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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة العشرون
   ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         موجز أعدته مفو      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *مجهورية إيران اإلسالمية    

 إىل عمليـة    )١( جهة صاحبة مصلحة   ٤٩هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس           . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

، وال أي حكم أو قـرار       )املفوضية(من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         
رت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص مراجـع           وقد ذُك . فيما يتصل بادعاءات حمددة   

وعمالً . املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري            
 ، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات       ١٦/٢١بقرار جملس حقوق اإلنسان     

االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيـد      املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع        
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع          . الكامل مببادئ باريس  

وقد روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االسـتعراض والتطـورات الـيت             . املعلومات الواردة 
  .حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة  *  
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  هات املعنيةاملعلومات املقدمة من اجل  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 بأنه رغم الوعود بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع          ٤أفادت الورقة املشتركة      -١

أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وعرض مشاريع قوانني يف هذا الـصدد              
وأبرزت جمموعة لنـدن    . )٢( فإن هذين الصكني مل ُيصّدق عليهما بعد       ،)اجمللس(على الربملان   

القانونية أيضاً أمهية توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             
ضد املرأة والتصديق عليهما، وكذلك تنفيذ التدابري الالزمة لتكون احلقوق واحلريات املكرسة         

  .)٣(ليت وقّعتها بالفعل مجهورية إيران اإلسالمية مكفولة وحممية بالكامليف الصكوك الدولية ا

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 عدم اختاذ أي تدابري لتعديل القوانني التمييزية والتقييدية،         ٤أبرزت الورقة املشتركة      -٢

وقد ُسّنت  . ٢٠١٠مبا فيها الدستور، منذ جولة االستعراض الدوري الشامل السابقة يف عام            
قوانني جديدة بشأن حقوق املرأة وقانون العقوبات اإلسالمي لكنها مل تواءم مـع القـانون               

وعالوة على ذلك، مل ُتتخذ تدابري لتحديد مركز املعاهدات الدولية          . الدويل حلقوق اإلنسان  
  .)٤(حلقوق اإلنسان يف القانون احمللي

ت الدولية تكتسب قوة القانون حـال       وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن املعاهدا        -٣
التصديق عليها، غري أن الضمانات الرئيسية حلقوق اإلنسان الواردة يف العهد الدويل اخلـاص         
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

  .)٥(ومعاهدات أخرى مل ُتدمج بعد يف القانون احمللي
 بقلق الحظت منظمة النساء اخلاضعات لقوانني إسالمية أن اإلطار القانوين التمييزي،          و  -٤

  .)٦(الذي ُيسلط على النساء متييزاً مباشراً وحبكم القانون، مل يتغري فيه شيء
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الدستور يتضمن مواد حتمي بعض حقوق اإلنسان،          -٥

والحظـت  ". وفقاً للمعايري اإلسالمية  "ت ملتبسة مثل عبارة     لكن هذه املواد خاضعة ملتطلبا    
 يضفي طـابع اجلرميـة   ٢٠١٣منظمة العفو الدولية أيضاً أن قانون العقوبات اإلسالمي لعام        

ملتبسة الصياغة  " جرائم"أفعال كثرية تشكّل ممارسة مشروعة حلقوق اإلنسان مبقياً على           على
، وهي عبارات تستخدمها السلطات كي حتتجـز        "تإهانة املقدسا "و" التشهري بالنظام "مثل  

وعالوة على ذلك، الحظ مركز التوثيق حلقـوق اإلنـسان يف       . )٧(تعسفاً من ينتقدها سلمياً   
إيران توسيع تعريف احلرابة واإلفساد يف األرض يف إطار قـانون العقوبـات اإلسـالمي،               

ات الطابع السياسي الشديد،    وجعلهما قابلني ملزيد من التأويل حبيث يتضمنان بعض اجلرائم ذ         
  .)٨(مثل االنتماء إىل جمموعات معارِضة ودعم إسقاط النظام اإلسالمي
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وأعرب مركز التوثيق حلقوق اإلنسان يف إيران عن قلقه أيضاً ألن قانون العقوبـات          -٦
اإلسالمي اجلديد حييل املعاقبة على جرائم احلدود، وهي جرائم غري منصوص عليها صـراحة          

 من الدستور ويف مرحلـة      ١٦٧ العقوبات اإلسالمي، مثل جرمية اإلحلاد، إىل املادة         يف قانون 
وإذ ال توجد جمموعة موّحدة من املصادر ". املصادر والفتاوى اإلسالمية الصحيحة "أخرية إىل   

ُيجيز نتائج قانونية متعددة وغـري      " املعمَّم"، فإن هذا احلكم     "الصحيحة"والفتاوى اإلسالمية   
  .)٩(وضوحمعرَّفة ب

 أن أحكام الدستور والقانون املدين املتعلقة بـالزواج         ٤والحظت الورقة املشتركة      -٧
فقد أبقى قـانون العقوبـات      . والطالق وحضانة األطفال واملرياث واجلنسية ال تزال متييزية       

 على أحكام متييزية تتعلق مبرياث النساء، والتعويض يف حالة اإلصـابة            ٢٠١٣اإلسالمي لعام   
  .)١٠(لوفاة، والقتل بداعي الشرفا أو

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
أوصت الرابطة الدولية لرصد العدالة بتنظيم دورات لتدريب القضاة وموظفي إنفاذ             -٨

علـى  القانون يف جمال حقوق اإلنسان وبإنشاء إدارة حلقوق اإلنسان تابعة للشرطة، عالوة             
  . )١١(وحدات استشارية معنية حبقوق اإلنسان يف مراكز الشرطة والعدالة

 علـى   ٢٠١٠وأشارت مجعية أحباء األسر الناجحة إىل أن الربملان صّدق يف عـام               -٩
، وهو قانون يتوخى تشجيع تقلّد النساء وظائف يف ميـادين           "اخلطة اإلمنائية اخلامسة  "قانون  

  .)١٢(مل االجتماعي والتوظيف، كما يتوخى تدعيم األسرةالعلوم والتعليم والثقافة والع
وأوصت مجعية امليالد اجلديد ببذل جهود يف سبيل احلد من الوصم والتمييز اللـذين       -١٠

يستهدفان متعاطي املخدرات، وذلك بتنفيذ مشاريع تعليمية واجتماعية متنوعة، وباحلد مـن            
  .)١٣(جترمي املدمنني

