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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ت أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع للمعلوما     
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة

  مجهورية إيران اإلسالمية    

 واإلجـراءات   ،جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات        هذا التقرير   
تقارير املفوضـية    ، ويف الدولة املعنية والتعليقات املقدمة من    الحظات  امليف ذلك    اخلاصة، مبا 

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو  آراء أوةيتضمن التقرير أي وال.  الوثيقة املرجعية ُيرجى الرجوع إىل  
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        على حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير  وروعيت يف إعداد    . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢( اإلنساناملعاهدات الدولية حلقوق    

  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض

ــصديق أو ــضمام  الت االن
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٦٨(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٧٥(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٧٥(والسياسية 
  )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف       

  )٢٠٠٧(املواد اإلباحية 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  )٢٠٠٩(اإلعاقة 
  

ــاري ــول االختي  الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل بشأن    

ك األطفال يف املنازعات    اشترا
  )٢٠١٠توقيع، (املسلحة 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق

  املدنية والسياسية
أشـكالاتفاقية القضاء على مجيع     

  التمييز ضد املرأة 
وغريه مناتفاقية مناهضة التعذيب    

لعقوبة القاسـيةضروب املعاملة أو ا   
  أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
وغريه من ضروبمناهضة التعذيب   

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
  الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك

ألطفال يف املنازعـات املـسلحةا
  )٢٠١٠، توقيع(

اقية الدولية حلماية حقوق مجيعاالتف
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

  أو/التحفظات و
  اإلعالنات

حتفـظ  (اتفاقية حقـوق الطفـل      
  )١٩٩٤ عام،

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
، ٤٦إعالن بشأن املـادة     (اإلعاقة  
٢٠٠٩(  

    

ى والتحقيق  إجراءات الشكو 
  )٣(واإلجراءات العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع    
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق
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  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
  ٤١والسياسية، املادة 

ــ ــاري األولالربوتوك ول االختي
امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص

  باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
القضاء على مجيع أشكال التمييـز

  ضد املرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب
 التفاقيـةيالربوتوكول االختيـار  

حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي
  البالغات 

ماية حقوق مجيعاالتفاقية الدولية حل  
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع
          األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة      

  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُيصدَّق عليها  اضاالستعر

االنــضمام  التــصديق أو
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     
  واملعاقبة عليها

االتفاقيــات املتعلقــة بــالالجئني 
 باستثناء اتفاقييت   )٤(وعدميي اجلنسية 

  ١٩٦١ و١٩٥٤عام 
 ١٢جنيـف املؤرخـة     اتفاقيات  

ــسطس /آب ــتثناء ١٩٤٩أغ  باس
  )٦(مللحقة هباالربوتوكوالت اإلضافية ا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
 ٨٧ رقمالدولية باستثناء االتفاقيات    

  )٧(١٣٨ و٩٨و

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز     
  يف جمال التعليم

نظام روما األساسي للمحكمـة       
  )توقيع فقط(اجلنائية الدولية 

  )٥(بروتوكول بالريمو
اتفاقيتا منظمة العمـل الدوليـة      

  )٨(١٨٩و ١٦٩ رقم
الربوتوكوالت اإلضـافية األول    

والثالـث  ) توقيع فقط (والثاين  
امللحقة باتفاقيات جنيف لعـام     

٩(١٩٤٩( 
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شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة مجهوريـة إيـران              -١
، وشـجعتها   )١٠(اإلسالمية على سحب حتفظها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          

 ١٤القضاء على التمييز العنصري على إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة              نةجل
  .)١١(من االتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 مشروع ميثاق حقوق املواطنني الذي صاغه البلد قد ُعرض          أنإىل  األمني العام    أشار  -٢

ايري الدولية حلقوق اإلنسان ومل يعاجل الـشواغل        على اجلمهور للتعليق عليه، لكنه مل يِف باملع       
  .)١٢(اليت أثارهتا مراراً وتكراراً آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

إىل اً  ، أرسل عدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالغ         ٢٠١٣ويف عام     -٣
ـ   ل حيـز النفـاذ يف   البلد بشأن ادعاءات تتعلق بقانون العقوبات اإلسالمي املنقَّح الذي دخ

وأشاروا إىل ادعاءات تفيد بأن قانون العقوبات اإلسالمي املنقَّح ينص          . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
. على تطبيق عقوبة اإلعدام على بعض األفعال غري العنيفة وميّيز ضد املرأة واألقليات الدينيـة              

اللِّـواط حبـق    كما ُيبقي القانون على عقوبة الرجم وينص على تطبيق عقوبة اإلعدام على             
الطرف غري املسلم يف العالقات اجلنسية بني األشخاص من نفس اجلنس، وعلى إهانة الرسول              

واحلرابة، واإلفساد يف   حممد، وحيازة العقاقري غري املشروعة أو بيعها، والسرقة للمرة الرابعة،           
  .)١٣(كما يتضمن القانون عقوبات بدنية شىت كالَبتر واجلَلد والصَّلب. األرض

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن نظام البلد يشري إىل بعض التعـاليم                -٤
الدينية بوصفها قواعد قانونية أساسية، وحثت على عدم التذّرع بالقواعد القانونية الداخليـة             

  .)١٤(لتربير عدم وفاء البلد بالتزاماته مبوجب العهد
 اإلعراب عن قلقها ألن تعريف التمييـز        وكررت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٥

العنصري الوارد يف الدستور ال يشمل صراحةً مجيع أشكال التمييـز العنـصري والعرقـي               
 وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          .)١٥(احملظورة مبوجب االتفاقية  

  .)١٦(والثقافية باعتماد مشروع قانون شامل بشأن مناهضة التمييز
 مينح املرأة اإليرانية    اعتماد تشريع وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة على          -٦

  .)١٧(احلق يف نقل جنسيتها إىل أطفاهلا
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٨(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٩(املركز أثناء اجلولة الراهنة  املركز أثناء اجلولة السابقة  ق اإلنسان الوطنية حلقواملؤسسة
  )٢٠٠٩(جيم      حلقوق اإلنساناإلسالمية اللجنة 

أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تنشئ احلكومة            -٧
حقوق اإلنسان مبا يتفق    مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان حتظى بوالية واسعة يف جمال           

  .)٢٠( مبا يكفي من موارد بشرية وماليةمع مبادئ باريس، وأن تزودها

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
 آخر تقرير قدم منذ   
  االستعراض السابق

 مالحظات آخر
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

أغسطس /آب  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣أغسطس /آب
٢٠١٠  

تأخر تقدمي التقـارير مـن      
العــشرين إىل الثالــث  

 /والعشرين منذ كانون الثاين   
   ٢٠١٤يناير 

ــة  ــة املعني ــاحلقوق اللجن ب
 والثقافية االقتصادية واالجتماعية

ــار  ٢٠٠٩  ١٩٩٣مايو /ارأي ــايو /أي م
٢٠١٣  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
   ٢٠١٨الثالث يف عام 

