التاولم للمقاملن يترولى اإلشرراف
على عمللة قبول المرشقلن للمهن القانونلة ،وإتاحة مدونة موحدة لمخالقلرات والسرلو ،
وإنذاح تدابلر تأديبلة ،بما ي حل ،الذصل من الاقابة.
وترحرب المقررررة ال الررة بالتعررديالت األخلرررة الترري أدخلرر ،علررى قررانون العقوبررات
-86
ّ
اإلسالمي وقانون اإل راءات الجاائلة .بلد أنها تأسرف ألن تلر ،التعرديالت لرم تترر م بعرد
إلى حماية أ ضرل مرن االعتقرال واالحتجراز التعسرذللن ،كمرا يتبرلدن مرن عردد القراالت التري
يبرزهررا هررذا التقريررر .وتقررث المقررررة ال الررة القكومررة علررى ات رراح ملررع الترردابلر الالزمررة
والذعالة لضمان حرق أي إنسران ري عردم التعررض للقرمران التعسرذي مرن حريتره .و ري هرذا
الصدد ،تعررل عرن تأيلردها للتولرلات التري قردمها المكلرف السرابق بالواليرة بشرأن وررورة
المعر ررة تعريذر ر ا ضذاور ر ا ،وتعزي ررز و ررمانات المقاكم ررة العادل ررة،
تع ررديل الجر ررائم الجاائل ررة ّ
والتققل ررق رري مل ررع االدع رراءات المتعلق ررة بالتع ررذيب وإس رراءة المعامل ررة ،ومقاس رربة م ررن
تثب ،إدانتهم.
 -8٧وتبرهن المضايقة واالعتقال الواسع الاطاق لمشر ا الرذين يمارسرون حقهرم ري
حريررة الررأي والتعبلررر أو القلررام بأنشررطة بصررذتهم مرردا علن عررن حقرروق اإلنسرران واحتجررازهم
على أن السلطات مستمرة ي رض مستوى ٍ
عال من الرقابة علرى المرواطالن وتقلرد بشردة
القلز الديمقراطي .وترذ ّكر المقرررة ال الرة برأن حريرة الررأي وحريرة التعبلرر شررطان ال غارى
عاهما لامو الش ل بشكل كامل .وهما وروريتان ألي مجتمع وتشركالن حجرر األسراس
لكل مجتمرع حرر وديمقراطري( .)٧8وتقرع علرى عراتق القكومرة مسرؤوللة ورمان عردم تعررض
الم رردا علن ع ررن حق رروق اإلنس رران للمالحق ررة القض ررائلة بس رربب ت رررويجهم لقق رروق اإلنس رران
والاهوض بها ي البلد.
 -88وتقررث المقررررة ال الررة القكومررة علررى وررمان حريررة الصررقا ة واإلعررالم واإل ررا
عررن ملررع السررجااء الررذين لسررجاوا لممارسررتهم حقهررم رري حريررة ال ررأي والتعبلررر .ويشررمل
هررؤالء األش ر ا المررذكورين رري الذقرررة  ٤٧مررن هررذا التقريررر ،الررذين كررانوا موورروع ا راء
لادرة عن الذريق العامل المعاي باالحتجاز التعسذي .ويابغي إطالق سراح ملع السجااء
السلاسللن وسجااء الرأي من أ ل تهل ة و يبعث على الثقة ويعطي األمرل للمرواطالن ري
أن تتقسن حالة حقوق اإلنسان ي البلد.
رث المقررررة ال الررة القكومررة علررى ات رراح خطرروات اسررتباقلة لتعزيررز اإلعمررال
 -89وتقر ّ
الكامررل لققرروق المرردا علن عررن حقرروق اإلنسرران واالمتارراا عررن أي عمررل ياتهرر ،حقرروقهم
بسبب عملهم ي مجال حقوق اإلنسان .ويابغي للقكومة أن تت ذ تدابلر لرارمة لضرمان
عدم است دام هاز األمن والم ابرات لالنتقام من ألسرر الرذين يرلردون انتهاكرات حقروق
اإلنسان أو يااولون و ّدها أو يعبرون عن آراء تتعارض مع السلاسات القكوملة.
__________

