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 نز  ق ت از و رد  :ای ا ق ا
و د



اب  رو در ه ژو 2013 ا  را در  وان اا ای د ق  اا داد و  از  او در

. ت  ر ی ا  در ا ا ، و  ی ق ا از  ص

  ندر ز ا ، زود  ا ا در  او عدن او  در رو دو   ای 

   اداری ر  ر  و  ای رو   . ه مد ی او   ا

   در زا در اان ادا  د. در ا   2013 ور   ه ار اان   وه ن

 ام  و در ا   ٓان  ام   ارش ، 16 زا چ  د اام  .د ،ی

اازی، ن، ن و درو ی   ن اردی از اذ و آزار، از  ق ا و ادی   ی

.  ارش را ، ف

ا   ر ا ع ا دا  از  ت زن  و د   آن  ی د

ا ا از  اد  در ، نز  ق ت  یرزو ر و از درون   ای

.دا ا وش  اا

 ،ه ا ما  ت  ص در ً  ی ا  وی (FPC) ر   

 رن ن ه را از درد ه ا .دازد  نو ز د ،ن  ت   ق. ا ون با

  و  با ، ر وه ا  ان  ن راق ز دار    از  د  ار  رد

 ی ا  در    د  ا ا .ه اا ًر وا دی، ا ً     

اا از  ن (   ا ًی  ه ) و ن و ا ی   چ  و ب

ی اازی  وش دا د.

 نز ی ق یر ن ه در بی ارزو

ا .  و   ق یدن ا  ای رزو و ا ، 1948 در  ق  ا  ناز ز
ً ده و با  نز ت ن ان را در  رزو ر    د  ا .ده ا ر 

.ا ه ای دا  اا ا ا ادی از  در اری دٔ یاران ا  ارد ا  د ار ر رد

ا   روی زور ی ز  ا د:

     م و    زن    ه•

    رای ق  زن    ه•

• وهر ه وان وار    نز ۀی و رو

• ق راِی (UPR) ِ ادواری ِر
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(UNGA)   نز   ی 

  زن  ، ٔت  و  اری ر ا  زن   . ا  دارای

 ق  .  ار " "   رت  ل    و در    از 193 دو 

 ا در ن  م و  در    ح د.

 ده و  از آن  ارو دا ی ا و در ا دا دو  ۀ  انرۀ ادر   

   ا ا   ای را    ا .ه ا    نز یی ادو رأی ا

ا د را در ص دا ده ای از ا ی ق ی   و  ات دو اا را   ات

. دآوری ا   ق ی و

   ا ٓ ای  در    در د  ،  2013 ق ا   رت  در

 رااف ٔار ح   در آن  ا    از ا ی  و  اان  آن روو ، اره

 ناردی ر در ، ق  ارد  و دا " ص را در  ا ، (h)5  ل ان  .

 ،  اادی   ا ،  ب ، آذری  ،چ  و د  دار" ااز   و در ادا ارش ی

.د  ار  رد را  ن و آذریز ی زدا و  ب

، ه  ی اد اا  ی ق ت و ،   ناردی ر در ،دا آزار و اذ"  (j)5 افرا

ن، دن، ن  ،ن ّ و زردن... و ن ون، از  زدا ای رو ن"

.  رها " ٓی اا ر ا  ،ر   ی ری "ا  ،(k)5 ،ای ا  .  رها

ا   م دن     ن ادا ا   از  " ، و  ی ف اری ه... زدا و دی

ی دا ،ی از د  آزش   اس اد ، ادا  ان   اان،   و ر

". ٓدر ا  ر ریم ا و   ٓن ا  

   از دو اان درا    ای ف دن ا ی   در اری ادی از ت

 ادر ،(e)6 ، ی ا  .م دد را ا ش ،ه ا دا ٓا   د  از   نز

 ت، در ن و در  " ، ااد   ا ی  ،، ز  ا ی د ر   آن"