/ تشرين الثاين   ٢٠٠٩  ١٩٩٣يوليه /متوز  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠١١نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقريـر     
 /الرابع يف تـشرين الثـاين    

   ٢٠١٤نوفمرب 
سُينظر يف التقريرين الثالـث         ٢٠١٣ ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل 

ــع يف عــام  . ٢٠١٦والراب
 ٢٠٠٩وتأخر منـذ عـام      

تقدمي التقرير األويل املتعلـق     
بــالربوتوكول االختيــاري 
التفاقية حقوق الطفل بشأن    
بيع األطفـال واسـتغالل     
األطفال يف البغاء ويف املواد     

  اإلباحية
ــوق   ــة حبق ــة املعني اللجن

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 مل ُينظر يف التقرير األويل بعد  -  ٢٠١٣  -
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
دمي ـد تقـموع

  قُدمت يف   املوضوع املالحظات اخلتامية
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز العنصري
 ، والتمييـز  األقلياتنساء  ضد  التمييز    ٢٠١١

العنصري يف وسائط اإلعالم، وإنشاء     
  )٢٢(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

-  

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

 عدم املساواة بـني الرجـل واملـرأة،        ٢٠١٢
  )٢٣(وعقوبة اإلعدام، واستقالل القضاء

أُرسلت رسائل تذكريية
  )٢٤(٢٠١٣يف عام 

  )٢٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  اء اجلولة السابقةاحلالة أثن  

  نعم  نعم  دعوة دائمة
  )٢٠٠٣(حرية الرأي والتعبري   الزيارات اليت أجريت

  )٢٠٠٣(االحتجاز التعسفي 
  )٢٠٠٤(املهاجرون 

  )٢٠٠٥(العنف ضد املرأة 
  )٢٠٠٥(السكن الالئق 

  

  يغري الطوعحاالت االختفاء القسري و  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
حاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو        

  بإجراءات موجزة أو تعسفاً
  حرية الدين أو املعتقد

حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،      
  وحرية الدين أو املعتقد

  التعذيب  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  استقالل القضاة واحملامني

  قضايا األقليات

  )٢٠١٠(حرية الرأي والتعبري 
  )٢٠١١(الغذاء 

  )٢٠١١(ستقالل القضاة واحملامني ا
اً حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وتعسف    

 ٢٠١٠رسالتان تـذكرييتان يف عـامي       (
  )٢٠١٣و

ــة إيــران اإلســالمية  ، ٢٠١١(مجهوري
٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢(  

الـردود علـى رسـائل االدعــاءات، 
  والنداءات العاجلة

 ٤٧ت احلكومة على قرابـة      ورّد. خالل الفترة قيد االستعراض   اً   بالغ ١٣٠أُرسل حنو   
  .منهااً بالغ
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 عـن  ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسـالمية اأعرب املقرِّر اخلاص    -٨
  .)٢٦(ومةأسفه لعدم متكّنه من إقامة عالقة أكثر تعاوناً وتشاوراً مع احلك

ة إىل  وأعرب األمني العام عن أسفه لعدم دعوة أي من املكلفني بواليات مواضـيعي              -٩
 إىل مجيـع املكلفـني      ٢٠٠٢ رغم توجيه دعوة دائمة يف عـام         ٢٠٠٥زيارة البلد منذ عام     

  .)٢٧(٢٠١٢خبريين منهما يف عام بواليات مواضيعية والتعّهد بدعوة 

، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ٢٠١٣ويف عام   -١٠
حـىت    حالة منـها   ٥١٨ حالة منذ إنشائه، ومل ُيبت يف        ٥٣٧إىل أنه قد أحال إىل احلكومة       

وكرر الفريق العامل اإلعراب عن أمله يف االتفاق يف املستقبل القريب على تـاريخ           . )٢٨(اآلن
  .)٢٩(٢٠٠٤عليها يف عام  املوافقإلجراء الزيارة 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  التمييزاملساواة وعدم   -ألف  
ذكر األمني العام أن إقرار قوانني جتيز التمييز بني اجلنسني وتعزز ظاهرة العنف ضـد                 -١١

فعلـى  . وُيبقي قانون العقوبات اإلسالمي على أحكام متييزية ضد املرأة        . املرأة ما زال مستمراً   
  .)٣٠(ياته حياهتا بنصف حسبيل الذكر، يقّيم القانون شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل، ويقّيم

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن خلـو قـانون العقوبـات                -١٢
اإلسالمي من أحكام حمددة عن العنف املرتيل وعدم التحقيق مع مرتكيب أعمال العنف املرتيل              

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وأوصت  . )٣١(ومقاضاهتم ومعاقبتهم 
 مبا يف ذلـك فعـل       ختاذ خطوات تشريعية عاجلة لتجرمي العنف املرتيل على وجه التحديد،         با

  .)٣٢(االغتصاب الزوجي
وأشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل أن السلطة القضائية قد وظّفـت حماميـات                -١٣

رأة يف  وبينما جيوز تعيني امل   . للعمل مستشارات للقضاة يف حماكم األسرة للتأثري على قراراهتم        
قِّق، ُيحظر علـيهن العمـل كقاضـيات        احملستشار و املالقضائية، كمنصيب   بعض املناصب   

  .)٣٣(يصدرن أحكاماًممارسات 
 إىل أن   ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية       املقرِّر اخلاص ا  وأشار    -١٤

ادية والتمكني السياسي،    املشاركة االقتص  ايلالتفاوتات القائمة على أساس نوع اجلنس يف جم       
ض ساعات عمل املرأة،    يفختعزيز تعدد الزوجات و    اليت فشلت يف ت    احملاوالت التشريعية منها  و
مـن  اً   قد هددت ما حتقق مؤخر     ،اليت متيز ضد املرأة يف التعليم     احلالية   سياساتيةقترحات ال املو

  .)٣٤(رأة املتعليميف جمال إجنازات 
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لتمييز العنصري عن قلقها إزاء ورود تقارير عن ممارسة         وأعربت جلنة القضاء على ا      -١٥
التمييز العنصري يف وسائط اإلعالم على حنو موجه ضد مجاعات منـها األذريـون، وإدالء               

. )٣٥( علـى الكراهيـة    موظفي احلكومة ببيانات تنطوي على التمييز العنصري والتحـريض        
ت الالزمة لتحقيق احلماية الفعلية     وأوصت اللجنة بأن تتخذ مجهورية إيران اإلسالمية اخلطوا       

