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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة واألربعون 

 2021تموز/يوليه  9 -حزيران/يونيه  21
 من جدول األعمال 2البند 

الفتحدة السنامةة لحقوق اإلنسنان التقرير السنوو  لفووةنة األم   
 وتقارير الفووةةة السامةة واألمين العام

 حالة حقوق اإلنسان في جفهورية إيران اإلسالمةة  

 *تقرير األمين العام  

 موجز  
، الد   لببدف هيده العمةيدل الم األم ن  75/191ُيقددم  ذد ا الرقرير عم ب رقراا العمةيدل الةدامدل   

عن حالل حقوق اإلنسدددددددددددان إي جم وايل ايران اإلجددددددددددد ميل الم معب  حقوق    مؤقراب  تقريراب الةا  أن يقد   
اإلنسدددان إي تواته السدددارةل واألاوة نم ويرادددمن ذ ا الرقرير مةبوماا عن األنماا والتعاذاا السدددا د   

سدد ن ، والروصددياا المرةبقل حرز75/191إي ذ ا الصدددت، ومةبوماا عن الرقد  المزرز إي تنذ   القراا  
 تنذ   القراام
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 مقدمة -أولا  
، الد   لببدف هيده العمةيدل الم األم ن الةدا   75/191ُيقددم  ذد ا الرقرير عم ب رقراا العمةيدل الةدامدل   -1

أن يقد  تقريراب مؤقراب عن حالل حقوق اإلنسددددددان إي جم وايل ايران اإلجدددددد ميل الم معب  حقوق اإلنسددددددان إي  
 م2021آذاا/مااس  17الم  2020حزيران/يونيه    1تواته السارةل واألاوة نم ويرناول ذ ا الرقرير الذرر  من  

الرقرير مةبومداا مقددمدل من حةومدل جم وايدل ايران اإلجددددددددددددد ميدل، ومنظمداا   ر  ويرادددددددددددددمن ذد ا   -2
حةوميل ومنظماا اع ميل وأإرات أجرا مة م مذوضددددددددديل األمم المرزد  السددددددددداميل لزقوق اإلنسدددددددددان مقاح ام  
ويسدددددددددرند أياددددددددداب الم م حظاا آلياا األمم المرزد  لزقوق اإلنسدددددددددانم وقد واصدددددددددبف حةومل جم وايل ايران  

ميل الةمل مع مذوضديل األمم المرزد  لزقوق اإلنسدان وآلياا األمم المرزد  لزقوق اإلنسدان خ ل الذرر   اإلجد 
 المشمولل رالرقريرم وينوه األم ن الةا  رالرةبيقاا المذصبل الري قدمر ا الزةومل اتاب عبم مشروع ذ ا الرقريرم

م ووصدددددددرف  رالغاب   اإلجددددددد ميل تا ر قبقاب   ول تزال الزالل الةامل لزقوق اإلنسدددددددان إي جم وايل ايران -3
النظر عن األزمل القرصدددددددددداتيل، الري تذاقمف رسددددددددددبع الةقوواا المذروضددددددددددل عبم ق اعاا مة نل وجا زل 

(، إإن الةوامل الداخبيل، الري تشددددددددمل مةوقاا جدددددددديات  القانون وضددددددددة   19-مرض إ روس كواونا )كوإ د
الةقدا،، وتررس النر داكداا القدا مدل وتزيدد احرمدال وقوع  آليداا الةددالدل والمسددددددددددددددافلدل، تولدد حدالدل اإلإ ا من 

مع القانون الدولي،    انر اكاا إي المسدددددددددددرقبلم وخ ر ماال عبم ذلع، الرقاع  عن انشددددددددددداف آليل، تما دددددددددددياب 
وإنصدداف ضددزاياذام   2019  نوإمبر /لبمسددافلل عن النر اكاا المرتر ل إي جددياق احرعاجاا تشددرين الااني

إةون عن حقوق اإلنسدان والمزامون والع اا الذاعبل إي المعرمع المدني عرضدل  ول يزال المزرعون والمدا
 لبررذ ع والحرعاز الرةسذي والم حقل العنا يل، رما إي ذلع عقوول اإلعدا م

 لفحة عامة عن حالة حقوق اإلنسان في جفهورية إيران اإلسالمةة -ثانةاا  

 عقوبة اإلعدام والحرمان التعسوي من الحةاة -ألف 

يسددددددوت القبق حرم اان، ازاف الزرمان الرةسددددددذي من الزيا ، رما إي ذلع عن لريق إرض عقوول   -4
اإلعدا  رأجددال ع تنر ع القانون الدولي لزقوق اإلنسددان، واجددرعدا  أعوان الدولل لبقو  المم رل، والزرمان من 

تقاع  الدولل عن ضددددددددددددددمان    الرعايل ال بيل أثناف الحرعازم وقد اأا البعنل المةنيل رزقوق اإلنسددددددددددددددان أن
 م(1)لبزق إي الزيا  مسرق ب  المسافلل عن الزرمان الرةسذي من الزيا  يمةن أن يشةل إي حد ذاته انر اكاب 

 فرض عقوبة اإلعدام -1 

يةر، األم ن الةددا  من جدديدد عن قبقدده ازاف كار  عددت أحةددا  اإلعددا  وعقووداا اإلعددا  المنذد  ،   -5
اإليراني عقوول اإلعدا  عبم معموعل من األإةال، وإرض ذ ه الةقوول عبم نزو ينر ع وتاددددددددم ن القانون  

، أعدد   2020إذي عدا     م(2)مةداي ر المزداكمدل الةداتلدل، وعدد  وجوت حيدانداا اجددددددددددددددميدل عن عمبيداا اإلعددا 
 52حةم اعدا م ونذ ا    91وأعبنف السددب اا عن تنذ    م(3)، ح ن م تسددع نسدداف ددعصدداب  267يقل عن   ل ما

عمبيدل اعددا    15عمبيدل اعددا  عبم األقدل حر م ترةبق ردالمعددااا، وعمبيدل واحدد  حر مدل تةدالي الرزول، و
حر م المزااول )حمل السدددددددددد ر إلزذاق األاوار أو تعريع الممربراا أو نشددددددددددر العوف ال عر ح ن الةامل(،  

__________ 

 م18 الذقر  (،2004)31 اقم الةا  الرةب ق (1)

 مhttps://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2021-gb-290321-BD.pdf: الرالي الرارط انظر (2)

 منذسه المرجع (3)
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عقوواا اإلعدا  المنذ      ، ظل عدت2020واإلإسدددددددددددات إي األاض، وتال غيت )الرمرت عبم الدولل(م وإي عا   
،  2021حر م ترةبق رالمعدااا عبم ما كان عبيه إي الةام ن السددددددددددارق نم وإي الشدددددددددد رين األول ن من عا   

  وأكدا الزةومل  م (4)، مةظم م من جماعاا األقبياا، حر م ترةبق رالمعدااا  دددعصددداب   12أعد  ما ل يقل عن  
 أن عقوول اإلعدا  تنذ  إي الاا المراال الرا  لمةاي ر المزاكمل الةاتلل ووشذاهيل كامبلم

  وأيدا المزةمل الةبيا أحةا    م ( 5) من األقبيل الررتيل   ددعصدداب   69، أعد  ما ل يقل عن  2020وإي عا    - 6
اإلعدا  الصددداتا  رزق عشدددر  جدددعناف جدددياجددد  ن أكرات حر م تالةمل ضدددد األمن القوميت، وتاإلإسدددات إي األاضت،  
وتالمزااولت وتالنرماف الم جماعاا جدددب"يلتم ول يزال عدت كب ر من أحناف األقبيل الةرويل ي  ع إي قسدددم المزةو  

وقد أعد  عبي خسددددرجي وحسدددد ن جدددد  و  وناصددددر عب  م راإلعدا  أو يرةرض ل خرذاف القسددددر  رةد العرقالم  
2021  إبراير /  ددددددددددد اا  28إي  خذاجيان جدددددددددددراب 

ومن الما ر لبعزع تسدددددددددددع ل ذ ه القذز  الواضدددددددددددزل إي عدت    م ( 6) 
من    جددددددددع ناب   21اإلعداماا الري نذ ا رزق أحناف األقبياا، ول جدددددددديما أقبيل الببوع، ح ا أعد  ما ل يقل عن 

م وخ ر ماال عبم ذلع، اعدا   2021 دددد اا/إبراير    1و  2020األول/تيسددددمبر  كانون    19الببوع إي الذرر  ح ن  
جاويد تذقان، ال   حةمف عبيه مزةمل الاوا  إي زاذدان راإلعدا  حر مل المزااول، مع أن الرقااير تشدددددددد ر الم  

، عبم الر م  2021كانون الااني/يناير    30م وأُعد  إي أنه تةرض لبرة يع ح دف انرزاع العرراإاا منه قسددددددددددددراب 
 م ( 7) من الندافاا الري وج ر ا المذوضيل الساميل لزقوق اإلنسان لوق  تنذ   حةم اإلعدا  

، أعد  مرظاذران عبم األقل، وذناك  2020ول تزال عقوول اإلعدا  ت بق عبم المزرع نم إذي عا    -7
اذرينم وحةم عبم أم ر حسدد ن مرات  حمزمد اجبي  قاددايا مذروحل تسددروجع عقوول اإلعدا  ضددد ثمانيل مرظ

م وإي كانون  2019  نوإمبر / وجدددددددددددة د تمع د  راإلعدا  إي الاا قاددددددددددديل ترةبق راحرعاجاا تشدددددددددددرين الااني
، أيدددا  2020وإي تموز/يوليدده    م(8)، قببددف المزةمددل الةبيددا لبب م رددإعددات  المزدداكمددل 2020األول/تيسدددددددددددددمبر  

  المزةمل الةبيا حةم اإلعدا  الصددداتا رزق م د  صدددالزي قبةه  ددداذروخي، حمزمد رسددد امي، ومع د نظر  
2018و  2017كندددا ، وذددات  كيدداني، وح دداس مزمددد  إي الدداا قاددددددددددددديددل ترةبق ردداحرعدداجدداا عددامي   

  م ( 9) 
عدا م وخ ر ماال عبم  وي حظ األم ن الةا  رقبق توجيه ت م القرل ح  أجددددددداس الم المزرع ن لربرير عقوول اإل

، عبم الر م  2020أيبول/جددددبرمبر    12آ،/أ سدددد   و  5ذلع، اعدا  مصدددد ذم صددددالزي، وناويد أإراا  إي  
  2018و  2017من صددددددددددددديزل الحرعاق الةالميلم وقد ألقي ال  م عب  ما رةد مشدددددددددددددااكر ما إي احرعاجاا  

قرل والمزااول، ويقال ان ما ُع را  عبم الرواليم ووج ف لرب  ما ت م ل أجددددداس ل ا من الصدددددزل رال  2019 وإي
إي مزداكمداا اعربرا   ر عداتلدل    إلج دااذمدا عبم اإلتلف رداعرراإداا، ثم اجدددددددددددددرعددمدف ذد ه العرراإداا تل  ب 
 م(10)رشةل صااخم وقام صالزي إي الز   النذرات  أكار من عا  واحد

لسدددبمي، يشدددةر األم ن الةا   وواإلضددداإل الم ت ب ق عقوول اإلعدا  عبم من يمااس الزق إي الرعمع ا  - 8
،  2020  تيسمبر / كانون األول   12رالقبق ازاف ت ب ق ذ ه الةقوول عبم ممااجل الزق إي حريل الرةب رم وأُعد  إي 

حر م من ا اإلإسات إي    2020اور هللا ز ، وذو مؤج  موقع تآمد ن وزت وقنا  تتبغرا تم وقد أتين إي حزيران/يونيه 
 م ( 11) الم اعرراف قسر  األاض، تسرند إي جزف من ا 

__________ 

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (4)

 منذسه المرجع (5)

 م www.amnesty.org/download/Documents/MDE1338642021ENGLISH.pdf:  الرالي   الرارط   أيااب   انظر   نذسهم   المرجع  ( 6)

 مwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26716: الرالي الرارط انظر (7)

-www.reuters.com/article/uk-iran-death:  الرالي  الرارط  أياداب   انظر  اإلنسدانم  لزقوق   السداميل  المذوضديل الم  مقد   تقرير (8)

sentence-retrial-idUSKBN28F0BOم 

 م/https://iranhr.net/en/articles/4350: الرالي الرارط أيااب  انظر نذسهم المرجع (9)

 م/https://iranhr.net/en/articles/4369: الرالي الرارط أيااب  انظر نذسهم المرجع (10)

 /www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pagesو  /https://cpj.org/data/people/roohollah-zam:  الرددالي  الرارط انظر (11)

DisplayNews.aspx?NewsID=26603&LangID=Eم 
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 إعدام األطوال الجانحين -2 

وذناك حظر م بق رموجع   م(12)تعا األم ن الةا  راجدددددددددددددرمراا الم وق  اعدا  األلذال العانز ن -9
الصددددةوك الدوليل لزقوق اإلنسددددان الري صدددددقف عب  ا جم وايل ايران اإلجدددد ميل عبم ت ب ق اإلعدا  عبم  

وقد أرقم الرشدددددريع العنا ي اإلجددددد مي عبم السدددددن   م(13)جدددددنل  18جرا م ااترب ا أ دددددعا  تقل أعمااذم عن 
جدددنل قمريل رالنسددد ل لبصدددبي إي  15لنسددد ل لبذرا  وجدددنواا قمريل را 9الدنيا لبمسدددؤوليل العنا يل المزدت  إي 

حال ُأتين ال ذل رااترا، جريمل من جرا م القصددددددددددددددا  )المةا  ل رالمال( أو جريمل من جرا م الزد )وذي  
من الرشددددريع العنا ي اإلجدددد مي عبم   91جرا م عقووات ا منصددددو  عب  ا ومزدوت  الةدت(م وتنم المات   

اف األلذال من عقوول اإلعدا ، ومع ذلع، إإن اجددددرمراا صدددددوا أحةا   منح القاددددا  جددددب ل تقديريل لجددددران
اإلعددا  رزق األلذدال العدانز ن يددل عبم أن ذد ه المدات  لم يةن ل دا أثر إةبيم ويقاددددددددددددددي رةم األلذدال  

 ددديدابم وجددب ف الزةومل    نذسددياب   العانز ن أكار من عشددر جددنواا إي انرظاا اعدام م، مما يسددبع ل م كرواب 
لسدياجدل الةامل لبسدب اا الري تقو  عبم تشدعيع المصدالزل وتقديم منح ماليل لدإع الديل )ثمن  الادوف عبم ا