( )٧8ا ر الاجنن اي نجمن
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 -9٠ويساور المقررة ال الة القلق إزاء قلة التقدم المقرز لول القضاء علرى التمللرز
و ررد المر ررأة والذت رراة رري إط ررار الق ررانون و رري الممارس ررة العملل ررة ،وإزاء مش رراريع الق رروانلن
المعرووة حالل ا علرى البرلمران التري ،ري حرال اعتمادهرا ،قرد تلضر نر بتمكرلن المررأة .وتشرعر
المقررة ال الرة برالقلق أيضرا إزاء القلرود الجديردة المذروورة علرى حريرة الاسراء والذتلرات
ي التاقل والطريقة االستبدادية التي يجري بها إنذاح قانون الرزي اإللزامري .وتردعو المقرررة
ال الررة القكومررة إلررى التصررديق علررى اتذاقلررة القضرراء علررى ملررع أشرركال التمللررز وررد
الم ررأة ،وتعررديل وإلغرراء ملررع القرروانلن الترري تملررز وررد الاسرراء والذتلررات ،واالمتارراا عررن
اعتمرراد قرروانلن وترردابلر مررن شررأنها أن تزيررد مررن اإلوررار بتمكررلن المررأة ومشرراركتها رري قرروة
العمل .وتقث القكومة علرى كذالرة حريرة تاقرل الاسراء والذتلرات وورمان حقهرن األساسري
ي التربلة البدنلة والاشاط البدني والرياوة .أما القوانلن واألنومة التي تقتضري مرن الاسراء
والذتل ررات مراع رراة ال ررزي اإلس ررالمي تاته رر ،حقه ررن رري أن يك ررون له ررن أو ال يك ررون دي ررن
أو معتقد و ي أن يعتاقن ديارا أو معتقردا ويعلاّره مرن عدمره ،وال تأخرذ ري االعتبرار م تلرف
العاالر الديالة للمجتمع اإليراني .ويابغي إعادة الاور ي هذ القوانلن ،ويابغري للقكومرة
أن تقترررم حررق أي ش ر ل رري ال صولررلة وأن تكذررل امتارراا قرروات األمررن عررن التصرررف
وكأن لها ولاية أخالقلة على المواطالن.
 -9١وتعرررل المقررررة ال الررة عررن قلقهررا إزاء اسررتمرار زوا األطذررال .وتررذ ّكر بررأن زوا
األطذررال يشرركل ممارسررة وررارة ويمكررن رري بعررح القرراالت أن يارردر رري إطررار التعريررف
الق ررانوني ال رردولي لل رررق .وال يمك ررن أب رردا اعتب ررار أن زوا األطذ ررال يقق ررق مص ررلقة الطذ ررل
الذضلى .وتقث المقررة ال الة القكومة على حور ملع أشكال زوا األطذرال ،وعلرى
تاوررلم حمررالت وب ررامل للتوعلررة بشررأن ا ثررار الضررارة لهررذ الممارسررة علررى الصررقة البدنلررة
والعقللررة للذتلررات ور رراههن ،تتو رره بهررا إلررى األسررر المعلشررلة والسررلطات المقللررة والقررادة
الدياللن والقضاة والمدعلن العاملن ،على نقو ما أول ،به لجاة حقوق الطذل(.)٧9
 -9٢وال تزال حالة األقللات الديالة المعترف بها وغلرر المعتررف بهرا تبعرث علرى القلرق
البالغ .وال يزال البهائلون يتعروون للتمللز الماهجي ،ويلستهد ون ويلقرمون من حقهم ري
كسر ررب الر رررزق .وتقر ررث المقر ررررة ال الر ررة السر ررلطات علر ررى االعت ر رراف بر ررأن حرير ررة الر رردين
أو المعتقد تستتبع حرية اختلار دين أو معتقد ،وأن ات اح تردابلر تقر ّد مرن أهللرة القصرول
عل ررى امتل ررازات مدنل ررة أو سلاس ررلة أو ا تماعل ررة أو اقتص ررادية أو رررض قل ررود خال ررة عل ررى
ممارسررة األديرران األخرررى تاتهرر ،حوررر التمللررز القررائم علررى أسرراس الرردين أو المعتقررد ،كمررا
تقثهررا علررى وررمان التسرراوي رري التمتررع بالقمايررة بمو ررب المررادة  26مررن العهررد الرردولي
ال ا بالققوق المدنلة والسلاسلة.