وبعض اجلماعات  من ممارسة التمييز ضد مجاعات منها العرب واألذريون والبلوش واألكراد           
  .)٣٧(يه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانملا حثّت علاً وفق، )٣٦(من غري املواطنني

 قلقهـا بـشأن     عناللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وأعربت    -١٦
ممارسة التمييز ضد مجاعات دينية أخرى غري تلك املنتمية إىل اإلسالم واملـسيحية واليهوديـة               

كما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ممارسة التمييز ضـد             . )٣٨(الزرادشتيةو
ق االقتصادية واالجتماعية   اللجنة املعنية باحلقو  كما ساور   . )٤٠(لسّنةاألقلية املسيحية واملسلمني ا   

  .)٤١( قلق بشأن ما يواجهه أفراد مجاعة البهائيني من متييز متأّصل واسع النطاقوالثقافية
كما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن ما تواجهه مجاعة املثليات               -١٧

 متييز فيما يتعلق بإمكانية ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من  اً  واملثليني جنسي 
احلصول على فرص العمل والسكن والتعليم وخدمات الرعاية الـصحية، ومـن اسـتبعاٍد              

عن تعرضها للمضايقات واالضطهاد والعقوبـات القاسـية          اجتماعي داخل اجملتمع، فضالً   
ة بإلغاء  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      . )٤٢(وعقوبة اإلعدام 

أو تعديل مجيع التشريعات املؤدية إىل التمييز ضد األشخاص أو مقاضاهتم أو معاقبتهم بسبب              
  . )٤٣(ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
وبـة  أشار األمني العام إىل أن قانون العقوبات اإلسالمي املنقَّح ينص على تنفيذ عق              -١٨

أشد اجلرائم  "ال يدرجها القانون الدويل ضمن فئة       اليت  اإلعدام على طائفة عريضة من اجلرائم       
  .)٤٤(ُيبقي على عقوبة الّرجم، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة باملخدرات، و"خطورة

وشجبت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان قيام احلكومة منذ كـانون              -١٩
ملعـين  املقرِّر اخلاص اكل من وأشار . )٤٥( فرد فعليا٢٠٠ً بإعدام أكثر من   ٢٠١٤يناير  /الثاين

خارج  اإلعدام  واملقرِّر اخلاص املعين حباالت  حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية      
إىل أن معظم عقوبات اإلعدام تطبَّق علـى جـرائم          اً  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف     

 أو العمل   احلرابة بتهمة ارتكاب جرمييت     أيضاًم عدد من األفراد     لكّن ُيعد متصلة باملخدرات،   
  .)٤٦(األمن القوميعلى زعزعة 

كلياً على اجلرائم اليت يرتكبها عقوبة اإلعدام إلغاء وحث األمني العام السلطات على        -٢٠
ويل  العهـد الـد    امات اليت تعهد هبا البلد مبوجب      لاللتز ، وفقاً  عاماً ١٨دون سن   أشخاص  

  .)٤٧( والسياسية واتفاقية حقوق الطفلاخلاص باحلقوق املدنية
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، أعربت مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٦ويف    -٢١
اإلنسان عن قلقها بشأن التنفيذ الوشيك حلكم اإلعدام حبق السيدة راضيه إبراهيمي، املدانـة              

 فقد تزوجته يف سن الرابعة عشرة، وأجنبـت         .بقتل زوجها وهي يف السابعة عشرة من العمر       
وأعربت . حينما كانت يف اخلامسة عشرة من العمر، وتذكر أهنا تعرضت لعنٍف مرتيل             طفالً

املفوضة السامية عن جزعها حيال كثرة عدد اجلاحنني األحداث الذين ما زالوا بانتظار تنفيذ              
  .)٤٨(للتقارير الواردةاً وفقحكم اإلعدام 

اً يق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون العقوبات اإلسالمي يتضمن أحكام          وأشار فر   -٢٢
. ع تطبيق عقوبات بديلة على األطفال الذين يرتكبون جرائم تندرج حتت فئة التعزيـر             تشج
األطفال الذين يرتكبون جرائم تندرج حتت فئيت احلدود والقصاص، فتوقَّع عليهم عقوبات  أما

أو يف حالة وجود شـك يف      /كون طبيعة اجلرمية املرتكبة أو حظرها و      التعزير إذا كانوا ال يدر    
  .)٤٩()٩١املادة  (درجة نضجهم العقلي وقدرهتم على إعمال العقل

انتقامية ضد أفراد لتعـاوهنم     أعمال  وقوع  وأعرب األمني العام عن قلقه بشأن ادعاء          -٢٣
كما ذكر  . )٥٠(ني حبقوق اإلنسان  أو إلقامتهم صالت مع آليات األمم املتحدة أو ممثليها املعني         

املكلَّف بالوالية القطرية أنه قد وردت تقارير تفيد بأن ثالث رعايا أفغان قد ُعذبوا وُهددوا               
  .)٥١(له بأمساء األفغان الذين أُعدمواباإلعدام شنقاً بدعوى تقدمي قائمة 

 التحقيق يف   وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة على تعديل مشروع قانون           -٢٤
جرائم األحداث هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم اليت ارتكبها أشـخاص دون سـن               

  .)٥٢(أحداثالثامنة عشرة، وعلى ختفيف مجيع أحكام اإلعدام الصادرة حبق جاحنني 
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها البالغ إزاء ورود تقارير تفيد بتفشي               -٢٥

لتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مرافق االحتجاز بالبلد، حـىت             ممارسات ا 
أفضت يف بعض احلاالت إىل وفاة الشخص احملَتجز، لذا، حتث اللجنـة مجهوريـة إيـران                
اإلسالمية على فتح حتقيق يف كل حالة من حاالت ادعاء التعـرض للتعـذيب يف مرافـق                 

ـ     االحتجاز، ومقاضاة مرتكيب ه    ضحايا، مبـا يف ذلـك مـنحهم        ذه األفعال، وجرب مجيع ال
اإلعراب عن قلق اللجنة املعنية حبقوق      اً  القُطرية، مكرر  وشدد املكلَّف بالوالية  . )٥٣(تعويضات

اإلنسان، على أن تفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب وادعاءات استخدام االعترافات املنَتزعة            
وحث األمني العام السلطات على أن تضمن     . )٥٤(ذيب كأدلة تسهمان يف انتشار التع     باإلكراه

ضـروب املعاملـة     فتح حتقيق يف كل حالة من حاالت ادعاء التعرض للتعذيب وغريه مـن            
، ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال      يف مرافق االحتجاز   الالإنسانية أو املهينة  أو  العقوبة القاسية    أو

ل، أن تكفل جلميع الضحايا اجلرب الفعااً يضوينبغي للحكومة أ  . ومعاقبتهم على النحو املناسب   
  .)٥٥(مبا يف ذلك منح تعويضات كافية

ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران       ا، أعرب املقرِّر اخلاص     ٢٠١٣ويف عام     -٢٦
 عن بالغ قلقه بشأن حالة حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد، وال سيما               اإلسالمية
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 ممارسة التعذيب وسوء املعاملة حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان أثناء           بشأن ادعاءات تفشي  
 احتجازهم، واالحتجاز يف مواقع جمهولة واحلبس االنفرادي، وبشأن ما ورد من تقارير تفيد            

  .)٥٦(بتقييد إمكانية احلصول على حمام
نية أو املهينة، من اللجوء املتكّرر إىل العقوبة القاسية أو الالإنسا     وذكر األمني العام أن       -٢٧

وأعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )٥٧(ف واجللد، ال يزال يشكل مصدر قلق      قبيل بتر األطرا  
بشأن قيام السلطات القضائية واإلدارية بفرض العقوبـة البدنيـة،          اً  اإلنسان عن قلقها أيض   

ـ    واحلرابـة ة  سيما البتر واجللد، على طائفة من اجلرائم تشمل السرق         وال ال  وبعـض األفع
  .)٥٨(اجلنسية
وأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها بشأن تردي أحوال مرافق االحتجـاز يف             -٢٨

البلد، وال سيما يف سجن إيفني، واستخدام تدبري احلبس االنفرادي، وفرض قيود غري معقولة              
ـ   . على الزيارات األسرية، وحرمان العديد من السجناء من العالج الطيب          ى وحثت اللجنة عل

إنشاء نظام دوري ومستقل لرصد أماكن االحتجاز، وعلى ضمان اتساق أحوال االحتجـاز             
وأعرب كل من األمني العـام      . )٥٩(لنموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   مع قواعد األمم املتحدة ا    

  .)٦٠(ية القُطرية عن دواعي قلق مماثلةواملكلَّف بالوال
ن قلقها بشأن مـشروعية العقـاب البـدين         املعنية حبقوق اإلنسا  كما أبدت اللجنة      -٢٩

وحثت اللجنة  . لألطفال يف املرتل، ويف سياق األحكام القضائية، ويف أوساط الرعاية البديلة          
تربية األطفال  مجهورية إيران اإلسالمية على أن حتظر صراحةً مجيع أشكال العقاب البدين يف             

نون العقوبـات وقـانون   انون املدين وقا  وتعليمهم، بسبل منها إلغاء مسّوغاته القانونية يف الق       
  .)٦١(محاية الطفل

  ، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل  -يمج  
 بشأن عدم كفالة استقالل الـسلطة       ها قلق  عن  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    أعربت  -٣٠

وأعرب . )٦٢(ةلطة التنفيذي ضغوط ال موجب هلا من الس     جراء  القضائية بالكامل واإلخالل به     
 تـضاؤل   إزاء عن قلقه    ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية       املقرِّر اخلاص ا  

وذكر على سبيل املثال املوافقة على مشروع قـانون         . استقالل املهن القانونية ونقابة احملامني    
  .)٦٣(يرانية احملامني اإل إشراف احلكومة على نقابةتعزيزقضي بذي ياحملاماة الرمسية ال

 تكرار انتهاكات ضمانات    قلقها إزاء بالغ  عن   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      وأعربت  -٣١
 موظفي القـضاء    تذرعاحملاكمة العادلة، وخاصة يف احملاكم الثورية وحمكمة سجن إيفني، و         

  .)٦٤( يف قراراهتم"مهدور الدم"مبفهوم 
 قلق حيال املعاملة التمييزية     ، إذ يساورها   العنصري وأوصت جلنة القضاء على التمييز      -٣٢

اليت يلقاها الرعايا األجانب يف نظام القضاء، بأن ُيكفل جلميع األشخاص تنفيذ اإلجـراءات              
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 ألن هـا  قلقعـن   اللجنةأعربتكما  .)٦٥(ة وتوخي الشفافية يف نظام القضاء   القانونية الواجب 
  .)٦٦(ات العرقية إىل القضاءة جلوء األقلياحلواجز اللغوية قد تشكل عقبة تعوق إمكاني

 بشأن إصدار أوامر توقيف عامـة       عن قلقها  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      أعربتو  -٣٣
يستند صدورها  أن  وحثّت اللجنة على أن تتضّمن أوامر التوقيف أمساء املتهمني و         . وعشوائية

أوامـر    الذين ُوقّفوا استناداً إىل   إىل فحص قضائي لألدلة املادية، وعلى اإلفراج عن احملتجزين          
  .)٦٧(توقيف عامة وعشوائية

 بشأن طول مـدة االحتجـاز       هاقلقعن   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      كما أعربت   -٣٤
 اليت جيـوز  السابق للمحاكمة وخلو قانون اإلجراءات اجلنائية من حكم حيدد املدة القصوى            

  .)٦٨(زياً لبقاء األشخاص رهن االحتجااألمر هبا قضائ
 بشأن استخدام االعترافات القسرية     ها قلق  عن  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    وأعربت  -٣٥

  .)٦٩(اً يف احملاكمدليل إدانة رئيسي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -لدا  
أشار األمني العام إىل أن القانون املدين حيدد سن زواج البنات بالثالثة عـشرة مـن              -٣٦
وتفيـد التقـارير   . غري أنه جيوز تزويج البنات يف سن التاسعة بإذن من حمكمة خمتصة        . العمر

 أو املؤقت ويـشّرع     الدائم جييز الزواج    ٢٠١٣الواردة بأن قانون محاية األسرة الصادر عام        
  .)٧٠(تعدد الزوجات

 الزواج القـسري واملبكـر      عن قلقها بشأن   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      وأعربت  -٣٧
 استمرار االجتار بالنساء واألطفال، وال سيما       ، وكذلك بشأن  )٧١(املؤقت للبنات الصغريات  و

وطلبت  .)٧٢()زواج املتعة ( الزجيات املؤقتة    غالباً يف إطار   املناطق الريفية،    يفالبنات الصغريات   
فقة وااللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل احلكومة أن تضمن حرية م           

  .)٧٣(األشخاص املقبلني على الزواج
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتخذ مجهورية إيران اإلسالمية إجراءات             -٣٨

 تشمل إلغاء شرط موافقة األب أو اجلد لألب على الزواج ليكون قانونيا، ومنح املرأة حقوقاً              
ة يف احلضانة، ومنحهـا حـق        مساوي مساوية حلقوق الرجل يف الطالق، ومنح األم حقوقاً       
 مساوية حلقـوق الرجـل يف اإلرث،        حضانة الطفل يف حالة وفاة األب، ومنح املرأة حقوقاً        

اللجنة وأوصت  . )٧٤(كم القانون، وحظر تعدد الزوجات    حب طاعة زوجها إوإلغاء واجب املرأة    
ـ          املـدين وقـانون     انوناملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باملثل، بتعديل الق