 الد (، وعبم معرب  الرياناا المؤجسيل المنشأ  لريس ر ذلعم

، ُنذدد  اإلعدددا  إي أاوةددل ألذددال جددانز ن عبم األقددل، أُعددد  اثنرددان من مددا خ ل  2020وإي عددا   -10
  12، رةد قاداف  2020  تيسدمبر /كانون األول  31عد  مزمد حسدن اضدا ي إي الذرر  المشدمولل رالرقريرم إأُ 

عبم الشدوا ل المرةبقل رالمزاكمل الةاتلل، رما إي   صدااخاب   إي الحرعاز، إي الاا قاديل تعسدد ماالب   عاماب 
، كان عدت األلذال العانز ن إي قسم المزةو   2021وحرم   ر آذاا/مااس    م(14)ذلع العرراإاا القسريل

عب  م رداإلعددا  يروو عبم الامدان ن، وكدان رةادددددددددددددد م، رمن إ  م عرمدان عبدد الةبي وعبي أاجدانعي، يواجده  
 اإلعدا  الو يع لزظل اجررمال ذ ا الرقريرم

 الحدودية  لجوء موظوي الحدود إلى الستخدام الفورط للقوة في فض التجفعات السلفةة وفي الوقاط -3 

يؤت  لعوف موظذي األمن وموظذي الزددوت وموظذي انذداذ القدانون الم الجددددددددددددددرعددا  المذرا لبقو    -11
الم وقوع عدت كب ر من الوهياام ومما يزيد من حد  ذ ا الوضددع، وجوت الةديد من الرياناا الري يع ز ل ا  

ميل وم بيشديا ال اجديا الري تةمل تزف القانون اإليراني حمل السد ر، رما إي ذلع قواا حرس الاوا  اإلجد 
 امرتهم ول توجد احصافاا اجميل عن الوهياا الري تقع رسبع اإراا الع اا الزةوميل إي اجرعدا  القو م

وعات  ما ُيبعأ الم الجرعدا  المذرا لبقو  لذم الحرعاجاا السبميلم وقد وثق الرقرير الساحق لألم ن   - 12
المم ردل ضددددددددددددددد المشددددددددددددددااك ن إي المظداذراا الري عمدف جميع أنزداف الب ت إي    الةدا  حدالا اجدددددددددددددرعددا  القو  

وقد أ دددددااا البعنل    م ( 15) ، و دددددمل ذلع اجدددددرعدا  قواا األمن لب خ ر  الزيل والةن  ضدددددد المرظاذرين 2019 عا  
  21 المةنيل رزقوق اإلنسان الم أن الذرت ح ن يرصرف ر ريقل تعرجه من ن اق الزمايل الري تنم عب  ا المات  

ألنه يمااس الةن     - من الة د الدولي العا  رالزقوق المدنيل والسدددددياجددددديل )رشدددددأن الزق إي الرعمع السدددددبمي(  
وع و  عبم ذلدع،    م ( 16) رددالزدددوت والق وت الواج ددل الر ب ق  ما ب، إددإندده يزرذظ رزقوقدده األخرب رموجددع الة ددد، اذندداب 

 يع حالا الجرعدا  المذرا لبقو م ين غي اجراف تز يقاا جريةل و ذاإل ومسرقبل ونزي ل إي جم 

__________ 

 م66 الذقر  ،CRPD/A/HRC/43/20و ؛61 الذقر  ،A/75/287 الماال جب ل عبم (12)

 م37 المات  ال ذل، حقوق  واتذا يل ،6 المات  والسياجيل، المدنيل رالزقوق  العا  الدولي الة د (13)

 &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26637:  الددددردددددددالددددي  الددددرارددددط  انددددظددددر (14)

LangID=Eم 

(15) A/75/287، م21-14 الذقراا 

 م9 الذقر  (،2020)37 اقم الةا  الرةب ق (16)
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الجددددددددرعدا  المذرا لبقو  ضددددددددد الرول اا )ناقبو ال اددددددددا ع عبر الزدوت(،    ومما يا ر القبق أيادددددددداب  -13
ومةظم م من األقبياا، ول جدديما إي المزاإظاا الري تةد من أإقر المزاإظاا إي الببدم وتشدد ر الرقديراا  

ايراني، مةظم م من األقبيل الررتيل، يةسدددددددددددددبون حيشددددددددددددد م من  70  000الواات  إي الرقااير الم أن حوالي  
كول ااا،    60، قرل ما يقاا،  2020امر ان الرول اا، رمن إ  م النسددددداف، وكا ر من ن اواا أجدددددرم وإي عا   

ولم تعر السددددب اا    م(17)رسددددبع اجددددرعدا  موظذي الزدوت لبقو    ددددعصدددداب  170ح ن م ألذال، وجرر أكار من  
 ن حالا القرل ذ ه، إاجرمرا ح لع حالل اإلإ ا من الةقا، عبم ذ ه العرا ممتز يقاا إي أ  حالل م

وتشددددددد ر الرقااير ك لع الم الجدددددددرعدا  المذرا لبقو  ضدددددددد السدددددددوخف راا )ناقبو الوقوت( إي اقبيم   -14
ما يرنازل الاددزايا وأجددرذم عن الشددةاوب    جدديسددران ووبو ددسددران، من تون أن يعاددع أحد لبمسددافللم و ال اب 

أ دددددعا  من السدددددوخف راا عبم يد   10رسدددددبع عمبياا النرقا م ومن األمابل الصدددددااخل عبم ذلع، مقرل 
، مما أتب الم اندلع مظاذراا لعأا خ ل ا  2021  دددددددد اا/إبراير   22قواا حرس الاوا  اإلجدددددددد ميل إي 

ر  المم رل، مما أتب الم مقرل  عص ن آخرين عبم األقل،  قواا األمن الم امي المرظاذرين والماا  رال خ 
وتة ا الرزقق من عدت القربم رةد تة ل الشدددددددددددد ةاا المزبيل لببياناا   م(18)وإصددددددددددددارل آخرين رعرور خ  ر 

2021  اا/إبراير  27الم  24المرنقبل خ ل الذرر  من 
 م(19)

 الحرمان التعسوي من الحةاة أثواء الحتجاز -4 

الر م من عد  وجوت حياناا اجددددددددميل عن عدت الوهياا أثناف الحرعاز، إإن الزالا المبب   عبم   -15
عن   عن دا تشدددددددددددددد ر الم أن رةم الوهيداا نداجم عن الرةد يدع، ولرن ذد ه الوهيداا يمةن أن تةزب أياددددددددددددددداب 

ن  الزرمان من الة ق ال بيم وترشددددد  الرقااير أن أإرات الشدددددرلل والمعاحراا وجدددددا ر قواا األمن يمااجدددددو 
الرةدد يددع، من تون أن يةون ذندداك أ  تل ددل عبم وجوت نظددا  اقددارددل قدداتا عبم الرزق ق رذةدداليددل إي ذدد ه  

لمبدددأ الزظر الم بق   ويدددعو األم ن الةددا  الم وضددددددددددددددع حددد لجددددددددددددددرعدددا  الرةدد يددع، وإقدداب  م(20)النر دداكدداا
نون الدولي لزقوق  للرزاماا جم وايل ايران اإلجدددددد ميل رموجع القا  المنصددددددو  عبيه إي الدجددددددروا، ووإقاب 

 اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيم

، أإ د رأن قواا األمن إي جدعن خر  آرات المركز  ع حف إرذات  2020تشدرين الااني/نوإمبر   10وإي   - 16
، حزعم مشددااكره إي  2020  أكروور / تشددرين األول وكان وثوقي قد اعرقل واحرعز إي   م ( 21) وثوقي حرم إااق الزيا  

 جريمل قرلم وأإاتا الزةومل رأن تزب ل ال ع الشرعي يش ر الم أن جبع الوإا  ناجم عن موات جاملم 

  وتشدددد ر الرقااير الم المرناع المرررا عن توإ ر الرعايل ال بيل المناجدددد ل أثناف الحرعازم وذناك -17
عدت اذ ع من السعناف، ول جيما المداإةون عن حقوق اإلنسان وجعناف الرأ  وتعا  حما  الب ئل والسعناف  

إي السعون، أو لم يقد  ل م الة ق ال ز  لزالر م الصزيل     ديداب   السياج ون، ال ين اعربف صزر م اعر لب 
ن آرات ، حةم عبيه رالسدددددعن عقع  الع  ر  أثناف الحرعازم إب نا  مزعووي، وذو صدددددوإي من جماعل  و 

من الرعايل ال بيل، حسدد ما ذكرا الرقااير، مع أنه    ، حر  مراااب 2018مشددااكره إي مسدد ر  احرعاق إي عا   

__________ 

-https://hengaw.net/en/news/statistical:  الرالي الرارط  أياددداب   انظر  اإلنسدددانم  لزقوق   السددداميل  المذوضددديل الم  مقد   تقرير (17)

report-on-the-human-rights-situation-in-iranian-kurdistan-during-2020م 

 &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26852:  الددددردددددددالددددي  الددددرارددددط  انددددظددددر (18)

LangID=Eم 

-https://netblocks.org/reports/internet-disruption-registered-in-iran-following-days-of:  الدددردددددددالدددي   اردددط الدددر   اندددظدددر  ( 19)

outages-in-southeast-oy9Yvoy3 ،   وhttps://filter.watch/en/2021/03/10/network-monitor-february-2021/ م 

 مwww.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF: الرالي الرارط انظر (20)

 م https://hengaw.net/en/news/a-kurdish-prisoner-tortured-to-death-in-khorramabad-prison: الرالي   الرارط   انظر  ( 21)
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يةاني من حالل نذسددديل تإ نل وذناك  ددد ات  لبيل تابف أن حالره ل تسدددمح حرزمل السدددعنم ونقل المزعووي  
،  2021 دددددددد اا/إبراير    12أتويل من تون مواإقرهم وإي مرت ن الم مسددددددددرشددددددددذم لألمراض النذسدددددددديل وأُع ي  

أع ي جرعاا كب ر  من الةقاق ر   ر المةروإل أثناف وجوته إي السددددعن، وعبم اثر ذلع تخل إي   بوولم  
2021 دددد اا/إبراير   22وجرب الرررم عبم حالره الم أن أكدا السددددب اا وإاته إي 

وتإن عبم الذوا،   م(22)
ح العاددلم وأنررا الزةومددل التعددافاا المرةبقددل رزرمددان المزرعزين من عبم الر م من م ددال دداا تشددددددددددددددري

 الرعايل ال بيل إي جميع الزالا الري أث را إي ذ ا الرقريرم

إي السددددعون المةرظل، الري تذرقر الم المراإق الصددددزيل    19-ويمال انرشدددداا مرض إ روس كوإ د -18
وينوه األم ن الةا  رع ط اإلإراق المؤقف    م(23)عنافي دت حيا  السدددددد  اضدددددداهياب   األجدددددداجدددددديل وإلم المراقد، خ راب 

إي   19-لمنع انرشاا مرض إ روس كوإ د  2020الري  رعف إ  ا السب اا إي   اا/إبراير وآذاا/مااس  
السددددددددعون،   ر أنه يةرا اإلعرا، عن قبقه ازاف اجددددددددر ةات إئاا مة نل من السددددددددعناف، رمن إ  م السددددددددعناف  

ت 19-ومن ح ن السعناف ال ين أص بوا رمرض إ روس تكوإ د  م(24)السياج ون والمداإةون عن حقوق اإلنسان
 م(25)المركز   إي جعن زاذدان 2020جالم زند، وذو جع ن جياجي من الببوع توإي إي آ،/أ س  

 الوصول إلى العدالة وتحقيق الفساءلة -باء 

 معوقات الفساءلة -1 

تشدددددددددددددد ر المةبوماا المراحل الم أن الرداح ر الري ترع ذا جددددددددددددددب اا الدولل لمنع انر اكاا حقوق   -19
  اإلنسان، أو توإ ر جبل انرصاف إةالل، ترات تنةد  أو ل تذي رالغرض إي أحسن األحوالم ويسوت اإلإ ا

من الةقا، عبم النر اكاا الري ااتربف إي ااونل األخ ر ، والنر اكاا الماضديل الري لم تعادع لبرزق ق  
أو ترع  رشدددأن ا اجرافاا الم حقل القادددا يلم ويرةزز مناخ اإلإ ا من الةقا، رذةل عد  مراعا  األصددول  

 القانونيل والر ديد رالنرقا  والاغط عبم المزام نم

م ن الةا  أن األإةال والرصرإاا الري وات حيان ا إي ذ ا الرقرير يمةن أن تنشأ عن ا،  وي حظ األ -20
ان ثبرف، مسؤوليل الدولل ومسؤوليل جنا يل إرتيل عبم حد جوافم وجوف ترزمل جم وايل ايران اإلج ميل،  

ن، المسددؤوليل عن حوصددذ ا الع ل المسددؤولل إي المقا  األول عن اللرزاماا الدوليل إي معال حقوق اإلنسددا
من تقاع  الع از القادا ي عن  األإةال الري تُنسدع ال  ا وتشدةل انر اكاب للرزامات ا الدوليلم وُيعشدم كا راب 

أتاف تواه ازاف الع اا الزةوميل األخرب، وأن يرب ن أن انر اكاا حقوق اإلنسدددددان والعرا م الري ترترع انما  
 م(26)ةااضل جياجيل مروذمل أو إةبيل وإح ال اتنداق إي الاا جياجل ترمي الم اجةاا أ  م

وتشدد ر الرقااير الم إقدان الاقل حوجه عا  إي آليل تقديم الشددةاوب رشددأن النر اكاا، وذلع رسددبع   -21
العوف من األعمال النرقاميل ومةوقاا مسددافلل الموظذ ن الةموم  نم إردني مةدل أحةا  اإلتانل الصدداتا   

ياني الناس عن الرماس الةدالل عن لريق القنواا الرجدميلم وتؤت  الممااجدل    إي حق الموظذ ن الةموم  ن
المرمابل إي تإع تةويادددددداا مع الرعبي عن مرارةل الرز يقاا وإجرافاا الم حقل القاددددددا يل الم اجددددددرمراا  
  حالل اإلإ ا من الةقا،، رسدبع انةدا  المسدافلل الذرتيلم ول  دع أن تةويم الادزيل يمال أحد الةناصر 

