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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً  
يف إطار اجلولة الثانية لالسـتعراض الـدوري        مجهورية إيران اإلسالمية     أُعّد تقرير   -١

األوىل لالستعراض وإىل القرار    الشامل استناداً إىل التوصيات اليت متت املوافقة عليها يف اجلولة           
)A/HRC/RES/16/21 ( واملقرر)A/HRC/DEC/17/119.(   
وبعد تلقي التوصيات املنبثقة عن جولة االستعراض األوىل، بادر اجمللـس األعلـى               -٢

حلقوق اإلنسان التابع للسلطة القضائية، بصفته املنسق الوطين ملتابعة التوصيات املنبثقة عـن             
الشامل، إىل تصنيف التوصيات حبسب املواضيع وإحالتها إىل اهليئـات          االستعراض الدوري   

، مبراسلة خمتلف اهليئات    ٢٠١٣سبتمرب  /كما قام اجمللس، منذ أيلول    . احلكومية املعنية لتنفيذها  
وبعد تلقي الردود اخلطية، عكفت جلنة خاصة تـضم         . املعنية لتسليم تقاريرها بشأن التنفيذ    

ومـن اجلـدير   . املعنية على استعراض األداء وإعداد هذا التقريـر ممثلي املؤسسات واهليئات  
بالذكر كذلك أن جلنة الصياغة قد تشاورت مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املـدين وأن آراء                

  . ممثلي اجملتمع املدين قد أُخذت باالعتبار يف صياغة هذا التقرير

  السياسات والقوانني واآلليات اجلديدة  -ثانياً  

  لسياسات العامةا  -ألف  
 السياسات العامة   ٢٠١٤توخياً حلماية حقوق الشعب، أعلن املرشد األعلى يف عام            -٣

  :التالية
 منها بشأن احلاجة إىل     ١٢السياسات العامة خلطة التنمية اخلامسة، مبا يشمل الفقرة          •

عة  بشأن محاية احلريات املشرو    ٣٨الوفاء باحلقوق القانونية والدينية للمرأة، والفقرة       
  ومحاية احلريات األساسية لألمة؛

 بشأن إذكاء وعي الشعب بشأن حقوقه ٢/١سياسة الصحة العامة، مبا يشمل الفقرة  •
  ومسؤولياته االجتماعية؛

 بشأن حتسني متوسـط العمـر املتوقـع    ٦سياسة السكان العامة، مبا يشمل الفقرة    •
  . والوقاية من التلوث البيئي
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  القوانني اجلديدة  -باء  

  ن العقوبات اإلسالميقانو    
 إلعادة النظر يف تـشريعات      ٢٠١٣صيغ قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد يف عام          -٤

وقد أخذت جلنة صياغة القانون اجلديـد يف اعتبارهـا انتقـادات            . القانون القدمي وتعديلها  
الً من  ويعد القانون اجلديد أكثر مشو    . وتوصيات اخلرباء القانونيني بشأن مواد القانون السابق      

وقد أُدرجت فيه مفاهيم شىت منها ختفيف العقوبة، ووقف املالحقة          . سابقه شكالً ومضموناً  
القضائية، وتأجيل إصدار احلكم، والعقوبات البديلة، واإلفراج املشروط، والعفـو، وقـضاء         

  .األحداث، واملسؤولية اجلنائية للهيئات القانونية

  قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد    
 هبـدف تيـسري طلبـات       ٢٠١٤عُتمد القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية يف عام        ا  -٥

محاية حقـوق   : وتشمل املفاهيم الرئيسية اليت يتضمنها القانون اجلديد      . االحتكام إىل القضاء  
؛ وحظر احملاكمات املطولـة وضـمان       )١املادة  (الضحية واجملتمع، فضالً عن حقوق املتهم       

فضالً عن املتهم واألطراف     -؛ وضرورة إبالغ الضحية والشاهد      )٣املادة  (استقالل القضاء   
؛ )٦ و ٥املادتـان    ( بالتهم املوجهة وضمان حقهم يف االستعانة مبحام فوراً        -األخرى املعنية   

وضرورة احترام حقوق املواطنني من جانب املوظفني القضائيني وموظفي احملكمة وغريهم من            
؛ )٧املادة ( استثناء، فضالً عن مدى تناسب العقوبات املفروضة املعنيني باملالحقة القضائية بال   

وحظر الكشف عن أي من املعلومات اخلاصة أو عن هوية الضحية والشهود وغريهم مـن               
؛ وتويل موظفات يف احملكمـة اسـتجواب النـساء واألطفـال            )٤٠املادة  (املصادر املعنية   

غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنـسان يف       ؛ واالعتراف الرمسي مبشاركة املنظمات      )٤٢ املادة(
 من القانون يف هـذا الـسياق علـى أن           ٦٦وتنص املادة   . خمتلف مراحل املالحقة اجلنائية   

املنظمات غري احلكومية اليت تركز أنظمتها الداخلية على األطفال أو النساء أو محاية األحداث "
احملافظة على البيئة أو املوارد الطبيعية أو       أو العاجزين أو ذوي اإلعاقات البدنية أو العقلية، أو          

التراث الثقايف أو الصحة العامة أو احلقوق املدنية، ميكن أن تشارك يف جلـسات حماكمـة                
كما ُيسمح هلا باحلضور يف مجيع مراحل املالحقة القضائية لتقدمي األدلة واالعتراض            . املتهمني

  ".على قرارات احملكمة

  )٢٠١١(رائي حملكمة القضاء اإلداري القانون التنظيمي واإلج    
 هبدف تنفيذ   ٢٠١١ فقرة، يف عام     ٣٩ مادة و  ١٢٤اعُتمد هذا القانون، املؤلف من        -٦

 من الدستور، اليت تتناول شكاوى األشخاص بشأن سلوك مـوظفي احلكومـة             ١٧٣املادة  
بـت إدانتـه    وُيعاقب من تث  . ووكاالهتا ولوائحها التنظيمية، فضالً عن سبل املطالبة حبقوقهم       

  . سنوات كحد أقصى ودفع التعويض املالئم٥بالتوقيف عن اخلدمة احلكومية ملدة 
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  قانون محاية األطفال واملراهقني احملرومني من الرعاية األسرية أو املهملني من أولياء أمورهم    
دين ُتقدم الرعاية، وفقاً للوائح هذا القانون، إىل األطفال واملراهقني احملرومني من وال             -٧

" قـضاء األحـداث   "كما صيغت مشاريع قوانني بشأن      . يلبون احتياجاهتم املادية والنفسية   
  .هبدف تقدمي محاية أمشل حلقوق الطفل" محاية الطفل"و
  :وتشمل القوانني واألنظمة األخرى املعتمدة يف اآلونة األخرية ما يلي  -٨

  ؛)٢٠١٣(جملتمع قانون بشأن تقدمي املؤونة الغذائية للشرائح احملرومة من ا •
  ؛)٢٠١٢(قانون محاية األسرة  •
قانون بشأن إزالة احلواجز اإلدارية عن تقدمي اخلدمات االجتماعية لعمـال البنـاء              •

  ؛)٢٠١٢(
قانون بشأن مراعاة اإلنصاف يف تسجيل الطلبة اخلرجيني للفصول الدراسية العليـا             •

  ؛)٢٠١٠(والتخصصية 
  ؛)٢٠٠٩(السكنية وتوفريها قانون إضايف لتنظيم ومحاية بناء الوحدات  •
  ؛)٢٠٠٩(قانون محاية املستهلك  •
  ؛)٢٠١١(قانون بشأن تعزيز شفافية النظام البريوقراطي ومكافحة الفساد  •
النظام األساسي القضائي بشأن أساليب رصد مراكز االحتجاز التابعـة للـشرطة             •

)٢٠١١.(  

  )٢٠١٤(مشروع ميثاق حقوق املواطنني     
طنني، بناء على طلب الرئيس، مبسامهة بـاحثني وأعـضاء          صيغ ميثاق حقوق املوا     -٩

وُنشر مشروع امليثاق من مث علـى       . بارزين يف اجملتمع هبدف تعزيز حقوق الشعب ومحايتها       
ومن املزمع إجناز امليثاق ووضعه يف صـيغته        . موقع الكتروين خاص ليطلع عليه عامة الشعب      
  . ارالنهائية بعد مجع خمتلف اآلراء وأخذها يف االعتب

  اآلليات اجلديدة  -جيم  

  إنشاء مكتب نائب الرئيس لشؤون املرأة واألسرة    
مكتب مستشار الـرئيس لـشؤون املـرأة        "، متت ترقية    ٢٠١٣يونيه  /يف حزيران   -١٠

وتلتـزم احلكومـة، وفقـاً      ". مكتب نائب الرئيس لشؤون املرأة واألسرة     "ليصبح  " واألسرة
 بالعمل على تقوية أسس األسرة وتعزيز مركز املرأة         ،"خطة التنمية اخلامسة  " من   ٢٣٠ للمادة
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ويتعني على احلكومـة، يف سـبيل   . وضمان حقوقها القانونية والدينية يف مجيع مناحي احلياة  
  ".خطة شاملة للنهوض بقضايا املرأة واألسرة"ذلك، أن تعّد وتعتمد 

  تعيني مساعد خاص للرئيس معين بالفئات اإلثنية واألقليات الدينية    
عّين الرئيس مساعداً خاصاً يعمل حتت إشرافه املباشر لتعزيز مشاركة مجيع الفئات              -١١

  .اإلثنية واألقليات الدينية ومحاية حقوقها على نطاق أوسع

  تعيني منسق وطين التفاقية حقوق الطفل    
أنشئ منصب املنسق الوطين التفاقية حقوق الطفل، هبدف تعزيز ومحايـة حقـوق               -١٢

  . بعد احلصول على املوافقات اإلدارية الالزمة٢٠١١ر املنسق مهامه منذ عام وباش. الطفل

  إنشاء إدارة للرقابة على احملاكم ومكاتب االدعاء العام    
 من الدستور، كُلفت احملكمة العليا مبراقبة التنفيذ السليم للقوانني          ١٦١وفقاً للمادة     -١٣

وتولت أفرقـة التفتـيش   . صد أنشطة احملاكموأنشئت هلذا الغرض إدارة معنية بر     . يف احملاكم 
التابعة لإلدارة واملؤلفة من قضاة احملكمة العليا، تفتيش احملاكم يف مجيع أحناء البلـد وتقـدمي                

إضافة إىل ذلك، كُلف مكتب النيابة العامة، يف إطـار واليتـه،            . تقارير دورية عن أنشطتها   
وأنشئت هلذا الغرض   . كاتب االدعاء العام  مبراقبة صحة تنفيذ القوانني وتنسيق أنشطة مجيع م       

  .٢٠١٠يف عام " اإلدارة الوطنية ملراقبة مكاتب االدعاء العام"

  تنفيذ توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل  -ثالثاً  

اإلجراءات وآليات حقوق اإلنسان الوطنية املعنية بتعزيز حقـوق اإلنـسان             -لفأ  
  ومحايتها

القدرات وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحاية حقـوق         التعليم وبناء     -١  
  )٨٤ و٨٢ و٨١ و٦١ و٢١ و١٩ و١٨ و١٧ و١٦ و٧ و٥التوصيات (اإلنسان 

  :تشمل اخلطوات املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ما يلي  -١٤
رنـامج  ب"و" الوثيقة الوطنية إلحداث تغيري جذري يف نظام التعلـيم        "يف إطار تنفيذ     •

، أُدجمت يف املناهج التعليمية والكتب الدراسية اجلديـدة مواضـيع           "املناهج الوطنية 
تشمل حقوق املواطنني واحلقوق والواجبات اإلنسانية وحقوق األقليات وحقـوق          

وحلفز الطلبة على املشاركة بشكل منتظم يف صفوف حمـو          . األسرة واحلقوق البيئية  
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عليم مهارات احلياة، ومنها حقوق األسرة والطفل،       األمية، بدأت حركة حمو األمية بت     
  إىل جانب مهارات القراءة والكتابة واحلساب؛

مـشروع مـدارس    "ُنفذت خطط تعليمة مشتركة مع املنظمات الدوليـة، منـها            •
، "مشروع املدارس املنتـسبة لليونـسكو     "، و "املدارس احملببة لألطفال  "، و "الصداقة

  ".ومشروع املدارس املنتسبة إليسسك"و
أنشئت أفرقة عمل معنية بتعليم األسرة الستكشاف املـسائل املتعلقـة بـاحلقوق              •

