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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والثالثون
 ١٥-٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

جتميع بشأن مجهورية إيران اإلسالمية
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو تق ااارير ه ااا املضاه اادا
ا ي مااوج
واإلجاراتا اصا ا و مهااا ماان و اااح ا م ا املتةااد ا اليفاال  ،وهااو مقااد
تقّداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
()٢()١
اإلنسان
 -٢قدمت مجهوري إيران اإلسالم تقريراً ملنتيفف املاد عاا ٢٠١6
من االستضرال الدوري الشامي()3ر

إطاار اوولا الثان ا

 -3و هااا املقاارر اصااا املضااق قال ا حقااوق اإلنسااان مجهوري ا إي اران اإلسااالم إ أن
نتااج االساتضرال الادوري الشاامي ،الاذي أجاري تشارين ا وب/أ تاوبر  ،٢٠١٤منطلاح سال
للتضاون مع السلطا اإليران ()٤ر
 -٤و عااا  ،٢٠١٧أو اات اللةنا املضن ا ققااوق ا ااعا وي اإلعاقا ن تسااةا
الدولا الطارحت ظهاهااا علاى اتهاق ا حقااوق ا اعا وي اإلعاقا  ،وأن تتعااذ التادابم الال ما
لتوق ع الربوتو وب االخت اري امللةح ابالتهاق وللتيفديح عل ه()٥ر
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 -٥وأو ت اللةن املضن ا ققاوق ا اعا وي اإلعاقا ن تيفادق الدولا علاى اتهاق ا
القضات على مج ع أ اب التم ضد املرأ وعلى بروتو وهلا االخت اري()6ر وأو ى املقرر اصا
املضااق همهوري ا إي اران اإلسااالم وون ا حقااوق الطهااي ن تيفاادق الدول ا علااى اتهاق ا مناهض ا
التضذيا و مه من ضروب املضامل أو الضقوب القاس أو الالإنسان أو امله ن  ،واالتهاق الدول
حلماي حقاوق مج اع الضمااب املهااجرين وأفاراو أساره  ،واالتهاق ا الدول ا حلمايا مج اع ا اعا
من االختهات القسرير وأو ت ون حقوق الطهي ن تيفدق الدول على الربوتو وب االخت اري
امللةح ابتهاق مناهض التضذيا()٧ر وأو ت اللةن أيضاً ،ملوا ل تض ي إعماب حقوق الطهاي،
ن تنا اار الدولا ا التيف ااديح عل ااى الربوتو ا اولا االخت اااريا التهاق ا ا حق ااوق الطه ااي املتضلق ااا
اب رتاك ا طهاب املنا عا املسلة وإبجرات تقدمي البال ا ()8ر
 -6و ةضت اللةن املضن ققوق ا عا وي اإلعاق الدول الطارحت علاى اذاا مج اع
اصطاوا الال ما ماان أجااي التيفااديح علااى مضاهااد مارا ي لت ساام النهااا إ امليفاانها املنشااور
لهاا ااد ا ااعا امل ه ااوفا أو مض اااقع البيف اار أو وي إعاق ااا أخ اار ق ا ارات املطبوع ااا
وتنه ذها أقرب وقت مم ن()٩ر
-٧
الضا
واضا
ظر

و عا  ،٢٠١6حثت ون حقوق الطهي الدول الطارحت علاى إعااو الناار الطاابع
لتةهاهاا علاى اتهاق ا حقاوق الطهاي و اةضت الدولا علاى ساةا ظهاهاا إطاار ماق
ر وأو اات اللةنا ن اضااي الدول ا قوان نهااا ولوااةهااا الداخل ا متمشا مااع االتهاق ا وأن
على علو أح ا االتهاق عند وجوو تنا ع مع القانون الداخلع()١٠ر

 -8وأو ا اات ون ا ا حق ا ااوق الطه ا ااي ن تنا ا اار الدول ا ا التيف ا ااديح عل ا ااى اتهاق ا ا اله ا اااي
املؤرخ ا  ٢3تش ارين الث اااين/نوفمرب  ٢٠٠٧بش ااان التةيف ا ي ال اادوأل لنهق ا ا طه اااب و مه ااا م اان
أ ا اب إعالا ا سار  ،وبروتو اوب الهاااي املاؤر  ٢3تشارين الثااين/نوفمرب  ٢٠٠٧بشاان القااانون
املنطب ا ااح عل ا ااى الت ام ا ااا النهقا ا ا ا ا اااه ا طه ا اااب ،واتهاق ا ا ا اله ا اااي املؤرخا ا ا  ١٩تشا ا ارين ا وب/
أ تااوبر  ١٩٩6اصا ا ابالختيفااا  ،والقااانون الواجااا تطب قااه ،واالعارتاحت ،واإلنهااا والتضاااون
ف ما يتضلح ابملسؤول ا بوي وإجراتا محاي الطهي()١١ر
 -٩و ةضت منام ا م املتةد للرتب والضل والثقاف (ال ونس و) الدولا علاى التيفاديح
على اتهاق محاي وتض ي تنوع أ ا اب التضبام الثقاا وسا ل لتض يا إم ان ا الو اوب إ وساااي
التضبم اصالق واملشار ف ها ،ومن مث اإلسها إعماب احلح املشار احل ا الثقاف ()١٢ر
 -١٠و عااا  ،٢٠١6وعاات اومض ا الضاما الدولا إ ت ث ااف تهاعلهااا مااع ل ااا حقااوق
اإلنسان الدول ابلتضاون ال امي مع املقرر اصا املضق همهوري إيران اإلسالم  ،بوسااي منهاا
االسااتةاب للطلبااا املت اارر الااق قاادمها املقاارر اصااا ماان أجااي ر الدول ا ب ا االضااطالع
ابملهااا املو ل ا إل ااهي وتنه ااذ مج ااع التو ا ا املقبول ا ماان االسااتضرال الاادوري الشااامي جولتااه
ا و لضاا  ،٢٠١٠وجولتااه الثان ا لضاا  ،٢٠١٤مااع مشااار ا تماع املاادين املسااتقي وأ ااةاب
امليفلة اآلخرين مشار امل وفضل عمل التنه ذ()١3ر
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٤

