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قوقالعهد الدويل اخلاص باحل
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة بعد املائة 

   ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٤ -أكتوبر /تشرين األول ١٧

   من العهد٤٠ادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب امل    

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

  مجهورية إيران اإلسالمية    
 نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري الثالث الذي قدمته مجهوريـة              -١

 CCPR/C/SR/2834( ٢٨٣٦ و ٢٨٣٥ و ٢٨٣٤يف جلساهتا   ) CCPR/C/IRN/3(إيران اإلسالمية   
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  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢املعقودتني يف 

  مقدمة  -ألف   
ث جلمهورية إيـران اإلسـالمية وباملعلومـات        ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثال      -٢

وتعرب اللجنة عن ترحيبها بفرصة جتديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطـرف             . الواردة فيه 
بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف خالل الفترة املشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام              
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 عامـاً   ١٨غري أن اللجنة تالحظ بأسف أن التقرير الدوري الثالث يقدَّم بعد مرور               -٣
ون الدولة الطرف البناء مع اللجنـة  على النظر يف التقرير الدوري الثاين، وتأمل أن يستمر تعا   

يف دورهتا الثالثة بعد املائة من خالل تنفيذ التوصيات املقدمة تنفيذاً فعاالً وتقـدمي تقريرهـا                
  .الدوري الرابع يف موعده

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة مبا يلي  -٤

 التفاقيـة   ي بتوقيع الربوتوكول االختيـار    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولالقيام يف     )أ(  
  شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ حقوق الطفل املتعلق بإ

 إىل اتفاقية حقوق األشـخاص      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول االنضمام يف     )ب(  
  ذوي اإلعاقة؛ 

 إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلولاالنضمام يف     )ج(  
  طفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ

  . على اتفاقية حقوق الطفل١٩٩٤يوليه /متوزالتصديق يف   )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تالحظ اللجنة بانشغال أن الدولة الطرف تشري يف نظامها إىل مبادئ دينيـة معينـة             -٥

  .باعتبارها قواعد أساسية
ولة الطرف احترام مجيع التزاماهتا مبوجب العهد احتراماً كامالً         ينبغي أن تكفل الد     

  .وعدم التذرع بأحكام قواعدها الداخلية لتربير إخالهلا بالتزاماهتا مبوجب العهد
ويساور اللجنة قلق ألن مكانة املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون احمللـي               -٦

  .دون إعمال احلقوق الواردة يف العهد إعماالً كامالًغري حمددة يف النظام القضائي، مما حيول 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ أحكام العهد وتطبيقها بفعالية، بصرف النظر      

  .عن مكانة العهد يف النظام القانوين احمللي
ويساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة خمتـصة                -٧

  ).٢املادة ) (٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (نسان وفقاً ملبادئ باريس يف جمال حقوق اإل
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ُيعهد إليها               

بوالية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان، وأن تزودها مبا يكفي من املوارد املالية والبـشرية               
  ).، املرفق٤٨/١٣٤عية العامة قرار اجلم(متشياً مع مبادئ باريس 
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ورغم تطور مستوى تعليم النساء، يساور اللجنة قلق إزاء اخنفاض عدد النـساء يف                -٨
وهي قلقة أيضاً ألن النساء مل يشغلن قط عـدداً مـن     . مناصب صنع القرار يف القطاع العام     

ص مصلحة  أو املناصب العليا يف جملس تشخي      صيانة الدستور املناصب العامة كمناصب جملس     
  ).٢٦ و٢املادتان (النظام، وألهنن يستبعدن من تقلّد بعض الوظائف العامة كوظيفة القاضي 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل زيادة عدد النـساء يف هيئـات       
وينبغي أيـضاً أن    . صنع القرار واهليئات القضائية على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت         

  .ب خاصة بالنساء ومحالت توعية منتظمة يف هذا الصددتنظم برامج تدري
ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار انعدام املساواة بني املرأة والرجل يف شؤون الزواج               -٩

  ).٢٦ و٢املادتان (واألسرة واإلرث 
نبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون املدين وأن متضي يف تعديل مشروع قـانون              ي  

