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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
   والسبعونبعةالدورة السا

  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧-٢

 ٩النظـر يف التقاريـر املقدمـة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  من االتفاقية

  حظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصرياملال    

  مجهورية إيران اإلسالمية    
املعقودتني ) 2017 و CERD/C/SR.2016 (٢٠١٧ و ٢٠١٦نظرت اللجنة يف جلستيها       -١

 يف تقريري مجهورية إيران اإلسالمية الدوريني الثامن عـشر          ٢٠١٠أغسطس  /آب ٥ و ٤يف  
، على التوايل، واملقدمني يف وثيقة      ٢٠٠٦ما يف عام     اللذين كان موعد تقدميه    ،والتاسع عشر 

 ٢٣، املعقودة يف    )CERD/C/SR.2042 (٢٠٤٢، ويف جلستها    )CERD/C/IRN/18-19(واحدة  
  .، اعتمدت املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أغسطس /آب

  مقدمة  -ألف   
. خرهترحب اللجنة بالتقرير املفصل املقدم من الدولة الطرف، على الرغم مـن تـأ               -٢

 ،ويشجع اللجنة حضور وفد رفيع املستوى ومتنوع ميثل مؤسسات عديدة للدولة الطـرف            
  .وتعرب عن ارتياحها للفرصة املتاحة أمامها ملواصلة حوارها مع الدولة الطرف

شى، بوجه عـام، مـع      اوفيما تالحظ اللجنة بارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتم          -٣
ر اليت وضعتها اللجنة، فإهنا ُتعرب عن أسـفها ألن التقريـر            املبادئ التوجيهية لتقدمي التقاري   

ـ      ،يتضمن معلومات غري كافية بشأن التنفيذ العملي لالتفاقية        إيرادات  وال سيما فيما يتعلق ب
  . مؤشرات اقتصادية واجتماعية لسكان الدولة الطرف مصنفة حبسب األصل العرقي
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
  : التطورات اليت حدثت يف الدولة الطرف مبا يف ذلكترحب اللجنة مبختلف  -٤

  ؛٢٠٠٥املوافقة على قانون بشأن حقوق املواطن يف عام   )أ(  
 بالتـصديق علـى     ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٧قيام الدولة الطرف يف       )ب(  

         /كـانون الثـاين    ١٥ من االتفاقيـة، الـيت اعُتمـدت يف          ٨التعديالت املدخلة على املادة     
 يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقّرهتا اجلمعيـة العامـة          ١٩٩٢ناير  ي

  ؛تعلق بتمويل اللجنةواليت ت، ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول ١٦ املؤرخ ٤٧/١١١بقرارها 
فيما يتعلـق   تقدمي معلومات حمّدثة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف            )ج(  

  ق اإلنسان عمالً مببادئ باريس؛إنشاء مؤسسة وطنية حلقوب
تعديل اخلطة الرابعة للتنمية اليت تسمح بتخصيص موارد يف امليزانية ونسب             )د(  

 الـيت تـسكنها      تلك  وال سيما  ،مئوية من عائدات النفط والغاز لتنمية املقاطعات األقل منواً        
  جمموعات إثنية حمرومة؛

القضايا الـيت  مع الدويل يف ة مع اجملتمشاركة الدولة الطرف مشاركة نشيط     )ه(  
  .  مثل املبادرة اليت اختذهتا لتعزيز احلوار فيما بني احلضارات،متس حقوق اإلنسان

وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملواصلتها استضافة جزء كبري من الالجئني الوافدين              -٥
  . من البلدان اجملاورة مثل أفغانستان والعراق

  أوجه القلق والتوصيات  -جيم   
تأخذ اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات اليت تواجههـا يف حتديـد                -٦

 يتجاوز اإلشارة إىل تركيز اجملموعات اإلثنيـة يف خمتلـف           على حنو التكوين اإلثين للسكان    
املقاطعات يف مجهورية إيران اإلسالمية، لكنها ترى أن الصعوبات الـيت تواجههـا الدولـة           

