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أوال -املنهجية وإجراءات التشاور
 -١جرت صياغة تقرير الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشاام ممهورياة إياران اإلساالمية
على أساس الواثئق( )١واملبادئ التوجيهية ذات الصلة .وبعد اعتماد توصيات امولة الثانياة أنشا
اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان التابع للسلطة القضائية يف مجهورية إيران اإلسالمية بوصفه اهليئة
املرجعي ااة الوةني ااة لالس ااتعراض ال اادوري الش ااام كخط ااوة أو يف /أغس اطس  ٢٠١٥من ااة
املتابعة الوةنية املعنية بتنفيذ التوصيات املقبولة اليت تتا ل مان لثلان مان اإلدارات املعنياة وأنشا
يف الوقاات نفسااه اللانااة ايستشااارية للمنامااات غاات احلنوميااة يف تشارين الثاااين/نوفمرب .٢٠١٥
وصنفت التوصيات تبعاً ملواضيعها وأُخطرت هبا كاذل اإلدارات التنفيذياة احلنومياة واملناماات
ُ
غت احلنومية املعنية من أج تنفيذها وتقدمي تقارير عن ذلا  .وةُلام منهاا أيضااً تقادمي تقاارير
وعقادت عادة اجتماعاات لتنسايق أدائهاا وتقييماه .وبعاد تلقا التقاارير ذات
عند منتصا املادةُ .
الصلة انعقدت منة الصياغة مبشاركة لثلن من اإلدارات ذات الصلة وأعدت هذا التقريار بعاد
التحقق بدقة شديدة من أداء املنامات وأخذ راء لثل اجملتمع املدين بعن ايعتبار.

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

( )٢

 -٢يشااتم الفص ا الثالاات ماان الدسااتور املعنااون ”حقااوق األمااة“ علااى  ٢٤مباادأً تباان
حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املنفولة لألفراد .وتوجد أيضاً إشارات صرحية يف هذا الصدد
يف فصول أخرى .وتتمتع مجهورية إيران اإلسالمية بعدد من هياك حقوق اإلنسان مبا يف ذلا
اجمللااس األعلااى حلقااوق اإلنسااان الااذي يعم ا بوصاافه مرسسااة تشاان هيئااة رقابيااة .وماان باان
املرسسات األخرى املشاركة يف هذا اجملال أمانة سالطة حقاوق املواةناة التابعاة للسالطة القضاائية
وانئ اام امل اادع الع اااش املع ا حلإلشا اراا عل ااى احلق ااوق العام ااة وةنم ااة القض اااء اإلداري وهيئ ااة
التفتاايا احلنااوم ومس ااعد ال ارئيس لشاارون احلقااوق املدنيااة واللانااة املعنيااة حلملااادة تسااعن ماان
الدستور ومنة حقوق اإلنسان التابعة للامعية ايستشارية اإلسالمية.
التطورات األخرية يف العملية التشريعية
 -٣حلإلض ااافة إ التص ااديق عل ااى ميث اااق حق ااوق املواةن ااة واإلخط ااار ب ااه يف ك ااانون األول/
ديسمرب  ٢٠١٦فيما يل أهم القوانن املعتمدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها:
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•

قانون إبدراج فقرة يف قانون منافحة املخدرات تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٥؛

•

قانون محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كانون الثاين/يناير ٢٠١8؛

•

القاانون املتعلاق اماياة التنمياة والعمالاة املساتدامة يف املنااةق الريفياة والبدوياة حليسااتعانة
بصندوق التنمية الوة أيلول/سبتمرب ٢٠١٧؛

•

قانون تقاعد املرأة العاملة اليت لديها  ٢٠سنة من سنوات اخلدمة كانون الثاين/يناير ٢٠١٧؛
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•

قانون تقلي ساعات العم للنساء ذوات الاروا اخلاصة أيلول/سبتمرب ٢٠١٦؛

•

التعااديالت علااى القااانون املتعلااق حليسااتخداش املتاوا ن ملرافااق الدولااة لتحساان مسااتوايت
املناةق األق منواً تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٥؛
قانون اإلجراءات امنائية بدأ نفاذه يف عاش ٢٠١٥؛

•

الق ااانون املتعل ااق حللتا ا من اإللزاما ا ض ااد أضا ارار األةا اراا الثالث ااة النامج ااة ع اان حا اواد
املركبات تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٥؛ (دفع ”الدياة“ للضاحااي بضاا الناار عان ناو
جنسهم ودينهم)؛

•

القانون املتعلق مبنع امرمية ٢٠١٥؛

•

التعليم ااات اخلاص ااة بتنا اايم ش اارون السا اااناء وخف ااا ع اادد ن اازيء الس اااون أيلا ااول/
سبتمرب .٢٠١٦

•

 -٤وحلإلضافة إ ذل يوجد عدد من مشاريع القوانن اماري النار فيها واملوافقة عليها
مبا يف ذل مشرو القانون الربملاين املتعلق إبدماج فقرات من البا اخلامس من قانون العقوحلت
اإلسالم (التعزيارات والتادابت العقابياة الوقائياة) مباا يف ذلا فارمي أفعاال التميياز وا دراء األداين
واينتماااءات العرقيااة املعااقا هبااا قااانوانً ومشاارو قااانون العقااوحلت ايجتماعيااة البديلااة للسااان
ومشرو القانون املتعلق اماية األةفال واألحدا وخمطط الت من ضد البطالة ومحاياة البااحثن
عاان عم ا م اان الع اااةلن ومش اارو الق ااانون املعا ِادل لق ااانون حال ااة جنس ااية أةف ااال امل ارأة اإليراني ااة
املتزوجااة ماان أجناار ومشاارو القااانون املتعلااق بتااوفت األماان للم ارأة يف مواجهااة العن ا ومشاارو
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
•

انئم مع حلإلشراا على القانون العاش يف منتم املدع العاش؛

•

منص اام مس اااعد ال ارئيس لش اارون حق ااوق املواةن ااة وامل ااديرين العم ااومين لش اارون حق ااوق
املواةنة يف مجيع اإلدارات التنفيذية؛

•

انئم و ير حقوق اإلنسان والشرون الدولية يف و ارة العدل؛

•

أمانة يتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

•

انئاام لشاارون إدارة الصااحة ومحايااة حقااوق األشااخاص يف املنتاام احلنااوم للشاارون
اإلدارية والتوظي ؛

•

النااش الوة للشناوى يف هيئة الدولة للتفتيا(.)٣

املؤسسة الودنية حلقوق اإلنسان
 -٦أُجناازت صااياغة مشاارو القااانون املتعلااق حلملرسسااة الوةنيااة حلقااوق اإلنسااان وةُاار علااى
الا ا ارأي الع ا اااش إلب ا ااداء التعليق ا ااات وايققاح ا ااات وه ا ااو رض ا ااع حاليا ا ااً يس ا ااتعراض تنميلا ا ا م ا اان
جانم اخلرباء.
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االنضمال إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
 -٧فيمااا يتعلااق حلينضااماش إ ايتفاقيااات الدوليااة األخاارى حلقااوق اإلنسااان تتمثا سياسااة
مجهوريااة إي اران اإلسااالمية يف إصااال قوانينهااا امنائيااة واملدنيااة الاايت هلااا صاالة مببااادئ حقااوق اإلنسااان.
وعاااا قااانون العقااوحلت اإلسااالم وقااانون اإلج اراءات امنائيااة امديااد معااايت حقااوق اإلنسااان
مبا فيها حقوق املتهمان (الانع علاى لياات تاوفت احلماياة) وتعريا التعاذيم وحااره .ويف جماال
حقااوق املارأة أُعااد مشاارو القااانون املتعلااق امايااة املارأة ماان العنا  .وفيمااا يتعلااق امايااة العمااال
املهاجرين وأفراد أسرهم وفارت مجهورياة إياران اإلساالمية حلنضامامها إ اتفاقياة جنيا لعااش ١٩٥١
اخلاصة بوضع الالجئن احلماية األساسية للعمال املهاجرين.

ابء -تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

( )٤

 -8مجهوريااة إياران اإلسااالمية ةاارا يف صاانوه ومعاهاادات حقااوق اإلنسااان الدوليااة األساسااية
وقد اختذت اإلجراءات التالية من أج الوفاء حللتزاماهتا:
•

مناقشة التقريرين الثالت والرابع املقدمن إ منة حقوق الطف كانون الثاين/يناير ٢٠١٦؛

•

مناقشة التقرير األويل املقدش إ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ذار/مارس ٢٠١٧؛

•

متابعة وتنفيذ عدد من املالحاات اخلتامية للانة املعنية اقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 -٩وام اادير حلل ااذكر أن ااه ً ااري حاليا ااً ص ااياغة التقري اار ال اادوري ع اان تنفي ااذ ايتفاقي ااة الدولي ااة
للقضاااء علااى مجيااع أشاانال التمييااز العنصااري والتقرياار الاادوري الرابااع عاان تنفيااذ العهااد الاادويل
اخلاااص حلحلقااوق املدنيااة والسياسااية والتقرياار الاادوري الثالاات عاان تنفيااذ العهااد الاادويل اخلاااص حلحلقااوق
ايقتصااادية وايجتماعيااة والثقافيااة والتقرياار األويل املتعلااق حللربوتوكااول ايختياااري امللحااق حلتفاقيااة
حقوق الطف بش ن بيع األةفال واستضالل األةفال يف البضاء ويف املواد اإلحلحية.
حاالت التفاعل والتعاون
 ً -١٠ااري التفاع ا والتع اااون م ااع األم اان الع اااش لألم اام املتح اادة وتق اادمي ردود عل ااى مش اااريع
تقاريره واملنلفن بويايت التابعن ملفوضية األمم املتحدة السامية لشرون الالجئن مباا يف ذلا
توجيه دعوات رمسية لزايرة مجهورية إيران اإلسالمية إ ثالثة مان املقاررين اخلاصان املعنيان حلحلاق
يف الصااحة واحلااق يف الضااذاء واألثاار الساالر للتاادابت القس ارية اينفراديااة والاارد علااى البالغااات
والرسااائ املوجهااة ماان اإلج اراءات اخلاصااة ومواصاالة تعزيااز التعاااون مااع مفوضااية األماام املتحاادة
السامية حلقوق اإلنسان (قاش وفدان رفيعا املستوى من مفوضية حقاوق اإلنساان بازايرة ةهاران يف
أاير/مايو  ٢٠١8و ذار/مارس  .)٢٠١٩وعالوة على ذل ُوجهت دعوة رمسية إ املفوض السام .
 -١١وأقايم تعااون ثناائ يف جمااايل حقاوق اإلنساان والقضااء واسااتمر هاذا التعااون علاى ماادار
السنوات األربع املاضية مع عادد مان البلادان مباا فيهاا إيطالياا (أرباع جاويت) والادامنره (ثاال
ج ااويت) والربا ي ا (جول ااة واح اادة) والي اااحلن (أرب ااع ج ااويت) وأس اقاليا (جولت ااان) وسويسا ارا
(أربع جويت) وايحتاد األورويب (ثال جويت) وجنو أفريقياا (جولاة واحادة) وإندونيسايا
(جولتااان) وجاارت أيض ااً مشاااورات يف جمااال حقااوق اإلنسااان مااع ايحتاااد الروس ا وأملانيااا والصاان
والعراق وقطر.
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جيم -تعزيز مؤشرات التنمية البشرية

( )٥

 -١٢وفقاً لتقريار التنمياة البشارية الصاادر عان بارانم األمام املتحادة اإلمناائ يف عااش ٢٠١8
أتيت مجهورية إياران اإلساالمية علاى رأس ”البلادان ذات التنمياة البشارية العالياة“ حيات ساالت
درجة قدرها  .٠.٧٩8وكان مرشر التنمية البشرية يبلغ  ٠.٧٧٤يف عاش  .٢٠١٥وحقاق متوساط
العمر املتوقع بوصفه واحداً مان مناوانت مرشار التنمياة البشارية الاذي يعارب عان احلالاة الصاحية
يف ك ا بل ااد حتس ااناً ملحوظ ااً م اان خ ااالل التطااورات احلاص االة يف جم ااال الرعاي ااة الص ااحية ف ااارتفع
ما ا اان  ٧١.٩يف عا ا اااش  ٢٠١٠إ  ٧٥.٦يف املائا ا ااة يف عا ا اااش  ٢٠١٥و ٧٦.٢يف عا ا اااش .٢٠١٧
ومنااا أيضااً مرشاار التنميااة البشارية بشاادة يف قطااا التعلاايم .وماان حياات نصاايم الفاارد ماان الاادخ
وهو جزء خر من مرشر التنمية البشارية لاو ت تنان إياران تواجاه جازاءات غات مشاروعة وجاائرة
لصاانفت ضاامن جمموعااة ”البلاادان ذات التنميااة البش ارية
وحللنااار إ القاادرات املتاحااة يف البلااد ُ
املرتفعة جداً“.