__________

( )٧9ا ر CRC/C/IRN/CO/3-4ع الف رة ( 6٠اللا).
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Annex
List of Baha’i prisoners in the Islamic Republic of Iran

Arrest date

Mrs. Mahvash Shahriari Sabet

25-May-05

Tehran

Without trial

Release on bail

Participation in the training institute

05-Mar-08

Mashhad

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

(1) Engaging in propaganda against the regime of the Islamic
Republic of Iran; (2) espionage in support of the tyrannical,
fabricated and occupying regime of Israel; (3) Forming and
managing illegal groups and gatherings to for the purpose of
disruption to the national security of Iran; (4) Collaboration with the
tyrannical, fabricated, hostile and occupying regime of Israel
against the Islamic Republic of Iran; (5) Conspiracy and assembly
for the purpose of action against the internal and external security of
Iran and to tarnish the reputation of the Islamic Republic of Iran in
the international arena; (6) Participation in collecting classified
documents and providing them to foreigners with the purpose of
disruption to the national security

25-May-05

Tehran

Without trial

Release on bail

Participation in the training institute

28-Jun-05

26-Jul-05

Mashhad

Without trial

Release on bail

N/A

19-Sep-05

14-May-08

Tehran
(Tehran)

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

(1) Engaging in propaganda against the regime of the Islamic
Republic of Iran; (2) espionage in support of the tyrannical,
fabricated and occupying regime of Israel; (3) Forming and
managing illegal groups and gatherings to for the purpose of
disruption to the national security of Iran; (4) Collaboration with the
tyrannical, fabricated, hostile and occupying regime of Israel
against the Islamic Republic of Iran; (5) Conspiracy and assembly
for the purpose of action against the internal and external security of
Iran and to tarnish the reputation of the Islamic Republic of Iran in
the international arena; (6) Participation in collecting classified
documents and providing them to foreigners with the purpose of
disruption to the national security

Mrs. Fariba Kamalabadi Taefi

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Date of release

28-Jun-05
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Name

Location of
arrest/
City of residence

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Date of release

02-Oct-07

Name

Arrest date

Mr. Jamaloddin Khanjani

25-Sep-07

Isfahan
(Isfahan)

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

N/A

14-May-08

Tehran
(Tehran)

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

(1) Engaging in propaganda against the regime of the Islamic
Republic of Iran; (2) espionage in support of the tyrannical,
fabricated and occupying regime of Israel; (3) Forming and
managing illegal groups and gatherings to for the purpose of
disruption to the national security of Iran; (4) Collaboration with the
tyrannical, fabricated, hostile and occupying regime of Israel
against the Islamic Republic of Iran; (5) Conspiracy and assembly
for the purpose of action against the internal and external security of
Iran and to tarnish the reputation of the Islamic Republic of Iran in
the international arena; (6) Participation in collecting classified
documents and providing them to foreigners with the purpose of
disruption to the national security

14-May-08

Tehran
(Tehran)

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

(1) Engaging in propaganda against the regime of the Islamic
Republic of Iran; (2) espionage in support of the tyrannical,
fabricated and occupying regime of Israel; (3) Forming and managing
illegal groups and gatherings to for the purpose of disruption to the
national security of Iran; (4) Collaboration with the tyrannical,
fabricated, hostile and occupying regime of Israel against the Islamic
Republic of Iran; (5) Conspiracy and assembly for the purpose of
action against the internal and external security of Iran and to tarnish
the reputation of the Islamic Republic of Iran in the international
arena; (6) Participation in collecting classified documents and
providing them to foreigners with the purpose of disruption to the
national security

25-May-05

Shiraz

Was not tried

Release on bail

N/A

29-Jun-05

25-May-05

Shiraz

Was not tried

Release on bail

N/A

29-Jun-05

26-Jul-05

Mashhad

Without trial

Release on bail

Membership of Yaran (group managing the affairs of the Bahá’í
community in Iran) and involvement in teaching the [Bahá’í Faith]

15-Nov-05

26-Jul-05

Mashhad

Without trial

Release on bail

Membership of Yaran (group managing the affairs of the Bahá’í
community in Iran) and involvement in teaching the [Bahá’í Faith]

15-Nov-05

Mr. Afif Naimi

Mr. Saeid Rezaie Tazangi

GE.17-04338

Mr. Behrouz Azizi Tavakkoli
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Location of
arrest/
City of residence
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Location of
arrest/
City of residence

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

14-May-08

Tehran
(Tehran)