 -١١وأو اات اللةن ا املضن ا ققااوق ا ااعا وي اإلعاق ا ن تنشاان الدول ا ل ا وطن ا
لر ااد تنه ااذ االتهاق ا  ،سشااار مؤسس ا عتثااي املباااوت املتضلق ا سر ا املؤسسااا الوطن ا لتض ي ا
ومحاي حقوق اإلنسان (مباوت ابرياس) ،ساا يتوافاح ماع الهقار ( )٢مان املااو  33مان االتهاق ا ،
وأن ت هي مشار ا عا وي اإلعاقا عمل ا الر اد مشاار ً ما ً مان خاالب املناماا
الق عثله  ،سا يتوافح مع الهقر ( )3من املاو  33من االتهاق ()١٥ر
 -١٢وأو اات ون ا حقااوق الطهااي ن تتعااذ الدول ا تاادابم ماان أجااي اإلس اراع إبنشااات ل ا
مستقل وفقاً ملبااوت ابرياس لر اد حقاوق اإلنساان ،ساا لال ل ا لر اد حقاوق الطهاي قااور
علاى تلقااع ا او ا طهاااب والتةق ااح ف هااا ومضاوتهااا بطريقا تراعااع مشاااعره  ،وأن تضاامن
الوقاات نهسااه خيفو ا الضااةا ومحايتهااا ،وأن تضااطلع نشااط الر ااد واملتابضا والتةقااح ا
اليفل ابلضةا ()١6ر

رابع ا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة و دم التمييز

()١٧

 -١3حثت ون حقوق الطهاي الدولا علاى التضة اي إبل اات قوان نهاا وس اساامتا الاق ع ا ضاد
الهت ااا وا قل ااا الدين ا والضرق ا  ،وأن تضاامن وم ااع ا طهاااب ،بيفاارحت النااار عاان نااوع جنسااه
أو عرقه أو مضتقدامت الدين  ،التمتع ابملساوا احلقوق واحلر امل هول سوجا االتهاق ()١8ر
 -١٤وأعربت اللةن املضن ققوق ا عا وي اإلعاق عن القلح إ ات عد وجوو تضريف
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
و م املبا ر على أساس اإلعاق والتم املتقاطع واملتضدو ،سا لل التم ابلتداعع()١٩ر
 -١٥وأعرباات ون ا حقااوق الطهااي عاان قلقهااا إ ات اسااتمرار التم ا ضااد ا طهاااب املنتمااا إ
أقل ا وين  ،وخبا ا طهاب البهاا ون وا طهاب السان  ،و اذلل ا طهااب املنتماون إ أقل اا
عرق ا ول وي ا  ،وا طه اااب املول ااووون خ ااارج إط ااار ال ا واج ،إ ح ااد م ااا ،وا طه اااب ط ااالبو اللة ااوت
والالج ونر وعالو على لال ،سااور اللةنا ل قلاح ن املثل اا واملثل اا وم ووجاع امل اي اونساع
وم ااايري اهلويا ا اونس ااان وح اااملع ااها اونس ااا م اان ا طه اااب ال ي ال ااون يواجه ااون التم ا ا
بساابا م ا له اونسااع أو هااويته اونسااان حق ق ا ً ااان لاال أ تيفااوراً و ن الساالوك اونسااع
للما اراهقا م اان او اانس الواح ااد ف ااوق س اان املس ااؤول اوناا ا ا احل اااأل يضت اارب جر ا ا يضاقلااا عل ه ااا
بضقواب ترتاوح با اولد واإلعدا ()٢٠ر
 -١6ووعااا املقاارر اصااا املضااق همهوريا إياران اإلساالم الدولا إ أن ت هااي محايا حقااوق
املثل ا واملثل ا وم ووجع امل ي اونسع وم اايري اهلويا اونساان وحااملع اها اونساا عان
GE.19-14874
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وبسن
طريح إل ات القوانا الق تضاقا ا عا على أساس م وهل اونس وهويته اونسان ّ ،
قوانا فضال مل افة التم  ،وحار اإلجراتا الضالج والطب القسري و م الطوع ()٢١ر
 -٢التنمية والبيئة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢٢

 -١٧وأعرباات ون ا حقااوق الطهااي عاان قلقهااا إ ات اآل ر الب ا الضااار لاارب مج ظويااي جماار
النهاار ،و راع ا قيفااا السا ر والتلااويف اليفااناعع مقاطض ا خو سااتان ،وإ ات ا اار الس اليب علااى
عتااع ع اارب ا ح اوا ققه ا مس ااتو مض ش ااع الا ااح و اليفااة ر وأو اات اللةن ا ن تتع ااذ
الدولا تادابم عاجلا للتيفادي ار النشااا اليفاناعع وعمل اا ظوياي جمار النهار خو ساتان
على ال راع واليفة البشري  ،ومن لل التلويف الب ع ونقص امل اه()٢3ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن لى شخصه