دال -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقارية
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

( )٦

 -١٣فيمااا يلا التاادابت الرئيسااية الاايت اختااذهتا اإلدارات التنفيذيااة يف مياادان التثقي ا وبناااء القاادرات
يف جمال حقوق اإلنسان:
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•

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

•

تنا اايم دورات تدريبي ااة يف جم ااال حق ااوق اإلنس ااان لفائ اادة القض اااة وامل ااوظفن القض ااائين
واملااوظفن اإلدارياان تتعلااق اقااوق الطف ا وحقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة وحااار
التعذيم وسوء املعاملة ومواجهة العن املنزيل ملدة  ٤٣٠ ٠٠٠ساعة عم ؛

•

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

•

عق ااد دورات تدريبي ااة بشا ا ن حق ااوق املواةن ااة للقض اااة وامل ااوظفن واملس اارولن القض ااائين
( ٢ ١١٢جولة)؛

•

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

•

إنش اااء منات اام لتق اادمي ايستش ااارات يف جم ااال حق ااوق املواةن ااة( )٧يف مجي ااع أ اااء البل ااد
والا ااقوي هلا ااا حللتعا اااون ما ااع القطاعا ااات احلنوميا ااة وغا اات احلنوميا ااة هبا اادا التثقي ا ا
أبخالقي ااات املواةن ااة وحق ااوق املواةن ااة وتعزيزه ااا وتق اادمي املس اااعدة القانوني ااة والقض ااائية
واإلرشاد النفس والعم ايجتماع ؛

•

عق ااد دورات تدريبي ااة بشا ا ن حق ااوق املواةن ااة واألخالقي ااات اإلداري ااة مل ااوظف اإلدارات
التنفيذية تقدمها و ارة العدل ملدة تتااو  ٥٠ ٠٠٠ساعة عم ؛
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•

عقد دورات تدريبية للتعري بقانون حقوق املواةنة يف الناااش اإلداري واإلملااش مبيثااق
حق ااوق املا اواةنن يف مقاةع ااات البل ااد فضا االً ع اان عق ااد س اات ج ااويت م اان ال اادورات
لتدريم املعلمن ( ١٤٠فرداً) لبيان حقوق املواةنة والتثقي هبا؛

•

عقد دورات تدريبية سنوية إلزامية بش ن حقوق املواةنة يف مجيع اإلدارات التنفيذية؛

•

عقد حلقات عم بش ن حقوق املواةنة للطال ووالديهم ومعلميهم ملدة تص إمجايً
إ  ٢ ٥٧٢ ٠٠٠ساعة عم ؛

•

عقد دورات تدريبية بش ن حقوق املواةنة على ثالثة مستوايت مان املفتشان واملاوظفن
ومديري الشرةة؛

•

التوعي ااة العام ااة اق ااوق املواةن ااة ع اان ةري ااق هيئ ااة اإلذاع ااة ممهوري ااة إي ا اران ايس ااالمية
(اإلذاعة  -التلفزيون) ملدة تص إمجايً إ  ٣ ٤٩٤ساعة.

احلق يف التعليم

( )8

 -١٤يتمتااع مجيااع الطااال ( )٩إبمنانيااة احلصااول علااى التعلاايم الرمس ا يف البلااد .ويُقاادش تعلاايم علااى
أساااس عاادش احلضااور (افقاض ا ) وعلااى أساااس احلضااور إ األةفااال الااذين ُرفااا حقهاام يف التعلاايم
أو ُحرماوا مناه نتياااة ألسابا مثا التساار مان املاادارس واملارض وغتًاا .واسااتناداً إ القاانون املتعلااق
اماية األةفال واألحدا يُعترب منع تعليم األةفال جرمية يُعاقم عليها اماين بضرامة.

 -١٥ووفق ااً لا ا ”وثيقااة التحااول األساس ا يف النااااش التعليم ا “ يعااد ضاامان احلصااول علااى
التعليم املناسم يف مجيع مناةق البلد بصرا النار عن العنصر أو نو امنس مع القكياز علاى
تعلاايم الفتيااات والفئااات الضااعيفة يف املناااةق األق ا من اواً والريفيااة والبدويااة ماان باان أهاام أهااداا
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
لتعزيااز الطرائااق البديلااة مث ا املاادارس الداخليااة واملراكااز القرويااة والتعلاايم عاان بُعااد وتطااوير هااذه
املاادارس وفهيزهااا مبااا يتناساام مااع احتياجااات الساانان األصاالين فض االً عاان صااياغة الااربانم
الشام لدعم املدارس والطال يف املنااةق الريفياة مان خاالل ماوارد تقادمها احلنوماة واملناماات
الدولية واملنامات غت احلنومية.
 -١٦وماان أجا إعمااال احلااق يف احلصااول علااى التعلاايم الرمسا النااوع مميااع األةفااال الااذين
حيتاااجون إ التعلاايم باادأ يف ذار/مااارس  ٢٠١٤تنفيااذ بارانم للتصاادي ألساابا األميااة هباادا
حتديد مجيع األةفال الاذين حيتااجون إ التعلايم ايبتادائ واجتاذاهبم وتعلايمهم ومحاايتهم يف سان
مبن اارة م ااع القكي ااز عل ااى األةف ااال ال ااذين ترك اوا التعل اايم أو ُحرما اوا من ااه وي س اايما الفتي ااات(.)١٠
بعا من أهم األنشطة يف هذا امليدان:
وفيما يل
ٌ
•

إةالق املوقع الشبن ”( “our homeworkواجبنا) من أج إنشاء قاعدة بياانت ٢٠١٧؛

•

تنفي ااذ خط ااة التع ااداد املتعلق ااة حلألةف ااال اذ اارومن م اان التعل اايم ال ااذين ت اقاو أعم ااارهم
بن  ٦و ١١عاماً وتوفت اإلحصاءات ايمسية للسلطات اإلقليمية من أج جذهبم للتعليم؛

•
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•

تقدمي خدمات استشارية لألسر واألةفال ذوي الصعوحلت التعليمية؛

•

تو يع  ٧ ٠٠٠حزمة مواد تعليمية وغتها من اللوا ش جماانً يف املناةق األق منواً؛
استخداش إمناانت املرسسات اخلتية واملنامات غت احلنومية لتحديد هريء الطاال
وتعليمهم؛

•

ي سيما يف املناةق األق منواً والريفية والبدوية()١١؛

•

تطوير التعليم قب املدرس

•

تس اريع عمليااة ايلتحاااق حللتعلاايم وتيسااتها وكااذل اسااتمرار تعلاايم األةفااال اإلي ارانين
الذي فقدوا واثئق إثبات هويتهم(.)١٢

 -١٧واساتناداً إ مرساوش القائاد األعلاى (أاير/ماايو  )٢٠١٥وموافقاة جملاس الاو راء املاذكورة
حلتت و ارة التعليم مطالبة أبن تلحق حلملدارس الطال احلااملن منساية أجنبياة وةاالر اللااوء
والالجئن الذين ليست لديهم إقامة قانونية يف البلد .وبلغ عدد هاريء الطاال  ٣8٦ ٢٦٩ةالبااً يف
العاش الدراس  ٢٠١٦-٢٠١٥و ٥٠٠ ٠٠٠ةالم يف العاش الدراس .)١٣(٢٠١٩-٢٠١8
مكارحة األمية
 -١8وفقاً لإلحصاءات الرمسية ارتفع معدل اإلملاش حللقراءة والنتابة يف البلاد يف الفئاة العمرياة
لسن  ٦سنوات فما فوقها من  8٧.١يف املائاة يف عااش  ٢٠١٥إ  88.8يف املائاة يف عااش  .٢٠١8ويف
الفئااة العمريااة  ٤٩-١٠ساانة أيضااً بوصاافها الفئااة املسااتهدفة الرئيساية ألنشااطة هيئااة حركااة ةااو األميااة
بلغ معدل اإلملاش حللقراءة والنتابة  ٩٤.٣يف املائة يف عاش  ٢٠١٥مث ارتفع إ  ٩٥.٧يف املائة يف
عاش  .٢٠١8وفيما بن عام  ٢٠١٥و ٢٠١8اشقه  ١ ٧8٢ ٦٧٧شخصااً ماع إياالء األولوياة
للمناةق الريفية والنساء والفتيات يف دورات ةو األمية اليت عقدهتا اهليئة .وبتنفياذ بارام ”ةاو األمياة
للفئة العمرية  ١٠-١٩سنوات“ اعتباراً من عااش  ٢٠١٥اساتفاد ماا جمموعاه  ٦٥ ٦٩٦شخصااً مان
بياانهم  ٢٤ ٣٦٤ماان الرعااااي األجاناام با ا ”دورات لألمياان ماان والاادي الطااال “ و٣٠ ٢٤٦
شخصاً با ”دورات اللضة األجنبية“ و 8٣ ٤٧٥شخصاً مباانية التعليم(.)١٤
التعليم العايل
 -١٩احلص ا ا ا ااول عل ا ا ا ااى التعل ا ا ا اايم الع ا ا ا ااايل مت ا ا ا ااا يف مجي ا ا ا ااع أ ا ا ا اااء البل ا ا ا ااد( .)١٥ويف الس ا ا ا اانة
األكادميي ااة  ٢٠١٦-٢٠١٥بل ااغ جمم ااو الط ااال ام ااامعين املس ااالن يف مرسس ااات التعل اايم
العايل  ١ ١٧٤ 8٩٧ةالباً (مباا يف ذلا  ٤٩٩ ٢١٩مان اإلاث و ٦٦٥ ٦٧8مان الاذكور).
وكااان هااذا العاادد  ١ ٠٠٢ ١١٥ةالبااً ( ٤٤٠ ٧٧٣ماان اإلان و ٥٦١ ٣٤٢ماان الااذكور) يف
العاش الدراس .٢٠١٩-٢٠١8
احلق يف الصحة والضمان االجتماعي
 -٢٠خاختااذت خط اوات مهمااة ماان أج ا إعمااال احلااق يف الصااحة والعدالااة يف جمااال الصااحة
واحلااق يف ضاامان وصااول امميااع إ اخلاادمات .وكااان أباار تطااور يف هااذا الصاادد تنفيااذ ”خطااة
تطوير النااش الصح “ .وفيما يل اإلجنا ات الرئيسية هلذه اخلطة:
()١٦
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•

رفااع متوسااط العماار املتوقااع عنااد الااويدة إ  ٧٦.٢ساانة وخفااا معاادل وفيااات الرضااع
واألةفاال واألمهاات احلواما مان خاالل اساتحقاقات جمانياة لصاحة األش والطفا وتشااايع
الويدة الطبيعية()١٧؛

•

حتس اان احلال ااة التضذوي ااة للفئ ااات املس ااتهدفة مب ااا يف ذل ا األةف ااال والط ااال والفتي ااات
واألمهات احلوام واملسنون()١8؛

•

الوقايااة ماان األم اراض املعديااة واملشاااك ذات األولويااة مبااا يف ذل ا األم اراض الساالوكية
البالضااة اخلطااورة واألم اراض املتصاالة بفااتوس نقااع املناعااة البش ارية والقضاااء علااى شاال
األةفال والقضاء على املالراي والوقاية من األمراض امديدة والناشئة؛

•

احلد من الوفيات املبنرة بن السنان الذين تقاو أعمارهم بن  ٣٠و ٧٠عاماً()١٩؛

•

حتسن الصحة العقلية من خالل تقدمي املشورة والتدخالت العالجية؛

•

الساايطرة علااى األضارار ايجتماعيااة مبااا يف ذلا اإلدمااان والساالوكيات البالضااة اخلطااورة
مع التمتع حلستحقاقات جمانية للخدمات الصحية ايجتماعية؛

•

ايدة التضطيااة والتمتااع ااادمات الرعايااة األوليااة ماان خااالل توساايع الشاابنات الصااحية
الريفية واحلضرية وإصاالحها وي سايما يف أةاراا املادن .ويوجاد حاليااً  ١٧ ٩٤8داراً
للصااحة و ٢٥٣مركازاً صااحياً ريفيااً و ٥ ٣١١مركازاً صااحياً حضارايً و ٢ ٦٧٤مركازاً
صااحياً ريفيااً للخاادمات الشاااملة و ٢ ٧٢٣مركازاً صااحياً حضارايً للخاادمات الشاااملة
و ٤٦١مركزاً صحياً يف البلدات تقدش اخلدمات الطبية للشعم؛
وجود أةباء األسرة يف املدن والقرى()٢٠؛

•

خف ااا حص ااة املرض ااى ال ااذين ي اادخلون املستش اافيات العام ااة يف تن ااالي املستش اافيات
احلنوميااة فض االً عاان تق اادمي ال اادعم املااايل للمرض ااى املص ااابن أبم اراض مه ااددة للحي اااة
وأمراض خاصة واملرضى اذرومن؛

•

منافحاة األماراض غات املعدياة والقضااء عليهاا واستئصااهلا؛ وقاد اعقفات األمام املتحادة
علااى النح او الواجاام حلإلجنااا ات املتمياازة الاايت حققهااا البلااد يف هااذا املياادان ماان خااالل
تقدمي جاائزة فرقاة عما األمام املتحادة املشاقكة بان الوكاايت املعنياة بتشاايع األةاراا
الفاعلة الدينية على املشاركة يف حتقيق التنمية املستدامة إ مجهورية إيران اإلساالمية يف
أيلول/سبتمرب .٢٠١8

•

التعقيم الطوعي وتغيري نوع اجلنس
 -٢١ي يُنفااذ اإلخصاااء إي ةوع ااً ماان أج ا منااع حااايت احلم ا غاات املرغااو فيهااا والبالضااة
اخلطورة واملرض والوفاة بسببها.
 -٢٢ووفقا للقاانون( )٢١مينان تضيات امانس بنااء علاى ةلام الشاخع نفساه ومينان إجارا ه
بق ا ارار ما اان اذنما ااة بنا اااء علا ااى إحالا ااة منها ااا إلج ا اراء دراسا ااة ما اان جانا اام اخل ا ارباء وفحا ااع ةا اار
قانوين متخصع.
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الضمان االجتماعي
 -٢٣كاناات تضطيااة مجيااع األشااخاص اذاارومن ماان الت ا من الصااح حلسااتحدا ”خمطااط
التا من الصااح “ واحااداً ماان أهاام التاادابت الاايت اختااذت يف الساانوات األخااتة .وأصااب أكثاار ماان ٣٩
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
ايجتماااع أيضااً ارتفااع عاادد األشااخاص املشاامولن حللتضطيااة ماان  ٤١ ٣8٠ ٧٩٩شخصااً يف
عاش  ٢٠١٥إ  ٤٢ ٧٩٢ ١٣٦شخصاً يف عاش .)٢٢(٢٠١8
احلق يف السك الالئق