  االقتصادية والدينية وحقوق املواطنة؛
اُتخذت تدابري عديدة لتدريب املوظفني احلكوميني بشأن املسائل املتعلقـة حبقـوق             •

  :اإلنسان، ومنها ما يلي
ق اإلنـسان التابعـة   تنظيم عدد من االجتماعات الفنية للمجلس األعلى حلقـو      •

 - بالتعاون مع موظفي اهليئات القضائية واإلدارية واألكادميية         -للسلطة القضائية   
لتعزيز معارف القضاة وموظفي احملاكم بشأن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنـسان            

  ؛)٢٠١٣-٢٠١١(
 دورة تدريبية عن حقوق اإلنـسان وحقـوق املـواطنني اسـتفاد             ١٩١تنظيم   •

 موظفاً، ٣٨٢و) ٢٠١٢( قاضياً  ٩٢٥اً حكومياً، باإلضافة إىل      موظف ٤ ٣٠٢ منها
  ؛)٢٠١٣( من أعضاء جمالس التحكيم ١ ٧٤٠ من موظفي احملاكم و٤٤٠و

لالستجابة بشكل أفضل لالستفـسارات     " ١٢٩"تعزيز موارد مركز االتصال      •
  القانونية من العامة وبالتايل إذكاء الوعي حبقوق املواطنني؛

  عن حقوق اإلنسان يف السجون ومرافق االحتجاز؛تنظيم محالت دعائية  •
 من مستشاري السجون على املسائل املتعلقة حبقوق اإلنـسان،          ٧٠٧تدريب   •

  وحتديداً حقوق املواطنني وقضاء األحداث وإعادة تأهيل اجلاحنني؛
  يف الكتب الدراسية للشرطة؛" حقوق املواطنني"إضافة درس عن  •
قوق اإلنسان لتحسني التدريب املقـدم حاليـاً        توفري املواد واملوارد املتعلقة حب     •

  لضباط الشرطة؛
ية والربملانية  استحداث جمال حبثي جديد عن حقوق املواطنني يف اإلدارة القانون          •

  .لدى جهاز الشرطة
وعرضت إيران تقريرها الدوري الثاين بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              -١٥

  .٢٠١٣مايو /املدنية والسياسية يف أيار
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 ١٠التوصـيات   (املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وخطة العمل االستراتيجية الوطنيـة            -٢  
  )٢٣ و٢٠ و١٢ و١١و

يعكف اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان على صياغة مشروع قانون إلنشاء املؤسـسة              -١٦
وسُيعرض مشروع القانون على السلطة التشريعية حال االنتهاء من         . الوطنية حلقوق اإلنسان  

. كما تواصل احلكومة العمل على خطة العمل االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان          . صياغته
وقد أعّدت يف هذا السياق مشروع ميثاق حقوق املواطنني، الذي يستند إىل مبادئ الدستور              

والقوانني األخـرى   " قانون محاية احلريات القانونية وحقوق املواطنني     "واألنظمة املدرجة يف    
  .والقواعد الدولية املنطبقةالقائمة 

  )٥٩التوصية (دعم املنظمات غري احلكومية   -٣  
وقد اعُتمد  . مل تزل احلكومة تبذل جهوداً مكثفة للنهوض باملنظمات غري احلكومية           -١٧

النظام األساسي اإلداري بشأن إنشاء املنظمات غري احلكومية وسريها لتسهيل إنشاء هـذه             
 رخصة ملنظمات غري حكومية يف خمتلف أحنـاء         ١٧ ٠٠٠ وأُصدرت حىت اليوم  . املنظمات

 منظمات إيرانية غري حكومية، خالل السنوات األربع املاضية، على          ١٠كما حصلت   . البلد
   .لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي" مركز استشاري"

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء  

  )١١٥ و١١٤ و١١٣ و١١٠ و١٠٩التوصيات (االنتخابات الدميقراطية   -١  
 عملية انتخابات حظيت مبـشاركة      ٣٢ املاضية،   ٣٥  شهد البلد، خالل األعوام ال      -١٨

 ٤٠ الرئاسية، اليت أدىل فيهـا حنـو         ٢٠٠٩ويف الفترة املؤدية النتخابات عام      . شعبية واسعة 
، ُيسرت احلمـالت    ) يف املائة من الناخبني املؤهلني     ٨٥أي أكثر من    (مليون إيراين بأصواهتم    

نتخابية ألنصار خمتلف املرشحني ونظمت شبكة اإلذاعة والتلفزة الوطنية حلقات نقـاش            اال
  .تبادل فيها املرشحون آراءهم

ورغم حضور مراقبني من طرف املرشحني يف مراكز االقتراع، وما أبداه املسؤولون              -١٩
بعة جمللس من تسامح وأتاحوه من فرص ملمثلي املرشحني لإلعراب عن آرائهم، وإنشاء جلنة تا      

صيانة الدستور تتألف من ممثلي املرشحني، وإعادة فرز األصوات يف عـدد مـن صـناديق                
. االقتراع، فقد تشكلت يف أعقاب االنتخابات جتمعات حرضها بعض األشخاص على العنف

وقد خاطر بعضهم بسالمة املواطنني وأصابوا عدداً منهم، بواسطة أسلحة خمتلفة منها أسلحة             
هؤالء مبهامجة مصارف وأماكن مقدسة ومباٍن عامة وخاصة وأضرموا النار فيها           وقام  . نارية

وقد اعُتقل أفراد بالفعل بعـد إجـراء        . ودمروا ممتلكات عامة وخاصة وزعزعوا النظام العام      
حتقيقات أولية، وأُفرج عن معظم احملتجزين باستثناء احلاالت اليت انطوت على أدلـة دامغـة         

لك االعتداءات واإلصابات اجلسدية ألفراد العامة وختريب املمتلكـات         تربط بني املعتقلني وت   
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. ومنهم األشخاص الذين قُبض عليهم متلبسني بـاجلرم        -العامة واخلاصة وإضرام النار فيها      
وبعد إهناء التحقيقات األولية، ُوجهت التهم إىل األشخاص املذكورين وأُحيلت قضاياهم إىل            

حملاكمات عامة حضرها حمامو املتهمني والشهود الذين كـانوا         وكانت ا . احملكمة للنظر فيها  
وعقب انتهاء خمتلف مراحل احملاكمة العادلة، أصدرت احملـاكم         . حاضرين يف مسرح اجلرمية   

  .  بتربئة البعض والعفو عن آخرين بعد قضاء فترة من عقوباهتم يف السجنأحكاماً
لدولة واحملكمـة املـشتبه يف      وقد أجريت حتريات رمسية يف سلوك بعض مسؤويل ا          -٢٠

ارتكاهبم حاالت إساءة معاملة وتعذيب، مبا يف ذلك ملف سجن كهريزك الذي ُحكم فيـه               
على املتجاوزين بالسجن ودفع تعويض والفصل من اخلدمة العامة، واُتخـذت اخلطـوات              

  .الضرورية لتعويض الضحايا
 احلادية عشرة بصورة    ، أجريت االنتخابات الرئاسية   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٤ويف    -٢١

وعلى غرار االنتخابات السابقة،    .  يف املائة من الناخبني املؤهلني     ٧٢,٨دميقراطية وشارك فيها    
أظهرت هذه االنتخابات حقيقة أن مشاركة الشعب الواسعة النطاق يف العمليـة الـسياسية              

  .دهرةوثقته هبا هو املبدأ الراسخ الذي تقوم عليه هذه الدميقراطية الدينية املز

احلريات األساسية، مبا يف ذلك حرية األحزاب السياسية وتكوين اجلمعيات، وحرية الفكر   -٢  
 ٥٣ و ٥٢ و ٥٠ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٩التوصـيات   (والدين، وحرية اخلطاب واإلعالم     

  )١٢٣ و١٢٢ و١٢١ و١٢٠ و١٠٣ و٥٩ و٥٨ و٥٧ و٥٥ و٥٤و
ة األحـزاب الـسياسية     أنشط" من الدستور ومواد قانون      ٢٧ و ٢٦وفقاً للمادتني     -٢٢

 حزبـاً سياسـياً،     ٢٣٠، أصدرت حىت اليوم رخص ألكثر من        "والنقابات واألقليات الدينية  
إضافة إىل ذلك، أُدرجت املتطلبـات القانونيـة        .  رابطة لألقليات الدينية   ٦٠ نقابة، و  ٤٠٠و

مـه  ونظا" األحزاب السياسية " من قانون    ٦لتنظيم التجمعات واملسريات يف ملحوظة للمادة       
  . جتمعاً ومسرية يف البلد١٥٠، حنو  مثال٢٠١٢ًوُنظمت، يف عام . األساسي اإلداري

 من الدستور،   ٢٦، على حنو يتسق مع املادة       "قانون العمل " من   ١٣١وتعترف املادة     -٢٣
 مـن خطـة     ٧٣من املادة   " اءه"كما تشدد الفقرة    . باحلق يف تشكيل اجلمعيات والنقابات    

وقد . ق القانوين لنقابات العمال وأرباب العمل يف االحتجاج النقايب        التنمية اخلامسة على احل   
  .صيغت على هذا األساس الالئحة التنظيمية إلدارة وتنظيم احتجاجات النقابات العمالية

 مجعية متخصصة تعمل لتعزيـز مـصاحل خمتلـف          ١٢٦وهناك يف الوقت احلاضر       -٢٤
 رخـصة   ٢٨٠لنقابات وُجـددت     رخصة إلنشاء ا   ١١٥وقد أصدرت أكثر من     . الطوائف

  .٢٠١٣ إىل عام ٢٠٠٩أخرى يف الفترة من عام 
وقـد اعُتمـدت    . وهناك اعتراف رمسي حبرية التعبري وفقاً للمبادئ املذكورة أعاله          -٢٥

  ).٢٠٠٩" (حرية نشر املعلومات واحلصول عليها"قوانني أخرى ذات صلة أمهها قانون 
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التصاالت على تصميم وتركيب اهلياكـل      وتعكف وزارة تكنولوجيا املعلومات وا      -٢٦
 من خطة التنمية الوطنية اخلامسة، اليت تـدعو إىل إنـشاء            ٤٦األساسية الالزمة لتنفيذ املادة     

غري أن . وتطوير شبكة معلومات وطنية تتيح للمواطنني فرص االتصال باالنترنت بسرعة فائقة
دون توسيع هذه الشبكة بالـسرعة  العقوبات غري القانونية املفروضة على البلد حتول لألسف       

غري أن ذلك مل يفت من عضد الوزارة اليت آثرت أن تستخدم ما هو متاح حمليـاً                 . املطلوبة
  .للوفاء هبذا اهلدف من أهداف خطة التنمية اخلامسة

علـى النحـو األمثـل، تتـوخى        ) حرية التعبري ( من الدستور    ٢٤ولتطبيق املادة     -٢٧
ات اإلسالمي أن ال ُيعاقب سوى األشخاص الـذي يـسيئون            من قانون العقوب   ٦٠٨ املادة

ويشجع قانون الصحافة حرية التعـبري والنقـد        . استغالل حرية التعبري لتشويه مسعة اآلخرين     
القذف أو السخرية أو االفتـراء أو التـشهري أو          البناء، شريطة أن ال ينحدر هذا التعبري إىل         
 ١٨وتتوافق القيود املذكورة مع أحكام املادتني       . انتهاك احلقوق العامة أو اخلاصة لألشخاص     

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٩و
على النحو األمثل، ويف    ) محاية مراسالت املواطنني  ( من الدستور    ٢٥ولتطبيق املادة     -٢٨

لعقوبات  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يتناول قانون ا          ١٧ضوء املادة   
احلاجة إىل محاية املراسالت واالتصاالت واملكاملات اهلاتفيـة         - ٥٨٢يف مادته    -اإلسالمي  

  .للمواطنني، وينص على معاقبة املوظفني احلكوميني الذي ينتهكون هذه احلقوق
وينبغي أن ميتثل أي نشاط اجتماعي يقتضي تشكيل أحزاب أو رابطات أو مجعيات               -٢٩

أنشطة األحزاب الـسياسية والرابطـات واجلمعيـات        "درجة يف قانون    سياسية، لألنظمة امل  
واحلـصول علـى    " والنقابات واجلمعيات اإلسالمية أو مجعيات األقليات الدينية املعترف هبا        