()٢٤

 -١8رحااا املقاارر اصااا املضااق همهوريا إياران اإلسااالم بتضااديي قااانون االاااار ابملعاادرا
الااذي وخااي ح ا النهااا  ١٤تش ارين الثاااين/نوفمرب ٢٠١٧ر فوفق ااً للقااانون املض ادأب ،أ اابةت
الضقواب املهروض على جراا خمدرا مض ن تيفي إ مد أقيفاها  3٠سن سةناً ،بضدما ان
يطبح ف ها اإلعدا أو السةن املؤبدر ب د أن القانون املض ّدب أبقى على إل ام احل ابإلعدا
جمموع بم من جراا املعدرا ()٢٥ر
 -١٩و رر ما أعرب عنه من ابلغ القلح سابقاً ف ماا يتضلاح ابساتمرار إعادا ا ارما ا حادايف
الدول ا  ،مااع اإل ااار إ أن مااا ال يقااي عاان أربض ا ماان ا اارما ا حاادايف أعاادموا النيفااف
ا وب من عا )٢6(٢٠١8ر
 -٢٠وأ د جمدواً الشوا ي الق أعرب عنها مهول ا م املتةد السامع حلقوق اإلنسان
ااباا/فرباير  ٢٠١8بش ااان اإلبق ااات عل ااى عقوبا ا اإلع اادا سوج ااا ق ااانون الضق ااواب اإلس ااالمع
املضدب للهت ان البال ا ما ال يقي عن  ١٥سن قمري والهت ا البال ا ما ال يقاي عان  ٩سانا
ابلنسا ااب إ او ا اراا املوجب ا ا للقيف ا ااا أو إقام ا ا احلا ااد مث ا ااي القتا ااي ،أو ال ا ا  ،أو اال تيف ا اااب،
أو الساارق  ،أو السااطو املساال  ،أو الل اواا ،وهااذا مااا يتضااارل مااع أح ااا الضهااد الاادوأل اصااا
ابحلقوق املدن والس اس  ،واتهاق حقوق الطهاي()٢٧ر وأعربات املهوضا الساام عان ابلاغ القلاح
م اان أن الدولا ا توا ااي احل ا ا عل ااى ا طه اااب ابإلع اادا  ،م اارب ً أن الس االطا ق ااد أوان اات فت ااا
وون  ١8س اان م اان الضم اار وأع اادمتهما  ١8ن س ااان/أبريي ٢٠١٩ر وأعرب اات أيض ااً ع اان قلقه ااا
البااالغ إ ات ارتهاااع عاادو ا طهاااب ا اارما ا ااو علا ه ابإلعاادا  -الااذين رسااا ي ياادون علااى 8٥
فرواً  -وبضضه على و ل اإلعدا ()٢8ر
 -٢١وأعربت ون حقوق الطهاي عان أساهها ن الدولا توا اي إعادا ا طهااب وا اعا
ال ااذين ارت ب ا اوا ج ا اراا وه ا ا وون  ١8سا اان ما اان الضما اار ،ر ا ا تو ا ا امتا السا ااابق  ،والضديا ااد ما اان
االنتقاوا الق وجهتها ه اا مضاهادا حقاوق اإلنساانر وحثات اللةنا الدولا بقاو علاى أن
تنهع من ابب ا ولوي القيفو إعدا ل ا طهااب وا اعا الاذين ارت باوا جاراا وها وون ١8
سن من الضمري وأن تتعذ التدابم التشريض الال م إلل ات عقوب اإلعدا ابلنسب إ ا عا
الذين ارت باوا جاراا تساتوجا القيفاا أو احلاد عنادما اانوا وون  ١8سان مان الضمار ،مماا هاو
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منيف ااو عل ااه حال ا ااً ق ااانون الضق ااواب اإلس ااالمع وون ت اارك أي س االط تقديريا ا للمة ااا ي
وأن ذهف مج ع أح ا اإلعدا احلال اليفاور حح جمرما ارت بوا جراا وه وون  ١8سن
من الضمر()٢٩ر وأعرب ا ما الضا أيضاً عن ج عه إ ات إعدا ا طهاب اواحنا()3٠ر
 -٢٢وأعربت اللةن املضن ققوق ا اعا وي اإلعاقا عان قلقهاا ن ا اعا وي
اإلعاقا  ،وال سا ما ا اعا وو اإلعاقا النهسا أو الذهن ا  ،قاد ي ونااون أ ثار عرضا لضقوبا
اإلعاادا بساابا اااب الت س اما اإلجراا ا اإلج اراتا اوناا ا  ،وأو اات ن تتعااذ الدول ا
تاادابم ترمااع إ االستضاض ا عاان عقوب ا اإلعاادا شا ي ماان أ ا اب الضقاااب ،وأن ت هااي عااد
حرمان ا عا وي اإلعاق من احل ا تضسهاً()3١ر
 -٢3وأعربت اللةن املضن ا ققاوق ا اعا وي اإلعاقا عان قلقهاا إ ات نقاص املضلوماا
املتضلق ا 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
أ ا اب االساات الب والضنااف واالعتاادات املرت ب ا ضااد ا ااعا وي اإلعاق ا  ،سااا لاال ماان
خ ااالب ال ش ااف املب اار حل اااال االس اات الب واملع اااطر اصا ا ا ابلضن ااف اونس اااين ض ااد النس ااات
وا طهاب وي اإلعاق ()3٢ر
 -٢٤وأعرباات اللةن ا املضن ا ققااوق ا ااعا وي اإلعاق ا عاان القلااح إ ات قطااع ا ط اراحت
ش ا ي ماان أ ا اب الضقاااب اونااااع ،وو ا ا ااعا الااذين لااديه عاهااا ماان ج ارات هااذا
الضقاااب ،وأو اات ن تت ا الدول ا مباااوت توج ه ا اارع للقضااا ماان أجااي االستضاض ا عاان
عقوب قطع ا طراحت ناواع أخار مان الضقااب ،وم افةا الو ا ضاد ا اعا الاذين لاديه
عاها بدن بسبا قطع أطرافه ()33ر
 -٢٥وأعرباات ونا حقااوق الطهااي عاان قلقهااا ن عاادواً ماان ا طهاااب قتلاوا أو جرحاوا بساابا
ا ل ااا ا رضا الااق ُرعاات خااالب احلاارب الااق اناادلضت بااا الدولا والضاراق اارب أ رب ةااان،
وإيال  ،و روساتان ،و رمنشااه ،وخو ساتان ،وحثات الدولا علاى تطهام مج اع أراضا ها مان ا ل اا
ا رض ومن مج ع خملها احلرب أقرب وقت مم ن ،بدع من املناما الدول ()3٤ر
 -٢6و ّ ار املقارر اصااا املضاق همهوريا إياران اإلساالم الدولا ن انتهاااك القواعاد اآلماار ،
مثااي حااار التضااذيا أو اامه ماان ضااروب املضامل ا أو الضقوب ا القاس ا أو الالإنسااان أو امله ن ا ،
ال ن تربيره على أساس قوانا حمل م منسةم ()3٥ر و ر املقرر اصا أن تقارير متطابقا
تشاام إ وجااوو ناال ماان الض ا ل الباادين أو النهسااع علااى السااةنات اادحت قسااره علااى تقاادمي
ث بضض منها()36ر
اعرتافا  ،بُ ّ
 -٢٧و ب/أ سااطس  ،٢٠١٧أ ااار الهريااح الضامااي املضااق ابالحتةااا التضسااهع إ وجااوو
ناال مضاملا الدولا للمنتمااا إ مؤسسااا رب ا خمتلها مؤيااد للد قراط ا  -وخبا ا م ووجااو
اونسا ا ر وخل ااص الهري ااح الضام ااي إ وج ااوو احتة ااا تضس ااهع ع اادو م اان القض ااا ال ااق تش اامي
م ووجع اونس  ،و ر أن مث نطاً اً يتضلح بسلا الدول حري ل م ووجاع اونسا تضساهاً ()3٧ر
وحث املقرر اصا املضق همهوري إياران اإلساالم الدولا علاى مضاوا الشاوا ي الاق أُبار
س اق احتةا م ووجع اونس والرعا ا جانا الدولا  ،وهاو ماا يشا ي نطااً متوا االً يثام
ابلغ القلح ،وأمثل ابر على وجوو أوجه قيفور ا ا م وفح اإلجراتا القانون ()38ر
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 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()3٩

