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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٤

 بشأن مجهورية إيران اإلسالميةجتميع   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

املضاهااادا   االساااتضرال الااادوري الشاااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو    تقاااارير ه  اااا 
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  املتةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد     اا ي مااوج  

 تقّ داً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (٢()١)اإلنسان

  إطاار اوولا  الثان ا   ٢٠١6ملنتيفف املاد  عاا  اً تقرير قدمت مجهوري  إيران اإلسالم    -٢
 ر(3)من االستضرال الدوري الشامي

و هااا املقاارر اصااا  املضااق قالاا  حقااوق اإلنسااان   مجهورياا  إيااران اإلسااالم   إ  أن  -3
، منطلاح سال   ٢٠١٤نتااج االساتضرال الادوري الشاامي، الاذي أجاري   تشارين ا وب/أ تاوبر 

 ر(٤)للتضاون مع السلطا  اإليران  
، أو اات اللةناا  املضن اا  ققااوق ا  ااعا   وي اإلعاقاا   ن تسااةا ٢٠١٧و  عااا   -٤

الدولا  الطارحت ظهاهااا علاى اتهاق ا  حقااوق ا  اعا   وي اإلعاقا ، وأن تتعااذ التادابم الال ماا  
 ر(٥)لتوق ع الربوتو وب االخت اري امللةح ابالتهاق   وللتيفديح عل ه
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وأو ت اللةن  املضن ا  ققاوق ا  اعا   وي اإلعاقا   ن تيفادق الدولا  علاى اتهاق ا   -٥
وأو ى املقرر اصا   ر(6)القضات على مج ع أ  اب التم    ضد املرأ  وعلى بروتو وهلا االخت اري

املضااق همهورياا  إيااران اإلسااالم   ووناا  حقااوق الطهااي  ن تيفاادق الدولاا  علااى اتهاق اا  مناهضاا  
و مه من ضروب املضامل  أو الضقوب  القاس   أو الالإنسان   أو امله ن ، واالتهاق   الدول   التضذيا 

حلماي  حقاوق مج اع الضمااب املهااجرين وأفاراو أساره ، واالتهاق ا  الدول ا  حلمايا  مج اع ا  اعا  
ي من االختهات القسرير وأو ت ون  حقوق الطهي  ن تيفدق الدول  على الربوتو وب االخت ار 

ملوا ل  تض ي  إعماب حقوق الطهاي،  اً،وأو ت اللةن  أيض ر(٧)امللةح ابتهاق   مناهض  التضذيا
 ن تناااار الدولااا    التيفاااديح علاااى الربوتو اااولا االخت ااااريا التهاق ااا  حقاااوق الطهاااي املتضلقاااا 

 ر(8)اب رتاك ا طهاب   املنا عا  املسلة  وإبجرات تقدمي البال ا 
ملضن   ققوق ا  عا   وي اإلعاق  الدول  الطارحت علاى اذاا  مج اع و ةضت اللةن  ا -6

مضاهااد  ماارا ي لت ساام النهااا  إ  امليفاانها  املنشااور  علااى اصطااوا  الال ماا  ماان أجااي التيفااديح 
 لهااااااد  ا  ااااعا  امل هااااوفا أو مضاااااقع البيفاااار أو  وي إعاقااااا  أخاااار    قاااارات  املطبوعااااا 

 ر(٩)وتنه ذها   أقرب وقت مم ن
، حثت ون  حقوق الطهي الدول  الطارحت علاى إعااو  الناار   الطاابع ٢٠١6و  عا   -٧

الضا  لتةهاهاا علاى اتهاق ا  حقاوق الطهاي و اةضت الدولا  علاى ساةا ظهاهاا   إطاار  ماق 
واضاا ر وأو اات اللةناا   ن اضااي الدولاا  قوان نهااا ولوااةهااا الداخل اا  متمشاا   مااع االتهاق اا  وأن 

 ر(١٠)االتهاق   عند وجوو تنا ع مع القانون الداخلعظر  على علو أح ا  
وأو ااااات ونااااا  حقاااااوق الطهاااااي  ن تناااااار الدولااااا    التيفاااااديح علاااااى اتهاق ااااا  الهااااااي  -8

بشاااان التةيفااا ي الااادوأل لنهقااا  ا طهااااب و مهاااا مااان  ٢٠٠٧تشااارين الثااااين/نوفمرب  ٢3 املؤرخااا 
بشاان القااانون  ٢٠٠٧/نوفمرب تشارين الثااين ٢3أ ا اب إعالا  ا سار ، وبروتو اوب الهاااي املاؤر  

 تشااااارين ا وب/ ١٩املنطباااااح علاااااى الت اماااااا  النهقااااا  اااااااه ا طهااااااب، واتهاق ااااا  الهااااااي املؤرخااااا  
اصا اا  ابالختيفااا ، والقااانون الواجااا تطب قااه، واالعاارتاحت، واإلنهااا  والتضاااون  ١٩٩6 أ تااوبر

 ر(١١)ف ما يتضلح ابملسؤول   ا بوي  وإجراتا  محاي  الطهي
منام  ا م  املتةد  للرتب   والضل  والثقاف  )ال ونس و( الدولا  علاى التيفاديح و ةضت  -٩

على اتهاق   محاي  وتض ي  تنوع أ ا اب التضبام الثقاا   وسا ل  لتض يا  إم ان ا  الو اوب إ  وساااي 
 ر(١٢)التضبم اصالق واملشار   ف ها، ومن مث اإلسها    إعماب احلح   املشار     احل ا  الثقاف  

، وعاات اومض اا  الضاماا  الدولاا  إ  ت ث ااف تهاعلهااا مااع  ل ااا  حقااوق ٢٠١6و  عااا   -١٠
اإلنسان الدول   ابلتضاون ال امي مع املقرر اصا  املضق همهوري  إيران اإلسالم  ، بوسااي منهاا 
ع االسااتةاب  للطلباااا  املت اارر  الاااق قاادمها املقااارر اصااا  مااان أجااي   ر  الدولااا  ب  اا  االضاااطال

ابملهااا  املو لاا  إل ااهي وتنه ااذ مج ااع التو اا ا  املقبولاا  ماان االسااتضرال الاادوري الشااامي   جولتااه 
، مااع مشااار   ا تماع املاادين املسااتقي وأ ااةاب ٢٠١٤، وجولتااه الثان اا  لضاا  ٢٠١٠ا و  لضاا  

 ر(١3)امليفلة  اآلخرين مشار    امل  وفضل     عمل   التنه ذ
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 (١٤)حلقوق اإلنساناإلطار الوطين  -اثلثاا  
وأو اات اللةناا  املضن اا  ققاااوق ا  ااعا   وي اإلعاقاا   ن تنشااان الدولاا   ل اا  وطن ااا   -١١

لر اااد تنه اااذ االتهاق ااا ، سشاااار   مؤسسااا  عتثاااي املبااااوت املتضلقااا  سر ااا  املؤسساااا  الوطن ااا  لتض يااا  
مان االتهاق ا ،  33املااو  ( مان ٢ومحاي  حقوق اإلنسان )مباوت ابرياس(، ساا يتوافاح ماع الهقار  )

وأن ت هي مشار   ا  عا   وي اإلعاقا    عمل ا  الر اد مشاار ً   ماً  مان خاالب املناماا  
 ر(١٥)من االتهاق   33( من املاو  3الق عثله ، سا يتوافح مع الهقر  )

