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  اإلنسان حقوق جملس
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق

  ةالدورة السابع
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨ جنيف،

من ) ج(١٥نسان وفقاً للفقرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل         
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية إيران اإلسالمية    

 إىل  )١(أصـحاب مـصلحة   وستني من   ورقات مقدمة من سبعة     لذا التقرير هو موجز     ه  
عملية االستعراض الدوري الشامل، وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الـيت اعتمـدها              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . سانجملس حقوق اإلن  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيما يتصل مبطالبات              

وقد أشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجع املعلومات الواردة يف التقرير              . حمددة
وقد ُيعزى االفتقار إىل املعلومات عن مسائل حمـددة  . وص األصلية قدر املستطاع  ومل ُتغيَّر النص  

. أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املـسائل               
. والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على شبكة اإلنترنـت            

  .ريران وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتوروعي يف إعداد التق
  
  
  

__________ 

  .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
مركز السياسة اخلارجية بأن تصدق مجهورية إيران اإلسالمية على اتفاقيـة           أوصى    -١

تياري امللحق باتفاقية مناهضة    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االخ        
الربوتوكول االختيـاري  ( وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        التعذيب  

وأوصت احلملة الدولية من أجـل حقـوق اإلنـسان          . )٢()امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب   
 اتفاقيـة  النـضمام إىل   با  إيـران  )٤( ومركز السياسة اخلارجيـة    )٣()احلملة الدولية ( إيران يف

  .التعذيب مناهضة
بالتحفظات اليت هتـدف   سجل حافل لديهاوذكر مركز السياسة اخلارجية أن إيران       -٢

لـشريعة  اليت تعتربهـا خمالفـة ل     مواد أو أحكام القانون الدويل      من خالهلا إيران إىل إنكار      
ى، إىل التحفظ الرمسي اإلسالمية والتشريع الداخلي املعمول به، وأشار، ضمن مجلة أمور أخر       

  . )٥(على اتفاقية حقوق الطفل
وأوصت جلنة حقوق الطفل التابعة لرابطة أصفهان للمحامني باختاذ خطوات ملواءمة             -٣

  . )٦(الطفلحقوق  يف إيران مع اتفاقية القضائيةليات اآلالقوانني و
ان اتفاقية منظمة    بأن تطبق إير   )٨( واملنظمة الدولية للتعليم   )٧(احلملة الدولية وأوصت    -٤

تطبيق مبادئ حق   ب املتعلقةواالتفاقية  ومحاية حق التنظيم    النقابية  رية  العمل الدولية اخلاصة باحل   
  .التنظيم واملفاوضة اجلماعية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 احلرية النقابية وواالتصالوحرية التعبري   أن حقوق املرأةاملؤمتر اليهودي العامليالحظ   -٥

مبـادئ  نطـاق   ضمن  " ختضع لقيود من قبيل   وحرية الصحافة املنصوص عليها يف الدستور       
   .)٩("ما مل تكن متس مبادئ اإلسالم" و"اإلسالم

ن أ بأن توضح إيران دور الشريعة ونطاقها، و       هيئة التضامن املسيحي العاملي   وأوصت    -٦
 اللذين  نين الدولي اردة يف العهدي  الوواملعايري  أوجه التعارض القائمة بني أحكام الشريعة       تعاجل  

 جلميع املمارسات التمييزية ضـد األشـخاص مـن          اًضع حد تأن  صدقت عليهما إيران، و   
  . )١٠(املسلمني غري
 أن قانون مكافحـة االجتـار بالبـشر         منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    والحظت    -٧
نـسيق بـني    ، وأوصت باختاذ خطوات من أجل الت      )١١(حنو الضحايا اً  ليس موجه ) ٢٠٠٤(

  . )١٢( والقضائي هبدف صون حقوق الضحاياالتشريعيالنظامني 
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  تدابري السياسة العامة  -يم ج  
بأن الربنامج اإلمنائي الرابع يف إيران أشار إىل        اً  وأحاط معهد فرهيخته للتمكني علم      -٨

القانونيـة واالجتماعيـة    (برامج شاملة لتمكني املـرأة ومحايـة حقوقهـا          واعتماد  صياغة  
  . )١٣( من قبل السلطات املختصةوإىل تنفيذها) قتصاديةواال
 مقـدَّ  أن مكتب شؤون املـرأة يف وزارة الداخليـة           إىلاألسرة   مركز صحة    وأشار  -٩

النـساء  إىل  اًبالتعاون مع املركز املعين بشؤون مشاركة املرأة ومنظمـات أخـرى، تـدريب       
  . )١٤(لصحة اإلجنابيةاملتزوجات على حقوق املرأة، مبا فيها الصحة اجلنسية وا

 أن انعدام التنـسيق بـني املؤسـسات         منظمة الدفاع عن ضحايا العنف    وذكرت    -١٠
  . )١٥(واملنظمات العاملة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر يسفر عن هدر املوارد

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
املقرر اخلـاص  اليت قدمها توصيات ال أن منظمة األمم والشعوب غري املمثلة  الحظت  -١١

، واملتعلقة باسـتمرار    ٢٠٠٦يوليه  / زيارته إليران يف متوز    عقباملعين باحلق يف السكن الالئق      
وحثـت احلملـة    . )١٦( مل تنفذ  التمييز ضد األقليات العرقية والدينية وجمموعات البدو الرحل       

وغريه من  التعذيب  سألة  املقرر اخلاص املعين مب   كل من    إىل   دعوة توجه    أن  على الدولية إيران 
، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي،       ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

املقررة  و  أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،     خارج القضاء املعين حباالت اإلعدام    واملقرر اخلاص   
 بأن تتعاون   منظمة دار احلرية  وأوصت  . )١٧(ملعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     اخلاصة ا 

التعذيب والفريق العامل املعـين باالحتجـاز       سألة  مع املقرر اخلاص املعين مب    اً  تاماً  إيران تعاون 
 بالتعاون التام مع آليات حقوق اإلنسان الدوليـة         ٢ الورقة املشتركة وأوصت  . )١٨(التعسفي
هيئات اإلجراءات اخلاصة وتنفيذ توصيات     املكلفني بواليات مبا يف ذلك تيسري زيارات      كافة،  

عاهدات، وبقيام جملس حقوق اإلنسان بتعيني مقرر خاص للتحقيق ومجع املعلومات بشأن            امل
أعمال العنف اليت اندلعت يف أعقاب االنتخابات يف إيران وبصورة أعم بشأن حالة حقـوق               

  . )١٩(دهوراً خطرياًشهدت تاإلنسان اليت 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 األسر اليت تعيلها نساء وتعيش حتت خط الفقر         معهد سديغني اخلريي أن عدد    الحظ    -١٢

 املـشاكل إىل   و الناشئة عن التقاليد والقـوانني    إىل القيود   اً  تزايد خالل السنوات األخرية نظر    
األفقر  يف املائة من هذه األسر تنتمي إىل الفئات          ٥٠فنسبة تزيد عن    . االجتماعية واالقتصادية 

. أميات ويعانني من الفقر   لديهن متدن أو هن      يف املائة من النساء مستوى التعليم        ٧١وهناك  
  . )٢٠( احلرمان ومتكني النساءللقضاء علىكما دعا إىل وضع خطط 