وفيما تأخذ اللجنة علمـاً     . وضوع ليست صعوبات ذات طبيعة خاصة     الطرف بشأن هذا امل   
، تأسف ألنه مل ُيستفد مـن هـذه الفرصـة،           ٢٠٠٧بأحدث تعداد سكاين أُجري يف عام       

فصلة عن التكوين اإلثين للسكان من خـالل طـرح          ى معلومات م  يبدو، للحصول عل   فيما
  . حتديد هوية ذايت لإلثنيةسؤال 

رف بتجديد اجلهود املبذولة لتحديث املعلومات املتعلقة بالتكوين        توصي اللجنة الدولة الط   
وتوصي الدولة الطرف بإدراج سؤال     . لهويةالذايت ل تحديد  الاإلثين، واالعتماد على مبدأ     

وتطلب لهوية يف عملية التعداد السكاين املقبلة اليت ستجريها الدولة الطرف،            ذايت ل  حتديد
  .ها هبذه املعلومات يف تقريرها املقبلنشر نتائج التعداد وتزويدإليها 
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وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن إدمـاج               -٧
 مقارنته ببعض   تؤكد من جديد على أن وضع االتفاقية، عند       فهي  االتفاقية يف التشريع احمللي،     

كما تالحظ أن احملـاكم     . حلدستور والتشريع احمللي، ال يزال غري واض      األحكام املختلفة يف ا   
  . الداخلية مل تتذرع مطلقاً بأحكام االتفاقية

شى مع  اتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمة جلعل التشريع الداخلي يتم          
أحكـام  لتعمـيم   كما توصي الدولة الطرف باختاذ مزيد من اخلطوات         . أحكام االتفاقية 
 ،ة التمييز العنصري، مبا يف ذلك بلغـات األقليـات         كافحاالعتداد هبا مل  االتفاقية وسبل   

  .ملوظفي احلكومة وبإتاحة التثقيف والتدريب يف هذا اجملال
تأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن تعريـف التمييـز                -٨

راحة  من الدستور اإليراين، وتكرر قلقها ألن هذا التعريف ال يغطي ص           ١٩العنصري يف املادة    
  )١املادة  (.أشكال التمييز العرقي واإلثين احملظورة مبوجب االتفاقية

حتث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على النظر يف مراجعة تعريف التمييز العنـصري              
 مـن   ١ شى بالكامل مع أحكام الفقرة    االوارد يف الدستور والقوانني احمللية بغية جعله يتم       

  . من االتفاقية١املادة 
يما تشيد اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتمكني املرأة، فإهنـا تـشعر              وف  -٩

  )٢املادة  (.بالقلق ألن املرأة املنتمية لألقليات قد تتعرض لتمييز مزدوج
بشأن أبعاد التمييز   ) ٢٠٠٠(٢٥ اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          توّجه

توصي الدولة الطرف مبواصلة جهودها لـتمكني املـرأة         العنصري املتعلق بنوع اجلنس و    
  .والنهوض حبقوقها، مع إيالء اهتمام خاص للمرأة املنتمية لألقليات

وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن قـانون الـصحافة               -١٠
  العنصري خلطابكما تأخذ علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة ا         . ١٩٨٥ لعام

ومـع  . قوبات على الصحف اليت تنشر خطاباً عنصرياً      يف وسائط اإلعالم من خالل تطبيق ع      
يف وسـائط    عنـصري وجود متييز   تقارير عن   تواصل ورود   ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء      

ذلك وصف هذه الشعوب واجلماعات ويشمل ، األذربيجانيونمنها  فئات  ضد  موجه  اإلعالم  
كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عـن ممارسـة التمييـز            .  متس كرامتهم  منطيةبأوصاف  

التمييـز  عن تنم أقوال  من يصدر عن املوظفني احلكومينيما إزاء  العنصري يف احلياة اليومية و    
  )٤املادة  (.العنصري والتحريض على الكراهية