إلغاء شرط موافقة األب أو اجلد على الزواج كي يكـون الـزواج              )أ(محاية األسرة بغية    
منح األمهـات   )ج(منح النساء حقوقاً مساوية حلقوق الرجال يف الطالق؛ و     )ب(قانونياً؛ و 

  األم حقوقاً مساوية يف احلضانة، مبا يف ذلك بعد بلوغ الطفل سن السابعة أو يف حال زواج               
منح النساء   )ه( الطفل إىل األم يف حال وفاة األب؛ و        إسناد الوصاية على   )د(مرة أخرى؛ و  

إلغاء احلكم القانوين املتعلق بواجب طاعـة        )و(مساوية حلقوق الرجال يف اإلرث؛ و     اً  حقوق
حظـر   )ح(إلغاء شرط موافقة الزوج قبل سفر املرأة خارج البلد؛ و          )ز(الزوجة زوجها؛ و  
وينبغـي أن تعتمـد     . ته من العمل  جتريد الرجل من سلطة منع زوج      )ط(تعدد الزوجات؛ و  

  .الدولة الطرف أيضاً قانوناً خيول النساء اإليرانيات حق نقل جنسيتهن إىل أبنائهن
ويساور اللجنة قلق ألن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة              -١٠

وهـي  . عدام واالضطهاد والعقاب القاسي بل حىت لعقوبة اإل       مضايقةاجلنسانية يتعرضون لل  
قلقة أيضاً ألن هؤالء األشخاص يتعرضون للتمييز على أساس ميوهلم اجلنسية، يف جمـاالت              
منها احلصول على الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما يتعرضـون لإلقـصاء             

  ).٢٦ و٢املادتان (االجتماعي داخل جمتمعهم 
يعات اليت تنص على التمييز ضد      ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أو تعّدل مجيع التشر          

أفراد بعينهم واضطهادهم ومعاقبتهم بسبب ميـوهلم اجلنـسية أو هويتـهم اجلنـسانية،              
وينبغي ضمان اإلفـراج الفـوري      . التشريعات اليت ميكن أن تفضي إىل تلك املمارسات        أو

 املشروط عن أي سجني ُيحتجز ال لسبب سوى ميوله اجلنسية أو ممارساته اجلنـسية              وغري
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيـضاً مجيـع التـدابري           . القائمة على موافقة حرة ومتبادلة    

التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة إلزالة وحظر التمييز على أسـاس امليـول              
اجلنسية يف جماالت منها احلصول على الوظائف والسكن والتعلـيم والرعايـة الـصحية،              

فراد ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية املختلفة من العنف واإلقصاء           ولضمان محاية األ  
وتؤكد اللجنة من جديد أن مجيع هذه األمور تدخل بالكامـل           . االجتماعي داخل جمتمعهم  
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وهي حتث الدولة الطرف    . نطاق احلقوق الواردة يف العهد ومن مث يف نطاق والية اللجنة           يف
ي املقبل معلومات مفصلة عـن متتـع املثليـات واملثلـيني            على أن تضّمن تقريرها الدور    

  . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية باحلقوق املنصوص عليها يف العهد
ويساور اللجنة قلق إزاء خلو قانون العقوبات من أحكام حمددة بشأن العنف املرتيل،               -١١

وهي قلقة أيضاً بسبب    .  ومعاقبتهم اجلناةاة  وإزاء عدم التحقيق يف قضايا العنف املرتيل ومقاض       
إعفاء الزوج من العقاب على القتل العمد يف حال قتل زوجته عند الشك يف خيانتـها لـه                  

  ).٢٦ و٢ املادتان(
ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف قانوناً جيّرم العنف املـرتيل وأن تقـوم خبطـوات                 

صول الضحايا على الفـور إىل سـبل        ملكافحة هذه الظاهرة بفعالية وأن تكفل إمكانية و       
. االنتصاف واحلماية، وذلك بطرق منها إنشاء ما يكفي من املالجئ اآلمنة لفائدة الضحايا            

 نـاة وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق بفعالية يف أعمال العنف املرتيل ومقاضاة اجل            
اب علـى القتـل     وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إعفاء الزوج من العق         . ومعاقبتهم