()٢٣

 -٢٤روجعت خطة السنن الشااملة للفاقة  ٢٠٢٦-٢٠١٧ووضاعت صايضتها بقصاد حتقياق
هاادا أساس ا يتمث ا يف تااوفت الساانن الالئااق مميااع قطاعااات اجملتمااع وح ا مشاانلة الساانن
لألس اار املعيش ااية ذات ال اادخ امل اانخفا .ونص اات أيضا ااً خط ااة التنمي ااة الوةني ااة السادس ااة عل ااى
تشييد  ١٠٠ ٠٠٠وحدة سننية وتوفتها سنوايً يف شان ”بارانم دعام اإلسانان“ و”بارانم
اإلسا اانان ايجتما اااع “ .وًا ااري أيض ا ااً الا اانع يف إةا ااار ”ب ا ارانم فديا ااد وحتسا اان اإلسا اانان
الريف ا “ علااى  ٢٠٠ ٠٠٠ماان التسااهيالت املصاارفية بفائاادة منخفضااة الاايت سااتُمن ساانوايً يف
املناااةق الريفيااة .وخااالل الربااع األول ماان عاااش  ٢٠١8اكتم ا تشااييد  ٢٠ ٥٤١وحاادة سااننية
وجرى تسليمها.
 -٢٥وخالل الفقة ما بن عاش  ٢٠١٥ومنتصا عااش  ٢ ٠١8قادمت احلنوماة تساهيالت
مصاارفية يف املناااةق احلضارية والريفيااة مبااا يف ذلا ( ٢٤٤ ١٣٣ ٦٤٤ألا مليااون رايل) لشاراء
املساكن و ١٧٦ ٧٧٧ ٧٢٦للتشييد و ٤ ٥8٤ ٧٤٦إلعادة إعمار يف املناةق احلضرية والريفية.
 -٢٦وأنفق اات هيئ ااة الض اامان ايجتم اااع  ٩ ٤٣٣ملي ااار رايل م اان موارده ااا الداخلي ااة عل ااى
تشييد وشراء املساكن للفئات ذات الدخ املنخفا خاالل الفاقة املمتادة مان عااش  ٢٠١٣إ
عاش .)٢٤(٢٠١٧
 -٢٧وامدير حلإلشارة أنه فيما يتعلاق حلإلسانان حصا األشاخاص ذوو اإلعاقاة وملتمساو
املساعدة من هيئة الضمان ايجتماع على  ٤٢ ١8٩وحدة وحصلت األسر اليت لاديها اثناان
من ذوي اإلعاقة أو أكثر على  ٥ ٧8٢وحدة.
احلق يف مياه الشرب املأمونة

()٢٥

 -٢8الول كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٦كان  8٠.٠٢يف املائاة مان سانان الريا و٩٩.٢
يف املائااة ماان ساانان احلضاار حيصاالون علااى مياااه الشاار عاان ةريااق األانبياام .وبفضا ختصاايع
األم اوال ماان صااندوق التنميااة الااوة وماان امليزانيااة العامااة وتنفيااذ خطااة اإلمااداد املسااتداش مبياااه
الشر مع إيالء األولوية إلمداد قارى البلاد حلمليااه ُودت أكثار مان  ٦ ٩٠٠قرياة مبيااه الشار
املستدامة وامل مونة فيما بن عام  ٢٠١٥و .٢٠١8وتاوفت ميااه الشار ل ا  ١ ٩٥٠قرياة مادرج
يف جدول أعمال سنة .٢٠١٩
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

()٢٦

 -٢٩من بن أحد املساتادات القانونياة اعتمااد القاانون املتعلاق اماياة حقاوق األشاخاص
ذوي اإلعاق ااة يف ع اااش  )٢٧(٢٠١٧وم اان ب اان األه ااداا املهم ااة لتع اادي الق ااانون ض اامان تن ااافر
الفرص يف اجملتمع يف عملية التنمية املستدامة للبلد وتعزيز ضمان األداء وحتقيق أقصى حد مان
التوافق مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وكانت املشاركة النشطة من منامات اجملتمع
املدين يف عملية صياغة هذا القانون واعتماده حللضة األًياة .وًاري الناار يف إنشااء ”مناة وةنياة
لتنسيق شرون األشخاص ذوي اإلعاقة“ وفقاً للمادة  ٣١من القانون املشار إليه أعاله بضرض
اإلشراا املناسم على تنفيذ القانون على أعلاى مساتوى مبشااركة لثلان عان اإلدارات املعنياة
ومخسة لثلن عن الشبنات الوةنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -٣٠ومن أهم التدابت املتخذة يف هذا اجملال صياغة واعتماد وتنفياذ ”الوثيقاة الوةنياة املتعلقاة
حلملسنن يف البلاد“(( )٢8تشارين األول/أكتاوبر  )٢٠١8بضارض تاوفت ماا يلازش مان الادعم واحلماياة
للمسنن الذين مينن أن تواجه غالبيتهم العامى اضطراحلت عقلية وبدنية وحركية.
األدفال ذوو اإلعاقة
 -٣١وفاارت هيئااة الضاامان ايجتماااع ترتيبااات تيس اتية ألةفااال ذوي اإلعاقااة الااذين لااديهم
أوصياء سيئون أو ليس لديهم أوصياء يف ”دور األةفال واألحدا “ يف أ اء متفرقة مان البلاد
وتق ا ادش إلا اايهم خا اادمات الا اادعم وخا اادمات متخصصا ااة سا ااعياً إ حتقيا ااق تنا ااافر الف ا اارص .ويف
األع ا اواش  ٢٠١٦و ٢٠١٧و ٢٠١8عل ا ااى الت ا اوايل ك ا ااان  ١ ١٤٠و 8١٤و ١ ٠8٢ةف ا االً
مشمولن بضطاء هيئة الضمان ايجتماع (.)٢٩
التكيف وإمكانية والوصول
 -٣٢ياادعم الفص ا الثاااين ماان القااانون املتعلااق امايااة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة البيئااة
اخلالياة ماان العوائااق يف األماااكن العامااة وتنييا األماااكن العامااة مااع احتياجااات األشااخاص ذوي
اإلعاقااة .ويف هااذا الصاادد اختااذت مجهوريااة إي اران اإلسااالمية بعااا التاادابت مث ا صااياغة الوثيقااة
الوةنية للتني ( )٢٠١8وإةالق نااش شناوى حلستخداش الرسائ النصية القصتة أةلاق علياه
اسم ”.)٣٠()٣٠٠٠٠١٢٣٢٢( “Ma’bar
إذكاء الوعي
 -٣٣تطالاام أحناااش املااادتن  ٢٠و ٢١ماان القااانون املتعلااق امايااة حقااوق األشااخاص ذوي
اإلعاقااة ( )٢٠١٧اإلدارات التنفيذيااة بتعزيااز الثقافااة والااوع العاااش حليش اقاه مااع هيئااة الضاامان
ايجتماع  .وتنشر هيئة البت اإليرانية(( )٣١هيئة ايذاعة ممهورية إياران ايساالمية/اهليئة الوةنياة
لإلذاعا ااة والتلفزي ا ااون) وش ا اابنات التواص ا ا ايجتم ا اااع واملواق ا ااع املتخصصا ااة عل ا ااى اإلنقن ا اات
واملنشورات املتخصصة (جريدة  )Sepidأخباراً ومعلومات يف هذا اجملال.
التعليم
 -٣٤وفقاً لالئحة التنفيذية لنااش التعليم املتنام  -الشام يف و ارة التعليم( )٣٢يتعان علاى
مجيااع املاادارس أن تقبا الطااال ذوي اإلعاقااة جنبااً إ جناام مااع الطااال اآلخارين .وقااد ارتفااع
10
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عدد املدارس اليت قبلت ةالحلً ذوي إعاقة يف العاش الدراس  ٢٠١٩-٢٠١8حلملقارنة مع العااش
وصاامم ناااش إلنااقوين متناما للطااال ذوي
الدراسا  ٢٠١٤-٢٠١٣بنساابة  ١٣٣.٩يف املائااةُ .
اإلعاق ااة وُكل ا بتس اااي مجي ااع املعلوم ااات م اان التش ااخيع إ التخ اارج وت ااوفت تضطي ااة أكادميي ااة
للطال الذين يعانون من التوحد(.)٣٣
 -٣٥وفيما يل أهم التدابت التعليمية اليت اختذهتا و ارة التعلايم مان أجا األةفاال ذوي اإلعاقاة:
إنش اااء م اادارس داخلي ااة وإع ااداد دورات للت اادريم املها ا قبا ا املرحل ااة املهني ااة ويف املرحل ااة الثانوي ااة
للطال ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة وتطوير خدمات إعادة الت هي (.)٣٤
التمكني وإعادة التأهيل وضماانت اإلدماج االجتماعي
 -٣٦اختذت هيئة الضمان ايجتماع يف هذا الصدد بعاا التادابت مثا خادمات إعاادة الت هيا
م اان أج ا اجملتمع ااات الريفي ااة ( ١ 8٧٧ ٢8٣حال ااة) واجملتمع ااات اذلي ااة احلض ارية ( ١٦ ٠٠٠حال ااة)
واخلاادمات الطبيااة واملعاادات الصااحية ( ٤٥١ ١٢٧حالااة) وتااوفت سااب العاايا وتقاادمي بااديت التعلاايم
( ٢ ١٥٢ 8٧8حال ااة)؛ وتق اادش مرسس ااة ش اارون الش ااهداء واذ اااربن الق اادماء اخل اادمات الطبي ااة
والصحية ( ٦ ٧٦٢ 8١٣حالة من اخلدمات إ  ١ ٦٩٣ ٥٥٧شخصاً) واملسااعدة القانونياة
( ٦٧ ١٠8حايت).
 -٣٧ونفااذت هيئااة الضاامان ايجتماااع أيضااً جمموعااة متنوعااة ماان بارام الوقايااة ماان العاااز
مثا ا خط ااة الفح ااع والتش ااخيع والت اادخ املبن اار يف مس ااع الرض ااع ( ٣ ٩8٢ ٤٢٩شخصا ااً)
ومشاارو الوقايااة ماان اإلعاقااات النامجااة عاان انفاااارات األلضاااش وغتهااا ماان الااذخائر غاات املنفااارة
( ٢ ٢٦٩ ٧٢١شخصاً) وما إ ذل .
التمكني والدعم اإلداري والوظيفي

()٣٥

 -٣8ماان باان التاادابت الرئيسااية الاايت اختااذهتا هيئااة الضاامان ايجتماااع توظي ا ١8٦ ٥8١
شخص ا ااً ودفا ااع إعا اااانت لتحسا اان كفا اااءة األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة العا اااملن يف القطا ااا غا اات
احلنوم ( ٣ ٢٤٢شخصاً) ودفع حصة ر العم يف الت من الصح وأتمان األعماال احلارة
للمعا ااوقن وملتمس ا ا املسا اااعدة ما اان هيئا ااة الضا اامان ايجتما اااع ( ٣٩ ١١٣شخص ا ااً) وما اان
تسااهيالت مصاارفية وتوظيا األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف اإلدارات احلنوميااة اسااتناداً إ حصااة
تبل ا ااغ  ٣يف املائ ا ااة وت ا ااوفت الت ا اادريم أثن ا اااء العما ا ا ألكث ا اار م ا اان  ١٣ ٠٠٠ش ا ااخع يف مراك ا ااز
التدريم(.)٣٦
التعاون مع املنظمات غري احلكومية
 -٣٩يوجد أكثر من  ٦٦٢مناماة غات حنومياة انشاطة يف جماال ”األشاخاص ذوي اإلعاقاة“
تتفاع حلستمرار مع هيئة الضمان ايجتماع .
احلد م الفقر والتنمية يف املنادق الريفية واملنادق األقل منوا

()٣٧

 -٤٠تتااوخى خطااة ر يااة التنميااة الوةنيااة العش ارينية إلي اران والقااانون املتعلااق حلألواماار الدائمااة
خلطط التنمية الوةنية( )٣8والقانون املتعلق بربام التنمية ايقتصادية وايجتماعية والثقافياة احلاد
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ماان الفقاار وحتقيااق العدالااة ايجتماعيااة وتنميااة املناااةق الريفيااة واملناااةق األقا مناواً .وفيمااا يلا أهاام
التدابت اليت اعتمدهتا اإلدارات املعنية يف هذا اجملال:
•

•

•

•

اهليئااة احلنوميااة للرعايااة ايجتماعيااة :إنشاااء وتطااوير جمموعااات ماان األساار املعيشااية الاايت
تعيلها امرأة (من  ٩١٤إ  ١ ٢٠٠جمموعة)؛ وخطاة التمنان اجملتمعا ماع اتباا ا
للحد من الفقر (من  ١١٣إ  ١٥٧حالة)؛ وإنشاء وتوسيع مراكز رعاياة األةفاال يف
املس اااكن اذروم ااة واملنطوي ااة عل ااى أض ا ارار وغ اات الرمسي ااة (م اان  ٢٢٥إ  ٢٥٠مرك ا ازاً)
وغت ذل ؛
و ارة الزراعااة :نقا ملنيااة األراضا الزراعيااة ماان األراضا الوةنيااة واحلنوميااة إ األفاراد
الااذين ميلنااون مساااحات صااضتة ماان األراض ا أو ي ميلنااون أي أراض؛ ونق ا ملنيااة
األراض إ مقدم الطلبات ملختل املشاريع (الزراعة والصناعة واخلادمات وغات ذلا )
ي سيما إ القروين والرح واألسر املعيشية اليت تعيلها امرأة؛
منة اإلماش اخلمي لإلغاثة :توفت حزش داعمة لساب العايا؛ وتاوفت اخلادمات الصاحية
(مباا يف ذلا خاادمات التماريا للمرضااى الاذين حيتاااجون إ املساااعدة يف املناازل وحازش
داعم ااة للمرض ااى املص ااابن أبما اراض حللض ااة اخلط ااورة ( ٥٧ ٧٠٠ش ااخع)؛ وت ااوفت التا ا من
األساس ا ( ١مليااون شااخع) والرعايااة التنميليااة مللتمس ا املساااعدة ( ٣مالياان شااخع)
والت من ضد احلواد (ألكثار مان  ١ ٥٠٠ ٠٠٠شاخع سانوايً)؛ ودعام اساتدامة العمالاة
ورايدة األعمال (إًاد  ٤٥٩ ١٧٥فرصاة عما وحتقياق ايكتفااء الاذايت ل ا ٢٤٩ ٦٣٤
أساارة معيشااية)()٣٩؛ ومتناان األس اار املعيشااية الاايت تعيلهااا ام ارأة وحتقيااق ايكتفاااء ال ااذايت
هل ااا ( ١ ١8٧ ١٠8ش ااخع)؛ وت ااوفت خ اادمات الت اادريم  -اخل اادمات التعليمي ااة ألةف ااال
األس اار املعيش ااية ال اايت تعيله ااا اما ارأة؛ وتق اادمي املس اااعدة القانوني ااة والقض ااائية اجملاني ااة وإنش اااء
مناتم لتقدمي خدمات املساعدة القانونية يف مجيع أ اء البلد ( ٣٧٥منتباً)؛
مرسسااة بركااات التابعااة للمقاار التنفيااذي لقيااادة اإلماااش اخلمي ا  :تقاادمي خاادمات واسااعة
النطاق يف املناةق األقا مناواً يف جماايت التمنان ايقتصاادي ورايدة األعماال واهلياكا
األساسية والصحة فضالً عن الت من والدعم الثقايف(.)٤٠