 العنصري يف   تعصبالمظاهر  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات مناسبة ملكافحة         
توصـي   كمـا . ليت قد تفضي إىل التمييز العنصري     يف احلياة اليومية، ا   وسائط اإلعالم و  

اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز، يف جمال اإلعالم، التفاهم والتسامح والصداقة فيما بـني              
فني خمتلف اجملموعات العرقية واإلثنية يف الدولة الطرف، وال سيما مـن جانـب املـوظ              
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 من خالل اعتماد مدونة سلوك لوسائط اإلعالم تلـزم وسـائط            ميني، مبا يف ذلك   العمو
يف الدولة الطرف، مع مراعاة احتمـال       اء االحترام هلوية وثقافة مجيع الفئات       اإلعالم بإبد 

وتؤكد من جديد الطلب الذي وجهته سابقاً إىل الدولـة          . تقاطع التمييز العرقي والديين   
قريرها الدوري املقبل بشأن تطبيق هذا القـانون ملكافحـة          الطرف بتقدمي معلومات يف ت    

  .التمييز العنصري
. وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان وعمله            -١١

كما تأخذ اللجنـة علمـاً    . ومع ذلك، ُتعرب عن قلقها ألن تكوينه قد يؤثر على استقالليته          
أن اجمللس األعلى يعمل حالياً لوضع خطة إلنشاء مؤسـسة          إىل  تشري  باملعلومات املقدمة اليت    
  )٦املادة . (وطنية حلقوق اإلنسان

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان             
مبـادئ  (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     بإحداث  عمالً باملبادئ املتعلقة    

كما حتث الدولة الطرف على ضمان استقاللية       ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    باريس،  
  .املوارد املالية والبشرية الكافيةمّدها ب من خالل هذه املؤسسةعمل 
لدولة الطرف، اختـاذ تـدابري      ملا أوردته ا  وفقاً  جيري،  وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنه        -١٢

تعرب عن قلقها   فهي  ،  وآداهبا يف املدارس   اس لغاهت  بتدري وبأنه ُيسمح لتعزيز لغات األقليات،    
لغتهم األم  مناسبة لألشخاص املنتمني لألقليات لتعلم       كافية إلتاحة فرص  التدابري  الإزاء انعدام   

مزيـداً مـن    أنه كان بودها لـو تلقـت        وتعرب اللجنة عن    . واستخدامها كوسيلة للتعليم  
  )٥املادة . (بة يف صفوف األقليات اإلثنيةاملعلومات عن مستويات اإلملام بالقراءة والكتا

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتنفيذ تدابري تتيح لألشـخاص املنتمـيني             
تطلـب إىل   كمـا   . لغتهم األم واستخدامها كوسيلة للتعليم     فرصاً كافية لتعلم     ألقليات

الدولة الطرف تقدمي مزيد من املعلومات عن مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف   
  .األقليات اإلثنية

كما يساور اللجنة القلق ألن احلواجز اللغوية قد تؤدي إىل إعاقة وصول األقليـات                -١٣
 مبعاملـة   كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد       . اإلثنية يف الدولة الطرف إىل القضاء     

  )٦ و٥املادتان . (األجانب معاملة قائمة على التمييز يف نظام القضاء اإليراين
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لضمان الوصول إىل القضاء هبذه اللغات            

اللجنة انتباه الدولة   وتوجه  . ، عند االقتضاء  وشفوينيمن خالل توفري مترمجني حتريريني      
بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة نظام ) ٢٠٠٥(٣١ا العامة رقم الطرف إىل توصيته

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لـضمان        .  وسري عملها  العدالة اجلنائية 
القانونية لنظام القـضاء   األصول   يف مراعاة    ، مبا يف ذلك األجانب    ،حق مجيع األشخاص  
  .وضمان شفافيتها
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  . من االتفاقية٦دمي معلومات كافية عن تنفيذ املادة عدم تقوتشري اللجنة إىل   -١٤
تكرر اللجنة رأيها بأن عدم تقدمي أية شكاوى ليس دليالً على عدم وجود متييز عنصري يف                

