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بصفتنا مجتمعًا عالميًا ملتزمًا بالمساواة بين الجنسين والس��م وا��زدهار وا��ستقرار، ُندين السياسات وا��حداث
عهدةفياحتجازهاأثناءتوفيتوالتيعاًما،22العمرمنالبالغةا��يرانيةالشابةأميني،مهساوفاةإلىأدتالتي

شرطة ا��خ��ق  ا��يرانية.  وكانت مهسا قد اعُتِقلت بزعم ارتدائها الحجاب  المفروض على النساء بشكل صحيح.

نتضامن مع ا��يرانيات/ين اللواتي والذين يطالبن/ون بإخضاع حكومتهن/م للُمساءلة حول هذا الحادث.  ونؤيد
مطالبة ا��مم المتحدة بإجراء تحقيق كامل ومستقل بشأن الظروف التي أدت إلى مقتل مهسا.  يجب على الرئيس

ا��يراني، ابراهيم رئيسي، أن يفي بوعده "بأن تلتزم السلطات ا��يرانية بقوة بالتحقيق في الحادث" في إطار
التزامها بـ "حماية حقوق كل مواطن".

ومع ذلك، فا��مر �� يقتصر على مجرد التحقيق في وفاة مهسا، بل يجب على الحكومة ا��يرانية التصرف بشكل
عاجل ��ص��ح قوانينها وسياساتها وممارساتها التي َوضعت مهسا في طريق ا��ذى في المقام ا��ول، والتي ُتواصل

تعزيز انعدام ا��من وانعدام المساواة في الب��د.

لقد ارتبط انعدام مساواة المرأة بالصراع وفقدان ا��من.  وتؤّثر السياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة بصورة
رةإيرانأمنها.وعلىالمجتمعاتفيالس��معلىمباشرة أصلمن76المرتبةتحتلكوَنهاالمجال،هذافيُمقص�

).UNDP(ا��نمائيالمتحدةا��مملبرنامجالبشريةالتنميةتقريرفيالبشريةالتنميةمؤشرعلىبلدًا191
قام،2017و2013عاميبينالقتلجرائممن%36منيقربماأنُتظهرالتيا��حصائياتفيذلكويتجلى

فيها رجاٌل بقتل قريباتهم بإسم "الشرف".

�� يمكن تجاهل شعار "المرأة، الحياة، الحرية" الذي رفعه المتظاهرات/ون ا��يرانيات/ون. ُتظهر استط��عات الرأي
اختيارمسألةيُعّدونهبلالحكومة،ِقَبلمنالحجابفرضبوجوبيؤمنون��ا��يرانيات/ينمن%72أنا��خيرة

وهي حركة عالمية من أجل المساواة والعدالة في ا��سرة"مساواة"،إننا نؤيد بالكامل بيانللمرأة المسلمة.
المسلمة.

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2022/09/Musawah-Statement-of-Solidarity-with-the-Women-of-Iran-Arabic.pdf


يجب على الحكومة ا��يرانية أن تقوم على وجه السرعة بمراجعة ومعالجة قوانينها وسياساتها التي ُتمّيز ضد
النساءبسجنتسمحالتيا��يرانيا��س��ميالعقوباتقانونمن638المادةإلغاءينبغيأّولية،كمسألةالمرأة.

لعدم ارتدائهن الزي ا��س��مي الُمحّدد.  وتشمل القوانين ا��خرى، على سبيل المثال �� الحصر، تلك التي تسمح
المرأة.شهادةمنوتقللالمرأة،علىالرجلوصايةعلىوتنصعاًما،18سنقبلبالزواجللفتيات

نُحث الحكومة ا��يرانية على:

ضمان إجراء تحقيق كامل ونزيه في وفاة مهسا ومحاسبة المسؤولين.●
والعقاب.اللباستحّددالتيالعقوباتقانونمن638المادةإلغاء●
مراجعة جميع القوانين التي ُتمّيز ضد المرأة، مع وضع جدول زمني ل��ص��ح بما في ذلك إص��ح القوانين●

الدينية.
التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإثبات ا��لتزام بحقوق ورفاه●

ومستقبل نصف سكان إيران.

ُنهيب با��مم المتحدة أن:

ُتواصل الضغط من أجل إجراء تحقيق كامل وعادل وفّعال ومستقل ونزيه في وفاة مهسا وفي ظاهرة●
ا��ف��ت المستمر من العقاب على انتهاكات حقوق ا��نسان.

تستجوب إيران بشأن مسألة وفاة مهسا أميني، والتمييز في القوانين، وتزويج ا��طفال، وغير ذلك من●
Equalityمنظمةتقريرفيأثيرتالتيالمرأةحقوققضايا Nowالتابعةا��نسانحقوقلجنةإلىا��خير

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.، في النقاش المرتقب بشأن مراجعة العهدل��مم المتحدة

يجب على المجتمع الدولي محاسبة إيران ومواصلة الجهود الدبلوماسية في مسألة وفاة مهسا أميني وفي ضمان
دعم إيران واحترامها وتعزيزها لحقوق ا��نسان ومساواة المرأة.

https://www.equalitynow.org/resource/iran-submission-to-the-human-rights-committee-136th-session-october-2022/e-human-rights-committee-136th-session-october-2022/
https://www.equalitynow.org/resource/iran-submission-to-the-human-rights-committee-136th-session-october-2022/e-human-rights-committee-136th-session-october-2022/