وأو ااات ونااا  حقاااوق الطهاااي  ن تتعاااذ الدولااا  تااادابم مااان أجاااي اإلساااراع إبنشاااات  ل ااا   -١٢
ملبااوت ابرياس لر اد حقاوق اإلنساان، ساا    لال  ل ا  لر اد حقاوق الطهاي قااور  اً   وفقمستقل

علاى تلقااع  اا او  ا طهاااب والتةق ااح ف هااا ومضاوتهااا بطريقاا  تراعااع مشاااعره ، وأن تضاامن   
الوقاات نهسااه خيفو اا   الضااةا  ومحايتهااا، وأن تضااطلع  نشااط  الر ااد واملتابضاا  والتةقااح  ا  

 ر(6١)اليفل  ابلضةا 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 (١٧)املساواة و دم التمييز -١ 

حثت ون  حقوق الطهاي الدولا  علاى التضة اي إبل اات قوان نهاا وس اساامتا الاق ع ا  ضاد  -١3
لدين اا  والضرق اا ، وأن تضاامن وم ااع ا طهاااب، بيفاارحت النااار عاان نااوع جنسااه  الهت ااا  وا قل ااا  ا

 ر(١8)عرقه  أو مضتقدامت  الدين  ، التمتع ابملساوا    احلقوق واحلر   امل هول  سوجا االتهاق   أو
وأعربت اللةن  املضن   ققوق ا  عا   وي اإلعاق  عن القلح إ ات عد  وجوو تضريف  -١٤

للتم    القاا  على اإلعاق ، سا    لل احلرمان من ترت با  ت سمي  مضقولا   شا ي مان أ ا اب 
التم   ، وأو ت  ن تدرج الدول  اإلعاق  ضمن أسباب التم  ا    تشاريضامتا وظاار التم  ا  املبا ار 

 ر(١٩)و م املبا ر على أساس اإلعاق  والتم    املتقاطع واملتضدو، سا    لل التم    ابلتداعع
وأعرباات وناا  حقااوق الطهااي عاان قلقهااا إ ات اسااتمرار التم  اا  ضااد ا طهاااب املنتمااا إ   -١٥

ل اا  أقل ا  وين  ، وخبا   ا طهاب البهاا ون وا طهاب السان ، و اذلل ا طهااب املنتماون إ  أق
عرق ااا  ول ويااا ، وا طهااااب املولاااووون خاااارج إطاااار الااا واج، إ  حاااد ماااا، وا طهااااب طاااالبو اللةاااوت 
والالج ونر وعالو  على  لال، سااور اللةنا ل قلاح  ن املثل اا  واملثل اا وم ووجاع امل اي اونساع 

 ااا  وم اااايري اهلويااا  اونساااان   وحااااملع  اااها  اونساااا مااان ا طهااااب ال ي الاااون يواجهاااون التم 
بساابا ماا له  اونسااع أو هااويته  اونسااان   حق قااً   ااان  لاال أ  تيفااوراً و ن الساالوك اونسااع 
للماااراهقا مااان اوااانس الواحاااد فاااوق سااان املساااؤول   اوناا ااا  احلااااأل يضتااارب جر ااا  يضاقلاااا عل هااااا 

 ر(٢٠)بضقواب  ترتاوح با اولد واإلعدا 
الم   الدولاا  إ  أن ت هااي محاياا  حقااوق ووعااا املقاارر اصااا  املضااق همهورياا  إيااران اإلساا -١6

املثل ا  واملثل ا وم ووجع امل ي اونسع وم اايري اهلويا  اونساان   وحااملع  اها  اونساا عان 
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وبسّن طريح إل ات القوانا الق تضاقا ا  عا  على أساس م وهل  اونس   وهويته  اونسان  ، 
 ر(٢١)الضالج   والطب   القسري  و م الطوع   قوانا فضال  مل افة  التم   ، وحار اإلجراتا 

 (٢٢)التنمية والبيئة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 

وأعرباات وناا  حقااوق الطهااي عاان قلقهااا إ ات اآل ر الب   اا  الضااار  لاارب مج ظويااي جماار   -١٧
ليب علااى النهاار، و راعاا  قيفااا الساا ر والتلااويف اليفااناعع   مقاطضاا  خو سااتان، وإ ات ا  اار الساا

عتاااع عااارب ا حاااوا  ققهااا    مساااتو  مض شاااع الااااح و  اليفاااة ر وأو ااات اللةنااا   ن تتعاااذ 
الدولا  تادابم عاجلا  للتيفادي   ار النشااا اليفاناعع وعمل اا  ظوياي جمار  النهار   خو ساتان 

 ر(٢3)على ال راع  واليفة  البشري ، ومن  لل التلويف الب  ع ونقص امل اه

 السياسيةاحلقوق املدنية و  -ابء 
 (٢٤)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -١ 

رحااا املقاارر اصااا  املضااق همهورياا  إيااران اإلسااالم   بتضااديي قااانون االاااار ابملعاادرا   -١8
للقااانون املضاادأب، أ اابةت اً ر فوفقاا٢٠١٧تشاارين الثاااين/نوفمرب  ١٤الااذي وخااي ح اا  النهااا    

سن  سةناً، بضدما  ان  3٠درا  مض ن  تيفي إ  مد  أقيفاها الضقواب  املهروض  على جراا  خم
يطبح ف ها اإلعدا  أو السةن املؤبدر ب د أن القانون املضّدب أبقى على إل ام   احل   ابإلعدا    

 ر(٢٥)جمموع   بم  من جراا  املعدرا 
رما ا حادايف و رر ما أعرب عنه من ابلغ القلح سابقاً ف ماا يتضلاح ابساتمرار إعادا  ا ا -١٩

  الدولاا ، مااع اإل ااار  إ  أن مااا ال يقااي عاان أربضاا  ماان ا اارما ا حاادايف أعاادموا   النيفااف 
 ر(٢6)٢٠١8ا وب من عا  

الشوا ي الق أعرب عنها مهول ا م  املتةد  السامع حلقوق اإلنسان   اً وأ د جمدو -٢٠
سوجاااا قاااانون الضقاااواب  اإلساااالمع بشاااان اإلبقاااات علاااى عقوبااا  اإلعااادا   ٢٠١8 اااباا/فرباير 

سانا  ٩سن  قمري  والهت ا  البال ا  ما ال يقاي عان  ١٥املضدب للهت ان البال ا ما ال يقي عن 
ابلنساااااب  إ  اواااااراا  املوجبااااا  للقيفاااااا  أو إقامااااا  احلاااااد مثاااااي القتاااااي، أو الااااا  ، أو اال تيفااااااب، 

يتضااارل مااع أح ااا  الضهااد الاادوأل اصااا  الساارق ، أو السااطو املساال ، أو اللااواا، وهااذا مااا  أو
وأعربات املهوضا  الساام   عان ابلاغ القلاح  ر(٢٧)ابحلقوق املدن   والس اس  ، واتهاق   حقوق الطهاي

مااان أن الدولااا  توا اااي احل ااا  علاااى ا طهااااب ابإلعااادا ، مااارب ً  أن السااالطا  قاااد أوانااات فت ااااا 
عااان قلقهاااا اً ر وأعربااات أيضااا٢٠١٩ن ساااان/أبريي  ١8سااان  مااان الضمااار وأعااادمتهما    ١8 وون

 8٥الااذين رسااا ي ياادون علااى  -البااالغ إ ات ارتهاااع عاادو ا طهاااب ا اارما ا  ااو  علاا ه  ابإلعاادا  
 ر(٢8)وبضضه  على و ل اإلعدا  -فرواً 
وأعربت ون  حقوق الطهاي عان أساهها  ن الدولا  توا اي إعادا  ا طهااب وا  اعا   -٢١