  . العمد يف حال قتل زوجته عند الشك يف خيانتها له
وال تزال اللجنة قلقة بالغ القلق إزاء االرتفاع والتزايد املفرطني يف عـدد أحكـام                 -١٢

يعاقـب  اإلعدام الصادرة واملنفذة يف الدولة الطرف، وإزاء الطائفة الواسعة من اجلرائم الـيت     
. اإلعـدام تنفيذ عقوبة   أساليب  فضالً عن   مض يف أحيان كثرية،     اإلعدام وتعريفها الغا  ب عليها
 أيضاً بسبب استمرار تنفيذ اإلعدام يف الساحات العامة والرجم باحلجارة كوسيلة            قلقةوهي  
الدولـة يف  قبل  من  املنفذةاإلعدام  عمليات  وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع نسبة       . لإلعدام

  ).٧ و٦ن املادتا(مناطق األقليات اإلثنية 
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف حظر عقوبة اإلعدام أو على األقـل يف تنقـيح                

باملعىن الـوارد يف    " أخطر اجلرائم "قانون العقوبات حبيث يقتصر فرض هذه العقوبة على         
بشأن احلـق يف    ) ١٩٨٢(٦ من العهد ويف تعليق اللجنة العام رقم         ٦ من املادة    ٢الفقرة  
ن العهد كلما    م ١٤ و ٦أن تكفل استيفاء متطلبات املادتني      لة الطرف   للدووينبغي  . احلياة

 وينبغي أيضاً أن تكفل متكني كل فرد حمكوم عليه باإلعدام، بعد            فرضت عقوبة اإلعدام،  
 مجيع سبل الطعن القانونية، من فرصة فعلية ملمارسة حقه يف التمـاس العفـو أو                نفاداست

أن حتظر الدولـة الطـرف      كذلك  ينبغي  و. طلب ختفيف العقوبة من السلطات املختصة     
  . ممارسة اإلعدام يف الساحات العامة والرجم باحلجارة كوسيلة لإلعدام

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار إعدام األحداث وفرض عقوبة اإلعدام علـى               -١٣
من  ٥ أشخاص أدينوا جبرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة، وهو ما خيالف أحكام الفقرة            

  ).٦املادة ( من العهد ٦ املادة



CCPR/C/IRN/CO/3 

5 GE.11-47447 

إلعدام األحداث وأن متـضي يف      حداً  ينبغي أن تضع الدولة الطرف على الفور          
تعديل مشروع قانون التحقيق يف جرائم األحداث والقانون اجلنائي اإلسالمي بغية إلغـاء         

لة الطرف  وينبغي للدو . عقوبة اإلعدام فيما يتصل باجلرائم املرتكبة قبل سن الثامنة عشرة         
رمية قبل سن   اجلأيضاً أن ختفف مجيع أحكام اإلعدام الصادرة يف حق اجلناة الذين ارتكبوا             

  .الثامنة عشرة
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما وردها من أنباء عن انتشار استخدام التعذيب وغريه                -١٤

، ال سيما تلك اخلاصة     من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مرافق االحتجاز          
باملتهمني جبرائم تتصل باألمن الوطين أو مبن ُيحاكمون يف احملاكم الثورية، وهي ممارسـات              

ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء استخدام االعترافات       . أدت يف بعض احلاالت إىل وفاة احملتجز      
  ).٧املادة ( احملكمة يفإلدانة لاملنتزعة قسراً كأدلة رئيسية 

 حتقيق يف كل قضية ُيّدعى فيها التعـرض         إجراءأن تكفل الدولة الطرف     ينبغي    
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مرافق االحتجاز، 

وينبغي أن تكفل حصول كل     . فضالً عن مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم على النحو املناسب       
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عـدم       . ايفضحية على جرب فعال يشمل التعويض الك      

إكراه أيٍ كان على الشهادة ضد نفسه أو ضد آخرين أو على االعتـراف بالـذنب،                
كدليل يف احملكمة ما مل يتعلق األمر بإثبات اجلرم علـى           " االعتراف"وعدم قبول ذلك    

 كوسـيلة النتـزاع    شخص متهم بالتعذيب أو بغري ذلك من ضروب سـوء املعاملـة           
  .أو غريه من األقوال" رافاالعت"

ويساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء حتقيق كامل وحمايد ومستقل يف ادعاءات القتل               -١٥
 ١٢ لـيت جـرت يف    والتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة خالل االنتخابات الرئاسية ا         

تلـك   حماسبة كبار املسؤولني املتـورطني يف      ويف أعقاهبا، وإزاء عدم      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران
  ).٧ و٦املادتان (األفعال 

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إىل إجراء حتقيق كامـل وحمايـد ومـستقل يف                 
اليت ادعاءات القتل والتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة خالل االنتخابات الرئاسية            

كبار املسؤولني املتورطني    ويف أعقاهبا، وإىل مقاضاة      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٢ جرت يف 
  . تلك األفعاليف
ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار السلطات القضائية واإلدارية يف فـرض العقـاب               -١٦

جمموعة من اجلرائم منها السرقة واحلرابـة       كعقوبة على    واجللد   األطرافالبدين، ال سيما بتر     
فال يف وهي قلقة أيضاً ألن القانون يبيح ممارسة العقاب البدين على األط. وأفعال جنسية معينة

  ).٧املادة (املرتل وبقرار من احملكمة ويف مرافق الرعاية البديلة 
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ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات بغية حظر فرض السلطات القـضائية               
وينبغي أن حتظر الدولة الطرف صراحة مجيع ضروب العقاب البدين          . واإلدارية العقاب البدين  
 مـن   ١١٧٩ ُبل منها إلغاء مسوغاته القانونية الواردة يف املادة       ، بسُ هميف تربية األطفال وتعليم   
  . من قانون محاية األطفال٧ من قانون العقوبات واملادة ٥٩ و٤٩القانون املدين واملادتني 

 توقيـف عامـة     أوامـر ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من أنباء عن استخدام             -١٧
  ).٩املادة (تقوم على فحص األدلة من ِقبل قاضٍ   أمساء املتهمني والتتضمن  الدةحمدَّ غريو

 أوامر التوقيف أمساء املتهمني واستنادها إىل       تضمنيينبغي أن تكفل الدولة الطرف        
حملتجـزين الـذين اعتقلـوا      راح ا وينبغي هلا أيضاً إطالق س    . ملاديةفحص قضائي لألدلة ا   

  .ُنسب إليهم  يف ماطهم أدلة على توردون وجود غري حمددةأوامر توقيف عامة ووجب مب
 خلـو ويساور اللجنة قلق إزاء متوسط طول فترات االحتجاز رهـن احملاكمـة، و              -١٨
 االحتجـاز  رهن فترة قصوى للبقاء     من حكم حيّدد   من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٣٣ املادة

د يف  ويساور اللجنة قلق أيضاً ملا يردها من أنباء عن احتجاز أفرا          .  إنفاذ القانون  يلدى موظف 
  ).٩ و٧املادتان  (غري معترف هبااحلبس االنفرادي داخل مراكز احتجاز 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان أال يدوم االحتجـاز               
 من خـالل  سيما الرهن احملاكمة فترات مفرطة الطول من الناحيتني القانونية والعملية، و        

املراقبة القضائية املستقلة ومتكني األفراد من االتصال على وجه السرعة مبحامني، على حنو      
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطـوات        .  من العهد  ٩يتوافق متاماً وأحكام املادة     

 تطبيق هذا احلظر   والسهر على ضمان     عزل احملتجزين ن أجل القضاء على ظاهرة      فورية م 
  . ة العمليمارسةامليف 
 ٣٥٠ العنابرسيما يف     الظروف داخل مرافق االحتجاز، ال     سوءويساور اللجنة قلق إزاء       -١٩
إجراء العـزل أثنـاء     وهي قلقة أيضاً إزاء استخدام      .  يف سجن إيفني   ٢٤٠ و ٢٠٩ألف و  - ٢و

ج الطـيب   االحتجاز وتقييد الزيارات األسرية بصورة غري معقولة وما ُيّدعى من رفض توفري العال            
  ).١٠ و٧ املادتان( يف سجن إيفني ٣ املرفق اإلصالحي/٣٥٠ لسجناء كثريين يف العنرب