  وق اإلنسانالتعاون مع آليات حق  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -١  
الحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجهورية إيران اإلسالمية متنع باسـتمرار              -١١
 دخول اإلجراءات اخلاصة املواضيعية جمللس حقوق اإلنسان إىل البلد، رغـم      ٢٠٠٥عام   منذ

. )١٤(البلد منذ أمد طويـل    توجيهها دعوة دائمة رمسية ورغم تكرار طلبات الدعوة إىل زيارة           
 لزيـارة املقـرر     وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن حتدد احلكومة تارخياً مؤكداً         

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وأن ترد على مجيع الطلبات              
  .)١٥(املقدمة من اإلجراءات اخلاصة
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   جمال حقوق اإلنسانات الدولية يفتنفيذ االلتزام  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أكدت منظمة العفو الدولية أن النظام القانوين اإليراين يثّبت التمييز علـى أسـاس                -١٢

  .)١٦(اجلنس مبنح النساء وضعاً دون وضع الرجال وحرماهنن من املساواة أمام القانون
ات اإلسالمي املنقّح مييز ضـد      والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن قانون العقوب         -١٣

  .)١٧(أفراد األقليات الدينية
 بأن تتخذ مجهورية إيران اإلسـالمية مجيـع التـدابري           ٥وأوصت الورقة املشتركة      -١٤

التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة إللغاء وحظر التمييز على أساس امليل اجلنسي             
اين، مبا يف ذلك التمييز املتـصل بالوصـول إىل العمالـة            أو اهلوية اجلنسانية أو التعبري اجلنس     

والسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما أوصت بضمان متتع مجيع األفراد، بصرف النظر عن             
ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية أو تعبريهم اجلنساين، باحلماية مـن العنـف واإلقـصاء              

 اهلوية اجلنسانية جلراحة تغيري اجلنس      ويشمل ذلك إلغاء مطلب خضوع مغايري     . االجتماعي
  .)١٨(بغرض تعديل اخلصائص اجلنسانية املسجلة يف وثائقهم الرمسية

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
الحظت منظمة العفو الدولية أن القانون الوطين يفرض عقوبة اإلعدام على جـرائم               -١٥

قانون الدويل، مثل االجتار باملخدرات، وعلـى       يف ال " أخطر اجلرائم "غري تلك املصنفة ضمن     
وأفـادت  . )١٩(أفعال ينبغي عدم جترمي مرتكبيها مثل العالقات اجلنسية املثلية برضا الطـرفني           

منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً بأن السلطة القضائية نفَّذت عقوبات إعدام يف حق متهمني           
ومنـذ  . متصلة باإلرهاب مثل احلرابـة    جبرائم ملتبسة الصياغة أو جرائم فضفاضة التعريف و       

، استهدفت أغلبية عقوبات اإلعدام املنفَّذة على جرمية احلرابـة أقليـات إثنيـة              ٢٠٠٩ عام
وأضاف مركز التوثيق حلقوق اإلنسان يف إيران . )٢٠(سيما األكراد وعرب األهواز والبلوش ال

رات، علـى اجلـرائم املتـصلة       أن عقوبة اإلعدام ال تزال ُتطّبق، وفقاً لقانون مكافحة املخد         
. مبوجب القـانون الـدويل    " أخطر اجلرائم "باملخدرات، وهي جرائم ال ُتصّنف أيضاً ضمن        

  .)٢١(وتشكّل حاالت اإلعدام على جرائم متصلة باملخدرات أعلى نسب اإلعدام يف البلد
ـ   ٢٠١٣ بأن قانون العقوبات اإلسالمي لعام       ١وتفيد الورقة املشتركة      -١٦ ة  يبقي عقوب

اإلعدام على معظم اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات اإلسالمي القدمي، بل إنه يوسع 
نطاقها وخيول القضاة سلطة احلكم باإلعدام يف حاالت إضافية على أساس الشريعة، بينما خيفض              

 .)٢٢(عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام يف العادة عندما يتعلق األمـر مبجـرمني أحـداث               
والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن قانون العقوبات اإلسالمي املنقح أبقى على عقوبـة              

، ، وهي عقوبة تفرض على النساء بصورة مفرطـة        "زنا املتزوجني "الرجم حىت املوت يف حاالت      
  .)٢٣(إىل جانب عقوبات قاسية أخرى منها اجللد والبتر
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تفيد بقبوع اآلالف يف عنرب املوت وبإعدام        أن التقارير    ٤والحظت الورقة املشتركة      -١٧
ويف أغلب احلاالت ال يعلم سجناء عنرب املوت باملوعد املقرر إلعـدامهم إىل   . املئات كل يومٍ  

وال جيـري   . ل تنفيذ اإلعدام بيوم    ما يكون ذلك قب    حني نقلهم إىل احلبس االنفرادي، وكثرياً     
  .)٢٤(ا يقتضيه القانون اإليرايندائماً إبالغ حماميهم سلفاً باإلعدام، على حنو م

 استمرار إعدام اجملرمني األحداث على الرغم من قبول         ١والحظت الورقة املشتركة      -١٨
والحظـت  . )٢٥(٢٠١٠التوصية بإلغاء إعدام األحداث يف جولة االستعراض السابقة يف عام           

ـ         سنوات األربـع  منظمة العفو الدولية أيضاً أن مجهورية إيران اإلسالمية نفذت على مدى ال
األخرية أكرب عدد من عقوبات اإلعدام مقارنة بسائر البلدان عدا بلد واحد، وهي تواصـل               

  .)٢٦(إعدام اجملرمني األحداث
وأفادت منظمة العفو الدولية بعدم وجود تعريف واضح وشامل للتعـذيب يتفـق               -١٩

  .)٢٧(واملعايري الدولية
 إيران بوجـود بـراهني متـسقة وذات         وأفادت احلملة الدولية حلقوق اإلنسان يف       -٢٠

مصداقية على أن مجهورية إيران اإلسـالمية قـد واصـلت، منـذ استعراضـها األول يف                 
وبينت احلملة  . )٢٨(، ممارسة التعذيب املنهجي واملتفشي عن طريق النظام القضائي        ٢٠١٠ عام

ل أساليب هذا   أن احملتجزين كثرياً ما خيضعون للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات منهم، وتشم          
التعذيب الضرب وكسر العظام واألسنان والصعق الكهربائي يف أحناء شىت من اجلسم منـها              