ساااان  ماااان الضماااار، ر اااا  تو اااا امتا السااااابق ، والضديااااد ماااان  ١8الااااذين ارت بااااوا جااااراا  وهاااا  وون 
االنتقاوا  الق وجهتها ه  اا  مضاهادا  حقاوق اإلنساانر وحثات اللةنا  الدولا  بقاو  علاى أن 

 ١8تنهع من ابب ا ولوي  القيفو  إعدا ل ا طهااب وا  اعا  الاذين ارت باوا جاراا  وها  وون 
لال م  إلل ات عقوب  اإلعدا  ابلنسب  إ  ا  عا  سن  من الضمري وأن تتعذ التدابم التشريض   ا

سان  مان الضمار، مماا هاو  ١8الذين ارت باوا جاراا  تساتوجا القيفاا  أو احلاد عنادما  اانوا وون 
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  قاااانون الضقاااواب  اإلساااالمع وون تااارك أي سااالط  تقديريااا  للمةاااا  ي اً منيفاااو  عل اااه حال ااا
سن   ١8ح جمرما ارت بوا جراا  وه  وون ذهف مج ع أح ا  اإلعدا  احلال   اليفاور    ح وأن

 ر(3٠)عن ج عه إ ات إعدا  ا طهاب اواحنااً وأعرب ا ما الضا  أيض ر(٢٩)من الضمر
وأعربت اللةن  املضن   ققوق ا  اعا   وي اإلعاقا  عان قلقهاا  ن ا  اعا   وي  -٢٢

ي ونااون أ ثار عرضاا  لضقوباا  اإلعاقا ، وال ساا ما ا  اعا   وو اإلعاقاا  النهسا   أو الذهن اا ، قاد 
اإلعااادا  بسااابا   ااااب الت ساااما  اإلجراا ااا    اإلجاااراتا  اوناا ااا ، وأو ااات  ن تتعاااذ الدولااا  
تاادابم ترمااع إ  االستضاضاا  عاان عقوباا  اإلعاادا   شاا ي ماان أ اا اب الضقاااب، وأن ت هااي عااد  

 ر(3١)حرمان ا  عا   وي اإلعاق  من احل ا  تضسهاً 
 ا  ققاوق ا  اعا   وي اإلعاقا  عان قلقهاا إ ات نقاص املضلوماا  وأعربت اللةن  املضن -٢3

املتضلقاا  ابلتاادابم املتعااذ  ملنااع االساات الب والضنااف واالعتاادات، سااا    لاال الضنااف اونساااين ضااد 
النسات وا طهاب  وي اإلعاق ، وأو ت اللةن   ن تضتمد الدول  اسرتات ة   ملنع وم افة  مج ع 

واالعتاادات املرت باا  ضااد ا  ااعا   وي اإلعاقاا ، سااا    لاال ماان  أ اا اب االساات الب والضنااف
خاااالب ال شااااف املب اااار حلاااااال  االساااات الب واملعااااطر اصا اااا  ابلضنااااف اونساااااين ضااااد النسااااات 

 ر(3٢)وا طهاب  وي اإلعاق 
وأعرباات اللةناا  املضن اا  ققااوق ا  ااعا   وي اإلعاقاا  عاان القلااح إ ات قطااع ا طااراحت   -٢٤

قاااب اونااااع، وو اا  ا  ااعا  الااذين لااديه  عاهااا  ماان جاارات هااذا  شاا ي ماان أ اا اب الض
الضقااااب، وأو ااات  ن تتااا   الدولااا  مبااااوت توج ه ااا   ااارع  للقضاااا  مااان أجاااي االستضاضااا  عااان 
عقوب  قطع ا طراحت  ناواع أخار  مان الضقااب، وم افةا  الو ا  ضاد ا  اعا  الاذين لاديه  

 ر(33)عاها  بدن   بسبا قطع أطرافه 
ماان ا طهاااب قتلااوا أو جرحااوا بساابا اً وناا  حقااوق الطهااي عاان قلقهااا  ن عاادووأعرباات  -٢٥

ا ل ااا  ا رضاا   الااق ُ رعاات خااالب احلاارب الااق اناادلضت بااا الدولاا  والضااراق    اارب أ رب ةااان، 
وإيال ، و روساتان، و رمنشااه، وخو ساتان، وحثات الدولا  علاى تطهام مج اع أراضا ها مان ا ل اا  

 ر(3٤)ها  احلرب   أقرب وقت مم ن، بدع  من املناما  الدول  ا رض   ومن مج ع خمل
و ّ ار املقارر اصااا  املضاق همهوريا  إيااران اإلساالم   الدولا   ن انتهاااك القواعاد اآلماار ،  -٢6

مثااي حااار التضااذيا أو  اامه ماان ضااروب املضاملاا  أو الضقوباا  القاساا   أو الالإنسااان   أو امله ناا ، 
و  ر املقرر اصا  أن تقارير متطابقا   ر(3٥)س قوانا حمل    م منسةم   ن تربيره على أسا ال

تشاام إ  وجااوو ناال ماان الضاا ل الباادين أو النهسااع علااى السااةنات  اادحت قسااره  علااى تقاادمي 
 ر(36)اعرتافا ، ُبّث بضض منها

، أ ااار الهريااح الضامااي املضااق ابالحتةااا  التضسااهع إ  وجااوو ٢٠١٧و   ب/أ سااطس  -٢٧
وخبا اا  م ووجااو  -مضاملاا  الدولاا  للمنتمااا إ  مؤسسااا   رب اا  خمتلهاا  مؤيااد  للد قراط اا  ناال   

اونساااا  ر وخلااااص الهريااااح الضامااااي إ  وجااااوو احتةااااا  تضسااااهع   عاااادو ماااان القضااااا  الااااق تشاااامي 
 ر(3٧)م ووجع اونس  ، و  ر أن مث  نطاً    اً يتضلح بسلا الدول  حري ل م ووجاع اونسا   تضساهاً 

املقرر اصا  املضق همهوري  إياران اإلساالم   الدولا  علاى مضاوا  الشاوا ي الاق أُبار     وحث 
س اق احتةا  م ووجع اونس   والرعا  ا جانا   الدولا ، وهاو ماا يشا ي نطااً متوا ااًل يثام 

 ر(38)ابلغ القلح، وأمثل  ابر   على وجوو أوجه قيفور   ا ا م  وفح اإلجراتا  القانون  



A/HRC/WG.6/34/IRN/2 

GE.19-14874 6 

 (3٩)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 

وحثت ون  حقوق الطهي الدول  على ضمان عد  ترك تهسم وتنه اذ تشاريضامتا لسالط   -٢8
 ر(٤٠)القضات التقديري  الواسض  وون إ ح  من يل   من تدريا ومباوت توج ه   تهسمي 

اصااا  املضااق همهورياا  إيااران اإلسااالم   عاان قلقااه إ ات ناال االنتها ااا  وأعاارب املقاارر  -٢٩
املبلغ عنها املتضلق  اب ا م  وفح ا  اوب وا ا ما  الضاولا    الدولا ، وخبا ا    حاّح املادافضا 
عن حقوق اإلنسان والنقاب ا واليفةه ا والسةنات الس اس ا وسةنات الرأي وأعضات املضارضا  

قل اااا  واوماعاااا  الدين ااا  والرعاااا  ا جاناااا وم ووجاااع اونسااا  ر و ثاااماً ماااا اتسااا  ومجاعاااا  ا 
الاااانمل ابالعتقاااااب التضسااااهعي واحلاااابس االنهااااراوي لهاااارتا  طويلاااا ي واالسااااتةوابي واحلرمااااان ماااان 
إم ان ا  االتيفااب سةااا  هتااره املااّته ، وال سا ما أ ناات مرحلاا  التةق احي وا ا مااا  القيفام  الااق 