شـؤون  ، ال سيما يف     القانون املدين ميّيز ضد النساء    ولية أن   ورأت منظمة العفو الد     -١٣
 تـرؤس حمكمـة   وأن املرأة ال ميكنها      األطفال واملرياث،    وحضانةالزواج والطالق واجلنسية    

ومبوجب القانون اجلنائي، تساوي شهادة املرأة نصف شهادة الرجل، وحتصل          . ة قاضي ابصفته
لرجال يف حالة اإلصابة أو الوفـاة، وتتعـرض         النساء على نصف التعويضات اليت يتلقاها ا      

وأوصت احلملة الدولية   . )٢١(مقارنة بالفتيان اً   لالضطهاد يف سن مبكرة جد     الراشداتالفتيات  
  . )٢٢( التمييز القانوين ضد النساءلتصحيحباختاذ إجراءات ملموسة 

هبورد بيمـاييش    معهد را  أشارالكوارث الطبيعية،   ب للتأثر النساء   بقابليةوفيما يتعلق     -١٤
والعزل يف   ؛ واالعتداء على النساء؛   التسهيالتللتعليم واألحباث انعدام املساواة يف اإلفادة من        

وأشار معهد زمـزم    . )٢٣(املخيمات؛ واالفتقار إىل املعلومات بشأن املرافق واخلدمات املتاحة       
اقيل اليت تعترض   سابز جافنان إىل التشديد املفرط على نوع جنس الطفل بصفته أحد أهم العر            

  . )٢٤( اإلبداعيةميوالتهمنو 
وأحاطت منظمة حقوق اإلنسان األهوازية أن العرب يف إيران يواجهون التمييـز يف      -١٥

إلجحاف الـذي يتعرضـون لـه يف        ل التصديويتعذر عليهم   . قطاع النفط واخلدمة املدنية   
   .)٢٥( السياسييلهمكفاية متثلعدم اً اجملاالت االقتصادية والسياسية والقضائية نظر

 اخلاصقانون  المشروع  والحظت املنظمة الدولية للتعليم أن احلكومة أرجأت تنفيذ           -١٦
  يف جمايل العمل والتعليم، الذي من شأنه أن يضمن جلميع املـواطنني اإليـرانيني           عدم التمييز ب

 التعليم على قدم املساواة، بغض النظر عن نوع جنسهم ولغتـهم ودينـهم وأصـلهم               نيل
   .)٢٦(واالجتماعي العرقي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 عقوبة إعدام يف إيران     ٣٤٦أفادت منظمة العفو الدولية أنه جرى تنفيذ ما ال يقل عن              -١٧

 عقوبة ١٠٠وقد نفذت أكثر من    . ٢٠٠٩ عقوبة على األقل خالل عام       ٣١٨ و ٢٠٠٨يف عام   
ـ /ة اليت كانت حمط خالف يف حزيران      منذ خوض االنتخابات الرئاسي    وذكـرت  . )٢٧(هيوني

 يف إقرار تشريع جنائي      أن السلطات متضي قدماً    حاالت اإلعدام خارج نطاق القانون    منظمة  
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جديد ينطوي على أحكام خاصة بعقوبة اإلعدام ويفرض عقوبة اإلعدام على جرائم ليـست   
وقـف   حلقوق اإلنسان بـإعالن  وأوصى جملس بلوشيستان. )٢٨(القانون التشريعي مدونة يف   

ودعت . )٢٩(جلميع عقوبات اإلعدام هبدف القضاء على عقوبة اإلعدام يف هناية املطاف          فوري  
  رابطة حقـوق اإلنـسان     أحاطتو. )٣٠(اإىل إلغائه " لعامل يعيش يف سالم   ا اتركوا"مؤسسة  

   .)٣١(بتنفيذ العديد من عقوبات اإلعدام أمام املأل يف إيراناً الكردية علم
إىل استمرار تنفيـذ أحكـام        خارج نطاق القانون   حاالت اإلعدام منظمة   وأشارت  -١٨

حبـق    حالة على األقل كل يوم، مبـا يف ذلـك      اإلعدام الصادرة عن القضاء يف إيران مبعدل      
وأوصـى مركـز    . )٣٢(" خطـورة   اجلرائم أشد"، عن جرائم تشكل بالكاد      جاحنني أحداث 

 اإلعدام حبق األحداث يف مجيع القضايا، مبا يف ذلـك           ةب تنفيذ عقو  بوقفالسياسة اخلارجية   
 قانون التحقيق يف جرائم األحـداث وتـدابري         بتنفيذ، و اجلرائم اليت ُيعاقب عليها بالقصاص    

 بـصفتهم   ُيـدانون قانونية أخرى ترمي إىل وضع حد ملمارسة إعدام القاصـرين والـذين             
مـن   ١ ٦٠١كان ما ال يقـل عـن        ،  "أوقفوا إعدام األطفال  "حلملة  اً  ووفق. )٣٣(قاصرين

 واسعة إنزال حكم اإلعدام يف حقهم عن طائفة         ٢٠٠٩يونيه  /األحداث ينتظرون يف حزيران   
ـ       جنسية مثلية ممارسات  ، مبا يف ذلك     "اجلرائم"من   ، ردة تتناقض مع قيم الطهارة والعفة، وال

  . )٣٤( القتل إىلالذي يؤديواالجتار باملخدرات، واملشاركة يف العراك يف املدارس والشوارع 
الـزوج  "على  أن الرجم هو العقوبة املفروضة      ة العفو الدولية علماً     وأحاطت منظم   -١٩
 قيد النظـر    العقوبات، رغم أن جلنة برملانية أوصت حبذفها من نسخة مراجعة لقانون            "الزاين
بـة   عن قلقها حيال إمكانيـة إدراج عقو       هيئة التضامن املسيحي العاملي   وأعربت  . )٣٥(حالياً

   .)٣٦( اإلسالميالعقوباتيف مشروع قانون من جديد  الردة بتهمةاإلعدام 
 أن تعذيب السجناء النتزاع االعترافـات وملعاقبتـهم         منظمة دار احلرية  والحظت    -٢٠

بأنه كانت هناك تقارير عدة عـن       اً   منظمة العفو الدولية علم    وأحاطت. )٣٧(ممارسة روتينية 
 ١٢يف  الـيت جـرت     نتخابات الرئاسـية املتنـازع عليهـا        التعذيب وسوء املعاملة منذ اال    

، كالضرب املربح واحلرمان من العالج الطيب واالعتداء اجلنسي، مبا يف           ٢٠٠٩يونيو  /حزيران
من احملتجزين على األقل تعرض للتعذيب      اً  وكان هناك إقرار رمسي بأن عدد     . ذلك االغتصاب 

، الذي كانت فيه املعاملة     عتقل كهرزاك الق م  بإغ املرشد األعلى آية اهللا علي خامنئي      وقد أمر 
  . )٣٨(اًقاسية جد

القابعني  وأشارت رابطة حقوق اإلنسان الكردية إىل الوضع املزري للسجناء األكراد           -٢١
فحـراس الـسجون    . يف السجون اإليرانية، ال سيما السجناء السياسيون وسجناء الـضمري         