  .)٧٥(األسرة محاية
 ملا أفاد به فريق األمم املتحدة القُطري، يتمتع الرجل وحده حبقوق انفراديـة              ووفقاً  -٣٩

وقد أُدخلت تعديالت طفيفة على قانون الطالق، كإضافة بند إىل          . وغري مشروطة يف الطالق   
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 أنه يلزم تأكيد هذا احلق      غري. عقد الزواج مينح الزوجة حق الطالق بشرط توقيع الزوج عليه         
  .)٧٦(كمةمن احملبقرار 
 بشأن جتـرمي    هااللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق       وأبدت  -٤٠

 األشخاص املدانني    تعرض النشاط اجلنسي بني أشخاص من نفس اجلنس بالتراضي، واحتمال        
  .)٧٧(عقوبة اإلعدامل

  حرية التنقل  -هاء  
 أنـه   ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسـالمية        اقرِّر اخلاص   ذكر امل   -٤١
دون احلصول علـى إذن     ميكن للمرأة املتزوجة احلصول على جواز سفر أو مغادرة البالد            ال

وتفيد التقارير الواردة حبظر سفر الناشطات يف جمال حقوق اإلنـسان     . )٧٨(خطي من زوجها  
وأضاف فريـق   . )٧٩(مع بسبب ممارسة أنشطة حممية دولياً     وتعّرضهن ألشكال أخرى من الق    

ة حيّد أيضاً من حريـة      األمم املتحدة القُطري أن الفصل بني اجلنسني يف بعض األماكن العام          
  .)٨٠(تنقل املرأة

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -واو  
   مة واحلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة العا

يـف األشـخاص املرتـّدين عـن        الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق توق        -٤٢
 البهائية من حقهم    الطائفةبشأن استمرار حرمان أفراد     اً   أيض هاقلقأعربت عن   و .)٨١(اإلسالم

على نهم   ومنع املسلمني السنة من ممارسة حقهم يف اجملاهرة بدي         )٨٢(يف حرية الدين أو املعتقد    
  .)٨٣(أكمل وجه

 يف جمال تعزيز    ذات شأن أي حتسينات   وذكر األمني العام أن اإلدارة اجلديدة مل جترِ           -٤٣
ومحاية حرية التعبري والرأي، رغم ما قدمه الرئيس من تعهدات خالل محلته االنتخابية وبعـد       

 على عملها مـن     فال تزال وسائط اإلعالم الشبكية وغري الشبكية تواجه قيوداً        . أدائه القسم 
بينها اإلغالق، وال تزال الدولة توقّف األفراد الساعني إىل ممارسة أو تعزيز حريـة التعـبري                

 املكلّف ال يزال القلق يساورو. )٨٤(تقدات خمالفة، وتقاضيهم وتعاقبهموالرأي بتبين آراء أو مع 
 واحتجـازهم    بشأن توقيف العشرات من الصحفيني ومستخدمي اإلنترنت       ةبالوالية القُطري 

  .)٨٥(١٩٨٦م قانون الصحافة الصادر عام ومقاضاهتم مبوجب أحكا
 بشأن توقيف واحتجاز العديد مـن  ها قلق عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وأعربت  -٤٤

 منذ االنتخابات الرئاسية    ، واإلعالميني ئيني السينما واملخرجنيالصحفيني واحملّررين الصحفيني    
 احلكومة على كفالة حق وسائط اإلعالم املستقلة يف حرية التعبري     وحثت اللجنة . ٢٠٠٩لعام  

 ممارسة عملهم بال خوف، واإلفراج عن الصحفيني  من الصحفينيومتكنيوالرأي كفالةً تامة، 
  .)٨٦(سجونني وإنصافهم وتعويضهم قضائياامل
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عـة  علـى مراج  ) اليونسكو(وشجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٤٥
 لضمان حرية التعبري، وعلى سن      ١٩٩١/٢٠٠٠القوانني احلالية مبا فيها قانون الصحافة رقم        

وأوصت اليونسكو بإلغاء جترمي التشهري     . للمعايري الدولية اً  قانون حلرية تداول املعلومات وفق    
 على العمل يف بيئة     كما أوصت اليونسكو بأن تضمن احلكومة قدرة الصحفيني       . والتجديف

  .)٨٧( وحرةمأمونة
 ، رحبت املقرِّرة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مبا          ٢٠١٤ويف عام     -٤٦

 اإلفراج عن سجناء الرأي، لكنها ظلت قلقة ألن عـدداً     باختذته احلكومة من خطوات إجيابية      
  .)٨٨(وبات طويلة بسبب عملهمعقاً من احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يقضون حالي

وأشار األمني العام إىل أن املرشحْين السابقْين يف االنتخابات الرئاسية، السيدين مهدي              -٤٧
كرويب وحسني موسوي، ال يزاالن حتت اإلقامة اجلربية، وحث الرئيس على النظر يف اإلفراج              

 الطبيـة بـصورة عاجلـة       الفوري عن قائدي املعارضة وتيسري إمكانية حصوهلما على الرعاية        
كما حث األمني العام احلكومة على اإلفراج عن احملامني النشطاء يف جمال حقوق             . )٨٩(ةومالئم

اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان والسماح هلم مبزاولة أنشطتهم دون هتديـد سـالمتهم              
  .)٩٠(لترهيبالبدنية والنفسية أو تعريضهم ألي شكل آخر من أشكال التقييد واملضايقة وا

، أشار الفريق العامل املعين حباالت االحتجـاز التعـسفي إىل أن            ٢٠١٢ويف عام     -٤٨
دة من القول والتجّمع والتعبري، وجتيز للدولة احلكـم         يعد  أحكام قوانني األمن حتظر أشكاالً    

 املقرِّرة اخلاصـة املعنيـة حبالـة        أعربتو. )٩١(للدولة أو ألمنها  " مناوئة"وصفها  باً  عليها ذاتي 
ما وردها من معلومـات عـن        بشأن   دواعي قلقها  عن   جمدداًنسان  املدافعني عن حقوق اإل   
 والدعاية املناوئـة    ،"اإلخالل باألمن القومي  " تشمل   اهتاماتاحلكومة  ادعاءات استخدامات   

  .)٩٢(مدافعني عن حقوق اإلنسانالسلمي للعمل ال لتقييد ،للنظام
 ملنـع   هـا  قلق  عن ثقافية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال      وأعربت  -٤٩

احلكومة إنشاء نقابات عمالية مستقلة وملا يتعرض له النشطاء يف جمال حقوق العمـال مـن               
العمل "أو " اإلضرار بأمن الدولة "هم مبهمة الصياغة، من قبيل      مضايقات وتوقيف واحتجاز بتُ   

