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 املنهجية وإجراءات التشاور -وال  أ 
اإلساالمية  إيارانجرت صياغة تقرير الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشاام  ممهورياة  -١

واملبادئ التوجيهية ذات الصلة. وبعد اعتماد توصيات امولة الثانياة  أنشا   (١)على أساس الواثئق
اإلسالمية  بوصفه اهليئة  إيراناجمللس األعلى حلقوق اإلنسان التابع للسلطة القضائية يف مجهورية 

  مناااة ٢٠١٥طس املرجعياااة الوةنياااة لالساااتعراض الااادوري الشاااام   كخطاااوة أو   يف   /أغسااا
املتابعة الوةنية املعنية بتنفيذ التوصيات املقبولة  اليت تتا ل  مان لثلان مان اإلدارات املعنياة وأنشا  

. ٢٠١٥يف الوقاات نفسااه اللانااة ايستشااارية للمنامااات غاات احلنوميااة يف تشاارين الثاااين/نوفمرب 
تنفيذياة احلنومياة واملناماات وُصنفت التوصيات تبعاً ملواضيعها  وُأخطرت هبا كاذل  اإلدارات ال

غت احلنومية املعنية  من أج  تنفيذها وتقدمي تقارير عن ذلا . وةُلام منهاا أيضااً تقادمي تقاارير 
عند منتصا  املادة. وُعقادت عادة اجتماعاات لتنسايق أدائهاا وتقييماه. وبعاد تلقا  التقاارير ذات 

الصلة  وأعدت هذا التقريار بعاد  الصلة  انعقدت منة الصياغة مبشاركة لثلن من اإلدارات ذات
 التحقق بدقة شديدة من أداء املنامات وأخذ  راء لثل  اجملتمع املدين بعن ايعتبار.

 تنفيذ توصيات اجلولة الثانية م  االستعراض الدوري الشامل -اثنيا   
 (٢)اإلداران املعياري واملؤسسايت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -ألف 

مبااادأً تبااان   ٢٤  علاااى “حقاااوق األماااة”يشاااتم  الفصااا  الثالااات مااان الدساااتور  املعناااون  -٢
إشارات صرحية يف هذا الصدد اً حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املنفولة لألفراد. وتوجد أيض

اإلسالمية بعدد من هياك  حقوق اإلنسان  مبا يف ذلا   إيرانيف فصول أخرى. وتتمتع مجهورية 
حلقاااوق اإلنساااان  الاااذي يعمااا  بوصااافه مرسساااة تشااان  هيئاااة رقابياااة. ومااان بااان  اجمللاااس األعلاااى

املرسسات األخرى املشاركة يف هذا اجملال أمانة سالطة حقاوق املواةناة التابعاة للسالطة القضاائية  
وانئااام املااادع  العااااش املعااا  حلإلشاااراا علاااى احلقاااوق العاماااة  وةنماااة القضااااء اإلداري  وهيئاااة 

اعد الاارئيس لشاارون احلقااوق املدنيااة  واللانااة املعنيااة حلملااادة تسااعن ماان التفتاايا احلنااوم   ومساا
 الدستور  ومنة حقوق اإلنسان التابعة للامعية ايستشارية اإلسالمية.

 التطورات األخرية يف العملية التشريعية  
  حلإلضااااافة إ  التصااااديق علااااى ميثاااااق حقااااوق املواةنااااة واإلخطااااار بااااه يف كااااانون األول/ -٣

   فيما يل  أهم القوانن املعتمدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها:٢٠١٦ديسمرب 
 ؛٢٠١٥قانون إبدراج فقرة يف قانون منافحة املخدرات  تشرين الثاين/نوفمرب  •
 ؛٢٠١8يناير قانون محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  كانون الثاين/ •
 املنااةق الريفياة والبدوياة حليسااتعانة القاانون املتعلاق اماياة التنمياة والعمالاة املساتدامة يف •

 ؛٢٠١٧بصندوق التنمية الوة   أيلول/سبتمرب 
 ؛٢٠١٧سنة من سنوات اخلدمة  كانون الثاين/يناير  ٢٠قانون تقاعد املرأة العاملة اليت لديها  •
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 ؛٢٠١٦قانون تقلي  ساعات العم  للنساء ذوات الاروا اخلاصة  أيلول/سبتمرب  •
القااانون املتعلااق حليسااتخداش املتااوا ن ملرافااق الدولااة لتحساان مسااتوايت التعااديالت علااى  •

 ؛٢٠١٥املناةق األق  منواً  تشرين األول/أكتوبر 
 ؛٢٠١٥قانون اإلجراءات امنائية  بدأ نفاذه يف عاش  •
القاااانون املتعلاااق حللتاااا من اإللزامااا  ضااااد أضااارار األةااااراا الثالثاااة النامجااااة عااان حااااواد   •

للضاحااي بضاا الناار عان ناو   “الدياة”؛ )دفع ٢٠١٥ين/نوفمرب املركبات  تشرين الثا
 جنسهم ودينهم(؛

 ؛٢٠١٥القانون املتعلق مبنع امرمية   •
   التعليمااااات اخلاصااااة بتنااااايم شاااارون الساااااناء وخفااااا عاااادد ناااازيء الساااااون  أيلااااول/ •

 .٢٠١٦سبتمرب 
املوافقة عليها  وحلإلضافة إ  ذل   يوجد عدد من مشاريع القوانن اماري النار فيها و  -٤

مبا يف ذل  مشرو  القانون الربملاين املتعلق إبدماج فقرات من البا  اخلامس من قانون العقوحلت 
ات والتادابت العقابياة الوقائياة(  مباا يف ذلا  فارمي أفعاال التميياز وا دراء األداين ر اإلسالم  )التعزيا

العقااوحلت ايجتماعيااة البديلااة للسااان   واينتماااءات العرقيااة املعااقا هبااا قااانوانً  ومشاارو  قااانون
ومشرو  القانون املتعلق اماية األةفال واألحدا   وخمطط الت من ضد البطالة ومحاياة البااحثن 

ياااة يرانعااان عمااا  مااان العااااةلن  ومشااارو  القاااانون املعااادِ ل لقاااانون حالاااة جنساااية أةفاااال املااارأة اإل
ت األماان للماارأة يف مواجهااة العناا   ومشاارو  املتزوجااة ماان أجناار  ومشاارو  القااانون املتعلااق بتااوف

 القانون املتعلق بتعدي  قانون منافحة ايفار حللبشر ومهريب األشخاص غت امل ذون هلم.

 إنشاء آليات جديدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  
 فيما يل  أهم اآلليات املنش ة حديثاً يف هذا الصدد: -٥

 القانون العاش يف منتم املدع  العاش؛انئم مع  حلإلشراا على  •
منصااام مسااااعد الااارئيس لشااارون حقاااوق املواةناااة واملاااديرين العماااومين لشااارون حقاااوق  •

 املواةنة يف مجيع اإلدارات التنفيذية؛
 انئم و ير حقوق اإلنسان والشرون الدولية يف و ارة العدل؛ •
 أمانة يتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •
الصااحة ومحايااة حقااوق األشااخاص  يف املنتاام احلنااوم  للشاارون انئاام لشاارون إدارة   •

 اإلدارية والتوظي ؛
 .(٣)النااش الوة  للشناوى يف هيئة الدولة للتفتيا •

 املؤسسة الودنية حلقوق اإلنسان  
ُأجناازت صااياغة مشاارو  القااانون املتعلااق حلملرسسااة الوةنيااة حلقااوق اإلنسااان  وةُاار  علااى  -٦

يقاااااات وايققاحاااااات  وهاااااو رضاااااع حاليااااااً يساااااتعراض تنميلااااا  مااااان الااااارأي العااااااش إلباااااداء التعل
 اخلرباء. جانم
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 االنضمال إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  
فيمااا يتعلااق حلينضااماش إ  ايتفاقيااات الدوليااة األخاارى حلقااوق اإلنسااان  تتمثاا  سياسااة  -٧

 الاايت هلااا صاالة مببااادئ حقااوق اإلنسااان.اإلسااالمية يف إصااال  قوانينهااا امنائيااة واملدنيااة  إياارانمجهوريااة 
وعااااا قاااانون العقاااوحلت اإلساااالم  وقاااانون اإلجاااراءات امنائياااة امدياااد معاااايت حقاااوق اإلنساااان  

فيها حقوق املتهمان )الانع علاى  لياات تاوفت احلماياة( وتعريا  التعاذيم وحااره. ويف جماال  مبا
ماان العناا . وفيمااا يتعلااق امايااة العمااال  حقااوق املاارأة  أُعااد مشاارو  القااانون املتعلااق امايااة املاارأة

 ١٩٥١ اإلساالمية  حلنضامامها إ  اتفاقياة جنيا  لعااش إياراناملهاجرين وأفراد أسرهم  وفارت مجهورياة 
 اخلاصة بوضع الالجئن  احلماية األساسية للعمال املهاجرين.

 (٤)تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان -ابء 
 اإلسااالمية ةاارا يف صاانوه ومعاهاادات حقااوق اإلنسااان الدوليااة األساسااية  إياارانمجهوريااة  -8

 وقد اختذت اإلجراءات التالية من أج  الوفاء حللتزاماهتا:
 ؛٢٠١٦يناير /الثاينمناقشة التقريرين الثالت والرابع املقدمن إ  منة حقوق الطف   كانون  •
 ؛٢٠١٧ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ذار/مارس مناقشة التقرير األويل املقدش إ  اتفاق •
 متابعة وتنفيذ عدد من املالحاات اخلتامية للانة املعنية اقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. •

ايتفاقياااة الدولياااة وامااادير حللاااذكر أناااه ًاااري حاليااااً صاااياغة التقريااار الااادوري عااان تنفياااذ  -٩
يااار الااادوري الراباااع عااان تنفياااذ العهاااد الااادويل   والتقر للقضااااء علاااى مجياااع أشااانال التميياااز العنصاااري

 اخلاااص حلحلقااوق املدنيااة والسياسااية  والتقرياار الاادوري الثالاات عاان تنفيااذ العهااد الاادويل اخلاااص حلحلقااوق
ايقتصااادية وايجتماعيااة والثقافيااة  والتقرياار األويل املتعلااق حللربوتوكااول ايختياااري امللحااق حلتفاقيااة 

 استضالل األةفال يف البضاء ويف املواد اإلحلحية.حقوق الطف  بش ن بيع األةفال و 

 حاالت التفاعل والتعاون  
ًاااري التفاعااا  والتعااااون ماااع األمااان العااااش لألمااام املتحااادة  وتقااادمي ردود علاااى مشااااريع  -١٠

تقاريره  واملنلفن بويايت التابعن ملفوضية األمم املتحدة السامية لشرون الالجئن  مباا يف ذلا  
اإلسالمية إ  ثالثة مان املقاررين اخلاصان املعنيان حلحلاق  إيرانرمسية لزايرة مجهورية  توجيه دعوات

يف الصاااحة  واحلاااق يف الضاااذاء  واألثااار السااالر للتااادابت القسااارية اينفرادياااة  والااارد علاااى البالغاااات 
والرساااائ  املوجهاااة مااان اإلجاااراءات اخلاصاااة  ومواصااالة تعزياااز التعااااون ماااع مفوضاااية األمااام املتحااادة 
 يفالسامية حلقوق اإلنسان )قاش وفدان رفيعا املستوى من مفوضية حقاوق اإلنساان بازايرة ةهاران 

 السام . (. وعالوة على ذل   ُوجهت دعوة رمسية إ  املفوض٢٠١٩و ذار/مارس  ٢٠١8أاير/مايو 
وأقايم تعااون ثناائ  يف جمااايل حقاوق اإلنساان والقضااء  واسااتمر هاذا التعااون علاى ماادار  -١١

السنوات األربع املاضية مع عادد مان البلادان  مباا فيهاا إيطالياا )أرباع جاويت(  والادامنره )ثاال  
جاااويت(  والربا يااا  )جولاااة واحااادة(  واليااااحلن )أرباااع جاااويت(  وأساااقاليا )جولتاااان(  وسويسااارا 

 جويت(  وايحتاد األورويب )ثال  جويت(  وجنو  أفريقياا )جولاة واحادة(  وإندونيسايا )أربع
 )جولتااان(  وجاارت أيضاااً مشاااورات يف جمااال حقااوق اإلنسااان مااع ايحتاااد الروساا   وأملانيااا  والصاان 

 والعراق  وقطر.



A/HRC/WG.6/34/IRN/1 

5 GE.19-14672 

 (٥)تعزيز مؤشرات التنمية البشرية -جيم 

  ٢٠١8وفقاً لتقريار التنمياة البشارية الصاادر عان بارانم  األمام املتحادة اإلمناائ  يف عااش  -١٢
  حيات ساالت “البلادان ذات التنمياة البشارية العالياة”اإلساالمية علاى رأس  إيارانأتيت مجهورية 

وحقاق متوساط  .٢٠١٥يف عاش  ٠.٧٧٤وكان مرشر التنمية البشرية يبلغ  .٠.٧٩8قدرها درجة 
وقع  بوصفه واحداً مان مناوانت مرشار التنمياة البشارية  الاذي يعارب عان احلالاة الصاحية العمر املت

يف كااا  بلاااد  حتساااناً ملحوظااااً مااان خاااالل التطاااورات احلاصااالة يف جماااال الرعاياااة الصاااحية  فاااارتفع 
 .٢٠١٧يف عااااااااش  ٧٦.٢و ٢٠١٥يف املائاااااااة يف عااااااااش  ٧٥.٦  إ  ٢٠١٠يف عااااااااش  ٧١.٩ مااااااان
أيضاااً مرشاار التنميااة البشاارية بشاادة يف قطااا  التعلاايم. وماان حياات نصاايم الفاارد ماان الاادخ    ومنااا

تواجاه جازاءات غات مشاروعة وجاائرة   إيارانوهو جزء  خر من مرشر التنمية البشارية  لاو ت تنان 
البلااادان ذات التنمياااة البشااارية ”وحللناااار إ  القااادرات املتاحاااة يف البلاااد  لُصااانفت ضااامن جمموعاااة 

 .“جداً  املرتفعة

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقارية -دال 
 (٦)التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  

 فيمااا يلاا  التاادابت الرئيسااية الاايت اختااذهتا اإلدارات التنفيذيااة يف مياادان التثقياا  وبناااء القاادرات -١٣
 يف جمال حقوق اإلنسان:

ويف ماواد القاراءة التنميلياة  إدراج التثقي  يف جمال حقاوق اإلنساان يف النتام املدرساية •
يف املدارس  وإنشاء ختصع للتثقي  يف جمال حقوق اإلنسان داخ  األقسااش القانونياة 

 يف مرسسات التعليم العايل؛
تناااايم دورات تدريبياااة يف جماااال حقاااوق اإلنساااان لفائااادة القضااااة واملاااوظفن القضاااائين  •

اص ذوي اإلعاقااة  وحااار واملااوظفن اإلدارياان  تتعلااق اقااوق الطفاا   وحقااوق األشااخ
 ساعة عم ؛ ٤٣٠ ٠٠٠التعذيم وسوء املعاملة  ومواجهة العن  املنزيل ملدة 

قياااش اجمللااس األعلااى حلقااوق اإلنسااان بعقااد جلسااات إحاةااة يف املقاةعااات للمساارولن  •
 والسلطات القضائية؛

عقاااد دورات تدريبياااة بشااا ن حقاااوق املواةناااة للقضااااة واملاااوظفن واملسااارولن القضاااائين  •
 جولة(؛ ٢ ١١٢)

قياش اهليئة الوةنية املعنياة حلتفاقياة حقاوق الطفا  بعقاد دورات متخصصاة متعاقباة بشا ن  •
 حقوق الطف ؛

يف مجياااع أ ااااء البلاااد  (٧)إنشااااء مناتااام لتقااادمي ايستشاااارات يف جماااال حقاااوق املواةناااة •
والااااقوي  هلااااا  حللتعاااااون مااااع القطاعااااات احلنوميااااة وغاااات احلنوميااااة  هباااادا التثقياااا  

قياااات املواةناااة وحقاااوق املواةناااة وتعزيزهاااا  وتقااادمي املسااااعدة القانونياااة والقضاااائية أبخال
 واإلرشاد النفس  والعم  ايجتماع ؛

عقااااد دورات تدريبيااااة بشاااا ن حقااااوق املواةنااااة واألخالقيااااات اإلداريااااة ملااااوظف  اإلدارات  •
 ساعة عم ؛ ٥٠ ٠٠٠التنفيذية  تقدمها و ارة العدل ملدة تتااو  
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يبية للتعري  بقانون حقوق املواةنة  يف الناااش اإلداري  واإلملااش مبيثااق عقد دورات تدر  •
حقاااوق املاااواةنن يف مقاةعاااات البلاااد  فضااااًل عااان عقاااد سااات جاااويت مااان الااادورات 

 فرداً( لبيان حقوق املواةنة والتثقي  هبا؛ ١٤٠لتدريم املعلمن )
 اإلدارات التنفيذية؛ عقد دورات تدريبية سنوية إلزامية بش ن حقوق املواةنة يف مجيع •
عقد حلقات عم  بش ن حقوق املواةنة للطال  ووالديهم ومعلميهم ملدة تص  إمجاًي  •