يُنشاار بضاادها احل اا  اليفاااور أو يُقااّد   تاب اااًي وإ اادار عقااواب  ابلسااةن لهاارتا  طويلاا    وراً مااا
ابإلعدا  بناًت على مت  ابلتةساس أو متضلقا  اب مان القاومعر و   ثام مان احلااال ، حاد ت  أو

هذه ا ناا   س اق حما    وري ، أفاو  التقارير  هنا مسؤول  عن  الب   أح ا  اإلعادا  علاى 
 ر(٤١)س الب ا   املتوفر أسا
و  اار  جمموعاا  ماان امل لهااا بااوال     إطااار اإلجااراتا  اصا اا  أن علااى الدولاا  أن  -3٠

تهرج فوراً عن ا ام   واملدافض  البار   عن حقوق اإلنسان نسرين ساتووه مان الساةن ريثماا  اري 
ال  التةار  واالعتقاااب اساتضرال إوانتهاا وعقوبتهاار وحالا  السا د  سااتووه مثااب علاى ا و و حاا

 ر(٤٢)واالحتةا  الق يتضرل هلا حمامو حقوق اإلنسان واخي الدول    ا  هر ا خم 
ووعاات جمموعاا  ماان امل لهااا بااوال     إطااار اإلجااراتا  اصا اا  الدولاا  إ  التضة ااي  -3١

اما ، رات ل ف ونرجس حممادي مان احليفاوب علاى الرعايا  اليفاة   املال - بتم ا   انا   اري
 - و  ار اصاربات أن حالا  السا د    ااري اًرو رر  النداتا  املوجه  مان أجاي اإلفاراج عنهماا فاور 

رات ل ف والس د  حممدي نو ج للضديد من التقارير الوارو  املتضلق  ابحلرمان مان الضاالج والرعايا  
لضاااالج والرعايااا  املالاماا  لرفاااراو املسااةونا واخاااي الدولاا ، وحثاااوا السااالطا  علااى  هالااا  تقاادمي ا

وأعربااااات جمموعااااا  أخااااار  مااااان امل لهاااااا باااااوال     إطاااااار  ر(٤3)املالاماااااا إ  مج اااااع ا تااااااجا
اإلجااراتا  اصا ااا  عااان قلقهاااا الشاااديد  ن الدولااا  ال تاا اب ظااار  ا تةااا ين مااان الرعايااا  اليفاااة   

 ر(٤٤)املالام 
ى  اااض د املمارسااا ، وحثااات اومض ااا  الضامااا  الدولااا  علاااى التق ّاااد،   ناااص القاااانون وعلااا -3٢

ابلضما   اإلجراا   الق ت هي مضايم ا ا م  الضاول ، سا    لل احليفوب   الوقت املناسا 
على التمث ي القانوين الذي هتاره الهرو منذ وقت االحتةا  وط لا  مراحاي ا ا ما  واالسات ناحت، 

  القاسا   أو الالإنساان   أو واحلح   عد  التضارل للتضاذيا و امه مان ضاروب املضاملا  أو الضقوبا
امله ن ، والنار   اإلفراج ب هالا  و ام  لال مان الشاروا املضقولا  لعفاراج عان ا تةا    انتااار 

 ر(٤٥)حما مته
ماااان اً وأو ااااى املقاااارر اصااااا  املضااااق همهورياااا  إيااااران اإلسااااالم   الدولاااا ل  ن تقااااد  م يااااد -33

رياات ظق قااا  مسااتقل  وفورياا  وفضالاا  عقااا وروو املضلومااا ، سااا    لاال مضلومااا  عّمااا إ ا ُأج
اوعاتا  ابلتضذيا و مه من سوت املضامل ، وأن تقد  نتااج هاذه التةق قاا  ف ماا هاّص ضامان 

 ر(٤6)مساتل  اونا ، وتضويض الضةا  وإنيفافه ، وضمان إجراتا  ا ا م  الضاول 
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أنااه ال ينب ااع للة وماا  أن تهااول ورأ  املقاارر اصااا  املضااق همهورياا  إيااران اإلسااالم    -3٤
و رر  املقارر  اصا ا  الساابق   ر(٤٧)مسؤول تها عن محاي  احلح   احل ا  إ  أقرب أقرابت الضةا 

املضن ااااا  همهوريااااا  إياااااران اإلساااااالم   التو ااااا    ن تل اااااع الدولااااا  ا اااااا   الثوريااااا  وا اااااا   الدين ااااا  
مااي املضااق ابالحتةااا  التضسااهع عقااا   رتااه يتما ااى مااع التو اا ا  الااق قاادمها الهريااح الضا سااا

 ر(٤8)٢٠٠٤للدول    

 (٤٩)احلرايت األساسية -٣ 

ظلت ون  حقوق الطهي تشضر ابلقلح إ ات استمرار التم    ضاد أفاراو ا قل اا  الدين ا ،  -3٥
القلح  وال س ما الق ال تضرتحت  ا الدول ، سا    لل ا قل   الدين   البهاا  ر وأعربت اللةن  عن

 ر(٥٠)بوجه خا  إ ات مضايق  البهاا ا وأطهاهل  وذويهه  وسةنه ، بسبا وينه 
الدعاي  ”وأعربت اللةن  عن قلقها إ ات تقارير ته د  ن اوراا  املرتبط  اب تو  من قب ي  -36

ااار بوضاااوح، و  ااان أن تساااتوجا الساااةن  “إهانااا  اإلساااال ”أو  “ضاااد الدولااا  ال تضااارأحت وتهسأ
واولد، بي حىت اإلعدا ، مماا عاد مان حاح ا طهااب   حريا  التضبامر وأعربات اللةنا  عان قلقهاا 

املشاار     ”و “الضضوي    منام   م مشاروع ”إ ات التهسم الهضهال وراا  من قب ي اً أيض
 ر(٥١)  حري  ت وين اومض ا  والتةمع السلمعمما ينتهل حح الطهي  “امع  م قانوين

وأعرباات اللةناا  عاان قلقهااا إ ات انتشااار الرقاباا  علااى املضلومااا ، باانص القااوانا املناماا   -3٧
 ن أي مضلومااا ، سااا ف هااا املضلومااا   اام الضااار ، اً لليفااةاف  واإلنرتنااتر وساااورها القلااح أيضاا
 ر(٥٢)  ن تق  دها ابس  ا من القومع وون مربر

 و  ر املقرر اصا  املضق همهوري  إياران اإلساالم   أناه خاالب السانوا  الاثاليف الساابق ، -38
 ورو أن احل وم  أ لقت سبض  ماليا عنوان على الشب  ، سا    لال ف سابوك، وتاويرت وإنساتا را 

، ٢٠١٧واملواقاااع الشاااب    وماعاااا  حقاااوق اإلنساااان واملضارضااا  الس اسااا  ر و   ب/أ ساااطس 
ا لااس ا علااى للهضااات اإلل اارتوين لااواا  ماان  اااهنا أن تضااّ   قاادرا  املراقباا ، وتُلاا   وسااااي  وضااع

 ر(٥3)التوا ي االجتماعع ومنيفا  الرتاسي بنقي خواو ها إ  الدول  أو مواجه  أوامر احلةا
و  اااار املقاااارر اصااااا  املضااااق همهورياااا  إيااااران اإلسااااالم   أن االحتةاجااااا  الااااق جاااار   -3٩