 عن بالغ   بطة اإليرانية للنساء الدميقراطيات   الراوأعربت  . )٣٩(ميارسون التعذيب بشكل منهجي   
   .)٤٠(قلقها إزاء ما يلقاه الشباب من تعذيب واغتصاب يف السجون

، فقـانون   التعذيب الوارد يف الدسـتور     أنه رغم حظر     منظمة دار احلرية  وأضافت    -٢٢
 ٢٠٠٤ يف إيـران عـام       )الربملان(جملس الشورى   وأقر  . كفعل إجرامي  ال يصنفه    العقوبات
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وأوصت احلملة الدولية مـن     . )٤١( حيظر ممارسة التعذيب خالل عمليات االستجواب      يعاًتشر
ظـر  وإدخال تنقيحات على قانون العقوبات حلأجل حقوق اإلنسان يف إيران بإصدار تشريع    

  . )٤٢(اتفاقية مناهضة التعذيب عليه مبا يتماشى وأحكامواملعاقبة التعذيب 
 شـبكة  (خـرى أيران وبلدان   ابطة الصداقة بني إ    لر  اجمللس األعلى  شبكة وأشارت  -٢٣

 احلصول على معلومات دقيقة عن العنف املـرتيل وجـرائم           انعدام فرص  إىل   )اجمللس األعلى 
والحظت أن النساء والفتيات، اللوايت يشكلن الضحايا الرئيسيات هلذه اإلساءات،          . الشرف

دعم والتعاطف من جانـب     أو قلة ال  /بسبب اخلوف يف أغلب األحيان من فقدان الكرامة و        
لحصول علـى  ل ويف غياب أية مساعي  . رجال الشرطة، يعتربن هذه املشاكل مشاكل خاصة      

 أكثـر   أن  اجمللـس األعلـى    شبكةوأفادت  . )٤٣(ألشد أشكال اإلساءة  املساعدة، يتعرضن   
 يف املائـة مـن      ٩٥يف إيران هي اإلساءات النفسية، اليت متثل ما يصل إىل           اً  اإلساءات شيوع 

والضرب وسحب الـشعر واحلـرق      وتشمل اإلساءة البدنية االعتداء     . ت العنف املرتيل  حاال
 عـرق التعلـيم وال  مستوى  مجيع النساء بغض النظر عن      وحيدث ذلك يف حق     ،   بقوة والدفع

  . )٤٤(عدم دفع النفقة واالستغالل املايل إساءة اقتصاديةواعترب . األسريوالوضع 
يف أقاليم كردسـتان    بشكل رئيسي   الشرف ترتكب    أن جرائم    ملصدر نفسه وأفاد ا   -٢٤

   .)٤٥(وسيستان وبلوشستان وخوزستان) كردي أصلالسكان من بني (ذربيجان أ وغرب
ما حيرم األحداث املسجونون أو الذين ينتظرون تنفيذ        اً  ، غالب نظمة دار احلرية  ملاً  ووفق  -٢٥

وعمليـات  ألطفال للتعذيب   وخيضع ا . حاممب االستعانةعقوبة اإلعدام يف حقهم من إمكانية       
جتـرمي  تؤدي إىل   دون حضور حمام، وهو ما يسفر عن اعترافات وبيانات          استجواب متكررة   

.  اهتامـاهتم  ونالضحايا املزعوم يسحب  االت حىت عندما     ويرفض الطعن يف بعض احل     .الذات
 يفتقر، لكبارخمصصة لحماكم أمام األطفال حياكم ،  يف إيرانحماكم أحداثلعدم وجود اً ونظر

  .)٤٦(للتعامل مع األحداثالالزمة لخربة لفيها القضاة 
املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنيـة لألطفـال أن            والحظت    -٢٦

 ،الـسجون  نظام    يف  جرمية ومتارس كجزاء على ارتكاب   ية مشروعة يف املرتل،     بدنالعقوبة ال 
مجيـع أشـكال    باعتماد تشريع حلظر    وأوصت  ،  )٤٧(وكتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية    

  .)٤٨(طفاللأل العقوبة البدنية
 املبذولة يف إطـار    اجلهود   أنه على الرغم من   باً  اخلارجية علم  السياسةمركز   وأحاط  -٢٧

سجن للعضائها  أالعشرات من   تعرض  للقانون،  اً  تسيري شؤوهنا وفق  هبدف  محلة املليون توقيع    
القيام حبملة دعائيـة     "يف كثري من األحيان من قبيل        امات زائفة اهتخلفية  على  اً  وتكراراً  مرار
لدفاع عن السجناء السياسيني    ارابطة  وأشارت  . )٤٩("من القومي العمل ضد األ  "و "النظامضد  

يف كثري مـن   يف جمال حقوق اإلنسان يتعرضون، األذربيجانيني إىل أن النشطاء     األذربيجانيني
غري زمنية  يرانية لفترة   فية من قبل وزارة االستخبارات اإل     سبصورة تع إىل االحتجاز   ،  احلاالت
 ٢ الورقة املشتركة  تأثارو. )٥٠( من الزيارات العائلية ومن االتصال مبحامني      ننعوومي. حمددة
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قلقـة يف   املزيادة  الولمرأة  ل عن حقوق اإلنسان     نيلمدافعلخماوف مماثلة بشأن القمع املستمر      
تنـاولون  قليـات أو ي   األينتمون إىل   الذين   حقوق اإلنسان    مضايقة الناشطني يف جمال   أعمال  

املنظمات غـري احلكوميـة     بإغالق إحدى   اً   علم أحاطتكما  . األقلياتاليت ختص   قضايا  ال
  . )٥١(٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األوليران إنسان يف حقوق اإلالعاملة يف جمال املستقلة القليلة 

للتنديد بالنتائج الرمسيـة    عفوية  الحتجاجات  اال إىل أن    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨
لالعتقـال  عت بعنف وتعرض اآلالف من األشخاص   ِم قُ ٢٠٠٩ انتخابات   أسفرت عنها اليت  

 .)٥٢(والطالب والصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان     ن  وصالحياإل ن فيهم ، مب التعسفي
 ٢٠ طهـران يف     مظاهرة كـبرية يف   وعقب  . يف الشوارع ن  ياملتظاهرمن  ن عزل   ومدنيوقتل  
كانـت   من أعلى املباين احلكومية حيث       ينشدت النار على احمل   تأطلق،  ٢٠٠٩ يونيو/حزيران

جراء حتقيق نزيه   بإ ٢الورقة املشتركة    وصت وأ .)٥٣(مرابطةميليشيات الباسيج شبه العسكرية     
 الـيت اسـتهدفت   املسؤولني عن عمليات القتل وأعمال التعذيب        وتقدميومستقل وكامل،   

أن إىل   ٢كما أشارت الورقة املـشتركة      . )٥٤(حماكم مستقلة ونزيهة  إىل  ناء السياسيني   السج
، يف   أمام حمكمة الثورة   ٢٠٠٩أغسطس  / يف آب   مثلوا من املعارضني السياسيني املعتقلني   اً  عدد

اعتـراف  علـى   جلمهور  إطالع ا ىل ترهيب املعارضة السياسية، و    إ، هتدف   حماكمات جائرة 
مؤامرة إمنا هناك   غش و ات مل تشبها عمليات     النتخاب املعارضة بأن ا   الشخصيات الرئيسية يف  