احلق يف العمل

()٤١

 -٤١وضااعت احلنومااة ق اوانن ول اوائ شاااملة( )٤٢للعمالااة املسااتدامة علااى أساااس املساااواة يف
احلصول على فرص العم وبدأت نفاذ هذه القوانن.
 -٤٢وتشاات نتااائ استقصاااء القااوة العاملااة لعاااش  ٢٠١8إ أن معاادل املشاااركة ايقتصااادية
للمارأة والرجا شااهد افاهااً متزايااداً ماان عاااش  ٢٠١٥إ عاااش  ٢٠١8وأنااه ارتفااع ماان  ٣8.٢يف املائااة
يف عاش  ٢٠١٥إ  ٤٠.٥يف املائة يف عاش  .٢٠١8ويف الفقة ما بان عاام  ٢٠١٥و ٢٠١8نشا
امزء األكرب من العمالة على التوايل يف قطاعات اخلدمات والصناعة والزراعة(.)٤٣
بعا من التدابت الرامية إ إًاد فرص العم :
 -٤٣وفيما يل
ٌ
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•

دعم برام ايكتفاء الذايت؛

•

توظي العمال؛

•

تشييد وفهيز أماكن تتمتع حليكتفاء الذايت من أج  ١ ٢٥8وحدة؛

•

تنفيذ برام تيست التوظي ()٤٤؛

•

ايدة حصة املرأة يف التوظي يف اإلدارات احلنومية؛

•

ختصيع اعتمادات كبتة إلًاد فرص العم للفئات الضعيفة والنساء()٤٥؛

•

بدء تشضي مركز مبادرة تنمية وتسريع األعمال للمرأة؛ وتقوية الرابطات النسائية الريفياة
وتعاو ا؛ وتطوير رايدة النساء لألعمال؛

•

تقاادمي تاادريبات متخصصااة وتقنيااة ومهنيااة( )٤٦مبااا يف ذلا ماان أجا املسااتوةنات غاات
الرمسية (الري ) والقروين والرحا واملنااةق األقا مناواً واملنااةق احلدودياة وامناود يف
الثنن ااات وخرً ا ا امامع ااات وة ااال امامع ااات؛ والتمن اان ال ااوظيف للمتض ااررين
اجتماعياً؛  ٣ ٣١٧ ٠١٣يف اجملمو ؛

•

بنه توظي الشبا ()٤٧؛
دعم الشرو يف تنفيذ خطط الشركات الناشئة ُ
تطوير التعاون مع املنامات غت احلنومية واممعيات اخلتية دعماً إلًاد فرص العم ؛

•

دعم الرابطات العمالية و ايدة عددها من  ١ ٢٤8إ  ١ 8٣٦رابطة.

•

حقوق املرأة

()٤8

 -٤٤عااز ت مجهوريااة إياران اإلسااالمية حقااوق املارأة الثقافيااة وايجتماعيااة وايقتصااادية واملدنيااة
والسياسية حلعتبار ذل عنصراً رئيسياً يف سياستها الوةنية ووضع القوانن والتخطيط.
 -٤٥وفيما يل أهم املققحاات التشاريعية الايت اعتُمادت أو امارياة صاياغتها مان أجا محاياة
وتعزيز حقوق املرأة:
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•

القانون املتعلق افا ساعات العم للنساء ذوات الاروا اخلاصة ()٢٠١٦؛

•

النار يف عدة أحناش بش ن حقوق املرأة يف ميثاق حقوق املواةنة؛

•

موافق ا ااة احلنوم ا ااة عل ا ااى النه ا ااوض بص ا ااحة النس ا اااء والفتي ا ااات وحي ا ااويتهن م ا اان خ ا ااالل
الرايضة ٢٠١8؛

•

قا ارارات اجملل ااس اإلداري األعل ااى ال اايت تطال اام احلنوم ااة بتخص اايع  ٣٠يف املائ ااة م اان
املناص اام اإلداري ااة للنس اااء فضا االً ع اان اختي ااار وتعي اان امل ااديرين الفني اان عل ااى أس اااس
النفاءات العامة واملتخصصة املطلوبة بصرا النار عن نو امنس؛

•

مشرو القانون املتعلق اماية املرأة من العن ؛

•

مشا اارو القا ااانون املعا اادل لقا ااانون حالا ااة جنس ا ااية أةفا ااال امل ا ارأة اإليرانيا ااة املتزوجا ااة م ا اان
أجنر .)٤٩(٢٠١8
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التوازن بني اجلنسني
 -٤٦اسااتناداً إ املااادة  ١٠١ماان قااانون خطااة التنميااة الوةنيااة السادسااة بش ا ن التمناان ماان
أتسيس األسرة والنهوض بوضع املرأة يف مجيع اجملايت أعدت انئبة الرئيس لشرون املرأة واألسرة
وثيقة بش ن تعزيز وضع املرأة واألسرة مان خاالل حتدياد مرشارات للتاوا ن بان امنسان والتشااور
مع اجملتمع املدين يف إةار  8ةاور و ٢8مرشراً رئيسياً.
التعليم
 -٤٧مييا افاااه مشاااركة املارأة يف التعلاايم العااايل يف البلااد إ ايرتفااا  .و ٤٣.٩8يف املائااة ماان
الطلبة امامعين حالياً مان اإلان  .وتبلاغ نسابة النسااء مان املاوظفن األكاادميين حلمامعاات يف
مجيااع أ اااء البلااد  ٢٤يف املائااة مسااالة ايدة بنساابة  8يف املائااة منااذ عاااش  .٢٠٠٩ومتثا املارأة
و  ٣٠يف املائة من النساء العامالت احلاصالت على التعليم العايل.
عمل املرأة

()٥٠

 -٤8ارتفاع معادل املشاااركة ايقتصاادية للمارأة ماان  ١٢.٤يف املائاة يف عاااش  ٢٠١٣إ ١٦.٤
يف املائااة يف عاااش  ٢٠١8مع ارباً عاان افاااه تصاااعدي .وارتفااع معاادل توظي ا النساااء يف القطااا
احلناوم ماان  ٣٤.٦٤يف املائااة يف عاااش  ٢٠٠٩إ  ٤١.٦٧يف املائااة يف عاااش  ٢٠١8لااا يشاات
إ افاه تصاعدي يف مشاركة املرأة يف الوظائ احلنومة .ويوجد أكثر من  ٤ ٠٠٠من رائدات
األعماال العاامالت( .)٥١وأنشا حااىت اآلن  ٢٢٣مركازاً يف مجياع أ ااء البلااد وتباشار هاذه املراكااز
أعماهلا ويدير و  ٢٠يف املائة منها رائدات أعمال.
وجود املرأة يف مناصب صنع القرار ومشاركتها السياسية

()٥٢

 -٤٩ارتفا ااع عا اادد املا ااديرات علا ااى مجيا ااع املسا ااتوايت ما اان  ١٤.٩يف املائا ااة يف عا اااش ٢٠١٧
إ  ١8.٣يف املائااة يف عاااش  .٢٠١8وتعم ا أكثاار ماان  ٩٧٠قاضااية يف الساال القضااائ  .ويف
الفقة ما بان عاام  ٢٠١١و ٢٠١٧ارتفاع متوساط عادد توظيا اإلان كقاضايات يف السانة
بنح ااو  ٣يف املائ ااة .وبل ااغ ع اادد النس اااء املرش ااحات والنس اااء املنتخب ااات يف امول ااة اخلامس ااة م اان
انتخاحلت جمالس املدينة ( ١٥ ٤٩١ )٢٠١٧و ٤ ٠٢٩على التوايل .وفا و ثلت املرشاحات
مبقاع ااد .وأنشا ا ح ااىت الوق اات الا اراهن  ١٤حا ازحلً بواس ااطة نس اااء بص اافة خاص ااة وص اادرت هل ااا
تصاري  .ويتااو عدد اإلان العضوات يف األحزا وامماعات السياسية  ١٥ ٠٠٠امرأة.
متكني املرأة
 -٥٠يف أثناااء التطااورات الاايت حاادثت ماارخراً ومتشااياً مااع تنفيااذ املااادة  8٠ماان قااانون خطااة
التنمية الوةنية السادسة أنشئت فرقة العم الوةنية املعنية بتمنان النسااء املعايالت ألسارهن يف
جمال إًاد فرص العم ورايدة األعمال.
 -٥١واخت اذت هيئااة التضااامن ايجتماااع يف هااذا الصاادد بعااا التاادابت مبااا يف ذل ا إنشاااء
وتط ا ااوير عيا ا ااادات املرشا ا اادين ايجتما ا اااعين (م ا اان  ٣8٦إ  )٥٦٣ووضا ا ااع مبا ا ااادئ توجيهيا ا ااة
للت اادخالت املتخصص ااة حلماي ااة الفتي ااات املعرض ااات لألضا ارار ايجتماعي ااة وتش ااضي  ١٥خطا ااً
س اااخناً بشا ا ن الط ااالق لتق اادمي ال اادعم النفسا ا  -ايجتم اااع وال اادعم ايجتم اااع للمطلق ااات
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وأةفا اااهلن يف املقاةعا ااات وتشا ااضي  ٢١مرك ا ازاً لتقا اادمي الا اادعم النفس ا ا  -ايجتما اااع والا اادعم
ايجتماااع للفتيااات واألساار يف شاراكة مااع املنامااات غاات احلنوميااة وتشااضي  ٣مراكااز لتمناان
النساااء والفتيااات املتضااررات و ايدة عاادد مراكااز الط اوارئ ايجتماعيااة إ  ٣٤٦مرك ازاً وتشااضي ٥٥
قاعدة لتقدمي اخلدمات ايجتماعية يف مناةق ايستيطان غت الرمس واملستوةنات الريفية.
جترمي العنف ضد املرأة
 -٥٢حلإلضافة إ فرمي العن ضد املرأة يف قانون العقوحلت اإلساالم وقاانون محاياة األسارة
(املعتم ااد يف ع اااش  )٢٠١٢ي اانع مش اارو الق ااانون املتعل ااق اماي ااة امل ارأة م اان العن ا ال ااذي مي اار
حلملراح النهائية املطلوبة للتصديق عليه على ضماانت فعالة بتوفت احلماية.
 -٥٣ولتمناان أف اراد األساارة املعيشااية تقاادش هيئااة الضاامان ايجتماااع دعمااً عالجي ااً قانوني ااً
ونفساً ويف جمال الطم النفس حلجملان وعلى مدار  ٢٤ساعة إ أفراد األسر مان خاالل إنشااء
أماااكن منااة لألمهااات واألةفااال اخلاضااعن لرعايااة اهليئااة .وخااالل الفااقة مااا باان عااام ٢٠١٥
و ٢٠١8تلق ا اات  ١ ٥٠٠ام ا ارأة يف املتوس ا ااط م ا اان ض ا ااحااي العن ا ا املن ا اازيل وأةف ا اااهلن خ ا اادمات
متخصصة يف السنة يف  ٢8مناانً مناً.
 -٥٤وأنش ا انئ اام رئ اايس امه ااا القض ااائ للمس اااعدة ايجتماعي ااة ومن ااع ام ارائم م اان أج ا
منافحااة العنا اللانااة الوةنياة املعنيااة مبنااع العنا علااى الصااعيد الااوة ( )٢٠١٥مبااا يف ذلا
العن العائل ودأ على إجراء عمليات املتابعة ملختل التدابت املتخذة(.)٥٣
تعزيز املنظمات االجتماعية املعنية ابملرأة واألسرة
 -٥٥أبرمت انئبة الرئيس لشرون املرأة واألسرة حىت اآلن  ٣٠٤مذكرات تفااهم إلقاماة تعااون
مش ااقه م ااع املنام ااات غ اات احلنومي ااة يف مجي ااع أ اااء البل ااد اعتب اااراً م اان النصا ا الث اااين م اان
عاش  ٢٠١٣وحاىت عااش  ٢٠١٧أُخاذت فيهاا بعان ايعتباار قضاااي خمتلفاة تتعلاق حللتعااون بنااء
على الطلم وإمناانت تل املنامات.
حقوق الطفل