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

(1) Engaging in propaganda against the regime of the Islamic
Republic of Iran; (2) espionage in support of the tyrannical,
fabricated and occupying regime of Israel; (3) Forming and
managing illegal groups and gatherings to for the purpose of
disruption to the national security of Iran; (4) Collaboration with the
tyrannical, fabricated, hostile and occupying regime of Israel
against the Islamic Republic of Iran; (5) Conspiracy and assembly
for the purpose of action against the internal and external security of
Iran and to tarnish the reputation of the Islamic Republic of Iran in
the international arena; (6) Participation in collecting classified
documents and providing them to foreigners with the purpose of
disruption to the national security

Mr. Vahid Tizfahm

14-May-08

Tehran
(Tehran)

Trial ended
14-Jun-10

20 years’
imprisonment

(1) Engaging in propaganda against the regime of the Islamic
Republic of Iran; (2) espionage in support of the tyrannical,
fabricated and occupying regime of Israel; (3) Forming and
managing illegal groups and gatherings to for the purpose of
disruption to the national security of Iran; (4) Collaboration with the
tyrannical, fabricated, hostile and occupying regime of Israel
against the Islamic Republic of Iran; (5) Conspiracy and assembly
for the purpose of action against the internal and external security of
Iran and to tarnish the reputation of the Islamic Republic of Iran in
the international arena; (6) Participation in collecting classified
documents and providing them to foreigners with the purpose of
disruption to the national security

Mr. Jalayer Vahdat

04-Aug-05

Mashhad

(05-Apr-10)

N/A

Activities against national security, propaganda against the regime
and membership in the unlawful Baha’i administration

26-Jan-09

Mashhad

(May/Jun-10)

5 years
imprisonment
and 10 year ban
on leaving the
country

Name

Arrest date

Date of release

28-Aug-05
12-May-09
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Arrest date

Started serving Mashhad
sentence
24-Oct-10

Date of trial/
Court order issued

First court on
15/16-Aug-09.
Then: 25-Oct-09
(sentence was
appealed)

Sentence

Charges

Sentence of
5 years
imprisonment
and 10 years not
leaving the
country was
changed to
5 years
imprisonment

Teaching against the regime, taking action against national security,
and illegal dissemination of CDs, teaching the Faith, and insulting
religious sanctities

1 year-sentence
has been
appealed

N/A

N/A

N/A

Mr. Vesal Mahboubi

25-Apr-11

Sari
(Mazandaran)

Ms. Sanaz Tafazoli

27-Jun-11

Mashhad

Mr. Afshin Heyratian

03-Jun-10

Tehran (Tehran) N/A

4 years
imprisonment

Charged with activities related to human rights issues and writing
articles

20-Aug-11

Tehran

06-Nov-10

4 years
imprisonment
(sentence was
appealed)

Assembly and conspiracy, with criminal intent, against national
security and membership in the perverse sect of Bahaism.

Court date:
8-Oct-13

4 years
imprisonment
under Ta’zir law

N/A

N/A

Date of release

21-Jul-10

GE.17-04338

Ms. Nasim Bagheri

27-Apr-14

Mr. Azizollah Samandari

14-Jan-09

Tehran (Tehran) N/A

Release on bail

Activities against National Security, association with hostile
countries, teaching the Faith

14-Jan-09

07-Jul-12

Tehran
(Tehran)

N/A

4 years

Collaboration with the Yaran (group managing the affairs of the
Bahá’í community in Iran) providing information technology
support

07-Jul-12

Mr. Hamid Eslami

14-Jul-12

Shiraz (Fars)

Unknown

N/A

Membership in illegal groups in opposition to regime, propaganda
against the regime in the interest of groups in opposition to regime

Mr. Navid Khanjani

02-Mar-10

Isfahan
(Isfahan)

N/A

N/A

Collaboration with human rights activists

03-May-10

A/HRC/34/65

29
Name

Location of
arrest/
City of residence
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Name

Arrest date

Location of
arrest/
City of residence

Date of trial/
Court order issued

Charges

Date of release

12 years’
Engaging in human rights activities, illegal assembly (in support of
imprisonment + 5 university students deprived of higher education), and disturbance
million rial
of the general public’s opinion
(~US$500) fine

Tabriz (East
Azerbaijan)

06-Mar-05

Tehran

Summoned
28-Jul-11

Tehran (Tehran) 27-Feb-12

Release on bail

30-Sep-12

Tehran (Tehran) 12-Jun-12

5 years’
Assembly and collusion with intent to commit acts of crime against
imprisonment + national security, membership in the perverse sect of Bahaism, and
97,877,000 rial
earning illegal income
fine (~US$8,000)