 األجاجيل إي مةالعل النر اكاا،   ر أنه ل يغني عن اإلجرافاا القاا يل لرقديم العاني الم الةداللم
__________ 

 مhttps://twitter.com/UNHumanRights/status/1363892878330707971: الرالي الرارط انظر (22)

 &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26345 مA/HRC/44/61:  انظر (23)

LangID=Eم 

(24) A/75/287، م36-31 الذقراا 

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (25)

 نذسهم المرجع (26)
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 التعذيب ومراعاة األصول القانونةة -2 

يشددةر األم ن الةا  رالعزع ازاف عدت ما جرب توثيقه من حالا تةرض األلذال والنسدداف والرجال   -22
 اتاا والصوا والمبذاا الصوتيل وأتلل ال ع الشرعي عن وجوت نمط  لبرة يع وجوف المةامبلم وترش  الش

الذرر  ح ن  أتلددددل أخربم إذي  من اإلكراه البدددددني والنذسددددددددددددددي الدددد   يمددددااس لنرزاع العرراإدددداا لةددددد  توإر 
عبم     ددددددددعصدددددددداب  355من   ، حاف وجددددددددا ل اإلع   الزةوميل اعرراإاا انرزعف قسددددددددراب 2019و  2009 عامي
ويبدو أن اعرمات نظا  الةدالل رشدددددددد  عبم العرراإاا أثناف الرز يقاا ذو من البواعا الر يسددددددديل   م(27)األقل

لبرقدااير، معموعدل من الع داا الذداعبدل، رمدا إي ذلدع الشددددددددددددددرلدل، وأج ز   لبرةد يدع، الد   تمدااجددددددددددددددده، وإقداب 
أن القانون المزبي    اجدددرع اااا الشدددرلل، ووزاا  الجدددرع اااا، وحرس الاوا  اإلجددد ميل، وقواا األمنم ومع

يقاددي رإلغاف اجددرعدا  العرراإاا القسددريل إي المزاكم، إإن الشدد اتاا تشدد ر الم امرناع القاددا  إي أ بع  
لبزةم راإلتانلم وخ ر    األحيان، عن الرزق ق إي اتعافاا الرة يع واجددرناتذم الم العرراإاا القسددريل تل  ب 

أإراا م ويةشدددد  مب  صددددوتي لوقا ع مزاكمره نشددددر إي ماال عبم ذلع حةم اإلعدا  الصدددداتا رزق ناويد  
وقف لحق، أن القاضدددددي تعاذل التعافاا المرةبقل حرةرض أإراا  لبرة يع مابما تعاذل  ددددد ات  مةروول 

 واإاف الزةومل كل ما وات إي ذ ا الرقرير رشأن اتعافاا الرة يعم   م(28)لشاذد حيان عبم أعمال الةن 

الم   قل السددددددددعناف السددددددددياجدددددددد  ن والمداإة ن عن حقوق اإلنسددددددددان قسددددددددراب ن  ومما يا ر القبق أيادددددددداب  -23
مسدددرشددد"ياا ال ع النذسددديم وتشددد ر الشددد اتاا الم حقن السدددعناف رةقاق ر   ر مةروإل وإخاددداع م لبة ق  

إي اتذا يل   وجم وايل ايران اإلجدددددددددددد ميل ليسددددددددددددف تولل لرإاب   م(29)رالصدددددددددددددماا الر روا يل من تون مواإقر م
  ره من ضرو، المةامبل أو الةقوول القاجيل أو ال انسانيل أو الم  نلممناذال الرة يع و 

وممدا ي ةدا عبم القبق الشددددددددددددددديدد حرم اان، اجراف الز   النذرات  الد   تبعدأ اليده قواا حرس   -24
الاوا  اإلجدد ميل ووزاا  الجددرع اااا، البران تةم ن تزف امر  المر ددد األعبم والر ي  عبم الروالي، حدون  

وت اقارل مسدددددرقبلم وذناك حالا اجدددددرمر إ  ا احرعاز األ دددددعا  إي الز   النذرات  ألكار من عا م  وج
وتشدددددد ر الشدددددد اتاا الم اجددددددرعدا  الز   النذرات  الم ول رانرظا  من تون اتاحل الزصددددددول عبم الرعايل  

رزق ق إلج ااذم  ال بيل، ويقال ان ال دف من ذلع ذو عزل األ عا  المزرعزين وإضةاإ م أثناف مرحبل ال
عبم العرراف، أو اجدددددرعدا  ذ ا اإلجراف كشدددددةل من أ دددددةال الةقوول رةد اإلتانلم ويعادددددع كل من حب ع 

، قبل اعدا   ددد يق ما ناويد أإراا م وقد يشدددةل 2020أيبول/جدددبرمبر  5ووح د أإراا  لبز   النذرات  من   
 م (30)دولي العا  رالزقوق المدنيل والسدياجديلمن الة د ال  7لبمات     اجدرعدا  الز   النذرات  الم ول خرقاب 

وتنم قواعد األمم المرزد  النموذجيل الدنيا لمةامبل السدددعناف )قواعد ن بسدددون ماندي ( عبم حظر اجدددرعدا   
، اإةدددف ج ددداا إددداعبدددل إي 2021الز   النذرات  الم أجدددل   ر مسددددددددددددددمم والم ولم وإي آذاا/مدددااس  

 م(31)رإن اف اجرعدا  الز   النذرات المعرمع المدني تعوب قاا يل لبم ال ل 

__________ 

 م/https://justice4iran.org/15120: الرالي الرارط انظر (27)

-https://iranhumanrights.org/2020/09/witness-to-the-torture-of-executed-champion: الرالي الرارط انظر (28)

wrestler-navid-afkari-held-incommunicado، وhttps://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/ 

DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25566 م 

  ،www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF:  الددردددددددالدد دد ددن  الددراردد دد ددن  انددظددر (29)
-www.iranhumanrights.org/2018/11/forced-psychiatric-hospitalization-cannot-become-newو

means-of-silencing-dissent-in-iranم  

 م6 الذقر  (،1992)20 اقم الةا  الرةب ق اإلنسان، رزقوق  المةنيل البعنل (30)

-https://iranhumanrights.org/2021/03/lawsuit-by-civil-rights-activists-reignites-debate:  الردددالي   الرارط  انظر (31)

on-solitary-confinement-in-irans-prisonsم 
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من قانون اإلجرافاا    242ويسددددرعد  الز   الحريالي الم ول عبم نزو  ددددا عم وتنم المات    -25
العنا يل عبم الز   الحريالي لمد  تصدل الم جدنر ن إي رةم الزالام ويعادع ال ال ان عبي يونسدي  

م وقد أوتعا الز   النذرات   2020 أحريل/وأم ر حسدد ن مرات  لبز   الحريالي من  اعرقال ما إي نيسددان
، أعر، الذريق الةامل المةني رالحرعاز الرةسددددددذي  2020وإي تشددددددرين الااني/نوإمبر    م(32)خ ل ذ ه المد 

عن قبقه ألن ااتذاع عدت الزالا الري قادددم إ  ا رأن جم وايل ايران اإلجددد ميل انر ةف الرزامات ا الدوليل  
 م(33)يلإي معال حقوق اإلنسان يدل عبم أن الحرعاز الرةسذي يمااس عبم ن اق واجع أو رصوا  من ع

  ول يزال انةدا  الرما ل القانوني الذةال يا ر القبق رشددددأن مسددددألل مراعا  األصددددول القانونيلم و ال اب  -26
ما يواجه المزامون عوا ق تزول تون قدات م عبم ال يا  حدوا الدإاع، ويشددددددددمل ذلع عد  تزويدذم رالوثا ق  

عبم امةانيل زياا  موكب  م، والراددددد  ق    والمةبوماا األجددددداجددددديل عن تواايخ جبسددددداا المزةمل، وإرض ق وت
من قدانون اإلجرافاا العندا يدل، يقرصددددددددددددددر حق المر م ن ردااتردا، جرا م ترةبق   48عب  مم ووموجدع المدات   

 م (34)راألمن القومي إي اخرياا مزام  م رزريل عبم قا مل مزام ن تواإق عب  ا السددددددب ل القاددددددا يل مسدددددد قاب 
زر  األ ددددعا  ال ين يةرقبون حر م ترةبق راألمن القومي من الجددددرةانل ما ي  وإي الممااجددددل الةمبيل،  ال اب 

رمزدا  خ ل مرحبدل الرزق قم وقدد أكددا الزةومدل أن السددددددددددددددب دل القادددددددددددددددا يدل اقررحدف اتخدال تةدديدل عبم  
 لز ف اإل اا  الم المواإقل المس قل عبم قا مل المزام نم 48 المات 

 األحكام الصادرة بحقه و  2019احتجاز الفشاركين في احتجاجات عام  -3 

  يشددددددددددددددةر األم ن الةدا  ردالقبق ازاف الم حقداا القاددددددددددددددا يدل المرةبقدل رداحرعداجداا تشددددددددددددددرين الاداني/ -27
 دعم لبرز يقاا العنا يلم ويقال ان المزرعزين عومبوا    500، ح ا خادع ما ل يقل عن 2019 نوإمبر 

ل م رعماعاا المةااضددددل أو رزةوماا  مةامبل ل انسددددانيل وتةرضددددوا لبرة يع لزمب م عبم العرراف راات ا
وتش ر تقااير وقا ع اجرافاا المزاكمل الم أن مد  جبساا الجرماع كانف قص ر ، وعقدا إي  م(35)أجنبيل

الاا السدددددددددددددريل، وإي عد  حالا، لم يزادددددددددددددر المزامون ذ ه العبسددددددددددددداام وحةم عبم المشدددددددددددددااك ن إي 
ي، مال صددددوا أحةا  عن مزةمل الاوا  إي مدينل الحرعاجاا رالسدددعن حناف عبم ت م ترةبق راألمن القوم

وتةربر الم حقاا القادددا يل أما  مزاكم الاوا    م(36)جدددنل  20جدددنواا و 10تزإول رسدددعن ث ثل  ددد ان لمد   
 م(37)مااا قبق  ديد رالنظر الم اجرعدا  ت م المزااول، وذي جريمل تسروجع عقوول اإلعدا 

ت، ح دا  19-المزرعزين من اذن العروق عبم الر م من تذشدددددددددددددي تكوإ دددوحر  مةظم المرظدداذرين   -28
اجددددددددددددر ةدا حراما اإلإراق المؤقف األ ددددددددددددعا  ال ين أتينوا رااترا، جرا م ترةبق راألمن القومي وحةم عب  م  
رالسدددددددددعن ألكار من خم  جدددددددددنواا، وحدتا كذالا راذظل لمن حةم عب  م رالسدددددددددعن لذرر  تقل عن خم   

إي    2020  نوإمبر / الةا  رالةذو ال   أصدددددداته السدددددب ل القادددددا يل إي تشدددددرين الااني  جدددددنواام ويرحع األم ن
أتينوا حر م ترةبق راألمن القومي، ولرنه يةبر عن أجدذه لواوت مةبوماا تذ د رأن ذ ا الةذو     دعصداب   157 حق

2019بر نوإم/من األ عا  ال ين أتينوا رالمشااكل إي احرعاجاا تشرين الااني  جداب   قب  ب    مل عدتاب 
 م(38)

__________ 

-www.hrw.org/news/2020/06/06/iran:  الرالي  الرارط  أيادددداب   انظر  اإلنسددددانم  لزقوق   السدددداميل  المذوضدددديل الم  مقد   تقرير (32)

free-students-long-solitaryم 
 مA/HRC/WGAD/2020/83 انظر (33)
(34) A/74/273،  م12 الذقر 

 مwww.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF: الرالي الرارط انظر (35)

 /www.hra-news.org:  الذااجدددددددديل( )رالبغل  الرالي  الرارط  أيادددددددداب   انظر  اإلنسددددددددانم  لزقوق  السدددددددداميل  المذوضدددددددديل الم  مقد   تقرير (36)

2021/hranews/a-28261م 

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (37)

 مwww.irna.ir/news/84105136 :الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (38)
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م إةبم جب ل الماال، حةم عبم جياماك  وحر  رةم المرظاذرين المزرعزين من الرعايل ال بيل أيااب  - 29
رالسدددددددعن لمد  خم  جدددددددنواا حر م ترةبق راألمن القومي، عبم الر م من الدإوع المقدمل الم المزةمل    موغيمي 

 م ( 39) رشأن عد  قداته عبم تزمل السعن رسبع اعاقره النذسيل الجرماحيل، الري تذاقمف رشد  إي السعن 

 الفحامون والفدافعون عن حقوق اإلنسان  -4 

، ولرنه  2021آذاا/مااس    17مؤقف عن نسددددددددددددددرين جددددددددددددددوتوته إي يرحع األم ن الةا  راإلإراق ال -30
 م (40)يزال يشددةر رالقبق ازاف اتانر ا رسددبع ممااجددل م نر ا رصددذر ا مزاميل لبمداإة ن عن حقوق اإلنسددان ل

، ُجمد الزسددا، المصددرإي لزوق السدد د   2021، اجددر داف أجددرت ام إذي  دد اا/إبراير  ومما يا ر القبق أيادداب 
رسددبع تإاعه عن حقوق اإلنسددان، من تون أن يزصددل  ن، ال   كان قد احرعز جددارقاب جددوتوته، اضددا خاندا

وأ ددددددااا الزةومل الم أن    م(41)عبم تةب ل لقراا الرعم دم وقبل ذلع، ُوجه اجددددددردعاف لحنل السدددددد د  جددددددوتوته
مح   السدد د  جددوتوته ُمنزف اذنا رالعروق ث ث مراا، وأتيزف ل ا امةانيل الزصددول عبم الرعايل ال بيل وجددُ

حناف عبم ت م ترةبق    ددددد راب   18الزةم عبم إرنعي  مظبو  رالسدددددعن لمد     حزياات ام ومما يا ر القبق أياددددداب 
يه رالسعن  راحرعاج ا عبم ظروف احرعاز احن ا، ج  ل عروي، وذو مداإع عن حقوق اإلنسان ومزةو  عب

م وتذ د الرقااير  مد  لويبلم وقد حرئ عروي من الر م العديد  المرةبقل راألمن القومي، ولرنه ل يزال مزرعزاب 
 م(42)رأنه حر  من ع ق لبي ذو إي أم  الزاجل اليه

ومن الر وااا المقبقدل، اجددددددددددددددر دداف األقداا، وتوجيده ات دامداا جدديدد  الم المدداإة ن عن حقوق   -31
لمزام ن إللالل أمد احرعازذم الرةسددددددذيم ويرحع األم ن الةا  راإلإراق عن نرج  مزمد  إي اإلنسددددددان وا