  .)٥٥(ضد النظامعامة حتاك 
، أن  املركز الدويل ملناهـضة الرقابـة      - "١٩املادة  "املنظمة غري احلكومية    وأفادت    -٢٩

فقـد تعـرض    زاد بعد االنتخابات،     اإللكترونية اتاملدونومستخدمي  الصحفيني  اضطهاد  
 من رؤسـاء حتريـر الـصحف البـارزين          ٤٠ أكثر من    ةتعسفيبطريقة  جن  لالعتقال والس 

ن الـصحفيني   أ تضـاف أو. )٥٦( واملـدونني  ورسامي الكاريكاتري والصحفيني واإلعالميني   
الكرديـة واآلذريـة والعربيـة،       للمنـشورات يكتبون   عن حقوق املرأة أو      وندافعي الذين
ما تبـادر   اً  وكثري. )٥٧(شديدلقمع  رضون  يتعطية معاملة األقليات العرقية     يسعون لتغ  والذين

الـصحفيني   لقاء القـبض علـى    قوانني األمن الوطين إل   إىل إساءة استخدام    سلطات الدولة   
  . )٥٨(تهم ومضايقهمواحتجاز

.  األقليـات الدينيـة    إىل اشتداد االضطهاد الذي يـستهدف      اليوبيل محلة   وأشارت  -٣٠
 بنـاء   التعسفيواالحتجاز  العتقال  لوتهديد،   لالضطهاد وال  يتعرضوناملسيحيون والبهائيون   ف

. )٥٩( دينـهم  حلملهم على التخلي عـن    ط  وضغمورست عليهم   على اهتامات ال أساس هلا و     
مجيع الترتيبات  أن   ،٢٠٠٩فرباير  /يف شباط أن احلكومة أعلنت،     اجملتمع البهائي الدويل  وذكر  

 سبعة أعـضاء    ٢٠٠٨مايو  /ربصورة تعسفية منذ أيا   واحتجز  . اإلدارية البهائية غري مشروعة   
  . )٦٠(حاممب االستعانةإمكانية وطنية دون حماكمة أو الدارية اإل اجلماعةسابقني يف 
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
اسـتقالل  تقـويض  ، وءالقـضا استقالل ب املساسمنظمة العفو الدولية إىل   أشارت    -٣١

، وال سيما احلـاالت     يف كثري من احلاالت   ،  للمحتجزين إىل عدم السماح  و وأمنهم،احملامني  
 إىل فتـرات    وهو ما يؤدي  . التحقيقات الستعانة مبحام حىت انتهاء   ي، با موقاملتعلقة باألمن ال  

، يف بعض األحيـان   طويلة من احلبس االنفرادي، يف مراكز االحتجاز غري الرمسية أو املوازية            
وتقبـل  ". اعترافات"نتزاع   أو غريه من ضروب سوء املعاملة ال       ل استخدام التعذيب  هسي مما

وأعربت احلملة الدولية من أجل حقوق اإلنسان يف    . )٦١( كدليل يف احملكمة   "عترافاتاال"هذه  
 .)٦٤( عن خماوف مماثلة٢ والورقة املشتركة )٦٣(ومركز السياسة اخلارجية )٦٢(إيران

بعة  أر هيالقانون اإليراين   يف  سؤولية اجلنائية   سن امل   أن نظمة العفو الدولية  وذكرت م   -٣٢
وأن قـانون   .  ومثاين سنوات وتسعة أشهر بالنسبة للفتيـات       لفتيانشهر ل أوسبعة  اً  عشر عام 
 .)٦٥(البتر واجللد ينص على العقوبات

إىل حد  عمل  ال زال ي  أن نظام العدالة اجلنائية     اً  املنظمة الدولية للتعليم أيض   والحظت    -٣٣
إمكانيـة  منظمة العفو الدولية     وأبرزت. )٦٦( اإلفالت من العقاب   ويكرسة  سري بطريقة كبري

صعب ي  أنهتمع البهائي الدويل ورأى اجمل . )٦٧(عقابدومنا  " جرائم الشرف "يسمى  ارتكاب ما   
ألن الـسلطات تغـض الطـرف عـن      سبل التظلم القانونية  لبهائيني اللجوء إىل    على ا اً  جد

  .)٦٨(وألن مرتكيب هذه االعتداءات يفلتون من العقاب متاماً االعتداءات اليت يتعرضون هلا،
يف جمال حقوق اإلنسان    بتوفري التدريب    املناضالت اتملسلمنساء ا مجعية ال أوصت  و  -٣٤

  .)٦٩(يرانيف إ كجزء من برامج التدريب القضائي اتاملتهمالنساء  ةعاملمعلى كيفية 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
متدنية لعدم نضج شخـصية     نع الزواج يف سن     مباخلريي  أوصى معهد الرحياين النيب       -٣٥
 القواعد التمييزيـة    تغيرياخلاص بشؤون املرأة    املعهد اإلسالمي   واقترح  . )٧٠(وعقليتهزوج  تامل

  . )٧١(املتعلقة بالطالق
، ة اإلعدام عقوب منها   ، عقوبات جنائية  إنزالىل  إ ةمشري،  ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٦

إيران تشريعها مـع التزاماهتـا      توائم  متراضني، بأن    النشاط اجلنسي بني بالغني   على ممارسة   
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان من خالل إلغاء مجيع األحكام اليت جترم مثل هذا النشاط بني                

  .)٧٢(البالغني املتراضني

  حرية احلركة  -٥  
 فرض قيود على سفر الصحفيني، داخل       "١٩ة  املاد"غري احلكومية     املنظمة الحظت  -٣٧

د، إىل جانب عمليات استجواب وهتديدات بعد عـودهتم مـن           الرهتم الب دإيران ولدى مغا  
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 امرأة صحفية لالستجواب مـن قبـل   ١٥، اعتقلت   ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  . اخلارج
  . )٧٣( يف اهلندوزارة االستخبارات عند سفرهنن للمشاركة يف ورشة عمل تربوية عن الصحافة

حرية البهائيني يف   ما أعاقت   اً  السلطات كثري أن  باً  علم تمع البهائي الدويل  اجمل وأحاط  -٣٨
 جوازات سـفر فصادرت  ،  حرمتهم منها يف بعض األحيان    ، و خارجهاأو  داخل البالد   السفر  
   .)٧٤("املمنوعون من السفر"باألشخاص قوائم  على أدرجت أمساءهم أو بعضهم

، والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة      لدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات     حرية ا   -٦  
  يف احلياة العامة والسياسية

 املـسيحيني   من قبيـل   ،األقليات الدينية أفراد    أن بيتالهل  جلمعية العاملية أل  ا رأت  -٣٩
املقاعـد يف   ، مثـل    نوملـسلم  هبا ا  يتمتع احلقوق اليت    ، يتمتعون بنفس  واليهود والزرادشتيني 

وال تفرض على النساء أية قيـود       .  قيود االدراسة يف اجلامعات دومن   فهم يستطيعون   . الربملان
 يف  ة النطـاق  اسعو و ة فعال هلن باملشاركة مشاركة  سمح  ي اإلسالمي، و  احلجاب نوعتتعلق ب 
عتنقي مأن  يف إيران إىل    احلديثة  وأشارت مجعية الدفاع املدين     . )٧٥(اجملاالت االجتماعية خمتلف  