كذلك أفادت منظمة العفو الدولية بأن أعمال التعذيب وغريها مـن           . )٢٩(األعضاء التناسلية 
ت ضروب إساءة املعاملة، ال سيما أثناء االحتجاز رهن احملاكمة، ال تزال متفشية يف ظل إفال              

ويف حني تضطلع مصلحة السجون باملسؤولية القانونية عـن مراقبـة           . مرتكبيها من العقاب  
مراكز االحتجاز، تفيد التقارير بأن اهليئات األمنية، مبا فيها وزارة االسـتخبارات واحلـرس              
الثوري، تدير مرافق احتجاز منفصلة ال ختضع لرقابة مصلحة السجون ويتفـشى داخلـها              

وعربت جمموعة لندن القانونية عن     . )٣٠( وغريه من ضروب إساءة معاملتهم     تعذيب احملتجزين 
 إىل أن إنزال عقوبة قطع اليد مبرتكيب        ٤وباملثل، أشارت الورقة املشتركة     . )٣١(شواغل مشاهبة 

  .)٣٢(نفك يتزايد يف األعوام األخريةاجرمية السرقة ما 
 التعذيب واملعاملـة القاسـية      وأفادت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن أعمال         -٢١
الالإنسانية أو املهينة يف مرافق االحتجاز والسجون وأماكن احلبس السرية غـري الرمسيـة               أو

ويتعرض أفراد  . يستهدف على وجه التحديد األشخاص املتهمني جبرائم متصلة باألمن الوطين         
  .)٣٣(األقليات هلذه املمارسات على حنو مفرط

 الدولية احتجاز عشرات السجناء السياسيني مبن فيهم سجناء    والحظت منظمة العفو    -٢٢
ومن بني هؤالء صحفيون وطالب جامعيون نشطاء وحمامون متخصصون يف حقوق           . الضمري

كذلك أشـارت   . )٣٤(اإلنسان مثل حممد علي دادخاه وعبد الفتاح سلطاين وحممد سيفزاده         
   ا للـضرب واإليهـام باإلعـدام        إىل أن سجناء سياسيني كثريين تعرضو      ٢الورقة املشتركة   
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القـسرية  " االعترافـات "وكثرياً ما تستخدم    . واحلبس االنفرادي املطول واحلرمان من النوم     
. وتقبل كأدلة يف حماكم القانون، ونادراً ما تكون ادعـاءات التعـذيب موضـوع حتقيـق               

اإلفـالت مـن    تستويف احملاكمات يف أحيان كثرية معايري اإلنصاف الدولية بينما يسود            وال
 إىل  ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٥(العقاب على التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة       

أن البعض من نشطاء اجملتمع املدين وسجناء الضمري يّدعى أهنم منعوا من احلصول على متثيل               
  .)٣٦(قانوين طيلة أشهر قضوها يف االحتجاز رهن احملاكمة

يران بأن ضروب التعذيب اجلنسي وإساءة املعاملة املبلغ عنـها          وتفيد منظمة العدالة إل     -٢٣
تتضمن التحرش واالعتداء اجلنسيني، وانتزاع اعترافات زائفة بشأن تورط النساء يف عالقـات             
جنسية، والتفتيش املعري وتفتيش التجويفات اجلسدية دون مسوغ، وملس األعضاء التناسـلية            

 باالغتصاب، والزواج القسري، واغتصاب العذارى قبل       والثديني على حنو غري الئق، والتهديد     
إعدامهن، واحلرمان من احلصول على الفوط الصحية، واحلرمان من ظروف مأمونة وصحية يف             

وشددت الورقـة   . )٣٧(حاالت احلمل والوضع، واستخدام املواليد اجلدد لتعذيب النساء نفسياً        
مزدوجي اهلويـة اجلنـسية ومغـايري اهلويـة      على أن النساء واملثليات واملثليني و٩املشتركة  
  .)٣٨(واخلناثى واحملتجزين يف السجون معرضون هلذه املمارسات بصفة خاصة اجلنسانية

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل حاالت موثقة متعددة حرمت فيهـا سـلطات               -٢٤
 يـشمل   السجون سجناء وحمتجزين سياسيني من احلصول على الرعاية الطبية املالئمة، مبـا           

  .)٣٩(حاالت إصابة أو مشاكل صحية نامجة عن التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة
وأفادت احلملة الدولية حلقوق اإلنسان يف إيران بأن احلرمان مـن الرعايـة الطبيـة                 -٢٥

الضرورية ينضاف إىل سوء التغذية وتدين الظروف الصحية واالكتظاظ يف السجون باعتبـاره             
 إىل أن عدداً    ٦وباملثل، أشارت الورقة املشتركة     . )٤٠(وء املعاملة سفوراً وتفشياً   أكثر أشكال س  

من احملامني احملتجزين حرموا من العالج الطيب املالئم، وسلطت الضوء على تقارير مفادهـا أن               
مصطفى دانشجو وجد مغشياً عليه يف محام سجن؛ وأن حممد سـيفزاده حيتـاج إىل عـالج                 

  .)٤١(طري؛ وأن عبد الفتاح سلطاين وأمري إسالمي يعانيان مشاكل صحيةمستعجل ملرض قليب خ
:  بأن مجهورية إيران اإلسالمية قد ارتكبت أعماالً منـها  ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٢٦

إخضاع حمامني ملالحقات قضائية بدوافع سياسية بسبب مزاولة أعماهلم املشروعة كمحامني؛           
دافعني عن حقوق اإلنسان بسبب دفاعهم الـسلمي عـن          واالنتقام من أعضاء يف مركز امل     

حقوق اإلنسان؛ وحرمان حمامني سجناء من العناية الطبية ومن احلـصول علـى التمثيـل               
  .)٤٢(القانوين؛ واالنتقام من حمامني ميثلون أفراد أقليات يف قضايا إثبات حقوقٍ

م جـرائم، مبـن فـيهم       وأفادت منظمة العفو الدولية بأن األفراد املشتبه يف ارتكاهب          -٢٧
املستهدفون بسبب ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية احلقيقية أو املفترضـة، يتعرضـون             

. )٤٣(للتوقيف واالحتجاز التعسفيني والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملـة والـسجن           
العنف  بأن مغايري اهلوية اجلنسانية يتعرضون ألشكال متنوعة من          ٨وأفادت الورقة املشتركة    
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فبسبب اهلوية اجلنسانية يواجهون الوصم والتحرش واالعتـداء اللفظـي          . يف املرتل وخارجه  
والبدين من جانب أفراد أسرهم والناس يف الشارع والرفاق يف املدرسة والزمالء يف العمـل               