وهو ما يضمن عدم خروج أي .  من هذا القانون١٠الرخص املطلوبة من اللجنة املعنية باملادة 
  .القانونية ما دامت حتترم األنظمة املذكورة وتتقيد هبامن هذه اجلماعات من مظلة احلماية 

 من قانون الصحافة، ُشكّل جملـس لإلشـراف علـى أعمـال             ١٠ووفقاً للمادة     -٣٠
 أعضاء منهم قاض خيتاره رئيس      ٧املطبوعات ووكاالت األخبار ومواقعها اإللكترونية، يضم       

املعني حسب األصول، وعضو برملاين     هيئة القضاء، ووزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي أو ممثله         
، وأستاذ جامعي يعينه وزير التعليم العايل، ورئيس حترير خيتاره قطاع           )اجمللس(خيتاره الربملان   

الصحافة، وعالمة من احلوزة العلمية خيتاره اجمللس األعلى للحوزة العلمية يف قم، وعضو من              
على الضمانات   وتعد تشكيلة اجمللس مؤشراً .اجمللس األعلى للثورة الثقافية خيتاره اجمللس نفسه      

غري أن بوسع . اليت ينطوي عليها القانون ملنع احلكومة من ممارسة ضغوط على وسائل اإلعالم
  .وسائل اإلعالم مع ذلك أن تطعن يف األحكام اليت يصدرها اجمللس لدى احملاكم

. لة أسـبوعية   جم ٨١٣ صحيفة و  ٢١٤ منشوراً مسجالً، منها     ٦ ١٠٠وهناك حالياً     -٣١
يف املدينة أو احملافظة أو عـدد مـن احملافظـات           ( يف املائة من املطبوعات حملياً       ٣٠ويوزع  
علـى  )  يف املائة من جمموع املطبوعات     ١٧ما يناهز   ( منشور منها    ١ ٠٠٠وُينشر  ). اجملاورة
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ويتضمن قانون الصحافة عقوبات علـى      . نطاق أوسع، وينشر بعضها بلغات وهلجات حملية      
 منه على أنه ليس ألي موظـف حكـومي أو غـري             ٤وتنص املادة   . هاك حقوق اإلعالم  انت

حكومي احلق يف تقييد حرية وسائل اإلعالم أو الضغط عليها لنشر مقالـة مـا أو الـسعي               
  .للتحكم فيها

سواء من قبل جملـس      -وبلغ عدد الصحف اليت صدر منع حبقها خالل هذه الفترة             -٣٢
.  صحف ٤النتهاكها أحكام قانون الصحافة      -تب النيابة العامة    الرقابة على الصحف أو مك    

وقد ُرفعت ملفات ثالثة منها إىل احملكمة وصدرت أحكام أولية إما بإلغاء املنع أو ختفيفه إىل                
على حقوق الصحافة    من الدستور، وحرصاً     ١٦٨ للمادة   ووفقاً. عقوبات أبسط مت تنفيذها   

  .ا املتعلقة بالصحافة ُيبت فيها حبضور جلنة حتكيميف أداء واجبها املهين، فإن القضاي

  إدارة العدالة  -٣  

 )١٠٧ و١٠٣ و٤٦ و٤٢التوصيات (إقامة نظام عدالة فعال ومستقل وحمايد   )أ(  

وينص القانون علـى اسـتقالل      .  من الدستور  ١٥٦القضاء مستقل، وفقاً للمادة       -٣٣
كما يتعني على القضاة إصدار     . تور من الدس  ١٦٦ و ١٦٤السلطات القضائية، وفقاً للمادتني     

وتكفل القوانني العامة، ومنها قانون اإلجراءات اجلنائيـة وقـانون          . أحكام مستنبطة بالدليل  
اإلجراءات املدنية والقوانني الرقابية، استقالل القضاة واحملامني يف مجيع مراحل احملاكمة، من            

  .مرحلة التحقيق األويل إىل مرحلة االستئناف
وتعمل اهليئة القـضائية، حتـت      . ضاء حمايد وال يتأثر بأي عوامل نفوذ خارجية       والق  -٣٤

 من الدستور، وبالتعاون مع كبار موظفي القضاء ومنظماهتم، على تطبيـق            ١١محاية الفصل   
  . قواعد وأنظمة القوانني السارية اليت ُسّنت من خالل عملية تشريعية دميقراطية

ابري عديدة لتحسني أدائها وتوفري ضـمانات أقـوى         وقد اختذت اهليئة القضائية تد      -٣٥
  :لكفالة استقالهلا، ومن ذلك

 تعزيز الدوائر القانونية والقضائية؛ •

إنشاء قسم السياسات للمساعدة يف تنسيق ورصد مـستوى اخلـدمات املقدمـة              •
 للمواطنني؛

 إنشاء قسم مكافحة اجلرائم؛ •

 لقانونية؛إنشاء القسم الثقايف لتعزيز الوعي العام باملسائل ا •

إنشاء قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتيسري وصول املواطنني عرب الـشبكة            •
 إىل املسؤولني القضائيني؛

 توفري املزيد من الدورات التدريبية التخصصية والتنشيطية للقضاة؛ •
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واإلجابة عن االستفسارات    لتقدمي املشورة القانونية جماناً   ) ١٢٩(إنشاء خط هاتفي     •
 .ة للمواطننيالقانوني

ويشدد على مبدأ املقاضاة العادلة كلٌ من الدستور وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة           -٣٦
فالعدالة حتظى بأمهية قصوى يف مجيع مراحل املالحقة القضائية،         . والقوانني األخرى السارية  

و مبا يشمل الكشف والتحقيق وتنفيذ العقوبة، دون نظر إىل العرق أو الدين أو نوع اجلنس أ               
 من قانون العقوبات اإلسالمي     ١٢ و ٢ من الدستور واملادتان     ٣٧كما تتطرق املادة    . اإلثنية

وبالتايل فإن الشخص بريء يف نظـر       . إىل مبادئ افتراض الرباءة ومشروعية اجلرمية والعقاب      
  .القانون، ما مل تثبت حمكمة خمتصة إدانته

  )١١١ و١١٠ و١٠٩ و١٠٨ و١٠٥و ٤٤ و٤٣التوصيات (السجناء واملوقوفون اآلخرون   )ب(  
وغـريه مـن القـوانني      " محاية احلريات القانونية وحقوق املواطنني    "يتضمن قانون     -٣٧

السارية عقوبات تكفل احترام حقوق املوقوفني، مبا يشمل حقهم يف املعاملة احلسنة، والدفاع             
 القانون، جيـب أال     ووفقاً للمادة األوىل من هذا    . عن النفس، واالستعانة مبحامٍ وخبري قانوين     

يوقف أي شخص باستخدام القوة ودون إطالعه على مذكرة توقيف مصاغة بدقة ووضوح             
كما يتعني على . وغري متأثرة بأي اعتبارات شخصية أو نامجة عن إساءة استعمال مركز القوة  

رئيس القضاء أن يعني جملساً يشرف على سالمة تنفيذ األنظمة املذكورة أعاله، ويـوعز إىل               
ولضمان .  عن نتائج هذا التعاون    ملنظمات األخرى املعنية بالتعاون مع اجمللس، ويقدم تقريراً       ا

 من قانون حقـوق     ١٥ للتوجيهات اإلدارية يف الفقرة      أعلى مستوى ممكن من الرقابة، وفقاً     
 . املواطنني، أنشئت جمالس حملية لإلشراف والتفتيش يف احملافظات

يـدمج  " برنامج بـديل   "٢٠١٣ات اإلسالمي لعام    وقد أدرج ضمن قانون العقوب      -٣٨
مفاهيم قانونية مفيدة مثل تأجيل العقوبة، وختفيف العقوبة وإلغاؤها، والسجون شبه املفتوحة، 

 عن التدابري الوقائية والتصحيحية لألطفال واملـراهقني، وختفيـف          والعقوبات البديلة، فضالً  
ن القانون بالتفصيل على شروط اإلفراج       م ٥٨وتنص املادة   . أحكام السجن لقاء دفع كفالة    

كما يكفل األمر التوجيهي بشأن تصنيف السجناء وخفـض عـدد الـسجناء،             . املشروط
، عدم مكوث أي حمتجز يف احلبس االحتياطي ملدة تتجاوز تلك املنصوص عليها             ٢٠١٣ لعام

  .يف القانون
 ٢٠١٢ضاء يف عام    ومبنأى عن هذه التطورات القانونية، فقد أصدر رئيس هيئة الق           -٣٩
ولزيادة كفالـة حقـوق   . أساسياً بشأن وسائل رصد مراكز االحتجاز التابعة للشرطة     ظاماً  ن

إجراءات إصدار تصاريح اإلفـراج املؤقـت، واإلفـراج         " هيئة السجون "السجناء، سهلت   
املشروط، والعفو اخلاص، واالستعانة مبحام ومقابلته يف الـسجن، والزيـارات األسـرية،             

  . إىل مراكز التدريب املهين وفرص العملوالوصول 
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وتوخياً الحترام حقوق احملتجزين والسجناء، اختذت الشرطة كـذلك اخلطـوات             -٤٠
  :التالية
 إنشاء جلنة معنية حبقوق املواطنة للمتهمني؛ •

إعداد ونشر أمر توجيهي بشأن محاية احلقوق القانونية وحقوق املواطنة للمتـهمني             •
 ه؛والرقابة على حسن تنفيذ

 جتديد مرافق االحتجاز والعمل الدائم على تطويرها يف خمتلف أحناء البلد؛ •

 توحيد وحتسني سلوك حراس وضباط السجون ومرافق االحتجاز؛ •

 استعراض سلوك الوحدات القضائية امللحقة مبراكز الشرطة ومراقبته وضبطه؛ •

رطة ملساعدة العامة على رصد سـلوك الـش       ) ١٩٧(حتسني خط املساعدة اهلاتفي      •
 .بشكل أفضل

  )١١٦ و١١٣ و١١٢ و١٠٦ و١٠٥ و١٠٤ و٤٢ و٤١ و٤التوصيات (ضمان حظر التعذيب   )ج(  
ولضمان حظر التعذيب، تتناول القوانني     . تندد قوانني إيران جبميع أشكال التعذيب       -٤١

  :واألنظمة التالية سبل التعاطي مع التجاوزات املرتكبة على هذا الصعيد
 لدستور؛ من ا٣٩ و٣٨ و٣٢املواد  •

  من قانون العقوبات اإلسالمي؛١٦٩املادة  •

محايـة احلريـات    " من قانون املادة الواحدة بـشأن        ١٠ و ٩ و ٧ و ٦ و ١الفقرات   •
 ؛"القانونية وحقوق املواطنني

 من النظام األساسـي اإلداري لـسجون الدولـة والتـدابري األمنيـة              ١٦٩املادة   •
 .والتصحيحية

ركزي حلماية حقوق املواطنني يف العاصمة واجملالس       وقد أتاح إنشاء جملس الرقابة امل       -٤٢
كما أرسلت  . املماثلة له يف احملافظات، اختاذ خطوات عملية للتعاطي مع التجاوزات املمكنة          
  .فرق تفتيش إىل خمتلف املكاتب لتمحيص التقارير والتعامل مع املخالفني احملتملني

يف ارتكاهبم أفعال إسـاءة معاملـة   وجيري التحقيق يف سلوك موظفي الدولة املشتبه     -٤٣
  .وتعذيب وتنظر جمالس خمتصة يف نتائج هذه التحقيقات

 من قانون العقوبات اإلسالمي، فإن املوظفني القضائيني ٥٨٧ و٥٧٨ووفقاً للفقرتني   -٤٤
وغري القضائيني الذين يلجؤون إىل العنف اجلسدي النتزاع االعترافات، باسـتثناء حـاالت             

 سنني كحد أقصى    ٥ أشهر و  ٦ة، ُيحكم عليهم بالسجن ملدة تتراوح بني        القصاص ودفع الدي  
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وقد اخنفض بشكل كبري عدد الشكاوى املقدمة إىل جمـالس        . وُيطردون من اخلدمة احلكومية   
  .التفتيش، مع ازدياد الوسائل والتدابري الرقابية يف السنوات األخرية

  )١١٦ و١٠٥التوصيتان (حظر االعتقال خارج القضاء واالعتقال التعسفي   )د(  
محاية احلريات القانونية وحقوق املواطنني، وغريه من قـوانني         "يكفل اعتماد قانون      -٤٥

ولدى مجيع موظفي القضاء توجيهات تقـضي  . الدولة ولوائحها، حظر االعتقاالت التعسفية  
كما . بعدم توقيف أي شخص دون مذكرة توقيف ويف حدود القوانني واللوائح ذات الصلة            