إجيـاد  ال يهتمون ب  ) اإلسالم واملسيحية واليهودية والزرادشتية   (يران  إالديانات املعترف هبا يف     
 اليت يتخبطون فيها، واقترحت بأن تبادر احلكومة إىل إقامة مراكز للتحقيق            لمشاكللحلول  

  . )٧٦(يف مشاكل األقليات الدينية، مبشاركة املنظمات غري احلكومية
ختضع لرقابة  مجيع أنشطة األقليات الدينية      أنالتضامن املسيحي العاملي    هيئة  وأفادت    -٤٠

الدينيـة شـبه     القـوات ما تقوم   اً  وكثري. وزارة اإلعالم ووزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي     
أمـن  متارس دوائر   ، و عليهمعتداء  االوغري املسلمني   تخويف  بالعسكرية اليت تدعمها الدولة     

 ةأنشطما تضطلع به من     مة لتقدمي معلومات ع   املسلطوائف غري   لزعماء ا الضغط على   الدولة  
  .)٧٧( الدينيةشعائرها إلقامةنضمام إليها البا تسمح للمسلمني وال
املسيحيني على  يف كثري من األحيان      إلقاء القبض منظمة العفو الدولية إىل     وأشارت    -٤١

آخر اً  خلون عن اإلسالم ليعتنقوا دين    الذين يت إىل أن   التبشري، و الذين حياولون القيام ب   اإلجنيليني  
ن واملـسلم كما يـضطهد  . عقوبة اإلعدامبد يهدللتملضايقة واالعتقال ورمبا  طر ا  خل ونعرضيت

  .)٧٨( قبول مبدأ والية الفقيهنرفضويالشيعة الذين 
اً هـدف بـاتوا    الديينيف اجملال    نيملاالع أنقوق اإلنسان   حلبلوشستان  والحظ جملس     -٤٢

 يفدينيان  النعاموأُعدم . ملذهب السينتتقّيد بابالوش الأن غالبية   إىل  اً  نظرومة  ملضايقات احلك 
لالعتقال وال زالـوا يقبعـون      مئات الناشطني الدينيني    وتعرض  .  يف بلوشستان  ٢٠٠٨عام  
   .)٧٩(السجن يف
بأن السلطات حاولت ملدة طويلة منع البـهائيني  اً  علم تمع البهائي الدويل  وأحاط اجمل   -٤٣
رانيني من املشاركة يف األنشطة االجتماعية والتربوية واجملتمعية، ومن تبادل معتقداهتم مع            اإلي

ممارسـة  ال يتجزأ مـن     اً  ويرى البهائيون أن العديد من هذه األنشطة تشكل جزء        . اآلخرين
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اً بأن بيـوت البـهائيني كـثري      اً   علم تمع البهائي الدويل   اجمل أحاطكما  . )٨٠(الدينيةشعائرهم  
 علـى  يـستولون  التابعني لوزارة االستخبارات الـذين  املوظفنيرض للتفتيش من قبل   تتع ما

وتعرضت منازل العديد من الذين اعتقلوا خالل األربع سنوات املاضية          . ممتلكاهتم الشخصية 
، مبا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومجيع املواد املطبوعة          للمدامهة وصودرت ممتلكاهتم  

  .)٨١(أنشطة البهائينيبأي شكل من األشكال بصية اليت تتصل املتعلقات الشخأو 
جلميـع  اً  يران على الفور حـد    تضع إ ن  بأهيئة التضامن املسيحي العاملي     أوصت  و  -٤٤

ـ وأن تمتكافئة لغري املسلمني،  اً  السياسات التمييزية، وتوفر فرص    أفـراد   املـسؤولني و يقاض
  .)٨٢(حقوق اإلنسانلذين ينتهكون القوات شبه العسكرية اليت تسيطر عليها الدولة ا

ينص على   ١٩٧٩عام  ليران  إأن دستور   إىل  نسان   اإل  حقوق رصدمنظمة  وأشارت    -٤٥
املُعرَّفة تعريفاً إال أن االستثناءات . )٨٣(احلقوق األساسية يف التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات      

على جمموعة من القوانني     اًاحلكومة أيض وتعتمد  . دائماً إىل تقويض هذه احلقوق     تؤدي   واسعاً
اجلرائم املرتكبة ضـد األمـن      "ن  اعنوحتمل  ،  العقوبات قانون ضمن   غامضةبطريقة   مصاغة
ينظر إليـه   أي شكل من أشكال التعبري      نشاط سلمي أو    أي  لقمع  ،  "لبالدل والدويل   القومي
رمـان  وتستخدم هـذه القـوانني حل     . املتبعة لسياساتللمسؤولني أو   لميثل انتقاداً   ه  على أن 

على منظمة العفو الدولية    وجاءت  . )٨٤(احلق يف احملاكمة وفق األصول القانونية      تجزين من احمل
ـ   يتـسم ال  ،  العقوباتما ال يقل عن تسع مواد يف قانون الصحافة وقانون           ذكر    هاكـثري من

ومادة الدولة،   ويلؤمسيف حق   النقد والسب والتشهري، خاصة     وتتناول  ،  الغموض والتداخل ب
الـسجن  بمثل هذه التـهم     على  وُيعاقب  ". معلومات كاذبة "نشر  تتعلق ب لى األقل   عة  واحد
راجعة هـذه القيـود التـشريعية، واحتـرام         مبحلقوقيني الدولية   ا جلنةوأوصت  . )٨٥(واجللد

  .)٨٦(الضمانات اليت ينص عليها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ،٢٠٠٥ منذ عام    اً كبري اً تدهور شهدتحرية التعبري     أن إىلملشتركة   الورقة ا  وأشارت  -٤٦

يـران شـاملة    املفروضـة يف إ    أن الرقابة    توأضاف. )٨٧( اخلاص  النشر قطاعمبا يف ذلك يف     
. لسياسة والدين واجلنس  اجماالت  احملرمات   وتشمل. ه على السواء  وبعدالنشر  ، قبل   ةوتعسفي

 ٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )٨٨(يببدور الرق تضطلع  زارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي     فو
مجيع التدابري  على  ضفاء الصفة الرمسية    إ، و هاوتوزيعالكتب  نشر  املتصل ب  نظام التصاريح    بإلغاء

راجعة قضائية فعالـة    واختاذ ما يلزم من إجراءات للقيام مب      حرية النشر،   يف  اإلدارية اليت تؤثر    
  . )٨٩(يف هذا الصدداملتخذة وشفافة جلميع القرارات اإلدارية 

لصحف اإلصـالحية    إحدى ا  إغالق  عن "١٩املادة  " وأبلغت املنظمة غري احلكومية     -٤٧
 احلـبس  يفأن املتظاهرين تعرضوا لالغتصاب     نشر ادعاءات مؤداها     بعد أن اعتزمت  الرائدة  