 ااان   ٢٠١8 ااانون الثاين/يناااير   ٩إ   ٢٠١٧ ااانون ا وب/ويساامرب   ٢8ماان اً يوماا ١٢ خااالب
وانتشر  على نطااق الدولا ر  ٢٠٠٩على نطاق مل يسبح له مث ي منذ االنتعااب  الرائس   لضا  

وأ اااار  التقاااارير إ  أن أساااباب االحتةاجاااا  علااات الساااعل الضاااا  علاااى البطالااا  والتضاااع  
 ١3٩٧ناااااادلضت عقااااااا نشاااااار م  ان اااااا  احل وماااااا  للساااااان  الهارساااااا   وارتهاااااااع ت ااااااال ف املض شاااااا  وا

(ر وبلغ املقاررل اصاا  الضدياد مان التقاارير الاق تشام ٢٠١8  ار/مارس  - ٢٠١٧)  ار/مارس 
 ٢٢قمااع الضن ااف للمةتةااا ماان جانااا قااوا  ا ماان، ممااا أو  إ  مقتااي مااا ال يقااي عاان الإ  

ت اصسااااار   ا رواح   هاااذه االحتةاجاااا  وأعااارب ا ماااا الضاااا  عااان اسااات ااه إ ا ر(٥٤) عيفااااً 
 ر(٥٥)وحّث على احرتا  احلّح   التةمع السلمع واحلح   حري  التضبم

وحاّث مهااول ا ما  املتةااد  السااامع حلقاوق اإلنسااان الساالطا ى اإليران ا  علااى التضامااي  -٤٠
لتيفااااااعد الضناااااف ماااااع موجااااا  االحتةاجاااااا  الاااااق عمااااات أرجاااااات الدولااااا  بضنايااااا   اااااديد  انبااااااً 
 ر(٥6)واالضطرااب ، وعلى التةق ح   مج ع الوف ا  واإل ااب  اصطم  الق وقضت
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وحثت جمموع  من امل لها بوال     إطار اإلجراتا  اصا   السلطا  على ضابل  -٤١
الااانهس والااارو املتناساااا   جهووهاااا الرام ااا  إ  السااا طر  علاااى االحتةاجاااا ، وحيفااار اساااتعدا  

ها ا وىن، واالحرتا  التا  حلقاوق اإلنساان اصا ا  اب تةاا، ساا    لال حقها    القو    حد
 ر(٥٧)احل ا ، وحري  التضبم والتةمع السلمع

وأعربااات ونااا  حقاااوق الطهاااي عااان ابلاااغ القلاااح إ ات ماااا يااارتوو مااان قماااع املناماااا   ااام  -٤٢
ن حقاااااااوق الطهاااااااي احل وم اااااا  الضاملااااااا    جماااااااب حقاااااااوق الطهاااااااي، وإ ات مضااااااايق  املااااااادافضا عاااااا

واضااطهاوه ر وحثاات اللةناا  الدولاا  علااى وضااع حااد لقمااع املنامااا   اام احل وم اا  الضاملاا    
جماااب حقااوق الطهاااي وعلااى حماساااب  املسااؤولا عاان مضاااايق  النا ااطا   جمااااب حقااوق اإلنساااان 

 ر(٥8)واضطهاوه 

 حظر مجيع أشكال الرق -٤ 

ما  الت ون  حقوق الطهي تشضر ابلقلح إ ات استمرار مسال  االاار اب  عا  الذين  -٤3
سن  من الضمر وب ضه ، وال س ما الهت ا  اليف ما  القاوما  مان املنااطح الريه ا ،  ١8ه  وون 

عاان االاااار ابلهت ااا  ماان  ، فضااالً “ اا  ه”أو  “الاا واج املؤقاات”ح ااث يت ساار  لاال عاان طريااح 
 ر(٥٩)اخي الدول  أو ب ضهن أو إرساهلن إ  أسرهنبلد  لث إ  و

وأو اات اللةناا   ن تضااع الدولاا  باارامج وس اسااا  متاادحت إ  وقاياا  ا طهاااب الضااةا   -٤٤
وتضاف ه  وإعاو  إوماجه    ا تمع، سن ف ه  الضرااس ا طهاب، وفقااً للو ااح الاق اعُتماد    

 ي(6٠)سع لرطهاب   رال ااري املؤعرا  الضامل   مل افة  االست الب اون

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (6١)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

ال ياا اب املقاارر اصااا  املضااق همهورياا  إيااران اإلسااالم   يتلقااى أيضاااً تقااارير عاان ذويااف  -٤٥
و، سبح وأن أبلغل املقرر اصا  عن إوانا  أعضاات قاو  النقااب  الضمال   واعتقاهل ر و  هذا اليفد

  نقااب  املدرسا ونقااب  سااقع احلافال  والنقااب  الضمال   الضام  وساةنه ، علاى أسااس 
 ر(6٢)امتاما  تتضلح  مور منها ا من القومع والدعاي  وتضط ي الناا  والوائ  الضاّما

ن اإلسااااالم   إ  الشااااوا ي املتضلقاااا  ابرتهاااااع وأ ااااار املقاااارر اصااااا  املضااااق همهورياااا  إياااارا -٤6
مضدال  التضع ، وظروحت الضمي، والتاخر   وفع ا جور أو عد  وفضها، ومستو   املض شا ، 
والو وب إ  فر  الضمي وال ذات والرعاي  اليفاة   وامل ااهر و  ار أن النااس مان خمتلاف قطاعاا  

 ر(63)يفانع، احتةوا   مج ع أحنات الدول ا تمع، من سااقع الشاحنا  إ  املدرسا وعماب امل

 (6٤)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 

الحت اجااااا    ااااامالً اً أو اااات اللةناااا  املضن اااا  ققااااوق الطهااااي  ن اااااري الدولاااا  تق  ماااا -٤٧
ا طهاااب ماان امل  ان اا  وذيفاا ص مااوارو  اف اا  ف هااا، ماان أجااي إعماااب حقااوق ا طهاااب، وال ساا ما 

املعيفيفااا  للقطاعاااا  االجتماع ااا  ومضاوااا  أوجاااه التبااااين ابالساااتناو إ  املؤ ااارا    و  امل  ان ااا  
 ر(6٥)املتضلق  ققوق ا طهاب
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والحاااات اللةناااا  املضن اااا  ققااااوق ا  اااعا   وي اإلعاقاااا  بقلااااح االفتقااااارل إ  التاااااما  -٤8
اليفااااةع بضااااد املسااااتو  ا ساسااااع لر ااااعا   وي اإلعاقاااا  الااااذين ال يسااااتوفون  ااااروا  ااااه  

 ر(66)أو  ه  الشهدات“ ات ا اربا املضاقاقدم’’

 (6٧)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٣ 

الحات ون  حقوق الطهي أن   ر او اتا  متةل     احلال  االقتيفاوي  واالجتماع    -٤٩
اليفضب  السااد    الدول ، وهو ما  انت له تداع ا  على عتع ا طهااب ققاوقه ، وال سا ما   

وقااد  اارر  مناماا  ا ماا  املتةااد  للطهولاا  )ال ون ساا ف(  ر(68)االقتيفاااوي - جتماااععا اااب اال
تلل املالحا ، وأ ار  إ  أن اوا اتا  املهروضا  علاى امليفاارحت، والانا  املال ا  والشاةن أو  
إ  ناادر  ا ووياا  او ااد  املنقااذ  للة ااا ر و اناات   ر اواا اتا  أ ااد علااى ح ااا  الهقاارات واملرضااى 