 ساعة عم ؛ ٢ ٥٧٢ ٠٠٠إ  
عقد دورات تدريبية بش ن حقوق املواةنة على ثالثة مستوايت مان املفتشان واملاوظفن  •

 ومديري الشرةة؛
ايسااااالمية  إياااارانإلذاعااااة ممهوريااااة التوعيااااة العامااااة اقااااوق املواةنااااة عاااان ةريااااق هيئااااة ا •

 ساعة. ٣ ٤٩٤التلفزيون( ملدة تص  إمجاًي إ   - )اإلذاعة

 (8)احلق يف التعليم  
إبمنانيااة احلصااول علااى التعلاايم الرمساا  يف البلااد. ويُقاادش تعلاايم علااى  (٩)يتمتااع مجيااع الطااال  -١٤

أسااااس عااادش احلضاااور )افقاضااا ( وعلاااى أسااااس احلضاااور إ  األةفاااال الاااذين رُفاااا حقهااام يف التعلااايم 
اا. واسااتناداً إ  القاانون املتعلااق  أو ُحرماوا مناه نتياااة ألسابا  مثا  التساار  مان املاادارس واملارض وغًت

 بضرامة. األحدا   يُعترب منع تعليم األةفال جرمية يُعاقم عليها امايناماية األةفال و 
  يعاااد ضااامان احلصاااول علاااى “وثيقاااة التحاااول األساسااا  يف الناااااش التعليمااا ” ووفقااااً لاااا -١٥

التعليم املناسم يف مجيع مناةق البلد  بصرا النار عن العنصر أو نو  امنس  مع القكياز علاى 
ضااعيفة يف املناااةق األقاا  منااواً والريفيااة والبدويااة  ماان باان أهاام أهااداا تعلاايم الفتيااات والفئااات ال

البلد. وتشم  الربام  اخلاصة يف هذا اجملال التمنن وإسناد السلطة إ  مديري املدارس لتحدياد 
األشاخاص الااذين حيتاااجون إ  التعلاايم يف اجملتمعااات اذليااة واجتااذاهبم  واعتماااد اآلليااات املناساابة 

ائااق البديلااة مثاا  املاادارس الداخليااة  واملراكااز القرويااة  والتعلاايم عاان بُعااد  وتطااوير هااذه لتعزيااز الطر 
املااادارس وفهيزهاااا مباااا يتناسااام ماااع احتياجاااات السااانان األصااالين  فضااااًل عااان صاااياغة الاااربانم  
الشام  لدعم املدارس والطال  يف املنااةق الريفياة مان خاالل ماوارد تقادمها احلنوماة واملناماات 

 واملنامات غت احلنومية.الدولية 
وماان أجاا  إعمااال احلااق يف احلصااول علااى التعلاايم الرمساا  النااوع  مميااع األةفااال الااذين  -١٦

للتصاادي ألساابا  األميااة هباادا تنفيااذ باارانم   ٢٠١٤يف  ذار/مااارس حيتاااجون إ  التعلاايم  باادأ 
هم ومحاايتهم يف سان حتديد مجيع األةفال الاذين حيتااجون إ  التعلايم ايبتادائ  واجتاذاهبم وتعلايم

. (١٠)مبنااارة  ماااع القكياااز علاااى األةفاااال الاااذين تركاااوا التعلااايم أو ُحرماااوا مناااه  وي سااايما الفتياااات
 يل  بعٌا من أهم األنشطة يف هذا امليدان: وفيما
 ؛٢٠١٧)واجبنا( من أج  إنشاء قاعدة بياانت   “our homework”إةالق املوقع الشبن   •
تنفياااذ خطاااة التعاااداد املتعلقاااة حلألةفاااال اذااارومن مااان التعلااايم  الاااذين تاااقاو  أعماااارهم  •

 عاماً  وتوفت اإلحصاءات ايمسية للسلطات اإلقليمية من أج  جذهبم للتعليم؛ ١١و ٦ بن
تناايم فصااول تقويااة هلاريء األةفااال وحلقااات عماا  إلحاةاة مااوظف  املاادارس اإلدارياان  •

 والوالدين علماً هبا؛
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 تقدمي خدمات استشارية لألسر واألةفال ذوي الصعوحلت التعليمية؛ •
 ؛حزمة مواد تعليمية وغتها من اللوا ش جماانً يف املناةق األق  منواً  ٧ ٠٠٠تو يع  •
استخداش إمناانت املرسسات اخلتية واملنامات غت احلنومية لتحديد هريء الطاال   •

 وتعليمهم؛
 ؛(١١)يف املناةق األق  منواً والريفية والبدوية ي سيما املدرس  تطوير التعليم قب   •
ين ياارانتسااريع عمليااة ايلتحاااق حللتعلاايم وتيسااتها  وكااذل  اسااتمرار تعلاايم األةفااال اإل •

 .(١٢)الذي فقدوا واثئق إثبات هويتهم
ورة  ( وموافقاة جملاس الاو راء املاذك٢٠١٥واساتناداً إ  مرساوش القائاد األعلاى )أاير/ماايو  -١٧

حلتت و ارة التعليم مطالبة أبن تلحق حلملدارس الطال  احلااملن منساية أجنبياة  وةاالر اللااوء  
ةالبااً يف  ٣8٦ ٢٦٩والالجئن الذين ليست لديهم إقامة قانونية يف البلد. وبلغ عدد هاريء الطاال  

 .(١٣)٢٠١٩-٢٠١8ةالم يف العاش الدراس   ٥٠٠ ٠٠٠و ٢٠١٦-٢٠١٥العاش الدراس  

 مكارحة األمية  
وفقاً لإلحصاءات الرمسية  ارتفع معدل اإلملاش حللقراءة والنتابة يف البلاد يف الفئاة العمرياة  -١8
. ويف ٢٠١8يف املائاة يف عااش  88.8إ   ٢٠١٥يف املائاة يف عااش  8٧.١سنوات فما فوقها من  ٦لسن 

  ية ألنشااطة هيئااة حركااة ةااو األميااةساانة أيضاااً  بوصاافها الفئااة املسااتهدفة الرئيساا ٤٩-١٠ الفئااة العمريااة
املائة يف يف  ٩٥.٧مث ارتفع إ   ٢٠١٥يف املائة يف عاش  ٩٤.٣بلغ معدل اإلملاش حللقراءة والنتابة 

شخصااً  ماع إياالء األولوياة  ١ ٧8٢ ٦٧٧  اشقه ٢٠١8و ٢٠١٥. وفيما بن عام  ٢٠١8 عاش
ةاو األمياة ”اليت عقدهتا اهليئة. وبتنفياذ بارام   للمناةق الريفية والنساء والفتيات  يف دورات ةو األمية

مان شخصااً  ٦٥ ٦٩٦  اساتفاد ماا جمموعاه ٢٠١٥اعتباراً من عااش  “سنوات ١٠-١٩للفئة العمرية 
 ٣٠ ٢٤٦و “دورات لألميااان مااان والااادي الطاااال ”باااا  الرعاااااي األجانااام  مااان ٢٤ ٣٦٤بيااانهم 
 .(١٤)مباانية التعليمشخصاً  8٣ ٤٧٥  و“دورات اللضة األجنبية”با  شخصاً 

 التعليم العايل  
. ويف الساااااااااانة (١٥)احلصااااااااااول علااااااااااى التعلاااااااااايم العااااااااااايل متااااااااااا  يف مجيااااااااااع أ اااااااااااء البلااااااااااد -١٩

  بلااااغ جممااااو  الطااااال  امااااامعين املسااااالن يف مرسسااااات التعلاااايم ٢٠١٦-٢٠١٥ األكادمييااااة
. مان الاذكور( ٦٦٥ ٦٧8مان اإلاث   و ٤٩٩ ٢١٩ةالباً )مباا يف ذلا   ١ ١٧٤ 8٩٧العايل 

ماان الااذكور( يف  ٥٦١ ٣٤٢ماان اإلان  و ٤٤٠ ٧٧٣ةالباااً ) ١ ٠٠٢ ١١٥وكااان هااذا العاادد 
 .٢٠١٩-٢٠١8الدراس   العاش

 (١٦)احلق يف الصحة والضمان االجتماعي  
اااذت خطاااوات مهماااة مااان أجااا  إعماااال احلاااق يف الصاااحة والعدالاااة يف جماااال الصاااحة   -٢٠ اختخ

خطااة ”أباار  تطااور يف هااذا الصاادد تنفيااذ واحلااق يف ضاامان وصااول امميااع إ  اخلاادمات. وكااان 
 وفيما يل  اإلجنا ات الرئيسية هلذه اخلطة:. “تطوير النااش الصح 
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ساانة  وخفااا معاادل وفيااات الرضااع  ٧٦.٢الااويدة إ  رفااع متوسااط العماار املتوقااع عنااد  •
 واألةفاال واألمهاات احلواما  مان خاالل اساتحقاقات جمانياة لصاحة األش والطفا   وتشااايع

 ؛(١٧)يعيةالويدة الطب
حتسااان احلالاااة التضذوياااة للفئاااات املساااتهدفة مباااا يف ذلااا  األةفاااال والطاااال  والفتياااات  •

 ؛(١8)واألمهات احلوام  واملسنون
الوقايااة ماان األمااراض املعديااة واملشااااك  ذات األولويااة  مبااا يف ذلاا  األمااراض السااالوكية  •

قضاااء علااى شاال  البالضااة اخلطااورة واألمااراض املتصاالة بفااتوس نقااع املناعااة البشاارية  وال
 األةفال  والقضاء على املالراي  والوقاية من األمراض امديدة والناشئة؛

 ؛(١٩)عاماً  ٧٠و ٣٠احلد من الوفيات املبنرة بن السنان الذين تقاو  أعمارهم بن  •
 حتسن الصحة العقلية من خالل تقدمي املشورة والتدخالت العالجية؛ •
ايجتماعيااة  مبااا يف ذلاا  اإلدمااان والساالوكيات البالضااة اخلطااورة  الساايطرة علااى األضاارار  •

 مع التمتع حلستحقاقات جمانية للخدمات الصحية ايجتماعية؛
 ايدة التضطياااة والتمتاااع اااادمات الرعاياااة األولياااة مااان خاااالل توسااايع الشااابنات الصاااحية  •

داراً  ١٧ ٩٤8الريفية واحلضرية وإصاالحها  وي سايما يف أةاراا املادن. ويوجاد حاليااً 
مركاازاً  ٢ ٦٧٤مركاازاً صااحياً حضاارايً  و ٥ ٣١١مركاازاً صااحياً ريفياااً  و ٢٥٣للصااحة  و

مركاازاً صااحياً حضاارايً للخاادمات الشاااملة   ٢ ٧٢٣صااحياً ريفياااً للخاادمات الشاااملة  و
 مركزاً صحياً يف البلدات تقدش اخلدمات الطبية للشعم؛ ٤٦١و

 ؛(٢٠)وجود أةباء األسرة يف املدن والقرى •
حصاااة املرضاااى الاااذين يااادخلون املستشااافيات العاماااة يف تناااالي  املستشااافيات  خفاااا •

احلنومياااة  فضااااًل عااان تقااادمي الااادعم املاااايل للمرضاااى املصاااابن أبماااراض مهاااددة للحيااااة 
 وأمراض خاصة  واملرضى اذرومن؛

منافحاة األماراض غات املعدياة والقضااء عليهاا واستئصااهلا؛ وقاد اعقفات األمام املتحادة  •
و الواجاام حلإلجنااا ات املتمياازة الاايت حققهااا البلااد يف هااذا املياادان ماان خااالل علااى النحاا

تقدمي جاائزة فرقاة عما  األمام املتحادة املشاقكة بان الوكاايت املعنياة بتشاايع األةاراا 
اإلساالمية يف  إيرانالفاعلة الدينية على املشاركة يف حتقيق التنمية املستدامة إ  مجهورية 

 .٢٠١8أيلول/سبتمرب 

 التعقيم الطوعي وتغيري نوع اجلنس   
ي يُنفااذ اإلخصاااء إي ةوعاااً ماان أجاا  منااع حااايت احلماا  غاات املرغااو  فيهااا والبالضااة  -٢١

 اخلطورة واملرض والوفاة بسببها.
  مينان تضيات امانس بنااء علاى ةلام الشاخع نفساه  ومينان إجارا ه (٢١)ووفقا للقاانون -٢٢

هااااا إلجااااراء دراسااااة ماااان جاناااام اخلاااارباء وفحااااع ةاااار بقاااارار ماااان اذنمااااة بناااااء علااااى إحالااااة من
 متخصع. قانوين
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 الضمان االجتماعي  
خمطاااط ”كانااات تضطياااة مجياااع األشاااخاص اذااارومن مااان التااا من الصاااح   حلساااتحدا   -٢٣

 ٣٩  واحااداً ماان أهاام التاادابت الاايت اختااذت يف الساانوات األخااتة. وأصااب  أكثاار ماان “التاا من الصااح 
مليون شخع حىت اآلن مشمولن هبذا الت من  ويستخدمون خدمات  هيادة الاثمن  ويف بعاا 
احلاايت  خاادمات جمانياة  تقاادمها املستشاافيات العاماة واملراكااز الصااحية. وفيماا يتعلااق حللضاامان 

شخصاااً يف  ٤١ ٣8٠ ٧٩٩ايجتماااع  أيضاااً  ارتفااع عاادد األشااخاص املشاامولن حللتضطيااة ماان 
 .(٢٢)٢٠١8شخصاً يف عاش  ٤٢ ٧٩٢ ٦١٣إ   ٢٠١٥عاش 

 (٢٣)احلق يف السك  الالئق  
ووضاعت صايضتها بقصاد حتقياق  ٢٠٢٦-٢٠١٧روجعت خطة السنن الشااملة للفاقة  -٢٤

هاادا أساساا  يتمثاا  يف تااوفت الساانن الالئااق مميااع قطاعااات اجملتمااع  وحاا  مشاانلة الساانن 
يااااة الوةنيااااة السادسااااة علااااى لألساااار املعيشااااية ذات الاااادخ  املاااانخفا. ونصاااات أيضاااااً خطااااة التنم

بارانم  ”و “بارانم  دعام اإلسانان”وحدة سننية وتوفتها سنوايً يف شان   ١٠٠ ٠٠٠ تشييد
ااااري أيضاااااً الاااانع  يف إةااااار . “اإلساااانان ايجتماااااع  باااارانم  فديااااد وحتساااان اإلساااانان ”ًو

ساانوايً يف ماان التسااهيالت املصاارفية بفائاادة منخفضااة  الاايت سااُتمن   ٢٠٠ ٠٠٠  علااى “الريفاا 
وحاادة سااننية  ٢٠ ٥٤١  اكتماا  تشااييد ٢٠١8املناااةق الريفيااة. وخااالل الربااع األول ماان عاااش 

 وجرى تسليمها.
  قادمت احلنوماة تساهيالت ٢ ٠١8ومنتصا  عااش  ٢٠١٥وخالل الفقة ما بن عاش  -٢٥

)ألاا  مليااون رايل( لشااراء  ٢٤٤ ١٣٣ ٦٤٤مصاارفية يف املناااةق احلضاارية والريفيااة  مبااا يف ذلاا  
 إلعادة إعمار يف املناةق احلضرية والريفية. ٤ ٥8٤ ٧٤٦للتشييد  و ١٧٦ ٧٧٧ ٧٢٦املساكن  و

ملياااار رايل ماااان مواردهاااا الداخليااااة علااااى  ٩ ٤٣٣وأنفقااات هيئااااة الضااامان ايجتماااااع   -٢٦
إ   ٢٠١٣تشييد وشراء املساكن للفئات ذات الدخ  املنخفا  خاالل الفاقة املمتادة مان عااش 

 . (٢٤)٢٠١٧عاش 
وامدير حلإلشارة أنه  فيما يتعلاق حلإلسانان  حصا  األشاخاص ذوو اإلعاقاة وملتمساو  -٢٧

وحدة  وحصلت األسر اليت لاديها اثناان  ٤٢ ١8٩املساعدة من هيئة الضمان ايجتماع  على 
 وحدة. ٥ ٧8٢من ذوي اإلعاقة أو أكثر على 

 (٢٥)احلق يف مياه الشرب املأمونة  
 ٩٩.٢يف املائاة مان سانان الريا  و 8٠.٠٢كان    ٢٠١٦ول/ديسمرب الول كانون األ -٢8

يف املائااة ماان ساانان احلضاار حيصاالون علااى مياااه الشاار  عاان ةريااق األانبياام. وبفضاا  ختصاايع 
األماااوال مااان صاااندوق التنمياااة الاااوة  ومااان امليزانياااة العاماااة  وتنفياااذ خطاااة اإلماااداد املساااتداش مبيااااه 

قرياة مبيااه الشار   ٦ ٩٠٠البلاد حلمليااه  ُ ودت أكثار مان الشر   مع إيالء األولوية إلمداد قارى 
قرياة مادرج  ١ ٩٥٠ . وتاوفت ميااه الشار  لاا٢٠١8و ٢٠١٥املستدامة وامل مونة فيما بن عام  