 -٢8وحثت ون حقوق الطهي الدول على ضمان عد ترك تهسم وتنه اذ تشاريضامتا لسالط
القضات التقديري الواسض وون إ ح من يل من تدريا ومباوت توج ه تهسمي ()٤٠ر
 -٢٩وأعاارب املقاارر اصااا املضااق همهوري ا إي اران اإلسااالم عاان قلقااه إ ات ناال االنتها ااا
املبلغ عنها املتضلق اب ا م وفح ا اوب وا ا ما الضاولا الدولا  ،وخبا ا ح ّاح املادافضا
عن حقوق اإلنسان والنقاب ا واليفةه ا والسةنات الس اس ا وسةنات الرأي وأعضات املضارضا
ومجاعااا ا قل ااا واوماعااا الدين ا والرعااا ا جانااا وم ووجااع اونس ا ر و ث اماً مااا اتس ا
ال اانمل ابالعتق اااب التضس ااهعي واحل اابس االنها اراوي لها ارتا طويلا ا ي واالس ااتةوابي واحلرم ااان م اان
إم ان ا االتيفااب سةااا هتااره املااتّه  ،وال سا ما أ ناات مرحلا التةق احي وا ا مااا القيفام الااق
وراً مااا يُنشاار بضاادها احل ا اليفاااور أو يُقا ّد تاب ااًي وإ اادار عقااواب ابلسااةن لهارتا طويلا
أو ابإلعدا بناتً على مت ابلتةساس أو متضلقا اب مان القاومعر و ثام مان احلااال  ،حاد ت
هذه ا ناا س اق حما وري  ،أفاو التقارير هنا مسؤول عن الب أح ا اإلعادا علاى
أساس الب ا املتوفر ()٤١ر
إطااار اإلجاراتا اصا ا أن علااى الدولا أن
 -3٠و اار جمموعا ماان امل لهااا بااوال
تهرج فوراً عن ا ام واملدافض البار عن حقوق اإلنسان نسرين ساتووه مان الساةن ريثماا اري
اساتضرال إوانتهاا وعقوبتهاار وحالا السا د سااتووه مثااب علاى ا و و حااال التةار واالعتقاااب
واالحتةا الق يتضرل هلا حمامو حقوق اإلنسان واخي الدول ا هر ا خم ()٤٢ر
إطااار اإلجاراتا اصا ا الدولا إ التضة ااي
 -3١ووعاات جمموعا ماان امل لهااا بااوال
بتم ا انا اري  -رات ل ف ونرجس حممادي مان احليفاوب علاى الرعايا اليفاة املالاما ،
و رر النداتا املوجه مان أجاي اإلفاراج عنهماا فاوراًر و ار اصاربات أن حالا السا د ااري -
رات ل ف والس د حممدي نو ج للضديد من التقارير الوارو املتضلق ابحلرمان مان الضاالج والرعايا
املالام ا لرف اراو املسااةونا واخااي الدول ا  ،وحث اوا الساالطا علااى هال ا تقاادمي الضااالج والرعاي ا
إطا ااار
املالاما ااا إ مج ا ااع ا تا اااجا()٤3ر وأعربا اات جمموع ا ا أخا اار ما اان امل لها ااا با ااوال
اإلج اراتا اصا ا عاان قلقهااا الشااديد ن الدول ا ال ت ا اب ظاار ا تة ا ين ماان الرعاي ا اليفااة
املالام ()٤٤ر
 -3٢وحث اات اومض ا الضام ا الدول ا عل ااى التقّااد ،ن ااص الق ااانون وعل اى ااض د املمارس ا ،
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،
واحلح عد التضارل للتضاذيا و امه مان ضاروب املضاملا أو الضقوبا القاسا أو الالإنساان أو
امله ن  ،والنار اإلفراج ب هالا و ام لال مان الشاروا املضقولا لعفاراج عان ا تةا انتااار
حما مته()٤٥ر
 -33وأو ااى املق اارر اص ااا املض ااق همهوريا ا إيا اران اإلس ااالم الدولا ا ل ن تق ااد م ي ااداً م اان
عمااا إ ا أُجرياات ظق قااا مسااتقل وفوريا وفضالا عقااا وروو
املضلومااا  ،سااا لاال مضلومااا ّ
اص ضامان
اوعاتا ابلتضذيا و مه من سوت املضامل  ،وأن تقد نتااج هاذه التةق قاا ف ماا ه ّ
مساتل اونا  ،وتضويض الضةا وإنيفافه  ،وضمان إجراتا ا ا م الضاول ()٤6ر
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 -3٤ورأ املقاارر اصااا املضااق همهوريا إياران اإلسااالم أنااه ال ينب ااع للة وما أن تهااول
مسؤول تها عن محاي احلح احل ا إ أقرب أقرابت الضةا ()٤٧ر و رر املقارر اصا ا الساابق
املضن ا ا همهوري ا ا إي ا اران اإلسا ااالم التو ا ا ن تل ا ااع الدول ا ا ا ا ااا الثوري ا ا وا ا ااا الدين ا ا
سااا يتما ااى مااع التو ا ا الااق قاادمها الهريااح الضامااي املضااق ابالحتةااا التضسااهع عقااا رتااه
للدول )٤8(٢٠٠٤ر
 -٣احلرايت األساسية