.ا  ٓچ و ا  یا و و    ،(g)6 و (f)6 ،د  دو  .د دا

 .د داردو   نز ی ق ت ی درد     ی ،13  در   در ادا

آز ا   ت    "دارن  رو ی وۀ   ا ق  در ری ا اان

  ن د    ".دن ادی از ا رو ی وه، از  ارد ط  آزادی   ه و

  ی ا  .د داردو ا ۀو رو  انای ا  د رها   ا   .  ادا ا 

ق ا ع ازد   ٓد دارد و او   نز  در  ۀی و رو   دا ا وش

.ه ا  ی ا در ای ا

زوری وه

 د ای  دن و  از ق  در دا  زن  ، زوری ا   ان رو ی وه

 ه ا. ا رو     را  د   ، ان ار وه      رت

 ، در روه ی  5ه از وه ی  ای زن   ر  . ا رو   دارٔ   ی
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 ل در . ر ( IDP) ن داق آوار ای  ،ه   روی آزادی  ل ان  ،ا  

.ان اا ٓاز ا   ری  14 د دارد وو   37

  د  .ا  ا ی، د ار  و ان، دادر ا  ق هو ار ی

رای ق  زن   اد  و او در ه ن   2011ر  . اران وه اری  د را

.  رک ارا در   نز   ت را در ن یار رت   و در ژ  ق رای 

 از ا ارش ن  داده  ،اران وه و رو ی د" ی " را ار   ،  را

. ال نر ی  رۀدر ٓاز ا    ا  ن دو ای

 هو ار ر    رو (A/HRC/25/61 :  نز )  رس 2013 د ارش   وری

 ا  ر دن   روی ای  و  در اان و دع از ا IV  .  ،ٓارش  از 16

رااف را  ا ا  اص داده د    ی ط  ه ای از ن، ن  ،ّن و ن

 .د ه ص دادهن ا و ّ ن ،ن  ط   ی دارا .ه ا د  د درو

 از  ر   "    ا  د  ان ا ا    ٔ 40 افرا ل ان

. ان ا ی   داده ا  د را     ن

  ا .ا  ار هو ار  رد  د  ارا  ی ی ا ا ی 44-51 از داارا

و 5 ب اازی   م "اد  ارض"  اام م ه ا و اام  16 زا چ،  4ب اازی و

.  د  ادو ز

 

  نز ۀی ورزو د ،ه ا رده   انای ا  ر   ه ایو ار  وه

 را ای ح دن ای ق ا   اان از  ادی از  ی  ا .  اران

وه  روه  ود دار   روی زه  ،  ان ق  و آوارن دا و ری از زه ی

.دار  ، ق   رد

دو ار وه ای  در ی ا در اری ن اان را  داده ا اران وۀ آزادی   ه،  ت

. (Rita Izsák) اکا ر  ر اه در او ار و ،(Heiner Bielefeldt)

در ه  ل  2014 ااک  د از ااری  ادۀ  د را رد اده ار داد و ای  اام دو  از

ا  امن ا ه از آن در   دو ا ٔ .د در ری اان درا دو  ازیب ا  ق ن

2014 ارش ژا . ار دهرد ا ،ا  نز هان وار ردر ا  ین دن دادن ا ای رد ا

ان رو    ر  ااک     دو اان، از  ور  درا ای آزادی 7 ر  ده

 ه   ۀ آزادیو ار یار .د داردو  ًودا ی ت ز رو ی او وار  .ا

.ار داده ا   ان رار او ا .ا   ی ا   ت   ی ی ا

،  یه دادن ا  ای انا دو  ی ی رار   2011 در ت در ا رو

در زن   ا  ار د، او آزار و اذ دو اان  روی ن را از  "اا  ه ی

  د  د را ی ش ت رو 2012  د. در  وزن ا و آزار" در   م

 .ار د  رد را اا  ر  آزادی  ،ا        ،د
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ال از  ا ه   ر، دو رس زن   ا  د را از زدا و    از

.د ما ل ا 12 در ان ا

 یر از ر ی درون ا  روی  د یار ر ر  ا  هان وار ی ظ از

 را زد  زۀای ا ای وا ر   ا ا وا . ری" دا زد"   نز

.اده ا ادارد، و ان را در دا ا    د  هو  انا .