عدم ثقة األفـراد يف سـلطات   أو البلد ألن ذلك قد يكون نتيجة جهل الضحايا حبقوقهم،         
 بقـضايا التمييـز     أو عدم وعيها    أو عدم اهتمام السلطات    ،الشرطة والسلطات القضائية  

اجلمهـور  إلذكاء وعي   فعالة  إعالمية  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم محلة       . العنصري
التمـاس  الشكاوى املتعلقة بـالتمييز العنـصري و      لتقدمي  إىل هذه القناة    بإمكانية اللجوء   

 ُتـَضمِّن وتكرر اللجنة طلبها السابق الذي وجهته إىل الدولة الطـرف لكـي             . االنتصاف
ُشرع فيها   تقريرها الدوري املقبل معلومات إحصائية عن الشكاوى املقدمة واحملاكمات اليت         

  . العرقي أو اإلثينوالعقوبات اليت فُرضت يف حاالت ارتكاب جرائم تتعلق بالتمييز
واألذربيجـانيون   العريبمنها  ما تتمتع به فئات     وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية         -١٥
 حبقوق سياسية واقتـصادية واجتماعيـة       من غري املواطنني  الفئات   وبعض   لوشي والكردي والب

، وال سيما فيما يتعلق بالسكن والتعليم وحرية التعبري والدين والصحة والعمـل، علـى     وثقافية
وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيـد بـأن         . الرغم من النمو االقتصادي يف الدولة الطرف      

  )٥املادة . (دالفئات، هي من أفقر املقاطعات يف البلاليت تعيش فيها العديد من هذه املقاطعات 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق محاية فعالة من التمييز ضد             

 املواطنني، غريمن اجملموعات والبلوش واألكراد وبعض واألذربيجانيون  العرب فئات منها
بشأن التمييز ضد غري املواطنني، يف جمـاالت        ) ٢٠٠٤(٣٠ العامة رقم    يف ضوء التوصية  

تطلـب  كما  .  وال سيما العمل والسكن والصحة والتعليم وحرية التعبري والدين         ،خمتلفة
الربامج الرامية إىل   تأثري  ن تقريرها املقبل معلومات عن      ضمِّالدولة الطرف أن تُ   إىل  اللجنة  

ماعية والثقافية للسكان، وكذلك بيانات إحصائية عـن  إعمال احلقوق االقتصادية واالجت 
  .التقدم احملرز يف هذا اجملال

 وهـو   ،"شكزين"معيار  وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن تطبيق             -١٦
 يشترط إبداء الوالء جلمهورية إيران اإلسالمية       احلكومينيوظفني  وامل  املسؤولني إجراء الختيار 
املنتمني إىل الفئـات    ألشخاص  ل قد حيد من فرص العمل واملشاركة السياسية         ،ودين الدولة 

  )٥املادة . ( وغريهاوالبلوشية واليهودية واألرمنية والكرديةواألذربيجانية العربية 
 املعلومات يف التقرير املقبل عن استخدام هـذا         منوتأمل اللجنة يف احلصول على مزيد       

  .سني املشورة املقدمة إىل الدولة الطرفوحتعلى حنو أفضل فهمه لاملعيار 
 العربيـة   الفئاتوُتعرب اللجنة عن القلق إزاء تدين مستوى مشاركة األشخاص من             -١٧

وينعكس ذلك مثالً يف    . ، يف احلياة العامة   وغريهاوالبلوشية والكردية والبهائية    واألذربيجانية  
 والتعداد الـسكان الـوطين    الوطينالفئات يف التقريراملعلومات الشحيحة املقدمة بشأن هذه     