حظر االعتقاالت غري القانونية أو استعمال التقدير الشخصي أو إساءة استعمال مركز القوة             ُت
  .أثناء االعتقال

 من القانون املذكور، يوبخ بشدة كل من يتجاهل الربوتوكوالت          ١٠ووفقاً للفقرة     -٤٦
إىل ويف هذا السياق، باإلضـافة      . واللوائح السارية ويلجأ إىل أساليب خاطئة يف أداء مهامه        

الرقابة اليت ميارسها رئيس هيئة القضاء من خالل اجملالس الرقابية املنشأة يف مجيع أرجاء الدولة     
حلماية حقوق املواطنني، ميكن للهيئات احلقيقية أو القانونية أن تلجأ إىل املكتب املركزي أو              

و لتقـدمي   املكاتب احمللية للمجالس املذكورة لإلبالغ عن اختفاء قسري أو توقيف تعسفي أ           
  .وجيري التحقيق يف هذه التقارير والشكاوى بكل اهتمام وجد. شكوى

  )٨التوصية (قانون العقوبات اإلسالمي   ) ه(  
  .ال تنص قوانني العقوبات اإليرانية على جترمي املرتدين والسحرة وامللحدين  -٤٧

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم  

  )٨٦ و٦٦ و٦٥ و٦٤ و٦٣صيات التو(احلق يف الصحة   -١  
مبا يشمل العـالج     - من الدستور على أن تغطية اخلدمات الصحية         ٢٩تنص املادة     -٤٨

 ٣٨ من املادة    "لفأ"وقد صيغت، هلذه الغاية، الفقرة      . هي حق للجميع   -والرعاية الصحية   
 /ومنذ مستهل حزيـران   . ، واعُتمدت ونشرت  )٢٠١٥-٢٠١١(من خطة التنمية اخلامسة     

متاحاً لكل من ال حيظى بالتـأمني الـصحي         " خمطط التأمني الصحي  "، أصبح   ٢٠١٤ هيوني
كمـا  .  ماليني شخص لالستفادة من هذا املخطط      ٥وسجل حىت اليوم أكثر من      . األساسي

 مستشفى عامـاً خلفـض      ٥٦٠ تنفيذ خطة إصالح النظام الصحي يف أكثر من          جيري حالياً 
  .ستشفى بشكل كبرياحلصة اليت يدفعها املريض من تكاليف امل

ويف سياق اجلهود الدائبة لتحسني الرعاية الـصحية، ُتمـنح األمهـات احلوامـل                -٤٩
برنـامج  "جمانية حتوي أطعمة مغذية، يف إطـار         واملرضعات الاليت يعانني سوء التغذية سالالً     

  . الذي تديره شبكة الصحة يف خمتلف مناطق البلد" الصحة لألمهات
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وقد وّسـع   . مبساعدة املنظمات املعنية  " برنامج تغذية األطفال  "ذ  وجيري باملثل تنفي    -٥٠
 طفـالً يف  ٤٧ ٠٠٠ طفل بدالً مـن      ٦٠ ٠٠٠الربنامج خطة سالل املؤونة الغذائية ليشمل       

 ٢٠٠٩ يف عـام   مركزا٨٠ًوازداد كذلك عدد مراكز املشورة يف جمال التغذية، من     . األصل
رير حالياً أن مستوى تغذية األطفال قد حتسن        وُتظهر التقا . ٢٠١٣عام   يف    مركزاً ١٥٠إىل  

  .  يف املائة بفضل تنفيذ هذا الربنامج٤٠بنسبة 
 من خطة التنمية الوطنية اخلامسة بشأن توسيع نطاق اخلـدمات           ١٩٤ووفقاً للمادة     -٥١

 يف املائة من سكان األرياف حالياً خبدمات الـشبكة          ٩٦الصحية يف املناطق الريفية، حيظى      
 مركـز   ٢ ٥٠٠ عيادة صحية و   ١٨ ٠٠٠تحقيق هذه النسبة، مت إنشاء وجتهيز       ول. الصحية

  .عالجي يف األرياف

  )٧٥ و٧٤ و٧٣ و٧٢ و٧٠ و٢٢التوصيات (احلق يف التعليم   -٢  
 من الدستور مسألة التعليم، شأهنا شأن خطة رؤية التنمية الوطنيـة            ٣٠تتناول املادة     -٥٢

  .خطة التنمية الوطنية اخلامسة من ١٩ و١٦ و١٥ و٨ و٧العشرينية واملواد 
 سنوات حلركة حمو    ١٠وقد أعيد إسناد تعليم األفراد األميني الذين تتجاوز أعمارهم            -٥٣
 اتفاقاً مع منظمات حكومية وغري      ١٨ كتاباً سهالً للقراء اجلدد وأبرم       ٤٥٠كما ُنشر   . األمية

  .  املائة يف٩٢,٤حكومية للمساعدة على حمو أمية الشرائح املستهدفة بنسبة 
وتوفر مراكز التعليم العايل العامة واخلاصة دورات تدريبية هنارية وليلية، ونظاميـة              -٥٤

وشبه نظامية، وتطبيقية ومنهجية، فضالً عن دورات إلكترونية، إلتاحة أوسع نطاق ممكن من             
  .خيارات التعليم العايل للمواطنني

، ميكـن لألشـخاص     "عم املعوقني القانون الشامل حلماية ود   " من   ٨ووفقاً للمادة     -٥٥
ل يف جامع أزد اإلسالمية أو اجلامعات العامة يف البلـد دون دفـع              ياملعوقني املؤهلني التسج  

  .رسوم جامعية
: وتتضمن اخلدمات والدورات التعليمية املتاحة لذوي اإلعاقات البصرية، ما يلـي            -٥٦

ات املخصصة لـذوي اإلعاقـات      باستخدام الربجميات العادية والربجمي    -الدورات احلاسوبية   
البصرية، ومكتبة إلقراض الربجميات، وفصول للتدريب على مهارات اإلدراك البديلة، وفصول 

، وخدمات فترة ما قبل املدرسـة،       مقدمة بلغة برايل، وفصول حمو أمية للكبار املعاقني بصرياً        
  .واملساعدة التعليمية، والتعليم اجلامعي

  )٦٢ و١٥التوصيتان (اعي احلق يف الضمان االجتم  -٣  
 من خطة التنمية اخلامسة للمساعدة على تنفيـذ  ٣٨ من املادة  "لفأ"صيغت الفقرة     -٥٧
ووفقاً هلذا القانون، يتعني على احلكومة      .  من الدستور بشأن التأمني الصحي اجلامع      ٢٩ املادة

  .أن هتيئ الظروف الالزمة لتوفري التأمني الصحي
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الصحي، باعتبارها اآللية الرئيسية للرعاية االجتماعية، بدور هام وتضطلع هيئة التأمني   -٥٨
ويتمثل واجبها األهم يف صرف     . يف استدامة اجملتمع ومحاية املوارد اإلنتاجية للدولة وحفظها       

املعاش التقاعدي، وبدل اإلعاقة، ومعاش الورثة، واستحقاقات التأمني        : االستحقاقات التالية 
  .طبية واستحقاقات الزواج واجلنازة، فضالً عن بدل املرض واألمومةمن البطالة، واملعدات ال

، بلغ عدد األشخاص املستفيدين من التـأمني واحلاصـلني علـى            ٢٠٠٩ويف عام     -٥٩
، ارتفع هذا العـدد     ٢٠١٣وحبلول هناية عام    .  شخصاً ٣٠ ٦٧٥ ٤٧٢مدفوعات من اهليئة    

جتماعية منتـسبة إىل اهليئـة      وتقدم منظمات أخرى للخدمات اال    .  مليون شخص  ٣٨ليبلغ  
وخالل العام اجلاري، وفقـاً خلطـة التنميـة         .  مليون شخص إضافيني   ٣٠  خدمات تأمني ل  

 ماليني مواطن ال حيظون بالتأمني الصحي األساسي        ٦اخلامسة، ستشمل هيئة التأمني الصحي      
  . حىت اآلن

  )٤٩التوصية (احلق يف السكن   -٤  
 يشكل توفري السكن الالئق جلميع املواطنني أحد أهم          من الدستور،  ٣٠وفقاً للمادة     -٦٠

ومن هذا املنطلق ُتعّد سياسات وبرامج اإلسكان احلضرية والريفية وُتنفذ          . واجبات احلكومة 
كما ُتمنح التسهيالت املصرفية لشراء . يف مجيع قطاعات اجملتمع دون اإلجحاف حبق األقليات

. بني املواطنني على أساس عرقي أو إثين أو ديـين         املساكن أو بنائها أو إصالحها دون متييز        
 وحـدة   ٩٥ ٤٣٥ وحدة سكنية يف خوزسـتان، و      ١٦٦ ٣٦٥ومن األمثلة على ذلك بناء      

 وحـدة   ٣٧ ٦٨٤ وحدة يف سـستان وبلوشـستان، و       ٧١ و ٤٨٢سكنية يف كرمانشاه، و   
  . حضرية وريفية يف حمافظة إيالم

خصيصاً لتوفري املساكن بتكلفـة     ) يالسكن اخلري " (مسكن ِمهر "وقد أُعّد برنامج      -٦١
 ٢ ٥٠٠ ٠٠٠وشيدت حىت اليـوم     . زهيدة لألسر املنخفضة الدخل يف احملافظات األقل منواً       

 يف  ٥٠، قرابـة    ٢٠١٤مارس  /وحدة سكنية يف إطار هذا الربنامج، ووزعت حىت هناية آذار         
وملـساعدة  . املائة من هذه الوحدات السكنية، يف حني يوشك النصف الثاين على االكتمال           

 يف  ٤٠املواطنني على امتالك مساكنهم، زيدت كذلك القروض والتسهيالت السكنية بنسبة           
  .٢٠١٣فرباير /املائة يف شباط

  احلقوق الثقافية  -٥  

  )٩٥ و٧٦التوصيتان (التراث التارخيي والثقايف لألمة   )أ(  
غري ملموسة يف قائمة     أصول تراثية    ١٠ موقعاً تارخيياً وثقافياً و    ١٦أُدرج حىت اليوم      -٦٢

 مواقع  ١٠٣، ُسجل على الصعيد الوطين      وخالل الفترة قيد االستعراض أيضاً    . التراث العاملي 
 أصـالً تراثيـاً غـري       ١ ٠٧٠ من املواقع التارخيية والثقافية، و     ١٣ ٩٧٩للتراث الطبيعي، و  

  .ملموس
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لتـراث الثقـايف   هيئة ا"وعالوة على ذلك، حلماية التراث الثقايف لألقليات، أنشأت        -٦٣
للمـساعدة يف تنـسيق     " األضرحة املقدسة واملعامل الدينية   "جلنة  " واحلرف اليدوية والسياحة  

 يف وتساعد اللجنة أيضاً. اجلهود الرامية إىل ترميم الكنائس واألماكن املقدسة لألقليات الدينية     
ر بالـذكر أن    ومن اجلـدي  . ترميم وحفظ األضرحة املسجلة يف قائمة التراث الثقايف الوطين        

  .اللجنة رممت حىت اليوم مواقع تراثية مسيحية ويهودية وآشورية وزرادشتية

  )٩٦ و٩٤ و٩٣ و٩٢ و٩١ و٧٨ و٧٧التوصيات (احلوار بني الثقافات واألديان واحلضارات   )ب(  
اُتخذت العديد من املبادرات لتوسيع نطاق التعاون الثقايف وتعزيز احلوار بني األديان              -٦٤

  :ت والثقافات، منها ما يليواحلضارا
 ؛)٢٠١٠(املؤمتر الدويل للحوار بني األديان والثقافات يف آسيا  •

االجتماع الديين بني ممثلي مركز احلوار بني األديان وجملس العالقـات اإلسـالمية              •
 ؛)٢٠١١(املسيحية يف الكويت 

ين للحكمة  االجتماع املخصص بشأن األقليات الدينية وحتدي العلمانية، املعهد اإليرا         •
 ؛)٢٠١١(والبحث الفلسفي 

االجتماع الديين الذي ُعقد بطهران بني مركز احلوار بني األديان ومعهد الدراسات             •
 ؛)٢٠١١(البوذية وجامعة كليالنيا السري النكية 

اجلولة الثالثة لالجتماعات الدينية بني مركز احلوار بني األديان وجملـس األسـاقفة              •
 ؛)٢٠١٠(السويسري 