Mr. Farhad Fahandej

17-Oct-12

Gorgan
(Golestan)

N/A

10 years
imprisonment

Collaboration with hostile governments, disturbing national
security, propaganda against the regime, formation of hostile groups

Mr. Farahmand Sanaie

17-Oct-12

Gorgan
(Golestan)

N/A

5 years
imprisonment

Collaboration with hostile governments, disturbing national
security, propaganda against the regime, formation of hostile groups

Mr. Kamal Kashani

17-Oct-12

Gorgan
(Golestan)

N/A

5 years
imprisonment

Collaboration with hostile governments, disturbing national
security, propaganda against the regime, formation of hostile groups

Mr. Siamak Sadri

18-Nov-12

Gorgan
(Golestan);
Rajaieshahr

Sentenced May13

5 years
imprisonment

Collaboration with hostile governments, disturbing national
security, propaganda against the regime, formation of hostile groups

Mr. Payam Markazi

18-Nov-12

Gorgan
(Golestan)

Sentenced May13

5 years
imprisonment

Collaboration with hostile governments, disturbing national
security, propaganda against the regime, formation of hostile groups

Mr. Foad Fahandej

18-Nov-12

Gorgan
(Golestan)

Sentenced May13

5 years
imprisonment

Collaboration with hostile governments, disturbing national
security, propaganda against the regime, formation of hostile groups

Mr. Kourosh Ziari

20-Nov-12

Gonbad
(Golestan)

Court hearing:
24-Apr-13,
Issuance of
verdict:
21-May-13

5 years
imprisonment

Managing an illegal group for [the purpose] of disturbing [national]
security

N/A

16-Mar-05

Using falsely obtained degrees, illegal counselling, running illegal
classes, defrauding the public

22-Sep-11
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22-Aug-12

Mr. Kayvan Rahimian

Court of appeal
upheld verdict
10-Aug-11

Sentence

Arrest date

Mr. Foad Moghaddam

22-May-11

Isfahan

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Date of release

Without trial

Release on bail

Collaboration with Bahá’í Institute for Higher Education

25-Jun-11

Jan-12 —
Isfahan
Began serving (Isfahan)
sentence

Tried 30-Jun-12; 5 years’
Sentence issued imprisonment
09-Jul-12;
under Ta’zir law
Appealed verdict
without result.

Collaboration with Bahá’í Institute for Higher Education

08-Mar-09

Semnan

Tried 15-Apr-09; 18 months
Verdict issued
imprisonment
31-May-09;
Appeal court
verdict 29-Apr10

Propaganda against the regime

12-Mar-11

Semnan

Tried on 16-Apr- 6.5 years’
12; Appeals
imprisonment
verdict issued 12Aug-12

Propaganda against the regime of the Islamic Republic of Iran and
membership in and organizing illegal groups and assemblies

Mr. Farzin Sadri Dowlatabadi

19-Oct-13

Gorgan

Mr. Shamim Naimi

23-Jul-12

Tehran

Mr. Pooya Tebyanian

28-Apr-14 — Tehran
Began serving
sentence
Ms. Elham Farahani Naimi

Mr. Adel Naimi

10-Jul-12

N/A

10-Nov-2012;
18-Feb-13;

Tehran

Release on bail

Propaganda against the regime and activity against national security 02-Sep-12

3 years
imprisonment
(appealed
sentence)

Propaganda against the regime and activity against national security

Release on bail

Propaganda against the regime and activity national security

GE.17-04338

28-Apr-14 — Tehran
Began serving
sentence

04-Feb-13

4 years
imprisonment
(appealed
sentence)

N/A

10-Jul-12

Date tried:
24-Apr-2013

Initially 11 years
imprisonment,
changed to
10 years.