  . )٤٤(واملوظفني احلكوميني بالزي املدين
 بأن قوات األمن، مبا فيها الـشرطة        وأفادت منظمة السكة اإليرانية لالجئني املثليني       -٢٨

والقوات شبه العسكرية املعروفة بامليلشيا، قد استندت إىل قوانني متييزية للتحرش بأفراد يزعم             
وجيسد تطبيق هذه القوانني الوعظية علـى األقليـات         . أهنم مثليون ولتوقيفهم واحتجازهم   

  .)٤٥(اء الدينيوناجلنسية قوة اخلطابات املعادية للمثليني اليت يبثها الزعم
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات مل تتصد للعنف بالنساء والبنات، الذي              -٢٩

وأوصت منظمة النساء اخلاضعات للقوانني اإلسالمية بأن تبذل        . )٤٦(يبقى ظاهرة مستحكمة  
ريباهتن مجهورية إيران اإلسالمية العناية الواجبة للتحقيق يف حاالت قتل الرجال زوجاهتن أو ق            

  .)٤٧(ومعاقبة اجلناة ومنع هذه اجلرائم" جرائم الشرف" أو غري ذلك مما يسمى الزنابشبهة 
والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب               -٣٠

البدين لألطفال طاملا كان مشروعاً يف املرتل وأماكن الرعاية ويف النظام اجلزائـي باعتبـاره               
وقد بذلت جهود يف سبيل تعزيز محاية األطفال        .  عليها يف القانون اإلسالمي    عقوبة منصوصاً 

القانونية من العنف، لكن التشريعات ما زالت تنص على حق الوالدين وأطراف أخـرى يف               
وأوصت املبادرة بسن تشريعات حتظر صـراحة العقـاب         . فرض عقوبة بدنية على األطفال    

ت، مبا فيها املرتل، وكعقاب على جرمية، وتلغي مجيع القـوانني الـيت        البدين يف مجيع السياقا   
  .)٤٨("التقومي"تنص على حق 

وأفاد معهد باكستان للعدالة االجتماعية بأن مئات األبرياء من األطفال والنـساء،              -٣١
سيما ذوات اإلعاقة، خيتطفون كل سنة من مناطق فقرية يف بلد جماور وُينقلون إىل إيـران                 ال

  . ُيجربون على التسول أمام املساجد واألضرحةحيث

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أفادت منظمة العفو الدولية بأن احملاكمات غري عادلة، ال سيما احملاكمـات أمـام                -٣٢

  .)٥٠(احملاكم الثورية، وبأن القضاء غري مستقل وخاضع لتدخل سياسي
 بأن األغلبية الساحقة من املوقوفني السياسيني املتـهمني         ٤الورقة املشتركة   وأفادت    -٣٣

معظمهم بالعمل ضد األمن الوطين أو بتهم مماثلة ُيحتجزون مبعزل عن العامل اخلارجي لفترات        
وُيمنعون من االتصال مبحامٍ واالستفادة من عملية مطابقة لإلجراءات قبـل انتـهاء             طويلة  
  .)٥١(التحقيق

  بأن السلطات طاملا حاولت سلب رابطة احملامني استقالليتها        ٤فادت الورقة املشتركة    وأ  -٣٤
. )٥٢(املنصوص عليها قانوناً بتمحيص واستبعاد ملفات املرشحني النتخابات جملـس إدارهتـا           

 مـشروع   ٢٠١٢ إىل أن السلطة القضائية صاغت يف عام         ٦وباملثل، أشارت الورقة املشتركة     
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ويتعلـق األمـر مبـشروع قـانون مزاولـة      : نظيم رابطة احملامني اإليرانيةقانون بشأن إعادة ت 
بصفٍة رمسيٍة، الذي جيعل الدولة رقيبة على احملامني ويهدد من مث علـى حنـو خطـري                  احملاماة

وإضـافةً  . )٥٣(وقد أُعدَّ هذا املشروع وهو يف انتظار عرضه على الربملان        . مهنة القانون  استقالل
ُحـرِم فيهـا أفـراد    ‘ ١‘:  إىل تقارير حديثة عن حاالٍت٦رقة املشتركة إىل ذلك، أشارت الو  

أُلقي فيها القبض على حمامني ولوحقوا فيما يبـدو بـسبب           ‘ ٢‘أقليات من التمثيل القانوين؛ و    
  .)٥٤(أفراد أقلية متثيل
 يرفض حتديداً   ٢٠١٣ بأن قانون العقوبات اإلسالمي لعام       ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٣٥

احلرابـة واإلفـساد يف األرض والـسرقة        : هي" جرائم"افتراض الرباءة فيما يتصل بعدة      مبدأ  
  .)٥٥(باللواط أو الزنا زوراً، ويواصل متييز املسلمني على حساب غري املسلمني واالهتام
وأوصت الشبكة الدولية حلقوق الطفل بأن ترفع مجهورية إيران اإلسـالمية احلـد               -٣٦

  .)٥٦(نائية وتلغي التمييز بني األوالد والبنات يف هذا الصدداألدىن لسن املسؤولية اجل

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية  -٤  
 يـضفي   ٢٠١٣الحظت منظمة العفو الدولية أن قانون العقوبات اإلسالمي لعـام             -٣٧

 الطوعية بني طابع اجلرمية على مجيع العالقات اجلنسية بني أفراد اجلنس ذاته، مبا فيها العالقات           
 أن قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد ينص على عقوبة         ٥وبّينت الورقة املشتركة    . )٥٧(الكبار

إىل اإلعدام يف ) ٢٣٩املادة ( جلدة على العالقة اجلنسية الطوعية بني امرأتني    ١٠٠تتراوح من   
  .)٥٨()٢٣٤املادة (حالة العالقة اجلنسية الطوعية بني رجلني 

مة العدالة إليران عن قلقها ألن القوانني اجلنائية وغريها من السياسات           وأعربت منظ   -٣٨
الرمسية ُتستخدم على حنو متزايد كأداٍة إلرغام املثليني واملثليات ومغايري اهلوية اجلنسية على             

من ميلهم إىل اجلنس    " شفائهم"اخلضوع لعالجات تصحيحية وعمليات تعقيم إكراهية، بغية        
  .)٥٩(ق مع القانونذاته وجعلهم يف وفا