لسابعة لالجتماعات الدينية بني مركز احلوار بني األديان واجمللس البـابوي           اجلولة ا  •
 ؛)٢٠١٠(للحوار بني األديان 

 ؛)٢٠١٠(مؤمتر جملس الكنائس العاملي بشأن اإلسالم واملسيحية  •

 ؛)٢٠١٠(مؤمتر عن السالم والتعايش  •

قـات  اجتماع بني جمموعة من األساتذة اللبنانيني ومديري رابطـة الثقافـة والعال            •
 ؛)٢٠١٠(اإلسالمية 

 ؛)٢٠١٠" (احلوار بني اإلسالم واملسيحية"الندوة العلمية بني األديان بشأن  •

التعاون بني األديان لتعزيـز الـسلم       "حلقة نقاش بني ممثلي الطائفة اآلشورية بشأن         •
 ؛)٢٠١٠" (والتعايش بني خمتلف الطوائف

 ؛)٢٠١٠" (دور املرأة يف احلوار الديين"حلقة عمل فنية بشأن  •
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االجتماع السابع عشر للجنة تنسيق العمل اإلسالمي املشترك يف جمـال الـدعوة،              •
 ؛)٢٠١٠(منظمة التعاون اإلسالمي 

 ؛)٢٠١٠(االجتماع الفين بشأن اإلسالم واحلوار بني األديان  •

مركز احلوار   -ورثوذكسية   اإلسالم واملسيحية األرمنية األ    اجلولة الرابعة للحوار بني    •
 ).٢٠١٠( لبيت كيليكيا يف لبنان رثوذكسوكاثوليكوسية األرمن األبني األديان و

  احلق يف التنمية  -٦  

  )٨٠ و٦٦ و١٤ و٦التوصيات (األهداف اإلمنائية لأللفية   )أ(  
صاغت إيران خطة التنمية اخلامسة خلدمة ُمثُـل التقـدم والعدالـة االجتماعيـة                -٦٥

 من تلك اخلطة، يتعني     ٢١٣ووفقاً للمادة   . العشرينية للتنمية الوطنية  والستكمال خطة الرؤية    
على اهليئات اإلدارية أن تقدم تقارير سنوية عن أدائها يف السنة السابقة، بشأن البنود املتعلقة               

وحتيل اإلدارة بدورها   . باخلطة، إىل إدارة التخطيط والرقابة االستراتيجية لدى مكتب الرئيس        
ويتعني على الرئيس كذلك، لدى تقدمي خطة امليزانية الـسنوية إىل           . ىل الرئيس هذه التقارير إ  

  .الربملان، أن يقدم تقريراً جممعاً وإحاطة ألعضاء الربملان يف جلسة برملانية مفتوحة
. وقد أُدجمت األهداف اإلمنائية لأللفية يف خمتلف خطط التنمية الوطنيـة اخلمـسية              -٦٦

إىل مواطنيها،   -كالصحة والتعليم والكهرباء     -مات األساسية   وجنحت إيران يف توفري اخلد    
وحتسني مؤشرات التنمية البشرية، وتوسيع نطاق اخلدمات االجتماعية، والنهوض بتعليم املرأة           

 ٢٠١٥وتعد إيران من أوائل البلدان اليت حققت أهدافها اإلمنائية لأللفية قبل عام             . وصحتها
، إىل  ٢٠١٣ويتطرق تقرير جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، لعام         .حنو حتقيقها  أو تتقدم حثيثاً  

،  أيضا٢٠١٣ًووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام . جناح إيران يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية
، ما يرفع إيران إىل مصاف البلدان العالية التنمية ٠,٧٢٤فإن مؤشر التنمية البشرية إليران بلغ 

  ).١٨٧ من أصل ٧٦رتبة ُصنفت يف امل(
وإذ ال تغيب عن إيران الشواغل اإلمنائية اليت تتقامسها البلدان النامية، فقد سعت إىل                -٦٧

ويف سبيل ذلـك،  . تشجيع التعاون بني هذه البلدان لتحقيق املزيد من الرفاه والرخاء لشعوهبا   
نظمة التعـاون اإلقليمـي   شاركت إيران بنشاط يف املنظمات اإلقليمية واألقاليمية، مبا فيها م        

ومل تزل إيران تعـزز دورهـا يف        . ومنظمة البلدان النامية الثمانية ومنظمة التعاون اإلسالمي      
  . عملية صنع القرار الدولية وتزيد مساعدهتا التقنية للبلدان النامية

  )٧١ و٦٥التوصيتان (التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية يف املناطق الريفية   )ب(  
 من الدستور، يتعني على احلكومة أن توفر املرافق التعليمية ٤٣ و٢٩ و٣فقاً للمواد و  -٦٨

وللمساعدة على الوفاء هبـذا الواجـب، تركـز         .  جلميع املواطنني  واخلدمات الصحية جماناً  
  .  من خطة التنمية الوطنية اخلامسة على التنمية الريفية١٩٤ املادة
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  :ت التاليةوقد اُتخذت يف هذا السياق اخلطوا  -٦٩
تنظيم عيادات طبية جوالة لزيارة املناطق الريفية النائية وإجراء العمليات اجلراحيـة             •

 وتقدمي اخلدمات الطبية األخرى جماناً؛

 . قرية٣٣ ٥٠٠  توفري مياه الشرب النظيفة ل •

 مدرسة ريفية، أصبحت املرافق التعليمية املناسبة متاحة ألكثر         ٦٣ ٥٠٠ومع تشييد     -٧٠
  . املائة من سكان األرياف يف٩٥من 
 من خطة التنمية اخلامسة، مت تدعيم صندوق التأمني االجتماعي          ١٩٤ووفقاً للمادة     -٧١

.  شخص يشملهم غطاء هذا الصندوق     ١ ١٠٠ ٠٠٠وهناك حالياً قرابة    . للرّحل واملزارعني 
  .وهناك صناديق تأمني أخرى تكميلية تقدم تغطية إضافية لألسر الريفية

  )١٠٠ و٦٩ و٦٨ و٦٧التوصيات (من الفقر احلد   )ج(  
لبلوغ أهداف احلد من الفقر، صيغت وثائق السياسة االستراتيجية الوطنية شـاملةً              -٧٢

اخلطط اإلدارية للتصدي للجفاف، وخطة التنمية الزراعية، وخطـة اإلسـكان الـشاملة،             
 والوثيقة املـشتركة    والربنامج الشامل حلماية حقوق املرأة ومتكينها، وخطة احلد من البطالة،         

بني القطاعات للحد من الفقر ومنح اإلعانات املوجهة، والنظام األساسي للتأمني االجتماعي،         
  .والربنامج اجملتمعي للتمكني الوطين، وصندوق التأمني االجتماعي الريفي

إنشاء دور إيواء   : كما ُنفذت خطط وبرامج وطنية ملكافحة الفقر، مشلت تدابري منها           -٧٣
اء واألطفال، وتنفيذ برنامج تغذوي للحوامل الفقريات واألسر املعيشية اليت تعيلها نساء،            للنس

  .وتنفيذ برنامج للدعم املايل والتغذية لصاحل األطفال احملرومني

  )١٠١التوصية (العقوبات االقتصادية وتداعياهتا   -٧  
وأنظمـة حقـوق   إن فرض عقوبات ضد مواطين دولة ما هو أمٌر ينايف مجيع معايري     -٧٤

فهذه العقوبات ختل بـاإلعالن     . اإلنسان الدولية ويضر بأبسط احلقوق األساسية للمواطنني      
 منه، وتنتهك روح العهد الـدويل       ٢٦ إىل   ٢٢العاملي حلقوق اإلنسان، وخصوصاً املواد من       

، كما إهنا تتحدى مبادئ القانون الـدويل      . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
) ال سيما الفصل املتعلق باملقاصـد واملبـادئ       (وتشوه ميثاق األمم املتحدة شكالً ومضموناً       

لذا فإن هذه العقوبات غري مشروعة وال جمـال         . وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
  .لتربيرها

  )٩٩التوصية (املخدرات   -٨  
وهـو  . خدرات التقليدية يف العامل البلدان اجملاورة إليران هي أكرب البلدان املنتجة للم         -٧٥

. ما أضفى على التخطيط ملكافحة هتريب املخدرات أمهية استراتيجية ملّحة بالنسبة إليـران            
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وقد اختذت إيران خطوات فعالة ملكافحة املخدرات، غري أهنا مل ختل مـن تكلفـة باهظـة                 
شرطة واجليش   من عناصر ال   ٣ ٧٠٠فقد قّدم، حىت اليوم، أكثر من       . حمسوسة وغري حمسوسة  

وتنفق إيـران  .  عنصر منهم١٢ ٠٠٠اإليراين أرواحهم يف سبيل الواجب، وأصيب أكثر من   
كما ُتخـصص   . كل عام مئات املاليني من الدوالرات ملكافحة هتريب املخدرات وعبورها         

  .ميزانيات ضخمة للوقاية من إدمان املخدرات ومعاجلة املدمنني وإعادة تأهيلهم
ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فإن مجهورية إيران اإلسالمية         ووفقاً ملكتب ا    -٧٦

وتؤكد تقارير عديدة   .  يف املائة من شحنات املخدرات اليت ُتصادر عاملياً        ٨٠تصادر أكثر من    
للمكتب، كما يؤكد مديره التنفيذي ذاته ونائب األمني العام لألمـم املتحـدة، أن إيـران                

  .الكفاح العاملي ضد املخدراتأصبحت اليوم حاملة لواء 

  محاية الفئات الضعيفة  -الد  

  )٦٤ و٦٠ و٤٥ و٣٦ و٣٤ و٣٣ و٣٢ و٣١ و٧التوصيات (حقوق املرأة   -١  
واُتخذت تدابري واسعة النطاق    . لقد سعت إيران دون كلل إىل النهوض حبقوق املرأة          -٧٧

وفري األمن، ومكافحة   لتحسني صحة املرأة وتعليمها، ومكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وت         
العنف ضد املرأة، واملساعدة على تعزيز حضور املرأة يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة               

وقد أنشئت، يف هذا الصدد، عدة مؤسسات واُتخذت تدابري عديدة للمـساعدة            . والثقافية
  :على النهوض حبقوق املرأة، منها ما يلي

  :آليات للنهوض حبقوق املرأة    
 ملرأة واألسرة من هيئة استشارية إىل مكتب لنائب الرئيس؛تعزيز مركز ا •

 إنشاء مكاتب استشارية لشؤون املرأة يف مجيع الوزارات واهليئات احلكومية؛ •

 تعزيز دور جلنة األسرة واملرأة والشباب، وكذلك شعبة املرأة، يف الربملان؛ •

 األعلـى للثـورة     تعزيز دور اجمللس االجتماعي الثقايف للمرأة، املنتسب إىل اجمللس         •
 الثقافية؛

 تعزيز دور املكتب القضائي حلماية املرأة والطفل؛ •

استحداث منصب مستشارة يف حمكمة األسرة، على النحو الذي يقتـضيه قـانون              •
 ؛٢٠١٢محاية األسرة لعام 

 .تعزيز دور الشرطة النسائية •
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  حتسني مركز املرأة أمام القانون    
  :ا اجملال ما يليتشمل أهم اخلطوات املتخذة يف هذ  -٧٨

 ؛)٢٠١٠(قانون تنظيم ودعم املشاريع التجارية املرتلية  •

 ؛)٢٠١٠( من قانون عمل املرأة بدوام جزئي ٧ و١قانون تعديل املادتني  •

 ؛)٢٠١١(صياغة مشروع قانون حلماية املرأة من العنف  •

أة يف وتشمل املسائل املتعلقة حبماية حقوق املر). ٢٠١٢(اعتماد قانون محاية األسرة    •
 :هذا القانون ما يلي

، وتـشكيل   اختـصاصاً  ١٨ إىل   ١٣زيادة اختصاصات حمكمة األسـرة مـن         •
 اختصاصات جديدة تشمل مسائل تغيري نوع اجلنس وتأجري الرحم؛

استحداث وحدة خمتصة بالنظر يف دعاوى عقود االرتباط واألضرار اليت تلحـق             •
 باملرأة جراء فسخ هذه العقود؛

 دة األمهات على حتصيل النفقة ألطفاهلن؛استحداث أحكام ملساع •

إنشاء مراكز للمشورة األسرية يف احملاكم، لتقدمي املشورة إىل األزواج املقـدمني             •
 على الطالق؛