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية إلقرار نظام للرصد املنتظم واملستقل              
 مـن   ١٠ و ٧ ظروف احتجاز تتوافق مع املـادتني     توافر  ألماكن االحتجاز، ولضمان    حقاً  

وينبغي هلا أيضاً أن ُتدمج     . ملعاملة السجناء الدنيا   املتحدة النموذجية    العهد ومع قواعد األمم   
على حنو منهجي يف مقررات تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الـسجون واجلهـاز               
القضائي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان باعتباره مادةً أساسية تتناول مواضـيع حظـر              

  .ف االحتجاز ومعاملة احملتجزينالتعذيب وتقنيات االستجواب الفعالة وظرو
ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار االجتار بالنساء واألطفال، ال سيما فتيات املنـاطق               -٢٠

  ). ٨املادة (الريفية، وهي ممارسات كثرياً ما يسّهلها الزواج املؤقت 
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملكافحة ومنـع بيـع األشـخاص دون                
وُيطلب إىل الدولة الطرف أيضاً موافاة اللجنـة يف تقريرهـا           . االجتار هبم عشرة و  الثامنة

الدوري املقبل بإحصاءات سنوية عن عدد حاالت التوقيف واإلدانـة مبوجـب قـانون              
  . باألشخاص ملكافحة االجتار٢٠٠٤ عام
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تواتر اإلخالل بضمانات احملاكمة العادلـة املنـصوص            -٢١
وهي قلقة أيضاً   . احملاكم الثورية وحمكمة سجن إيفني    عمل  ها يف العهد، ال سيما يف سياق        علي

  ).٦ و١٤ املادتان (" الدممهدور"إزاء رجوع موظفي القضاء يف قراراهتم إىل مفهوم 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف سري مجيع اإلجراءات القانونية على حنو يتوافـق               

حق األفراد، مبن فيهم احملتجزون     ) أ( العهد، مبا يشمل ضمان       من ١٤متاماً وأحكام املادة    
حق الفـرد يف أن     ) ب(مساعدة قانونية من اختيارهم؛ و    احلصول على   رهن احملاكمة، يف    

 احملامني وحضورهم   تدخلّ) ج(ُيخطر بسرعة بطبيعة التهم اجلنائية املوجهة إليه وسببها؛ و        
احلـق يف   )    ه(افتراض الرباءة؛ و  ) د(التحقيق؛ و يف مجيع القضايا، مبا يف ذلك أثناء مرحلة         

وينبغي أن تلغي الدولـة الطـرف       .  القضائية األحكامحق استئناف   ) و( علنية؛ و  حماكمة
ميهم إىل قد اجلناة وتالحقة حرصاً على ضمان م، املطبق على الضحايا" الدممهدور" مفهوم
بشأن احلـق يف    ) ٢٠٠٧(٣٢ وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم      . العدالة

  . املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة
ويساور اللجنة قلق ألن استقالل القضاء ليس مكفوالً بالكامل بل إن القـضاء خاضـع                 -٢٢
 الضغط املمارس من ديوان مراقبة وتقييم القضاة وكبار رجـال            ذلك ط السلطة التنفيذية مبا يف    ولضغ

واللجنة قلقة أيضاً ألن القضاة يستندون إىل الـشريعة         . واملسؤولني احلكوميني قبل احملاكمات   الدين  
  ).١٤ املادة( يف العهد نصوص عليهاوالفتاوى إلصدار قرارات تتعارض مع احلقوق واملبادئ امل

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان ومحاية استقالل القضاء ونزاهتـه               
. ولكفالة حريته يف العمل دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية ورجـال الـدين             بالكامل،  

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتناع القضاة، لدى تفسري التشريعات واالعتماد على املبـادئ              
  .يف العهداملنصوص عليها الدينية، عن إصدار أحكام تتعارض مع احلقوق واملبادئ 

التمييز إزاء أفراد األقلية املسيحية، مبا يشمل التوقيف بتهم         ويساور اللجنة قلق بشأن       -٢٣
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن األفراد املرتدين       . التبشري وحظر إقامة القداديس باللغة الفارسية     

 من مشروع قانون العقوبات تتوخى جعـل        ٢٢٥عن اإلسالم يتعرضون للتوقيف وأن املادة       
  ).١٨املادة (ملرتدين الذكور املدانني عقوبة اإلعدام إلزامية يف حالة ا

