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ال در آ دادر د: ا  ق  در اان
 ا

دادر  .ا  ق  ر   ان زدن  ای  ر ، ت ری از دادر ا  اما

د  ، دی و ا ا   ر اف در داده  و اای  ا و  ی  ای ن

ا از   د  نا و ا  ق و از  ح وای ا  اریا  ه   ا .ار ا

  . دو  ای ای  د دررد   دادر  دو ز   :  د   ان

د و  ر   و زدا ی ود ٓا ن دا   رو  ر د ف ، و  و  

  ؛ه ا اندر ا  ق ان       ری   از .ا  رت

.آن ا  رت و م در ر ی آرا و ،د دادر

ا  ق د و ی در  ا   د داردان وا  م در د تا  ری زی در وا

 ان از دوی در ا ا ص ،ا ایا .  دا - ا ا  در ت و  از – ر

  روو ا  : ا  وا ات   ا اان را    و    ر اوم در ی

.   ان راا دا ا  ٓا  ایو ا ا 

 ی  ض ا در ،  وت     ان وی ا هداد  و   ل ووه ا 

. زش  تر دارد د  د  ر   د را  ای  ه  

 ا ل  از  درره ه   ا  د دا    او ای     از و ای   ، در

  ق   از ا   ی ا ، انای ا  ق ن هد  نز رهل ۱۹۹۰ دو

  ن ده   ب د. ا ۸۸ ل ری ت رب ا ند  طان در ارا 

   ی هت ، و دادا   ٓا  ن ده یو د ی او  ن از

 نز هو ار ان  ۱۹۹۰ داد ل  .د  د را    نزی اا  ن از از

درره و ق  در ری ا اان ب م.

ره دادرد در ات یا ان در زی ا  ،  نز در  ق  یرزو  ، را  وه 

(UPR)  ر دوره از رو در او ، نز  ق رای ل در .د ر را ا  ا   د

.را دا  اد  دوم ی دوره ۱۳۸۹ را از د  ۲۱۲ در  انار داد. ا ر رد ان راا و

   دن از وای ا زم تاره ادر   انا    د؛ از ا ایره ادر  ده
1. ٓرا از ا  ارد  از ،    اند. ا ده ق ی ر   ف و  و ٓرا

ل  – ا  ۲۰۱۱ ق  زن   (Human Rights Committee)  ای ارز  اان  ق

:  انا      ق   د ه  ات ارش ۲۲  در .دا  و  ق ا 

:   د، از رت ق ۱۴ ده    تام ا    نا

.1 از  ن زدا ای  د، از با   ت 

  ام و اع درره  دی2.

 ر وا در  ا، از   ت3.
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.4ا ا ر

.5 و   اری 

.62 رهدر   ادر 

 و  لد اای ا  م    انا  د   ق  ات ارش ن ۲۳  در

 . ٓروی ا  و رو  ه ی ای از ا ر و     دارد. و  ه   از

 ق    ی  دادر را   د؛   ای در  ن، ا  دن م و زات،

م اده از ار  و  و و دا از آزادی  د.

  ل ا  . ر  ی و ا حا  را  د از ا  ا  د ش دو  ی در دوره

 ی ه ،ر  .ه آورده ا  ن را  در  ن و در  ،د داردو د دادر ٓا در 

 ی   و .رده ا  « م «و    ر ا  ید ی ز    و

) ر   ری ا     نو ا    ر ان ر   ا اا وا 

دوازده ا ( دا   . ن ا اان ر ر  د  ر ا و ل و  ه ه،

 برا ا  ه ر د. ر  مرت او ا    ه م   و ، ا و نز ر

 و  او ارات ل و  و ل ا، اری م  ااج ت را  د .ت  از   ی ده و

.  بن ا  ی ی  دات وا   در  ،ن ا  از  ید  

در  داده ی اان  ت ی ود دارد. داده ی اب در اان   از اب ا ل   ۱۳۵۷ر

ا ا  ،   ر  ا  ط ا از و  وزها ،   ان رژ ی هو  ر

 ا ب ای ا هت داد  ده ا رها ر و ر ی ق ی نز .ا ن ا از ا

  و  در ر  ارد   ری د  زن ی ا و و ات دار. – ا ات

ا  ر را دارد اد  ط ا  ر   به اد. داد   3 ق  

.دار  ی ن را ده ازء ا و ا  تاو  و د   ر را امی ا هو ِقا  

ق ا از ، ی ی هداد  ب وی ا هد در داد  ن ،  ل وم ا  

 ای 4 را یء    ش ی دادر ٓن ا در ت اا   در .ده ا وم ن

 نزا    و)  ت   ا و  د ، ا ا ی هو در   

. دا ا    ار    د ا نو   را ن ود ا  و (ا ا

  دآوری    اات دو ، و  ه  در رای ل ز ن وی اان ، ال و

دری ن را  ه  اازد.

 ا ا  ایرت و ا  ی در  ا ، د از دادر  ا ی در اداتا 

در ره اداد را در ا ازا  5 ۱۳۹۵ رچ ارش در .  ی هو داد د ی دادراردا  

زدا د ا ره ی در   ون م ی ن در ٓاری ا  ، ون ادی اد    ارش

ه  اری ن،  رای ق  زن  ام دم.  دآور ا  م    ی د

در ن ا و ات ا ا ، ارش  ن  د  ای ن داده ی   د ای و ون ر

و ار ه   را  از داده     ده ا ، زده ا ،رد رری و  ار ، و اات

.ده ا و زور  را  اه ز و زدا ه در ما
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در   ا درره  ن      وه ی ا    د، وه ی ق ی

ات ری دار  ن  د رر   ن ا دی  رت  د؛   ا ،  وز

، ه ان ازهن ا   ارد ا .و د د در دادر ق او از  ر دار ارد ق   

.  ده هداد  ون و  ه و آن ر  ت ی از   

ء و را  از ت ر در م ا ی اان ود دارد   ءاده از ق ا  آزادی ن

 و دی، اا ، ، ق  آن  ؛ و در ه و و و آزادی ا ٓا  ت  و

  ان داا دو  ره آندر   ران ادر ز    ری از د. دروا   در ا

 زن،  دن  و ا ی  و ، ال زات ی از اام ای ت  از  ،ود در

ازه   ات   ا ،ٓ دادر د  ر     د.

 ص و  م در ا ری و تون ا انا  ق و ،    آن  ا

ی  ا ی ی  .ون  ا، از  ات ری ه  و م داد  ا ال

  انا   ر  ا  ان  ،   ت م و  ای را  و   و

ا  د انو ق 
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