()٤٩

 -3٥ظلت ون حقوق الطهي تشضر ابلقلح إ ات استمرار التم ضاد أفاراو ا قل اا الدين ا ،
وال س ما الق ال تضرتحت ا الدول  ،سا لل ا قل الدين البهاا ر وأعربت اللةن عن القلح
بوجه خا إ ات مضايق البهاا ا وأطهاهل وذويهه وسةنه  ،بسبا وينه ()٥٠ر
 -36وأعربت اللةن عن قلقها إ ات تقارير ته د ن اوراا املرتبط اب تو من قب ي ”الدعاي
ض ااد الدولا ا “ أو ”إهانا ا اإلس ااال “ ال تضا اأرحت وته أس اار بوض ااوح ،و اان أن تس ااتوجا الس ااةن
واولد ،بي حىت اإلعدا  ،مماا عاد مان حاح ا طهااب حريا التضبامر وأعربات اللةنا عان قلقهاا
أيضاً إ ات التهسم الهضهال وراا من قب ي ”الضضوي منام م مشاروع “ و”املشاار
امع م قانوين“ مما ينتهل حح الطهي حري ت وين اومض ا والتةمع السلمع()٥١ر
 -3٧وأعرباات اللةن ا عاان قلقهااا إ ات انتشااار الرقاب ا علااى املضلومااا  ،باانص الق اوانا املنام ا
لليفااةاف واإلنرتنااتر وساااورها القلااح أيضااً ن أي مضلومااا  ،سااا ف هااا املضلومااا اام الضااار ،
ن تق دها ابس ا من القومع وون مربر()٥٢ر
 -38و ر املقرر اصا املضق همهوري إياران اإلساالم أناه خاالب السانوا الاثاليف الساابق ،
ورو أن احل وم أ لقت سبض ماليا عنوان على الشب  ،سا لال ف سابوك ،وتاويرت وإنساتا را
واملواقااع الشااب وماعااا حقااوق اإلنسااان واملضارض ا الس اس ا ر و ب/أ سااطس ،٢٠١٧
وضااع ا لااس ا علااى للهضااات اإلل اارتوين لاواا ماان اااهنا أن تضاّ قاادرا املراقبا  ،وتُلا وسااااي
التوا ي االجتماعع ومنيفا الرتاسي بنقي خواو ها إ الدول أو مواجه أوامر احلةا()٥3ر
 -3٩و اار املق اارر اص ااا املض ااق همهوريا ا إيا اران اإلس ااالم أن االحتةاج ااا ال ااق ج اار
خااالب  ١٢يوم ااً ماان  ٢8ااانون ا وب/ويساامرب  ٢٠١٧إ  ٩ااانون الثاين/يناااير  ٢٠١8ااان
على نطاق مل يسبح له مث ي منذ االنتعااب الرائس لضا  ٢٠٠٩وانتشر على نطااق الدولا ر
وأ ااار التق ااارير إ أن أس ااباب االحتةاج ااا عل اات الس ااعل الض ااا عل ااى البطالا ا والتض ااع
وارته ا اااع ت ا ااال ف املض شا ا ا وان ا اادلضت عق ا ااا نش ا اار م ان ا ا ا احل وما ا ا للس ا اان الهارسا ا ا ١3٩٧
ارر اصاا الضدياد مان التقاارير الاق تشام
( ار/مارس  - ٢٠١٧ار/مارس )٢٠١8ر وبلغ املق ل
إ القمااع الضن ااف للمةتةااا ماان جانااا ق اوا ا ماان ،ممااا أو إ مقتااي مااا ال يقااي عاان ٢٢
عيف ااً()٥٤ر وأعاارب ا مااا الضااا عاان اساات ااه إ ات اصساااار ا رواح هااذه االحتةاجااا
احلح التةمع السلمع واحلح حري التضبم()٥٥ر
ّ
وحث على احرتا ّ
اث مهااول ا ما املتةااد السااامع حلقاوق اإلنسااان الساالطا ى اإليران ا علااى التضامااي
 -٤٠وح ّ
م ا ااع موج ا ا االحتةاج ا ااا ال ا ااق عم ا اات أرج ا ااات الدول ا ا بضناي ا ا ا ااديد انب ا ااً لتيف ا اااعد الضن ا ااف
واالضطرااب  ،وعلى التةق ح مج ع الوف ا واإل ااب اصطم الق وقضت()٥6ر
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إطار اإلجراتا اصا السلطا على ضابل
 -٤١وحثت جمموع من امل لها بوال
الاانهس والاارو املتناسااا جهووهااا الرام ا إ الس ا طر علااى االحتةاجااا  ،وحيفاار اسااتعدا
القو حدها ا وىن ،واالحرتا التا حلقاوق اإلنساان اصا ا اب تةاا ،ساا لال حقها
احل ا  ،وحري التضبم والتةمع السلمع()٥٧ر
 -٤٢وأعرب اات ونا ا حق ااوق الطه ااي ع اان ابل ااغ القل ااح إ ات م ااا ي اارتوو م اان قم ااع املنام ااا اام
احل وم ا ا ا الضامل ا ا ا جما ا اااب حقا ا ااوق الطها ا ااي ،وإ ات مضا ا ااايق املا ا اادافضا ع ا ا ان حقا ا ااوق الطها ا ااي
واضااطهاوه ر وحثاات اللةن ا الدول ا علااى وضااع حااد لقمااع املنامااا اام احل وم ا الضامل ا
جماااب حقااوق الطهااي وعلااى حماسااب املسااؤولا عاان مضااايق النا ااطا جماااب حقااوق اإلنسااان
واضطهاوه ()٥8ر
 -٤حظر مجيع أشكال الرق
 -٤3ما الت ون حقوق الطهي تشضر ابلقلح إ ات استمرار مسال االاار اب عا الذين
ه وون  ١8سن من الضمر وب ضه  ،وال س ما الهت ا اليف ما القاوما مان املنااطح الريه ا ،
ح ااث يت ساار لاال عاان طريااح ”الا واج املؤقاات“ أو ” ا ه“ ،فضاالً عاان االاااار ابلهت ااا ماان
بلد لث إ واخي الدول أو ب ضهن أو إرساهلن إ أسرهن()٥٩ر
 -٤٤وأو اات اللةنا ن تضااع الدولا بارامج وس اسااا متاادحت إ وقايا ا طهاااب الضااةا
وتضاف ه وإعاو إوماجه ا تمع ،سن ف ه الضرااس ا طهاب ،وفقااً للو ااح الاق اعتُماد
املؤعرا الضامل مل افة االست الب اونسع لرطهاب رال ااري ()6٠ي

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

()6١

 -٤٥ال يا اب املقاارر اصااا املضااق همهوري ا إي اران اإلسااالم يتلقااى أيض ااً تقااارير عاان ذويااف
أبلغ املقرر اصا عن إوانا أعضاات
قاو النقااب الضمال واعتقاهل ر و هذا اليفدو ،سبح وأن ل
نقااب املدرسا ونقااب سااقع احلافال والنقااب الضمال الضام وساةنه  ،علاى أسااس
الضاما()6٢ر
امتاما تتضلح مور منها ا من القومع والدعاي وتضط ي الناا والوائ ّ
 -٤6وأ ااار املق اارر اص ااا املض ااق همهوريا ا إيا اران اإلس ااالم إ الشا اوا ي املتضلقا ا ابرته اااع
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
()63
ا تمع ،من سااقع الشاحنا إ املدرسا وعماب امليفانع ،احتةوا مج ع أحنات الدول ر
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي

()6٤

 -٤٧أو اات اللةن ا ا املضن ا ا ققا ااوق الطها ااي ن ا ااري الدول ا ا تق م ا ااً ا ااامالً الحت اجا ااا
ا طهاااب ماان امل ان ا وذيفا ص م اوارو اف ا ف هااا ،ماان أجااي إعماااب حقااوق ا طهاااب ،وال س ا ما
و امل ان ا املعيفيف ا للقطاعااا االجتماع ا ومضاو ا أوج ااه التباااين ابالس ااتناو إ املؤ ارا
املتضلق ققوق ا طهاب()6٥ر
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اار إ الت اااما
 -٤8والحا اات اللةنا ا املضن ا ا قق ااوق ا ااعا وي اإلعاقا ا بقل ااح االفتق ا ل
اليف ااةع بض ااد املس ااتو ا ساس ااع لر ااعا وي اإلعاق ا ا ال ااذين ال يس ااتوفون ااروا ااه
’’قدمات ا اربا املضاقا“ أو ه الشهدات()66ر
 -٣احلق يف مستوى معيشي مناسب