 ر(6٩)وا طهابوالنسات 
والحاااأل ا ماااا الضاااا  أن الدولااا  عا ااات  اااضواب  مت اياااد    االقتيفااااو بهضاااي عواماااي  -٥٠

هبطااات  -قباااي أن تساااتقر ماااؤخراً  -واخل ااا  وخارج ااا ر إ  ورو أن ق مااا  الضملااا  الوطن ااا  اإليران ااا  
 ، ممااا رفاااع ت ااال ف االساااتماو بشااد ر و  هاااذا السااا اق،٢٠١8  املاااا  عاااا   6٠بنسااب  بل ااات 

تدهور  القدر  على ظمي ت ال ف الرعاي  الطب  ر ووفقاً لبضض ا وساا ا  او    الطب  ، يلقى 
 ر(٧٠)املرضى امليفابون ابلشلي الرعا   ضواب    احليفوب على الضالج بسبا ت لهته املرتهض 

والحات مهوض  ا م  املتةد  السام   حلقاوق اإلنساان أن الضاوو  إ  فارل اوا اتا   -٥١
ماان  اااهنا أن تااؤوي إ  تهاااق  اليفااضواب  االقتيفاااوي  الااق تااؤ ر  ٢٠١8تشاارين الثاااين/نوفمرب   

 ر(٧١)على التمتع ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماع  
وأعربااات ونااا  حقاااوق الطهاااي عااان قلقهاااا إ ات ارتهااااع مضااادال  الهقااار   بضاااض املنااااطح  -٥٢

 ات الااااروحت املض شااا   السااا      املتعلهااا ر وعلاااى وجاااه اصيفاااو ، أعربااات اللةنااا  عااان قلقهاااا إ
إ  اصدما  ا ساس   اً املناطح املاهول  عاو  اب قل ا  الضرق  ، الق تهتقر   بضض احلاال  عام

 مثي ال هرابت، أو السبا  ، أو  ب   ا اري، أو النقي الضاا  أو املرافاح الطب ا  أو املادارس، ا مار
الذي يؤ ر سالب اً بشا ي مبا ار علاى حقاوق ا طهااب الاذين يض شاون   تلال املنااطحر وأو ات 
اللةناا   ن تضاا   الدولاا  ماان جهووهااا قيفااد موا اال  احلااد ماان الهقاار والهقاار املاادقع، وال ساا ما   

 ر(٧٢)املقاطضا  الق تقطنها ا قل ا  الضرق  ، مثي س ستان وبلو ستان، وخو ستان و روستان

 (٧3)حلق يف الصحةا -٤ 

اً عاماا ١٥أعرباات وناا  حقااوق الطهااي عاان القلااح  ن احلمااي املب اار للهت ااا  وون ساان  -٥3
أو  إ  ارتهاع مضدال  وف ا  ا مها  والرضع، وأن استثمارا  الدول   م  اف     الض اوا  

 ر(٧٤)اليفة   و مها من املرافح   املناطح الريه   الناا  
ن قلقهااااا إ ات اآل ر الساااالب   الااااق ذلههااااا عمل ااااا  اإلعاااادا  الضلن اااا  وأعرباااات اللةناااا  عاااا -٥٤

 ر(٧٥)املستمر  قضور ا طهاب على  ةته  الضقل   ورفاهه 
وأعرباات اللةناا  عاان قلقهااا إ ات التقااارير الااق ته ااد  ن املثل ااا  واملثل ااا وم ووجااع امل ااي  -٥٥

ماان ا طهاااب يتضرضااون لليفاادما   اونسااع وم ااايري اهلوياا  اونسااان   وحاااملع  ااها  اونسااا
 ر(٧6)“عالجه ”ال هرابا   واحلقن ابهلرمو   وا ووي   ا  التا م النهساين القوي قيفد 
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 (٧٧)احلق يف التعليم -٥ 

ورحبت ون  حقوق الطهي ابلتقد  ا ر    جمااب التضلا  ، ساا    لال ارتهااع مضادال   -٥6
 ارتهااع ثانوي ر ب د أن اللةن   اضر  ابلقلاح إ ات ماا يلاع( )أ(التةاق ا طهاب ابملدارس االبتداا   وال

مضاادال  تساارب الهت ااا    املاادارس الريه اا  عنااد بلااو هن ساان البلااون، وا طهاااب املنةاادرين ماان 
أ ااي عاار)ي و)ب( الق ااوو املهروضاا  علااى حااح الهت ااا    التضلاا  ، ق اا  ا ااا   إ ا تبااا للاا وج 

ي و)ج( عااد  تااوافر “احل ا ساار  أو مااع  رامتااه أو  راماا   وجتااهيتنااام مااع ميفاا”أن تضلاا   ال وجاا  
 ر(٧8)التضل   ابلل ا  ا  ل   لرقل ا  اإل ن  ، مثي اآل ري  وال روي  والضرب   ول ا  أخر 

و  اااار  ال ونسااااا و أن تشااااريضا  الدولااااا  ال تااااانص علااااى جمان ااااا  وإل ام اااا  التضلااااا   قباااااي  -٥٧
 ر(٧٩)الرا س ا لضد  التةاق ا طهاب ابملدارس مها الهقر واإلعاق االبتدااع، وأن السببا 

و  ر  ال ونس و أن على الدول  أن تشاةع علاى عدياد فارت  التضلا   اإلل اماع االبتادااع  -٥8
سااانوا  علاااى ا قاااي وأن ُظاااديف تااادر  اً مرحلااا  التضلااا   ماااا قباااي االبتااادااع ملاااد   ٩والثاااانوي إ  

للشااروا الااوارو    إطااار اً وفقاا ،ساان  ماان التضلاا   جمااا ً  ١٢عاان  تقااي عاان ساان  واحااد  فضااالً  ال
ي وأن ت يااد ماان اوهااوو الرام اا  إ  توساا ع نطاااق التضلاا   ٢٠3٠الضمااي اصااا  ابلتضلاا   حااىت عااا  

للةم ع، وال س ما   املناطح الريه  ، وتقلي من عادو املنقطضاا عان الدراسا ي وأن تضتماد تادابم 
 ر(8٠)  وتض ي  ا تساب املهارا  ا ساس   للةم ع امل  للقضات على ا م 

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -دال 
 (8١)النساء -١ 

أعربااات جمموعااا  مااان امل لهاااا باااوال     إطاااار اإلجاااراتا  اصا ااا  عااان قلقهااا  الباااالغ  -٥٩
إل هاا أمار مارتبل إوان  الس د  ستووه واحل ا  بساةنها، و  اروا أن احتةا هاا والاته  املوجها   إ ات

على ما يبدو بضملها حمام ً    جماب حقوق اإلنساان، وال سا ما بتمث لهاا مادافضا  إيران اا  عان 
حقااااوق اإلنسااااان أُلقااااع علاااا هن القاااابض الحتةاااااجهن ساااالم اً علااااى قااااوانا تُلاااا   النسااااات ابرتاااادات 

 ر(8٢)احلةاب
 اا ما  منااذ وأعرباات وناا  حقااوق الطهااي عاان قلقهااا  ن فاارل احلةاااب علااى فت ااا   -6٠

مااان  ١٤للمااااو  اً خطااام اً الساااابض  مااان الضمااار بيفااارحت الناااار عااان انتماااااهن الاااديق يشااا ي خرقااا
 ر(83)االتهاق  