()٥٤

 -٥٦بعد تقدمي التقرير السابق كانات صاياغة وثيقاة شااملة بشا ن حقاوق الطفا ()٢٠١٥
وإعااداد مشاارو قااانون بشا ن محايااة األةفااال واألحاادا ماان باان التاادابت املهمااة املتخااذة يف هااذا
اجملااال .وحليسااتناد أيض ااً إ خطااة التنميااة السادسااة تنااون احلنومااة مرغمااة علااى ايدة محايااة
أغذية األةفال من أج ايدة محاية األةفال الذين ليس لديهم وص واليتامى وأةفال الشوار
(املادة  )٧8وتنايم شرون أةفال الشوار والعمال األةفال وخفا عددهم.
 -٥٧وأنشا ت جهااة التنساايق الوةنيااة لتنفيااذ اتفاقيااة حقااوق الطفا هيئااات لاثلااة حليسااتفادة
ماان قاادرات مناتاام شاارون امل ارأة واألساارة التابعااة ملناتاام حناااش املقاةع اات ماان أج ا تعزيااز
حقوق الطف بضرض التنسيق واإلشراا على أداء اإلدارات التنفيذية يف املقاةعات األخرى.
 -٥8ويتقدش العم منذ عاش  ٢٠٠٦يف إعداد القانون املتعلق بتحدياد حالاة مواةناة األةفاال
املولودين من واج امرأة إيرانية من رج أجنار .وًاري أيضااً تعادي القاانون يف الربملاان مان أجا
من املواةنة لألفراد قب بلوغهم  ١8عاماً.
GE.19-14672
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حظر التمييز ضد األدفال
 -٥٩وفقاً للقانون يتمتع مجيع األشخاص الذين تق أعمارهم عان  ١8عامااً لان ي وصا
هلم أو لن كان أوصيا هم سيئن بصرا الناار عان ديانهم وأصالهم اإلثا وجنسايتهم اادمات
الرعاي ااة الص ااحية والتعل اايم والع ااالج الط اار ومص اااري املعيش ااة والوص اااية .ويتمت ااع أيضا ااً أةف ااال
الالجئن واملهاجرين اذرومن بضطاء خدمات الرعاية ايجتماعية اجملانية.
 -٦٠وفيما يتعلق أبةفاال الشاوار والعماال األةفاال يقادش مركاز إدارة أةفاال الشاوار التاابع
هليئااة الضاامان ايجتماااع مبشاااركة املنامااات غاات احلنوميااة املهتمااة خاادمات احلمايااة والرعايااة
ايجتماعيااة حلجملااان ماان خااالل ااان أحاادًا يركااز علااى األساارة واآلخاار يهاادا إ احلااد ماان
الضرر العقل  -ايجتماع  .وامدير حلإلشاارة أن  ٦٠يف املائاة يف املتوساط مان أةفاال الشاوار
والعمااال األةف ااال حيملااون امنس ااية األجنبيااة وق ااد ق اادمت احلنومااة اإليراني ااة إلاايهم نف ااس أن اوا
اخلاادمات الاايت يسااتفيد منهااا األةفااال اإليرانيااون وفق ااً للمباادأ اإلنساااين ويف ظ ا اح اقاش حقااوق
الطف ا بصاارا النااار عاان خصائصااهم القوميااة واإلثنيااة والدينيااة واللضويااة .ويف الساانوات املمتاادة
ب ا اان ع ا ااام  ٢٠١٥و ٢٠١8ج ا اارى تق ا اادمي  ٥ ٠٠٠خدم ا ااة م ا اان خ ا اادمات رعاي ا ااة األةف ا ااال
املتخصصة سنوايً.
حظر العنف ضد األدفال ومنعه
 -٦١تركد قوانن البلد املختلفة احلاجة إ حسن تصرا الوالدين أو األوصياء القانونين ماع
األةفال ومنع سوء معاملتهم( .)٥٥وامدير حلإلشارة أنه ًرى وفقاً للمادة  ١مان ”مشارو قاانون
محاي ااة األةف ااال وامل اراهقن“ حتدي ااد أي ن ااو م اان س ااوء املعامل ااة وايس ااتضالل ايقتص ااادي وإب اراش
الصاافقات والبيع/الش اراء والبضاااء وأي شاان ماان أشاانال ايسااتضالل امنس ا وأي اسااتضالل
فاض ومنشورات إحلحية وًري فرمي ما سيق استناداً إ املادة .١٠
 -٦٢وتق اادش إدارة الطا اوارئ ايجتماعي ااة التابع ااة هليئ ااة الض اامان ايجتم اااع ومراكزه ااا الب ااالغ
عااددها  ٣٥٠مركازاً يف مجيااع أ اااء البلااد ةائفااة ماان اخلاادمات الداعمااة لألةفااال ضااحااي العنا
أو األةفااال املعرضاان لسااوء املعاملااة والعمااال األةفااال وأةفااال الش اوار الااذين يعيشااون ظروف ااً
ص ا ااعبة وش ا اااقة فض ا االً األةف ا ااال ال ا ااذين يع ا ااانون يف أثن ا اااء الن ا اوار واملص ا ااائم امماعي ا ااة .ويف
عاش  ٢٠١8بلضت نسبة األةفال الذين يعانون من العنا او  ٦يف املائاة مان الفئاة املساتهدفة
من هذا الربانم .
 -٦٣وتشم املبادرات الداعمة األخرى يف هذا اجملال ما يل :
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•

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

•

إنشاء فريق عام ملنافحة إساءة معاملة األةفال حزيران/يونيه ٢٠١٧؛

•

باادء خدمااة الرسااائ النصااية القصااتة علااى اخلااط الساااخن رقاام  ٣٠٠٠٣٦٣٦لإلبااال
عن حايت إساءة معاملة األةفال؛

•

قياش و ارة التعليم بتنفيذ خطة ”( “Namaadالرمز) يف جمال منع العن ضد األةفال.
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احلماية القانونية والقضائية
 -٦٤مع اعتماد قانون العقوحلت اإلسالم ( )٢٠١٣وقانون اإلجاراءات امنائياة ()٢٠١٥
ج اارى ال اانع عل ااى أش اانال للحماي ااة اخلاص ااة متفق ااة م ااع الص اانوه الدولي ااة م اان أجا ا األةف ااال
واألحدا يف اإلجراءات القضائية مبا يف ذل ما يل :
•

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

•

النار يف أحناش خاصة بش ن التفرقة يف املعاملة؛

•

تنلي فرو خاصة ملناتم املدع العاش واذنمة؛

•

وضع نااش للمسرولية امنائية التدرًية؛

•

تعدي سن املسرولية امنائية على أساس معيار النمو الذه ؛

•

تطبياق جمموعاة متنوعااة مان البادائ اإلصااالحية والتعليمياة للساان مثا تساليم األةفااال
لألسرة أو حازهم يف مراكز إعادة الت هي لقبيتهم ملدة ي تتااو  ٥سنوات؛

•

اسااتخداش إج اراءات التصاادي امنائيااة بتهيئااة الفاارص والقتياام إلج اراءات مرسسااية قانونيااة
جدياادة مث ا تعليااق اذاكمااة وأتجي ا تنفيااذ احلناام وتعليااق العقوبااة يف مراح ا خمتلفااة
من اذاكمة؛

•

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

حظر الزواج القسري والزواج املبكر
 -٦٥فيما يتعلق برفاع احلاد األدل لسان واج الفتياات والفتياان ًادر حلإلشاارة أن املاادة ٥٠
من قانون محاية األسرة الذي اعتُمد يف عاش  ٢٠١٢فرش بعا حايت الزواج املبنر .كماا أن
التضتات الثقافياة وايجتماعياة يف البلاد وارتفاا مساتوى تعلايم الفتياات والنسااء أداي إ رفاع احلاد
األدل لساان الاازواج .ومااع ذل ا فقااد أفيااد عاان بضااع حااايت ماان الاازواج املبناار يف بعااا املاادن
واملناااةق األق ا من اواً حاادثت حتاات أتثاات بعااا التقاليااد والثقافااات القاصاارة .وسااتاري يف هااذا
الصدد مشاهدة اثر إًابية بفض امهود اماري بذهلا من خالل الربام التعليمية والثقافية.
تشجيع األلعاب الرايضية

()٥٧

ً -٦٦ااري تشااايع األلعااا الرايضااية ماان خااالل تشااييد اهلياكا األساسااية للمرافااق الرايضااية
وحتديثها وتنمية الرايضاات الريفياة والبدوياة وحتسان إمنانياة وصاول النسااء إ املرافاق الرايضاية
وتشايع الرايضة امماهتية وإنشااء وفهياز  ٣ ٠٠٠مركاز رايضا ريفا يف مجياع أ ااء البلاد و ايدة
عدد ايحتادات الرايضية النسائية من  ٤٥إ  ٤٩احتاداً وإنشاء  ٥ ٢٠٠مركاز رايضا بضارض تعزياز
الصحة واحليوية يف خمتل منااح احليااة مباا يف ذلا مان أجا املسانن ووجاود  ٤١١مركازاً رايضاياً
خمصصاً لألشخاص ذوي اإلعاقة(.)٥8
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هاء -احلقوق املدنية والسياسية
حقوق الالجئني وداليب اللجوء

()٥٩

 -٦٧مجهورية إيران اإلسالمية ها راباع أكارب بلاد يف العاات يف استضاافة ةاالر اللااوء .وتازود
إي اران الالجئ اان وة ااالر اللا ااوء عل ااى ال اارغم م اان ام ازاءات اينفرادي ااة وام ااائرة املفروض ااة عليه ااا
حللقاادر املناساام ماان املاوارد املتنوعااة يف جمااال التعلاايم والرعايااة الصااحية وسااب العاايا واإلساانان
ومااا إ ذل ا  .وحيااد هااذا علااى الاارغم ماان أن املساااعدة الدوليااة املقدمااة إ إي اران ضاائيلة جااداً
وي تضط سوى أق من  ٣يف املائة من التنالي اليت تتنبدها إيران.
 -٦8وفيما يل أهم التدابت املتخذة دعماً لالجئن وةالر اللاوء:
•

إنشاء ليات للرصد وفر املعلومات؛

•

املوافقة على اللوائ املتعلقة بتعليم الرعااي األجانم يف عاش )٦٠(٢٠١٦؛

•

تضطية الرعااي األجانم املقيمن يف البلد حللت من الصح ()٦١؛

•

التضطية بت من الضمان ايجتماع لنحو  ٩٠ ٠٠٠شخع .مجياع الالجئان األةفاال
ذوي اإلعاقة مشمولون حللت من الصح حللتعاون مع مفوضية شرون الالجئن؛

•

إنش اااء  ٧مراك ااز ةبي ااة يف املقاةع ااات ال اايت يق اايم فيه ااا امله اااجرون واإلم ااداد حلألدوي ااة
واملعدات الال مة لا  ٩٢مركزاً صحياً يف املدن املضيفة؛
ت ااوفت الت اادريم والتمن اان ال ااوظيف ل ا ا  ٢١ ١٥١يجئا ااً وةال اام م ااوء وإص اادار أكث اار
ماان  ٢٧٠ ٠٠٠تاارخيع عم ا ملااا ي يق ا عاان فاارد واحااد م ان أف اراد األساارة املهاااجرة
وتنفيذ دورات تدريبية لتمنينهم من العودة الطوعية إ البلدان األصلية؛

•

التعاون مع مفوضية شرون الالجئن؛

•

تقاادمي الاادعم املااايل والتنفيااذي لألنشااطة اإلنسااانية والقوًيااة الاايت تنفااذها املنامااات غاات
احلنومية؛

•

قياش املنامات غت احلنومية بتقدمي الادعم حلخلادمات الصاحية والتعليمياة وساب العايا
وغت ذل من أشنال الدعم إ املشردين(.)٦٢

•

حرية الرأي والدي وحقوق األقليات

()٦٣

 -٦٩ت ا اادعم امل ا اواد  ١٠و ٣٣و ٧٧و ٩٧و ١١٠م ا اان ميث ا اااق حق ا ااوق املواةن ا ااة حق ا ااوق
األقليااات الدينيااة( )٦٤واألع اراق واينتماااءات ايجتماعيااة والسياسااية وحتااار يف هااذا الصاادد أي
نااو ماان نشاار النراهيااة وي ساايما ضااد األةفااال والتمييااز يف العما والتمييااز يف احلصااول علااى
املعلومااات واألعمااال التااريااة واملعرفااة ضااد األقليااات وامماعااات العرقيااة أو ايجتماعيااة أو السياسااية
وتشدد على احلق يف التواص الثقايف املتبادل.
 -٧٠وفيما يل أهم التدابت اليت اعتُمدت يف مجلة أمور أخرى:
• القانون املتعلق بعضوية األقليات الدينية يف جمالس املدن متو /يوليه ٢٠١8؛
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•

م اواد ماان قااانون التعزي اراتً :ااري أيض ااً فاارمي إهانااة مقدسااات األداين املعااقا هبااا يف
الدستور والتطرا اإلثا والعرقا والادي الاذي ياردي إ النراهياة والعنا وأي شان
من أشنال املساعدة املالية املقدمة من أج هذه األنشطة؛

•

تتمتااع األقليااات الدينيااة املعااقا هبااا حلحل ارايت الضاارورية ألداء شااعائرها الدينيااة والعرقيااة
والتمس االة أفرادها الشخصية ك تبا لألداين()٦٥؛

•

ختص اايع ميزاني ااات خاص ااة ومس اااًات مالي ااة خمتلف ااة ملراك ااز خاص ااة وجمموع ااات م اان
األقليات الدينية()٦٦؛

•

ختصيع مخسة مقاعد برملانية لألقليات الدينية بصرا النار عن نسبتها من السنان؛

•

ماان ت اراخيع مباشاارة النشااا ل ا  ٥8رابطااة ماان أج ا تنفيااذ أنشااطة اجتماعيااة ومدنيااة
وثقافية()٦٧؛

•

احلصاول علاى املنشاورات والصاحافة اخلاصاة لتاوفت املعلوماات للماتماع وأتباا دايانهتاام
إبصدار  ٢٠صحيفة أسبوعية وشهرية وجمالت فضالً عن  ٥مراكز للنشر()٦8؛

•

تشضي  ٩٣من مدارس األقلياات الدينياة اخلاصاة ماع متتعهاا حلحلاق يف الدراساة يف مجياع
امل اادارس .والفرص ااة مهي ا ا ة أيض ا ااً أم اااش ه ااذه األقلي ااات للدراس ااة عل ااى خمتل ا ا املراح ا ا
األكادميياة .وحلمايااة أدبياات األقليااات املعاقا هبااا وثقافاهتاا أُعاادت هلاا دورات للتعلاايم
العايل يف امامعات اإليرانية()٦٩؛

•

تطبيااق الل اوائ اذليااة وفق ااً للاادين ضاامن حاادود ساالطة جمااالس املاادن يف املناااةق الاايت
يش اان فيه ااا أتب ااا كا ا م اان ه اذه األداين األغلبي ااة( .)٧٠وي يُعت اارب ال خس اانة يف إي اران م اان
األقليات الدينية ب يعتربون يف الواقاع جازءاً مان اجملتماع املسالم .وميتلا ال خسانة أكثار
من  ١٥ ٠٠٠مساد يف إيران وهو عدد كبت جداً حلملقارنة مع السنان الشيعين؛

•
•

تعين الرئيس ملستشار لشرون ال خسنة؛

تعين ال خسنة يف املناصم العليا مث السفراء ونوا الو راء والقضاة واذافان وما إ ذل .