Initially announced: (a) Activity against national security; (b)
Espionage; (c) Participating in the clandestine organization of
Bahaism. In court document: Organizing the Bahaist sect, teaching;
holding [self-defence] spray; engaging in propaganda against the
regime of the Islamic Republic of Iran

Tehran
(Tehran)

May-11

08-Sep-12
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31
Name

Location of
arrest/
City of residence

GE.17-04338

Name

Arrest date

Location of
arrest/
City of residence

Mr. Farhad Eghbali

20-Nov-12

Gorgan

Began serving
sentence on
30-Aug-14
Mr. Shahab Dehghani

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Date of release

N/A

N/A

N/A

Unknown

N/A

5 year

N/A

10-Jul-12

Tehran

N/A

N/A

N/A

12-Jul-13

Tehran

N/A

4 years

Propaganda activities against the sacred regime of the Islamic
Republic, teaching the perverse ideologies of Bahaism, and
activities intended to mislead the youth. Activity against national
security

Ms. Mona Mehrabi

16-Feb-15

Tehran

Unknown

Unknown

Unknown

Mr. Faramarz Lotfi

Sometime
Tonekabon
between
24/27-Sept-13
— After a raid
of his home, he
was taken to an
unknown place

N/A

N/A

N/A

Activities against the national security, and propaganda against the
regime

On 03-Feb-15, Tonekabon
he was
summoned to
court to hear
his decree, and
was
immediately
transferred to
prison

03-Feb-15

N/A

Unknown
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Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

03-Feb-15

Unknown

Activities against the national security, and propaganda against the
regime

08-Jun-10

N/A

N/A

03-Feb-15

N/A

Activities against the national security, and propaganda against the
regime

29-Nov-13 — Mashhad
Detained

N/A

N/A

Unknown

Approx. end of Mashhad
Nov/beginning
of Dec-13

N/A

Charged with propaganda against the Islamic Republic of Iran and
activities against national security

29-Jan-14

6 years
imprisonment
under Ta’zir law

Activities against the national security, and propaganda against the
regime

Name

Arrest date

Mr. Ziaollah Ghaderi

03-Feb-15 — Tonekabon
he was
summoned to
court to hear
his decree, and
was
immediately
transferred to
prison

Mr. Soroush Garshasbi

21-Nov-09

Tonekabon —
Mazandaran

Began serving Tonekabon
sentence on
03-Feb-15
Mr. Manouchehr Kholousi

Mashhad

Court: Dec14/Jan-15 —
verdict appealed

GE.17-04338

Ms. Elham Karampisheh

Began serving Tehran
sentence on
16-Feb-15

N/A

N/A

Mrs. Safa Forghani

Began serving Tehran
sentence on
16-Feb-15

N/A

N/A

Date of release

Sometime
in Dec-09
—Precise
date is
unknown
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Location of
arrest/
City of residence

GE.17-04338

Name

Arrest date

Mr. Mehrdad Forghani

Location of
arrest/
City of residence

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Began serving Varamin
sentence on
17-Feb-15

N/A

N/A

Ms. Laleh Mehdinezhad

10-Mar-15

N/A

N/A

Mrs. Fariba Ashtari

31-Jul-12

Court hearing
held for 20
Baha’is on
24-Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

3 years
imprisonment

Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran, and assembly and collusion against national security

21-Feb-15 — Yazd
Summoned to
Yazd Central
Prison om

13-Apr-14 —
2 years
Court of Appeals imprisonment
in Yazd
under Ta’zir law
and one year
suspended
imprisonment

Propaganda against the regime of the Islamic Republic [of Iran] and
propaganda in support of groups or organizations opposing the
Islamic Republic of Iran

Mr. Naser Bagheri Ghalat

Began serving Yazd
sentence on
27-Feb-15

N/A

N/A

Propaganda against the regime

Mr. Faez Bagheri Ghalat

Began serving Yazd
sentence on
27-Feb-15

N/A

N/A

Propaganda against the regime

Mrs. Shabnam Mottahed

31-Jul-12

Court hearing
held for 20
Baha’is on 24Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

2 years
imprisonment
under Ta’zir law
and 1 year
suspended
imprisonment

Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran, and assembly and collusion against national security

Tehran

Yazd

Date of release

After
27 days

Unknown
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Mr. Iman Rashidi Ezzabadi

Mr. Mehran Eslami Amirabadi

Arrest date

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

18-Mar-15 — Yazd
Began
imprisonment

13-Apr-14 —
2 years
Propaganda against the regime of the Islamic Republic [of Iran] and
Court of Appeals imprisonment
propaganda in support of groups or organizations opposing the
in Yazd
under Ta’zir law Islamic Republic of Iran
and
1 year suspended
imprisonment

31-Jul-12

Court hearing
held for 20
Baha’is on
24-Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

19-Mar-15 — Yazd
Began
imprisonment

13-Apr-14 —
3 years
Court of Appeals imprisonment
in Yazd
under Ta’zir law
and 1 year
suspended
imprisonment