()6٧

 -٤٩الحات ون حقوق الطهي أن ر او اتا متةل احلال االقتيفاوي واالجتماع
اليفضب السااد الدول  ،وهو ما انت له تداع ا على عتع ا طهااب ققاوقه  ،وال سا ما
ا اااب االجتماااعع  -االقتيفاااوي()68ر وقااد اارر منام ا ا م ا املتةااد للطهول ا (ال ون س ا ف)
تلل املالحا  ،وأ ار إ أن اوا اتا املهروضا علاى امليفاارحت ،والانا املال ا والشاةن أو
إ ناادر ا ووي ا او ااد املنقااذ للة ااا ر و اناات ر اوا اتا أ ااد علااى ح ااا الهقارات واملرضااى
والنسات وا طهاب()6٩ر
 -٥٠والحااأل ا م ااا الضااا أن الدول ا عا اات ااضواب مت اي ااد االقتيفاااو بهض ااي عوام ااي
واخل ا وخارج ا ر إ ورو أن ق م ا الضمل ا الوطن ا اإليران ا  -قبااي أن تسااتقر مااؤخراً  -هبط اات
بنسااب بل اات  6٠املاا ا عااا  ،٢٠١8ممااا رفااع ت ااال ف االسااتماو بشااد ر و هااذا الس ا اق،
تدهور القدر على ظمي ت ال ف الرعاي الطب ر ووفقاً لبضض ا وساا ا او الطب  ،يلقى
احليفوب على الضالج بسبا ت لهته املرتهض ()٧٠ر
املرضى امليفابون ابلشلي الرعا ضواب
 -٥١والحات مهوض ا م املتةد السام حلقاوق اإلنساان أن الضاوو إ فارل اوا اتا
تشارين الثاااين/نوفمرب  ٢٠١8ماان اااهنا أن تااؤوي إ تهاااق اليفااضواب االقتيفاااوي الااق تااؤ ر
على التمتع ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماع ()٧١ر
 -٥٢وأعرباات ون ا حقااوق الطهااي عاان قلقهااا إ ات ارتهاااع مضاادال الهقاار بضااض املناااطح
املتعلها ا ر وعل ااى وج ااه اصيف ااو  ،أعرب اات اللةنا ا ع اان قلقه ااا إ ات الا ااروحت املض شا ا السا ا
املناطح املاهول عاو اب قل ا الضرق  ،الق تهتقر بضض احلاال عاماً إ اصدما ا ساس
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
اللةنا ن تضا الدولا ماان جهووهااا قيفااد موا اال احلااد ماان الهقاار والهقاار املاادقع ،وال سا ما
املقاطضا الق تقطنها ا قل ا الضرق  ،مثي س ستان وبلو ستان ،وخو ستان و روستان()٧٢ر
 -٤احلق يف الصحة

()٧3

 -٥3أعرباات ون ا حقااوق الطهااي عاان القلااح ن احلمااي املب اار للهت ااا وون ساان  ١٥عام ااً
أو إ ارتهاع مضدال وف ا ا مها والرضع ،وأن استثمارا الدول م اف الض اوا
اليفة و مها من املرافح املناطح الريه الناا ()٧٤ر
 -٥٤وأعرب اات اللةنا ا عا ان قلقه ااا إ ات اآل ر الس االب ال ااق ذلهه ااا عمل ااا اإلع اادا الضلن ا ا
املستمر قضور ا طهاب على ةته الضقل ورفاهه ()٧٥ر
 -٥٥وأعرباات اللةنا عاان قلقهااا إ ات التقااارير الااق ته ااد ن املثل ااا واملثل ااا وم ووجااع امل ااي
اونسااع وم ااايري اهلوي ا اونسااان وحاااملع ااها اونسااا ماان ا طهاااب يتضرضااون لليفاادما
ال هرابا واحلقن ابهلرمو وا ووي ا التا م النهساين القوي قيفد ”عالجه “()٧6ر
GE.19-14874

9

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

 -٥احلق يف التعليم

()٧٧

 -٥6ورحبت ون حقوق الطهي ابلتقد ا ر جمااب التضلا  ،ساا لال ارتهااع مضادال
التةاق ا طهاب ابملدارس االبتداا والثانوي ر ب د أن اللةن اضر ابلقلاح إ ات ماا يلاع) (أ) ارتهااع
املاادارس الريه ا عنااد بلااو هن ساان البلااون ،وا طهاااب املنةاادرين ماان
مضاادال تساارب الهت ااا
التضلا  ،ق ا ا ااا إ ا تبااا للا وج
أ ااي عاار(ي و(ب) الق ااوو املهروضا علااى حااح الهت ااا
أن تضلا ال وجا ”يتنااام مااع ميفااحل ا ساار أو مااع رامتااه أو رام ا وجتااه“ي و(ج) عااد ت اوافر
التضل ابلل ا ا ل لرقل ا اإل ن  ،مثي اآل ري وال روي والضرب ول ا أخر ()٧8ر
 -٥٧و ا اار ال ونس ا ا و أن تش ا اريضا الدول ا ا ال تا اانص علا ااى جمان ا ا وإل ام ا ا التضل ا ا قبا ااي
االبتدااع ،وأن السببا الرا س ا لضد التةاق ا طهاب ابملدارس مها الهقر واإلعاق ()٧٩ر
 -٥8و ر ال ونس و أن على الدول أن تشاةع علاى عدياد فارت التضلا اإلل اماع االبتادااع
والث ااانوي إ  ٩س اانوا عل ااى ا ق ااي وأن ُظ ااديف ت اادر اً مرحل ا التضل ا م ااا قب ااي االبت اادااع مل ااد
ال تقااي عاان ساان واحااد فض االً عاان  ١٢ساان ماان التضل ا جمااا ً ،وفق ااً للشااروا ال اوارو إطااار
الضمااي اصااا ابلتضلا حااىت عااا ٢٠3٠ي وأن ت يااد ماان اوهااوو الرام ا إ توسا ع نطاااق التضلا
للةم ع ،وال س ما املناطح الريه  ،وتقلي من عادو املنقطضاا عان الدراسا ي وأن تضتماد تادابم
امل للقضات على ا م وتض ي ا تساب املهارا ا ساس للةم ع()8٠ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -١النساء