و  ر املقرر اصا  املضق همهوري  إياران اإلساالم   أناه  اان يضتا  ، أ ناات واليتاه، وراسا   -6١
ى النسااات والهت ااا  ور اااد تقااارير ته ااد بوجاااوو قواعااد ع   ياا  متضلقااا  فواب اللباااس املهروضاا  علااا

االنتها اااا  امل عومااا  حلاااح النساااات ا ااااهرا  بااارفض احلةااااب اإلل اماااع   حريااا  الااارأي والتضبااام 
 ر(8٤)واإلبالن عن هذه االنتها ا 

اً والحأل املقرر اصا  املضق همهوري  إيران اإلسالم   أن املرأ    الدول  ال علل حقوقا -6٢
اج، أو الطالق، أو حضاان  ا طهااب، أو املامايفر فلار واج حاح   مساوي  حلقوق الرجي   ال و 

الطاااالق ال يقباااي اوااادبر ب نماااا ال   ااان للمت وجاااا  احليفاااوب علاااى جاااوا  ساااهر وون إ ن مااان 
 ر(8٥)أ واجهن
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وأعرباات وناا  حقااوق الطهااي عاان أسااهها  ن الدولاا  تساام  هماااع الهت ااا  اليفاا ما   -63
 ااام اً أخااار  مااان اإلياااذات اونساااع  طهااااب أ ااا ر سااان االً سااانوا  قمريااا  وأن أ ااا  ٩ابتااادات مااان 

مان القاانون املادين، الاق تار   ال وجاا   ١١٠8جمرأم ر وأعربت اللةن  عن ابلغ القلح  ن املااو  
على الوفات ابالحت اجا  اونس     واجهن   مج اع ا وقاا ، تضارل الضارااس الطهاال  صطار 

ال وجعر وحثت اللةن  الدول  على إل ات مج اع ا ح اا  الضنف اونسع، سا    لل اال تيفاب 
القانون   الق أت ن ابالعتدات اونسع على ا طهاب أو تت اضى عنه أو تؤوي إل ه، وضمان تقدمي 

أن ترفع السان القانون ا  للضالقاا  اً إ  الضدال ر وينب ع للدول  أيضاً املضتدين على ا طهاب جنس 
 ر(86)سن  وأن اّر  اال تيفاب ال وجع ١6اونس   ابلرتاضع إ  

وأعربت اللةن  عن قلقها  نه على الر   من أن تشويه ا عضات التناسل   ا نثويا  جمارأ   -6٤
ماان قااانون الضقااواب  اإلسااالمع، ال تاا اب هااذه املمارساا  ُااار  علااى أعااداو   663سقتضااى املاااو  

اه، وإياااال ، ولورساااتان، وهرم  اااانر  بااام  مااان الهت اااا     روساااتان، و ااارب أ رب ةاااان، و رمنشااا
وحثت اللةن  الدول  علاى اذاا  تادابم فضالا  لوقاف ممارسا  تشاويه ا عضاات التناسال   ا نثويا    

 ر(8٧)مج ع أحنات الدول 
وأعربات اللةنا  عان ابلاغ القلاح إ ات اسااتمرار التم  ا  ضاد الهت اا    تشاريضا  الدولاا ،  -6٥

يااااد ماااان جوانااااا احل ااااا ، مثااااي املضاملاااا  التم   ياااا  ضااااد الهت ااااا    و  املمارساااا  الضمل اااا    الضد
الضالقا  ا سري ، و  ناا  الضدال  اوناا  ، وحقاوق املل  ا ، والتضاويض عان الضارر البادين، مان 

 ر(88)با أمور أخر 
وأعربت اللةن ، إ  جانا ال ونس و، عان ابلاغ قلقهاا  ناه   إطاار تشاريضا  الدولا ،  -66

وأعربات اللةنا   ر(8٩)يا  اإلل ام ا  للاذ ور علاى الهت اا ، وهاو ماا يتضاارل ماع االتهاق ا هناك الوال
 اااديد  علاااى عتاااع اً  ن القوالاااا النمط ااا  اونساااان   والقااا   ا بويااا  تضاااع ق اااوواً عااان القلاااح أيضااا

 ر(٩٠)الهت ا  ققوقهن سوجا االتهاق  
وأعرباات اللةناا  املضن اا  ققااوق ا  ااعا   وي اإلعاقاا  عاان قلقهااا إ ات التم  اا  املتقاااطع  -6٧

واملتضاااادو ا  اااا اب الااااذي تتضاااارل لااااه النسااااات والهت ااااا   وا  اإلعاقاااا ، سااااا    لاااال تضرضااااهن 
ملعتلاف أ اا اب الضنااف اونسااين، وإ ات عااد  وجااوو س اسااا  عاما  متاادحت إ  ضاامان تطااورهن 

 ر(٩١)وتقدمهن وعّ نهن
والحااأل املقاارر اصااا  املضااق همهورياا  إيااران اإلسااالم   أن التم  اا  ضااد املاارأ    سااوق  -68

الضمااي مسااتمرر إ  يقااّنن القااانون املاادين التم  اا    الدولاا ، ف منااع املاارأ  ماان الضمااي   مهاان مض ناا  
مناع  وجاامت  مان ابستثنات تلل الق تُضترب  مناسب  للمرأ   هن اً وبدن اً ر و ّ ن ا  واج أيضاً مان 

 ر(٩٢)الضمي   مهن حمدو  ظت ظروحت مض ن 

 (٩3)األطفال -٢ 

أعربت ونا  حقاوق الطهاي عان قلقهاا الشاديد  ن سان الر اد ال تا اب عناد سان البلاون  -6٩
سااان  قمريااا  للهت اااان، ا مااار الاااذي ياااؤوي  ١٥و سااانوا  قمريااا  للهت اااا  ٩وهاااع  اً،ا ااادو  ساااله

 ون هاذه السان إ  احلرماان مان احلمايا  سوجاا االتهاق ا ر وحثات ابلهت ا  والهت ان الذين يتةاو 
اللةنا  الدولاا  علاى إعاااو  الناار، ماان ابب االساتضةاب وا ولوياا ،   تشاريضامتا ماان أجاي ضاامان 
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ساان  ماان الضماار، وون اسااتثنات، أطهااااًل وهلاا  مج ااع  ١8اعتبااار مج ااع ا  ااعا  الااذين هاا  وون 
 ر(٩٤)احلقوق املنيفو  عل ها   االتهاق  

ساان   ١3وأعرباات وناا  حقااوق الطهااي عاان ابلااغ قلقهااا ماان أن ساان الاا واج، ا اادو     -٧٠
للةقوق املنيفو  عل هاا   االتهاق ا ، وتضارل اً ابل اً سن  للهت ان، تش ي انتها  ١٥و للهت ا 

ا طهاب، خا ا  الهت اا ، صطار الا واج القساري واملب ار واملؤقات، ماع ماا يرتتاا علاى  لال مان 
وخ ماا  هناا ا  علااى  اة  الباادن والضقااي ونااهماار وحثاات اللةنا  الدولاا  علاى رفااع الساان  عواقاا

سااان ، واذاااا  مج اااع التااادابم الال مااا   ١8القانون ااا  الااادن ا للااا واج ل اااي مااان الهت اااا  والهت اااان إ  
 ر(٩٥)مع الت اما  الدول  سوجا االتهاق  اً للقضات على  واج ا طهاب عش 

الطهي الدول  على أن تض اد الناار   تشاريضامتا ب  ا  حاار مج اع أ ا اب وحثت ون  حقوق  -٧١
 الضقاب البدين ب ض النار عن ال رل منها، ساا    لال الضقااب مان اآلابت وا و ا ات واملدرساا،