 .٢٠١٩يف جدول أعمال سنة 
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 (٢٦)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
اماياة حقاوق األشاخاص من بن أحد  املساتادات القانونياة اعتمااد القاانون املتعلاق  -٢٩

ومااان بااان األهاااداا املهماااة لتعااادي  القاااانون ضااامان تنااااافر   (٢٧)٢٠١٧ذوي اإلعاقاااة يف عااااش 
الفرص يف اجملتمع  يف عملية التنمية املستدامة للبلد  وتعزيز ضمان األداء وحتقيق أقصى حد مان 

منامات اجملتمع التوافق مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وكانت املشاركة النشطة من 
اري الناار يف إنشااء  مناة وةنياة ”املدين يف عملية صياغة هذا القانون واعتماده حللضة األًياة. ًو

من القانون املشار إليه أعاله  بضرض  ٣١  وفقاً للمادة “لتنسيق شرون األشخاص ذوي اإلعاقة
عان اإلدارات املعنياة   اإلشراا املناسم على تنفيذ القانون  على أعلاى مساتوى  مبشااركة لثلان

 ومخسة لثلن عن الشبنات الوةنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
الوثيقاة الوةنياة املتعلقاة ”ومن أهم التدابت املتخذة يف هذا اجملال صياغة واعتماد وتنفياذ  -٣٠

( بضارض تاوفت ماا يلازش مان الادعم واحلماياة ٢٠١8)تشارين األول/أكتاوبر  (٢8)“حلملسنن يف البلاد
  الذين مينن أن تواجه غالبيتهم العامى اضطراحلت عقلية وبدنية وحركية.للمسنن

 األدفال ذوو اإلعاقة  
وفاارت هيئااة الضاامان ايجتماااع  ترتيبااات تيسااتية ألةفااال ذوي اإلعاقااة الااذين لااديهم  -٣١

يف أ اء متفرقة مان البلاد   “دور األةفال واألحدا ”أوصياء سيئون أو ليس لديهم أوصياء يف 
دش إلااااايهم خااااادمات الااااادعم وخااااادمات متخصصاااااة  ساااااعياً إ  حتقياااااق تناااااافر الفااااارص. ويف وتقااااا

ةفااااااًل  ١ ٠8٢  و8١٤  و١ ١٤٠  علاااااى التاااااوايل  كاااااان ٢٠١8و ٢٠١٧و ٢٠١٦ األعاااااواش
 .(٢٩)مشمولن بضطاء هيئة الضمان ايجتماع 

 التكيف وإمكانية والوصول  
ياادعم الفصاا  الثاااين ماان القااانون املتعلااق امايااة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة البيئااة  -٣٢

اخلالياة ماان العوائااق يف األماااكن العامااة وتنيياا  األماااكن العامااة مااع احتياجااات األشااخاص ذوي 
اإلسااالمية بعااا التاادابت مثاا  صااياغة الوثيقااة  إيااراناإلعاقااة. ويف هااذا الصاادد  اختااذت مجهوريااة 

( وإةالق نااش شناوى حلستخداش الرسائ  النصية القصتة أةلاق علياه ٢٠١8ي  )الوةنية للتن
 .(٣٠)(٣٠٠٠٠١٢٣٢٢) “bar’Ma”اسم 

 إذكاء الوعي   
ماان القااانون املتعلااق امايااة حقااوق األشااخاص ذوي  ٢١و ٢٠تطالاام أحناااش املااادتن  -٣٣

شاااقاه ماااع هيئاااة الضااامان ( اإلدارات التنفيذياااة بتعزياااز الثقافاااة والاااوع  العااااش حلي٢٠١٧اإلعاقاااة )
ايساالمية/اهليئة الوةنياة  إياران)هيئة ايذاعة ممهورية  (٣١)يةيرانايجتماع . وتنشر هيئة البت اإل

لإلذاعاااااة والتلفزياااااون(  وشااااابنات التواصااااا  ايجتمااااااع   واملواقاااااع املتخصصاااااة علاااااى اإلنقنااااات  
 .ال( أخباراً ومعلومات يف هذا اجملSepidواملنشورات املتخصصة )جريدة 

 التعليم  
  يتعان علاى (٣٢)الشام  يف و ارة التعليم - وفقاً لالئحة التنفيذية لنااش التعليم املتنام  -٣٤

مجيااع املاادارس أن تقباا  الطااال  ذوي اإلعاقااة جنباااً إ  جناام مااع الطااال  اآلخاارين. وقااد ارتفااع 
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ملقارنة مع العااش   حل٢٠١٩-٢٠١8عدد املدارس اليت قبلت ةالحلً ذوي إعاقة يف العاش الدراس  
. وُصاامم ناااش إلنااقوين متناماا  للطااال  ذوي يف املائااة ١٣٣.٩بنساابة  ٢٠١٤-٢٠١٣الدراسا  

 اإلعاقاااة  وُكلااا  بتسااااي  مجياااع املعلوماااات  مااان التشاااخيع إ  التخااارج  وتاااوفت تضطياااة أكادميياااة
 .(٣٣)للطال  الذين يعانون من التوحد

 التعليمية اليت اختذهتا و ارة التعلايم مان أجا  األةفاال ذوي اإلعاقاة:وفيما يل  أهم التدابت  -٣٥
إنشاااااء ماااادارس داخليااااة  وإعااااداد دورات للتاااادريم املهاااا  قباااا  املرحلااااة املهنيااااة ويف املرحلااااة الثانويااااة 

 .(٣٤)ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة  وتطوير خدمات إعادة الت هي  للطال 

 دماج االجتماعي التمكني وإعادة التأهيل وضماانت اإل  
اختذت هيئة الضمان ايجتماع  يف هذا الصدد بعاا التادابت مثا  خادمات إعاادة الت هيا   -٣٦

 حالاااة( ١٦ ٠٠٠حالاااة( واجملتمعاااات اذلياااة احلضااارية ) ١ 8٧٧ ٢8٣مااان أجااا  اجملتمعاااات الريفياااة )
 ت التعلاايمحالااة( وتااوفت سااب  العاايا وتقاادمي باادي ٤٥١ ١٢٧واخلاادمات الطبيااة واملعاادات الصااحية )

 حالااااة(؛ وتقاااادش مرسسااااة شاااارون الشااااهداء واذاااااربن القاااادماء اخلاااادمات الطبيااااة ٢ ١٥٢ 8٧8)
شخصاً(  واملسااعدة القانونياة  ١ ٦٩٣ ٥٥٧حالة من اخلدمات إ   ٦ ٧٦٢ 8١٣والصحية )

 حايت(. ٦٧ ١٠8)
اااز  ونفااذت هيئااة الضاامان ايجتماااع  أيضاااً جمموعااة متنوعااة ماان باارام  الوقايااة ماان الع -٣٧

شخصاااااً(   ٣ ٩8٢ ٤٢٩مثاااا  خطااااة الفحااااع والتشااااخيع والتاااادخ  املبناااار يف مسااااع الرضااااع )
ومشاارو  الوقايااة ماان اإلعاقااات النامجااة عاان انفاااارات األلضاااش وغتهااا ماان الااذخائر غاات املنفااارة 

 شخصاً(  وما إ  ذل . ٢ ٢٦٩ ٧٢١)

 (٣٥)التمكني والدعم اإلداري والوظيفي  
 ١8٦ ٥8١ة الاايت اختااذهتا هيئااة الضاامان ايجتماااع  توظياا  ماان باان التاادابت الرئيسااي -٣8

شخصاااااً  ودفااااع إعاااااانت لتحساااان كفاااااءة األشااااخاص ذوي اإلعاقااااة العاااااملن يف القطااااا  غاااات 
شخصاً(  ودفع حصة ر  العم  يف الت من الصح  وأتمان األعماال احلارة  ٣ ٢٤٢احلنوم  )

شخصااااااً(  ومااااان   ٣٩ ١١٣)للمعااااوقن وملتمسااااا  املسااااااعدة مااااان هيئاااااة الضااااامان ايجتمااااااع  
تسااهيالت مصاارفية  وتوظياا  األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف اإلدارات احلنوميااة اسااتناداً إ  حصااة 

شااااااخع يف مراكااااااز  ١٣ ٠٠٠يف املائااااااة  وتااااااوفت التاااااادريم أثناااااااء العماااااا  ألكثاااااار ماااااان  ٣تبلااااااغ 
 .(٣٦)التدريم

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية  
 “األشاخاص ذوي اإلعاقاة”مناماة غات حنومياة انشاطة يف جماال  ٦٦٢يوجد أكثر من  -٣٩

 تتفاع  حلستمرار مع هيئة الضمان ايجتماع .

 (٣٧)احلد م  الفقر والتنمية يف املنادق الريفية واملنادق األقل منوا    
حلألواماار الدائماااة   والقااانون املتعلااق ياارانتتااوخى خطااة ر يااة التنميااة الوةنيااة العشااارينية إل -٤٠

  والقانون املتعلق بربام  التنمية ايقتصادية وايجتماعية والثقافياة  احلاد (٣8)خلطط التنمية الوةنية
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ماان الفقاار وحتقيااق العدالااة ايجتماعيااة وتنميااة املناااةق الريفيااة واملناااةق األقاا  منااواً. وفيمااا يلاا  أهاام 
 ال:التدابت اليت اعتمدهتا اإلدارات املعنية يف هذا اجمل

إنشاااء وتطااوير جمموعااات ماان األساار املعيشااية الاايت  :اهليئااة احلنوميااة للرعايااة ايجتماعيااة •
جمموعة(؛ وخطاة التمنان اجملتمعا  ماع اتباا   ا   ١ ٢٠٠إ   ٩١٤تعيلها امرأة )من 

حالة(؛ وإنشاء وتوسيع مراكز رعاياة األةفاال يف  ١٥٧إ   ١١٣للحد من الفقر )من 
مركاااازاً(   ٢٥٠إ   ٢٢٥نطويااااة علااااى أضاااارار وغاااات الرمسيااااة )ماااان املساااااكن اذرومااااة وامل

 ؛ذل  وغت
: نقاا  ملنيااة األراضاا  الزراعيااة ماان األراضاا  الوةنيااة واحلنوميااة إ  األفااراد و ارة الزراعااة •

الاااذين ميلناااون مسااااحات صاااضتة مااان األراضااا  أو ي ميلناااون أي أراض؛ ونقااا  ملنياااة 
 ذلا (  يع )الزراعة والصناعة واخلادمات  وغاتاألراض  إ  مقدم  الطلبات ملختل  املشار 

 ؛ي سيما إ  القروين والرح  واألسر املعيشية اليت تعيلها امرأة
: توفت حزش داعمة لساب  العايا؛ وتاوفت اخلادمات الصاحية منة اإلماش اخلمي  لإلغاثة •

زش )مباا يف ذلاا  خاادمات التمااريا للمرضااى الاذين حيتاااجون إ  املساااعدة يف املناازل وحاا
شااااخع(؛ وتااااوفت التاااا من  ٥٧ ٧٠٠داعمااااة للمرضااااى املصااااابن أبمااااراض حللضااااة اخلطااااورة )

مالياان شااخع(  ٣مليااون شااخع( والرعايااة التنميليااة مللتمساا  املساااعدة ) ١األساساا  )
شاخع سانوايً(؛ ودعام اساتدامة العمالاة  ١ ٥٠٠ ٠٠٠والت من ضد احلواد  )ألكثار مان 

 ٢٤٩ ٦٣٤ عما  وحتقياق ايكتفااء الاذايت لاا فرصاة ٤٥٩ ١٧٥األعمال )إًاد  ورايدة
ايكتفااااء الاااذايت ؛ ومتنااان األسااار املعيشاااية الااايت تعيلهاااا امااارأة وحتقياااق (٣٩)أسااارة معيشاااية(

اخلااادمات التعليمياااة ألةفاااال  -شاااخع(؛ وتاااوفت خااادمات التااادريم  ١ ١8٧ ١٠8) هلاااا
اجملانيااااة  وإنشاااااء  والقضااااائيةاألسااار املعيشااااية الاااايت تعيلهااااا اماااارأة؛ وتقاااادمي املساااااعدة القانونيااااة 
  منتباً(؛ ٣٧٥مناتم لتقدمي خدمات املساعدة القانونية يف مجيع أ اء البلد )

: تقاادمي خاادمات واسااعة مرسسااة بركااات التابعااة للمقاار التنفيااذي لقيااادة اإلماااش اخلمياا  •
  النطاق يف املناةق األقا  مناواً يف جماايت التمنان ايقتصاادي ورايدة األعماال واهلياكا

 .(٤٠)األساسية والصحة  فضاًل عن الت من والدعم الثقايف

 (٤١)احلق يف العمل  
للعمالااة املسااتدامة علااى أساااس املسااااواة يف  (٤٢)وضااعت احلنومااة قااوانن ولااوائ  شااااملة -٤١

 احلصول على فرص العم   وبدأت نفاذ هذه القوانن.
عااادل املشااااركة ايقتصاااادية إ  أن م ٢٠١8وتشااات نتاااائ  استقصااااء القاااوة العاملاااة لعااااش  -٤٢

يف املائااة  ٣8.٢  وأنااه ارتفااع ماان ٢٠١8إ  عاااش  ٢٠١٥للماارأة والرجاا  شااهد افاهاااً متزايااداً ماان عاااش 
   نشا ٢٠١8و ٢٠١٥. ويف الفقة ما بان عاام  ٢٠١8يف عاش يف املائة  ٤٠.٥إ   ٢٠١٥يف عاش 

 .(٤٣)اعة والزراعةامزء األكرب من العمالة على التوايل يف قطاعات اخلدمات والصن
 وفيما يل  بعٌا من التدابت الرامية إ  إًاد فرص العم : -٤٣

 تنفيذ خطة العمالة الريفية والبدوية؛ •
 من  التسهيالت املصرفية؛ •
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 دعم برام  ايكتفاء الذايت؛ •
 توظي  العمال؛ •
 وحدة؛ ١ ٢٥8تشييد وفهيز أماكن تتمتع حليكتفاء الذايت من أج   •
 ؛(٤٤)تنفيذ برام  تيست التوظي  •
  ايدة حصة املرأة يف التوظي  يف اإلدارات احلنومية؛ •
 ؛(٤٥)ختصيع اعتمادات كبتة إلًاد فرص العم  للفئات الضعيفة والنساء •
بدء تشضي  مركز مبادرة تنمية وتسريع األعمال للمرأة؛ وتقوية الرابطات النسائية الريفياة  •

 اء لألعمال؛وتعاو ا؛ وتطوير رايدة النس
  مبااا يف ذلاا  ماان أجاا  املسااتوةنات غاات (٤٦)تقاادمي تاادريبات متخصصااة وتقنيااة ومهنيااة •

الرمسية )الري (  والقروين  والرحا   واملنااةق األقا  مناواً واملنااةق احلدودياة  وامناود يف 
اااا  امامعااااات  وةااااال  امامعااااات؛ والتمناااان الااااوظيف  للمتضااااررين  الثننااااات  وخًر

 يف اجملمو ؛ ٣ ٣١٧ ٠١٣اجتماعياً؛ 
 ؛(٤٧)دعم الشرو  يف تنفيذ خطط الشركات الناشئة بنُه  توظي  الشبا  •
 تطوير التعاون مع املنامات غت احلنومية واممعيات اخلتية دعماً إلًاد فرص العم ؛ •
 رابطة. ١ 8٣٦إ   ١ ٢٤8دعم الرابطات العمالية و ايدة عددها من  •

 (٤8)حقوق املرأة  
اإلسااالمية حقااوق املاارأة الثقافيااة وايجتماعيااة وايقتصااادية واملدنيااة  إياارانعااز ت مجهوريااة  -٤٤

 والسياسية حلعتبار ذل  عنصراً رئيسياً يف سياستها الوةنية ووضع القوانن والتخطيط.
وفيما يل  أهم املققحاات التشاريعية الايت اعُتمادت أو امارياة صاياغتها  مان أجا  محاياة  -٤٥

 وق املرأة:وتعزيز حق
 (؛٢٠١٦القانون املتعلق افا ساعات العم  للنساء ذوات الاروا اخلاصة ) •
 النار يف عدة أحناش بش ن حقوق املرأة يف ميثاق حقوق املواةنة؛ •
موافقااااااة احلنومااااااة علااااااى النهااااااوض بصااااااحة النساااااااء والفتيااااااات وحيااااااويتهن ماااااان خااااااالل  •

 ؛٢٠١8 الرايضة 
يف املائااااة ماااان  ٣٠احلنومااااة بتخصاااايع  قاااارارات اجمللااااس اإلداري األعلااااى الاااايت تطالاااام •

املناصاااام اإلداريااااة للنساااااء  فضاااااًل عاااان اختيااااار وتعياااان املااااديرين الفنياااان علااااى أساااااس 
 النفاءات العامة واملتخصصة املطلوبة بصرا النار عن نو  امنس؛

 مشرو  القانون املتعلق اماية املرأة من العن ؛ •
ياااااة املتزوجاااااة مااااان يرانأةفاااااال املااااارأة اإلمشااااارو  القاااااانون املعااااادل لقاااااانون حالاااااة جنساااااية  •