،   هو ار 2005 ی در .ا   نز ۀی ورزو د  ای وق ا انل ا ا 

 ارش .  2006 رس در   نز دی و ارای ا  ارش او د و اران دری، از ا ن

اان او از  اران ای  زیز ای 2005 ی 2004 و ان درا دۀ دو ی و  2003 از ز

.ه ا  ،ه ا ن    ا  

ی دود از   اد د و  ه ما  تاا  و  تا  را  هو ار ارش

در اان  ای د ا  وان اا ل  ر د . ا ل ارش آی ری  ۀ ا د در

 و  ی روی ا   دا  ای" او در ادا . ادا   ی دا   ای انا

و وه ی ی ار دارد،  ر  در ا ز و   ز   ا وه  ه ا؛ اد ارد

ٓی ا وه  د  را   د." او در ادا ا ازری... ااج او ا درۀ ز اد  

.ا  ف را  ب و  ک ،ن ،د  

 ب ،د د رهاو ا .ا  صا " و  و  ی ا"  ری یٓارش ا از   

و   در ا ر ب در  ی  در ه و زن ز  د. او در ادا  ار ات

 رها  .ار داده ا ٔ  را ی ا وه  ر   د رها درۀ ز ی   ،هٓا 

 ا"   ن  ن داد  ن ارث ه آن در ان وا  ن 881 ده  هو ار ، ی ا

از ور ن د،  ر د ور    دی دار، او ارث  را  د. "

را در  640 ود الدرۀ ا  ط ات د    ن د ارش ی افرا  ری در یٓا

ده  از ل  1980دره ه ا. اا  از ن  ه   ، ز ورزی و  ا س

 ٓا  رر وا ا ه ازو ار" ،  ی   او ا .ده ا  هرو ز  ن 

" .ان ا   ن، از الا 

    ه ایی ورزو آن   ا  ا  اندر ا  ا   هزٓا ا   ا ذ

 ان ودر ا ا   ، د ا ت دن   در ، ط ٓا ا  ً ر

ی    ا  و آزادی   ه.

 ادواری ر

، ا ار ر رد اا ی ا وه  ط آنار  در ا    نز ی ق ت ء ٓا

ا .    ق رای رزو  ان  و ٓد او  2006 ل در  ا .ا (UPR)  ادواری ر

 رت   زد. ا   را  نز  یدو  ی ق و  ادواری از ر  

 د  ت ق ی زن   ر   و  در  ادی از دو ای ر در   دی

. را دا UPR  مر ال ا  ر و  ر  ا  ،انا  ،دو   ا  ا   ق رای
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 و ق ی  ر از  را ی ر زن  ، ا  ق  و ۀ ق ی

 آن ر  آن ا  ،ات ی ( ای) ق  دررۀ ق  و  و ق ادی، ا و

 ارش دو ،   نر در  ق رۀد را در ارش ر رد ر .د  ار ر رد ،

،ه ا آوری  (OHCHR)  ق  یر د   ا   نز  م از وی ا

  را دو  یز ه ازٓا  تاز آن ا  ن واز ذ و  تا   م و ارش و

ی ا وه ای  نز    رزو ا  د. در  آوری  OHCHR   ارش ا .

. ارا  ارش  ن را درد تو ا ا  د  اندر ا

   نز  یدو د   رۀرس 2010 در ان درا UPR روی   ق رای وهر ارش

ان در زی ا   ٓاز ا ا دا راا   53 .   ،انا  ق و  

 و  ، ا  ون زدا ۀ   ٓا  دا   ق و  ،ا ، ی

و  رها  ان راا UPR رۀد در ات از   ی  ادی از .د دا ر و  ،ن آزادی

 ،رو رۀ ان درا ردر ا   اد دو  آن ا   ا ،د ص دادها ی او کا

رت   ،  ا   اره ده د  از  21د. دو  دی  آر ر ن

ار در اان را د ا ارش  UPR از ا  ا د ا ی  و  ارۀ  د.

 ت

ای دو را   ی ی آنرزو   ا ا و  ه و   نز  ق 

ا ۀدر ا    ح را  ق  ط  ده ای از     ا  نز  ی

ی وه ی ا  ،ا  و    در اان  آزار و اذ روو      .ی زدی

ای اد  ارا ده ی د    زن   در رک و رای ق  زن   در

  نز ت   ای  ی از ا    ن دادن ای ا  ،د ش ژ

 ا ،ٓرد  ار د.

رواج و ر و د  ن در  را  ق  یرزو ادی از ،ات ا  در  ه  ا
ً   ادواری ر ه وی و ؛ رو  نز   ی  :ار داده ا وش رد ی دارد

 ز ،   را  ق ا را  ٓا  از (د دم یز) دو  ی نز .ا 

 ر  ا   و ،را دار  ٓا ا  اری ٔ و    را دا   نز را

. ارٔ   نز  ق رای /و  یدو   از