املذاهب
 -٧١إ جانم األقليات الدينية املعقا هباا ًاري احاقاش حقاوق مجياع املاواةنن اإليارانين
مب ااا فيه ااا أتب ااا الطائف ااة البهائي ااة .ووفق ااً للمب ااادئ  ٣و ١٢و ١٣و ١٤و ١٩و ٢٠و٢٣ ٢٢
ماان الدسااتور يتمتااع مجيااع اإليارانين جبميااع حقااوق املواةنااة .والبهااائيون يف األساااس فاار سياسا
ولاايس ديني ااً .وتعاارب حالااة البهااائين يف إي اران عاان ضاامان اح اقاش حقااوقهم األساسااية كم اواةن يف
إيران وعن التقيد هبذا احلق(.)٧١
 -٧٢وعلااى الاارغم ماان ايدعاااءات الاايت تفيااد أبن البهااائين ةرومااون ماان احلصااول علااى فاارص
التعلايم العاايل فادر اإلشاارة إ النقاا التالياة :يانع املبادأ  ٣٠مان الدساتور علاى تاوفت التعلاايم
والقبي ااة البدني ااة حلجمل ااان للامي ااع عل ااى مجي ااع املس ااتوايت وتيس اات وتعم اايم التعل اايم الع اااش والتعل اايم
العااايل حلعتبااار ذل ا واجب ااً ماان واجبااات احلنومااة .وعااالوة علااى ذل ا توجااد ق اوانن ول اوائ
ي شاخع بصارا الناار عان ديناه أو معتقاده
انن أ خ
للمراكز التعليمية يف إيران .فاذذا احاقش هاذه القاو ُّ
ي مينن ألحد أن حيرمه من حقوقه.
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حرية األحزاب والتجمعات والتعبري واحلصول على املعلومات واحلق يف املشاركة السياسية

()٧٢

 -٧٣لتنفيااذ مباادأي الدسااتور  ٢٦و ٢٧ووفق ااً للقااانون املتعلااق ب ا ”أنشااطة األح ازا واممعيااات
والرابطااات واألقليااات الدينيااة“ املعاادل يف عاااش  ٢٠١٦ياارذُّن أبي نشااا اجتماااع يف شاان
أتس اايس حل ااز أو مجعي ااة أو رابط ااة .وتع ااقا أيض ااً امل ااادة  ١٣١م اان ”ق ااانون عم ا “ حلحل ااق يف
تنوين الرابطات التاارية .واستناداً إ القانون تصدر كا سانة عادة تصااري جملموعاات خمتلفاة
من الناس من أج عقد التامعات .ويف عاش  ٢٠١8أنشئت  ٤٦رابطة وصادر  ٣٤ترخيصااً
وجرى متديد  ٧٥تصرحياً.
 -٧٤ومتشياً ماع ُحسان تطبياق املبادأ  ٢٤مان الدساتور الاذي اعاقا حلحلاق يف حرياة التعبات
نع املشار يف املاادة  ٦٠8مان قاانون العقاوحلت اإلساالم علاى عقوباة ي توقاع إي علاى األفاراد
الذين يسيئون استخداش حرية التعبت إلهانة أشخاص خرين.
 -٧٥وًري حالياً فميع مشرو قانون الصحافة الذي ينع على أحناش مهمة بشا ن محاياة
الصحفين واملراسلن .وفيما يل تدابت أخرى من تدابت احلماية:
•

إة ااالق  ١٦١م اان وس ااائط اإلع ااالش( )٧٣حللفارس ااية/النردية؛ إة ااالق  ٤وس ااائط إع ااالش
حللفارسية/البلوشية؛ إةالق  ٤٢١من وسائط اإلعالش حللفارسية/األذربياانية؛

•

ايدة عا اادد وسا ااائط اإلعا ااالش احلاصا االة علا ااى ت ا اراخيع ما اان  ٣ ٧٠٠يف عا اااش ٢٠١٥
إ  ١٠ ٦٠٠يف ع اااش  ٣٥٠( ٢٠١8ص ااحيفة و ٤٢وكال ااة أنب اااء و ٢ ٧٠٠موق ااع
شبن إخباري و ٤ ٢٠٠منشور أسبوع )؛

•

ايدة ع ا اادد وس ا ااائط اإلع ا ااالش األجنبي ا ااة يف البل ا ااد م ا اان  ١٤8منتبا ا ااً يف ع ا اااش ٢٠١٤
إ  ١٧٠منتباً يف عاش ٢٠١8؛
ايدة ع ا اادد الص ا ااحفين املقيم ا اان يف البل ا ااد م ا اان  ٢٩٣يف ع ا اااش  ٢٠١٥إ  ٣٢٢يف
عاش .٢٠١8

•

 -٧٦وفيماا يتعلاق حلحلاق يف احلصاول علاى املعلوماات( )٧٤أُعاد ناااش ”النشار وحرياة احلصااول
علا ااى املعلوما ااات“ يف متو /يوليا ااه  ٢٠١٧وأعلا اان ال ا ارئيس يف أاير/ما ااايو وحزيران/يونيا ااه ٢٠١٩
عن  ٤أدلة أسلوبية بش ن قانون النشر وحرية احلصول على املعلومات(.)٧٥
 -٧٧وماان أج ا حتساان نوعيااة ومسااتوى اتص اال الناااس حلإلنقناات وتقاادمي اخلاادمات جاارى
توسيع عرض نطاق الاقددات وتاوفت خادمات اميا الثالات وماا بعاده للهاات اذماول .وامادير
حلإلشااارة أن عاادد مسااتخدم اإلنقناات ارتفااع ماان ااو  ٣٢مليااون شااخع يف عاااش  ٢٠١٥إ
أكثاار ماان  ٤٦مليااوانً حااىت اآلن .كمااا أن عاادد املواقااع الشاابنية وامل ادوانت اإللنقونيااة يف البلااد
ارتفع من  8٥٧ ١٤٩يف عاش  ٢٠١٦إ  ١ ٠١١ ١١٤يف عاش .٢٠١8
 -٧8وتنبع أهم مرسسات احلنم يف إيران من إرادة الشاعم فضاالً عان تصاويت الشاعم املباشار
أو غاات املباشاار؛ وعلااى ماادى الساانوات األربعاان السااابقة جاارت أكثاار ماان  ٣٥عمليااة انتخابيااة علااى
نطاق البلد مبشاركة كثيفة من الشعم .ومنذ عااش  ٢٠١٥وحاىت عااش  ٢٠١٧أجريات انتخااحلت
مجعيااة اخل ارباء وجملااس الشااورى اإلسااالم واجملااالس اإلسااالمية للماادن والقاارى وانتخاااحلت ر سااية
وبلضاات مشاااركة الشااعم فيهااا نساابة  ٦٠.٩٦يف املائااة و ٦١.٦٤يف املائااة و ٧٣.٣٣يف املائااة
و ٦٩.٢٦يف املائة على التوايل.
20

GE.19-14672

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

 -٧٩وأُعااد ميثاااق احلاوار السياسا يف ذار/مااارس  ٢٠١٧هباادا حتقيااق أكاارب مشاااركة ماان
احلنومة واألمة يف إدارة البلد مع القكيز على دور األحزا واملنامات غت احلنومية.
إقامة العدل

()٧٦

 -8٠كان اعتماد قانون اإلجراءات امنائية امديد (الذي بادأ نفااذه يف عااش  )٢٠١٥واحاداً
من أهم التطورات يف الناااش القاانوين .ويطالام قاانون خطاة التنمياة الوةنياة السادساة يف ماواده ١١٣
و ١١٦و ١١٧الساالطة القضااائية بتااوفت اخلاادمات القض ااائية مبزيااد ماان الدقااة والساارعة وهتيئ ااة
فاارص متنافئااة لوصااول مجيااع امل اواةنن إ اخلاادمات القضااائية وخفااا عاادد امللفااات ال اواردة
ومن ااع ارتن ااا ام ارائم واحل ااد م اان ع اادد اجمل اارمن و ايدة تس ااوية املنا ع ااات ع اان ةري ااق التحن اايم
وإنشاااء مرسسااات التحن ايم وتطويرهااا ووضااع نااااش تفتاايا للنش ا عاان اينتهاكااات الاايت يرتنبهااا
القضاة واملوظفون القضائيون وما إ ذل .
 -8١ووفق ا ااً للقا ااانون املا اانق يف عا اااش  ٢٠٠٧يُعها ااد إ جما ااالس تسا ااوية املنا عا ااات بتسا ااوية
املنا ع ااات وإح ااالل الس ااالش والتوص ا ا إ ح ا ا وس ااط ب اان األش ااخاص الطبيعي اان وايعتب ااارين
والنياانت غت احلنومية(.)٧٧
نظال قضائي رعال ومستقل ونزيه

()٧8

 -8٢يركااد قااانون اإلج اراءات امنائيااة يف املااادتن  ٣و ٩٣نزاهااة واسااتقالل الساالطة القضااائية
والقضاااة ويركااد يف املااادتن  ٤٢١و ٣٧٢حياااد القضاااة .وفاارش املاااد ن  ٥٧٦و ٥٧٧ماان مشاارو
ق ااانون التعزي ارات ت اادخ اإلدارات احلنومي ااة األخ اارى بش ااىت املناص اام واملس ااتوايت يف الش اارون
القضائية؛ وليس ألي سلطة حق التدخ يف الشرون القضائية وحار تنفيذ األحناش.
اإلجراءات العادلة واحملاكمة العادلة
 -8٣أتااى قااانون اإلج اراءات امنائيااة حلبتنااارات يف افاااه التقيااد اقااوق األف اراد املشااقكن يف
اإلجاراءات امنائيااة مبااا يف ذلا املااتهم والضااحية وما ء الفراغااات القائمااة مثا  :تنااايم املبااادئ
الاايت حتناام ايدعاااء والاانع علااى مبااادئ اذاكمااة العادلااة يف امل اواد ماان  ٢إ ٧؛ اش اقا مح ا
بطاقااة هويااة للمااوظفن املنلفاان إبنفاااذ الق اوانن أثناااء أدائهاام ملهااامهم (املااادة )٣٠؛ اسااتاوا
النساااء والقصاار عاان ةريااق ضااابطات (املااادة )٤٢؛ وجااود ةااامن يف ماارحليت ايحتاااا األويل
والتحقي ااق األويل (امل ااادة )٤8؛ اتص ااال املتهم اان أبس اارهم بع ااد احتا ااا هم (امل اااد ن  ٤٩و)٥٠؛
إجراء ايستدعاء وايحتاا فقط على أساس حنم صادر عن سالطة قضاائية؛ إ حاة اإلمنانياة
أمااش املناماات غاات احلنومياة للتبلياغ عاان امارائم يف جمااال حقاوق املاواةنن ي ساايما فيماا يتعلااق
اقااوق األشااخاص املعرضاان للخطاار (املااادة )٦٦؛ احلااق يف الت ازاش الصاامت (املااادة )١٩٧؛ التع اويا
عاان ماادة ايعتقااال بعااد التربئااة ماان الااتهم املنسااوبة (امل اواد ماان  ٢٥٥إ )٢٦١؛ فميااع امللفااات
الشخصااية يف امارائم اخلطااتة (املااادة )٢٠٣؛ إلضاااء ايحتاااا املرقاات (املاااد ن  ٢٣٧و)٢٣8؛
حتوي ا أماار اإلحضااار يرتنااا جرميااة إ أماار حليحتاااا بضاارض املالحقااة القضااائية (املااادة )٢٦٥؛
حا اار حتقي ااق امل ااوظفن املنلف اان إبنف اااذ الق ااانون م ااع األةف ااال وامل اراهقن (امل ااادة )٢8٥؛ فمي ااع
امللفات الشخصية لألةفال واألحدا (املادة .)٢8٦
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 -8٤وفيما يتعلق حلذاكمة العادلة يف امرائم اليت تردي إ خسائر يف األروا توجد مراح
خمتلفااة يف عمليااة إصاادار األحناااش وتنفيااذها .فبعااد مرحلااة التحقيااق األويل يصا ُادر حناام أويل يف
اذنمة ايبتدائية اضور ثالثة قضاة وتراجعه اذنمة العليا (اضور ثالثة قضااة) .ووفقااً لقاانون
اإلجاراءات امنائياة ًاري الانع علاى ةلام إعاادة إجاراءات اذنماة وةلام العفاو العااش والعفاو
اخلاص يف درجة واحدة .واستناداً إ املادة  ٤٧٧من هذا القانون ويف احلايت اليت تنون فيها
العقااوحلت ائيااة ًااو ل ارئيس امهااا القضااائ يف ظااروا معينااة أن يطلاام إعااادة النااار يف
الدعوى اليت صدر فيها حنم ائ عن اذنمة العليا(.)٧٩
 -8٥ويف جم ااال منافح ااة املخ اادرات ُع اادل الق ااانون (يف أيلول/س اابتمرب  )٢٠١٧ف ازادت في ااه
بش اادة كمي ااة املخ اادرات املنتش اافة يف أي اادي املتهم اان ال اايت تعرض ااهم لعقوب ااة اإلع ااداش وي يوق ااع
اإلعااداش يف املمارسااة العمليااة إي علااى ر ساااء عصاااحلت ايفااار حلملخاادرات أو هترياام األساالحة
أو أولئا الااذين يسااتضلون األةفااال واألشااخاص ذوي اإلعاقاة العقليااة يف هترياام كميااات ضااخمة
من املخدرات .ويطبق هذا القانون أيضاً أبثر رجع .
التطورات يف احلق يف االستعانة حمال
 -8٦ينف ا قااانون اإلج اراءات امنائيااة يف امل اواد  ٤8و ١٩٠و ١٩٥و ٣٤٦و٣٤٧
و ٣٤8حضااور ةااام الاادفا منااذ ايحتاااا وحضااور ةاااش يف املرحلااة األو ماان اإلج اراءات
وإمنانية تذكت املدع العاش عن ةريق اذاام يف حالاة ةار أسائلة مساتفزة واحلاق يف اختياار
اذام يف الدعاوى امنائية واحلصول على املسااعدة القضاائية يف حالاة عادش القادرة علاى حتما
التنااالي وحااار عقااد جلسااات اسااتما دون حضااور ةاااش رتاااره املااتهم أو تعينااه اذنمااة يف
امرائم البالضة األًية.
 -8٧وقاد جاارى إةااالق املوقااع الشابن  Sanaaماان أجا تااوفت إمنانياة إةااال أةاراا املنا عااات
وةاميهم على ةتوايت ملفات اذنمة ومحاية خصوصية األةراا وتسريع اإلجراءات.
حظر التعذيب واالعتقال التعسفي
 -88وفقا ا ااً للم ا ااادة  ٣8م ا اان الدس ا ااتور وامل ا ااادة  )8٠(١٦٩م ا اان ق ا ااانون العق ا ااوحلت اإلس ا ااالم
( )٢٠١٣واملااادة  ٥٧8ماان قااانون العقااوحلت اإلسااالم (التعزي ارات) واملااادتن  ٦٠و ١٩٥ماان
قا ااانون اإلج ا اراءات امنائيا ااة ُحياا اار سا ااوء املعاملا ااة والتعا ااذيم والتخوي ا ا واإلك ا اراه يف عمليا ااات
ايستاوا والتحقيق وتقتام علاى ذلا عقوباة .وحتاار املاادة  ٣٢مان الدساتور واملاواد ٥٧٠
و ٥٧٥و ٥8٣ماان قااانون العقااوحلت اإلسااالم واملااادة  ١8٩ماان قااانون اإلج اراءات امنائيااة
وكذل قانون احقاش احلرايت القانونية ومحاية حقوق املواةنة املعتمد يف عااش  ٢٠٠٤أي شان
من أشنال احلبس وايعتقال التعسف والتعذيم على أيدي السلطات.
حظر املقاضاة على التعبري ع الرأي
 -8٩استناداً إ العديد مان مباادئ الدساتور واألحنااش امنائياة يساتند ايحتااا إ التقياد
حللق ا اوانن ورضا ااع ألما اار إحضا ااار قضا ااائ واض ا ا وشا اافاا بعيا ااداً عا اان أي أغ ا اراض شخصا ااية
وأي تعس ا ا يف اسا ااتعمال الس االطة أو فا اارض أي شا اان م اان أشا اانال العن ا ا ووفق ا ااً ملبا ااادئ
اذاكمة العادلة.
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حقوق السجناء
 -٩٠تلزش خطة التنمية الوةنية السادسة اهليئاة احلنومياة للسااون والشارون الوقائياة والتثقيفياة
بتحساان األوضااا يف الساااون وإقامااة اهلياك ا األساسااية الال مااة حللتعاااون مااع املنامااات غاات
احلنوميااة واهليئااات العامااة واملساااعدة يف خفااا األعمااال اإلجراميااة بنساابة  ١٠يف املائااة ساانوايً
حلس ااتخداش مرسس ااات جنائي ااة جدي اادة مثا ا تعلي ااق اذاكم ااة أو تنفي ااذ العقوب ااة وأتجيا ا النط ااق
حلحلناام واإلف اراج املرقاات واألحناااش البديلااة .ولضاامان حقااوق اذتا ازين والساااناء اعتُماادت
التدابت التالية:
•