2020تشدرين األول/أكروور  
  ر أن الرقااير تشد ر الم أن المزةمل اجدردعف مزمد  ث ث مراا من     م(43)

رسدددعن   حر مل جديد  ذي تاإلخ ل حنظا  السدددعنتم وقد صدددداا أحةا  جديد   2020كانون األول/تيسدددمبر  
المداإةر ن عن حقوق المرأ ، أت نا تا مي و ولروخ ااايي، ه ق ف السدددددددددددد د  تا مي إي السددددددددددددعن وأع دا اليه  

، مةا  ل جدددعناف الرأ  حنقب م الم جدددعون  السددد د  ايرايي رةدما ألبق جدددراح ام ومن الروج اا المقبقل أياددداب 
 م(44)قلجع نل من المداإة ن عن حقوق المرأ  عبم األ 15نا يل، و مل ذلع 

،  2021آذاا/مااس    9وي حظ األم ن الةا  أن مزةمل الجددددددددددددددرئناف إي ل ران قد حةمف، إي  -32
حرع"يم عقوول السدددددعن الصددددداتا  إي حق صددددد ا كرت أإشددددداا  الم جددددد ع جدددددنواا ونصددددد  السدددددنل رسدددددبع 

تةسدددذابم    احرعاج ا عبم القوان ن الري تقادددي رإلزاميل الزعا،، ولرنه ل يزال يشدددةر رالقبق رشدددأن احرعازذا
ويقال ان السدددد د  كرت أإشددددر  حرمف من الة ق ال بي، وتةرضددددف ل عرداف العسددددد  من حراس السددددعن  

رسدددددبع   الم جدددددعن قر دددددعم ول تزال والد  السددددد د  كرت أإشدددددر ، ااحبه أحمد ، مزرعز  تةسدددددذاب   ونقبف قسدددددراب 
ا  رزق كل من ياجدددددددم ن وي حظ األم ن الةا  تع"يف األحةا  الصدددددددات  م(45)احرعاج ا عبم قوان ن الزعا،

__________ 

-www.en-hrana.org/after-attempting-suicide-a-report-on-the-latest-situation-of:  الدددردددددددالدددي  الدددراردددط  اندددظدددر (39)

siamak-moghimi-in-great-tehran-penitentiaryم 

 مA/74/273 انظر (40)

-www.iranhumanrights.org/2019/01/iran-sentences-men-who-supported-womens:  الردددددددالي  الرارط  انظدر (41)

protests-against-compulsory-hijab-to-six-years-prisonم 

 مwww.frontlinedefenders.org/en/case/soheil-arabi-acquitted-new-charge: الرالي الرارط انظر (42)

 &www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26376:  الدددددردددددددالدددددي  الدددددراردددددط  اندددددظدددددر (43)

LangID=Eم 

-https://iranhumanrights.org/2021/03/iranian-courts-are-unlawfully-banishing:  الددددردددددددالددددي  الددددرارددددط  انددددظددددر (44)

political-prisoners-into-prison-exile/م 

-www.frontlinedefenders.org/en/case/prison-sentence-saba-kord-afshari-reduced-7:  الردددالي  الرارط  انظر (45)

years-and-6-monthsم 
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عن رسددددبع تإاع ن السددددبمي عن حقوق المرأ ،   آاياني، ومن ر  عروشدددداذي، وموجغان كيشدددداإااز، البواتي جددددُ
، ووشدددددأن 2020ولرنه ل يزال يشدددددةر رالقبق رشدددددأن ايداع ن السدددددعن، ونقب ن الم جدددددعون معربذل إي عا   

 م(46)الزياا  المشاكل الصزيل الري ق ل ان ن يةان ن من ا، وحرمان ن من حقوق 

، أيدا  2021وقد اجدددرمر اجدددر داف المزام ن خ ل الذرر  المشدددمولل رالرقريرم إذي  ددد اا/إبراير   -33
المزةمل الزةم رسدددعن ذدب أم د لمد  ثماني جدددنواا حر مل تالرةاون مع حةومل الولياا المرزد  األمريةيل  

ت، رةد أن عقدا حبقاا عمل عن حقوق  المةاتيل ضددددد العم وايل اإلجدددد ميل رشددددأن قاددددايا المرأ  واألجددددر 
المرأ  مع عالمل الجرماع نعمل واحد م وأيدا المزةمل إي نذ  القادددديل، الزةم الصدددداتا رسددددعن السدددد د   

وجددددعن اضددددا اجدددد مي حر م مماثبل لمشددددااكره إي حبقل عمل عن موضددددوع    م(47)واحد  لمد  جدددد ع جددددنواا
، حةمف عبيه احدب مزاكم الاوا  رالسددددددعن لمد  جدددددد ع جددددددنواا  2021جدددددديات  القانونم وإي  دددددد اا/إبراير 

لرةاونه مع تتولل عدو ت من خ ل مشدددااكره إي توا  تدايبيل إي معال القانون إي تشددديةيام وي حظ األم ن  
راإلإراق المؤقف عن المزام  ن مزمد نعذي وويا  تانشددددان، ولرنه ل يزال يشددددةر رالقبق   الةا  صدددددوا أمر 

 م(48)ازاف الزةم عب  ما رالسعن رسبع عمب ما
ويسدددرانم جدددعناف الرأ  والنا ددد ون السدددياجددد ون والمداإةون عن حقوق اإلنسدددان والمزامون من اإلإراق   - 34

وذناك جددددعناف جددددياجدددد ون قاددددوا جددددنواا إي السددددعن من تون الزصددددول عبم اذن   م ( 49) المؤقف أكار من   رذم 
عبم جدددعن مريم أكبر  منذرت، الري حةم    12م إقد مادددم عبم جدددب ل الماال، أكار من جدددنل  واحداب   رالعروق يوماب 

م وازتاتا المادددايقاا الري ترةرض ل ا رةد  2009لمشدددااكر ا إي احرعاجاا عا     عاماب   15عب  ا رالسدددعن لمد   
، رمن إ  م  1988أن قدمف  ددةوب اجددميل لبم ال ل رإجراف تزق ق اجددمي إي اعدا  السددعناف السددياجدد  ن إي عا   

رالسدددعن مدب الزيا     وك لع حال زينع ج ليان، وذي جدددع نل جدددياجددديل كرتيل تقادددي حةماب  م ( 50) اخوت ا وأخوات ا 
 م ( 51) م اذن العروق من تون الزصول عب   2008حر مل المزااول، الري ت  ع إي السعن من  عا   

 دعاة حفاية البيئة -5 

ل يزال جدددد ةل من تعا  حمايل الب ئل من مؤجددددسددددل الرراث الذااجددددي لبزيا  البريل مزرعزين حر مل  -35
وقد حر  ذؤلف الدعا ، هيما عدا    م(52)الرعسد ، مع أن لعنل اجدميل لم تروصدل الم أ  تل ل عبم الرعسد 

م ويةر،  2018من  اعرقال م إي كانون الااني/يناير و ددددد اا/إبراير ، من الزصدددددول عبم اذن العروق  واحداب 
األم ن الةا  عن قبقه من جديد ألن أحد أجدد ا، اتانل أحد تعا  حمايل الب ئل، وذي ن بوإر حياني، يةوت الم  

تةرضد ا  عمب ا إي األمم المرزد م وقد اإةف تعوب جديد  ضدد السد د  حياني حر مل الرشد  ر رةد أن اتعف  
 م(53)لسوف المةامبل والرة يع والرزرع العنسي أثناف اجرعواح ا

__________ 

 _www.iranhr.net/media/files/HRD:  الرالي الرارط  أيادددددددداب   انظر  اإلنسددددددددانم  لزقوق   السدددددددداميل  المذوضدددددددديل الم  مقد   تقرير (46)

Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf, pp. 44–46م 

 /www.frontlinedefenders.org/sitesالرارط الرالي:   تقرير مقد  الم المذوضدددددددديل السدددددددداميل لزقوق اإلنسددددددددانم انظر أيادددددددداب  (47)

default/files/iran_-_ua-_najmeh_vahedi_hoda_amid_16_feb_2021_en.pdfم 
 /www.hra-news.org/2021:  الذااجدديل(  )رالبغل  الرالي  الرارط  أيادداب   انظر  اإلنسددانم  لزقوق   السدداميل  المذوضدديل الم  مقد   تقرير (48)

hranews/a-28731م 

(49) A/HRC/43/61، م59و 58 الذقرتان 

انظر الرارط الرالي:  ( 50)
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22861  ،

 م https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23162و 
(51) A/HRC/WGAD/2016/1م 

 www.ensafnews.com/216369 .و www.irna.ir/news/82927394 :الذااجيل( )رالبغل الرال  ن الرار  ن انظر (52)

-https://iranhumanrights.org/2020/02/conservationist-niloufar-bayani-iran-torture    :الردددددالي  الرارط  انظر (53)

and-sexual-threats-detailed-in-letters-by-jailed-former-un-environment-consultant/م 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23162
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 الفواطوون الفزدوجو الجوسةة والرعايا األجانب -6 

ل يزال األم ن الةا  يشدددددددةر رالقبق ازاف توجيه ت م الرعسددددددد  الم الموالن ن المزتوجي العنسددددددديل   -36
ج لي مةرض حرم اان، لع ر اإلعدا  إي أ     والرعايا األجانعم إالموالن اإليراني السويد  أحمد اضا

لزظل وذو إي حالل صددددددددددددزيل ت يقلم والسدددددددددددد د ج لي مزرعزش إي الز   النذرات  من   دددددددددددد ر تشددددددددددددرين 
وي حظ األم ن الةددا     م(54)إلعدددامدده ايخ الدد   ُنقددل هيدده من زنزانردده تم  ددداب ، وذو الرددا2020الادداني/نوإمبر 

رةد انقادددددددداف    2021ااتربيف إي آذاا/مااس   -  يرانيل نازان ن زا اا  اخ ف جددددددددب ل الموالنل البري انيل اإل
  م( 55) مد  عقوور ا، ولرنه يشدةر رالقبق رشدأن اجدردعا  ا الم المزةمل رةد ذلع رأجدبوع، حناف عبم ت م جديد 

، أيمدا المزةمل الزةم الصاتا رسعن الموالن النمساو  اإليراني مسةوت مصاحع  2020وإي تموز/يوليه  
ثم حاه الربذزيون الزةومي إي  جدددددددنواا، وذو قراا اجدددددددرند إي جزف منه الم اعرراف أتلم ره قسدددددددراب  10لمد   

وقف لحقم وقد حر  السدددد د مصدددداحع، ال   يةاني من عد  اعر لا  ددددديد ، من الزصددددول عبم الة ق  
والن النمسددددداو   وذناك تقااير مماثبل تشددددد ر الم عد  توإ ر الة ق ال بي الراإي لبم  م(56)ال بي المناجدددددع

الموالن    م(57)اإليراني، كددددامران قدددددير ، والموالن البري دددداني األمريةي اإليراني، مرات لددددا  دددداز  ول يزال 
األمريةي اإليراني راقر نماز  إي اجاز  مرضدددددددددددددديل من السددددددددددددددعن، ولرنه ممنوع من مغاتا  الب تم أما احنه 

والن البري اني اإليراني أنو دددده عا ددددوا  ال    حرم اانم ويقال ان الم  جددددياماك ناماز  إ  يزال مسددددعوناب 
جددددددنواا حر م ترةبق راألمن القومي، وقع عبم اعرراإاا   10رالسددددددعن   2018حةم عبيه إي أيبول/جددددددبرمبر  

، ق ةدف  2021رسددددددددددددددبددع الرةدد يددع واحرعددازه إرر  لويبددل إي الز   النذرات م وإي  دددددددددددددد دداا/إبراير  مةرذدداب 
 م(58)حرمه من التصال رأجرته التصالا ال ات"يل عن الس د عا وا ، مما

 الوساء والوتةات -7 

يرحدع األم ن الةدا  ردإنعداز مشددددددددددددددروع قدانون تمشددددددددددددددروع الزذدا  عبم كرامدل المرأ  وحمداير دا من    -37
2021كانون الااني/يناير   13الةن ت، ال   عرض عبم البرلمان إي  

ويعر  مشدددددددددددروع القانون الةن    م(59)
قايل  وجددددددددددددددوف السددددددددددددددبوك العنسددددددددددددددي تعاه المرأ ، ويعول معرب  أج ز  الدولل راتعاذ معموعل من تداح ر الو 

وذو    م(60)والزمايلم   ر أن مشددددروع القانون ل يوإر حمايل إةالل ول يةذل الوصددددول الم جددددبل النرصدددداف
يعر  زواق األلذال أو ال رصدددددددددا، الزوجي، ول يبغي األحةا  الرم  زيل ضدددددددددد المرأ  الواات  إي القانون   ل

ةن  والعرداف العنسددددددد  نم وتبد   المدني والرشدددددددريع العنا ي اإلجددددددد مي، رما إي ذلع الرةريف الاددددددد ق لب
من تقديم  ددددةاوب اما رسددددبع ااتذاع جددددق   ددددروا اإلث اا الري يعع تواإرذا إلقامل الدل ل    الاددددزايا نذوااب 

عبم اإلكراه أو احرمال الرةرض لبم حقل القادددددددددا يل حر مل اقامل ع قاا جنسددددددددديل خااق الاا الزواق، أو  
 م(61)ترع العريملرسبع مةااضر ن لذرض عقوول اإلعدا  عبم مر 

__________ 

 مwww.amnesty.org/en/documents/mde13/3504/2021/en: الرالي ارطالر  انظر (54)
 مwww.bbc.com/news/uk-56390394 :الرالي الرارط انظر (55)
 مwww.amnesty.org/download/Documents/MDE1333012020ENGLISH.pdf: الرالي الرارط انظر (56)
الردددددالي:   ( 57)  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFileانظر الرارط 

?gId=25846 م 
-www.theguardian.com/world/2021/feb/19/briton-held-in-iran-completely-shut-off   :الردالي الرارط  انظر (58)

after-losing-phone-accessم 
 م/http://women.gov.ir/fa/news/14159 :جيل(الذاا  )رالبغل الرالي الرارط انظر (59)

الردددددالي:   ( 60)  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFileانظر الرارط 