ـ     "نشر دعاية مناوئة للنظام   "أو  " األمن القومي على زعزعة    ه العمـال   ، وكذلك ملا يتعرض ل
  .)٩٣( انتقامية من جانب السلطاتاملشاركون يف إضرابات من أعمالٍ

 بشأن شدة تقييد احلق يف حرية التجمـع    ها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق     وأبدت  -٥٠
عن إنشاء اجلمعيات،     وتكوين اجلمعيات، إذ الحظت أن التجمعات واملسريات العامة، فضالً        

  .)٩٤(" اإلسالمملبادئ"ونان باالمتثال مره
بـشأن ورود تقـارير عـن       اً   أيض ها قلق  عن  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    وأعربت  -٥١

حدوث مضايقات أو أعمال ترهيب وحظر املظاهرات وتفريقها بالقوة، وتنفيـذ عمليـات             
توقيف واحتجاز للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم عـدد كـبري مـن الناشـطات                



A/HRC/WG.6/20/IRN/2 

GE.14-13874 14 

عقوبة الـّسجن   اً  فعني عن حقوق اإلنسان وحمامي الدفاع يقضون غالب       احلقوقيات، وألن املدا  
  .)٩٥(، أو نشر دعاية مناوئة للنظامابةاحلربتهمة ارتكاب جرائم مبهمة الصياغة من قبيل 

ورحب األمني العام مبا بذلته احلكومة من جهود يف سبيل تعيني النساء يف مناصـب         -٥٢
 متثيل  تدينمرأة ملنصبٍ يف جملس الوزراء، ليتواصل بذلك        بيد أنه مل تسمَّ أي ا     . حكومية رفيعة 

وشجع األمني العام احلكومة على اعتمـاد قـوانني         . املرأة يف الدوائر العليا الختاذ القرارات     
  .)٩٦( والسياسية واالقتصادية واملهنيةوسياسات تعزز مشاركة املرأة يف احلياة العامة

 بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل أن ، أشار عدد من املكلفني٢٠١٣ويف عام     -٥٣
فرض قيود غري معقولة على حق املواطنني يف الترّشح ملنصب رئيس الدولة، والتمييـز ضـد                
املرشحات لالنتخابات، واستمرار تقييد حريات التعبري وتكوين اجلمعيات والتجّمع السلمي،          

والحظوا أن جملس   . حقوق املكفولة مبوجب القانون الدويل    تشكل كلها انتهاكات خطرية لل    
، الذي يتوىل التدقيق يف أهلية املرشحني النتخابات الرئاسـة، مل يوافـق يف              صيانة الدستور 

 مسجلني كمرشحني النتخابـات      شخصاً ٦٨٦مايو إال على مثانية أشخاص من أصل        /أيار
عدة شخصيات سياسية بـارزة ومجيـع       وُجّردت  . يونيه/الرئاسة املقرر إجراؤها يف حزيران    

عدالـة إجـراءات    املرشحات الثالثني من أهلية الترّشح، وهو ما أثار تساؤالت حول مدى            
  .)٩٧(التدقيق وشفافيتها

 ملا أفاد به فريق األمم املتحدة القُطري، مل ُتنتخب على مر تسع دورات تشريعية               ووفقاً  -٥٤
وقد اخنفض عدد عضوات الربملـان      . الربملان يف    عضواً ٢ ٧٠٠ امرأة فقط من أصل      ٧٣سوى  

  .)٩٨( يف املائة من جمموع أعضائه٢,٤ة  نسب اخنفاضاً كبرياً، ليمثلن حاليا٢٠٠٤ًمنذ عام 
باحلقوق االقتـصادية   وأعربت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية            -٥٥

صب اختـاذ القـرار يف      اء يف منا   عن قلقهما بشأن اخنفاض عدد النس      واالجتماعية والثقافية 
  .)٩٩(القطاع العام

 عن قلقها إزاء تدين مستوى مـشاركة        جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    -٥٦
األشخاص من اجلماعات العربية واألذرية والبلوشية والكردية والبهائية وغريهـا يف احليـاة             

صري يف مجيع مناحي    ة التمييز العن  وحثت اللجنة احلكومة على اختاذ إجراءات ملكافح      . العامة
  .)١٠٠(احلياة العامة

   عادلة ومؤاتيةبظروف عملاحلق يف العمل ويف التمتع   -ايز  
. أشار األمني العام إىل اخنفاض نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة ونسبة عمالة املرأة             -٥٧

ـ       ١٤,٥ميثلن  اً  فالنساء النشطات اقتصادي   ئـة   يف املا  ١٦,٨هن   يف املائة فقط من السكان، من
  .)١٩١(عاطالت أو يبحثن عن وظيفة إما
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 قلقها بشأن ارتفاع    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأبدت    -٥٨
معدل البطالة، وال سيما بني النساء والشباب، رغم ما اختذه البلد من تدابري حلفز العمالـة،                

. )١٠٢( املناطق اليت تضم أقليات إثنيـة       غري متناسب يف   وبشأن ارتفاع معدل البطالة على حنو     
  .)١٠٣(لرجل من سلطة منع زوجته من العملوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتجريد ا

 عن قلقهـا ألن  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية   أعربت  كما    -٥٩
عمـال علـى مـستوى معيـشي الئـق،          مستوى احلد األدىن لألجور ال يكفي حلصول ال       

دىن أو يتعرضـون لعـدم   دون احلـد األ اً ما يتقاضـون أجـور  اً العمال األفغان كثري  وألن
  .)١٠٤(أجورهم دفع
 ألن  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا         وأعربت    -٦٠

عمال أو يف مناطق جتهيـز      مخسة  قوانني العمل ال تطبَّق على أماكن العمل اليت تضم أقل من            
  .)١٠٥(الصادرات

ألن عملية  اً  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقها أيض       وأبدت    -٦١
 تنتقص من تكافؤ الفرص     ١٩٩٥القائمة مبوجب قانون االختيار الصادر عام       " كزينش"االنتقاء  

بالنسبة إىل األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية ودينية،       أو املساواة يف املعاملة يف العمالة والعمل        
يف املنظمات الـيت متّوهلـا      وكذلك األشخاص العاديني، الباحثني عن عمل يف القطاع العام و         

  .)١٠٧(ييز العنصري عن دواعي قلق مماثلةوأعربت جلنة القضاء على التم. )١٠٦(الدولة
 النتشار عمل    قلقها ة واالجتماعية والثقافية  باحلقوق االقتصادي اللجنة املعنية   وأبدت    -٦٢

األطفال يف البلد، وال سيما يف املناطق الريفية، وجوازه يف جمايل الزراعة واخلدمـة املرتليـة                
خلية يف حتديـد الـسن      بعض األعمال التجارية الصغرية، ولعدم اتساق التشريعات الدا        ويف
  .)١٠٨(للعمل الدنيا