بصورة  شخاصأ استدعاء   وأشارت إىل . )٩٠(االنتخابات اليت أعقبت    تاالضطراباخالل فترة   
تعليمـات أو   لكي يتلقوا   ىل مكاتب احلكومة    إن يف جمال اإلعالم،     والعاملمن بينهم   ،  نيةروتي
 ت حمطات البث اخلاصة   ومنع. )٩١(عبرييف الت  تهمريحيف ممارسة   اً  ملضي قدم  ا وا من مغبة  حذرلي
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 وأصبحت الدولة حتتكـر   الواردة من اخلارج،    نباء  األوفرضت قيود صارمة على     ،  ةستقلوامل
  . )٩٢(البث اإلذاعي

 بشدة،  مقيدأن الوصول إىل اإلنترنت      عن   "١٩املادة  " وأبلغت املنظمة غري احلكومية     -٤٨
ـ  إلكترونية مدوناتإنشاء   على   اإلعدام يفرض عقوبة تشريع  عن اقتراح   و الفـساد  "شجع  ت

هـي  حلصول على ترخيص قبل النشر، و     ا الشبكيةملواقع  ويطلب من ا  . )٩٣("والدعارة والردة 
اإللكترونية غري احلائزين نشورات املأصحاب وتوجه إىل .  الصحافةمراقبةلس  ضع لسلطة جم  خت

 هموهو ما يعرض ،"لديناهانة إ"الدعاية ضد األمن القومي والقيام بعلى ترخيص اهتامات مثل 
وأوصت بإلغـاء مجيـع     . )٩٤(عقوبة اإلعدام لمخس سنوات أو    لعقوبة السجن ملدة تصل إىل      

املواد املنشورة  توى  وما تقوم به الدولة من عرقلة وفرز حمل       اإلنترنت  على  املفروضة  ة  يقيود الرقاب ال
  .)٩٥(احلق يف حرية التعبريكجزء من  ونيةرلكتتدفق املعلومات اإلمبدأ  وترسيخنترنت، اإلعلى 
 بشكل روتـيين    تنتهكأن السلطات اإليرانية     نساناإل منظمة رصد حقوق   وأفادت  -٤٩

 بشكل ريحاتصال احلصول على شروط وتطبيقتصاريح النح  مهارفضحرية التجمع من خالل    
النشطاء يف جمـال    اجملتمع املدين، مثل    من   النشطاء  باستمرار يواجه ،٢٠٠٥منذ عام   و. انتقائي

  .)٩٦( خطر االعتقال ويتم تفريقهم بالقوة من قبل قوات األمن،والنشطاء النقابينيحقوق املرأة 
إزالة الكفيلة ب االستراتيجيات  إحدى  ىل أن   إ وسي الط الديننصر   هخاجوأشار معهد     -٥٠

  .)٩٧(، وال سيما الشبابملشاركة املباشرة للشعبهي ااحلرمان يف البلد 
  .)٩٨(احلقوق املادية والروحية للمخترعنيحبماية  شهيد أغايراج كوأوصت رابطة   -٥١

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٧  
إىل أن التمييز القائم على نوع اجلنس متجذر يف         العمال    لنقابات االحتاد الدويل أشار    -٥٢

 يف املائة من طـالب  ٦٠ورغم أن أكثر من  . إيران ويؤثر يف مشاركة النساء يف سوق العمل       
والحظت . )٩٩( يف املائة من االقتصاد املنظم     ١٥اجلامعات هم من النساء، فهن ال ميثلن سوى         

ـ اأنه ينبغي معاملة النساء والرجال على قدم املساواة يف العم         دار الثقافة والتنمية املستدامة      ، ةل
أقـل  اً  إال أن النساء العامالت يف اهليئات احلكومية وكيانات القطاع اخلاص يتقاضني أجور           

 أن بعض أصحاب العمل ال يعتقدون أن النساء         إىلمركز حبوث    شاروأ. )١٠٠(الرجالب مقارنة
وأعربت دار الثقافة والتنميـة املـستدامة       . )١٠١(ية الالزمة يتمتعن بالقدرات العلمية واإلدار   

، وعـدم   وانعدام األمن الوظيفي  عن القلق إزاء أوجه عدم املساواة يف فرص العمل،          كذلك  
مالءمة أماكن العمل، وعدم تقدمي دعم خاص للنساء، وفقر النساء وتبعيتـهن االقتـصادية،       

 أن النـساء    لـصاحبات األعمـال   زاراخش  وذكرت مجعية أ  . )١٠٢(سيما مدبرات املنازل   ال
واألطفال الذين جيربون على العمل للبقاء على قيد احلياة، يعملون يف ظل ظروف مزرية، فهم    

. حيصلون على أقل ما يكون من فرص العمل والضمان االجتماعي ويتقاضون أدىن األجـور             
  . )١٠٣(للغايةاً صعباً وتواجه العامالت املومسيات وضع
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 يف طهـران    والتعدين التابع لغرفة التجارة والصناعة      سيدات األعمال لس  وأوصى جم   -٥٣
 توظيف النساء العامالت يف القطاع اخلاص من خالل توفري حوافز ألصحاب العمل             بتشجيع

لتوظيف النساء العامالت واالستثمار يف طاقاهتن واالحتفاظ هبن، مثل اإلعفـاء مـن دفـع              
  . )١٠٤(امالتالضرائب عند توظيف عدد أكرب من الع

 أن اعتقال النقابني مـن املدرسـني واحتجـازهم          املنظمة الدولية للتعليم  وذكرت    -٥٤
حلقوق اإلنسان فحسب، وإمنا يؤدي اً جسيماً وإدانتهم بسبب أنشطتهم النقابية ال ميثل انتهاك

ن كما رأت أن املدرسني بـاتوا اآل      . )١٠٥(إىل هتيئة جو من اخلوف يضر بتنمية اجملتمع املدين        
ولذلك . )١٠٦(نتيجة ملا متارسه احلكومة من ختويف       االلتحاق برابطات املدرسني   يرغبون عن 

فهي توصي باعتماد تدابري سياسية الحترام حق منظمـات العمـال يف التنظـيم، وتنظـيم       
  . )١٠٧(املتبعةعامة تتعلق بظروف العمل والسياسات االقتصادية واالجتماعية  احتجاجات

 اإليرانية أن البطالة والفقر مها من بـني األسـباب            استقرار األسرة  رابطةوأوردت    -٥٥
لـصاحبات  إىل تـوفري التـدريب      اً  ودعت أيض . الكامنة وراء اجلرائم اليت يرتكبها الشباب     

األشخاص تدريب فئات   ب والعناية احتياجات سوق العمل؛     حبسب؛ وختطيط التعليم    األعمال
  . )١٠٨(إلعاقة والسجناءاصة مثل األشخاص ذوي ااخل ذوي األوضاع

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
الحظت رابطة دادانديشان راهيزندجيي أن الدستور يلزم احلكومة بتأمني الـضمان             -٥٦

االجتماعي جلميع السكان، وأن ربات البيـت ال يتمـتعن باألسـاس بتغطيـة الـضمان                
على ضرورة توفري التعليم  Justice Thinkers of Path of Lifeرابطة  توشدد. )١٠٩(االجتماعي

وذكرت .  أن توفري التأمني لربات البيت حق من احلقوق الوعي يف هذا الصدد، معتربةً إلذكاء
 مليون ربة بيت يف إيران، ودعت إىل حتسني خطـط التـأمني             ١٦تقديرات تفيد أن هناك     