 .(٤٩)٢٠١8 أجنر 
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 التوازن بني اجلنسني  
ماان قااانون خطااة التنميااة الوةنيااة السادسااة بشاا ن التمناان ماان  ١٠١اسااتناداً إ  املااادة  -٤٦

أتسيس األسرة والنهوض بوضع املرأة يف مجيع اجملايت  أعدت انئبة الرئيس لشرون املرأة واألسرة 
عزيز وضع املرأة واألسرة مان خاالل حتدياد مرشارات للتاوا ن بان امنسان  والتشااور وثيقة بش ن ت

 مرشراً رئيسياً. ٢8ةاور و 8مع اجملتمع املدين  يف إةار 

 التعليم  
ماان يف املائااة  ٤٣.٩8ايرتفااا . وميياا  افاااه مشاااركة املاارأة يف التعلاايم العااايل يف البلااد إ   -٤٧

اإلان . وتبلاغ نسابة النسااء مان املاوظفن األكاادميين حلمامعاات  يف  الطلبة امامعين حالياً مان
. ومتثاا  املاارأة ٢٠٠٩يف املائااة منااذ عاااش  8يف املائااة  مسااالة  ايدة بنساابة  ٢٤مجيااع أ اااء البلااد  

 يف املائة من النساء العامالت احلاصالت على التعليم العايل. ٣٠ و 

 (٥٠)عمل املرأة  
 ١٦.٤إ   ٢٠١٣يف عاااش يف املائاة  ١٢.٤كة ايقتصاادية للمارأة ماان املشااار ارتفاع معادل  -٤8

  معاارباً عاان افاااه تصاااعدي. وارتفااع معاادل توظياا  النساااء يف القطااا  ٢٠١8 يف عاااشيف املائااة 
  لااا يشاات ٢٠١8يف املائااة يف عاااش  ٤١.٦٧إ   ٢٠٠٩يف عاااش يف املائااة  ٣٤.٦٤ احلناوم  ماان

من رائدات  ٤ ٠٠٠املرأة يف الوظائ  احلنومة. ويوجد أكثر من إ  افاه تصاعدي يف مشاركة 
مركازاً يف مجياع أ ااء البلااد  وتباشار هاذه املراكااز  ٢٢٣. وأنشا  حااىت اآلن (٥١)األعماال العاامالت
 يف املائة منها رائدات أعمال. ٢٠أعماهلا  ويدير  و 

 (٥٢)وجود املرأة يف مناصب صنع القرار ومشاركتها السياسية  
 ٢٠١٧يف عاااااش يف املائااااة  ١٤.٩املسااااتوايت  ماااان  رتفااااع عاااادد املااااديرات  علااااى مجيااااعا -٤٩
قاضاااية يف السااال  القضاااائ . ويف  ٩٧٠عمااا  أكثااار مااان ت. و ٢٠١8يف عااااش يف املائاااة  ١8.٣ إ 

  ارتفاع متوساط عادد توظيا  اإلان  كقاضايات يف السانة ٢٠١٧و ٢٠١١ الفقة ما بان عاام 
ء املرشااااحات والنساااااء املنتخبااااات يف امولااااة اخلامسااااة ماااان يف املائااااة. وبلااااغ عاااادد النسااااا ٣بنحااااو 

على التوايل. وفا   و ثلت املرشاحات  ٤ ٠٢٩و ١٥ ٤٩١( ٢٠١٧انتخاحلت جمالس املدينة )
 وصاااادرت هلاااااحاااازحلً  بواسااااطة نساااااء بصاااافة خاصااااة   ١٤مبقاعااااد. وأنشاااا  حااااىت الوقاااات الااااراهن 

 امرأة. ١٥ ٠٠٠ات السياسية تصاري . ويتااو  عدد اإلان  العضوات يف األحزا  وامماع

 متكني املرأة  
مااان قاااانون خطاااة  8٠يف أثنااااء التطاااورات الااايت حااادثت مااارخراً  ومتشاااياً ماااع تنفياااذ املاااادة  -٥٠

التنمية الوةنية السادسة  أنشئت فرقة العم  الوةنية املعنية بتمنان النسااء املعايالت ألسارهن يف 
 جمال إًاد فرص العم  ورايدة األعمال.

ذت هيئااة التضااامن ايجتماااع  يف هااذا الصاادد بعااا التاادابت  مبااا يف ذلاا  إنشاااء واختاا -٥١
(  ووضااااااع مبااااااادئ توجيهيااااااة ٥٦٣إ   ٣8٦وتطااااااوير عيااااااادات املرشاااااادين ايجتماااااااعين )ماااااان 

خطاااااً  ١٥للتاااادخالت املتخصصااااة حلمايااااة الفتيااااات املعرضااااات لألضاااارار ايجتماعيااااة  وتشااااضي  
ايجتماااااع  والاااادعم ايجتماااااع  للمطلقااااات  - ساااا ساااااخناً بشاااا ن الطااااالق لتقاااادمي الاااادعم النف
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ايجتمااااااع  والااااادعم  - مركااااازاً لتقااااادمي الااااادعم النفسااااا  ٢١وأةفااااااهلن يف املقاةعاااااات  وتشاااااضي  
مراكااز لتمناان  ٣ايجتماااع  للفتيااات واألساار يف شااراكة مااع املنامااات غاات احلنوميااة  وتشااضي  

 ٥٥ مركاازاً  وتشاااضي  ٣٤٦النساااء والفتيااات املتضااررات  و ايدة عاادد مراكاااز الطااوارئ ايجتماعيااة إ  
 وةنات الريفية.قاعدة لتقدمي اخلدمات ايجتماعية يف مناةق ايستيطان غت الرمس  واملست

 جترمي العنف ضد املرأة  
حلإلضافة إ  فرمي العن  ضد املرأة يف قانون العقوحلت اإلساالم  وقاانون محاياة األسارة  -٥٢

(  يااانع مشااارو  القاااانون املتعلاااق اماياااة املااارأة مااان العنااا   الاااذي ميااار ٢٠١٢)املعتماااد يف عااااش 
 للتصديق عليه  على ضماانت فعالة بتوفت احلماية.حلملراح  النهائية املطلوبة 

ولتمناان أفااراد األساارة املعيشااية  تقاادش هيئااة الضاامان ايجتماااع  دعماااً عالجياااً قانونياااً  -٥٣
ساعة إ  أفراد األسر  مان خاالل إنشااء  ٢٤ونفساً ويف جمال الطم النفس  حلجملان وعلى مدار 

 ٢٠١٥عايااة اهليئااة. وخااالل الفااقة مااا باان عااام  أماااكن  منااة لألمهااات واألةفااال اخلاضااعن لر 
امااااارأة يف املتوساااااط مااااان ضاااااحااي العنااااا  املنااااازيل وأةفااااااهلن خااااادمات  ١ ٥٠٠تلقااااات  ٢٠١8و

 مناانً  مناً. ٢8متخصصة  يف السنة  يف 
وأنشااا  انئااام رئااايس امهاااا  القضاااائ  للمسااااعدة ايجتماعياااة ومناااع امااارائم  مااان أجااا   -٥٤

( مبااا يف ذلاا  ٢٠١٥ة املعنيااة مبنااع العناا  علااى الصااعيد الااوة  )منافحااة العناا   اللانااة الوةنياا
 .(٥٣)العن  العائل   ودأ  على إجراء عمليات املتابعة ملختل  التدابت املتخذة

 تعزيز املنظمات االجتماعية املعنية ابملرأة واألسرة  
اماة تعااون مذكرات تفااهم إلق ٣٠٤أبرمت انئبة الرئيس لشرون املرأة واألسرة حىت اآلن  -٥٥

مشااااقه مااااع املنامااااات غاااات احلنوميااااة  يف مجيااااع أ اااااء البلااااد  اعتباااااراً ماااان النصاااا  الثاااااين ماااان 
  ُأخاذت فيهاا بعان ايعتباار قضاااي خمتلفاة تتعلاق حللتعااون  بنااء ٢٠١٧وحاىت عااش  ٢٠١٣ عاش

 على الطلم  وإمناانت تل  املنامات.

 (٥٤)حقوق الطفل  
(  ٢٠١٥نات صاياغة وثيقاة شااملة بشا ن حقاوق الطفا  )بعد تقدمي التقرير السابق  كا -٥٦

وإعااداد مشاارو  قااانون بشاا ن محايااة األةفااال واألحاادا  ماان باان التاادابت املهمااة املتخااذة يف هااذا 
اجملاااال. وحليساااتناد أيضااااً إ  خطاااة التنمياااة السادساااة  تناااون احلنوماااة مرغماااة علاااى  ايدة محاياااة 

الذين ليس لديهم وص  واليتامى وأةفال الشوار   أغذية األةفال  من أج   ايدة محاية األةفال
 (  وتنايم شرون أةفال الشوار  والعمال األةفال وخفا عددهم.٧8)املادة 
وأنشاا ت جهااة التنساايق الوةنيااة لتنفيااذ اتفاقيااة حقااوق الطفاا  هيئااات لاثلااة  حليسااتفادة  -٥٧

ات  مااان أجااا  تعزياااز مااان قااادرات مناتااام شااارون املااارأة واألسااارة التابعاااة ملناتااام حنااااش املقاةعااا
 حقوق الطف   بضرض التنسيق واإلشراا على أداء اإلدارات التنفيذية يف املقاةعات األخرى.

يف إعداد القانون املتعلق بتحدياد حالاة مواةناة األةفاال  ٢٠٠٦ويتقدش العم  منذ عاش  -٥8
اري أيضااً تعادي  القاانون يف الربملاان مان أجا  إيراناملولودين من  واج امرأة  ية من رج  أجنار. ًو

 عاماً. ١8من  املواةنة لألفراد قب  بلوغهم 
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 حظر التمييز ضد األدفال  
لان ي وصا    عامااً  ١8تمتع مجيع األشخاص الذين تق  أعمارهم عان وفقاً للقانون  ي -٥٩

هلم أو لن كان أوصيا هم سيئن  بصرا الناار عان ديانهم وأصالهم اإلثا  وجنسايتهم  اادمات 
الرعايااااة الصااااحية والتعلاااايم والعااااالج الطاااار ومصاااااري  املعيشااااة والوصاااااية. ويتمتااااع أيضاااااً أةفااااال 

 ضطاء خدمات الرعاية ايجتماعية اجملانية.الالجئن واملهاجرين اذرومن ب
وفيما يتعلق أبةفاال الشاوار  والعماال األةفاال  يقادش مركاز إدارة أةفاال الشاوار  التاابع  -٦٠

هليئااة الضاامان ايجتماااع   مبشاااركة املنامااات غاات احلنوميااة املهتمااة  خاادمات احلمايااة والرعايااة 
علااى األساارة واآلخاار يهاادا إ  احلااد ماان  ايجتماعيااة حلجملااان  ماان خااالل  ااان أحاادًا يركااز

يف املائاة يف املتوساط مان أةفاال الشاوار   ٦٠ايجتماع . وامدير حلإلشاارة أن  - الضرر العقل 
ياااة إلااايهم نفاااس أناااوا  يرانوالعماااال األةفاااال حيملاااون امنساااية األجنبياااة  وقاااد قااادمت احلنوماااة اإل

 للمباادأ اإلنساااين ويف ظاا  احااقاش حقااوق يااون  وفقاااً يراناخلاادمات الاايت يسااتفيد منهااا األةفااال اإل
الطفاا   بصاارا النااار عاان خصائصااهم القوميااة واإلثنيااة والدينيااة واللضويااة. ويف الساانوات املمتاادة 

خدماااااة مااااان خااااادمات رعاياااااة األةفاااااال  ٥ ٠٠٠  جااااارى تقااااادمي ٢٠١8و ٢٠١٥عاااااام   بااااان
 املتخصصة سنوايً.

 حظر العنف ضد األدفال ومنعه  
ملختلفة احلاجة إ  حسن تصرا الوالدين أو األوصياء القانونين ماع تركد قوانن البلد ا -٦١

مشارو  قاانون ”مان  ١. وامدير حلإلشارة أنه ًرى وفقاً للمادة (٥٥)األةفال ومنع سوء معاملتهم
حتدياااد أي ناااو  مااان ساااوء املعاملاااة وايساااتضالل ايقتصاااادي  وإباااراش  “محاياااة األةفاااال واملاااراهقن
والبضااااء  وأي شااان  مااان أشااانال ايساااتضالل امنسااا   وأي اساااتضالل  الصااافقات والبيع/الشاااراء 

ري فرمي ما سيق استناداً إ  املادة   .١٠فاض  ومنشورات إحلحية  ًو
وتقااادش إدارة الطاااوارئ ايجتماعياااة التابعاااة هليئاااة الضااامان ايجتمااااع   ومراكزهاااا الباااالغ  -٦٢

مات الداعمااة لألةفااال ضااحااي العناا  مركاازاً يف مجيااع أ اااء البلااد  ةائفااة ماان اخلااد ٣٥٠عااددها 
األةفااال املعرضاان لساااوء املعاملااة  والعمااال األةفاااال وأةفااال الشااوار  الاااذين يعيشااون ظروفااااً  أو

صاااااعبة وشااااااقة  فضااااااًل األةفاااااال الاااااذين يعاااااانون يف أثنااااااء الناااااوار  واملصاااااائم امماعياااااة. ويف 
املائاة مان الفئاة املساتهدفة يف  ٦  بلضت نسبة األةفال الذين يعانون من العنا   او ٢٠١8 عاش

 الربانم . من هذا
 وتشم  املبادرات الداعمة األخرى يف هذا اجملال ما يل : -٦٣

إنشاااء غاارا التحقيقااات اخلاصااة واذاااكم امنائيااة يف امهااا  القضااائ  للنااار يف جاارائم  •
 ايعتداء على األةفال؛

 ؛٢٠١٧يه إنشاء فريق عام  ملنافحة إساءة معاملة األةفال  حزيران/يون •
لإلبااال   ٣٠٠٠٣٦٣٦باادء خدمااة الرسااائ  النصااية القصااتة علااى اخلااط الساااخن رقاام  •

 عن حايت إساءة معاملة األةفال؛
 )الرمز( يف جمال منع العن  ضد األةفال. “Namaad”قياش و ارة التعليم بتنفيذ خطة  •
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 احلماية القانونية والقضائية  
(  ٢٠١٥( وقانون اإلجاراءات امنائياة )٢٠١٣مع اعتماد قانون العقوحلت اإلسالم  ) -٦٤

جااارى الااانع علاااى أشااانال للحماياااة اخلاصاااة متفقاااة ماااع الصااانوه الدولياااة مااان أجااا  األةفاااال 
 واألحدا  يف اإلجراءات القضائية  مبا يف ذل  ما يل :

إلضاء عقوبة القصاص واحلد  على املدعى عليهم دون الثامنة عشرة مان العمار  إذا كاانوا  •
بيعاة امرمياة املرتنباة أو حارها/منعهاا؛ أو إذا كاان هنااه شا  يف مادى غت مدركن لط
 ؛(٥٦)منائهم ورشادهم

 النار يف أحناش خاصة بش ن التفرقة يف املعاملة؛ •
 تنلي  فرو  خاصة ملناتم املدع  العاش واذنمة؛ •
ية؛ •  وضع نااش للمسرولية امنائية التدًر
 معيار النمو الذه ؛تعدي  سن املسرولية امنائية على أساس  •
تطبياق جمموعاة متنوعااة مان البادائ  اإلصااالحية والتعليمياة للساان مثاا  تساليم األةفااال  •

 سنوات؛ ٥لألسرة  أو حازهم يف مراكز إعادة الت هي  لقبيتهم ملدة ي تتااو  
 اسااتخداش إجااراءات التصاادي امنائيااة بتهيئااة الفاارص  والقتياام إلجااراءات مرسسااية قانونيااة •

  تعليااق اذاكمااة  وأتجياا  تنفيااذ احلناام  وتعليااق العقوبااة يف مراحاا  خمتلفااة جدياادة مثاا
 اذاكمة؛ من

 إمنانية تنرار إعادة النار يف األحناش وقرارات اذاكم بعد صدور احلنم. •

 حظر الزواج القسري والزواج املبكر  
 ٥٠رة أن املاادة فيما يتعلق برفاع احلاد األدل لسان  واج الفتياات والفتياان  ًادر حلإلشاا -٦٥

  فرش بعا حايت الزواج املبنر. كماا أن ٢٠١٢من قانون محاية األسرة  الذي اعُتمد يف عاش 
التضتات الثقافياة وايجتماعياة يف البلاد وارتفاا  مساتوى تعلايم الفتياات والنسااء أداي إ  رفاع احلاد 

بناار يف بعااا املاادن األدل لساان الاازواج. ومااع ذلاا   فقااد أفيااد عاان بضااع حااايت ماان الاازواج امل
واملنااااةق األقااا  مناااواً  حااادثت حتااات أتثااات بعاااا التقالياااد والثقافاااات القاصااارة. وساااتاري يف هاااذا 

 الصدد مشاهدة  اثر إًابية بفض  امهود اماري بذهلا من خالل الربام  التعليمية والثقافية.