   التمتع مبستوى معيشي الئق ويفعياحلق يف الضمان االجتما  -حاء  
فرص حصول الفقـراء علـى اخلـدمات        أشار األمني العام إىل الزيادة الكبرية يف          -٦٣

، زادت فرص حصول أفقر الفئـات يف املنـاطق          ٢٠٠٩-١٩٩١األساسية؛ فخالل الفترة    
 ٥٥,١ن   يف املائة، وعلى مياه األنابيب م      ٩٣,٢يف املائة إىل     ٦٦,٦الريفية على الكهرباء من     

فرص احلصول املنصف على الغذاء     كما أشار إىل أن توفري      . )١٠٩( يف املائة  ٨٣,٦ يف املائة إىل  
وخدمات الصرف الصحي واخلدمات الصحية والتعليم واملعلومات وسائر اخلدمات ال يزال           

ويف أواخـر   . يشكل أحد التحديات القائمة، شأنه شأن مواصلة تقدمي اخلدمات االجتماعية         
، نفذ البلد ختفيضات حادة إلعانات الوقود واملرافق العامـة واملـواد الغذائيـة              ٢٠١٠عام  

  .)١١٠(األساسية
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 عن قلقها بـشأن     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   وأعربت اللجنة املعنية      -٦٤
ـ               إىل اً  تردي األحوال املعيشية يف املناطق اليت تقطنها أقليات إثنية، وافتقار هذه املنـاطق متام

 بشأن انفراد حمافظة سيـستان       بالغاً وأبدت قلقاً ،  )١١١(يف بعض احلاالت   اخلدمات األساسية 
وبلوشستان بأسوأ مؤشرات العمر املتوقع، وإمكانية احلصول على خدمات املياه والـصرف            

  .)١١٢(وفيات الرّضع واألطفال، يف البلدالصحي، و
 بـشأن    قلقهـا  ة واالجتماعية والثقافية  باحلقوق االقتصادي اللجنة املعنية   كما أبدت     -٦٥

استمرار عدم حيازة األسر سندات ملكية رمسية ملنازهلا وأراضيها، وال سـيما يف املنـاطق               
 من الدستور، اليت أدت إىل تنفيذ  ٤٩وأوصت اللجنة مبنع التفسريات التعسفية للمادة       . الريفية

ص املتضررين مـن هـذه      انية حصول األشخا  مصادرات تعسفية للممتلكات، وبإتاحة إمك    
  .)١١٣(اف كافية ورد ممتلكاهتم وتعويضهماملصادرات على سبل انتص

 عن قلقها بـشأن     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأعربت    -٦٦
عمليات نزع ملكية األراضي واإلخالء القسري النامجة عن تنفيذ بعض املشاريع اإلمنائية اليت             

  .)١١٥(مبا فيها مجاعتا األكراد والبلوش األقليات على حنو غري متناسب، تضَر بفئات

 بأن توفر احلكومة    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأوصت    -٦٧
  .)١١٥(على اخلدمات الصحية وفرص التعليمجلميع أطفال الشوارع إمكانية احلصول 

  احلق يف الصحة  -طاء  
 قلقها ألن نسبة كبرية     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جنة املعنية   اللأبدت    -٦٨

، وأوصت بأن تضمن احلكومـة حـصول        من السكان غري مغطاة بأي نظم للتأمني الصحي       
اجلميع على خدمات التأمني الصحي على أسس غري متييزية، مبا يف ذلك إمكانية احلـصول                

  .)١١٦(رعاية الصحية لألمهات واألطفالة والعلى خدمات الرعاية الصحية اإلجنابي
وأعرب فريق األمم املتحدة القُطري عن قلقه بشأن التفاوت الكبري يف حالة التغذية               -٦٩

  .)١١٧(فظيت هرمزكان، وسيستان وبلوشستانباحملافظات، ويالَحظ ذلك بوجه خاص يف حما
 وقف توزيع اإلمدادات    إىلوذكر األمني العام أن اجلزاءات املفروضة على البلد أدت            -٧٠

 وتواجه شركات التأمني صعوبات يف تغطية املـستوردين واملـصّدرين           .الطبية والصيدالنية 
وعلى غـرار  . )١١٨(الطبية واألدوية األجنبية اإليرانيني، وقد قلل هذا بدوره من توافر املعدات         

ان اإلسـالمية إىل ورود  ذلك، أشار املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إير      
تقارير عن نقص األدوية املستخدمة لعالج أمراض من قبيل السرطان، وأمـراض القلـب،              

ـ            ايل مـن   والرتاف، وتصلب األوعية واألعصاب املتعددة، رغم ما ُيجيزه نظام اجلزاءات احل
  .)١١٩("إعفاءات ألسباب إنسانية"
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  احلق يف التعليم  -ياء  
 القُطري أن البلد يواجه حتديات يف التعليم االبتدائي ألطفال          ذكر فريق األمم املتحدة     -٧١

األسر الفقرية القاطنة يف مناطق ريفية متفرقة والقادمة من خلفيات لغوية خمتلفة عن لغة البلد               
عن عوامل مثل الفقر، وعدم مالءمة أساليب تقيـيم         اً  وتنجم هذه التحديات أساس   . الرمسية

ـ        العملية التعليمية، وتدين جود    اهج الدراسـية،   ة التعليم يف املناطق الريفية، وعدم مرونة املن
  .)١٢٠(واحلواجز الثقافية

 قلقها بشأن ارتفاع    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأبدت    -٧٢
معدالت انقطاع البنات عن الدراسة يف املدارس الريفية وكذلك األطفال العرب من السكان             

األذريني، ووجود فوارق صارخة بني     ، وارتفاع معدالت األمية بني عرب األهواز و       األصليني
  .)١٢١(ملناطق احلضرية واملناطق الريفيةاملدارس يف ا

  عن قلقهـا أيـضاً     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأعربت    -٧٣
. )١٢٢(ا يؤثر على النساء بوجه خـاص وهو مبشأن تقييد إمكانية االلتحاق بالتعليم اجلامعي،      

فـرض  بالنكوص االقتصادي الناشـئ عـن       اً  شديداً  املرأة تأثر تأثر  وأشار األمني العام إىل     
طرد النساء مـن سـوق       وتُ ؛ إذ يتهدد البنات احلرمان من الذهاب إىل من املدرسة         اجلزاءات
يرانية منعت النـساء يف      جامعة إ  ٣٦وأشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل أن        . )١٢٣(العمل
، مشلت الفيزياء النووية، وعلوم احلاسوب،       أكادميياً  ختصصاً ٧٧ من التسجيل يف     ٢٠١٢ عام