  . )١١٠(لصاحلهنالقائمة وتطبيقها 
ر املعهد اخلريي لضحايا األوضاع االجتماعية أن الرجال، والعزاب، واملهاجرين وأشا  -٥٧

املتسولني، واألشخاص من ذوي الدخل املنخفض أو       / التعليمي املتدين، والفقراء   ذوي املستوى 
وأقر . العمال املؤقتني، واألشخاص ذوي اإلعاقة واملدمنني، هم أكثر عرضة للتشرد من غريهم

، وأعرب عما حيدوه من     واألسريع يف جماالت الرعاية والدعم االجتماعي       بتنفيذ عدة مشاري  
   .)١١١( الطويليف املدىأمل يف أن يؤدي تنفيذها إىل احلد من ظاهرة التشرد 

اً كـبري اً إىل أن عدد  لمعهد اجلمهوري الدويل    ل التابعةتنظيم األسرة   والحظت رابطة     -٥٨
 املضاد للفريوسات  العالج على   ونصلال حي لبشرية  فريوس نقص املناعة ا   سكان املصابني ب  من ال 

 بدوام  عدة وظائفشخاص شغلهؤالء األ كما يتعذر على    . بسبب ارتفاع التكاليف   الرجعية
  .)١١٢(اصةومتطلبات العالج اخل حالتهم البدنية بسببكامل 
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 معـدل وفيـات     إىل اخنفـاض   احلقوق اخلاصة بالصحة واخلصوبة    شبكة   وأشارت  -٥٩
 تنفيذ برامج تلقيح واسـعة النطـاق،         بوسائل منها   سن اخلامسة، الذي حتقق    األطفال دون 

والحظـت رابطـة    . )١١٣(، ومكافحة اإلسهال واألمراض الرئوية احلادة     الرضاعة الطبيعية و
لوضع خطة صحية واسـعة     اً  يف معدل وفيات األمهات نظر    اً  الصداقة العربية اإليرانية اخنفاض   
الرعايـة   يف املناطق الريفية، وإنشاء مراكز       وأطباء التوليد سرة  النطاق، وزيادة عدد أطباء األ    

  .)١١٤( واملستشفيات، وتشجيع الوالدة الطبيعية عن طريق أشخاص حمنكنيالصحية العالجية
املرأة ملكافحة التلوث البيئي عدم وجود قوانني واضحة للحفاظ علـى            جمتمعوذكر    -٦٠

ضي الرطبة والبحريات، وعدم االهتمام حبماية مجيع       انظام مياه منفصل، من قبيل األهنار واألر      
  .)١١٥(مصادر املياه ومنع تلوث املياه بصفتهما من األمور ذات الصلة حبماية احلق يف احلياة

  احلق يف التعليم واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٩  
ضون للقدح وضغوط    أن األطفال واملراهقني البهائيني يتعر     تمع البهائي الدويل  أفاد اجمل   -٦١

نفسية شديدة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف خمتلف أحناء إيـران، وأن هـذه               
  .)١١٦(اإلساءات ترتكب من جانب أساتذهتم ومديري املدارس

بالتزام احلكومة باختاذ تدابري فعالة يف جمال       اً   معهد مرمي التربوي اخلريي علم     وأحاط  -٦٢
وأفاد مركز النهوض باملسؤولية االجتماعية للشركات أن النظـر يف          . )١١٧(التعليم يف القرى  

وأوصـى  . )١١٨(مفاهيم حقوق اإلنسان يف الكتب املدرسية الثانوية ال يتبع بطريقة متوازنـة           
معهد اإلمام صادق للبحث العلمي بتوفري التدريب على حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائية             

  . )١١٩(عية ويف خمتلف وسائط اإلعالمواجلامعات واملراكز اجلام
 التعليم  نيل أن األطفال األفغان يتمتعون حبق       رابطة األمم املتحدة يف إيران    والحظت    -٦٣

من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة اجلامعية لكن عليهم دفع رسوم تعلـيم سـنوية لـيس يف                 
 داعمة فيما يتعلق خبفض مستطاع عدد كبري من األسر تسديدها على الرغم من وجود قوانني       

   .)١٢٠(وهو ما يؤدي إىل حرمان األطفال من التعليم. التكاليف بالنسبة لالجئني املعوزين
 أن معظم القرى العربية يف إيران تفتقـر إىل          هوازيةاأل ورأت منظمة حقوق اإلنسان     -٦٤

يف املائة   ٣٠  نيالطالب العرب األصلي  يبلغ معدل التسرب من التعليم يف صفوف        و. املدارس
 املستوى اجلـامعي    يف يف املائة    ٧٠ املستوى الثانوي و   يف يف املائة    ٥٠يف املستوى االبتدائي و   

وأوصت هذه املنظمة بالسماح بتدريس اللغة      . إىل أهنم جيربون على دراسة اللغة الرمسية      اً  نظر
  . )١٢١(أدىنالعربية يف املدارس يف خوزستان خالل السنوات الست من التعليم االبتدائي كحد 

 بتصميم برامج إمنائية حلماية البيئـة والتـراث         أنصار الطبيعة النظيفة  وأوصى معهد     -٦٥
   .)١٢٢(الثقايف والتارخيي واألخالقي
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  ة األصليوالشعوباألقليات   -١٠  
 تزايد قمع الناشطني الذين ينتمون إىل األقليات العرقية إىل ٢ الورقة املشتركة أشارت  -٦٦

رغم وجود ضمانات دسـتورية      ورأت منظمة العفو الدولية أنه     .)١٢٣(حنو كبري والدينية على   
 األقليات لطائفة واسعة من القوانني واملمارسات التمييزية، مبـا يف          ختضع تنص على املساواة،  

 غـوزينش  اختيار ملعايرياً ذلك مصادرة األراضي واملمتلكات، واحلرمان من فرص العمل وفق   
وذكـرت  . )١٢٤(يود على احلريات االجتماعية والثقافية واللغوية والدينية    قال ولعديدالتمييزية،  

والبلوش والعرب وغريهـم يعـاملون       ذرينياآلالرابطة الكردية حلقوق اإلنسان أن األكراد و      
 وكابد األكراد العنف والقمع أكثر من       .اًمواطنني من الدرجة الثانية وتنتهك حقوقهم يومي      ك

  . )١٢٥(أي إيرانيني آخرين
 القـسري  دمـاج إللاً وأوصى جملس بلوشستان حلقوق اإلنسان بأن تضع إيران حد    -٦٧

 حقوق الشعوب األصـلية،   بشأن من اإلعالن    ١٠ و ٨تنفذ املادتني   أن  و والتالعب الدميغرايف 
   .)١٢٦(بالقوة بلوش من أراضيهمال عدم طردو

فيني البلـوش   أن الناشـطني الثقـا    اً  والحظ جملس بلوشستان حلقوق اإلنسان أيض       -٦٨
، أو يقبل   يف كل مرة  بطلب لنشر صحيفة باللغة البلوشية، لكن دون جدوى         اً  يتقدمون مرار 