?gId=25651 م 
 مwww.hrw.org/news/2020/09/09/iran-having-its-metoo-moment: الرالي الرارط انظر (61)
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جدددنل رالنسددد ل لبذريان رموجع القانون   15جدددنل و  13ول تزال السدددن القانونيل لزواق الذرياا مزدت  إي   - 38
زيعاا أكار   وقد جددددددددددعبف اجددددددددددمياب   م ( 62) المدني، ويعوز إي ظروف مة نل، عقد قران الذرا  إي جددددددددددن أصددددددددددغر 

، وتشدددد ر  2020جددددنل ح ن آذاا/مااس وأيبول/جددددبرمبر   14جددددنواا و   10إرا  ترراور أعمااذن ح ن    16 000 من 
ولت  ألم اا   34 000جنل وأكار من    15ولتاا ألم اا تقل أعمااذن عن   710األاقا  الرجميل الم تسع ل  

اددددددددددددا  أتب الم  وذكرا الزةومل أن تدايع الق   م ( 63) جددددددددددددنل خ ل الذرر  نذسدددددددددددد ا  19و  15ترراور أعمااذن ح ن 
 امرناع م عن اصداا تصاايح الزواق إي الزالا الري يصر إ  ا ال رإان عبم ذلع ويبعآن الم المزاكمم 

ول تزال القوان ن المرةبقل رإلزاميل الزعا، تا ر القبق، وذي قوان ن ترولم تنذ  ذا قواا الشددددددددددددرلل   -39
األماكن الةامل من تون حعا، رالسدددعنم  وم بيشددديا ال اجددديا وت دددرلل األخ قتم ويةاقع عبم الظ وا إي 

، أعبنف وحد  الشدددرلل اإللرررونيل أن الظ وا عبم وجدددا ل الرواصدددل الجرماعي من 2020وإي أياا/مايو  
حرناما ااجددددال    ، اجدددددرعدمف الشدددددرلل أياددددداب 2019ومن  آذاا/مااس    م(64)لبقانون  تون حعا، يشدددددةل خرقاب 

الرجددددددددا ل النصدددددددديل لجددددددددردعاف جددددددددا قاا السددددددددياااا والراك اا البواتي يعبةن الزعا، إي السددددددددياا ، ح ا 
 م(65)أل  ج د  من مالري السياااا خ ل األ  ر األاوةل األولم من تنذ   الع ل 300 اجُردع ف

 حالة األقلةات -8 

حيدددان دددا إي أجزاف أخرب من ذددد ا الرقرير، تةرض أكار  رددداإلضدددددددددددددددداإدددل الم النر ددداكددداا الري وات   -40
، ل عرقال والحرعاز 2021نا ددددددط كرت  إي المعرمع المدني، خ ل  دددددد ر كانون الااني/يناير    100 من

 م(66)الرةسذي، ومن م من تةرض ل خرذاف القسر  

كمدل زااا  تعريم منداصددددددددددددددر  حقوق األقبيداام وخ ر مادال عبم ذلدع، مزدا  وممدا يا ر القبق أيادددددددددددددداب  -41
، أيدا  2021مزمد  وأنيسدددددددددددل جةذر  م ر رسدددددددددددبع تداي  البغل والاقاإل الررتير نم وإي  ددددددددددد اا/إبراير  

المزةمل الزةم الصدددددداتا رسددددددعن السدددددد د  مزمد ، ولرن ا خذذف مد  الةقوول الم خم  جددددددنواام واعرقبف  
الم مةان مع ولم    ونقبر ا  2020قواا األمن السدددددددددد د  جةذر  م ر إي منزل ا إي تشددددددددددرين الااني/نوإمبر  

2021 دددد اا/إبراير   18واجددددردع ف لبماول أما  المزةمل إي 
، أيدا المزةمل  2020وإي تموز/يوليه   م(67)

حناف عبم ت م إاددذاضددل ترةبق راألمن القومي،    عاماب   15الةبيا الةقوول الصدداتا  رسددعن ح اس لسدداني لمد   
وذي ت م كداندف قدد وج دف اليده عبم اثر تإداعده عن حق األقبيدل الندالقدل ردالبغداا الرركيدل إي جم وايدل ايران  

 م(68)اإلج ميل إي الرةبيم حبغر ا األ  واحرعاجه عبم جياجاا الزةومل

__________ 

 م1041 المات  المدني، القانون  انظر (62)

 /www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399و  ،https://cutt.ly/gx2c1nN  :الذااجددددددددددددديل(  )رالبغل  الرال  ن  الرار  ن  انظر (63)

gozareshavf2-99.pdfم 

 /http://yrcnews.ir/NSite/FullStoryو  /https://faratitr.ir/fa/news/5774  :الذااجدددددددديل(  )رالبغل  الرال  ن  الرار  ن  انظر (64)

News/?Serv=3240&SGr=5373&Id=234838م 

 مwww.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/27/2056803: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (65)

-www.hrw.org/news/2021/02/03/joint:  الرالي الرارط  أياددداب   انظر  اإلنسدددانم  لزقوق   السددداميل  المذوضددديل الم  مقد   تقرير (66)

letter-urgent-international-action-needed-secure-release-kurdish-activistsم 

-https://cpj.org/data/people/anisa-jafari:  الرالي  الرارط أيادداب   انظر  اإلنسددانم  لزقوق   السدداميل  المذوضدديل الم  مقد   تقرير (67)

mehr/م 
 م/https://iranhr.net/en/articles/4355: الرالي الرارط أيااب  انظر اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (68)
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 والحق في حرية التجفع السلفي  الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين جفعةات -جة  

 موظفات الفجتفع الفدني -1 

رزل جمةيل اإلما    2021آذاا/مااس   3يشد ر األم ن الةا  رقبق الم قراا المزةمل الصداتا إي  -42
عبي الشددددددددددددددةبيل إل اثل ال  ،، وذي منظمل   ر حةوميل رااز  تةمل إي معال الرع"يف من حد  الذقرم  

مر وع يقدمون الدعم األجددددددداجددددددي    12  000، ويةمل إ  ا أكار من 1999  وقد تأجدددددددسدددددددف العمةيل إي عا 
لبذئاا واأللذال الم مشددددد نم واإةف وزاا  الداخبيل تعوب ضدددددد العمةيل عقع اتعاذ جدددددبسدددددبل من الرداح ر،  
 ددددددمبف ا  ق المةاتع الرارةل ل ا، و ددددددن حمبل إي وجددددددا ط اإلع   الزةوميل لرشددددددويه جددددددمةر ا، واعرقال  

وأوتع السد د ميمند  نعات الز   النذرات     م(69)نعات وأعاداف إي معب  اإلتاا ميمند   مؤجدسد ا  داام ن  
م وتزعم المزةمل إي قرااذا  2020تشدددرين األول/أكروور   27ألكار من أاوةل أ ددد ر ثم أإرق عنه رةذالل إي  

ي أحةدا   أن العمةيدل تانزرإدفت عن م مر دا األصددددددددددددددبيدل وأذداندف المةرقدداا الددينيدل من خ ل تالرشددددددددددددددةيدع إ
ويزا األم ن  م  (70)اجد ميل مال القصدا ت، وتالررويا لب الل حنشدر حياناا ضدد جم وايل ايران اإلجد ميلت

الةا  الزةومل عبم الرراجع عن قراا حل جمةيل اإلما  عبي الشددددةبيل إل اثل ال  ، والسددددمار ل ا رالةمل  
يدل الرعمع السددددددددددددددبمي والزق إي حريدل وقدد اعربر المقرا العدا  المةني ردالزق إي حر   م(71)من تون تددخدل

تروين جمةياا وق  عمل جمةيل من العمةياا وحب ا   ر ال وعي النوع ن األ دددددددددد صدددددددددرامل من الق وت  
 م(72)المذروضل عبم حريل تروين العمةياا

تشدددددددددددرين   14وترت راجدددددددددددرمراا تقااير تشددددددددددد ر الم الردخل إي اجدددددددددددرق ل نقاراا المزام نم وإي   -43
، صدددددا أمر توج  ي عن السددددب ل القاددددا يل يقاددددي رإنشدددداف المةرع الةا  ل  ددددراف  2020الااني/نوإمبر  

مرةبق  عبم المزام ن، إُمنزف السددب ل القاددا يل جددب ل تقديريل جديد  مما يشددةل معالذل لبقانون اإليراني ال
راجدرق ل نقارل المزام نم ويوجدع ذ ا األمر الروج  ي ن اق المعالذاا الرأتيبيل ويأذن رالرزق ق إي مسدا ل 
مال الرزا  المزامياا رالزعا، عبم وجدا ل الرواصدل الجرماعيم وكانف جدياجدل الرنظيم ال اتي إي نقاراا  

مزاولل السددب ل القاددا يل اجددربدال البوا ح    المزام ن قد تقبصددف أصدد ب رسددبع البوا ح السددارقل، رما إي ذلع
 م(73)الساايل المرةبقل حنقاراا المزام ن

 القيود الفوروةة على التجفع السلفي وحقوق العفل -2 

ل يزال األم ن الةا  يشدةر رالقبق ازاف تعريم ممااجدل الزق إي الرعمع السدبمي، واجدرعدا  الةن    -44
،  2021كانون الااني/يناير   31الم    2020حزيران/يونيه   1ر  من إي إم الحرعاجاا السدددبميلم إذي الذر

 م(74)احرعاق من ذ ا النوع عبم األقل 39اجرعدمف قواا األمن القو  لذم 

ول يزال المداإةون عن حقوق الةمال يرةرضددددددددون لبماددددددددايقاا والعرقال والسددددددددعن والعبدم ومن    -45
من مصددددانع    مصددددنةاب   50راراا عماليل إي أل  عامل إي اضدددد  20،  ددددااك أكار من 2020آ،/أ سدددد    

__________ 

 م http://kayhan.ir/fa/news/158067و  ،www.kayhan.ir/fa/news/191280    :الذااجيل(  )رالبغل  الرال  ن  الرار  ن  انظر (69)

-www.hrw.org/news/2021/03/10/iran-joint-statement-court-ordered-dissolution  :الددردددددددالددي  الددرارددط  انددظددر (70)

prominent-charity-groupم 

 &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26141:  الددددردددددددالددددي  الددددرارددددط  انددددظددددر (71)

LangID=Eم 

(72) A/HRC/20/27،  م75 الذقر 

 م36-34 الذقراا ،A/HRC/34/65و ،https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92825   :الذااجيل(  )رالبغل  الرالي  الرارط  انظر (73)

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (74)
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واجدددددرمرا اإلجرافاا ذاا الصدددددبل مع    م(75)النذط والبرروكيماوياا، ولالبوا حرنذ   قانون تصدددددنيف الوظا  
م وخادع األ دعا  المشدااكون إ  ا لمرا  ل  2021خروق احرعاجاا إي كانون الااني/يناير و د اا/إبراير  

ت عقده ت رالذصل والعرقال والم حقل العنا يلم قواا األمن، ومن م من لم ُيعدم  ومن م من ُذد ِّ

ول يزال الممرضددون والممرضدداا يةانون من عد  الجددرقراا الوظيذي ح ا يةمبون رةقوت قصدد ر   -46
  10، ألقي ال  م عبم 2020آ،/أ سدددددددددددددد     13األجدل مقداحدل أجوا مرددنيدل يرقداضددددددددددددددون دا مردأخر م وإي 

 م(76)ممرضاا وألبق جراح ن إي ال و  نذسه رةد احرعاج ن عبم ظروف الةمل إي مش د

م وي حظ  2020وودأ عمال  ددددركل ذاإف ت ه لقصددددع السددددةر اضددددراراا جديد  إي حزيران/يونيه  -47
األم ن الةدا  حددوث رةم الر وااا اإليعداحيدل إي ذد ا النزاع الد   لدال أمدده، رمدا إي ذلدع اجراف تزق ق 

ني  ددددددددددددمل عقد مقاحبل مع مداإة ن عن حقوق الةمال، والةذو عن رةم عمال ذاإف ت ه ال ين أتينوا  حرلما
رسدددددددددبع نشدددددددددال م إي معال الدإاع عن حقوق الةمالم ومع ذلع، إقد اجدددددددددرمر تةرض الةمال لبمادددددددددايقل  

بي  ، اجدددددُردعي ع2021والحرعاز والم حقل القادددددا يل من  أن اجدددددُرؤنذف اإلضدددددراراام وإي  ددددد اا/إبراير  
نعاتي لبدف تنذ   عقوول السددددددعن لمد  خم  جددددددنواا الري صددددددداا إي حقه حناف عبم حةم رإتانره كان قد  

أما جددددددب ده قبيان، وذي صددددددز"يل مسددددددرقبل تنقل أخ اا  ددددددؤون الةمال أتينف رسددددددبع  م(77)جددددددقط رالةذو عنه
جدددددنواا إي تغ  ر ا لمسددددد ر  نظم ا عمال مصدددددنع ذاإف ت ه، إقد حدأا قاددددداف عقوول السدددددعن لمد  خم   

 م(78)رةد أن اإاف تو يع لبع الةذو 2020حزيران/يونيه 

، رمن إ  م المةبم اجددددماع ل عبد ،  ول يزال مداإةون آخرون عن حقوق الةمال مزرعزين تةسددددذاب  -48
جددنواا مع وق     10رسددبع تإاعه عن حقوق الةمالم وُحرم عبيه رالسددعن لمد    2016المسددعون من  عا   

2020 ا الزةم من جديد إي أياا/مايو  الرنذ   ثم إرض عبيه ذ
، حةم عبم  2020وإي آ،/أ سددددد     م(79)

وكما ذو الزال إي   م(80)  راب  13جةذر عظيم زاته، أحد قات  التزات الزر لبةمال اإليران  ن، رالسعن لمد   
حالل السدددد د عبد ، يقال ان عقوول السددددعن العديد  الصدددداتا  إي حق السدددد د عظيم زاته ذي مزاولل إلرقا ه 

م ويقال ان السددد د عبد  والسددد د عظيم  2020إي السدددعن رةد أن صددددا عذو عنه إي وقف جددداحق من عا   
، وتذ د  2020إي تشددددرين األول/أكروور  واعرقل أااع جوذر    م(81)زاته حرما من الرعايل ال بيل إي السددددعن

  عداماب   16حةم عبيده ردالسددددددددددددددعن لمدد    2021الرقدااير ردأنده أوتع الز   النذرات ، وإي كدانون الاداني/ينداير 
جبد     74، صددددددا حةم رعبد تاوت اهيةي 2020وإي تشدددددرين الااني/نوإمبر    م(82)حر م ترةبق راألمن القومي