Propaganda against the regime of the Islamic Republic [of Iran] and
propaganda in support of groups or organizations opposing the
Islamic Republic of Iran

01-Oct-12

Court hearing
held for 20
Baha’is on
24-Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran, and assembly and collusion against national security

04-Apr-15 — Yazd
began
imprisonment

13-Apr-14 —
1 year
Court of Appeals imprisonment
in Yazd
under Ta’zir law
and 1 year
suspended
imprisonment

4 years
imprisonment

2 years
imprisonment

Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran, and assembly and collusion against national security

Propaganda against the regime of the Islamic Republic [of Iran] and
propaganda in support of groups or organizations opposing the
Islamic Republic of Iran

Date of release

Released
after 27
days
providing
bail of 80
million
Toman

06-Oct-12
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Name

Location of
arrest/
City of residence

GE.17-04338

GE.17-04338

Location of
arrest/
City of residence

Date of trial/
Court order issued

Arrest date

Mr. Fariborz Baghi Asrabadi

Jul/Aug-12

Court hearing
held for 20
Baha’is on
24-Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

07-Mar-15 — Yazd
Began
imprisonment

13-Apr-14 —
2 years
Court of Appeals imprisonment
in Yazd
under Ta’zir law
and 1 year
suspended
imprisonment

(1) Propaganda against the regime of the Islamic Republic;
(2) Propaganda in the interest of groups and/or organizations
opposing the regime of the Islamic Republic

Ms. Rouha Imani

12-May-15

Kerman

N/A

N/A

N/A

Ms. Naghmeh Gilanpour

25-May-15

Rasht

N/A

N/A

Assembly for propaganda against the regime

Mr. Foad Yazdani

25-May-15

Rasht

N/A

N/A

Assembly for propaganda against the regime

N/A

N/A

Appeared in
court — date is
unknown
(reported in Jan
2016)

Sentenced to
6 months’
imprisonment
under Ta’zir law

N/A

25-May-15

Rasht

N/A

N/A

Assembly for propaganda against the regime

N/A

N/A

Appeared in
court — date is
unknown
(reported in
Jan-16)

Sentenced to
6 months’
imprisonment
under Ta’zir law

N/A

Hamadan

N/A

N/A

Propaganda against the regime

Mr. Peyman Yazdani

Mrs. Atefeh Zahedi (Azarnoush) 13-Apr-15

Sentence

Charges

Date of release

3 years
imprisonment

Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran, and assembly and collusion against national security

Unknown

released on
bail

released on
bail

15-Apr-15
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Name

Mrs. Parvaneh Seifi (Ayyoubi)

Mr. Saba Golshan

Mr. Shahin Rashedi

Arrest date

May/Jun-15

Hamadan

21-Apr-15

Sentence

Charges

Trial held on
5-Aug-15,
sentence was
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

Hamadan

N/A

N/A

Propaganda against the regime

May/Jun-15

Hamadan

Trial held on
5-Aug-15;
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

02-Aug-12

Isfahan

Court hearing
held for 20
Baha’is on
24-Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

5 years: 4 years
imprisonment
under Ta’zir law
and 1 year
suspended
imprisonment

“Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran”, and “assembly and collusion against national security” —
person in charge of Isfahan Baha’i community

Date of release

22-Apr-15

Unknown

Began serving Isfahan
sentence on
13-Aug-15

13-Apr-14 —
4 years
Court of Appeals
in Yazd

(1) Propaganda against the regime of the Islamic Republic;
(2) Propaganda in the interest of groups and/or organizations
opposing the regime of the Islamic Republic

07-Apr-15

Awaiting court
trial

N/A

Propaganda against the regime

10-Apr-15

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

N/A

N/A

N/A

Propaganda against the regime

15-Apr-15

Hamadan

May/Jun-15

Ms. Mina Mobin Hemmati

Date of trial/
Court order issued

13-Apr-15

Hamadan
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Name

Location of
arrest/
City of residence

GE.17-04338

GE.17-04338

Name

Arrest date

Location of
arrest/
City of residence

May/Jun-15

Mr. Masoud Azarnoush

13-Apr-15

Hamadan

May/Jun-15

Mr. Hamid Azarnoush

13-Apr-15

Hamadan

May/Jun-15

Ms. Farideh Ayyoubi

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

N/A

N/A

Charged for owning satellite dish

15-Apr-15

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year
imprisonment
under Ta’zir law
and 2 years exile
to Khash