ويقبل بعـض هـؤالء     . شريطة أن تكون معظم الصفحات املنشورة باللغة الفارسية       طلبهم  
ومت ". مارز إي بورغهار"و" روز درا"أو جرائد مثل اً النشطاء هبذه الشروط، وينشرون صحف 

  . )١٢٧(ر هاتني الصحيفتني وتعرض حمرروها للتخويف واملضايقةمذاك حظ
لضوء على أن اللغـة      ا لدفاع عن السجناء السياسيني األذربيجانيني    ا رابطة وسلطت  -٦٩

ليت االلغة األذربيجانية  أغلقت الصحف واجملالت الصادرة ب     يف املدارس، و   ةاألذربيجانية حمظور 
وحيظر على  . ى املشتركني فيها   القبض عل  يلقأ و ،ذربيجانيةلحقوق اللغوية والثقافية األ   ل جرّوُت

قتصادي وارتفـاع معـدالت     هم يعانون من احلرمان اال     و ،األذربيجانيني التمثيل السياسي  
ر علـى   جَبُتواً  فعليلإلغالق  تركية  و يةأذربيجانذات أمساء   احملالت التجارية   وتتعرض  . األمية

ـ        حلدعاة  لامن  كما يتعرض العديد    . ئها أمسا "فرسنة" اً قوق لغويـة وثقافيـة أوسـع نطاق
يعذبون أثنـاء االعتقـال،     ألجل غري مسمى و   وحيبسون  ،  يتعسفالحتجاز  لالألذربيجانيني  ل
السجن بملقاضاهتم واحلكم عليهم    يطلق سراحهم إال    ال  ، و  يف بعض األحيان   تزهق أرواحهم و

  .)١٢٨(يرانية مثل سجن إيفنيالسجون اإلأسوأ  يف لفترات طويلة
دماج الـيت   إللسياسة ا اً  يران حد تضع إ ن  بأهيئة التضامن املسيحي العاملي     أوصت  و  -٧٠

 مـن خـالل     هم وتـارخي  م ولغاهت م ودياناهت متعليم تقاليده بألقليات  ألفراد ا  والسماح   تتبعها
تتـسبب يف    تعاجل الشواغل االجتماعية واالقتصادية الـيت        ن وأ تؤلفها مجاعاهتم، اليت   الكتب

  . )١٢٩(جرة اجلماعيةاهل



A/HRC/WG.6/7/IRN/3 

15 GE.09-17298 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
  يف إيـران لتحسني نوعية احلياة أن أطفال الالجئني األفغان   الرابطة اإليرانية   الحظت    -٧١

ينتمون إىل الفئات اليت تتعرض باستمرار للعنف املرتيل وانتهاكات جسيمة للحقوق، بسبب            
  . )١٣٠(الفقر وبطالة آبائهم

ـ الذين يعانون   فغان  األ ونالجئيستطيع ال ة األمم املتحدة يف إيران،      لرابطاً  وفقو  -٧٢  نم
 من خدمات التأمني الطيب، لكن هذه اخلـدمات ال تـشمل مجيـع              ةداستفاالأمراض معينة   

عن الذهاب إىل املستشفيات بسبب      حيجم   الالجئنيفالسواد األعظم من    . الالجئني اآلخرين 
 .)١٣١( تدرجيياًألمراض املزمنةاتفشي  إىل يؤديشاكل املالية، مما امل

إصدار تصاريح العمل لالجئني األفغـان      إىل  رابطة األمم املتحدة يف إيران      وأشارت    -٧٣
على الـرغم مـن     و. ٢٠٠٩يف بعض املهن عام     اً   عام ٦٠ و ١٨الذين تتراوح أعمارهم بني     

ء هـؤال فـإن   حقـوق الالجـئني،     ضـمان   خطوة إجيابية حنو    اعترب   هذا التدبري    اختاذ أن
يتمتع هبا  من حقوق مثل الضمان االجتماعي وإعانات البطالة، اليت         يستفيدون   ال شخاصاأل

  .)١٣٢(يوناإليران نواملواطن

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
 أن الناشطني من األقليات العرقية والدينيـة املتـهمني          ٢الحظت الورقة املشتركة      -٧٤

 وحىت اخليانة دون وجود أدلة ملموسة، حيكم عليهم         بالعمل ضد األمن القومي،   وباإلرهاب  
وتفيـد  . )١٣٣(قون مرارة التعذيب يف أغلب األحيان     ويف جلسات استماع مغلقة، بعد ما يذ      

التوسـع  أن مكافحة اإلرهاب من خالل       صادق غاجني للتحقيق يف الشؤون الثقافية     مؤسسة  
خ الدميقراطية وتوطيد دعائم ، وتضيف أن ترسي)١٣٤(ال يسفر عن أي نتائج واضحة     العسكري

  . )١٣٥(يف مكافحة اإلرهاباً املؤسسات املدنية جيدي نفع

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
شـبكات لإلذاعـة    يران  إمجيع احملافظات يف    لدى  ن  أىل  إبيت الثقافة اخلالدة    أشار    -٧٥

الالزمـة   القدرات   هو ما يفضي إىل هتيئة    ة، و وجمالت حملي اً   صحف ها معظم ميتلكووالتلفزيون  
الثقافات احمللية القائمة مـن     ب النهوض العرقية و  فئاتوق الثقافية واالجتماعية لل   عمال احلق إل

  .)١٣٦( احملليةلغات والثقافةبالنتاج برامج إخالل 
، في إيـران  ف. األشخاص ذوي اإلعاقة   إعالة   مجعية إنصاف املرأة املسلمة   الحظت  و  -٧٦
مـع  اليت اندلعت   رب  ضمن األشخاص الذين أصيبوا أثناء احل      اإلعاقة   واألشخاص ذو ج  يندر

ـ   قدر أكرب من احل    يؤدي إىل    وهو ما اورة،  اجملدول  إحدى ال  حكـام خمتلـف    ألاً  مايـة وفق
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من  أن معظم األشخاص      إىل لشبابل  األمحر لهالللندران  امازمنظمة   وأشارت. )١٣٧(لقواننيا
  .)١٣٨(األنشطة العاديةرسة ستطيعون مماذوي اإلعاقة ي

ساسية تـشمل عـدم     األتحديات   لتحسني نوعية احلياة أن ال     الرابطة اإليرانية ورأت    -٧٧
عدم عملية فرز حمددة، و   وانعدام  فغان،  األإلبالغ عن العنف املرتيل ضد األطفال       لوجود نظام   

  .)١٣٩( وعالجهم واملعتديمألطفال املعتدى عليهاحالة وجود عملية فعالة إل
 قضايا حقوق املـرأة   بيراين  احلاجة إىل توعية اجملتمع اإل    وأدرج مركز صحة األسرة       -٧٨

  . )١٤٠(التحديات املاثلةقائمة ضمن  ،واحلقوق اإلجنابية واجلنسية والصحة اجلنسية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .غري متاح  

  اعدة التقنيةبناء القدرات واملس  - خامساً 
ية لتمكني النـساء يف     م بتقدمي املساعدة التقنية والعل    فارهيختيه للتمكني أوصى معهد     -٧٩

األرياف وتشجيع ثقافة املسؤولية املشتركة يف إيران، مما سيسفر يف هناية املطاف عن النهوض              
  . )١٤١(حبقوق اإلنسان والقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس
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