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن النساء يتعرضن للتمييز يف ميادين كـثرية               -٣٩
إذ حتتاج : منها شؤون األحوال الشخصية املتصلة بالزواج والطالق واملرياث وحضانة األطفال

ـ                 ل املرأة مهما كان عمرها إىل موافقة ويل أمرها على زواجها، وال ميكنها بصفة عامـة نق
  .)٦٠(جنسيتها إىل زوجها األجنيب األصل أو أبنائهما

تكن  وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن زواج األطفال ظاهرة مستمرة وإن مل      -٤٠
 ١٥ سنة واألوالد يف سن ١٣عرفاً سائداً، إذ ينص القانون على إمكانية زواج البنات يف سن  

منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قانوناً      وأفادت  . سنة ودون هذين العمرين بإذٍن من القاضي      
، وهو قانون جييـز  ٢٠١٣جديداً بشأن محاية األطفال املكفولني قد دخل حيِّز النفاذ يف عام            

الزواج بني الكفيل احلايل أو السابق ومكفوله إذا رأت احملكمة أن هذا الزواج خيدم مصلحة               
  .)٦١(الطفل
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اإلسالمية إىل أن تقديرات احلكومـة يف       وأشارت منظمة النساء اخلاضعات للقوانني        -٤١
 حالة زواج غري مسّجل بني نساء إيرانيات ورجـال          ٣٢ ٠٠٠ أفادت بوجود    ٢٠١٠عام  
وال يزال األطفال املولودون من هذه الزجيات متجاهلني من القانون ومضطرين يومياً            . أفغان

 يف التعليم واحلـق يف      ملواجهة التمييز والعنف وانعدام احلقوق على اإلطالق، مبا يشمل احلق         
  .)٦٢(الرعاية الصحية األولية

  حرية التنقُّل  -٥  
 إىل أن زوجة املدافع عن حقوق اإلنسان عبـد الفتـاح            ٣أشارت الورقة املشتركة      -٤٢

 بعد سـفرها إىل نـورمربغ       ٢٠١١يوليه  /سلطاين أُوقفت واحُتجزت قرابة أسبوع يف متوز      
وقد ُحِكم عليها بالسجن سنة قبل . ابةً عن زوجها الستالم جائرة نورمربغ حلقوق اإلنسان ني     

. )٦٣(أن يتقرر وقف التطبيق مخس سنوات ومنعها من السفر خارج البلد طيلة مخس سنوات             
ومنعت السلطات من السفر الدويل ابنة احملامية وناشطة حقوق اإلنسان نسرين ستوده، اليت             

  .)٦٤( سنة١٢تبلغ من العمر 
 مـن قـانون     ١٨اخلاضعات للقوانني اإلسالمية إىل املادة      وأشارت منظمة النساء      -٤٣

جوازات السفر الذي يقتضي من النساء احلصول على موافقة كتابية من أزواجهن الستصدار             
 الـسفر  من م من هذا القانون، منع زوجاهت     ١٩وحيق للرجال أيضاً، وفقاً للمادة      . جواز سفر 

  .)٦٥(وطلب حجز جوازات سفرهن

 املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمُّـع الـسلمي، وحـق            حرية الدين أو    -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أشار معهد أرماجيدون الثقايف إىل أن الديانات املعترف هبـا رمسيـاً، كاليهوديـة                -٤٤
  .)٦٦(والزرادشتية واملسيحية، هي الوحيدة اليت تتمتع حبقوق معينة بصفتها أقليات دينية

وأفادت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن األقليات الدينية طاملا كانت مضطهدة،             -٤٥
إذ ُتعترب األقليات الدينية مشبوهةً     . ٢٠٠٩وقد زاد هذا االضطهاد بصورة ملحوظة منذ عام         

وُينظر إليها على أهنا هتديد للوحدة اإلسالمية لنظام تيوقراطي حريص على تطبيـق إسـالم               
ورغم أن البلد طرف يف عهود دولية شىت، فقد تعّرض املسيحيون والبهائيون            . دشيعي متشد 

  .)٦٧(ودراويش الصوفية واملسلمون السنة للقتل والتعذيب والسجن بسبب عقيدهتم
وأشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل عدم وجود قوانني جنائية حتظر التجمعـات               -٤٦

. )٦٨( أن املسيحيني ُيستهدفون باسـتمرار يف هـذه احلـاالت          الدينية اخلاصة يف مرتل خاص إال     
سجن مدهتا مثـاين سـنوات      املركز خصيصاً إىل حالة سعيد عابديين الذي يقضي عقوبة           وأشار

  .)٦٩(٢٠٠٥ و٢٠٠٠م جتمعات دينية سلمية صغرية للمسيحيني يف الفترة ما بني عامي عُّبتهمة تز
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لطات مل تنفذ ما قبلتـه مـن توصـيات أثنـاء             بأن الس  ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٤٧
االستعراض السابق، إذ تواصل مضايقة نشطاء اجملتمع املدين واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان              
والصحفيني ومهامجتهم واضطهادهم وتوقيفهم تعسُّفاً، وفرض قيود شديدة على حرية تكـوين   

بأن الصحفيني يتعرضون   " مراسلون بال حدود  "وأفادت منظمة   . )٧٠(اجلمعيات والتجمع والتعبري  
وزارة االستخبارات ما زالت متارس ضغوطاً على أُسر الصحفيني         للمضايقة والتهديد، وأن    

وأوصت اخلدمة الدوليـة  . )٧١(العاملني يف اخلارج حلساب وسائط إعالم مقرها خارج البلد   
يف ادعاءات االنتقام، وتكفل محاية املدافعني      رياً  حلقوق اإلنسان بأن جتري احلكومة حتقيقاً فو      

  .)٧٢(عن حقوق اإلنسان والصحفيني من االضطهاد واملضايقة والتخويف
 وقـانون العقوبـات     ١٩٨٩ إىل قانون الصحافة لعام      ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٨

اراً ومت التـذرع مـر    . اإلسالمي املستخدمني إلضفاء طابع إجرامي على الصحافة النقديـة        
 قصد إلغاء األنشطة املشروعة للمـدونني والناشـطني         ٢٠٠٩اجلرائم احلاسوبية لعام     بقانون
بانتظام ممثلي وسائط اإلعالم بسبب مقـاالت جديـدة         وتضايق السلطات   . اإلنترنت على