 م(83)رسبع احرعاجه عبم إصبه من الةمل من تون مبرا 
__________ 

 نذسهم المرجع (75)

 نذسهم المرجع (76)

-https://iranhumanrights.org/2021/03/traditional-new-year-furloughs:  الرالي  الرارط  أيااب   انظر  نذسهم  المرجع (77)

and-other-privileges-denied-to-irans-political-prisoners/م 
-https://iranhumanrights.org/2020/06/sepideh-qoliyan-refuses-to-beg-for-pardon  :الددردددددددالددي  الددرارددط  انددظددر (78)

goes-back-to-prison/م 
-www.iranhumanrights.org/2020/06/prominent-teachers-rights-activist-facing  :الددددردددددددالددددي  الددددرارددددط  انددددظددددر (79)

additional-years-in-prisonم 
 /https://iranhumanrights.org/2020/08:  الرالي  الرارط  أياددددداب   انظر  اإلنسدددددانم  لزقوق   السددددداميل  المذوضددددديل الم  مقد   تقرير (80)

new-conviction-against-imprisoned-labor-leader-upheld-to-keep-him-behind-bars/م 
 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (81)

-www.amnesty.org.uk/urgent-actions/british-iranian-labour-activist:  الرالي  الرارط  أيادداب   انظر نذسددهم  المرجع (82)

detainedم 
(83) Zamaneh Media, “Labour rights in Iran: quarterly report No. 15”, October–December 2020, p. 12م 
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 حرية الصحويين ووسائط اإلعالم -3 

  /كدانون األول  1تشدددددددددددددد ر الرقدديراا الم أن عددت الصددددددددددددددزذ  ن الد ين كدانوا مزرعزين حرم تداايخ  -49
ضدددا  ، ألقي ال  م عبم ا 2021كانون الااني/يناير    20وإي   م(84)صدددز"ياب   15ل يقل عن   2020 تيسدددمبر 

لاليشددديان جبوتاا زاته، ا ي  تزرير معبل نوا آزات ، ونقل الم السدددعن لمد  ث ث جدددنواا حر مل تازعاق  
الرأ  الةا ت وتنشدددددر تعايل مناذادددددل لبمؤجدددددسددددداات، ويرجع ذلع إي جزف منه، الم منشدددددوااا نشدددددرذا عبم  

مزموت مزموت ، وذو  ، ألقي ال  م عبم  2021يناير  /وإي كانون الااني م(85)وجدا ل الرواصدل الجرماعي
صدددددددزذي كرت  وا ي  تزرير صدددددددزيذل تايغرين اوق ويةبيت، واحرعز إي مةان لم يةشددددددد  عنهم وكان قد  

،  2020تيسددمبر  /وإي كانون األول  م(86)اجددالل احرعاق عبم العرقال العماعي لبنشدد اف األكرات وقع مؤخراب 
ات، لقاددددداف الةقوول الصددددداتا  رسدددددعنه أُلقي ال  م عبم ك وان صدددددميمي، وذو ا ي  تزرير معبل تايران إرت

لمد  ث ث جددددددددددنواا حناف عبم ت م ترةبق راألمن القومي وج ف اليه رةد حاددددددددددواه مسدددددددددد ر  رمناجدددددددددد ل ع د  
، اقر دا المصدوا  الصدز"يل نو د ن جةذر  الم السدعن لقاداف عقوول 2021إبراير  /وإي  د اا  م(87)الةمال

و اتا    م(88)تالدعايل ضددددددد الدوللتو  تاذانل المقدجددددددااتالسددددددعن لمد  أاوع جددددددنواا الصدددددداتا  ضدددددددذا حر مل  
الصددددددزذي مزمد مسدددددداعد الببد رةد أن حةم عبيه رالسددددددعن لمد  تناذز خم  جددددددنواا حناف عبم ت م ترةبق  

وإي   م(89)راألمن القومي، رسددددددددبع منشددددددددوااته عبم وجددددددددا ل الرواصددددددددل الجرماعي وتقاايره الجددددددددرقصددددددددا يل
حر م ترةبق راألمن    عاماب   11زةم الصددداتا رسدددعن آاع  نعي لمد   ، أيدا المزةمل ال2021 ددد اا/إبراير  

  م( 90) المن قل الري يسدددرولن ا األكرات إي  دددمال العم وايل الةرويل السدددوايل القومي رسدددبع ترجمره كراراب عن
وقد صددددددددا الزةم رزق السددددددد د  نعي عقع احرعاز ث ثل أعاددددددداف آخرين إي اار ل الررا، اإليران  ن إي 

  م( 91) لقاددداف عقوواا السدددعن الصددداتا  ضددددذم رسدددبع عمب م المناذم لبرقارل  2020كروور  تشدددرين األول/أ
وواإلضدددددددداإل الم ذلع، اجددددددددرمر واوت تقااير عن توجيه ت ديداا لبصددددددددزذ  ن الةامب ن إي وجددددددددا ل اإلع    

 النالقل رالبغل الذااجيل خااق ايران وألجرذمم

 حرية التعبير على اإلنترنت -4 

عل إي الذرر  -50 ، اعرقال واحرعاز 2021يناير  /كانون الااني 31الم    2020من حزيران/يونيه   جددددددددددددددُ
رسدبع أنشد ر م إي الذاداف اإللررروني ومنشدواات م عبم منصدري  انسدرغرا  وت بيعرا      دعصداب  57أكار من  

و  رذا من منصدداا الرواصددل الجرماعي، وذلع حناف عبم ت م من ا تاإلجدداف  الم نبي اإلجدد  ت وتالات اا  
، أإ د رأن مزمد جوات  2020وإي تشدددددرين األول/أكروور    م(92)رعماعاا المةااضدددددلت وتاذانل قواا الشدددددرللت

__________ 

 م/https://cpj.org/reports/2020/12/record-number-journalists-jailed-imprisoned  :الرالي الرارط انظر (84)
 م/https://cpj.org/2021/02/iran-arrests-journalist-reza-taleshian-jelodarzadeh  :الرالي الرارط انظر (85)
 نذسهم المرجع (86)

-https://cpj.org/2020/12/iranian-journalist-kayvan-samimi-begins-3-year-prison  :الددردددددددالددي  الددرارددط  انددظددر (87)

sentence-over-protest-coverage/م 
-https://cpj.org/2021/02/iranian-journalist-nooshin-jafari-begins-4-year-jail-term-on: الرالي  الرارط  انظر (88)

propaganda-and-insult-charges/م 
-https://cpj.org/2021/01/deportation-for-iranian-journalist-mohammad-mosaed-not  :الرددددالي  الرارط  انظر (89)

on-the-table-in-turkey-official-says/م 

-https://iranhumanrights.org/2021/03/for-translating-a-book-about-syria-arash-ganji: الرالي  الرارط  انظر (90)

must-serve-5-years-in-an-iranian-prison/م 
-https://iranhumanrights.org/2020/12/iranian-authorities-go-after-more-members-of :الردالي الرارط  انظر (91)

writers-association/م 
 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (92)
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 ددةوا  ُمقدم ، الر ي  الرنذ    لشددركل تآراااات، وذي منصددل لرقاجددم المقالع المصددوا ، حةم عبيه رالسددعن 
جددددنواا حر مل تتشددددعيع الذسدددداتت رسددددبع نشددددر أحد المسددددرعدم ن مق ع إ ديو يراددددمن مقاح ا مع   10لمد   

ئبوا هيه تكيف ولدواتم وحةم عبم جددددد ةل مر م ن آخرين إي القاددددديل رالسدددددعن لمد      م( 93) عاماب   11ألذال جدددددُ
دير  ، اعرقل عناصددددر المعاحراا ح اس السدددداعد ، وذو كاتع ونا ددددط وي2020نوإمبر  /وإي تشددددرين الااني

 م(94)قنا  ت عاحيطت عبر ت ب ق تبيعرا ، رةد مداذمل منزله ر ريقل عنيذل

واجرمر ق ع خدماا اإلنررنف والتصالا السبريل وال جبريل وتة  ب ا، ول جيما إي الاا ك ح  -51
ومن ذلدددع ق ع ذددد ه العددددمددداا ردددالرزامن مع الحرعددداجددداا عبم اإلنررندددف عبم عقوودددل   م(95)الحرعددداجددداا

  ، وتة  ددل خدددمددل اإلنررنددف إي أعقددا، الحرعدداجدداا المندداذادددددددددددددددل لبزةومددل إي ح  ددان إي تموز/اإلعدددا 
عبم وإا  المغني مزمد اضددددا  ددددعريان   ، وق ة ا إي ل ران إي جددددياق تقالر الزشددددوت حداتاب 2020 يوليه

القو   ، وتة  ل امةانيل الوصول الم حياناا ال ات  المزمول أثناف اجرعدا   2020أكروور  /إي تشرين األول
2021المم رل إي جددديسدددران ووبو دددسدددران إي  ددد اا/إبراير  

لبزق إي   ويةد ق ع خدمل اإلنررنف انر اكاب  م(96)
 م(97)حريل الرةب ر ول يمةن تبريره إي أ  ظرف من الظروف

وواإلضاإل الم ذلع، اجرمرا ممااجل الرقارل عبم المزروب اإللررروني عن لريق حعع و روبل   -52
نيل ومنصداا الرواصدل الجرماعي حناف عبم أوامر صداتا  اما عن المعب  األعبم لبذااف  المواقع اإللرررو 

عبم المواقع الرارةل    اإللررروني أو القاددددددددداف أو المعب  األعبم لألمن القوميم ول يزال الزظر مذروضددددددددداب 
لبرزايل    لمنصددددداا تبيعرا  وتويرر وهيسدددددبوك ويوت و، ول يمةن الوصدددددول ال  ا من تون الجدددددرةانل رأتواا

، اعربرا السددددب اا أن ت ب ق تجدددديعنالت لبرراجددددل ذو ت ب ق  2021عبم الزظرم وإي كانون الااني/يناير  
 م(98)ذو تمزروب اجراميت، وق ل ان ا أمرا المشغب ن رزظره

 الحق في مستوى معةشي مواسب والحق في الصحة وأثر العقوبات -دال 

 الوقر والحالة القتصادية -1 

، انعذم المةدل السنو   2020كانون األول/تيسمبر    2019إي الذرر  ح ن كانون األول/تيسمبر   -53
مب ون  دددددعم من جدددددوق الةمل،    1,5إي الما ل، رعروق حوالي    2,9لبنشددددداا القرصدددددات  الذرت  حنسددددد ل  

و الب ر م الةظمم من النسدددددددافم وقبل ذلع، كان مةدل مشدددددددااكل المرأ  إي جدددددددوق الةمل يمال خم  مةدل  
، أكدا السددددب اا أن مب ون  ددددعم إقدوا وظا ذ م إي 2021وإي كانون الااني/يناير   م(99)مشددددااكل الرجل

وااتذع مةدل الراددددعم الرجددددمي راجددددرمراا، إوصددددل    م(100)رسددددبع الةواقع القرصدددداتيل لبعا زل  2020عا   

__________ 

-www.rferl.org/a/iranian-youtube-ceo-sentenced-to-10-years-over-video-uploaded:  الردددددالي  الرارط  انظر (93)

by-user/30913476.htmlم 
 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (94)

 www.accessnow.org/iran-blackout-2021-internet-shutdowns-sistan-baluchistan:  الددردددددددالددي  الددرارددط  انددظددر (95)

and https://iran-shutdown.amnesty.org/م 
-https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-iran-as-thousands-gather-to:  الدددردددددددالدددي  الدددراردددط  اندددظدددر (96)

mourn-singer-shajarian-Q8okW38nم 
 م34 الذقر   (،2020)  37 اقم  الةا   الرةب ق  اإلنسان،  رزقوق   المةنيل  البعنل أيااب   انظر  م32/13  اإلنسان  حقوق   معب   قراا  انظر (97)

-www.rferl.org/a/iran-reportedly-orders-operators-to-block-signal-messaging:  الدددددردددددددالدددددي  الدددددراردددددط  اندددددظدددددر (98)

app/31068217.htmlم 
 مwww.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%2099-3.pdf: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (99)

 مwww.ilna.news/fa/tiny/news-976322: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (100)
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إي الما ل    59,9ل  م وااتذع مروجدط أجدةاا الموات الغ ا يل حنسد 2021إي الما ل إي  د اا/إبراير   48,2 الم
2021وكانون الااني/يناير   2020ح ن كانون الااني/يناير  

وقد أجدددددددددد مف الزياتاا إي األجددددددددددةاا إي    م(101)
،  2020وإي كانون األول/تيسدددمبر    م(102)انزداا أوضددداع  دددرا ح مرزايد  من السدددةان الم ما تون خط الذقر 

، تعمع  2021وإي  ددددددددددددد اا/إبراير    م(103)إي الما ل من السدددددددددددددةان يةيشدددددددددددددون تزف خط الذقر   35أعبن أن  
عبم ضدددددددددة  مةا دددددددددات م    المرقاعدون والموظذون الزةوم ون المرقاعدون إي عشدددددددددراا المدن إي احرعاجاب 

 م(104)الرقاعديل الزةوميل، مما جةب م يةيشون تزف خط الذقر 

الةالبون عن الةمل إي مدن معربذل تزف  ددددةاا   ومع تذاقم الوضددددع القرصددددات ، تعمع الةمال -54
، أ دددددددددددااا وجدددددددددددا ط اإلع   المزبيل الم تسدددددددددددع ل زيات   2021تعمال جا ةونتم وإي كانون الااني/يناير  

  إي المدددا دددل إي الوهيددداا النددداجمدددل عن النرزددداا ح ن آذاا/مدددااس وكدددانون األول/  4,2نسددددددددددددددبر دددا   ترعددداوز 
2020 تيسددمبر 

ي المزاإظاا الري تسددرولن ا األقبياا، رما إي ذلع خوزجددران  والزالل مزايل لبغايل إ م(105)
 م(106)معموعل من حالا النرزاا ح ن األلذال ال ين يةانون الذقر  وجيسران ووبو سرانم ولوحظ أيااب 

  م ( 107) ويةرا األم ن الةا  اإلعرا، عن قبقه ازاف تأث ر األزمل القرصددددداتيل عبم الظروف المةيشددددديل  -55
وتشددددددددمل الرزدياُا الق وتح الري تزد من المواات نريعل الةقوواا المذروضددددددددل، ول جدددددددديما عبم صدددددددداتااا النذط  