 يف مجيع صناديق التقاعد؛) زوجة املتوىف وأطفاله(توحيد قوانني معاش الورثة  •

ا تزوجت من   حىت إذ  -دفع راتب املوظف املتوىف ومعاشه التقاعدي إىل زوجته          •
 .جديد

 :اجلديدة اهتماماً خاصاً حلقوق املرأة، مبا يشمل" قواعد اإلجراءات اجلنائية"وتويل  •

 ؛)٤٢املادة (تويل ضابطات استجواب النساء  •

متكني املنظمات غري احلكومية اليت تعمل من أجل املرأة والطفل من توجيه هتـم               •
احل املالحقـة القـضائية     فضالً عن السماح هلا حبضور مجيع مر      . ضد املخالفني 

 ؛)٦٦املادة (

لدى وزارة العدل ملساعدة ضحايا اجلرائم، مبن فـيهم         " صندوق ضحايا "إنشاء   •
 .ضحايا العنف من النساء
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  حتسن وضع املرأة على الصعيد العملي    

  التعليم    
، ُتـصنف إيـران     ٢٠١٢وفقاً لتقرير اليونسكو العاملي لرصد التعليم للجميع، لعام           -٧٩

فقـد  . بلدان الست األجنح يف العامل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمال التعلـيم             ضمن ال 
 يف  ٩٧,٧ يف املائـة إىل      ٩٧,١ من   ٢٠١٠-٢٠٠٩ارتفعت معدالت تعليم املرأة يف الفترة       

 يف املائـة، خـالل      ٥٦كما ارتفعت نسبة الطالبات يف اجلامعات العامة للبلـد إىل           . املائة
  .٢٠١٢-٢٠١١ الفترة

  الصحة    
املراكز ) ب(األسرة؛  ) أ: (عملت إيران على حتسني صحة املرأة على أربع مستويات          -٨٠

  .املستشفيات اجلامعية) د(املستشفيات املتخصصة؛ ) ج(الصحية الريفية واحلضرية؛ 
 مركز صحي ريفـي     ٢ ٤٠٠ مصح و  ١٧ ٠٠٠وتوفر الشبكة الصحية، من خالل        -٨١
امل يف القطاع الصحي، وصوالً مباشراً إىل        ع ٣٠ ٠٠٠ مركز صحي حضري، و    ٢ ٢٠٠و

 يف املائـة  ٩٥ يف املائة من سكان املناطق احلضرية وألكثر من    ١٠٠  الرعاية الصحية األولية ل   
  .من سكان األرياف

منتدى "يدز اإل/من فريوس نقص املناعة البشرية، أنشأت جلنة الوقاية ٢٠١١ويف عام   -٨٢
ملشورة والرعاية والعالج للنساء الضعيفات وأسرهن، مبـا يف         ومراكز لتقدمي ا  " املرأة اإلجيايب 

  .ذلك زوجات احملتجزين ومستعملي املخدرات املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  مكافحة العنف ضد املرأة    
تشمل أهم اخلطوات اليت اُتخذت خالل األعوام القليلة املاضية ملكافحة العنف ضد              -٨٣

  :املرأة، ما يلي
برنامج الوقاية من اآلفات االجتماعية ومكافحة املعاملة الالأخالقية والعنـف          تنفيذ   •

 ؛)٢٠١٢(ضد املرأة 

تنظيم معارض وحلقات عمل ومؤمترات واجتماعات علمية للمرأة والفتاة، هبـدف            •
إذكاء الوعي باملخاطر االجتماعية واالستراتيجيات الكفيلة بالتصدي هلا، فضالً عن          

يـدز والتـهاب الكبـد    اإل/أن فريوس نقص املناعة البشرية   تنظيم محالت توعية بش   
 الوبائي والعلل النفسية واألمراض األكثر شيوعاً بني النساء؛

رعاية اجلهود املبذولة الستكشاف األسباب والعوامل املسامهة يف ممارسات العنـف            •
 ضد املرأة، وصياغة استراتيجيات وقائية وتصحيحية؛



A/HRC/WG.6/20/IRN/1 

GE.14-09865 22 

 ٢٢٤من خالل عقـد     " من مواطن الضعف االجتماعي   وقاية املرأة   "تنفيذ برنامج    •
 ؛٢٠١٠حلقة عمل يف عام 

، وهو برنـامج سياسـايت يهـدف إىل         "العملية املشتركة للنهوض باجملتمع   "تنفيذ   •
 .استئصال العنف واالعتداءات ضد املرأة والتصدي للفاعلني

  مشاركة املرأة يف الشؤون االقتصادية واالجتماعية    
  :ت املتخذة لتمكني املرأة، ما يليتشمل أهم اخلطوا  -٨٤

 ؛)٢٠١٠" (مؤسسة توظيف املرأة"إنشاء  •

 رعاية اجملموعات العاملة يف جمال مساعدة األسر املعيشية اليت تعيلها نساء؛ •

 توفري تسهيالت لتمكني املرأة من ريادة املشاريع والعمل حلساهبن اخلاص؛ •

 ".الوحدة الشاملة لتمكني املرأة"إعداد خطط إلنشاء  •

  املشاركة السياسية للمرأة    
  :تشمل أهم األنشطة السياسية للمرأة خالل األعوام املاضية، ما يلي  -٨٥

 ؛)اجمللس(العضوية يف الربملان  •

 ؛)٢٠١٣( امرأة ٦ ٠٩٣زيادة عدد النساء األعضاء يف اجملالس البلدية والريفية ليبلغ  •

 نائبـات   ٣ذلـك   تعيني موظفات حكوميات بارزات ورفيعات املستوى، مبـا يف           •
 .للرئيس

  مكافحة االجتار بالنساء والفتيات    
وقـد صـيغ    . نتربول ملكافحة االجتار بالنساء   عمل إيران عن كثب وبفعالية مع اإل      ت  -٨٦

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة    "واعُتمد بعد انضمام إيران إىل      " قانون مكافحة االجتار بالبشر   "
وأدرجت يف القانون املذكور أحكام تتعلـق       ". الاالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطف    

  .حبقوق املرأة والطفل، وعقوبات للضالعني يف هذه اجلرائم

  )٤٥ و٤٠ و٣٩ و٣٦ و٣٥ و٢٢ و٧التوصيات (حقوق الطفل   -٢  
 من الدستور، تتوىل احلكومة مسؤولية كفالة حقوق املرأة ومحايـة           ٢١وفقاً للمادة     -٨٧

وقد أدرجت احلكومة، هلذه الغاية،     . د الشريعة اإلسالمية  األطفال بصورة شاملة وضمن حدو    
 من خطة التنمية الوطنية اخلامسة للعمل مع اهليئات املعنية وصياغة خطة التنميـة              ٢٣٠املادة  

  .الشاملة لألسرة، ومن مث اعتمادها
  :، اُتخذت اخلطوات التالية لتعزيز حقوق الطفل٢٠٠٩ومنذ عام   -٨٨
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 منه  ٩٥ إىل   ٨٨تتعلق املواد من     (٢٠١٣إلسالمي يف عام    اعتماد قانون العقوبات ا    •
 ؛)حبقوق األطفال

 منـه بـاحترام     ٤٥تتعلق املادة    (٢٠١٣اعتماد قانون محاية حقوق األسرة يف عام         •
 ؛)املصاحل العليا للطفل

ملواءمة التشريعات مع توجهـات     " الوثيقة الوطنية بشأن األطفال واملراهقني    "صياغة   •
 ؛)٢٠١٣(رة الثقافية اجمللس األعلى للثو

قانون محاية األطفال واملراهقني احملرومني من الرعاية األسرية أو املهملني من           "اعتماد   •
 ؛)٢٠١٣" (أولياء أمورهم

 ؛)٢٠١٣" (الوحدة املعنية بأطفال الشوارع"توسيع نطاق عمليات  •

ة التابعة  وأفرقة العمل العلمية والتنفيذي   " جملس التنسيق الوطين حلقوق األطفال    "إنشاء   •
 ؛)٢٠١١(له 

واعتمـاد نظامـه األساسـي    " املنسق الوطين التفاقية حقوق الطفل    "إنشاء مكتب    •
 :وتشمل بعض اخلطوات اليت اختذها هذا املكتب ما يلي). ٢٠١١(

 توقيع مذكرة تفاهم مخسية مع مكتب اليونيسيف يف طهران؛ •

املتنافـسني  تنظيم مسابقة احلكم القضائي األفضل، اليت تشترط على القـضاة             •
التذرع بأحكام اتفاقية الطفل يف أحكامهم واستخدام العقوبات البديلـة الـيت            

 تراعي مصاحل الطفل العليا؛

اختبار جترييب لبنك البيانات ونظام إدارة اإلحاالت اإللكترونية املتعلق حبقـوق            •
 الطفل؛

تنظيم حلقات عمل عديدة بشأن اتفاقية حقوق الطفل، بالتعاون مع مؤسـسات       •
 ؛)٢٠١٣(جملتمع املدين واليونيسيف ا

للوقاية من   -بالتعاون مع اليونيسيف     -إنشاء أفرقة عمل للتنسيق بني القطاعات        •
 ؛)٢٠١٣(ممارسات العنف ضد األطفال 

 التعاون مع شبكة اإلذاعة والتلفزة اإليرانية إلنتاج برامج لتوعية األطفال؛ •

ث ميكن احلـصول علـى      إنشاء قسم حقوق الطفل جبامعة الشهيد هبشيت، حي        •
 ).٢٠١٣فرباير /منذ شباط" (حقوق الطفل"شهادة املاجستري يف 

وإمنا . وينبغي اإلشارة إىل أن الطفل الذي يرتكب جرمية ال يتحمل املسؤولية اجلنائية             -٨٩
، وفق تـرخيص مـن حمكمـة        عهد هبذه املهمة الفائقة األمهية    يشدد القانون على التعليم وي    



A/HRC/WG.6/20/IRN/1 

GE.14-09865 24 

 الطفل أو إىل مراكز إعادة تأهيل اجلاحنني، عند االقتضاء، حبيث يتسىن            األحداث، إىل أوصياء  
  .للمراهقني االندماج يف اجملتمع واستئناف حياهتم بشكل طبيعي

ويشمل . ويتعامل القضاء بروح اللني مع اجلناة القّصر، وفقاً للقيم اإلسالمية واإلنسانية            -٩٠
ووفقـاً لإلجـراء    . تخدام العقوبات البديلة  ذلك إحالة هذه القضايا إىل حمكمة األحداث واس       

مبـا يف    -جهوداً حثيثة لدى الضحايا إلعادة النظر يف إدانة اجلاين          " جلنة املصاحلة "القائم، تبذل   
  .ذلك أولياء دم الضحية، حىت بعد صدور احلكم النهائي وتأكيده من احملكمة العليا

الق اجملتمع واألسرة والفـرد،     وال خيفى ما للسلوك اإلباحي من أثر مدمر على أخ           -٩١
ويتنـاول قـانون    . وهو يعد جرمية مبوجب األنظمة القانونية السارية يف العديد من البلدان          

  . من قانون العقوبات اإلسالمي٦٤٠العقوبات اإليراين هذه املسألة، مبا يف ذلك املادة 
بـشأن بيـع    وقد انضمت إيران إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل            -٩٢

مشروع قانون محايـة األطفـال      "ويتناول  . األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية      
، الذي يعكف الربملان على دراسته حالياً، بشكل دقيق مسألة املواد اإلباحية ومنع             "واملراهقني

  .الرق اجلنسي حظر بيع األطفال وشرائهم، ويتوخى فرض عقوبات قانونية على اجلناة
 هذه املسألة يف فصله الرابـع       ٢٠٠٩لعام  " قانون اجلرائم اإللكترونية  "كما يتناول     -٩٣

وتتكفل شرطة اجلرائم اإللكترونية    . بشأن اجلرائم اليت متس باآلداب العامة واألخالق احلميدة       
كما أنشئ مركز تكنولوجيا املعلومات واإلعـالم الرقمـي         . كذلك مبكافحة املواد اإلباحية   

  .ألطفال، من أجل مكافحة إنتاج املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها أطفاللرعاية ا

  )٨٥ و٣٨ و٣٧ و٣٦ و٧التوصيات (حقوق اإلعاقة   -٣  
 انضمت إيران إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وقـدمت            ٢٠٠٩يف عام     -٩٤