وتعليقات ومدّونات تتضمَّن أفكاراً ُتعَترب منتقدة للحكومة أو تناقش عدداً مـن املواضـيع              
  .)٧٣( فيها حقوق املرأة واألقليات اإلثنيةاحلساسة مبا

 بأن عدداً كبرياً من الصحف واجملالت ُمنـع إصـداره           ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩
وإمجـاالً،  . ٢٠١٣-٢٠٠٩ُسحبت تراخيصه أو تلقى إنذارات من السلطات يف الفترة           أو
 صحيفة  ١١ جريدة وصحيفة أسبوعية وشهرية وفصلية، وُسحبت تراخيص         ٣٥إصدار   ُمنع

 إنذارات إىل وسائط اإلعـالم يف       ١٠٦أخرى، وأُمر بإغالق وكالة أنباء، ووجهت احلكومة        
  . )٧٤(تلك الفترة

 إىل إقرار احلكومة نظاماً مركزيـاً لتـصفية حمتـوى           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥٠
شارت وأ. اإلنترنت، وكلفت مؤسسات مبراقبة استعمال اإلنترنت وفرض الرقابة على حمتواها        

 أيضاً إىل أن احلرس الثوري يشارك يف إنفاذ املعـايري املتعلقـة مبحتـوى               ٢الورقة املشتركة   
وأعربت منظمـة   . )٧٦(وعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن شواغل مماثلة       . )٧٥(اإلنترنت

 عن قلق من أن ُتعمم احلكومة جهودهـا  ٨السكة اإليرانية لالجئني املثليني والورقة املشتركة     
  .)٧٧(ال احلراسة والرقابة على املدونني املثلينييف جم
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن احلكومة أغلقت مجعيات شىت ناشطة يف اجملتمع   -٥١

املدين ومنظمات غري حكومية متنوعة أو تدخلت يف الشؤون الداخلية هلذه اجلمعيات واملنظمات             
، ورابطـة الـصحفيني     )ت الطالبية يف البلد   وهي إحدى أكرب اجملموعا   (كجمعية حتكيم الوحدة    

  . )٧٨(اإليرانيني، ورابطة احملامني اإليرانيني، ونقابة العاملني يف شركة حافالت طهران وضواحيها
 إىل أن السلطات واصلت، منذ االستعراض الـسابق يف          ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٢
اعيـة لتفريـق االحتجاجـات      ، استعمال القوة املفرطة ومحالت التوقيـف اجلم       ٢٠١٠ عام

، عمد أفراد شرطة مكافحة الشغب وضباط بـزي         ٢٠١١فرباير  / شباط ١٤ويف  . )٧٩(السلمية
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مدين إىل استعمال القوة املادية املفرطة، مبا يشمل اهلراوات والغاز املسيل للدموع، يف طهـران               
ـ               ال أفريقيـا   ومدن أخرى، لتفريق متظاهرين أتوا لدعم حركات مماثلة يف عدة بلـدان يف مش

 ناشطاً سياسياً وصحفياً، بينمـا أُصـيب        ٣٠وأُلقي القبض على أكثر من      . والشرق األوسط 
ويف حماولة ملنع االتـصال     . آخرون جبروح بعد التعرض العتداء بدين على أيدي قوات الشرطة         

 بني جمموعات احملتجني، عمدت احلكومة، أثناء االحتجاجات، إىل تشويش الربامج التليفزيونية          
وإبطاء سرعة اإلنترنت وإغالق مواقع املعارضة على الـشبكة ووسـائط اإلعـالم املـستقلة               

  .)٨٠(البث اإلذاعي من حمطات عدة وقطع
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل أن عدداً من املعارضني السياسيني كـانوا         -٥٣

ة واحملليـة الـيت     يقضون عقوبات سجن وكانوا ممنوعني من املشاركة يف االنتخابات الرئاسي         
وأزاح جملس صيانة الدستور، وهو هيئة غري منتخبـة         . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٤ُنظمت يف   
 ٦٨٠ قاضياً شرعياً، مجيع املرشحني للرئاسة املسجلني وعددهم أكثـر مـن             ١٢تتألف من   

  . )٨١(مرشحاً ما عدا مثانية منهم، وذلك بتطبيق معايري ملتبسة

  عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف شروط   -٧  
مركـز متكـني املـرأة      (الحظ املركز غري احلكومي الشامل لتمكني املرأة واألسرة           -٥٤

أن عدداً ملحوظاً من النساء يفتقرن إىل وظائف مالئمة لكسب قـوهتن، بـسبب              ) واألسرة
  . )٨٢(املشاكل االقتصادية

دة يف التـهميش    والحظت مؤسسة دورانديشان باسارغد ارتفاعاً يف البطالة وزيـا          -٥٥
واخنفاضاً يف نسبة املشاركة االقتصادية ومنواً اقتصادياً سلبياً على مدى الـسنتني املاضـيتني              

  . )٨٣(وتراجعاً يف القدرة الشرائية العامة
 إىل اختاذ إجراءات قمعية شديدة حيـال عـدد مـن            ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥٦

لة املاضية، مبا يف ذلك توقيف أعضاء تلك النقابات         النقابات املستقلة املكونة يف األعوام القلي     
  . )٨٤(ويقضي عدد من النقابيني حالياً عقوبات سجن طويلة. ومالحقتهم وسجنهم

   االجتماعي ويف مستوى معيشة الئقاحلق يف الضمان  -٨  
 إىل برنامج تغذية األطفال الرامي إىل توفري خدمات مثل          ٧أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

  . )٨٥(غذية واستشارات تغذوية وتزويد األمهات بتدريب تطبيقي على تغذية أبنائهنسالل األ
وأعربت منظمة العدالة إليران عن القلق ألن تطبيق قوانني احلجاب اإللزامي يعـوق             -٥٨

متتع النساء حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع الرجال فيما يتصل بالتعليم والعمل والتمتع              
كن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية وحرية التنقـل يف األمـاكن العامـة            بأعلى مستوى مي  

  . )٨٦(واملشاركة يف األنشطة الترفيهية والرياضية
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  احلق يف الصحة  -٩  
أفادت املؤسسة الدولية للوقاية من السكري ومكافحته بأن أي شكل من أشـكال               -٥٩

سبب عجز البنية األساسـية الـصحية      الربامج الرامية إىل النهوض باحلالة الصحية سيواجه، ب       
ونقصها، مشاكل تستدعي تغيريات هيكلية وإنشاء البنية األساسية الالزمة لتنفيـذ بـرامج             