  عبم النشددددددداا القرصدددددددات  رصدددددددذل عاملم وإي حزيران/  19-والق اع المالي، وااثاا الواجدددددددةل لعا زل كوإ د
ر  مةيشيل ضةيذل لمد  أاوةل  ، وزعف الزةومل حز  مساعداا ماليل جديد  عبم ث ثل م ي ن أج2020 يونيه

م ي ن ايال وزعف عبم األجددددددددددر المةيشددددددددديل    6مب ون و  2وتراوحف  يمل اإلعاناا النقديل ح ن    م(108)أ دددددددددد ر 
إي الما ل من الناتا    4,4وووجه عا ، خصددصددف نسدد ل    م (109)المةونل من  ددعم واحد الم خمسددل أ ددعا 

 م(110)اايل المرارا  واألجر المةيشيل الاةيذلالمزبي اإلجمالي لبقروض المقدمل الم أصزا، األعمال الرع

 الحق في الصحة -2 

أكد األم ن الةا  إي تقااير جدارقل، أن الةقوواا والق وت المصدرهيل كان ل ا أثر جدببي عبم ق اع   -56
الم تذاقم    19-وقد أتا جا زل كوإ د  م(111)الصددددددزل، رما إي ذلع نقم المسددددددربزماا الصدددددد دلنيل وال بيل

، لم يربق ق اع الصدددزل  2020تشددددرين األول/أكروور   1الصددددةوواا الري يةاني من ا النظا  الصددددزيم إذي 
حب ون    1,1وذو    ،(112)إي الما ل من  يمل المبب  المعصدم له من مواات صدندوق الرنميل الولني 27جدوب  
، وذم يةمبون نوواا اضدددداهيل  ولم يرقاضددددم الةامبون إي معال الرعايل الصددددزيل أجواذم من   دددد وا   تولام

__________ 

 مhttps://cutt.ly/gx9yRg4: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (101)

 /www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/dahake.pdfwww.amar.org.ir:  الذااجددددددددددددديل(  )رالبغل  الرالي  الرارط  انظر (102)

Portals/0/News/1399/dahake.pdfم 

 مhttps://cutt.ly/fx9yJBJ: الرالي الرارط انظر (103)

-https://iranhumanrights.org/2021/01/suffering-iranian-retirees-joining-nationwide:  الرددددالي  الرارط  انظر (104)

protests-against-chronic-state-failures-swoم 
 م www.rouydad24.ir/0010Krو  www.ilna.news/fa/tiny/news-1009290  :الذااجيل(  )رالبغل  الرال  ن  الرار  ن  انظر (105)

 نذسهم المرجع (106)

(107) A/74/273، و ،65-59 الذقرااA/HRC/43/20،  م58-44 الذقر 

 مwww.irna.ir/news/83718476: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (108)

 مwww.amar.org.ir/news/ID/12946 :الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (109)

  ،www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19:  الددردددددددالدد دد ددن  الددراردد دد ددن  انددظددر (110)
 مwww.isna.ir/news/99072921467 الذااجيل( و)رالبغل

(111 ) A/74/273   و 59، الذقر ،A/HRC/43/20   م انظر أيااب الرارط الرالي )رالبغل الذااجيل(:  58، الذقرwww.irna.ir/news/84057232 م 

 مwww.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2359073: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (112)
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إي معدال   عدام ب  550، توإي أكار من  2021وحرم  دددددددددددددد ر آذاا/مدااس    م(113)وومةددداا وقدا يددل مزدددوت 
19-الرعايل الصزيل، ح ن م أل اف وممرضون، رسبع مرض إ روس كوإ د

 م(114)

إلمداتاا  وأثرا الةقوواا عبم امةانيل حصدددددددددددول الزةومل عبم احريالي من النقد األجنبي لشدددددددددددراف ا  - 57
إي الما ل من األتويل المسرعدمل   97وينرا الببد حوالي   م ( 115) ال بيل وعبم اجر رات تبع المنرعاا، مال األنسول ن 

وتظل   م ( 116) ، ولرن اصدددد ده من الةم ا األجنبيل المراحل لشددددراف الموات ال زمل ل نراق ذو اصدددد د مزدوت مزبياب 
 م ( 117) األتويل األجنبيل ال زمل لة ق األمراض الري ت دت الزيا  أو األمراض الناتا  قب بل جداب 

وقد وجه األم ن الةا  ومذوضددددددددل األمم المرزد  السدددددددداميل لزقوق اإلنسددددددددان منا ددددددددد  ل عذاف من   -58
19-الةقوواا الري يمةن أن تقوض قدا  الببدان عبم الجددددددددددددددرعارل لعا زل كوإ د

وذناك معاوف من   م(118)
تةرض تعدداا  المنرعدداا والمةددداا ال بيددل لبع ر، رذةددل الةمبيدداا الرنظيميددل المةقددد ، ومزدددوتيددل إر   
الوصددول الم العدماا المصددرهيل   ر العاضددةل لبةقوواا، ونقم الةم ا األجنبيل، وإإراا ألراف ثالال  

 م(119)يزرمل أن ترأثر، إي المراال ل  ه الةقوواا

  19- ا النرقاتاا المزبيل لبرداح ر الري اتع ت ا الزةومل إي الاا الجددددددددرعارل لعا زل كوإ د وازتات  -59
إي ضدددوف ااتذاع مةدل الوهياا، حرم أن وجدددا ط اإلع   الزةوميل أ دددااا الم وقوع حالل وإا  واحد  كل 

2020ث ث تقا ق رزبول تشدددددددرين األول/أكروور  
وقد أعر، خبراف الصدددددددزل عن قبق م ازاف تاددددددداا،   م(120)

، أعبن  2021كانون الااني/يناير    8وإي   م(121)وانةدا  الشددددددددددذاهيل  19-األعدات الرجددددددددددميل ل صددددددددددارل رةوإ د
المر ددد األعبم حظر اجددر رات البقاحاا المصددنةل إي الولياا المرزد  األمريةيل والممبرل المرزد  لبري انيا  

،  2021 ددددددد اا/إبراير  9وإي    م(122)يل، مما أتب الم انرقات تسددددددد ي  حمبل الر ةيمالةظمم وأيرلندا الشدددددددمال
19-ألبقف الزةومل حمبل الر ةيم ضد كوإ د

 م(123)

 الحق في سكن لئق وحالت اإلخالء القسر   -3 

أكار إأكارم وزات مروجدط أجدةاا السدةن إي صديف    صدة اب   راتف امةانيل الزصدول عبم جدةن أمراب  -60
وقد جددداذم    م(124)إي الما ل مقاانل رالةا  السدددداحق  8,43إي الما ل واإليعاا حنسدددد ل   101 ل  حنسدددد  2020عا   

__________ 

 نذسهم المرجع (113)

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (114)

 مhttps://khabaronline.ir/news/1444878: الذااجيل( لبغل)را الرالي الرارط انظر (115)

 مhttps://ifpnews.com/iran-producing-97-of-medicines-it-needs-domestically: الرالي الرارط انظر (116)
 مwww.mehrnews.com/news/4688345: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (117)

 /www.un.org/sgو ،www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it  :الردددداليددددل  الروارط  انظر (118)

en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-

20-members و ،www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E م 

(119) A/74/273،  و ،63 الذقرA/HRC/43/20،  م50 الذقر 

-www.reuters.com/article/us-health-coronavirusو  ،https://covid19.who.int/table:  الردددددداليددددددل  الروارط  انظر (120)

iran/iran-reports-covid-19-death-every-three-minutes-speaker-tests-positive-idUSKBN27D1KZ،  
 الذااجيل(م )رالبغل https://hamshahrionline.ir/x6zbYو الذااجيل(، )رالبغل www.tabnak.ir/fa/news/1005282و

-https://cpj.org/2020/08/iran-shuts:  الرالي  الرارط أيادددددددداب   انظر  اإلنسددددددددانم  لزقوق   السدددددددداميل  المذوضدددددددديل الم  مقد   تقرير (121)

down-economic-newspaper-over-covid-19-reporting/م 

 م#www.hrw.org/news/2021/01/12/iran-khameneis-reckless-ban-covid-19-vaccine :الرالي الرارط انظر (122)
 مhttps://cutt.ly/xx9akpk: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (123)

 مhttps://amar.org.ir/Portals/0/News/1399/nashriye99-2mas.pdf: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (124)
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عد  توإر مسددداكن ميسدددوا  الرربذل رمروا الوقف إي نمو ق اع السدددةن الةشدددوا ي وتوجدددع المسدددرولناا الري  
مب ون    19الم أن  تةربر   ر قانونيل، ول جدديما إي المنالق الري تق ن ا األقبياام وتشدد ر األاقا  الرجددميل  

ايراني يةيشدددددددون إي مسدددددددرولناا عشدددددددوا يل، رما إي ذلع األحياف الذق ر  وال ياكل المبنيل عبم أااض ترون  
وقد كشدذف تقااير اجدميل أن نسد ل جدةان المنالق    م(125)إ  ا إر  الزصدول عبم المياه والر رواف مزدوت 

إي الما ل، إي تشددددرين   40الزاددددريل ال ين يةيشددددون إي مسدددداكن   ر ل قل رشددددةل من األ ددددةال قد حبغف  
2020األول/أكروور  

وو نف الزةومل السدددددددياجددددددداا الربيل المةمول ح ا إي معال اإلجدددددددةان والري تقو    م(126)
وإي    19-عبم الر م من الرزدياا المرمابل إي جا زل كوإ د  عبم اعمال الزق الدجدددددددددددددروا  إي السدددددددددددددةن،

 الةقوواا المذروضلم

وتشدد ر تقديراا مسددؤولي الببدياا الم أن عدت األ ددعا  ال ين ذم ح  مأوب إي م جن ل ران   -61
2021وآذاا/مااس    2020ح ن آذاا/مااس    700  000الم    490  000جدددددددوف يرتذع من 

وزات مةدل   م(127)
مقاانل رالذرر     2020إي الما ل ح ن آذاا/مااس وتشدددرين األول/أكروور   20الم جن حنسددد ل النسددداف إي ذ ه  

وقد كانف ذ ه الم جن أصددددد ب، تأو     م(128)امرأ    27 100نذسددددد ا من الةا  السددددداحق، ح ا تعاوز عدتذن  
جوت  من قبُل لررشدددد  الرذاوتاا ال يةبيل المو   19-تذوق لاقر ا الجددددريةاحيل، ثم جافا جا زل كوإ د  أعداتاب 

 والواجةل إي معال الزق إي السةنم

وتشددددددددمل الة  اا الري تةررض اعمال الزق إي جددددددددةن ل ق، نقم ال ياكل األجدددددددداجدددددددديل الماليل   -62
الذةالل وضدددددددة  تنظيم المؤجدددددددسددددددداا، رما إي ذلع مؤجدددددددسددددددداا ال رمان، الم جانع الةرض المزدوت من 

إلنما يل الم اع اف األولويل لبةقاااا الذاخر  عبم المساكن  وتنزع المشداايع ا  م(129)المسداكن الميسدوا  الرربذل
المعصدددددصدددددل ل و  الدخل المنعذم والمروجدددددطم أما هيما يرةبق رالذئاا ذاا الدخل المنعذم، إإن القدا   

وأ ددااا الزةومل الم   م(130)عبم تزمل الرراليف ذي الة  ل الر يسدديل الري تزول تون الزصددول عبم جددةن
ري تقدم ا إي معال توإ ر السدددةن لقدماف المزااو ن وأجدددرذم وضدددزايا الروااث ال بيةيل  لوا ز ا والزواإز ال

 واأل عا  ذو  اإلعاقلم

من عناصددددر الزق إي جددددةن ل ق،    ويمال انةدا  ضددددمان حياز  األااضددددي، ال   يةربر عنصددددراب  -63
ويةيش الةديد من السةان راجرمراا ذاج     م(131)ع  ل اضاإل، ول جيما إي ضوف عمبياا اإلخ ف القسر  

اإلخ ف رسدددددددددبع اإرقااذم الم جدددددددددنداا المبريل الرجدددددددددميلم وترشددددددددد  الر وااا الراذنل أن عمبياا اإلخ ف  
 م(132)ريل الرجميلوالمصاتا  القسري ن ل تزمي من ا حرم جنداا المب

، تواصدل ذد  مسداكن السدةان الم مشد ن إي الادواحي، عبم الر م  19-ومن  تذشدي جا زل كوإ د -64
،  2020من توصددددددددددددياا األمم المرزد  حوق  عمبياا اإلخ ف القسددددددددددددر  أثناف العا زلم وإي حزيران/يونيه  

عمبيل ذد    وتوقذف مؤقراب  م(133)ذدمف المنازل إي المسدرولناا الةشدوا يل إي تشد ااتانغه، رمزاإظل ل ران

__________ 

(125) E/C.12/IRN/CO/2،  م23 الذقر 

 مhttps://cutt.ly/7x9s9vKو ،https://cutt.ly/Cx9sJbK: الذااجيل( )رالبغل الرال  ن الرار  ن انظر (126)

 مhttps://cutt.ly/Mx9icj5: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (127)

 مhttps://cutt.ly/Hx9iT61: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (128)

 مhttp://uploads.habitat3.org/hb3/IR-IRAN-National-Habitat-3-Report-2016.pdf: الرالي الرارط انظر (129)
 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (130)

 )أ(م8 الذقر  (،1991)4 اقم الةا  الرةب ق والاقاهيل، والجرماحيل القرصاتيل رالزقوق  المةنيل البعنل (131)

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (132)

(133) A/HRC/46/43،  م17 الذقر 
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، أقدمف ال   ل امادددددان زاته، الري  2020وإي تشدددددرين الااني/نوإمبر    م(134)المسددددداكن المر  يل إي المن قل
تةيش إي ضدددددددواحي حندا ح اس رمزاإظل ذرمز ان، عبم اضدددددددرا  الناا إي نذسددددددد ا رةد أن ذد  مسدددددددؤولو  

  60مزااعون إي جددددف قرب، تسددددةن ا إي المعموع  ، تبقم ال2020وإي أيبول/جددددبرمبر  م(135)الببديل مسددددةن ا
راإلخ ف عقع صددوا قراا من المعب  األعبم    أجدر ، وتقع إي جدرت دف، رمزاإظل أذاويعان الغرويل، أمراب 

 م(136)لألمن القومي

وإي أ بع األحيان، نذ ا عمبياا اإلخ ف القسدر  إي الاا مشداايع انما يلم ولم تقد  لبسدةان أ    -65
مسدددداكن حديبل أو تةويادددداا، مما تسددددبع إي تنق ا   ر لوحيلم واجددددر دإف عمبياا ال د  عبم نزو   ر  