 (٥٧)تشجيع األلعاب الرايضية  
تشااييد اهلياكاا  األساسااية للمرافااق الرايضااية  ًااري تشااايع األلعااا  الرايضااية ماان خااالل -٦٦

وحتديثها  وتنمية الرايضاات الريفياة والبدوياة  وحتسان إمنانياة وصاول النسااء إ  املرافاق الرايضاية 
مركاز رايضا  ريفا  يف مجياع أ ااء البلاد  و ايدة  ٣ ٠٠٠وتشايع الرايضة امماهتية  وإنشااء وفهياز 

مركاز رايضا  بضارض تعزياز  ٥ ٢٠٠احتاداً  وإنشاء  ٤٩إ   ٤٥من عدد ايحتادات الرايضية النسائية 
مركازاً رايضاياً  ٤١١ الصحة واحليوية يف خمتل  منااح  احليااة  مباا يف ذلا  مان أجا  املسانن  ووجاود

 .(٥8)خمصصاً لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 احلقوق املدنية والسياسية -هاء 
 (٥٩)حقوق الالجئني وداليب اللجوء  

اإلسالمية ها  راباع أكارب بلاد يف العاات يف استضاافة ةاالر اللااوء. وتازود  رانإيمجهورية  -٦٧
الالجئااان وةاااالر اللااااوء  علاااى الااارغم مااان امااازاءات اينفرادياااة واماااائرة املفروضاااة عليهاااا   إياااران

حللقاادر املناساام ماان املااوارد املتنوعااة يف جمااال التعلاايم والرعايااة الصااحية وسااب  العاايا واإلساانان  
ضاائيلة جااداً  إياارانذلاا . وحيااد  هااذا علااى الاارغم ماان أن املساااعدة الدوليااة املقدمااة إ  إ   ومااا
 .إيرانيف املائة من التنالي  اليت تتنبدها  ٣تضط  سوى أق  من  وي
 وفيما يل  أهم التدابت املتخذة دعماً لالجئن وةالر اللاوء: -٦8

 إنشاء  ليات للرصد وفر  املعلومات؛ •
 ؛(٦٠)٢٠١٦ائ  املتعلقة بتعليم الرعااي األجانم يف عاش املوافقة على اللو  •
 ؛(٦١)تضطية الرعااي األجانم املقيمن يف البلد حللت من الصح  •
شخع. مجياع الالجئان األةفاال  ٩٠ ٠٠٠التضطية بت من الضمان ايجتماع  لنحو  •

 الالجئن؛ذوي اإلعاقة مشمولون حللت من الصح  حللتعاون مع مفوضية شرون 
مراكااااز ةبيااااة يف املقاةعااااات الاااايت يقاااايم فيهااااا املهاااااجرون  واإلمااااداد حلألدويااااة  ٧إنشاااااء  •

 مركزاً صحياً يف املدن املضيفة؛ ٩٢ واملعدات الال مة لا
يجئااااً وةالااام ماااوء وإصااادار أكثااار  ٢١ ١٥١ تاااوفت التااادريم والتمنااان الاااوظيف  لاااا •

ن أفااراد األساارة املهاااجرة  تاارخيع عماا  ملااا ي يقاا  عاان فاارد واحااد ماا ٢٧٠ ٠٠٠ ماان
 وتنفيذ دورات تدريبية لتمنينهم من العودة الطوعية إ  البلدان األصلية؛

 التعاون مع مفوضية شرون الالجئن؛ •
يااة الاايت تنفااذها املنامااات غاات  • تقاادمي الاادعم املااايل والتنفيااذي لألنشااطة اإلنسااانية والقًو

 احلنومية؛
دعم حلخلادمات الصاحية والتعليمياة وساب  العايا قياش املنامات غت احلنومية بتقدمي الا •

 .(٦٢)وغت ذل  من أشنال الدعم إ  املشردين

 (٦٣)حرية الرأي والدي  وحقوق األقليات  
مااااان ميثااااااق حقاااااوق املواةناااااة حقاااااوق  ١١٠  و٩٧  و٧٧  و٣٣  و١٠تااااادعم املاااااواد  -٦٩

واألعاااراق واينتمااااءات ايجتماعياااة والسياساااية  وحتاااار يف هاااذا الصااادد أي  (٦٤)األقلياااات الدينياااة
نااو  ماان نشاار النراهيااة  وي ساايما ضااد األةفااال  والتمييااز يف العماا   والتمييااز يف احلصااول علااى 

 السياسااية  املعلومااات واألعمااال التااريااة واملعرفااة ضااد األقليااات وامماعااات العرقيااة أو ايجتماعيااة أو
 ق يف التواص  الثقايف املتبادل.وتشدد على احل

 وفيما يل  أهم التدابت اليت اعُتمدت  يف مجلة أمور أخرى: -٧٠
 ؛٢٠١8القانون املتعلق بعضوية األقليات الدينية يف جمالس املدن  متو /يوليه  •
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فاارمي إهانااة مقدسااات األداين املعااقا هبااا يف اً مااواد ماان قااانون التعزياارات: ًااري أيضاا •
 شان  الدستور  والتطرا اإلثا   والعرقا   والادي  الاذي ياردي إ  النراهياة والعنا   وأي

 من أشنال املساعدة املالية املقدمة من أج  هذه األنشطة؛
تتمتااع األقليااات الدينيااة املعااقا هبااا حلحلاارايت الضاارورية ألداء شااعائرها الدينيااة والعرقيااة  •

 ؛(٦٥)لألداينوالتمس  االة أفرادها الشخصية ك تبا  
ختصاااايع ميزانيااااات خاصااااة ومساااااًات ماليااااة خمتلفااااة ملراكااااز خاصااااة وجمموعااااات ماااان  •

 ؛(٦٦)األقليات الدينية
 ختصيع مخسة مقاعد برملانية لألقليات الدينية بصرا النار عن نسبتها من السنان؛ •
رابطااة ماان أجاا  تنفيااذ أنشااطة اجتماعيااة ومدنيااة  ٥8 ماان  تااراخيع مباشاارة النشااا  لااا •

 ؛(٦٧)وثقافية
احلصاول علاى املنشاورات والصاحافة اخلاصاة لتاوفت املعلوماات للماتماع وأتباا  دايانهتاام  •

 ؛(٦8)مراكز للنشر ٥صحيفة أسبوعية وشهرية وجمالت فضاًل عن  ٢٠إبصدار 
من مدارس األقلياات الدينياة اخلاصاة ماع متتعهاا حلحلاق يف الدراساة يف مجياع  ٩٣تشضي   •

هااااذه األقليااااات للدراسااااة علااااى خمتلاااا  املراحاااا  املاااادارس. والفرصااااة مهياااا ة أيضاااااً أماااااش 
األكادميياة. وحلمايااة أدبياات األقليااات املعاقا هبااا وثقافاهتاا  أُعاادت هلاا دورات للتعلاايم 

 ؛(٦٩)يةيرانالعايل يف امامعات اإل
تطبيااق اللااوائ  اذليااة  وفقاااً للاادين  ضاامن حاادود ساالطة جمااالس املاادن يف املناااةق الاايت  •

ااان ة يف (٧٠)ذه األداين األغلبياااةيشااان  فيهاااا أتباااا  كااا  مااان هااا مااان  إياااران. وي يُعتااارب السخ
األقليات الدينية  ب  يعتربون  يف الواقاع  جازءاً مان اجملتماع املسالم. وميتلا  السخان ة أكثار 

   وهو عدد كبت جداً حلملقارنة مع السنان الشيعين؛إيرانمساد يف  ١٥ ٠٠٠من 
 تعين الرئيس ملستشار لشرون السخن ة؛ •
 تعين السخن ة يف املناصم العليا مث  السفراء ونوا  الو راء والقضاة واذافان  وما إ  ذل . •

 املذاهب  
ين  يارانإ  جانم األقليات الدينية املعقا هباا  ًاري احاقاش حقاوق مجياع املاواةنن اإل -٧١

 ٢٣  ٢٢  و٢٠  و١٩و  ١٤  و١٣  و١٢  و٣للمباااادئ اً مباااا فيهاااا أتباااا  الطائفاااة البهائياااة. ووفقااا
ين جبميااع حقااوق املواةنااة. والبهااائيون يف األساااس فاار  سياساا  يااران  يتمتااع مجيااع اإلالدسااتور ماان

عاان ضاامان احااقاش حقااوقهم األساسااية كمااواةن يف  إياارانولاايس دينياااً. وتعاارب حالااة البهااائين يف 
 .(٧١)وعن التقيد هبذا احلق إيران
أبن البهااائين ةرومااون ماان احلصااول علااى فاارص  وعلااى الاارغم ماان ايدعاااءات الاايت تفيااد -٧٢

مان الدساتور علاى تاوفت التعلاايم  ٣٠التعلايم العاايل  فادر اإلشاارة إ  النقاا  التالياة: يانع املبادأ 
والقبياااة البدنياااة حلجملاااان للامياااع  علاااى مجياااع املساااتوايت  وتيسااات وتعمااايم التعلااايم العااااش والتعلااايم 

باااات احلنوماااة. وعاااالوة علاااى ذلااا   توجاااد قاااوانن ولاااوائ  العاااايل  حلعتباااار ذلااا  واجبااااً مااان واج
  معتقاده . فاذذا احاقش هاذه القاواننُّ أيخ شاخع  بصارا الناار عان ديناه أوإيرانللمراكز التعليمية يف 

 ي مينن ألحد أن حيرمه من حقوقه.
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 (٧٢)حرية األحزاب والتجمعات والتعبري واحلصول على املعلومات واحلق يف املشاركة السياسية  
 أنشااطة األحاازا  واممعيااات” بااا   ووفقاااً للقااانون املتعلااق٢٧و ٢٦لتنفيااذ مباادأي الدسااتور  -٧٣

  يااارذُّن أبي نشاااا  اجتمااااع  يف شااان  ٢٠١٦املعااادل يف عااااش  “والرابطاااات واألقلياااات الدينياااة
حلحلاااق يف  “قاااانون عمااا ”مااان  ١٣١أتسااايس حلاااز  أو مجعياااة أو رابطاااة. وتعاااقا أيضااااً املاااادة 

ات التاارية. واستناداً إ  القانون  تصدر كا  سانة عادة تصااري  جملموعاات خمتلفاة تنوين الرابط
ترخيصااً  ٣٤رابطة  وصادر  ٤٦  أنشئت ٢٠١8من الناس من أج  عقد التامعات. ويف عاش 

 تصرحياً. ٧٥وجرى متديد 
مان الدساتور  الاذي اعاقا حلحلاق يف حرياة التعبات   ٢٤ومتشياً ماع ُحسان تطبياق املبادأ  -٧٤

مان قاانون العقاوحلت اإلساالم  علاى عقوباة ي توقاع إي علاى األفاراد  ٦٠8نع املشار  يف املاادة 
 الذين يسيئون استخداش حرية التعبت إلهانة أشخاص  خرين.

ري حالياً فميع مشرو  قانون الصحافة الذي ينع على أحناش مهمة بشا ن محاياة  -٧٥ ًو
 خرى من تدابت احلماية:الصحفين واملراسلن. وفيما يل  تدابت أ

وساااائط إعاااالش  ٤حللفارساااية/النردية؛ إةاااالق  (٧٣)مااان وساااائط اإلعاااالش ١٦١إةاااالق  •
 من وسائط اإلعالش حللفارسية/األذربياانية؛ ٤٢١ حللفارسية/البلوشية؛ إةالق

 ٢٠١٥يف عااااااش  ٣ ٧٠٠ ايدة عااااادد وساااااائط اإلعاااااالش احلاصااااالة علاااااى تاااااراخيع مااااان  •
موقااااع  ٢ ٧٠٠وكالااااة أنباااااء  و ٤٢صااااحيفة  و ٣٥٠) ٢٠١8يف عاااااش  ١٠ ٦٠٠ إ 

 منشور أسبوع (؛ ٤ ٢٠٠شبن  إخباري  و
 ٢٠١٤منتباااااااً يف عاااااااش  ١٤8 ايدة عاااااادد وسااااااائط اإلعااااااالش األجنبيااااااة يف البلااااااد ماااااان  •

 ؛٢٠١8منتباً يف عاش  ١٧٠ إ 
يف  ٣٢٢إ   ٢٠١٥يف عاااااااش  ٢٩٣ ايدة عاااااادد الصااااااحفين املقيماااااان يف البلااااااد ماااااان  •

 .٢٠١8 عاش
النشار وحرياة احلصااول ”  أُعاد ناااش (٧٤)وفيماا يتعلاق حلحلاق يف احلصاول علاى املعلوماات -٧٦

 ٢٠١٩  وأعلااااان الاااارئيس يف أاير/ماااااايو وحزيران/يونياااااه ٢٠١٧يف متو /يوليااااه  “علااااى املعلوماااااات
 .(٧٥)أدلة أسلوبية بش ن قانون النشر وحرية احلصول على املعلومات ٤ عن
ال النااااس حلإلنقنااات وتقااادمي اخلااادمات  جااارى ومااان أجااا  حتسااان نوعياااة ومساااتوى اتصااا -٧٧

توسيع عرض نطاق الاقددات وتاوفت خادمات اميا  الثالات وماا بعاده للهاات  اذماول. وامادير 
إ   ٢٠١٥مليااون شااخع يف عاااش  ٣٢حلإلشااارة أن عاادد مسااتخدم  اإلنقناات ارتفااع ماان  ااو 

دوانت اإللنقونياااة يف البلاااد ملياااوانً حاااىت اآلن. كماااا أن عااادد املواقاااع الشااابنية واملااا ٤٦أكثااار مااان 
 .٢٠١8يف عاش  ١ ٠١١ ١١٤إ   ٢٠١٦يف عاش  8٥٧ ١٤٩ارتفع من 

من إرادة الشاعم  فضاالً عان تصاويت الشاعم املباشار  إيرانوتنبع أهم مرسسات احلنم يف  -٧8
علااى  عمليااة انتخابيااة ٣٥أو غاات املباشاار؛ وعلااى ماادى الساانوات األربعاان السااابقة  جاارت أكثاار ماان 

أجريات انتخااحلت  ٢٠١٧وحاىت عااش  ٢٠١٥نطاق البلد مبشاركة كثيفة من الشعم. ومنذ عااش 
 اإلسااالمية للماادن والقاارى  وانتخاااحلت ر سااية مجعيااة اخلاارباء  وجملااس الشااورى اإلسااالم   واجملااالس 

يف املائااة   ٧٣.٣٣يف املائااة  و ٦١.٦٤يف املائااة  و ٦٠.٩٦فيهااا نساابة  وبلضاات مشاااركة الشااعم
 .يف املائة على التوايل ٦٩.٢٦و
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  هباادا حتقيااق أكاارب مشاااركة ماان ٢٠١٧وأُعااد ميثاااق احلااوار السياساا  يف  ذار/مااارس  -٧٩
 بلد  مع القكيز على دور األحزا  واملنامات غت احلنومية.احلنومة واألمة يف إدارة ال

 (٧٦)إقامة العدل  
( واحاداً ٢٠١٥كان اعتماد قانون اإلجراءات امنائية امديد )الذي بادأ نفااذه يف عااش  -8٠

  ١١٣ من أهم التطورات يف الناااش القاانوين. ويطالام قاانون خطاة التنمياة الوةنياة السادساة يف ماواده
السااالطة القضاااائية بتاااوفت اخلااادمات القضاااائية مبزياااد مااان الدقاااة والسااارعة  وهتيئاااة  ١١٧  و١١٦و

فااارص متنافئاااة لوصاااول مجياااع املاااواةنن إ  اخلااادمات القضاااائية  وخفاااا عااادد امللفاااات الاااواردة  
ومناااع ارتناااا  امااارائم  واحلاااد مااان عااادد اجملااارمن  و ايدة تساااوية املنا عاااات عااان ةرياااق التحنااايم 

 يم وتطويرهااا  ووضااع نااااش تفتاايا للنشاا  عاان اينتهاكااات الاايت يرتنبهاااوإنشاااء مرسسااات التحناا
 القضاة واملوظفون القضائيون  وما إ  ذل .

  يُعهاااااد إ  جمااااالس تساااااوية املنا عااااات بتساااااوية ٢٠٠٧للقااااانون املااااانق  يف عاااااش اً ووفقاااا -8١
ن املنا عااااات وإحااااالل السااااالش والتوصاااا  إ  حاااا  وسااااط باااان األشااااخاص الطبيعياااان وايعتباااااري

 .(٧٧)غت احلنومية والنياانت

 (٧8)نظال قضائي رعال ومستقل ونزيه  
نزاهااة واسااتقالل الساالطة القضااائية  ٩٣و ٣يركااد قااانون اإلجااراءات امنائيااة يف املااادتن  -8٢

مااان مشااارو   ٥٧٧و ٥٧٦حيااااد القضااااة. وفااارش املااااد ن  ٣٧٢و ٤٢١والقضااااة  ويركاااد يف املاااادتن 
ات احلنومياااة األخااارى  بشاااىت املناصااام واملساااتوايت  يف الشااارون التعزيااارات تااادخ  اإلدار  قاااانون

 القضائية؛ وليس ألي سلطة حق التدخ  يف الشرون القضائية وحار تنفيذ األحناش.