وشجعت اليونسكو مجهورية   . )١٢٤(هلندسة الصناعية، وإدارة األعمال   واهلندسة الكهربائية، وا  
فحة التمييـز يف    إيران اإلسالمية على اختاذ خطوات من أجل حتسني اإلجراءات املعتمدة ملكا          

  .)١٢٥(كانية االلتحاق بالتعليم اجلامعيالتعليم، وخاصة من أجل رفع القيود عن إم
وأشار املكلَّف بالوالية القُطرية إىل تقييد إمكانية تعليم النساء واألقليـات الدينيـة،          -٧٤
  .)١٢٦(ناشطني سياسياً من مواصلة تعليمهم عن ورود تقارير عن حرمان الطالب الفضالً
 عن قلقها بـشأن     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأعربت    -٧٥

عدم إمكانية التحاق األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من مجاعات البدو بالتعليم االبتـدائي،             
  .)١٢٧(وكذلك بشأن فرض رسوم تسجيل

  احلقوق الثقافية  -كاف  
 قلقها بشأن عدم متتع     صادية واالجتماعية والثقافية  باحلقوق االقت أبدت اللجنة املعنية      -٧٦

كامالً حبقها يف املشاركة    اً  األقليات العرقية، مبا فيها األكراد والعرب واألذريون والبلوش، متتع        
يف احلياة الثقافية، وأوصت بأن تضمن احلكومة هتيئة الظروف املواتية ألفراد هذه األقليـات              

م وتطويرهـا ونـشرها     قافاهتم ولغاهتم وتقاليدهم وعاداهت   للحفاظ على هوياهتم وتارخيهم وث    
  .)١٢٨(والتعبري عنها
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 قلقهـا بـشأن     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   كما أبدت اللجنة املعنية       -٧٧
تواجهه األقليات العرقية، مبا فيها األذرية والكردية والعربية، من قيوٍد صارمة على تلقـي               ما

  .)١٢٩(اية استخدام اللغات غري الفارسيةألم، رغم ما اعُتمد من سياسات حلمالتعليم بلغاهتا ا

  األقليات  -الم  
مل يسجَّل أي حتّسن يف حالة األقليات الدينية واإلثنيـة الـيت            ذكر األمني العام أنه       -٧٨
زالت تواجه قيوداً صارمة على التمتع حبقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية            ما

وتعاين أقليات دينية مثل البهائيني واملسيحيني من انتهاكات متأصلة على صـعيدي        . والثقافية
بأن السلطات عادة ما تلجـأ إىل املـضايقات         إذ تفيد التقارير    . القانون والواقع العملي معا   

م  وطلب األمني العـا .واملدامهات املرتلية والتحريض على الكراهية لقمع أفراد الطائفة البهائية    
ـ         اً  إىل احلكومة جمدد   عقوبـات  اً  اإلفراج عن قادة الطائفة البهائية السبعة الذي يقضون حالي

بتهمة إدارة الشؤون الدينية واإلدارية لطائفتهم، بعد حماكماٍت مل تِف          اً   عام ٢٠سجن مدهتا   
  .)١٣٠(بضمانات احملاكمة العادلة املقررة يف القانون الدويل

 القُطرية عن بالغ قلقه بشأن حالة حقوق اإلنسان لألقليات          وأعرب املكلَّف بالوالية    -٧٩
وأشار . عن الدراويش   الدينية، مبا فيها مجاعات البهائيني واملسيحيني واملسلمني السنة، فضالً        

بوجه خاص إىل تقارير تفيد باستمرار حرمان أفراد الطائفة البهائية على حنو منـهجي مـن                
  .)١٣١(إمكانية االلتحاق بالتعليم العايلشمل تصادية، توق االجتماعية واالقمن احلقجمموعة 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أشار األمني العام إىل ورود تقارير عن تعرض بعض الالجئني األفغـان إىل سـوء                 -٨٠

 كما تفيد التقارير بتفريق األسر يف أغلـب       . املعاملة البدنية ومصادرة ممتلكاهتم أثناء ترحيلهم     
  .)١٣٢(لإليذاء البدين والنفسياألحيان، ليصبح األطفال بذلك أكثر ُعرضةً 

وأوصى فريق األمم املتحدة القُطري بإصدار شهادات ميالد لألطفال الالجـئني؛ إذ              -٨١
حيصل األطفال املولودين يف املستشفيات اإليرانية من والدين الجئني سوى على شهادات             ال

على العديـد مـن     اً  عدم حيازة الطفل شهادة ميالد يؤثر سلب      و. والدة تصدرها املستشفيات  
 لتهيئة أوضاع   "أمايش"من عملية التسجيل يف نظام اخلدمات اللوجستية        اً  مناحي حياته، بدء  

  .)١٣٣(الالجئني وإمكانية التعليم يف بلد اللجوء، وحىت احلصول على استحقاقات بعد عودته

  يةالقضايا البيئ و،احلق يف التنمية  -نون  
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      أشار األمني العام إىل أن البلد ماضٍ حنو بلوغ معظم             -٨٢
خفـض معـدل     (٤، و )تعميم التعليم  (٢، و )القضاء على الفقر املدقع    (١سيما األهداف    وال
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على الرغم مـن     أنه   وذكر أيضاً . )١٣٤()خفض معدل الوفيات النفاسية    (٥، و )وفيات األطفال 
من الناحية االقتصادية، ال يزال البلد يواجه       اً  كبرياً  حتسن الرئيسية للتنمية البشرية     العناصرحتسن  

  .)١٣٥(حتديات البطالة، واخنفاض معدالت منو إنتاجية اليد العاملة، واستمرار التفاوت يف الدخل
ـ إال أنه ، كما أشار األمني العام إىل تزايد استخدام البرتين املنتج حمليا          -٨٣ ن أقل جودة م

وذكـر  . )١٣٦(نوعية اهلواء، وخاصة يف طهران    ، األمر الذي تسبب يف تدين       البرتين املستورد 
ملنتجات الزراعيـة   صادرات ا أن اجلزاءات املفروضة على البلد أدت إىل تقليص حجم          اً  أيض

غالل املزيد من املوارد    اضطر سكان املناطق الريفية إىل است      وهو ما    الزراعة،وخفض إيرادات   
  .)١٣٧( ملزيد من الضغوط التنوع البيولوجي والبيئةعّرض ذلكية، لالطبيعي
 عن قلقها بـشأن     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   وأعربت    -٨٤

اآلثار البيئية الضارة لربنامج حتويل جماري األهنار، وزراعة قصب السكر، والتلوث الصناعي            
على إعمال حق عرب األهـواز يف التمتـع         ن تأثري سليب    يف حمافظة خوزستان، وما لذلك م     

  .)١٣٨(ستوى معيشي الئق وحقهم يف الصحةمب
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on the Islamic Republic of Iran from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/IRN/2). 
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