خطوات لضمان االحترام الكامل للحق يف حرية الـدين     الطرف  ينبغي أن تتخذ الدولة       
.  من العهـد   ١٨ أو املعتقد، مبا يكفل ضمان توافق التشريعات واملمارسات توافقاً تاماً مع املادة           

يف اعتناق ديـن آخـر مبحـض    ذلك أيضاً ضماناً كامالً وغري مشروط حلق كل فرد      ستتبع  وي
.  من مشروع قانون العقوبـات ٢٢٥وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إلغاء املادة         . إرادته
  .بشأن حرية الفكر والوجدان والدين) ١٩٩٣(٢٢ ر اللجنة بتعليقها العام رقمذكّوُت



CCPR/C/IRN/CO/3 

GE.11-47447 8 

 يف حريـة    ويساور اللجنة قلق ألن أفراد الطائفة البهائية ما زالوا حيرمون من حقهم             -٢٤
وهي قلقة أيضاً ألن أفراد هذه الطائفة ما زالوا يتعرضون النتـهاكات      . اعتناق دين أو معتقد   

 مبا يف ذلك االحتجاز التعسفي واحلبس الباطل ومصادرة املمتلكات وتدمريها           ،شىت حلقوقهم 
  ).٢٧ و٢٠ و١٩ و١٨ املواد(واحلرمان من العمل واملساعدات احلكومية والتعليم العايل 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف االحترام الكامل حلرية كل فرد، مبن يف ذلك أفراد   
 ،الطائفة البهائية، يف اعتناق دين أو معتقد من اختياره، وللحرية يف التعبري سراً أو جهـراً      

الـدين   عن هذا الدين أو املعتقد يف العبادة وإقامة الشعائر وممارسة            ،كفرد أو كمجموعة  
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان محاية أفـراد           . هليموتعاملعتقد   أو

 قيق على الفور يف انتهاكات حقـوقهم      الطائفة البهائية من التمييز يف كل اجملاالت، والتح       
  .ومقاضاة املسؤولني عن تلك االنتهاكات وإتاحة سبل انتصاف فعالة ألفراد تلك الطائفة

لمني السنة ما زالوا يتعرضون للتمييز من الناحيتني القانونيـة          ويساور اللجنة قلق ألن املس      -٢٥
  ).١٩ و١٨ املادتان(والعملية وُيمنعون من املمارسة الكاملة حلقهم يف حرية التعبري عن دينهم 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حرية التعبري عن الدين أو املعتقد وإمكانية ممارسته               
ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذا احلق يشمل        ذكّوُت. اعيةسراً أو جهراً وبصفة فردية أو مج      

  .أيضاً بناء أماكن العبادة
 اجلمعيات،  تكوينويساور اللجنة قلق إزاء التقييد الشديد للحق يف حرية التجمع و            -٢٦

معات العامة وتنظيم املسريات وتكوين اجلمعيات أمور مشروطة بامتثـال          التجوتالحظ أن   
ويساور اللجنة قلق   .  مبوجب التشريعات الوطنية   غري ُمعرَّفة وهي مبادئ   ،  "املبادئ اإلسالمية "

 مضايقةأيضاً إزاء ما يردها من أنباء مستمرة عما يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان من 
وهـي تالحـظ   . أو ختويف وحظر ملظاهراهتم وتفريقها بالقوة وتوقيفهم واحتجازهم تعسفاً 

 كـثرياً   إلنسان وحمامي الدفاع يف قضايا حقـوق اإلنـسان        دافعني عن حقوق ا   بقلق أن امل  
كمـا  .  أو التشهري بالنظـام    ةابرُيحكم عليهم بالسجن بتهم غامضة الصياغة كتهمة احل        ما

تالحظ اللجنة بصفة خاصة ارتفاع عدد النشطاء املدافعني عن حقوق املرأة الـذين أوقفـوا               
  ).٢٢ و٢١ و١٩ املواد( املليون توقيع واحتجزوا، مبن فيهم متطوعون وأفراد مناصرون حلملة