وأوصت املؤسسة بأمور منها تعميم التأمني اإللزامي على مجيع الـسكان           . )٨٧(اإلصالح هذه 
  .)٨٨(لتغطية تكلفة اخلدمات الصحية

بأن السلطات قلصت إمكانية حصول النـساء علـى         وأفادت منظمة العفو الدولية       -٦٠
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف إطار التراجع عن سياسة رمسية للتحكم يف منو السكان،    

  . )٨٩(ما أدى إىل احلد بقدر أكرب من متتع النساء والفتيات حبقوقهن
مـن املـصابني    وأشارت منظمة محاية ومساعدة احملرومني اجتماعياً إىل أن الكثريين            -٦١

اإليدز ترفضهم أسرهم وحيرمون من العمل والتعليم والتفاعل مع         /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ويف بعض احلاالت، يـرفض     . اآلخرين، يف حني أن هذا التفاعل ال ينطوي على خطر العدوى          

 العاملون يف نظام الرعاية الصحية، كاملمرضات وأطباء األسنان واجلـراحني، تقـدمي اخلدمـة           
اإليدز، مما يتسبب يف مشاكل بدنية ونفسية ويضاعف        /للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

وأفادت مجعية الوقاية من األضرار االجتماعية بأن العقوبـات االقتـصادية           . )٩٠(خطر العدوى 
جعلت املصارف اإليرانية غري قادرة على نقل األموال، مـا تـسبب يف امتنـاع شـركات                 

وقد ُعطلت أيضاً على مدى السنوات األربع       .  عن التعامل مع املشترين اإليرانيني     الدولية األدوية
جهود املنظمات غري احلكومية يف جماالت التعليم والوقاية من فريوس نقـص املناعـة               األخرية
  . )٩١(اإليدز وعالجه، مبا يشمل استرياد األدوية الالزمة، مما جعل املصابني عرضة للخطر/البشرية
ارت منظمة العدالة إليران إىل تقارير مفادها أن املتخصصني يف الرعاية الـصحية،     وأش  -٦٢

مبن فيهم العاملون يف املستشفيات احلكومية، خيضعون املثليني واملثليـات ومغـايري اهلويـة              
اجلنسانية للعالج بالصعق الكهربائي، وعقاقري هلوسة وأخرى مثرية للغثيـان، والتعقـيم دون             

عين، وجراحة تغيري اجلنس يف كنف إمهال خطري يتسبب يف ندوب مريعـة             موافقة الشخص امل  
وفقدان اإلحساس اجلنسي وأمراض معدية مضعفة وسلس بويل وأمل صدري مزمن وأوجـاع             

 بسن تشريعات ووضـع سياسـة واضـحة         ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٢(حادة يف الظهر  
دها حبقوق اإلنسان وتقدمي الرعاية اجليدة      ممارسة جراحة تغيري اجلنس على حنو يكفل تقي        لتنظيم

  .)٩٣(بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب وتوفري احلماية للمرضى عند حدوث أخطاء طبية
وأفادت مجعية محاية حقوق املواطنني املدنية بأن العقوبات املفروضة على األدويـة              -٦٣

ل املرضى على أدويـة     ومن هذه املشاكل عدم حصو    . والعقاقري سببت للناس مشاكل كثرية    
حيتاجوهنا، ما يتسبب بدوره يف تفشي الداء لدى أفراد ال ميكن شفاؤهم؛ وتعذر احلـصول               

  .)٩٤(على األدوية الالزمة لعالج السرطان وأمراض القلب والتالسيميا واملشاكل الرئوية
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  احلق يف التعليم  -١٠  
اء إىل التعليم العـايل     أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات قيدت وصول النس          -٦٤

بفرض نظام احلصص املخصصة حبسب اجلنس، واستبعاد النساء من ختصصات جامعية معينة،         
  .)٩٥(وزيادة الفصل بني اجلنسني يف اجلامعات

وطلبت مؤسسة الطفل إىل وزارة التربية والتعليم العمل مع اجلمعيات اخلريية املعنية              -٦٥
  . )٩٦( والطالب خبدمات أكثر وأحسنبتعليم األطفال بغية تزويد األطفال

الالجئـون األفغـان    (والحظت جمموعة لندن القانونية أن األكراد وأقليات أخرى           -٦٦
ُيمنعون من احلصول علـى التعلـيم       ) وعرب األهواز واملنحدرون من سيستان وبلوشستان     

  . )٩٧(بلغاهتم األم ومن استعمال لغات األقليات يف السياقات الرمسية
ظت منظمة العفو الدولية أن السياسات واملمارسات التمييزية متنع البـهائيني           والح  -٦٧

وأقليات دينية أخرى من التعلم يف اجلامعات اإليرانية، وأن دعاة متتع البهائيني الكامل باحلق              
  . )٩٨(يف التعليم يتعرضون للسجن

  احلقوق الثقافية  -١١  
الثقافة خبطوة إجيابيـة إذ أمـرت       الحظت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام وزارة          -٦٨

كـانون  بإعادة فتح أكرب نقابة سينمائية مستقلة يف البلد، وهي دار السينما اليت أُغلقـت يف               
  .)٩٩(٢٠١٢يناير /الثاين
وأوصت دار جاودان للثقافة بزيادة امليزانية احلكومية املخصصة للبحوث والتعريف            -٦٩

  . )١٠٠(جلامعة ولصون احلرف اليدوية واملعامل التارخيية للبلدبالعادات والتقاليد الثقافية اإليرانية ا
وأفادت منظمة فرمييوز بوجود عقبات قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية       -٧٠

  . )١٠١(كثرية تعوق بصورة عامة مزاولة األنشطة الفنية احلرة ال سيما يف حالة النساء

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٢  
عية محاية األطفال والشباب املعوقني أن قانون دعم حقـوق املعـوقني            الحظت مج   -٧١

وقد بـدأ   .  حدد مسؤوليات كل منظمة جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة        ٢٠٠٤املعتمد يف عام    
نفاذ هذا القانون منذ قرابة عشر سنوات، لكن اجلزء الرئيسي منه مل ُينفذ، وقد يعزى ذلـك                 

  .)١٠٢(ية إشرافإىل نقص امليزانية واالفتقار إىل آل

  األقليات  -١٣  
الحظ معهد دراسات وحبوث املرأة زيادة إنتاج وبث الربامج اإلذاعية والتلفزيونيـة              -٧٢