 اإلجراءات العادلة واحملاكمة العادلة  
أتاااى قاااانون اإلجاااراءات امنائياااة حلبتناااارات يف افااااه التقياااد اقاااوق األفاااراد املشاااقكن يف  -8٣
راءات امنائيااة  مبااا يف ذلاا  املااتهم والضااحية  وماا ء الفراغااات القائمااة  مثاا : تنااايم املبااادئ اإلجا

؛ اشاااقا  محااا  ٧إ   ٢الااايت حتنااام ايدعااااء والااانع علاااى مباااادئ اذاكماااة العادلاااة يف املاااواد مااان 
(؛ اساااتاوا  ٣٠بطاقاااة هوياااة للماااوظفن املنلفااان إبنفااااذ القاااوانن أثنااااء أدائهااام ملهاااامهم )املاااادة 

(؛ وجاااود ةاااامن يف مااارحليت ايحتااااا  األويل ٤٢النسااااء والقص ااار عااان ةرياااق ضاااابطات )املاااادة 
(؛ ٥٠و ٤٩(؛ اتصاااال املتهمااان أبسااارهم بعاااد احتااااا هم )املااااد ن ٤8والتحقياااق األويل )املاااادة 

إجراء ايستدعاء وايحتاا  فقط على أساس حنم صادر عن سالطة قضاائية؛ إ حاة اإلمنانياة 
ات غاات احلنومياة للتبلياغ عاان امارائم يف جمااال حقاوق املاواةنن  ي ساايما فيماا يتعلااق أمااش املناما

 (؛ التعااويا١٩٧(؛ احلااق يف التاازاش الصاامت )املااادة ٦٦اقااوق األشااخاص املعرضاان للخطاار )املااادة 
(؛ فميااع امللفااات ٢٦١إ   ٢٥٥عاان ماادة ايعتقااال بعااد التربئااة ماان الااتهم املنسااوبة )املااواد ماان 

(؛ ٢٣8و ٢٣٧(؛ إلضاااء ايحتاااا  املرقاات )املاااد ن ٢٠٣يف اماارائم اخلطااتة )املااادة الشخصااية 
 (؛٢٦٥حتوياا  أماار اإلحضااار يرتنااا  جرميااة إ  أماار حليحتاااا  بضاارض املالحقااة القضااائية )املااادة 

(؛ فمياااع ٢8٥ حاااار حتقياااق املاااوظفن املنلفااان إبنفااااذ القاااانون ماااع األةفاااال واملاااراهقن )املاااادة
 (.٢8٦الشخصية لألةفال واألحدا  )املادة امللفات 
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وفيما يتعلق حلذاكمة العادلة يف امرائم اليت تردي إ  خسائر يف األروا   توجد مراح   -8٤
خمتلفااة يف عمليااة إصاادار األحناااش وتنفيااذها. فبعااد مرحلااة التحقيااق األويل  يصااُدر حناام أويل يف 

لقاانون اً اذنمة العليا )اضور ثالثة قضااة(. ووفقااذنمة ايبتدائية اضور ثالثة قضاة وتراجعه 
اإلجاراءات امنائياة  ًاري الانع علاى ةلام إعاادة إجاراءات اذنماة وةلام العفاو العااش والعفاو 

من هذا القانون  ويف احلايت اليت تنون فيها  ٤٧٧اخلاص يف درجة واحدة. واستناداً إ  املادة 
القضاااائ   يف ظاااروا معيناااة  أن يطلااام إعاااادة الناااار يف  العقاااوحلت  ائياااة  ًاااو  لااارئيس امهاااا 

 .(٧٩)الدعوى اليت صدر فيها حنم  ائ  عن اذنمة العليا
( فااازادت فياااه ٢٠١٧ويف جماااال منافحاااة املخااادرات  ُعااادل القاااانون )يف أيلول/سااابتمرب  -8٥

قااااع بشااادة كميااااة املخاااادرات املنتشاااافة يف أياااادي املتهماااان الاااايت تعرضااااهم لعقوبااااة اإلعااااداش  وي يو 
اإلعااداش يف املمارسااة العمليااة إي علااى ر سااااء عصاااحلت ايفااار حلملخاادرات أو هترياام األسااالحة 

أولئا  الااذين يسااتضلون األةفااال واألشااخاص ذوي اإلعاقاة العقليااة يف هترياام كميااات ضااخمة  أو
 من املخدرات. ويطبق هذا القانون أيضاً أبثر رجع .

 التطورات يف احلق يف االستعانة حمال  
  ٣٤٧  و٣٤٦  و١٩٥  و١٩٠  و٤8املاااواد  ينفااا  قاااانون اإلجاااراءات امنائياااة  يف  -8٦
ةااام  الاادفا  منااذ ايحتاااا   وحضااور ةاااش يف املرحلااة األو  ماان اإلجااراءات   حضااور ٣٤8و

وإمنانية تذكت املدع  العاش  عن ةريق اذاام   يف حالاة ةار  أسائلة مساتفزة  واحلاق يف اختياار 
عاوى امنائية  واحلصول على املسااعدة القضاائية يف حالاة عادش القادرة علاى حتما  اذام  يف الد

التناااالي   وحاااار عقاااد جلساااات اساااتما  دون حضاااور ةااااش رتااااره املاااتهم أو تعي ناااه اذنماااة يف 
 امرائم البالضة األًية.

عااات املنا   ماان أجاا  تااوفت إمنانياة إةااال  أةااراا Sanaaوقاد جاارى إةااالق املوقااع الشابن   -8٧
 اإلجراءات.  وةاميهم على ةتوايت ملفات اذنمة ومحاية خصوصية األةراا وتسريع

 حظر التعذيب واالعتقال التعسفي  
مااااان قاااااانون العقاااااوحلت اإلساااااالم   (8٠)١٦٩مااااان الدساااااتور واملاااااادة  ٣8وفقااااااً للماااااادة  -88
مااان  ١٩٥و ٦٠مااان قاااانون العقاااوحلت اإلساااالم  )التعزيااارات( واملاااادتن  ٥٧8( واملاااادة ٢٠١٣)

قاااااانون اإلجاااااراءات امنائياااااة  حُياااااار ساااااوء املعاملاااااة والتعاااااذيم والتخويااااا  واإلكاااااراه يف عملياااااات 
  ٥٧٠مان الدساتور واملاواد  ٣٢ايستاوا  والتحقيق  وتقتام علاى ذلا  عقوباة. وحتاار املاادة 

ماان قااانون اإلجااراءات امنائيااة   ١8٩ماان قااانون العقااوحلت اإلسااالم   واملااادة  ٥8٣  و٥٧٥و
  أي شان  ٢٠٠٤  قانون احقاش احلرايت القانونية ومحاية حقوق املواةنة املعتمد يف عااش وكذل

 من أشنال احلبس وايعتقال التعسف  والتعذيم على أيدي السلطات. 

 حظر املقاضاة على التعبري ع  الرأي   
  التقياد استناداً إ  العديد مان مباادئ الدساتور واألحنااش امنائياة  يساتند ايحتااا  إ -8٩

حللقااااوانن ورضااااع ألمااااار إحضااااار قضاااااائ  واضاااا  وشااااافاا  بعيااااداً عااااان أي أغااااراض شخصاااااية 
تعساااا  يف اسااااتعمال الساااالطة  أو فاااارض أي شاااان  ماااان أشاااانال العناااا   ووفقاااااً ملبااااادئ  وأي

 العادلة. اذاكمة
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 حقوق السجناء  
قائياة والتثقيفياة تلزش خطة التنمية الوةنية السادسة اهليئاة احلنومياة للسااون والشارون الو  -٩٠

بتحساان األوضاااا  يف السااااون  وإقاماااة اهلياكااا  األساساااية الال ماااة حللتعااااون ماااع املناماااات غااات 
يف املائااة ساانوايً  ١٠احلنوميااة واهليئااات العامااة  واملساااعدة يف خفااا األعمااال اإلجراميااة بنساابة 

جياااا  النطااااق حلسااااتخداش مرسسااااات جنائيااااة جدياااادة مثاااا  تعليااااق اذاكمااااة أو تنفيااااذ العقوبااااة  وأت
حلحلناام  واإلفااراج املرقاات  واألحنااااش البديلااة. ولضاامان حقاااوق اذتااازين والساااناء  اعُتمااادت 

 التدابت التالية:
 قياش وكالء النيابة اذلين يف الساون حللتفتيا واإلشراا بصورة دورية؛ •
قيااااش جملاااس مرصاااد حقاااوق املواةناااة إبجاااراء عملياااات تفتااايا دورياااة للسااااون ومراكاااز  •

 ؛(8١)ايحتاا 
 فديد املباين واملرافق ذات الصلة حللساون؛ •
 ؛(8٢)توفت مجيع املرافق الصحية للساناء •
 تقدمي املشورة النفسية وخدمات العم  ايجتماع  واملشورة؛ •
 ؛(8٣)توفت إمنانية ايستعانة مبحاش وايستفادة من املشورة القانونية •
حتساان مرافااق اتصااال الساااناء مباان هاام خااارج السااان  وإمناااانت عقااد ايجتماعااات  •

 ؛نفراد(ا)اهلاتفية والشخصية وعلى 
 ؛(8٤) ايدة املرافق التعليمية يف مجيع الساون وتوفت فرص الدراسة •
 ؛(8٥)مله  للساناءتوفت فرص العم  والتدريم ا •
 .(8٦)توفت مرافق إعادة تدريم اذنوش عليهم  ومتنينهم من إعادة ايندماج يف اجملتمع •

 (8٧)تعزيز املنظمات غري احلكومية والتفاعل معها  
تااااادعو خطاااااة التنمياااااة الوةنياااااة السادساااااة خمتلااااا  اإلدارات التنفيذياااااة إ  التعااااااون ماااااع  -٩١

ط معهااا ماان أجاا  حتقيااق األهااداا اإلمنائيااة. وتشاان  أيضاااً املنامااات غاات احلنوميااة وإقامااة رواباا
ماااان قااااانون اإلجااااراءات امنائيااااة  املتعلقااااة باااادور املنامااااات غاااات احلنوميااااة يف توجيااااه  ٦٦املااااادة 

ايهتامااات  دعماااً حلقااوق اإلنسااان  واحاادة ماان أهاام ايبتنااارات القانونيااة يف هااذا الصاادد. وقااد 
مناماة غات حنومياة ترخيصااً  ٢٥ ٠٠٠ن أكثر مان منحت اإلدارات املتخصصة املعنية حىت اآل

يااة علااى املركااز ايستشاااري لاادى إيرانمنامااة غاات حنوميااة  ٦٣حللعماا  يف البلااد. وحصاالت أيضاااً 
 اجمللس ايقتصادي وايجتماع .

ويااااردي إبااااراش اتفاااااق باااان اهليئااااة احلنوميااااة للشاااارون اإلداريااااة والعماااا  وو ارة الداخليااااة   -٩٢
ون املتعلاااق مبنهاياااة تطاااوير مشااااركة املناماااات غااات احلنومياااة يف تاااوفت واإلخطاااار مبوجااام القاااان

(  واإلخطااااار مبوجاااام ميثاااااق ٢٠١٧حقااااوق املواةنااااة يف النااااااش اإلداري )تشاااارين الثاااااين/نوفمرب 
( إ  التحضت للمزياد مان األنشاطة واإلشاراا مان جانام ٢٠١8احلوار السياس  )شبا /فرباير 

 املنامات غت احلنومية.
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 (88)االجتار ابملخدرات مكارحة  
ماان تنااالي  بشاارية وماديااة هائلااة يف منافحااة املخاادرات علااى ماادار الساانوات  إياارانعاناات  -٩٣

. فف  ك  عاش  يستشهد عدد من ضبا  منافحة ايفاار حلملخادرات أو يصاا  (8٩)األربعن املاضية
قامااات شااارةة منافحاااة   ٢٠١8و ٢٠١٥. وفيماااا بااان عاااام  (٩٠)يف معااااره ماااع عصااااحلت املهاااربن

ةان مان خمتلا  أناوا   ٣ ٠٠٠عملية  واكتشافت ماا جمموعاه  او  8 ٢٣8ية بتنفيذ يراناملخدرات اإل
الاااارغم ماااان التاااادابت   خاااارين. وعلااااى ١٦شخصاااااً وإصااااابة  ٤٤املخاااادرات  وأساااافر ذلاااا  عاااان مقتاااا  

  يتطلم املزيد من املشاركة على الصعيد الدويل.املعتمدة  فقد شهد عدد ايكتشافات افاهاً متزايداً 

 (٩١)التدابري القسرية االنفرادية  
تعرقااااا  امااااازاءات ايقتصاااااادية  املعروفاااااة حللتااااادابت القسااااارية اينفرادياااااة  حتقياااااق التنمياااااة  -٩٤

ايقتصااادية وايجتماعيااة الناملااة  والتمتااع بعاادد ماان احلقااوق الااواردة يف العهاادين )العهااد الاادويل 
حلحلقااااوق املدنيااااة والسياسااااية والعهااااد الاااادويل اخلاااااص حلحلقااااوق ايقتصااااادية وايجتماعيااااة  اخلاااااص

اااا مااان صااانوه حقاااوق اإلنساااان  مباااا يف ذلااا  احلاااق يف احليااااة والصاااحة والعمااا   والثقافياااة( وغًت
والتنميااة  ومااا إ  ذلاا . وعااالوة علااى ذلاا   ميناان أن تااردي التاادابت القساارية اينفراديااة واختاااذ 

 العملة سالحاً إ  إرها  اقتصادي يستهدا أضع  الفئات وحياة املدنين.ايقتصاد و 
ويتعااارض تطبيااق الاادول للقااوانن واللااوائ  الوةنياااة خااارج احلاادود اإلقليميااة مااع املباااادئ  -٩٥

والقواعد األساسية للقوانن الدولية املت صلة يف ميثاق األمام املتحادة  وااصاة مبادأ عادش التادخ  
لياااة للااادول األخااارى. وتشااات قااارارات األمااام املتحااادة ومواقااا  خمتلااا  املنتااادايت يف الشااارون الداخ

الدولية بوضو  إ  أن غالبية اجملتمع الدويل تدين التدابت القسرية اينفرادية ملا هلا من  اثر سالبية 
 .(٩٢)على التمتع اقوق اإلنسان

(   ٢٠١٤ول/سااابتمرب ويف أثنااااء الااادورة الساااابعة والعشااارين جمللاااس حقاااوق اإلنساااان )أيل -٩٦
  بوصاافها أحااد البلاادان الاايت كاناات تواجااه التاادابت القساارية اينفراديااة  واحاادة مااان إياارانكاناات 

والراعيااة لتعياان  “حقااوق اإلنسااان والتاادابت اينفراديااة”بااا  الاادول الرئيسااية املقدمااة للقاارار املتعلااق
يف  إياااارانائاااري  ايرة مقااار ِر خااااص معااا  هباااذه املسااا لة  ووافقااات علاااى ةلااام السااايد إدرياااس امز 

 .(٩٣)٢٠١٥ عاش
وامازاءات ايقتصااادية القاسااية وغات املشااروعة الاايت فرضاتها الااويايت املتحاادة  حلعتبارهااا  -٩٧

. ويشاان  انسااحا  الااويايت يااراينشااناًل واضااحاً ماان أشاانال اإلرهااا   تسااتهدا الشااعم اإل
إعااااادة فاااارض جزاءاهتااااا   و ٢٠١8أاير/مااااايو  8املتحاااادة ماااان خطااااة العماااا  الشاااااملة املشااااقكة يف 

وشاااركائها يف األعماااال التاارياااة  مااان خاااالل ختويااا  البلااادان األخااارى ملناااع  إياااراناينفرادياااة ضاااد 
التاااارة وايسااتثمار  مثاااًي واضااحاً علااى اإلرهااا  ايقتصااادي الااذي ينتهاا  املبااادئ املت صاالة يف 

الشارون الداخلياة للادول ميثاق األمم املتحدة  مبا يف ذل  السيادة وايستقالل وعدش التدخ  يف 
 األخرى وحرية التاارة واملالحة.