قياش وكالء النيابة اذلين يف الساون حللتفتيا واإلشراا بصورة دورية؛

•

قي اااش جمل ااس مرص ااد حق ااوق املواةن ااة إبجا اراء عملي ااات تفت اايا دوري ااة للس اااون ومراك ااز
ايحتاا ()8١؛

•

فديد املباين واملرافق ذات الصلة حللساون؛

•

توفت مجيع املرافق الصحية للساناء()8٢؛

•

تقدمي املشورة النفسية وخدمات العم ايجتماع واملشورة؛

•

توفت إمنانية ايستعانة مبحاش وايستفادة من املشورة القانونية()8٣؛

•

حتساان مرافااق اتصااال الساااناء مباان هاام خااارج السااان وإمناااانت عقااد ايجتماعااات
(اهلاتفية والشخصية وعلى انفراد)؛

•

ايدة املرافق التعليمية يف مجيع الساون وتوفت فرص الدراسة()8٤؛

•

توفت فرص العم والتدريم امله للساناء()8٥؛

•

توفت مرافق إعادة تدريم اذنوش عليهم ومتنينهم من إعادة ايندماج يف اجملتمع(.)8٦

تعزيز املنظمات غري احلكومية والتفاعل معها

()8٧

 -٩١ت ا اادعو خط ا ااة التنمي ا ااة الوةني ا ااة السادس ا ااة خمتلا ا ا اإلدارات التنفيذي ا ااة إ التع ا اااون م ا ااع
املنامااات غاات احلنوميااة وإقامااة رواباط معهااا ماان أجا حتقيااق األهااداا اإلمنائيااة .وتشاان أيضااً
امل ااادة  ٦٦م اان ق ااانون اإلج ا اراءات امنائي ااة املتعلق ااة ب اادور املنام ااات غ اات احلنومي ااة يف توجي ااه
ايهتامااات دعم ااً حلقااوق اإلنسااان واحاادة ماان أهاام ايبتنااارات القانونيااة يف هااذا الصاادد .وقااد
منحت اإلدارات املتخصصة املعنية حىت اآلن أكثر مان  ٢٥ ٠٠٠مناماة غات حنومياة ترخيصااً
حللعما يف البلااد .وحصاالت أيضااً  ٦٣منامااة غاات حنوميااة إيرانيااة علااى املركااز ايستشاااري لاادى
اجمللس ايقتصادي وايجتماع .
 -٩٢وي ااردي إب ا اراش اتفا اااق ب اان اهليئا ااة احلنوميا ااة للش اارون اإلداريا ااة والعم ا ا وو ارة الداخليا ااة
واإلخط ااار مبوج اام الق ااانون املتعل ااق مبنهاي ااة تط ااوير مش اااركة املنام ااات غ اات احلنومي ااة يف ت ااوفت
حق ااوق املواةن ااة يف النا اااش اإلداري (تشا ارين الث اااين/نوفمرب  )٢٠١٧واإلخط ااار مبوج اام ميث اااق
احلوار السياس (شبا /فرباير  )٢٠١8إ التحضت للمزياد مان األنشاطة واإلشاراا مان جانام
املنامات غت احلنومية.
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مكارحة االجتار ابملخدرات

()88

 -٩٣عاناات إي اران ماان تنااالي بش ارية وماديااة هائلااة يف منافحااة املخاادرات علااى ماادار الساانوات
األربعن املاضية( .)8٩فف ك عاش يستشهد عدد من ضبا منافحة ايفاار حلملخادرات أو يصاا
يف مع اااره م ااع عص اااحلت امله اربن( .)٩٠وفيم ااا ب اان ع ااام  ٢٠١٥و ٢٠١8قام اات ش اارةة منافح ااة
املخدرات اإليرانية بتنفيذ  8 ٢٣8عملية واكتشافت ماا جمموعاه او  ٣ ٠٠٠ةان مان خمتلا أناوا
املخ اادرات وأس اافر ذلا ا ع اان مقتا ا  ٤٤شخصا ااً وإص ااابة  ١٦خا ارين .وعل ااى ال اارغم م اان الت اادابت
املعتمدة فقد شهد عدد ايكتشافات افاهاً متزايداً يتطلم املزيد من املشاركة على الصعيد الدويل.
التدابري القسرية االنفرادية

()٩١

 -٩٤تعرقا ا ا اما ا ازاءات ايقتص ا ااادية املعروف ا ااة حللت ا اادابت القسا ا ارية اينفرادي ا ااة حتقي ا ااق التنمي ا ااة
ايقتصااادية وايجتماعيااة الناملااة والتمتااع بعاادد ماان احلقااوق ال اواردة يف العهاادين (العهااد الاادويل
اخل اااص حلحلق ااوق املدني ااة والسياس ااية والعه ااد ال اادويل اخل اااص حلحلق ااوق ايقتص ااادية وايجتماعي ااة
والثقافيااة) وغتًااا ماان صاانوه حقااوق اإلنسااان مبااا يف ذل ا احلااق يف احلياااة والصااحة والعم ا
والتنميااة ومااا إ ذل ا  .وعااالوة علااى ذل ا ميناان أن تااردي التاادابت القس ارية اينفراديااة واختاااذ
ايقتصاد والعملة سالحاً إ إرها اقتصادي يستهدا أضع الفئات وحياة املدنين.
 -٩٥ويتعااارض تطبيااق الاادول للق اوانن والل اوائ الوةنيااة خااارج احلاادود اإلقليميااة مااع املبااادئ
والقواعد األساسية للقوانن الدولية املت صلة يف ميثاق األمام املتحادة وااصاة مبادأ عادش التادخ
يف الشاارون الداخليااة للاادول األخاارى .وتشاات ق ارارات األماام املتحاادة ومواق ا خمتل ا املنتاادايت
الدولية بوضو إ أن غالبية اجملتمع الدويل تدين التدابت القسرية اينفرادية ملا هلا من اثر سالبية
على التمتع اقوق اإلنسان(.)٩٢
 -٩٦ويف أثن اااء ال اادورة الس ااابعة والعش ارين جملل ااس حق ااوق اإلنس ااان (أيلول/س اابتمرب )٢٠١٤
كاناات إي اران بوصاافها أحااد البلاادان الاايت كاناات تواجااه التاادابت القس ارية اينفراديااة واحاادة ماان
الاادول الرئيسااية املقدمااة للق ارار املتعلااق با ا ”حقااوق اإلنسااان والتاادابت اينفراديااة“ والراعيااة لتعياان
مق ا ِارر خ اااص معا ا هب ااذه املسا ا لة ووافق اات عل ااى ةل اام الس اايد إدري ااس امزائ ااري ايرة إيا اران يف
عاش .)٩٣(٢٠١٥
 -٩٧وامازاءات ايقتصااادية القاسااية وغات املشااروعة الاايت فرضاتها الااويايت املتحاادة حلعتبارهااا
شاانالً واضااحاً ماان أشاانال اإلرهااا تسااتهدا الشااعم اإلياراين .ويشاان انسااحا الااويايت
املتح اادة م اان خط ااة العما ا الش اااملة املش ااقكة يف  8أاير/م ااايو  ٢٠١8وإع ااادة ف اارض جزاءاهت ااا
اينفراديااة ضااد إي اران وشااركائها يف األعمااال التااريااة ماان خااالل ختوي ا البلاادان األخاارى ملنااع
التاااارة وايسااتثمار مثااايً واضااحاً علااى اإلرهااا ايقتصااادي الااذي ينتها املبااادئ املت صاالة يف
ميثاق األمم املتحدة مبا يف ذل السيادة وايستقالل وعدش التدخ يف الشارون الداخلياة للادول
األخرى وحرية التاارة واملالحة.
 -٩8وقاادمت مجهوريااة إي اران اإلسااالمية يف هااذا الصاادد يف  ١٦متو /يوليااه  ٢٠١8ةلب ااً
حلختاذ تدابت حتفاية إ ةنمة العدل الدولية حلماية حقها مبوجم معاهادة الصاداقة والعالقاات
ايقتصااادية واحلقااوق القنصاالية لعاااش  ١٩٥٥باان إي اران والااويايت املتحاادة الاايت انتهناات نتياااة
إلعادة فرض امزاءات اليت سبق رفعها مبوجم خطة العم الشاملة املشقكة.
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 -٩٩ويف  ٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١8أعلنت اذنمة حلإلمجا يف أمرها أن حقوقاً معينة
ماان حقااوق إي اران مبوجاام معاهاادة عاااش  ١٩٥٥مث ا ش اراء الساالع لالحتياجااات اإلنسااانية تنتس ا
ةابع ااً ًع ا فاهلهااا يساافر عاان عواقاام ي ميناان تااداركها وأن علااى الااويايت املتحاادة أن تزي ا
العقبااات الناشاائة عاان التاادابت املعلنااة يف  8أاير/مااايو  ٢٠١8الاايت تعااقض حريااة تصاادير األغذيااة
واألدويااة واألجهاازة الطبيااة فضاالً عاان قطااع الضيااار واخلاادمات الال مااة لسااالمة الطاتان املاادين إ
إيران .وعلى الرغم مان الطاابع امللازش الاذي تتسام باه التادابت التحفاياة ذنماة العادل الدولياة الايت
شاددت اذنماة عليهااا وعلاى الاارغم مان ايساتثناءات املزعومااة الايت ةبقتهااا الاويايت املتحاادة يف
هااذا الصاادد فقااد امتنعاات الااويايت املتحاادة عمليااً عاان ايمتثااال لألماار املااذكور وظلاات العقبااات
املذكورة مستمرة ب وأصبحت أكثر تقييداً يف املمارسة العملية لا أسفر عن اثر سلبية خطتة
على حقوق اإلنسان للشعم اإليراين.
األلغال املتبقية م احلرب املفروضة

()٩٤

 -١٠٠يُستشااهد بساابم األلضاااش النامجااة عاان احلاار املفروضااة ااو  ١ ٦٠٧أشااخاص ويصااا
و  ٥ ٩٥٠شخصاً .ويُقدش الدعم إ الضحااي والناجن مبوجم اللوائ احلنومية.