بلغات جمموعات إثنية كاألذرية والكردية والبلوشية والعربية والتركمانية عرب شبكات إقليمية           
  .)١٠٣(ملؤسسة البث اإليرانية
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احلملة الدولية حلقوق اإلنسان يف إيران إىل أن أفراد         وأشارت منظمة العفو الدولية و      -٧٣
األقليات اإلثنية، مبن فيهم عرب األهواز واألذريون والبلوش واألكراد والتركمان، ما زالـوا             
يواجهون جمموعة من القوانني واملمارسات التمييزية رغم ضمانات املساواة املنصوص عليها           

 األقليات، ال سيما العاملون على كسب اعتراف        ومن املرجح أن يتعرض أفراد    . يف الدستور 
  .)١٠٤(أكرب حبقوقهم الثقافية واللغوية، لالضطهاد والتوقيف واحلبس

وسلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على تقييد مشاركة األقليات املـسلمة        -٧٤
ن بناء املساجد يف غري الشيعية، مبا فيها السنة، يف احلياة السياسية ويف العمالة، إذ ُيمنع السنة م 

وتستهدف السلطات بصورة منهجية أيضاً أفراد طريقة       . طهران ومن أداء صالة العيد مجاعة     
  . )١٠٥(نعمت اهللا كنابادي الصوفية، مبا يشمل توقيفهم وهدم دور عبادهتم

وأضافت الطائفة البهائية الدولية إىل أن ممارسة الضرب كانت شـائعة يف األعـوام             -٧٥
أو يف احلبس االنفرادي    /إن البعض تعرضوا لالحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي و        املاضية، بل   

وال يتواىن الضباط يف تعذيب البـهائيني بـشدة         .  يوماً ٨٩أثناء فترة استجواهبم ملدة ناهزت      
  .)١٠٦(استجواهبم أثناء
 فـرداً   ١٣٦وأفادت الطائفة البهائية الدولية بأن عدد البهائيني السجناء يف البلد بلغ              -٧٦
  .)١٠٧(، كما ُسجلت يف العام ذاته حاالت توقيف واحتجاز تعسفيني٢٠١٣عام  يف
وأفادت الطائفة البهائية الدولية بأن األطفال واملراهقني البهائيني يتعرضون للتخويف            -٧٧

ويتعرض بعضهم للطرد عنـد     . واملضايقة من قبل املدرسني وموظفي املدارس داخل الفصل       
 اً ما خيضع البهائيون الشباب لضغوط قصد محلهم على اعتناق اإلسالم،          وكثري. كشف هويتهم 

وُيجربون على استخدام كتب مدرسية حتتقر تراثهم الديين وتزيفه، وُيستهدفون بالتطـاول            
  .)١٠٨(على عقيدهتم، وُيوبخ بشدة كل من جيرؤ منهم على الرّد

عرف أهنم هبائيون مـا زالـوا       وأفادت الطائفة البهائية الدولية بأن الطالب الذين يُ         -٧٨
ويف الفتـرة مـن     . ُيمنعون من دخول اجلامعات احلكومية واخلاصة ومعاهد التدريب املهين        

 حالة طرد إضـافية لبـهائيني       ٢٤ ، ُسجل ما ال يقل عن     ٢٠١٣ إىل أوائل عام     ٢٠١١ عام
مـن  وحتاول السلطات أن تضمن عدم خترج املزيد        . دخلوا اجلامعة دون اإلفصاح عن دينهم     
  . )١٠٩(الطالب البهائيني الذين باشروا تعليمهم

وأفادت الطائفة البهائية الدولية بأن بعض املسؤولني ورجال الـدين، إىل جانـب               -٧٩
وسائط اإلعالم واملؤمترات واملنشورات واملعارض واملواقع الشبكية احلكومية والتابعة للدولـة   

 دين، قد واصلوا علناً حتريـضهم علـى         وغريها من املصادر اليت يرعاها مسؤولون أو رجال       
  .)١١٠(استهداف العقيدة البهائية وأتباعها

وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بالكف عن استخدام خطابات الكراهيـة             -٨٠
املشحونة جتاه األقليات الدينية ورّد كل احلقوق املسحوبة إىل أصـحاهبا ال سـيما أتبـاع                

  .)١١١(البهائية الطائفة
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أفادت الطائفة البهائية الدولية بأن السلطات عمـدت، يف أعقـاب االسـتعراض       و  -٨١
السابق، إىل تكثيف تطبيق السياسات التمييزية اليت حترم أفراد الطائفة البهائية من حق العمل              

وأشارت الطائفة البهائية الدوليـة إىل إغـالق حمـالت          . )١١٢(وتأمني أسباب العيش الكرمي   
 مدينة وقرية يف شىت أحناء البلد، واستمرار أعوان بـالزي           ٢٠ من   ومشاريع أخرى يف أكثر   

املدين وأفراد آخرين يف اهلجوم على منازل البهائيني وتدنيس مقـابرهم يف ظـل اإلفـالت                
  .)١١٣(من العقاب الكامل
 هنب منازل كثرية    ٢٠١٠وتفيد الطائفة البهائية الدولية بأن السلطات بدأت يف عام            -٨٢

يف سبيل إلغاء كل املناسبات والتجمعات واألنشطة اجلماعية اليت ال تشكل        وتكثيف جهودها   
بالنسبة إىل أفراد الطائفة البهائية حقاً اجتماعياً وثقافياً فحسب وإمنا أيضاً جزءاً ال يتجزأ من               

  .)١١٤(طقوس عبادهتم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٤  
 أن مجهورية إيران اإلسالمية هـددت يف        أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل       -٨٣
 بطرد مئات آالف األفغان دون السماح هلم بعرض طلبات جلوئهم كي    ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول

  .)١١٥(ُينظر فيها بإنصاف أو الطعن يف أي أمر بترحيلهم

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -١٥  
مل االجتماعيـة والثقافيـة،     أشار معهد راهربد بيمايش إىل دراسات تبني أن العوا          -٨٤
فيها تباين التوقعات من الرجال والنساء يف اجملتمع، تضع حواجز كبرية أمـام مـشاركة                مبا

  .)١١٦(النساء
وأوصى معهد أنصار الطبيعة النقية بأمور منها إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمـوارد               -٨٥

 وتنظيم حلقات عمـل تثقيفيـة؛       الطبيعية والغابات والتراث الثقايف تساهم يف حتقيق التقدم؛       
  .)١١٧(ونشر املعلومات
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