  ،2020    مرناجدددع، أااضدددي األقبياا وعقااات ا من تون أن تشدددااك إي عمبيل صدددنع القراام وإي آ،/أ سددد
تاذمف قواا األمن قريل أحو الذادددددددددددل، رمزاإظل خوزجدددددددددددران، حناف عبم أمر ذد  صددددددددددداتا عن السدددددددددددب ل  
القاا يلم وأجذرا ذ ه المداذمل عن وقوع عشراا العرحم رسبع ال ق قواا األمن الناا رشةل عشوا ي 

د ، كما ذكرا الرقاايرم  وإلقا  ا قناحل الغاز المسدددد ل لبدموع عبم األ ددددعا  ال ين يقاومون المصدددداتا  وال 
من م ألبق جدددددددراح م مقاحل تإع     دددددددعصددددددداب  60عبم األقل، وق ل ان     دددددددعصددددددداب   130واعرقبف قواا األمن  

كذالا مرتذةل، ومن م من تةرض لبادغط لرو يع تة د أثناف الحرعاز رالمواإقل عبم ذد  منازل مم واتُّعي  
إي أمر ال د  أن المبريل تةوت الم مؤجدددسدددل تمصددد ذزانتم وذي مؤجدددسدددل مصدددنذل منظملب خ ريل   ر اوزيل 

حب ون تولا إي   6,6ر الرقديراا الم أن  يمر ا حبغف حوالي  ومةذا  من الارا ع ومن الرقارل الةاملم وتش 
 م(137)م وأكدا الزةومل أن السةان قد منزوا مساكن حديبل2017عا  

وإي جدددديسددددران ووبو ددددسددددران، ُتم ِّرا ممربرااش تةوت لسددددةان المن قل، ومةظم م من أقبيل الببوع،   -66
وتشدمل عمبياا ال د  إي الذرر  المشدمولل  ه قي السدةان مشدرتين من تون الزصدول عبم تةويم أو مأوبم  

رالرقرير تدم ر منزل مع أن أصددددددددزاره لدي م أوااق المبريل، ومصدددددددداتا  أااضددددددددي زااحيل وال د  المرررا إي 
 م(138)مدينل زاذدان والمنالق المزي ل ح ا

الرقرير، رما  وتصدداعدا عمبياا ذد  ومصدداتا  ممربراا األقبيل الدينيل الب ا يل خ ل الذرر  المشددمولل ر  - 67
،  2020 إي ذلع اتعاذ جدبسدبل من اإلجرافاا القادا يل اعربرا إ  ا ممربرات م ت  ر  درحيلتم وإي آ،/أ سد   

يع ز مصداتا     من الدجدروا حةماب   49من المزةمل العاصدل لبنظر إي القادايا العاضدةل لبمات     54أصددا الذرع  
، قاددددددددددددف مزةمل  2020وإي تشددددددددددددرين األول/أكروور  م ( 139) ممربراا الب ا   ن إي قريل ايذ ل رمزاإظل مازنداان 

من أإرات ال ا ذل الب ا يل لألااضدددددي، وأذنف رمصددددداتا     إرتاب   27الجدددددرئناف إي مازاندااان رةد  مشدددددروحيل مبريل 
، نذ  عم ف المعاحراا مداذمل من تون جدداحق 2020 نوإمبر   تشددرين الااني/   22وإي   م ( 140) األاض ووية ا قسددراب 

ازل تةوت ألإرات من ال دا ذدل الب دا يدل إي جددددددددددددد ع مددن إي جميع أنزداف الببددم واجدددددددددددددرنددا أوامر  اند اا لمرداجر ومند
 م ( 141) المداذماا الم ات اماا رالنرماف الم تلا ذل منزرإلت والةمل ضد األمن القومي 

__________ 

 مhttps://eghtesaad24.ir/000Jwr: الذااجيل( )رالبغل الرالي الرارط انظر (134)

 م www.isna.ir/news/99082920557تقرير مقد  الم المذوضيل الساميل لزقوق اإلنسانم انظر أيااب الرارط الرالي )رالبغل الذااجيل(:   ( 135)

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (136)

 https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/77642/mostazafanانظر الرارط الردددددددالي:   (137)

-foundation-puts-last-year-s-revenues-at-66bم 

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (138)

 م/https://opa.bahai.ca/areas-focus/situation-iran-yemen/ivel :الرالي الرارط أيااب  انظر نذسهم المرجع (139)

 اإلنسانم لزقوق  الساميل المذوضيل الم مقد  تقرير (140)

-www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increaseالرارط الرالي:    المرجع نذسهم انظر أيااب  (141)

human-rights-violations-against-bahais-says-bahai-international-communityم 
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التعناون مع اللةنات الندولةنة لحقوق اإلنسنننننننننان ومووةنننننننننةنة األم  الفتحندة   -ثالثاا  
 السامةة لحقوق اإلنسان

 هيئات معاهدات حقوق اإلنسان -ألف 

كراا الزةومل الرزام ا رالةمل مع االياا الدوليل لزقوق اإلنسدددان وتقديم تقاايرذا الدوايل المرأخر م   -68
التذا يل الدوليل لبقادددددددداف عبم جميع أ ددددددددةال الرم  ز  ويشدددددددد ر األم ن الةا  الم أن الرقااير الري تقد  رموجع  

والة د الدولي العا  رالزقوق القرصددددداتيل  ،  ، والة د الدولي العا  رالزقوق المدنيل والسدددددياجددددديل الةنصدددددر  
عبم الرواليم ويشدددددعع األم ن الةا     2018و  2014و  2013، قد إاا موعد تقديم ا من   والجرماحيل والاقاهيل 

 الزةومل عبم تقديم تقاايرذا المرأخر  ويزاُّ ا عبم المراال لروصياا ذ ئاا المةاذداام

 اإلجراءات الخاصة -باء 

، وليدل المقرا العدا   46/18، مددت معب  حقوق اإلنسدددددددددددددددان، إي قرااه 2021ااس  إي آذاا/مد -69
المةني رزالل حقوق اإلنسددددان إي جم وايل ايران اإلجدددد ميلم ويشددددعع األم ن الةا  الزةومل عبم مواصددددبل  

 الزواا البناف مع المقرا العا  وتوجيه الدعو  له لزياا  الببدم

 ف الزةومل تعواا الم كل من المقرا  العاصدددل المةنيل  ، وجم 2019وإي كانون األول/تيسدددمبر   -70
رالزق إي الغ اف، والمقرا العا  المةني رزق كل انسددددددان إي الرمرع رأعبم مسددددددروب ممةن من الصددددددزل  
البددنيدل والةقبيدل، والمقرا العدا  المةني رداألثر السددددددددددددددببي لبردداح ر القسددددددددددددددريدل النذراتيدل إي الرمرع رزقوق  

 ايل ايران اإلج ميلماإلنسان، لزياا  جم و 

، أصدا المةبذون حولياا  2021كانون الااني/يناير    18الم    2020حزيران/يونيه    1وإي الذرر  من   -71
ح  اب رشددأن حالل حقوق اإلنسددان إي جم وايل ايران اإلجدد ميلم وصدددا ما    17إي الاا اإلجرافاا العاصددل  

م واتما الزةومدل  2021آذاا/مدااس    18الم    2020ه  حزيران/يونيد  1إي الذرر  من   عددامدداب   حيدداندداب   15معموعدده  
 م وأ ااا الزةومل الم الع وت الري تب ل ا لرقديم اتوت جريةل وموضوحيل رشأن الب  اامح  اب   12عبم  

 موّوةةة األم  الفتحدة السامةة لحقوق اإلنسان -جة  

يرحع األم ن الةا  حرزاوا حةومل جم وايل ايران اإلجددد ميل مع المذوضددديل رشدددأن قادددايا حقوق   -72
اإلنسدددددان، ويشدددددعع الزةومل عبم مواصدددددبل وتةزيز الةمل مع المذوضددددديل إي معال الرةاون الرقنيم وأعر،  

ازاف حالل  المةرع الرنذ    لألم ن الةا  ومذوضدددديل حقوق اإلنسددددان لبزةومل عن القبق إي مناجدددد اا عديد   
األلذال العانز ن المةرضددددد ن ل عدا  إي أ  لزظل، وعن احرعاز الموالن ن المزتوجي العنسددددديل والرعايا  

 األجانعم وكراا الزةومل الرزام ا رمواصبل الةمل مع المذوضيلم

 التوصةات -رابعاا  

 إلى هذا التقرير، يتوجه األمين العام إلى الحكومة بفا يلي: استواداا  -73

حن  الحكومنة على إلءناء عقوبنة اإلعندام و قرار وتي اختةنار  فور  لسنننننننننتخندامهنا ي  )أ( 
 وحظر إعدام األطوال الجانحين في جفةع الظروف وتخفةي األحكام الصادرة بحقه ؛
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سنننننةفا  يح  الحكومة على ةنننننفان اسنننننتةواء الفعايير الدولةة للفحاةفة العادلة، ول )،( 
  الفتهفون بارتكاب جرائ  ةنننند األمن القومي، من السننننتعانة  بضننننفان تفكمن جفةع الفتهفين، بفن فيه

 بفحام يختارونه، خالل مرحلة التحقيق األولي وجفةع مراحل اإلجراءات القضائةة الالحقة؛

بسنننبب  عن جفةع األشنننخال الذين احتجزوا تعسنننواا  يح  الحكومة على اإلفراج فوراا  )ق( 
لتعبير وتكوين الجفعةات والتجفع السننننلفي، وةننننفان مفارسننننته  الفشننننروعة لحقوقه  في حرية الرأ  وا

تفناشننننننننني التندااير األموةنة التي تتخنذ في الحتجناجنات الفقبلنة مع الفعنايير الندولةنة، بفنا في  لن  الف ناد   
 األساسةة بشأن استخدام القوة واألسلحة الوارية من جانب الفوظوين الفكلوين بإنوا  القوانين؛

ةننفان أن تتولى هيئة مسننتقلة ونزيهة إجراء تحقيق سننريع وشننواف  يح  الحكومة على   )ت(  
وفعال بشننننننننأن اسننننننننتخدام القوة الفورطة والففيتة أثواء الحتجاجات، وحالت الوفاة أثواء الحتجاز، والتقارير 
الفتعلقة بالتعذيب وغيره من ةروب سوء الفعاملة، وعلى مقاةاة الفوظوين العفوميين، بفن فيه  الفوظوون  

 لوون بإنوا  القانون، الذين ثبتت مسؤوليته  عن إصدار أو توويذ األوامر  ات الصلة، ومحاسبته ؛ الفك 

يح  الحكومة على ةنفان الحق في حرية الرأ  والتعبير، وةنفان تفاشني أ  تقييد  )ه( 
انون  لففارسنة تل  الحقوق على شن كة النترنت وخارجها، للفعايير الفقررة بشنأن القيود التي يجيزها الق

 الدولي لحقوق اإلنسان؛

يحنن  الحكومننة على ةنننننننننفننان قنندرة الفنندافعين عن حقوق اإلنسننننننننننان والفحننامين  )و( 
والصننحويين والكتاب والواشننفين في مجال حقوق العفال والووانين ودعاة حفاية البيئة على النخراط في  

و الحتجاز أو الفالحقة  أنشنننفته  بأمان وحرية، من دون خوف من النتقام أو الفضنننايقة أو العتقال أ
  19-القضنائةة، ويحثها على توسنةع نفاق سنةاسنة اإلفراج الفؤقت عن السنجواء في سنةاق جائحة كوفيد

 لتشفل جفةع الفحتجزين الذين ل يشكلون تهديداا للسالمة العامة؛

يح  الحكومة على اتخا  الفزيد من الخفوات للقضنننننناء على جفةع أشننننننكال التفييز  )ز( 
للفعايير    الوسنناء والوتةات، واتخا  تدااير فعالة لحفايتهن من سننائر انتهاةات حقوق اإلنسننان، وفقاا ةنند 

 الدولةة، وعلى الوهوض بفشاركة الفرأة على قدم الفساواة في الحةاة العامة؛

يحنن  الحكومنة على حفنناينة حقوق جفةع األشنننننننننخننال الفوتفين إلى أقلةننات إثوةننة  )ر( 
 لجفةع أشكال التفييز ةده ؛ راا وديوةة، وعلى التصد  فو 

يالحظ التحديات القتصننادية والفالةة التي تواجهها جفهورية إيران اإلسننالمةة ويح   ) ( 
الدول التي فرةنت عليها عقوبات على اتخا  الخفوات الفواسن ة لضنفان إعفاء تدااير مثل السنتثواءات 

 قليل الثار السلبةة للعقوبات إلى أدنى حد؛من أجل ت  وعفلةاا  وموسعاا  فورياا  ألس اب إنسانةة، أثراا 

يدعو الحكومة إلى التصننننديق على اتواتةة القضنننناء على جفةع أشننننكال التفييز ةنننند  ) ( 
؛  واتواتةة مواهضة التعذيب وغيره من ةروب الفعاملة أو العقوبة القاسةة أو الالإنسانةة أو الفهيوة الفرأة؛  

بالعهد الدولي الخال بالحقوق الفدنةة والسنننننننةاسنننننننةة، الهادف إلى    والبروتوكول الختةار  الثاني الفلحق
إلءاء عقوبة اإلعدام؛ والتواتةة الدولةة لحفاية جفةع األشنننخال من الختواء القسنننر ؛ والتواتةة الدولةة  

 لحفاية حقوق جفةع العفال الفهاجرين وأفراد أسره ؛ والتواتةات األساسةة لفوظفة العفل الدولةة؛

جع جفهورينة إيران اإلسننننننننالمةنة على تقندي  التقنارير الندورينة الفتنأخرة إلى هيئنات يشنننننننن )ك(  
الفعاهدات، ويدعو الحكومة إلى توويذ توصنننةات هذه الهيئات وتوصنننةات الفكلوين اوليات في إطار اإلجراءات 

 مةة؛ الخاصة، وعلى التعاون مع الفقرر الخال الفعوي بحالة حقوق اإلنسان في جفهورية إيران اإلسال 

تشننجع الحكومة على مواصننلة العفل مع الفووةننةة بشننأن متابعة جفةع التوصننةات  )ل( 
 الواردة في تقارير األمين العام وتقارير اللةات الدولةة لحقوق اإلنسان.
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