 -١٠١وقد نُفذ و  ١٥ ١٦٩من عمليات كس األلضاش يف مخس مقاةعات ها خو ساتان
وإيااالش وكرمانشاااه وكردسااتان وغاار أذربياااان .ومااع إنشاااء أفرقااة الط اوارئ يف مواقااع كس ا
األلضاش نفذت أيضاً  ٣ ٥٣٣عملية .ويف هذا الصدد أنش اجملمع الدويل للتدريم على كس
األلضاش هبدا تقدمي دورات تدريبياة يف هاذا الشا ن .وأُبرمات أيضااً يف عااش  ٢٠١٦ماذكرة تفااهم
بن مجهورية إيران اإلسالمية ومنتم اهلالل األمحر .ومع ذل فذن املساعدة والتعاون ماع إياران
على الصعيد الدويل يف معامة هذه املس لة منخفضن جداً.
القانون الدويل اإلنساين

()٩٥

 -١٠٢فيمااا يتعلااق حلحلاار الواسااعة وأنشااطة امماعااات اإلرهابيااة يف بلاادان املنطقااة علااى ماادى
الساانوات القليلااة املاضااية الاايت تسااببت يف ك اوار ومعاااانة إنسااانية شااديدة فض االً عاان حااايت
النوار الطبيعية مث الفيضاانت والزي ل تضطلع إيران بدور رئيس يف تقادمي املعوناة اإلنساانية إ
الض ااحااي .ويف ه ااذا الس ااياق دأب اات إي اران عل ااى التع اااون م ااع اآللي ااات واملنت اادايت الدولي ااة واإلقليمي ااة
املعنية مبا يف ذل اللانة الدولية للصليم األمحر.
 -١٠٣وفدر اإلشارة إ تقدمي املعونة اإلنسانية إ إثيوبيا وأذربيااان وأرمينياا وأفضانساتان
وإك اوادور وألبانيااا وباانضالديا وبوليفيااا (دولااة  -املتعااددة القوميااات) واممهوريااة العربيااة السااورية
ومجهوري ااة ك ااوراي الش ااعبية الدميقراةي ااة ودول ااة فلس ااطن وس ااري ينن ااا والص ااومال وةاجينس ااتان
والعا اراق وفن اازويال (مجهوري ااة  -البوليفاري ااة) وقتغيزس ااتان وليبي ااا وموريتاني ااا ونيب ااال وه اااييت
واهلنااد والاايمن وايحتاااد الاادويل ممعيااات الصااليم األمحاار واهلااالل األمحاار فضاالً عاان اللانااة الدوليااة
للص االيم األمح اار .وفيم ااا يتعل ااق إبع ااادة توحي ااد األس اار مين اان أن يش اات امل اارء إ ح ااايت تق اادمي
املساعدة إ األفراد اإليارانين الاذين يعيشاون يف اخلاارج مان أجا اينضاماش إ أسارهم وكاذل
إ الرعااي األجانم.
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 -١٠٤وعق اام الفيض اااانت ال اايت ح اادثت م اارخراً يف البل ااد وال اايت ب اادأت اعتب اااراً م اان  ١٦ذار/
مااارس  ٢٠١٩ومااا ترتاام عليهااا ماان أضارار شااديدة ضاربت أكثاار ماان  ٤ ٦٩٧منطقااة حضارية
وريفي ااة ق اادش اهل ااالل األمح اار اإلي ا اراين( )٩٦ومن ااة اإلم اااش اخلمي ا ا لإلغاث ااة( )٩٧ومرسس ااة الث ااورة
اإلسااالمية لإلساانان(( )٩8وإدارات تنفيذيااة أخاارى)( )٩٩املساااعدة اإلنسااانية للساانان املتضااررين
حلإلضافة إ املساًات املقدماة مان السانان وعادد مان البلادان واملناماات الدولياة .وأقااش فارض
امزاءات اينفرادية غت املشروعة عقبات خطتة جداً تعقض وسائ حتوي التربعات الدولية.
املساعدة التقنية واإلمنائية املقدمة إىل البلدان النامية
 -١٠٥وفق ااً للمبااادئ الدسااتورية املتصاالة حليلت ازاش بتقاادمي املساااعدة إ البلاادان اذرومااة فض االً
عاان ايلتزامااات املقطوعااة مبوجاام اهلاادا الثااامن ماان األهااداا اإلمنائيااة لأللفيااة واهلاادا  ١٧ماان
أهااداا التنمي ااة املس ااتدامة لع اااش  ٢٠٣٠ق اادمت مجهوريااة إي اران اإلس ااالمية مس اااعدات إنس ااانية
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 فضاالً عاان تقاادمي قااروض ةويلااة األجا دون فائاادة
مبليارات الدويرات.

اثلثا -التحدايت واملعوقات
 -١٠٦إن لي ااة ايس ااتعراض ال اادوري الش ااام عملي ااة فري اادة م اان نوعه ااا تبح اات حال ااة حق ااوق
اإلنسااان يف مجيااع الاادول األعضاااء يف األماام املتحاادة بصااورة دوريااة وتتااي فرصااة لتحساان حالااة
حقوق اإلنسان من خالل اعتماد التدابت املطلوبة .ومع ذل فاذن تقادمي الادول األعضااء عادداً
كب اتاً م اان التوصاايات ًع ا ماان الص ااعم علااى الدول ااة قيااد ايس ااتعراض القياااش بعملي ااات متابع ااة
التوصيات وتنفيذها وهذه ه أهم مرحلة من مراح عملية ايستعراض الدوري الشام .
 -١٠٧وحلإلضاافة إ ذلا فاذن امهاود الايت تباذهلا بلادان معيناة لتساييس هاذه اآللياة قاد حتيااد
مبسااارها عاان أهاادافها الرئيسااية .وياارثر تسااييس ةبيعااة التوصاايات الاايت تقاادمها البلاادان علااى ااول
حقوق اإلنسان وتناملها.
 -١٠8وقاد كاان فارض التادابت األحادياة غاات املشاروعة الواساعة النطااق وامازاءات الثانوياة ضااد
إيران على الرغم من قرار جملس األمان ( )٢٢٣١وتعااون إياران البنااء ماع اجملتماع الادويل واحاداً
من أهم التحدايت اليت تواجه تنفيذ التوصيات.
 -١٠٩وقد أشار األمار الصاادر عان ةنماة العادل الدولياة يف  ٣تشارين األول/أكتاوبر ٢٠١8
إ أن املع ااامالت املالي ااة الدولي ااة غ اادت مس ااتحيلة عل ااى الش ااركات اإليراني ااة وامل اواةنن اإليا ارانين
لتوفت إمدادات مث األغذية واملعدات الطبية واملرافق .وكان للقيود على الواردات واملشقايت مان
الساالع املطلوبااة لتلبيااة ايحتياجااات اإلنسااانية مث ا الضااذاء والاادواء مبااا يف ذل ا العقاااقت املنقااذة
للحياة وعالج األمراض املزمنة أو توفت الرعاية الوقائية واملعدات الطبية أثار مادمر علاى صاحة
شااعم إي اران وحقوقااه .ويف هااذا الصاادد ماان املتوقااع بشاادة ماان اجملتمااع الاادويل أن يتخااذ تاادابت
جذرية ضد هاذه اإلجاراءات الايت تشان انتهاكااً مليثااق األمام املتحادة وصانوه حقاوق اإلنساان
األساسية وتنته احلقوق األساسية للشعو وتعرض السلم واألمن الدولين للخطر.
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 -١١٠وبينما ترثر التدابت األحادياة أتثاتاً سالبياً علاى التعااون الادويل يف جماال منافحاة الفسااد
وتُقاايم ح اواجز أماااش تنفيااذ ق ارارات جملااس حقااوق اإلنسااان ذات الصاالة وااصااة الق ارار ١١/٣٤
بش ا ن التنفيااذ النام ا يتفاقيااة منافحااة الفساااد وتعزيااز التعاااون الاادويل بش ا ن إعااادة العائاادات
املت تيااة ماان ارتنااا ام ارائم فذ ااا حتااول دون تقاادمي الاادعم الفعااال للضااحااي واإلعمااال النام ا
حلقهاام يف العدالااة يف قضااااي امرميااة العااابرة للحاادود الوةنيااة .ومااع وضااع الطااابع التنااامل ل ابعا
األة اار القانوني ااة الدولي ااة املتعلق ااة اق ااوق اإلنس ااان ومنافح ااة الفس اااد يف ايعتب ااار ف ااذن الت اادابت
اينفرادية ترثر على التمتع هبذه احلقوق.
 -١١١وقااد أثاارت التاادابت اينفراديااة علااى التعاااون الاادويل يف جمااال منافحااة ايفااار حللبشاار
حلعتباااره جرميااة عااابرة للحاادود الوةنيااة وأثارت بصاافة خاصااة علااى إمنانيااة محايااة الضااحااي وي ساايما
املواةنااون اإليرانيااون الااذين وقع اوا ضااحااي ايفااار حللبشاار ويف بعااا احلااايت يف املمارسااة العمليااة
واجه اات إمناني ااة التص اادي بص ااورة مجاعي ااة وإقليمي ااة مناس اابة لالف ااار حللبش اار وي س اايما يف أش ااناله
املنامة حواجز بسبم التدابت القسرية اينفرادية.
 -١١٢وملااا كاناات مجهوريااة إي اران اإلسااالمية أحااد أكاارب ضااحااي اإلرهااا ويف الوقاات نفسااه أحااد
أقوى منافح هذه الااهرة فذ ا تعتقد أن اإلرها والتطارا أسافرا عان انتهاكاات جسايمة حلقاوق
اإلنسااان كمااا أ مااا يهااددان تنميااة األماام السياسااية وايجتماعيااة وايقتصااادية .وتعتقااد مجهوريااة إي اران
اإلسالمية أن اعتمااد ا مازدوج إ اء البلادان فيماا يتعلاق حلإلرهاا لايس غات بنااء فحسام با إناه
يسااهم أيض ااً يف حتوي ا مسااار امهااود املبذولااة يف النفااا العااامل ضااد اإلرهااا ويف ايااة املطاااا
تعزيز اإلرها ومواصلة منوه.
 -١١٣وت اارى مجهوري ااة إيا اران اإلس ااالمية يف ”القا ارار املتعل ااق اال ااة حق ااوق اإلنس ااان يف إيا اران“
وتعياان املقاارر اخلاااص عمليااة سياسااية انتقائيااة غاات عادلااة تقااوش علااى أساااس املعااايت املزدوجااة الاايت
تتبعهااا لألس ا بلاادان غربيااة معينااة هباادا حتقيااق أهااداا سياسااية .وي يقتصاار هااذا الاانه
املضاارض علااى تعارضااه مااع املبااادئ واملعااايت األساسااية حلقااوق اإلنسااان فحساام ب ا إنااه يقااوض
ُ
أيضاً يف املمارسة العملية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
Notes
A/HRC/RES/5/1, A/HRC/RES/16/21, A/HRC/DEC/17/119.
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.
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.
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.
Recommendation: 138.290.
Recommendations: 138.49, 138.60, 138.61, 138.62, 138.63, 138.64, 138.272.
Currently, there are 10 clinics operating in Qazvin, Yazd, Alborz, East Azerbaijan, West Azerbaijan,
Isfahan, Gilan, Fars and Lorestan provinces.
Recommendations: 138.250, 138.252, 138.261, 138.270, 138.271, 138.273, 138.274, 138.111, 138.118.
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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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.
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.
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.
In addition to free education, they enjoy educational, counseling and rehabilitation services for
students with disabilities.
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.
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.
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.
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.
According to the national document on nutrition and food security in all medical universities of the country.
Thourgh implementing the “Irapen” (the program of basic interventions against non-communicable
diseases) program and self-care approach.
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.
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.
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.
Recommendation: 138.262.
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.
Recommendation: 138.263.
Recommendations: 138.93, 138.108, 138.252, 138.253, 138.275, 138.276, 138.277, 138.278,
138.279, 138.280.
Revision and amendment of the law passed in 2004.
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.
The organization has also paid for the kindergarten tuition fee of children with disabilities from lowincome families.
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.
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.
Adopted in 2011 and revised in 2018.
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.
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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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.
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), selfemployment assistance (28,901 people), job and professional empowerment (5,611 people) as well as
financial and credit support.
Recommendations: 138.250, 138.254, 138.255, 138.256, 138.257, 138.258, 138.259, 138.260.
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.
Also, provision of technical and vocational education to 1,034,988 people / training course and job
search for more than 70 thousand people.
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.
Recommendations: 138.88, 138.94, 138.249, 138.250, 138.251.
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.
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.
By the central bank (equivalent to 28 trillion Riyals) and other operating banks (equivalent to 13,207
billion Rials).
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.
Also offering of technical and vocational trainings by NGOs and free institutes for 2,559,244 people.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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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.
Article 91 of the Islamic Penal Code.
Recommendation: 138.48.
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.
Recommendations: 138.20, 138.281, 138.285, 138.6, 138.7, 138.8, 138.113, 138.286.
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.
Based on paragraph (b) of Article 70 of the Sixth Development Plan Law.
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.
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.
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.
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.
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).
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.
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.
Such as the Bachelors degree in Armenian language and literature in Isfahan University and Islamic
Azad University.
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.
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.
Recommendations: 138.66, 138.224, 138.235, 138.236, 138.239, 138.193, 138.226, 138.229,
138.231, 138.234, 138.237.
Including newspapers, weekly journals, monthlies, quarterlies, news bases and so on.
Organizations and institutions are required to provide the demanded information through this system,
within a maximum of 10 days.
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).
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.
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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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.
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.
"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."
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.
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.
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.
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.
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.
Also, 205 Associations of Support of Prisoners throughout the country have been supporting
prisoners, the family of prisoners and released prisoners.
Recommendations: 138.57, 138.58, 138.59, 138.224.
Recommendation: 138.181.
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.
Until 2015, more than 4,000 police officers were martyred in the fight.
Recommendations: 138.46, 138.47, 138.52.
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.
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.
Recommendation: 138.182.
Recommendations: 138.287, 138.288, 138.291.
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.
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.
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.
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.

GE.19-14672