()8١

إطااار اإلج اراتا اصا ا عاان قلقه ا البااالغ
 -٥٩أعرباات جمموع ا ماان امل لهااا بااوال
إ ات إوان الس د ستووه واحل ا بساةنها ،و اروا أن احتةا هاا والاته املوجها إل هاا أمار مارتبل
على ما يبدو بضملها حمام ً جماب حقوق اإلنساان ،وال سا ما بتمث لهاا مادافضا إيران اا عان
حق ااوق اإلنس ااان أُلق ااع علا ا هن الق اابض الحتة اااجهن س االم اً عل ااى قا اوانا تُلا ا النس ااات ابرت اادات
احلةاب()8٢ر
ا ما منااذ
 -6٠وأعرباات ونا حقااوق الطهااي عاان قلقهااا ن فاارل احلةاااب علااى فت ااا
الس ااابض م اان الضم اار بيف اارحت النا اار ع اان انتم ااااهن ال ااديق يشا ا ي خرقا ااً خط ااماً للم اااو  ١٤م اان
االتهاق ()83ر
 -6١و ر املقرر اصا املضق همهوري إياران اإلساالم أناه اان يضتا  ،أ ناات واليتاه ،وراسا
تقااارير ته ااد بوجااوو قواعااد ع ي ا متضلق ا فواب اللباااس املهروض ا عل اى النسااات والهت ااا ور ااد
االنتها ااا امل عوما ا حل ااح النس ااات ا اااهرا ب اارفض احلة اااب اإلل ام ااع حريا ا الا ارأي والتضب اام
واإلبالن عن هذه االنتها ا ()8٤ر
 -6٢والحأل املقرر اصا املضق همهوري إيران اإلسالم أن املرأ الدول ال علل حقوقااً
مساوي حلقوق الرجي ال واج ،أو الطالق ،أو حضاان ا طهااب ،أو املامايفر فلار واج حاح
الط ااالق ال يقب ااي او اادبر ب نم ااا ال اان للمت وج ااا احليف ااوب عل ااى ج اوا س ااهر وون إ ن م اان
أ واجهن()8٥ر
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 -63وأعرباات ون ا حقااوق الطهااي عاان أسااهها ن الدول ا تساام هماااع الهت ااا اليف ا ما
ابتاادات ماان  ٩ساانوا قمري ا وأن أ ا االً أخاار ماان اإليااذات اونسااع طهاااب أ ا ر سااناً اام
جمأرم ر وأعربت اللةن عن ابلغ القلح ن املااو  ١١٠8مان القاانون املادين ،الاق تار ال وجاا
على الوفات ابالحت اجا اونس واجهن مج اع ا وقاا  ،تضارل الضارااس الطهاال صطار
الضنف اونسع ،سا لل اال تيفاب ال وجعر وحثت اللةن الدول على إل ات مج اع ا ح اا
القانون الق أت ن ابالعتدات اونسع على ا طهاب أو تت اضى عنه أو تؤوي إل ه ،وضمان تقدمي
املضتدين على ا طهاب جنس اً إ الضدال ر وينب ع للدول أيضاً أن ترفع السان القانون ا للضالقاا
ار اال تيفاب ال وجع()86ر
اونس ابلرتاضع إ  ١6سن وأن ّ
 -6٤وأعربت اللةن عن قلقها نه على الر من أن تشويه ا عضات التناسل ا نثويا جماأر
سقتضااى املاااو  663ماان قااانون الضقااواب اإلسااالمع ،ال ت ا اب هااذه املمارس ا ُااار علااى أعااداو
روسااتان ،و اارب أ رب ةااان ،و رمنش ااه ،وإيااال  ،ولورسااتان ،وهرم ااانر
باام ماان الهت ااا
وحثت اللةن الدول علاى اذاا تادابم فضالا لوقاف ممارسا تشاويه ا عضاات التناسال ا نثويا
مج ع أحنات الدول ()8٧ر
تشاريضا الدولا ،
 -6٥وأعربات اللةنا عان ابلاغ القلاح إ ات اسااتمرار التم ا ضاد الهت اا
و املمارسا ا الضمل ا ا الضدي ااد م اان جوان ااا احل ااا  ،مث ااي املضاملا ا التم ي ا ا ض ااد الهت ااا
الضالقا ا سري  ،و ناا الضدال اوناا  ،وحقاوق املل ا  ،والتضاويض عان الضارر البادين ،مان
با أمور أخر ()88ر
 -66وأعربت اللةن  ،إ جانا ال ونس و ،عان ابلاغ قلقهاا ناه إطاار تشاريضا الدولا ،
هناك الواليا اإلل ام ا للاذ ور علاى الهت اا  ،وهاو ماا يتضاارل ماع االتهاق ا ()8٩ر وأعربات اللةنا
عاان القلااح أيض ااً ن القوال ااا النمط ا اونسااان والق ا ا بوي ا تضااع ق ااوواً ااديد علااى عت ااع
الهت ا ققوقهن سوجا االتهاق ()٩٠ر
 -6٧وأعرباات اللةنا املضن ا ققااوق ا ااعا وي اإلعاقا عاان قلقهااا إ ات التم ا املتقاااطع
واملتض اادو ا ا ا اب ال ااذي تتض اارل ل ااه النس ااات والهت ااا وا اإلعاقا ا  ،س ااا ل اال تضرض ااهن
ملعتلاف أ ا اب الضنااف اونسااين ،وإ ات عااد وجااوو س اسااا عاما متاادحت إ ضاامان تطااورهن
وتقدمهن وع ّ نهن()٩١ر
 -68والحااأل املقاارر اصااا املضااق همهوري ا إي اران اإلسااالم أن التم ا ضااد امل ارأ سااوق
الضمااي مسااتمرر إ يقاانّن القااانون املاادين التم ا الدولا  ،ف منااع املارأ ماان الضمااي مهاان مض نا
ابستثنات تلل الق تُضترب مناسب للمرأ هن اً وبدن اً ر و ّ ن ا واج أيضاً مان مناع وجاامت مان
الضمي مهن حمدو ظت ظروحت مض ن ()٩٢ر
 -٢األطفال
-6٩
ا اادو
ابلهت ا
اللةنا
GE.19-14874

()٩3

أعربت ونا حقاوق الطهاي عان قلقهاا الشاديد ن سان الر اد ال تا اب عناد سان البلاون
س االهاً ،وه ااع  ٩س اانوا قمري ا للهت ااا و ١٥س اان قمري ا للهت ااان ،ا م اار ال ااذي ي ااؤوي
والهت ان الذين يتةاو ون هاذه السان إ احلرماان مان احلمايا سوجاا االتهاق ا ر وحثات
الدولا علاى إعاااو الناار ،ماان ابب االساتضةاب وا ولويا  ،تشاريضامتا ماان أجاي ضاامان
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اعتبااار مج ااع ا ااعا الااذين ه ا وون  ١8ساان ماان الضماار ،وون اسااتثنات ،أطهاااالً وهل ا مج ااع
احلقوق املنيفو عل ها االتهاق ()٩٤ر
 -٧٠وأعرباات ون ا حقااوق الطهااي عاان ابلااغ قلقهااا ماان أن ساان ال ا واج ،ا اادو  ١3ساان
للهت ا و ١٥سن للهت ان ،تش ي انتها اً ابل اً للةقوق املنيفو عل هاا االتهاق ا  ،وتضارل
ا طهاب ،خا ا الهت اا  ،صطار الا واج القساري واملب ار واملؤقات ،ماع ماا يرتتاا علاى لال مان
عواقاا وخ ما هناا ا علااى اة الباادن والضقااي ونااهماار وحثاات اللةنا الدولا علاى رفااع الساان
القانون ا ال اادن ا لل ا واج ل ااي م اان الهت ااا والهت ااان إ  ١8س اان  ،واذ ااا مج ااع الت اادابم الال م ا
للقضات على واج ا طهاب عش اً مع الت اما الدول سوجا االتهاق ()٩٥ر
 -٧١وحثت ون حقوق الطهي الدول على أن تض اد الناار تشاريضامتا ب ا حاار مج اع أ ا اب
الضقاب البدين ب ض النار عن ال رل منها ،ساا لال الضقااب مان اآلابت وا و ا ات واملدرساا،
وأن تض بدالً مان لال ا ا اب اإل اب ا ام الضن ها والقااما علاى املشاار ترب ا ا طهااب
وأتويبه ()٩6ر وأو ت اللةن املضن ققوق ا عا وي اإلعاقا ن تسان الدولا تشاريضا
ظار مج ع أ اب الضقاب البدين لرطهاب وي اإلعاق وظم ه من هذه املمارسا ()٩٧ر
 -٧٢وما الت ون حقوق الطهي قلق ن املاو  ١١6٩من القانون املادين املتضلقا قضاان
ا طهاااب بضااد الطااالق عنااع ا م ا ماان مراعااا ميفاااحل الطهااي الهضاالى ،وأ ااد ماان جديااد أن
حس مسال احلضان على أساس سن الطهي فقل إجرات تضسهع وع ي()٩8ر
 -٧3وأعرباات اللةن ا عاان قلقهااا الشااديد إ ات الضاادو ال باام ماان ا طهاااب الااذين يضملااون
ظروحت خطر  ،مثي مجع القمام  ،و أفران اآلجر والور ا اليفناع  ،وون ارتدات مالبس واق
و جور متدن جداًر وحثت اللةن الدول على حاار تشا ي ا طهااب الاذين ها وون  ١8سان
من الضمر ظروحت خطر متدو اليفة البدن أو الضقل أو ا خالق لرطهاب وسالمته ()٩٩ر
 -٧٤وأعرب اات اللةن ا ا ع اان قلقه ااا م اان أن بض ااض ا طه اااب ال ي ال ااون يض ش ااون الش ا اوارع،
ويتضرض ااون ا ا اب خمتلها ا م اان االس اات الب االقتيف اااوي ،ويتض اااطون املع اادرا  ،ويض ااانون م اان
االعتاادات اونسااع واالساات الب اونسااع ماان جانااا اومهااور وأفاراو الشاارط ويضاادون أ ثاار عرض ا
صطر اإل اب بهموس نقص املناع البشري /اإليد ()١٠٠ر
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()١٠١