Propaganda against the regime

N/A

N/A

N/A

Propaganda against the regime

N/A

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year
imprisonment
under Ta’zir law
and 2 years exile
to Khash

Propaganda against the regime

Hamadan

Propaganda against the regime

May/Jun-15

Hamadan

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

Mrs. Romina Rahimian

May/Jun-15

Hamadan

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

Mr. Mehran Khandel

May/Jun-15

Hamadan

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

N/A
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21-Apr-15

Date of release

Arrest date

Ms. Fataneh Moshtagh

Oct/Nov-12

Hamadan

May/Jun-15

Hamadan

Trial held on
5-Aug-15/
sentence
announced on
15-Aug-15

1 year’s
imprisonment
under Ta’zir law

Propaganda against the regime

N/A

N/A

1 year

N/A

Unknown

Isfahan

Court hearing
held for 20
Baha’is on
24-Aug-13 in
Branch 1 of the
Revolutionary
Court in Yazd

4 years: 3 years
imprisonment
under Ta’zir law
and 1 year
suspended
imprisonment

“Propaganda against the sacred regime of the Islamic Republic of
Iran”, and “assembly and collusion against national security” —
person in charge of Isfahan Baha’i community

Approx:
Sep-12:
Released on
bail

Isfahan

13-Apr-14 —
N/A
Court of Appeals
in Yazd

1. Propaganda against the regime of the Islamic Republic; 2.
Propaganda in the interest of groups and/or organizations opposing
the regime of the Islamic Republic.

Tehran

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Convicted in
Feb-15

4 years

Mr. Shahram Eshraghi Najafabadi 1983/84
31-Jul-12

Ms. Helia Moshtagh

15-Nov-15

Mrs. Azita Rafizadeh (KoushkBaghi)

12-Mar-13
summoned to
the
Revolutionary
court.
Summoned
by telephone
to serve her
sentence
(Apr-15)

Mr. Peyman Koushk-Baghi

Karaj

GE.17-04338

12-Mar-13
N/A
summoned to
the
Revolutionary
court.

Date of trial/
Court order issued

N/A

Sentence

Charges

Date of release

N/A

after 9 hours

N/A

Activity against national security by membership in BIHE

N/A
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Name

Location of
arrest/
City of residence

GE.17-04338

Name

Mr. Afshin Seyyed Ahmad

Arrest date

Location of
arrest/
City of residence

28-Feb-16

Karaj

08-Nov-12

Tehran

Began serving
sentence on
28-Jun-16

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

May-15:
sentenced to five
years of
imprisonment
under ta’zír law

5 years

Activity against national security by membership in BIHE

N/A

sentenced to
three years
imprisonment

N/A

N/A

N/A

N/A

02-Aug-16

Unknown

N/A

N/A

N/A

Mr. Farzan Shadman

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mr. Farid Shadman

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Ms. Parisa Rouhizadegan

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mr. Shamim Akhlaghi

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mrs. Sahba Farahbakhsh

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Ms. Ahdiyeh Enayati

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mrs. Shadi Aghdam

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mr. Varqa Kavyani

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mr. Soroush Ighani

28-Sep-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mr. Farzad Delaram

02-Oct-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Mrs. Rouhiyyeh Nariman

02-Oct-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Ms. Bahareh Nowrouzi

03-Oct-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Ms. Rezvan Yazdani

22-Nov-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

Ms. Nasim Kashaninejad

22-Nov-16

Shiraz

N/A

N/A

N/A

N/A
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Mr. Yashar Rezvani

Date of release

Arrest date

Mr. Saied Azimi

25-Oct-16

Isfahan

N/A

N/A

N/A

Mr. Amrollah Khaleghian

21-Dec-16

Kerman

N/A

N/A

N/A

Mr. Soheil Keshavarz

24-Dec-16

Ghazvin

N/A

N/A

N/A

Mr. Samir Kholousi

30-Dec-16

Kerman

N/A

N/A

N/A

Mrs. Rouhiyyeh Zeinali

03-Jan-17

Kerman

N/A

N/A

N/A

Mr. Mahbod Ettehadi

01-Jan-17

Yazd

N/A

N/A

N/A

Mr. Borhan Esmaili

02-Jan-17

Borazjan of
Bushehr

N/A

N/A

N/A

Date of trial/
Court order issued

Sentence

Charges

Date of release
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Name

Location of
arrest/
City of residence

GE.17-04338