 مان  لال ا  ا اب اإل اب ا   ام الضن ها  والقااما  علاى املشاار     ترب ا  ا طهااب وأن تض   بدالً 
 وأو ت اللةن  املضن   ققوق ا  عا   وي اإلعاقا   ن تسان الدولا  تشاريضا  ر(٩6)وأتويبه 

 ر(٩٧)ظار مج ع أ  اب الضقاب البدين لرطهاب  وي اإلعاق  وظم ه  من هذه املمارسا 
من القانون املادين املتضلقا  قضاان   ١١6٩وما  الت ون  حقوق الطهي قلق   ن املاو   -٧٢

نااع ا  ماا  ماان مراعااا  ميفاااحل الطهااي الهضاالى، وأ ااد  ماان جديااد أن ا طهاااب بضااد الطااالق ع
 ر(٩8)حس  مسال  احلضان  على أساس سن الطهي فقل إجرات تضسهع وع   ي

وأعربااات اللةنااا  عااان قلقهاااا الشاااديد إ ات الضااادو ال بااام مااان ا طهااااب الاااذين يضملاااون    -٧3
اليفناع  ، وون ارتدات مالبس واق   ظروحت خطر ، مثي مجع القمام ، و  أفران اآلجر والور ا  

سان   ١8وحثت اللةن  الدول  على حاار تشا  ي ا طهااب الاذين ها  وون  اًرو جور متدن   جد
 ر(٩٩)من الضمر   ظروحت خطر  متدو اليفة  البدن   أو الضقل   أو ا خالق   لرطهاب وسالمته 

يض شااااون   الشااااوارع، وأعرباااات اللةناااا  عاااان قلقهااااا ماااان أن بضااااض ا طهاااااب ال ي الااااون  -٧٤
ويتضرضااااون   اااا اب خمتلهاااا  ماااان االساااات الب االقتيفاااااوي، ويتضاااااطون املعاااادرا ، ويضااااانون ماااان 
االعتاادات اونسااع واالساات الب اونسااع ماان جانااا اومهااور وأفااراو الشاارط  ويضاادون أ ثاار عرضاا  

 ر(١٠٠)صطر اإل اب  بهموس نقص املناع  البشري /اإليد 

 (١١٠)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 

سا ما  أو ت اللةن  املضن   ققاوق ا  اعا   وي اإلعاقا   ن تاواا  الدولا  تشاريضامتا، وال -٧٥
(، مااع االتهاق ا  علاى أساااس ٢٠٠٤القاانون الشاامي املتضلاح قماياا  حقاوق ا  اعا   وي اإلعاقا  )

 نااو ج حقااوق اإلنسااان لااذوي اإلعاقاا ، وأن ت ااّف عاان اسااتعدا  امليفااطلةا  الااق تنطااوي علااى
 ر(١٠٢)انتقا  عند اإل ار  إ  ا  عا   وي اإلعاق ، سا    لل   القانون اونااع اوديد

وأعربااات اللةنااا  عااان قلقهاااا إ ات عاااد  االعااارتاحت بل ااا  اإل اااار  الهارسااا   وقلااا  املرتمجاااا  -٧6
مها الشهويا بل   اإل ار ، وأو ت  ن تضرتحت الدول  بل   اإل ار  الهارسا    ل ا  رة ا  وابساتعدا

  املدارس، وأن تقو ، ابال رتاك مع مناما  اليف ، إبنشات  ل   للتيفديح على جوو  خدما  
 ر(١٠3)الرتمج  الشهوي ، وأن ت هي فر  التدريا املستمر للمرتمجا الشهويا بل   اإل ار 
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 (١٠٤)األقليات والشعوب األصلية -٤ 

اإلسالم   عن قلقه إ ات االنتها ا  اوس م  وأعرب املقرر اصا  املضق همهوري  إيران  -٧٧
 لاال أن بضااض ا قل ااا  اإل ن اا    الدولاا  تشاا ي نسااب   ر(١٠٥)حلقااوق ا قل ااا  الدين اا  واإل ن اا 

 ر(١٠6)م وي  مهرط  من ا  عا  الذين يُضدمون أو ُيسةنون
نتماا إ  وأعربت ون  حقوق الطهي عن ابلغ القلح إ ات انتشار التم    ضد ا طهاب امل -٧8

أقل اا  إ ن ا  مثااي عارب ا حااوا ، وا تاراك ا  رب ةاان ا، والبلااو ، وا  اراور وأعرباات عان ابلااغ 
قلقها إ ات تقارير ته د ابستهداحت ه  ا  إنهاا  القاانون والسالطا  القضااا    فاراو هاذه اله اا  

 ر(١٠٧)ابلتوق ف واالحتةا  والسةن والقتي والتضذيا واإلعدا 

 (١٠8)ن والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا املهاجرو  -٥ 

أ ار  ال ون س ف إ  أن الدول  توا ي استضاف  واحد من أ رب امضا  الالج ا    -٧٩
والحاااات ونااا  حقاااوق الطهاااي  لااال ماااع التقااادير، ول نهاااا أعربااات عااان قلقهاااا  ن  ر(١٠٩)الضاااامل

ون على وفع الرسو  املدرس  ، ب نما التضل   جماين لرطهاب اإليران ا، و ن  ا طهاب الالج ا  ربل
مااان الساااهي فيفاااي ا طهااااب عااان أساااره    عمل ااا  الرتح اااي، ماااع عاااد  إ حااا  الهر ااا  للتوا اااي 

 ر(١١٠)رتح يالطضن   قرار ال أو
وحثاااات اللةناااا  الدولاااا  علااااى أن تتعااااذ التاااادابم الال ماااا  لضاااامان تسااااة ي والو  مج ااااع  -8٠

بيفاارحت النااار عاان الوضااع القااانوين لوالااديه  و/أو   االه ، وأن ظاار     لاال، علااى ا طهاااب، 
 ر(١١١)ت ويد أطهاب الالج ا املسةلا وا جانا  م املسةلا بشهاوا  امل الو وون أي  روا

وأو ااات اللةنااا   ن تضااامن الدولااا  التساااة ي الساااريع وم اااع أطهااااب ملتمساااع اللةاااوت  -8١
والالج اااا مااان أجاااي ع  ااانه  مااان الو اااوب إ  مج اااع اصااادما  ا ساسااا  ، ساااا    لااال الرعايااا  

 ن ت هي الدول  لرطهاب  م امليفةوبا مللتمسع اً وأو ت اللةن  أيض راليفة   والتضل   جما ً 
ا احلضان ل واملساعد  القانون   ا ان     إجاراتا  اهلةار ، واحليفاوب علاى املااو  اللةوت والالج 

 ر(١١٢)املالا  وال ذات والرعاي  اليفة   والتضل  

 (١١3) دميو اجلنسية -٦ 

 ٢٠  اار  ال ون ساا ف أن مشااروع قااانون قااد  إ  الربملااان الستضراضااه واملوافقاا  عل ااه    -8٢
يه ااد إبم ان اا  ماان  ا طهاااب املولااووين  مهااا  إيران ااا  ماان  ابت  ،٢٠١8تشاارين الثاااين/نوفمرب 

أجانااا اونساا   اإليران اا  بنااات علااى طلااا ماان أمهااامت ر وسوجااا مشااروع القااانون،   اان هلااؤالت 
ساان  إ ا مل تهضااي ا    لاال ماان قبااي،  ١8ا طهاااب أن يطلبااوا اونساا   اإليران اا  عنااد بلااو ه  ساان 

 ر(١١٤)شا ي أمن  و ريط  أال ت ون لديه  أي م
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