  )٥املادة . (والسياسات العامة
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الفئات كيمـا يتـسىن     مجيع هذه    دراسة تشمل    إجراءحتث اللجنة الدولة الطرف على      
 عمل وبرامج وسياسـات عامـة       ووضع خطط  اخلاصة   ااحتياجاهتللدولة الطرف حتديد    

فيما يتعلق جبميع جماالت    ان  حرمما تواجهه هذه الفئات من متييز عنصري و       ملكافحة   فعالة
  . العامةحياهتا
، فإهنا تـشجع     كل ال يتجزأ   مجيع حقوق اإلنسان  أن  وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها        -١٨

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت مل تـصدق       
وضوع التمييز العنصري، مثل    عليها بعد، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشرة مب         

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع               
  . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

بشأن متابعـة مـؤمتر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          -١٩
ف بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين        استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطر      

 املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية        ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمدمها يف أيلول  
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض نتـائج               

 نظامهـا    سياق د تنفيذ االتفاقية يف   ، عن ٢٠٠٩أبريل  /ديربان الذي ُعقد يف جنيف يف نيسان      
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج يف تقريرها الـدوري املقبـل             . القانوين الداخلي 

معلومات حمددة عن خطة العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل               
  . ديربان على الصعيد الوطين

واصل التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة       بأن ت الدولة الطرف   وتوصي اللجنة     -٢٠
يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز العنصري، وتوسـيع وتعميـق               

  . احلوار معها، يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل
 اإلعالن االختياري املنـصوص     إصداروتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف          -٢١

 من االتفاقية الذي يعترف بأهليـة اللجنـة بتلقـي شـكاوى انفراديـة               ١٤ املادة   عليه يف 
  . فيها والنظر
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة اجلمهور وقـت تقـدميها،               -٢٢
وغريها مـن    باللغة الرمسية للدولة     مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير     كذلك   تنشر وبأن

  .ئع استخدامها، حسب االقتضاءاللغات الشا
، ١٩٩٩يوليه  /وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم وثيقتها األساسية يف متوز             -٢٣

ثة منها وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير          حدَّفإهنا تشجعها على تقدمي نسخة مُ     
منـها بالوثيقـة األساسـية      مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما ما يتـصل           

املشتركة، بالصيغة املعتمدة يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقـوق             
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /اإلنسان املعقود يف شهر حزيران
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 من االتفاقية   ٩ من املادة    ١وفقاً ألحكام الفقرة    تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف،      و  -٢٤
  يف غضون سنة واحدة من اعتمـاد هـذه         أن تقدم من نظامها الداخلي املعدَّل،      ٦٥واملادة  

  . أعاله١١ و١٠ و٩ معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات االستنتاجات
وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة         -٢٥

 وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري            ١٧و ١٥ و ١٣ و ٦يف الفقرات   
  .املقبل معلومات مفصَّلة بشأن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدوريـة العـشرين واحلـادي               -٢٦
 كـانون   ٤ة يف موعد أقصاه     والعشرين والثاين والعشرين والثالث والعشرين يف وثيقة واحد       

، مع مراعاة املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييـز            ٢٠١٤يناير  /الثاين
 وبأن تعاجل   ،)CERD/C/2007/1(العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة أثناء دورهتا احلادية والسبعني         

جنة الدولة الطـرف علـى أن       كما حتث الل  . مجيع النقاط املثارة يف هذه املالحظات اخلتامية      
 وبعـدد   بعينـها ملتعلقة بكل معاهدة     صفحة يف التقارير ا    ٤٠    بحتترم عدد الصفحات احملددة     

انظر املبادئ التوجيهيـة املنـسقة      ( صفحة لوثيقة املعلومات األساسية      ٨٠ و ٦٠يتراوح بني   
  ).١٩ الفقرة ،HRI/GEN.2/Rev.6لتقدمي التقارير، الواردة يف الوثيقة 

        