 واسعة النطـاق    كما اختذت إيران تدابري   . ٢٠١٣تقريرها الوطين األويل يف إطار االتفاقية عام        
  :وتشمل بعض أهم هذه التدابري ما يلي. يرد وصفها مفصلة يف التقرير الوطين األويل املشار إليه

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
  يف املائة من الوظائف احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛٣ختصيص نسبة  •

 اإلعاقة؛توفري قروض خاصة معفاة من الفوائد لتشجيع العمل احلر لذوي  •

  تنظيم دورات تدريبية ألسر األطفال املعوقني؛ •

 توفري اخلدمات الطبية، مبا يشمل الوقاية والعالج واملساعدات املالية؛ •

 إنشاء مراكز متخصصة إلعادة التأهيل حبسب نوع اإلعاقة يف خمتلف أحناء البلد؛ •

رات تثقيفية هبذا إنشاء مراكز لألنشطة الترفيهية والبدنية لذوي اإلعاقة وتنظيم معسك •
 الشأن؛
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 :الوقاية من اإلعاقة وحتسني صحة األطفال املعوقني ورفاههم، مبا يشمل •

توقيع الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة             •
 ؛)٢٠١٠(

 التخطيط الوطين ملنع اإلعاقات اخللقية؛ •

 نشر اللقاحات الضرورية على نطاق واسع؛ •

 .الزمة أثناء احلمل ملنع تشوهات األجنةتوفري املكمالت ال •

  تعليم الطالب ذوي القدرات املتدنية    
ويف إطار هذا   . ٢٠١٣بدأ برنامج إدماج الطلبة األقل قدرة يف املدارس النظامية عام             -٩٥

.  طالب من هؤالء كل عام يف صفوف طلبة املـدارس النظاميـة            ١ ٠٠٠الربنامج، ُيسجل   
  .ن الطالب األقل قدرة يف املدارس النظامية طالب م٤٠ ٠٠٠وهناك حالياً 

  تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
القـانون  "و" قانون احلماية الشاملة حلقوق املعوقني    "للمساعدة على حتقيق أهداف       -٩٦

، ُنفذ عدد من املبادرات منها بث برامج إذاعية         ٢٠١٢لعام  " الشامل خلدمات قدامى احملاربني   
  . وتنظيم دورات تدريبية ومحالت توعية وإعالم عامة ألولياء األموروتلفزيونية أسبوعية،

  التعاون وتبادل اخلربات مع البلدان األخرى بشأن حقوق املعوقني    
مت توفري خدمات إعادة التأهيل أللفي مهاجر أفغاين معوق، بالتعاون مع مفوضـية               -٩٧

أن برامج إعادة التأهيـل مـع       وأجري تعاون فين مماثل بش    . األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
أطراف أخرى وُوقعت اتفاقات مع عدة بلدان لتبادل الطالب وتقدمي املنح الدراسية للطالب             

  . املعوقني

  )٧٩التوصية (حقوق طاليب اللجوء   -٤  
استضافت إيران على مدى العقود الثالثة املاضية، وبتكلفة باهظة، ماليـني طـاليب               -٩٨

وقد شكرت  .  اليوم تقدم خدمات واسعة النطاق هلؤالء الالجئني       وال تزال . اللجوء األجانب 
 لشؤون الالجئني إيران يف مناسبات وتقارير عديدة، علـى دورهـا            ةمفوضية األمم املتحد  

  .احليوي وكرمها يف استضافة هذا العدد الكبري من الالجئني األجانب

  )١١٩و ١١٨ و١١٧ و١٠٢ و٩٥ و٥١ و٥٠ و٣١التوصيات (حقوق األقليات   -٥  
 من الدستور من احلكومة أن تعامل غري املسلمني وفقاً للمبـادئ            ١٤تقتضي املادة     -٩٩

  .اإلسالمية القائمة على االحترام والعدالة واإلنصاف وأن حتترم حقوقهم اإلنسانية
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ويكفل الدستور احلقوق واحلريات املشروعة ملختلف الفئات اللغوية والدينية والعرقية   -١٠٠
 من الدستور، حتظى األقليات الدينية حبريـة ممارسـة طقوسـها            ١٣وفقاً للمادة   و. واإلثنية

  .وشعائرها الدينية وإدارة أحواهلا الشخصية
 نسمة خبمـسة    ٢٠٠ ٠٠٠ويف حني حتظى األقليات اليت ال يزيد عدد أفرادها عن             -١٠١

احـد  ممثلني يف الربملان، فإن املواطنني اإليـرانيني اآلخـرين لـيس هلـم سـوى ممثـل و                 
ولتعزيز حضور ومشاركة األقليات الديين يف خمتلف احملافل السياسية .  نسمة١٥٠ ٠٠٠ لكل

  :واالجتماعية ومراكز صنع القرار، اُتخذت تدابري عديدة تشمل ما يلي
ومتارس . تعيني ممثلني لألقليات الدينية يف اجملالس البلدية والريفية باإلضافة إىل الربملان           •

وتعزز . اق واسع حريتها يف تشكيل اجلمعيات ضمن طائفتها       هذه األقليات على نط   
 احلكومة أنشطة هذه اجلمعيات بتخصيص ميزانيات سنوية ومنح مالية هلا؛

يف اجملالني الثقايف واالجتماعي، تنشر األقليات الدينية العديد من اجملالت الدوريـة             •
الرياضـية العامـة    وتراقب العديد من املراكز الدينية وحتظى بالوصول إىل املرافـق           

 .واخلاصة وتتاح هلا إمكانية تنظيم مهرجاناهتا الثقافية الدولية

ُيتاح اخليار ألطفال أتباع الديانات املختلفة، حال التحاقهم باملدرسة، لتلقي التعليم            •
الديين اخلاص بعقيدهتم أو االلتحاق مبدارس خمصصة لطوائفهم تقدم التعليم الـديين            

كما حيق هلم مواصلة دراسـاهتم يف املـدارس   . ثنية اخلاصة هبم واملهارات اللغوية اإل  
 اإلعدادية والثانوية وااللتحاق باجلامعة والتقدم للمناصب احلكومية؛

يف اجملال االقتصادي، يسجل أعضاء األقليات الدينية حضورهم، دون متييز، يف مجيع             •
 النقابات الصناعية والتجارية؛

 ٥٥٤ومنها مثالً املادة    . ينية يف العديد من القوانني    أُدمج احترام حقوق األقليات الد     •
من قانون العقوبات اإلسالمي، اليت تستند إىل مرسوم صادر عن املرشـد األعلـى              

فراد األقليات الدينية املعترف    أللثورة، وتقضي بأن مبلغ الدية املدفوع عن مقتل أحد          
ووفقاً لقانون . ن مسلمهبا مبوجب الدستور يساوي املبلغ املدفوع عن مقتل أي مواط 

املادة الواحدة بشأن قانون األحوال الشخصية لإليرانيني، فإن على احملاكم أن تلتزم            
بالقواعد واألنظمة واألعراف السائدة لدى أتباع الديانات األخرى املعتـرف هبـا            

 .رمسياً، عند النظر يف قضايا األحوال الشخصية واإلرث والوصايا املتعلقة هبم

قليات كذلك يف أنشطة اجملتمع املدين، مبا يـشمل مـشاركة النـساء             وتشارك األ  •
 .واألطفال واملنظمات اخلريية غري احلكومية

وباإلضافة إىل املخصصات يف امليزانية العامة، ُتخصص لألقليات الدينية كـل عـام            -١٠٢
سـة  من أجل ممار   -مببالغ تزداد بالتناسب مع معدل التضخم السنوي         -ماليني الدوالرات   

كما ختصص احلكومة أمواالً عامة إلصـالح       . أنشطتها الثقافية والتعليمية والعلمية والرياضية    
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وقد ُسجلت املواقع األكثر تارخيية هلذه األقليـات ضـمن   . وترميم األماكن الدينية لألقليات 
  .التراث الوطين

قليـات   من الدستور، فإن دين الدولة هو اإلسـالم واأل         ١٣ و ١٢ووفقاً للمادتني     -١٠٣
وبالتايل حتظى األقليات الدينية حبرية     . الدينية املعترف هبا هي الزدراشتية واليهودية واملسيحية      

  .ممارسة شعائرها الدينية وإدارة أحواهلا الشخصية وتقدمي تعليمها الديين وفقاً لعقائدها الدينية
 املواطنني، مبن فيهم    وباإلضافة إىل األقليات الدينية املعترف هبا، ُتحترم حقوق مجيع          -١٠٤

ومن البديهي أن احترام حقوق األفراد كمواطنني خيضع ألداء واجباهتم          . أتباع الطائفة البهائية  
  .والتزاماهتم كأفراد يف اجملتمع

 من الدستور التقصي عن املعتقدات الشخصية ومضايقة األفراد أو          ٢٣وحتظر املادة     -١٠٥
خالفاً للتضليالت السياسية، فـال أحـد ُيلقـى يف          و. حماسبتهم على جمرد االعتقاد برأي ما     

  .السجن بسبب معتقده
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن         ١٩ و ١٨ووفقاً للمادتني     -١٠٦

غري أن القانون حيدد استثناءات هذه القاعدة حلفـظ         . حرية التعبري والرأي ال ميكن انتقاصها     
 وحقوق األشخاص ومسعتهم، وهي أحكام تنطبق على اجلميـع          األمن والنظام واآلداب العام   
  .مبن فيهم أفراد الطائفة البهائية

ويتطرق الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائي وغريمها من القوانني بشكل مفصل إىل             -١٠٧
وهو ما ميكـن    . مسألة احملاكمة العادلة، بغض النظر عن العرق والدين ونوع اجلنس واإلثنية          

ختصة قانوناً من محاية حقوق املواطنني ويكفل العدالـة يف كـشف اجلـرائم              السلطات امل 
  .افها وتنفيذهانوالتحقيق فيها ومالحقة اجلناة وإصدار األحكام واستئ

 من قانون العقوبات اإلسالمي     ١٢ و ٢ من الدستور واملادتان     ٣٧كما تشدد املادة      -١٠٨
فاملتهم بريء حىت تثبت    ". رمية والعقاب مشروعية اجل "و" افتراض الرباءة "على احترام مبدأي    

وبالتايل فإن اعتناق معتقد معني ال يؤدي بأي شكل من األشـكال إىل             . إدانته حمكمة خمتصة 
  .املالحقة القضائية

وقد حوكم األفراد البهائيون املذكورون يف التوصيات على أساس التهم املوجهـة              -١٠٩
. عات غري مشروعة هبدف زعزعة األمن العـام       إليهم، ومنها االنضمام إىل رابطات أو جممو      

وحكمت عليه احملكمة األولية بالسجن يف أعقاب حماكمة عادلة، مشلت دفوعاً من املتـهمني              
وقد استؤنفت األحكـام الـصادرة      . وحماميهم، وُخصمت فترة احتجازهم من مدة العقوبة      

ت احلكـم الـصادر     حبقهم وأعيد النظر فيها حسب األصول، غري أن حمكمة االستئناف أيد          
ومن اجلدير بالذكر أن هؤالء األشخاص حيظون بـاملرافق         . حسب األصول القانونية املرعية   

واالمتيازات ذاهتا املتاحة لغريهم من نزالء السجن، مبا يف ذلك الرعايـة الـصحية والطبيـة              
  . والزيارات األسرية وإذن اإلفراج املؤقت
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   اإلنسانالتعاون مع اهليئات الدولية حلقوق  -اءه  

 ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤التوصـيات   (التعاون مع هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان           -١  
  )٣٠ و٢٩ و٢٨و

اتساقاً مع جهود التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف األعوام               -١١٠
 خمتلف  األخرية، حرصت إيران على التفاعل الدائم مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على           

كما . املستويات، مبا يف ذلك عقد اجتماعات بني املفوضة السامية وكبار املسؤولني اإليرانيني           
 السامية لزيارة البلد وأبدت استعدادها إلجراء الترتيبـات  ةوجهت احلكومة دعوة إىل املفوض 

، قام وفد حتضريي من املفوضـية       ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . الالزمة هبذا اخلصوص  
زيارة إيران للقاء مسؤولني وممثلني من خمتلف الدوائر احلكومية واجملتمع املدين، والستكشاف  ب

  . جماالت التعاون اجلديدة يف ميدان حقوق اإلنسان
ومل تزل إيران تشارك هبمة يف اجتماعات األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان، مبـا                -١١١