 اجلمعيـات   تكوينينبغي أن تكفل الدولة الطرف ضمان احلق يف حرية التجمع و            
لسبب  لكل األفراد دون متييز، وأن تفرج على الفور وبال شروط عن كل من احُتجز ال              

وق ممارسة سلمية، مبا يشمل الطالب واملدرسني واملدافعني عن حق        هذا  سوى ممارسة حقه    
وينبغي أيضاً  . واحملامني والنقابيني ) مبن فيهم النشطاء املدافعون عن حقوق املرأة      (اإلنسان  

 ضايقةأن تكفل الدولة الطرف إجراء حتقيقات سريعة وفعالة ونزيهة يف أفعال التهديد وامل            
 ،مناسـباً ذلـك    حيثما كان    ،ات وأن تقوم  موعواالعتداء اليت يتعرض هلا أفراد هذه اجمل      

وينبغي أيضاً أن تسحب الدولة الطرف مشروع قانوهنا املتعلق بإنـشاء           . ة الفاعلني مبقاضا
املنظمات غري احلكومية ومراقبتها، وهو مشروع قانون يتوخى إنشاء جلنة عليـا ملراقبـة              
أنشطة املنظمات غري احلكومية برئاسة وزير الداخليـة ومبـشاركة ممـثلني مـن وزارة               

  .تعبئة الشعبية وحراس الثورةاالستخبارات والشرطة وقوات ال
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 بـإغالق الكـثري مـن       ٢٠٠٨ويساور اللجنة قلق ألن السلطات قامت منذ عام           -٢٧
 نقابة الصحفيني، وألن الكثريين من الـصحفيني والناشـرين          فضالً عن الصحف واجملالت   

والعاملني يف وسائط اإلعالم أوقفوا واحتجـزوا منـذ االنتخابـات            السينمائينيواملخرجني  
ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال اإلنترنت        . ٢٠٠٩ عاميت جرت يف    لائاسية  الر

 سياسـية، وإبطـاء سـرعة       ت املواقع الشبكية اليت تنشر أخباراً وحتليال      تعطيلوحمتوياهتا، و 
سيما منـذ االنتخابـات      ، ال ة األجنبي بواسطة القنوات الفضائية  اإلنترنت، وتشويش البث    

  ).١٩ املادة (٢٠٠٩ عامجرت يف يت لاالرئاسية 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف بصورة تامة حق وسائط اإلعالم املستقلة يف حرية               

. التعبري والرأي، وأن تضمن للصحفيني إمكانية ممارسة مهنتهم دون اخلوف من املقاضـاة       
يتعـارض وأحكـام    سجونني على حنو    وينبغي أن تفرج الدولة الطرف عن الصحفيني امل       

، مبا يف    وأن تعيد تأهيلهم وتوفر هلم سبل انتصاف قضائي فعالة         العهد من   ١٩ و ٩ ادتنيامل
 وينبغي أيضاً أن تتأكد الدولة الطرف من أن مراقبة استخدام اإلنترنـت             .ذلك التعويض 

ـ . تنتهك احلق يف حرية التعبري وحق اخلصوصية املنصوص عليهما يف العهـد            ال ر ذكّوُت
  .١٩بشأن املادة ) ٢٠١١(٣٤ ليقها العام رقماللجنة الدولة الطرف بتع

ويساور اللجنة قلق ألن السن الدنيا للزواج منخفضة جـداً وألهنـا ختتلـف                - ٢٨
وهي قلقة أيضاً إزاء إخضاع البنات للزواج القسري واملبكر واملؤقـت           . اجلنس  حبسب

  ).٢٤ و٢٣  املادتان(
نس فيما يتصل بالسن    للتمييز على أساس اجل   اً  ينبغي أن تضع الدولة الطرف حد       

السن الدنيا مع املعايري الدوليـة وأن       هذه  أيضاً أن تكفل توافق     هلا  وينبغي  . الدنيا للزواج 
  .متنع إخضاع البنات للزواج القسري واملبكر واملؤقتفعالة تعتمد تدابري 

 ١ سيما الفرعان  ال(ويساور اللجنة قلق إزاء شروط التسجيل يف احلمالت االنتخابية            -٢٩
 يف رفـض    صـيانة الدسـتور   ، وحق جملس    ) من قانون االنتخابات الربملانية    ٢٨ من املادة    ٣و