  ةلبااااً ٢٠١8متو /يولياااه  ١٦اإلساااالمية  يف هاااذا الصااادد  يف  إيااارانوقااادمت مجهورياااة  -٩8
حلختاذ تدابت حتفاية إ  ةنمة العدل الدولية حلماية حقها مبوجم معاهادة الصاداقة والعالقاات 

والاااويايت املتحااادة الااايت انتهنااات نتيااااة  إيااارانبااان  ١٩٥٥ايقتصاااادية واحلقاااوق القنصااالية لعااااش 
 رفعها مبوجم خطة العم  الشاملة املشقكة.إلعادة فرض امزاءات اليت سبق 
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أعلنت اذنمة حلإلمجا  يف أمرها أن حقوقاً معينة   ٢٠١8تشرين األول/أكتوبر  ٣ويف  -٩٩
   مثاا  شااراء الساالع لالحتياجااات اإلنسااانية  تنتساا ١٩٥٥مبوجاام معاهاادة عاااش  إياارانماان حقااوق 

ن علااى الااويايت املتحاادة أن تزياا  ةابعاااً ًعاا  فاهلهااا يساافر عاان عواقاام ي ميناان تااداركها  وأ
الاايت تعااقض حريااة تصاادير األغذيااة  ٢٠١8أاير/مااايو  8العقبااات الناشاائة عاان التاادابت املعلنااة يف 

واألدويااة واألجهاازة الطبيااة  فضاااًل عاان قطااع الضيااار واخلاادمات الال مااة لسااالمة الطااتان املاادين إ  
تادابت التحفاياة ذنماة العادل الدولياة الايت . وعلى الرغم مان الطاابع امللازش الاذي تتسام باه الإيران

شاددت اذنماة عليهااا  وعلاى الاارغم مان ايساتثناءات املزعومااة الايت ةبقتهااا الاويايت املتحاادة يف 
هااذا الصاادد  فقااد امتنعاات الااويايت املتحاادة عملياااً عاان ايمتثااال لألماار املااذكور وظلاات العقبااات 

املمارسة العملية  لا أسفر عن  اثر سلبية خطتة  املذكورة مستمرة  ب  وأصبحت أكثر تقييداً يف
 .يراينعلى حقوق اإلنسان للشعم اإل

 (٩٤)األلغال املتبقية م  احلرب املفروضة  
أشااخاص ويصااا   ١ ٦٠٧ُيستشااهد بساابم األلضاااش النامجااة عاان احلاار  املفروضااة  ااو  -١٠٠
 ائ  احلنومية.شخصاً. ويُقدش الدعم إ  الضحااي والناجن مبوجم اللو  ٥ ٩٥٠ و 
من عمليات كس  األلضاش يف مخس مقاةعات ها  خو ساتان   ١٥ ١٦٩وقد نُفذ  و  -١٠١

وإياااالش  وكرمانشااااه  وكردساااتان  وغااار  أذربيااااان. وماااع إنشااااء أفرقاااة الطاااوارئ يف مواقاااع كسااا  
عملية. ويف هذا الصدد  أنش  اجملمع الدويل للتدريم على كس   ٣ ٥٣٣األلضاش  نفذت أيضاً 

ماذكرة تفااهم  ٢٠١٦ضاش هبدا تقدمي دورات تدريبياة يف هاذا الشا ن. وأُبرمات أيضااً يف عااش األل
 إياراناإلسالمية ومنتم اهلالل األمحر. ومع ذل   فذن املساعدة والتعاون ماع  إيرانبن مجهورية 

 على الصعيد الدويل يف معامة هذه املس لة منخفضن جداً.

 (٩٥)اإلنساينالقانون الدويل   
فيمااا يتعلااق حلحلاار  الواسااعة وأنشااطة امماعااات اإلرهابيااة يف بلاادان املنطقااة علااى ماادى  -١٠٢

الساانوات القليلااة املاضااية  الاايت تسااببت يف كااوار  ومعاااانة إنسااانية شااديدة  فضاااًل عاان حااايت 
ناة اإلنساانية إ  بدور رئيس  يف تقادمي املعو  إيرانالنوار  الطبيعية  مث  الفيضاانت والزي ل  تضطلع 

واإلقليمياااة  علاااى التعااااون ماااع اآللياااات واملنتااادايت الدولياااة إيااارانالضاااحااي. ويف هاااذا الساااياق  دأبااات 
 املعنية  مبا يف ذل  اللانة الدولية للصليم األمحر.

وفدر اإلشارة إ  تقدمي املعونة اإلنسانية إ  إثيوبيا  وأذربيااان  وأرمينياا  وأفضانساتان   -١٠٣
املتعاااددة القومياااات(  واممهورياااة العربياااة الساااورية   -ر  وألبانياااا  وبااانضالديا  وبوليفياااا )دولاااة وإكاااوادو 

 ومجهوريااااة كااااوراي الشااااعبية الدميقراةيااااة  ودولااااة فلسااااطن  وسااااري يننااااا  والصااااومال  وةاجينسااااتان 
وهااااييت   البوليفارياااة(  وقتغيزساااتان  وليبياااا  وموريتانياااا  ونيباااال  -والعاااراق  وفنااازويال )مجهورياااة 

 واهلنااد  والاايمن  وايحتاااد الاادويل ممعيااات الصااليم األمحاار واهلااالل األمحاار  فضااالً عاان اللانااة الدوليااة
للصاااليم األمحااار. وفيماااا يتعلاااق إبعاااادة توحياااد األسااار  مينااان أن يشااات املااارء إ  حاااايت تقااادمي 

إ  أسارهم  وكاذل  ين الاذين يعيشاون يف اخلاارج مان أجا  اينضاماش ياراناملساعدة إ  األفراد اإل
 إ  الرعااي األجانم.
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   ذار/ ١٦وعقااام الفيضااااانت الااايت حااادثت مااارخراً يف البلاااد  والااايت بااادأت اعتبااااراً مااان  -١٠٤
منطقااة حضاارية  ٤ ٦٩٧  ومااا ترتاام عليهااا ماان أضاارار شااديدة ضااربت أكثاار ماان ٢٠١٩مااارس 

  ومرسسااااة الثااااورة (٩٧)لإلغاثااااة  ومنااااة اإلماااااش اخلمياااا  (٩٦)يااااراينوريفيااااة  قاااادش اهلااااالل األمحاااار اإل
  املساااعدة اإلنسااانية للساانان املتضااررين  (٩٩)()وإدارات تنفيذيااة أخاارى (٩8)اإلسااالمية لإلساانان

حلإلضافة إ  املساًات املقدماة مان السانان وعادد مان البلادان واملناماات الدولياة. وأقااش فارض 
 ئ  حتوي  التربعات الدولية.امزاءات اينفرادية غت املشروعة عقبات خطتة جداً تعقض وسا

 املساعدة التقنية واإلمنائية املقدمة إىل البلدان النامية  
وفقاااً للمبااادئ الدسااتورية املتصاالة حليلتاازاش بتقاادمي املساااعدة إ  البلاادان اذرومااة  فضاااًل  -١٠٥

ماان  ١٧عاان ايلتزامااات املقطوعااة مبوجاام اهلاادا الثااامن ماان األهااداا اإلمنائيااة لأللفيااة واهلاادا 
اإلساااالمية مسااااعدات إنساااانية  إياااران  قااادمت مجهورياااة ٢٠٣٠أهاااداا التنمياااة املساااتدامة لعااااش 

ضخمة إ  تل  البلدان  مبا يف ذل  بعا دول اموار. ونُفذت تلا  األنشاطة يف إةاار املعاايت 
 الدولية  وذل  أساساً يف صاورة مان  السالع املطلوباة  وبنااء املستوصافات واملادارس وسادود امليااه
وامسااور والطاارق ومشاااريع التشااييد املختلفااة  فضاااًل عاان تقاادمي قااروض ةويلااة األجاا  دون فائاادة 

 مبليارات الدويرات.

 التحدايت واملعوقات -اثلثا   
إن  ليااااة ايسااااتعراض الاااادوري الشااااام  عمليااااة فرياااادة ماااان نوعهااااا تبحاااات حالااااة حقااااوق  -١٠٦

ة دوريااة  وتتااي  فرصااة لتحساان حالااة اإلنسااان يف مجيااع الاادول األعضاااء يف األماام املتحاادة بصااور 
حقوق اإلنسان من خالل اعتماد التدابت املطلوبة. ومع ذل   فاذن تقادمي الادول األعضااء عادداً  
كباااتاً مااان التوصااايات ًعااا  مااان الصاااعم علاااى الدولاااة قياااد ايساااتعراض القيااااش بعملياااات متابعاااة 

 راض الدوري الشام .التوصيات وتنفيذها  وهذه ه  أهم مرحلة من مراح  عملية ايستع
وحلإلضاافة إ  ذلا   فاذن امهاود الايت تباذهلا بلادان معيناة لتساييس هاذه اآللياة قاد حتيااد  -١٠٧

مبسااارها عاان أهاادافها الرئيسااية. وياارثر تسااييس ةبيعااة التوصاايات الاايت تقاادمها البلاادان علااى  ااول 
 حقوق اإلنسان وتناملها.

وعة الواساعة النطااق وامازاءات الثانوياة ضااد وقاد كاان فارض التادابت األحادياة غاات املشار  -١٠8
البنااء ماع اجملتماع الادويل واحاداً  إياران(  وتعااون ٢٢٣١  على الرغم من قرار جملس األمان )إيران

 من أهم التحدايت اليت تواجه تنفيذ التوصيات.
 ٢٠١8تشارين األول/أكتاوبر  ٣وقد أشار األمار الصاادر عان ةنماة العادل الدولياة يف  -١٠٩
ين يااارانياااة واملاااواةنن اإليرانأن املعاااامالت املالياااة الدولياااة غااادت مساااتحيلة علاااى الشاااركات اإلإ  

لتوفت إمدادات مث  األغذية واملعدات الطبية واملرافق. وكان للقيود على الواردات واملشقايت مان 
قت املنقاااذة الساالع املطلوباااة لتلبيااة ايحتياجاااات اإلنسااانية مثااا  الضااذاء والااادواء  مبااا يف ذلااا  العقااا

للحياة  وعالج األمراض املزمنة أو توفت الرعاية الوقائية  واملعدات الطبية  أثار مادمر علاى صاحة 
وحقوقااه. ويف هاااذا الصاادد  ماان املتوقاااع بشاادة ماان اجملتماااع الاادويل أن يتخااذ تااادابت  إياارانشااعم 

وق اإلنساان جذرية ضد هاذه اإلجاراءات الايت تشان  انتهاكااً مليثااق األمام املتحادة وصانوه حقا
 األساسية  وتنته  احلقوق األساسية للشعو   وتعرض السلم واألمن الدولين للخطر.
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وبينما ترثر التدابت األحادياة أتثاتاً سالبياً علاى التعااون الادويل يف جماال منافحاة الفسااد  -١١٠
 ٣٤/١١وتُقاايم حااواجز أماااش تنفيااذ قاارارات جملااس حقااوق اإلنسااان ذات الصاالة  وااصااة القاارار 

بشااا ن التنفياااذ النامااا  يتفاقياااة منافحاااة الفسااااد وتعزياااز التعااااون الااادويل بشااا ن إعاااادة العائااادات 
املت تيااة مااان ارتناااا  امااارائم  فذ ااا حتاااول دون تقااادمي الااادعم الفعااال للضاااحااي واإلعماااال النامااا  

بعا حلقهاام يف العدالااة يف قضااااي امرميااة العااابرة للحاادود الوةنيااة. ومااع وضااع الطااابع التنااامل  لاا
األةااار القانونياااة الدولياااة املتعلقاااة اقاااوق اإلنسااااان ومنافحاااة الفسااااد يف ايعتباااار  فاااذن التاااادابت 

 اينفرادية ترثر على التمتع هبذه احلقوق.
وقاااد أثااارت التااادابت اينفرادياااة علاااى التعااااون الااادويل يف جماااال منافحاااة ايفاااار حللبشااار   -١١١

ساايما  رت بصاافة خاصااة علااى إمنانيااة محايااة الضااحااي  ويحلعتباااره جرميااة عااابرة للحاادود الوةنيااة  وأثاا
ياااون الاااذين وقعاااوا ضاااحااي ايفاااار حللبشااار  ويف بعاااا احلاااايت  يف املمارساااة العملياااة  يراناملواةناااون اإل

يف أشاااناله  سااايما واجهااات إمنانياااة التصااادي بصاااورة مجاعياااة وإقليمياااة مناسااابة لالفاااار حللبشااار  وي
 القسرية اينفرادية.املنامة  حواجز بسبم التدابت 

اإلسااالمية أحااد أكاارب ضااحااي اإلرهااا   ويف الوقاات نفسااه  أحااد  إياارانوملااا كاناات مجهوريااة  -١١٢
أقوى منافح  هذه الااهرة  فذ ا تعتقد أن اإلرها  والتطارا أسافرا عان انتهاكاات جسايمة حلقاوق 

 إيااراندية. وتعتقااد مجهوريااة اإلنسااان  كمااا أ مااا يهااددان تنميااة األماام السياسااية وايجتماعيااة وايقتصااا
اإلسالمية أن اعتمااد  ا  مازدوج إ اء البلادان فيماا يتعلاق حلإلرهاا   لايس غات بنااء فحسام  با  إناه 

ويف  ايااة املطاااا  يسااهم أيضاااً يف حتوياا  مسااار امهااود املبذولااة يف النفااا  العااامل  ضااد اإلرهااا   
 تعزيز اإلرها  ومواصلة منوه.

 “إيااارانالقااارار املتعلاااق االاااة حقاااوق اإلنساااان يف ”اإلساااالمية يف  إيااارانوتااارى مجهورياااة  -١١٣
وتعياان املقاارر اخلاااص عمليااة سياسااية انتقائيااة غاات عادلااة تقااوش علااى أساااس املعااايت املزدوجااة الاايت 
تتبعهاااا  لألسااا   بلااادان غربياااة معيناااة  هبااادا حتقياااق أهاااداا سياساااية. وي يقتصااار هاااذا الااانه  
ضاارض علااى تعارضااه مااع املبااادئ واملعااايت األساسااية حلقااوق اإلنسااان فحساام  باا  إنااه يقااوض 

ُ
امل

 يف املمارسة العملية  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. أيضاً 
Notes 

 

 1 A/HRC/RES/5/1, A/HRC/RES/16/21, A/HRC/DEC/17/119. 

 2 Recommendations: 138.25, 138.26, 138.28, 138.29, 138.30, 138.31, 138.32, 138.33, 138.34, 138.35, 

138.36, 138.37, 138.38, 138.39, 138.40, 138.41, 138.42, 138.43, 138.44, 138.289, 138.6. 138.7, 

138.8, 138.89, 138.90. 

 3 Through the establishment of a system for handling complaints and reports, from the beginning of 

2015 to the end of the first nine months of 2018, a total of 200,232 complaints and reports have been 

received and handled, and on their settlement (fixing the problem of the plaintiff, lack of 

maladministration, or investigation and notification of proposals), the case files were terminated. The 

cases have been closed. 
 4 Recommendations: 138.26, 138.51, 138.55, 138.56, 138.65, 138.67, 138.68, 138.77, 138.79, 138.80, 

138.82, 138.83, 138.85, 138.86, 138.54, 138.69, 138.72, 138.73, 138.74, 138.75, 138.76, 138.78, 

138.81, 138.84, 138.214. 

 5 Recommendation: 138.290. 

 6 Recommendations: 138.49, 138.60, 138.61, 138.62, 138.63, 138.64, 138.272. 

 7 Currently, there are 10 clinics operating in Qazvin, Yazd, Alborz, East Azerbaijan, West Azerbaijan, 

Isfahan, Gilan, Fars and Lorestan provinces. 

 8 Recommendations: 138.250, 138.252, 138.261, 138.270, 138.271, 138.273, 138.274, 138.111, 138.118. 

 9 The population of the country's students in the academic year of 2018-2019 is 14,017,160, of which 

48.35% are girls. 
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 10 From the academic year 2012–2013 to 2018–2019, a number of 156,184 drop-out students have been 

recognized and to the educational system. In the nomadic areas, 17,167 deprived-of-study students 

have been identified whose rate of attraction has increase from 38% in 2014, to 53% in 2018. 

 11 Pre-school coverage has risen from 56.6% in the academic year 2015–2016 to 70.1% in the academic 

year 2017–2018. This coverage has increased from 45.8% to 50% in rural areas. 

 12 According to the approval of the Cabinet of Ministers and the Executive Instruction of the Ministry of 

Education, a number of 10,263 of qualified children, who did not have identity documents, benefitted 

from the law and were enrolled in the school year of 2018–2019, 4,989 students of whom were girls. 

 13 In addition to free education, they enjoy educational, counseling and rehabilitation services for 

students with disabilities. 

 14 On the basis of the Memorandum of Cooperation with the United Nations High Commissioner for 

Refugees, the Norwegian Immigration Council and the Relief Organization, the Literacy Movement 

Organization has identified and enrolled 26,616 foreign nationals and immigrants. 

 15 For volunteers in less-developed areas, quotas have been set up for the purpose of educational justice, 

and in order to assist volunteers with disabilities, facilities are considered during the exam and they 

benefit from the quota of less-developed areas. 

 16 Recommendations: 138.250, 138.252, 138.253, 138.261, 138.264, 138.265, 138.266, 138.267, 

138.268, 138.269, 138.270, 138.135. 

 17 Reducing the mortality rate for children under one year of age from 13 deaths in a thousand live births 

in 2016 to 12.47 in 2017. 

 18 According to the national document on nutrition and food security in all medical universities of the country. 

 19 Thourgh implementing the “Irapen” (the program of basic interventions against non-communicable 

diseases) program and self-care approach. 

 20 The rural family physician scheme covers rural and nomadic areas with a population of less than 

20,000. It covers 28 million people in rural areas and 580 thousand people in nomadic areas. About 

22 million of them hold health insurance cards. 

 21 Paragraph 18, Article 4, of the Family Protection Act (approved in 2012). According to this law, a 

special branch has been established to address the issue of bisexuals. 

 22 Under the law, the Social Insurance Fund for Farmers, Villagers and Nomads is active and two thirds 

of the premiums paid by villagers, nomads and farmers is paid by the Government. 

 23 Recommendation: 138.262. 

 24 The Housing Foundation, the Mostaz’afan Foundation and the philanthropist active in building 

houses have constructed a total of 70,112 residential units or have helped with their purchase. Also, a 

total of 2,201,488 of Mehr residential units, including 439,400 rural units, were constructed and 

delivered to applicants. 