كما دأبـت   . قوق اإلنسان وجلنة مركز املرأة    فيها تلك اليت تعقدها اجلمعية العامة وجملس ح       
على التفاعل مع املقرر اخلاص املعين بالبلد، سواء يف جنيف أو نيويورك، وردت على تقاريره               

  .ومراسالته، شأنه شأن املقررين املواضيعيني اآلخرين، كما ينبغي
ها مـن   وتفاعل البلد كذلك مع منظمة العمل الدولية واليونسكو واليونيسيف وغري           -١١٢

ومن األمثلة على ذلك قيام وفد رفيع املستوى من منظمة العمل الدوليـة             . الوكاالت الدولية 
  . بشأن عدم التمييز يف الوظيفة واالستخدام١١١بزيارة إيران الستعراض تنفيذ االتفاقية رقم 

  )٤ و٣ و٢التوصيات (امتثال االلتزامات الدولية   -٢  
رها بانتظام إىل هيئات األمم املتحدة، وبرهنت بـذلك         سعت إيران جبد لتقدمي تقاري      -١١٣

  :وقامت يف هذا السياق مبا يلي. عملياً عن متسكها بالتزاماهتا الدولية
أغـسطس  /آب(عرضت تقريرها الدوري إىل جلنة القضاء على التمييز العنـصري            •

؛ وتقريرها الدوري الثالث مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           )٢٠١٠
؛ وتقريرها الدوري الثاين مبوجب العهـد       )٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول (سياسية  لوا

 ؛)٢٠١٣(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وتقريرها األويل إىل   ) ٢٠١٣(قدمت تقريرها الدوري الثالث إىل جلنة حقوق الطفل          •
 ).٢٠١٣(اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  )١التوصية (احترام القانون اإلنساين الدويل   -٣  
تعزيز وتطوير وتيسري تنفيذ    "أنشئت اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين للمساعدة على          -١١٤

ويف ". القانون اإلنساين على الصعيد الوطين، وتوطيد احترام هذه احلقوق على الصعيد الدويل           
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 التعاون مع مجعية اهلالل األمحـر، وتعـّد         هذا الصدد، يتعني على مجيع الوكاالت احلكومية      
وتشمل أهم اإلجراءات اليت نفذهتا اللجنة خالل الفترة قيد االستعراض          . قرارات اللجنة ملزمة  

  :ما يلي
تدريب القوات املسلحة وأفراد العامة وطالب خمتلف املراحل الدراسية بشأن القانون     •

نظيم املؤمترات وحلقات النقاش    اإلنساين الدويل من خالل ترمجة الكتب ونشرها، وت       
 على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛

 إعداد وتقدمي تشريع ولوائح وآراء استشارية مقترحة؛ •

 مواصلة محاية مجيع األشخاص املشمولني بقواعد القانون اإلنساين الدويل؛ •

 استعراض ممارسات الدولة وآرائها بشأن القانون اإلنساين الدويل والترويج هلـا يف            •
 املؤسسات واحملافل الوطنية والدولية؛

متابعة انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وتقدمي تقارير بشأهنا إىل املنظمات الدولية            •
 املعنية؛

التعاون وتبادل املعلومات العلمية واالستنتاجات البحثية عن القانون اإلنساين الدويل           •
 .مع املراكز احمللية واإلقليمية

، اختريت مجعية اهلالل األمحر اإليرانية لتصبح أحد        ٢٠١٣نوفمرب  /الثاينويف تشرين     -١١٥
  .األعضاء العشرين يف جملس إدارة االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

 ٨٧ و ١٣ و ٥التوصـيات   (املبادرات الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         -ووا  
  )٩٤ و٩٠ و٨٩ و٨٨و

لى خمتلف املستويات الدولية واإلقليمية والثنائية، إىل تعزيـز حقـوق    سعت إيران ع    -١١٦
  :اإلنسان وتوطيد آلياهتا، مبا يشمل

إىل الـدورة الثامنـة     " حنو عامل ينبذ العنف والتطرف العنيـف      "تقدمي قرار بعنوان     •
وقد عرضت إيران الحقاً    . والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة واعتماده باإلمجاع      

 .ة مؤمتر دويل للنظر يف احللول العملية لتنفيذ هذا القراراستضاف

تشكل حركة عدم االحنياز، اليت ترأستها إيران خالل العامني املاضيني، حمفالً تعمـل              •
كمـا تستـضيف إيـران، منـذ        . إيران من خالله من أجل تعزيز حقوق اإلنسان       

نظـم عـدة    ، مركز احلركة حلقوق اإلنسان والتنوع الثقـايف، الـذي           ٢٠٠٦ عام
 . بلدا٣٠ً حضرها مشاركون من زهاء ٢٠١٢ و٢٠١١اجتماعات أكادميية يف عامي 

. تشكل منظمة التعاون اإلسالمي حمفالً آخر ألنشطة إيران يف جمال حقوق اإلنسان            •
وقد دعمت إيران إنشاء اللجنة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنـسان لـدى املنظمـة،         
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كما استضافت إيـران    . ع اللجنة بعد تأسيسها   وأعلنت استعدادها للتعاون البناء م    
 : من اجتماعات املنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومنهاعدداً

 /كـانون األول  (االجتماع الوزاري الثالث ملنظمة التعاون اإلسالمي عن املرأة          •
 ؛)٢٠١٢ديسمرب 

 /تـشرين األول  (املؤمتر الدويل بشأن النساء املختارات يف األديـان الـسماوية            •
 ؛)٢٠١١ توبرأك

املؤمتر الدويل عن استعادة حقوق اإلنسان ووضع العهد اخلاص حبقوق املـرأة يف              •
 ).٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول(اإلسالم 

ودأبت إيران على العمل لالستفادة من زخم التعاون الثنائي الـدائم بينـها وبـني                 -١١٧
اون الفين يف جمال حقوق     على صعيد احلوار بشأن حقوق اإلنسان والتع       -من البلدان    العديد

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق، إىل احلوار الثنائي        . لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    -اإلنسان  
والتعاون الفين بشأن حقوق اإلنسان بينها وبني جمموعة من الدول منها اليابـان وسويـسرا               

  .وروسيا والنرويج والنمسا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا

  يات والقيودالتحد  -رابعاً  

  النهج السياسية    
تنظر إيران إىل إصدار القرار بشأن حالة حقوق اإلنسان يف إيران وتعـيني املقـرر                 -١١٨

ومن املؤسـف   . اخلاص املعين بوصفهما عملية سياسية متييزية ظاملة تقوم على معايري مزدوجة          
وهـذا النـهج    . اسيةأن تتخذ بلدان غربية معينة من هذه العملية وسيلةً لفرض إرادهتا السي           

املتحيز يتناىف بكل وضوح مع مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان اليت صيغت من أجل تعزيز هذه              
  .املثُل ومحايتها

  العقوبات    
إن فرض عقوبات اقتصادية وتدابري قسرية أحادية اجلانب ضد مواطين أي بلد مـن                -١١٩

 -كامـل حبقـوقهم اإلنـسانية       البلدان يؤدي إىل نشوء عراقيل متعددة حتول دون متتعهم ال         
وهو ما يتناىف مع مجيع مبادئ ومعايري        -خصوصاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

فهذه العقوبات تناقض بوضوح مبادئ القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة  . حقوق اإلنسان 
ن مواد العهد الـدويل     شكالً ومضموناً، ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعديد م        

لذا فإن هذه العقوبات غري مشروعة      . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على وجه اخلصوص      
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وتتوقع إيران من اجملتمع الدويل أن يدين بلهجة ال لبس فيهـا هـذه العقوبـات      . وال مربرة 
ضرر النـاجم   االقتصادية والتدابري القسرية األحادية، وأن يعتمد تدابري عملية للتعويض عن ال          

  .عنها ويتخذ خطوات فورية وفعلية لرفع هذه العقوبات بشكل هنائي

  اإلرهاب    
منذ انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، أصبحت آفة اإلرهـاب، الـذي تدعمـه                -١٢٠

حكومات أجنبية معينة، من أخطر أشكال املساس باحلقوق األساسية للمواطنني اإليـرانيني،            
فخالل األعوام األخرية، تعرض مخـسة علمـاء        . ة والسلم واألمن  وخصوصاً حقهم يف احليا   

وتشكل هذه االعتـداءات    . نوويني إيرانيني حملاوالت اغتيال أفضت إىل استشهاد أربعة منهم        
إضافة إىل ذلك، هناك عشرات امللفـات       .  للحق يف احلياة وحق البلد يف التنمية       انتهاكاً جلياً 

. يرانية على يد قادة وأعضاء جمموعة جماهدي خلق اإلرهابية        عن اجلرائم املرتكبة حبق األمة اإل     
 شخص، وال تزال مع ذلك متـارس        ١٧ ٠٠٠فقد اغتالت هذه اجملموعة اإلرهابية أكثر من        

على ازدواجية املعـايري    لغربية، ما يعّد حبد ذاته مؤشراً       أنشطتها بكل حرية يف بعض البلدان ا      
  .املطبقة على اإلرهاب

، ُنفذت هجمات إرهابية على حرس احلدود وعدد من         ٢٠١٤ و ٢٠١٣ويف عامي     -١٢١
 والدبلوماسية اإليرانية يف بريوت وصنعاء وبيشاور، أسـفرت عـن خطـف             ةاملباين الثقافي 

  .واستشهاد عدد من حرس احلدود والدبلوماسيني واملواطنني األبرياء

  املخدرات    
 وقد استثمرت مبـالغ طائلـة       .حتتل إيران طليعة جهود مكافحة االجتار باملخدرات        -١٢٢

وحشدت مواردها ملنع نقل املخدرات عرب أراضيها إىل بلدان أخرى، إىل جانب التعاون مع              
وقد أمثرت هذه اجلهود عن مصادرة شحنات خمدرات تساوي         . األمم املتحدة وبلدان أخرى   

 االجتـار   غري أن ملكافحة  . يف حجمها جمموع املخدرات اليت صادرهتا البلدان األخرى جمتمعة        
فتقاعس بعض البلـدان عـن التعـاون        . باملخدرات تكلفة باهظة على صعيد احلياة البشرية      

املسؤول أدى إىل أسر بعض ضباط الشرطة رهائن لـدى اإلرهـابيني املـرتبطني بتجـار                
كما أن مثة رابطاً ال ينفك، يف املنطقة احمليطة بنا، بني اإلرهاب والتطرف من جهة . املخدرات
وهو ما يستدعي من مجيـع البلـدان        . باملخدرات واجلرمية املنظمة من جهة أخرى     واالجتار  

  .واملنظمات الدولية املعنية أن تعمل معاً من واقع املسؤولية من أجل التصدي هلذه املشكلة
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  الالجئون    
وقد شكلت تلبية   .  ماليني الجئ خالل العقود الثالثة املاضية      ٤استضافت إيران حنو      -١٢٣

هؤالء الالجئني عبئاً إضافياً على عاتق الشعب اإليراين، ال سـيما يف الـسنوات              احتياجات  
غري أن إيران حرصت دومـاً علـى        . األخرية جراء العقوبات األحادية الظاملة وغري القانونية      

لـذا،  . معاملة الالجئني بروح الكرم والسماحة وفقاً ملعتقداهتا الدينية واعتباراهتا اإلنـسانية          
، يتعني على اجملتمع الدويل أن يفي بواجبـه جتـاه هـؤالء             "تقاسم األعباء " مبدأ   استناداً إىل 

ملفوضية الـسامية   الالجئني ويتخذ إجراءات ملساعدهتم يف إطار التعاون املشترك بني إيران وا          
  .لشؤون الالجئني

  مالحظات ختامية  -خامساً  
 مجهورية إيران اإلسـالمية،     يف الفترة بني التقريرين الدوريني األول والثاين، عملت         -١٢٤

كما فعلت يف املاضي، على خمتلف املستويات الدولية واإلقليمية والثنائية، من أجـل تعزيـز            
غري أن إيران، رغم جهودها الدائبـة للمـضي يف          . احلوار والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان     

اب واملخدرات،  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد وعزمها الراسخ على مكافحة اإلره          
إنسانية، وجدت نفسها مبواجهة  وإيوائها عدداً كبرياً من الالجئني يف ظل عقوبات جمحفة وال   

ومن هذا املنطلق، فهي تتوقع بشدة من اجملتمع الـدويل أن ال يـسمح              . هنج سياسي انتقائي  
  .ومحايتها حبلول هذا النهج حمل اجلهود األصلية لتعزيز حقوق اإلنسان

        