وتالحظ ).  من تعديل قانون االنتخابات الربملانية     ٣وفقاً للمادة   (النتخابات الربملانية   لاملرشحني  
 انطوت على اخلـروق     ٢٠٠٩ عاميت جرت يف    لااللجنة بقلق أن االنتخابات الرئاسية العاشرة       

 مرشـحاً؛   ٤٥٠ حيصل على املوافقة سوى أربعة مرشحني من أصل أكثر مـن           مل )١: (ليةالتا
ُعطلـت إشـارات     )٣( نتائج االنتخابات؛ و   ملراقبةالدوليني  دخول املراقبني   مل ُيسمح ب   )٢(و

االجتماعي واملواقع الشبكية للمعارضة؛ التواصل اهلواتف اخللوية وكذلك دخول مواقع شبكات  
  الدينية واإلثنية والطالب والنقابيون والنشطاء     األقلياتاء السياسيون وأفراد    تعرض النشط  )٤(و

 آية اهللا خـامنئي نتـائج       أقّر )٥( واالحتجاز التعسفي؛ و   املدافعون عن حقوق املرأة للمضايقة    
ـ  )٦(؛ و صيانة الدستور االنتخابات قبل أن يصدق عليها جملس         يف  املقتـرعني  ت نـسبة  فاق

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً توقيف عشرات املعارضني الـسياسيني يف          . ئة يف املا  ١٠٠ حمافظتني
  ).٢٥ املادة( وحل حزبني سياسيني ذوي اجتاه إصالحي بأمر من احملكمة ٢٠١١فرباير /شباط
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 ٣  الدولة الطرف تعديالت تشريعية لـضمان توافـق املـادة          جريينبغي أن تُ    
ت الربملانية مع احلقـوق املكفولـة يف         من قانون االنتخابا   ٢٨  من املادة  ٣ و ١ والفرعني

 أيضاً أن تتخذ اخلطوات املناسبة لضمان سري االنتخابات          هلا وينبغي.  من العهد  ٢٥ املادة
يف كنف احلرية والشفافية ويف توافق تام مع أحكام العهد، وذلك بسبل منها إنشاء جلنـة   

  . االنتخاباتراقبةمستقلة مل
ود والشروط املفروضة على متتع األقليـات يف الدولـة          ويساور اللجنة قلق إزاء القي      -٣٠

يشمل  الطرف، كاألكراد والعرب واألذريني والبلوش، باحلريات الثقافية واللغوية والدينية، مبا         
  ).٢٧ املادة(واجملالت استخدام لغات األقليات يف املدارس ويف نشر الصحف 

ت اإلثنية والدينية واللغوية    ينبغي أن تكفل الدولة الطرف متتع مجيع أفراد األقليا          
هتم يف وسائط اإلعالم ا وقدرهتم على التمتع بثقافتهم واستخدام لغ،حبماية فعالة من التمييز

ويف املدارس ومشاركتهم يف الشؤون العامة ومتكينهم من سبل انتصاف فعالـة يف حـال       
  .التعرض للتمييز

هد ونص التقرير الدوري الثالث      الع ، على نطاق واسع   ،نشروينبغي للدولة الطرف أن ت      -٣١
وردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة وهذه املالحظات اخلتامية هبدف إذكاء             
وعي السلطات القضائية والتشريعية واإلدارية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف            

ترجم التقرير واملالحظات اخلتامية باللغـة      وتقترح اللجنة أيضاً أن ي    . البلد وكذلك عامة الناس   
كذلك تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف عقد مشاورات واسـعة مـع            . الرمسية للدولة الطرف  

  .اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع
لة الطـرف أن     من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدو      ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٣٢

تنفيذها التوصيات املقدمـة مـن اللجنـة يف         ب تتصلتقدم يف غضون سنة واحدة معلومات       
  . أعاله٢٢ و١٣ و١٢ و٩ الفقرات

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل الذي حيني موعد               -٣٣
 تنفيذ مجيع توصـياهتا      معلومات حمددة وحمدثة عن    ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢تقدميه يف   

  .وعن العهد بصفة عامة

        