 25 Recommendation: 138.263. 

 26 Recommendations: 138.93, 138.108, 138.252, 138.253, 138.275, 138.276, 138.277, 138.278, 

138.279, 138.280. 

 27 Revision and amendment of the law passed in 2004. 

 28 Promotion of the level of the culture of the society on the phenomenon of the elderly, empowerment 

of the elderly, preserving and promoting the physical, mental and social health of the elderly, 

promoting social assets and social protections, developing the infrastructure needed for the elderly 

and for the financial security of the system on protecting elderly, are the six main objectives of this 

document. The Secretariat of the National Council for the Elderly of the Country is responsible for 

coordinating the appropriate implementation of the objectives and policies of the document. 

 29 The organization has also paid for the kindergarten tuition fee of children with disabilities from low-

income families. 

 30 Drafting and notification of the checklist of the requirements for peripherals and public buildings, to 

municipalities, throughout the country for inclusion in the licensing process and on the time of issuing 

the completion-of-construction document; Continuous assessment of the progress of the 

implementation of adaptation in the buildings of the executive departments, on an annual basis, and 

the allocation of advantages in the realization of the relevant programs; Holding of more than 150 

training courses on the rules and requirements for adaptation of peripherals and public buildings. 

 31 The IRIB has produced 3,542 hours of social awareness programs from 2015 to 2017. In 2018, 52% 

of the programs were allocated for children with disabilities. 

 32 Adopted in 2011 and revised in 2018. 

 33 As for higher education, in accordance with Article 9 of the Act on protection for persons with 

disabilities, the qualified disadvantaged people with disabilities, at different ages, can enjoy free 

higher education on the introduction of SWO. By the end of the school year 2017–2018, the number 

of students with disabilities in universities and higher education centers was 15,475, of which 1,499 

were studying in governmental universities. 

 34 Including credit enhancement for rehabilitation of students with learning disorders and launching of 50 

new centers for learning disorders, in the educational regions of the country, to counter the slow learning 

phenomenon of students, promotion of credits for improving the education and rehabilitation of students 

with comprehensive developmental disorders (suffering from autism) and provision of para-clinical, 

hospital, continuous medicine, dentistry, and interventional rehabilitation services instruments. 
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 35 Article 52 of the law on the standing orders on development of the country, the Articles 78, 80 and 82 

of the Law on the Sixth Development Plan, and Articles 10, 11, 12, 13 and 15 of the Act on 

Protection of Rights of the disabled, adopted in 2017 have made stipulations for basic protections for 

the employment of people with disabilities; and provisions of Articles 27 and 28 of this law have 

provided for administrative and employment supports. 

 36 The most important activities of the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs toward creation of 

sustainable employment opportunities include support for employment (47,084 people), self-

employment assistance (28,901 people), job and professional empowerment (5,611 people) as well as 

financial and credit support. 

 37 Recommendations: 138.250, 138.254, 138.255, 138.256, 138.257, 138.258, 138.259, 138.260. 

 38 Based on the Act on the Sixth Development Plan, the Government is required to promote economic 

development and job creation, annually, in five thousand villages, considering local potentials, 

securing 30% of the villages at risk, developing infrastructure of electronic services, preparing 

employment for one hundred thousand people, annually, empowering the people under the coverage 

of SWO and the Imam Khomeini Relief Committee, granting 1% of the import and export customs 

income of free-trade zones for poverty alleviation of indigenous people. 
 39 Also, provision of technical and vocational education to 1,034,988 people / training course and job 

search for more than 70 thousand people. 

 40 Investments in more than 40 thousand economic and infrastructure projects; construction of 1,550 

schools, 1,200 cultural centers and 30 thousand residential units; commissioning of 1,110 water 

supply and electricity supply projects; construction of 11 hospitals and 159 comprehensive health and 

treatment centers; provision of medicine for 70 thousand cancer patients; granting of no-interest loans 

to 80 thousand people, issuance of one million insurance contracts in deprived regions and villages; 

treatment of 10 thousand infertile couples in rural areas since the establishment (2007) until now. 

 41 Recommendations: 138.88, 138.94, 138.249, 138.250, 138.251. 

 42 Articles 2 (Para. e), 80, 82, and 103 of the Sixth Development Plan Law, Articles 10 and 12 of the 

Act on Comprehensive Protection of Persons with Disabilities, Article 52 of the Law on Standing 

Orders of Development. 

 43 The share of employment has been in the three major sectors, including 32% in the industrial sector, 

17.7% in the agricultural sector and 53.3% in the service sector. 

 44 By the central bank (equivalent to 28 trillion Riyals) and other operating banks (equivalent to 13,207 

billion Rials). 

 45 Since 2011, the payment of support facilities to women's employment plans has had an increasing 

trend. About 30% of the Government's funding resources have been allocated to the plans initiated by 

women. 

 46 Also offering of technical and vocational trainings by NGOs and free institutes for 2,559,244 people. 

 47 Implementation of 10 projects and follow up for the implementation of 10 projects from 2015 to the 

first half of 2018 in 14 provinces of the country. 

 48 Recommendations: 138.87, 138.93, 138.97, 138.98, 138.99, 138.101, 138.103, 138.104, 138.107, 

138.108, 138.109, 138.110, 138.187, 138.194, 138.198, 138.199, 138.217, 138.240, 138.241, 

138.242, 138.243, 138.244, 138.246, 138.247, 138.248, 138.252, 138.91, 138.92, 138.95, 138.100, 

138.102, 138.106, 138.111, 138.112, 138.190, 138.192, 138.193, 138.195, 138.196. 

 49 According to the bill, the offspring of Iranian women who are married to foreign men may be granted 

Iranian citizenship at the request of their Iranian mother, before the age of 18. 

 50 Between 2015 and the first 9 months of 2108, women's share of total public and nongovernmental 

education, with the motivation of women's empowerment in employment, was more than 32%, in the 

governmental sector, and more than 73% in the nongovernmental sector. 

 51 The training of entrepreneurship skills and home-based jobs for women, from 2015 to the first 6 

months of 2018, was 25,999 and 271,150 person-course, respectively.            

 52 As for the women's presence in the structure of power and political participation of the Islamic 

Republic of Iran, one could make reference to the appointment of women as the Cabinet Ministers, 

the Deputy-President, member of the Parliament, judges, the governors and the mayor and the county 

governors, the Deputy-Ministers for women's affairs, the director generals of the women's affairs of 

the provincial governors, as well as managers, director-generals and deputies of Ministries and 

government departments. There are more than 10 specialized decision-making and strategic 

organizations operating in the field of women. 

 53 Including the development of a roadmap for the prevention of violence; managing and leading 

provincial potentials through the establishment of a comprehensive plan for prevention of violence in 

provinces and further notification to all related departments by the Prevention Council; holding more 

than 80 workshops, specialized designed for judges in the field of children and women, social 

workers, law enforcement officials, judicial staff, NGOs and religious organizations and institutions, 

launching of the comprehensive bank of crime prevention watchdogs of the Judiciary with a prospect 

of 1,500,000 members throughout the country and organizing 51,026 of male prevention watchdogs, 

and 10,692 female prevention watchdogs as well as drafting educational booklets. 

 54 Recommendations: 138.45, 138.87, 138.93, 138.99, 138.108, 138.110, 138.194, 138.217, 138.252, 

138.156. 
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 55 Article 1173 of the Civil Code, Article 2 of the Law on Protection of Children and Juveniles, adopted 

in 2002, and Article 25 of the Law on Protection of Children and Juveniles with no or bad guardian, 

adopted in 2013. 

 56 Article 91 of the Islamic Penal Code. 

 57 Recommendation: 138.48. 

 58 Article 94 of the Law of the Sixth Program obliges the Government to allocate a percentage of the 

value added tax for the development of sports in schools, public sports, international federations, 

Zurkhaneh (traditional) sports and wrestling, rural, nomads and women sports, and creation of sports 

facilities for persons with disabilities. 
 59 Recommendations: 138.20, 138.281, 138.285, 138.6, 138.7, 138.8, 138.113, 138.286. 
 60 In each academic year, more than 2 trillion Rials are spent for refugees and asylum seeker students by 

the Government of the Islamic Republic of Iran. There are also 16,500 foreign national students 
studying in higher education institutions. 

 61 Based on paragraph (b) of Article 70 of the Sixth Development Plan Law. 
 62 For example, the Daheshpour Charity Foundation focuses on cancer patients, their medicine costs, 

and their treatment and also on establishment of social work units. The Foundation has also 
contributed to the cost of education for Afghan citizens suffering from cancer.   

 63 Recommendations: 138.50, 138.53, 138.219, 138.220, 138.221, 138.114, 138.111, 138.113, 138.117, 
138.118, 138.119, 138.122, 138.127, 138.131, 138.282, 138.284. 

 64 According to the latest results of the general census of population and housing in 2016, the Iranian 
population is 79,926,270 people, of which 79,598,054 are Muslim (99.39%), 23,109 people are 
Zoroastrian, 130,158 people are Christian and 9,826 people are Jewish. 

 65 The per-capita religious spaces of religious minorities is almost double that of Muslims. Christians 

have more than 250 churches throughout the country, and there is a church for every population of 

almost less than 500 people. Also, the Jews possess 16 synagogues and the Zoroastrians have 78 

worship places. 

 66 Since 2013, an amount of 115 billion Rials have been allocated to provide services and facilities to 

minorities. In 2016, the municipality of Tehran built a sports center for Armenians, with a budget of 

22 billion Rials (equivalent to 628 thousand dollars). 

 67 There is one association for every 2,600 minority people. Since 2015, 53 permits have been issued 

and extended for religious minority associations. Religious minorities, in Iran, have over 80 NGOs in 

various fields as well as research centers on religious sciences. 

 68 Alik newspaper, Peyman quarterly and Araks monthly, Ararat, Apaga Ayandeh, Lewis Noor monthly, 

and Hovis Two-Weekly, in Armenian and Persian languages; John's Center Publications, belonging to 

the Catholic Church of the Chaldaeans; Payame Ashourian monthly; Zoroastrian publications: 1 

Mordad weekly, Pars Emrouz monthly, Forouuhar Monthly, Chista, Rasti print house, etc. 

 69 Such as the Bachelors degree in Armenian language and literature in Isfahan University and Islamic 

Azad University. 

 70 In accordance with Note 1 of Article 1 of the Law on the Goals and Duties of the Ministry of 

Education, the Ministry is required to arrange, in areas where other Islamic denominations are based, 

for religious teaching of students of the denominations in accordance with their school of thought. 

 71 Enjoying the rights of citizenship; carrying out sectarian activities such as performing rituals every 19 

days; holding sectarian educational classes for the children, juvenile and the youngsters of the sect; 

preparation and distributing Baha’i publications and pamphlets among sect members; registration of 

marriage in the identifications (Shenasnameh) of the Baha’i couples; education in schools and 

universities in Iran; enjoying public insurance; obtaining business licenses; buying, selling and 

owning movable and immovable property freely; obtaining licenses to establish companied and 

construction permits; access to bank facilities, etc. 

 72 Recommendations: 138.66, 138.224, 138.235, 138.236, 138.239, 138.193, 138.226, 138.229, 

138.231, 138.234, 138.237. 

 73 Including newspapers, weekly journals, monthlies, quarterlies, news bases and so on. 

 74 Organizations and institutions are required to provide the demanded information through this system, 

within a maximum of 10 days. 

 75 Style sheet for publication and open access to the information of private institutions providing public 

services; style sheet to publication and open access to non-governmental organizations; style sheet and open 

access to information NGOs and style sheet for settlement of disputes on the procedure of providing 

information (with the purpose of handling the complaints and objections of information applicants). 

 76 Recommendations: 138.27, 138.206, 138.213, 138.204, 138.205, 138.208, 138.209, 138.210, 

138.211, 138.212, 138.226, 138.234, 138.186, 138.184, 138.185, 138.183, 138.207, 138.216. 

 77 Speedy handling of cases and disputes, especially through peace and reconciliation, with the 

participation of popular forces is amongst the important features of the dispute resolution councils. 

According to the above law, religious minorities may have their own special dispute settlement councils. 

Therefore, branches have been allocated in regions of the country where religious minorities live with a 

significant percentage of the population. Also, since 2014, specialized branches are established for 

prisons, which have helped with settlement and termination of cases through peace and reconciliation. 
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 78 Independence of the Judiciary has been recognized in accordance with Article 156 of the Constitution, 

and judges are independent in accordance with Principles 164 and 166 of the Constitution. 

 79 Under the pardon system, which is one of the most important legal institutions in the laws of the 

country, 1,755 people have been pardoned from the sentence of deprivation of life, from 2015 to the 

first 9 months of 2018. In other punishments, a number of 810 women, 239 foreign nationals and 137 

people under the age of 18 have been pardoned. Also, on the occasion of the 40th anniversary of the 

Islamic Revolution in Iran, 85,000 people were pardoned in February 2018. 

 80 "Confessions derived under reluctance, coercion, tortured under physical or mental persecution are 

worthless and invalid, and the court is required to re-interrogate the accused." 
 81 The Secretariat of oversight on Citizenship Rights has received and handled 3,275 complaints and 

reports, through the complaint system, in relation with civil rights violations. Between 2015 and 2018, 
a number of 28,504 inspections were carried out to prosecutors' offices, prisons and detention centers. 

 82 The number of health packages provided from 2014 to the first half of 2018, were, respectively, 513,942, 
303,981, 355,370, 663,545, and 320,034 packages. There were also 625,359, 769,485, 907,190, 778,313, 
496,344 person-hour educational courses, on health and prevention, were held for prisoners. 

 83 In the agreement with the center of lawyers and legal advisers of the Judiciary and a number of bar 
associations, free judicial assistance is provided to prisoners. Social and judicial assistance units also 
provide legal counsel to prisoners. 

 84 Between 2014 and 2017, there were, respectively, 14,555, 24,027, 24,251, 23,853 persons enjoyed 
free education and in the same period, 1,099, 764, 1,109, and 1,170 students participated in entrance 
examinations of higher education institutions. 

 85 Between 2014 and 2017, 22,734, 19,955, 20,990, 20,927 people have had productive employments, 

and 89,354, 80,011, 68,795, 84,000 individuals have passed vocational training courses. 

 86 Also, 205 Associations of Support of Prisoners throughout the country have been supporting 

prisoners, the family of prisoners and released prisoners. 

 87 Recommendations: 138.57, 138.58, 138.59, 138.224. 

 88 Recommendation: 138.181. 

 89 According to the 2016 report of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the 

Islamic Republic of Iran, accounting for 17% of the total amount of heroin seizures, 61% of the total 

of morphine findings, 75% of the total amount of opium seizures, is the forerunner of the struggle 

against narcotics in the world. 

 90 Until 2015, more than 4,000 police officers were martyred in the fight. 

 91 Recommendations: 138.46, 138.47, 138.52. 

 92 The United Nations General Assembly, in its 71st session in 2016, under the Resolution "Human Rights 

and Unilateral Coercive Measures", emphasized that the continuation of Unilateral Coercive Measures, 

and their implementation by some powers, which have had extra-territorial impacts, is condemned and 

considered those measures as one of the main obstacles to the realization of the right to development. 

  According to the UNCTAD Summit held in June 2016, the statement of Group 77 at its annual 

session of 23 September 2016, in New York and the document of 17th Summit of the Movement, 

held in Venezuela (Bolivarian Republic of) in 2016, unilateral measures are condemned. 

 93 Iran responded positively to the request of the Special Rapporteur to send information on unilateral 

actions, and in a report, provided information to him in early 2016. This is also mentioned in the 

report of the Special Rapporteur to the thirty-third session of the Human Rights Council. 

 94 Recommendation: 138.182. 

 95 Recommendations: 138.287, 138.288, 138.291. 

 96 By receiving public and governmental contributions (more than 2 trillion USD) as well as 

international assistance, the Red Crescent Society of Iran has done the following: resettlement of 

314,613 people across the country; evacuation of 9,159 people to safe areas; establishment of 24 

mobile health centers; provision of home appliances to 40,000 households; distribution of 58,676 

tents and 236,205 food packages and other essential livelihoods and 117,188 health kits. 

 97 While providing essential goods for flood victims in 8 provinces of the country, 322 residential units 

are under construction and 380 units under reconstruction by Imam Khomeini Relief Committee. 

 98 With the establishment of certain headquarters in damaged areas, the Islamic Revolution Housing 

Foundation has taken measures to assess the level of damages to residential and commercial units and 

it has provided temporary accommodation for the victims through the construction of temporary 

accommodation, delivery of conexes, or rent-payment assistance. Considering the extent of damages, 

the Foundation has provided grants and low-interest bank facilities for the financial empowerment of 

the flood victims to help them with reconstruction of their houses and livelihood costs. 

 99 The Executive Headquarters for Imam Khomeini's (p.b.u.h.) Decree has been engaged with creation 

of 13,500 employment opportunities for those who lost their businesses due to floods. The 

Headquarters provided 30,000 packages of home appliances, 10,000 light live stocks, 33,000 school 

stationeries and 20,000 cases of financial assistance for house repairs for the flood victims. 

    