 -٧٥أو ت اللةن املضن ققاوق ا اعا وي اإلعاقا ن تاواا الدولا تشاريضامتا ،وال سا ما
القاانون الشاامي املتضلاح قمايا حقاوق ا اعا وي اإلعاقا ( ،)٢٠٠٤مااع االتهاق ا علاى أساااس
اف عاان اسااتعدا امليفااطلةا الااق تنطااوي علااى
نااو ج حقااوق اإلنسااان لااذوي اإلعاقا  ،وأن ت ا ّ
()١٠٢
انتقا عند اإل ار إ ا عا وي اإلعاق  ،سا لل القانون اونااع اوديد ر
 -٧6وأعرب اات اللةن ا ع اان قلقه ااا إ ات ع ااد االع ارتاحت بل ا اإل ااار الهارس ا وقل ا املرتمج ااا
الشهويا بل اإل ار  ،وأو ت ن تضرتحت الدول بل اإل ار الهارسا ل ا رة ا وابساتعدامها
املدارس ،وأن تقو  ،ابال رتاك مع مناما اليف  ،إبنشات ل للتيفديح على جوو خدما
الرتمج الشهوي  ،وأن ت هي فر التدريا املستمر للمرتمجا الشهويا بل اإل ار ()١٠3ر
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 -٤األقليات والشعوب األصلية

()١٠٤

 -٧٧وأعرب املقرر اصا املضق همهوري إيران اإلسالم عن قلقه إ ات االنتها ا اوس م
حلقااوق ا قل ااا الدين ا واإل ن ا ()١٠٥ر لاال أن بضااض ا قل ااا اإل ن ا الدول ا تش ا ي نسااب
م وي مهرط من ا عا الذين يُضدمون أو يُسةنون()١٠6ر

 -٧8وأعربت ون حقوق الطهي عن ابلغ القلح إ ات انتشار التم ضد ا طهاب املنتماا إ
أقل اا إ ن ا مثااي عارب ا حاوا  ،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
ابلتوق ف واالحتةا والسةن والقتي والتضذيا واإلعدا ()١٠٧ر
 -٥املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

()١٠8

 -٧٩أ ار ال ون س ف إ أن الدول توا ي استضاف واحد من أ رب امضا الالج ا
الض ااامل()١٠٩ر والحا اات ون ا حق ااوق الطه ااي ل اال م ااع التق اادير ،ول نه ااا أعرب اات ع اان قلقه ااا ن
ا طهاب الالج ا لربون على وفع الرسو املدرس  ،ب نما التضل جماين لرطهاب اإليران ا ،و ن
م اان الس ااهي فيف ااي ا طه اااب ع اان أس ااره عمل ا الرتح ااي ،م ااع ع ااد إ ح ا الهر ا للتوا ااي
أو الطضن قرار الرتح ي()١١٠ر
 -8٠وحث اات اللةن ا ا الدول ا ا عل ااى أن تتع ااذ الت اادابم الال م ا ا لض اامان تس ااة ي والو مج ااع
لاال ،علااى
ا طهاااب ،بيفاارحت النااار عاان الوضااع القااانوين لوالااديه و/أو االه  ،وأن ظاار
ت ويد أطهاب الالج ا املسةلا وا جانا م املسةلا بشهاوا امل الو وون أي روا()١١١ر
 -8١وأو اات اللةن ا ن تضاامن الدول ا التسااة ي الس اريع وم ااع أطهاااب ملتمسااع اللةااوت
والالج ااا ماان أجااي ع اانه ماان الو ااوب إ مج ااع اصاادما ا ساس ا  ،سااا لاال الرعاي ا
اليفة والتضل جما ًر وأو ت اللةن أيضاً ن ت هي الدول لرطهاب م امليفةوبا مللتمسع
اللةوت والالج ا احلضان ل واملساعد القانون ا ان إجاراتا اهلةار  ،واحليفاوب علاى املااو
املالا وال ذات والرعاي اليفة والتضل ()١١٢ر
-٦

دميو اجلنسية

()١١3

اار ال ون سا ف أن مشااروع قااانون قااد إ الربملااان الستضراضااه واملوافقا عل ااه ٢٠
-8٢
تشارين الثاااين/نوفمرب  ،٢٠١8يه ااد إبم ان ا ماان ا طهاااب املولااووين مهااا إيران ااا ماان ابت
أجانااا اونس ا اإليران ا بنااات علااى طلااا ماان أمهااامت ر وسوجااا مشااروع القااانون ،اان هلااؤالت
ا طهاااب أن يطلباوا اونسا اإليران ا عنااد بلااو ه ساان  ١8ساان إ ا مل تهضااي ا لاال ماان قبااي،
و ريط أال ت ون لديه أي مشا ي أمن ()١١٤ر
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for the Islamic Republic of Iran will be available
at www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IRIndex.aspx.
–For relevant recommendations, see A/HRC/28/12 and Corr.1, paras. 138.1–138.26, 138.28, 138.50
138.51, 138.54–138.56, 138.65, 138.67–138.86, 138.92, 138.146, 138.287–138.288 and 138.291.
See https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session20/IR/Iran2ndCycle.pdf.
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