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حــاالت : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها
حقـــوق اإلنـــسان والتقـــارير املقدمـــة مـــن  

  املقررين واملمثلني اخلاصني
      

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
    

   تقرير األمني العام    
  

  موجز  
، الذي طلبـت فيـه اجلمعيـة مـن          ٦٦/١٧٥ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار اجلمعية العامة          

ويبـــيِّن التقريـــر األمنـــاط . األمـــني العـــام أن يقـــدم إليهـــا تقريـــراً يف دورهتـــا الـــسابعة والـــستني  
واالجتاهات يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية ويقدم معلومات عـن التقـدم            

وأهابــت .  يف تنفيــذ القــرار املــذكور، مبــا يف ذلــك التوصــيات اهلادفــة إىل حتــسني تنفيــذه احملــرز
، حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تتـصدى للـشواغل          ٦٦/١٧٥اجلمعية العامة، يف قرارها     

وأن حتتـرم احترامـا تامـا التزاماهتـا         ) A/66/361(املوضوعية املبينة يف التقرير السابق لألمني العام        
ملتعلقة حبقوق اإلنسان، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، فيما يتعلق بعدد مـن الـشواغل                ا

  .احملددة بوجه خاص
  
  

 
  

  *  A/67/150. 
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  مقدمة  -أوال   
، الـذي طلبـت فيـه مـن األمـني      ٦٦/١٧٥ُيقدَّم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة       - ١

ويبـيِّن  .  القـرار  العام أن يقدم إليها تقريراً يف دورهتا السابعة والستني عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ               
التقريــر األمنــاط واالجتاهــات يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية وحيــاول    

. تسليط الضوء على القضايا اليت هلا أثر على حتسني احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               
ة جمللـس حقـوق   ويستند إىل املالحظات اليت أبدهتا هيئات رصد املعاهدات واإلجـراءات اخلاصـ         

ويشري أيـضا إىل معلومـات   . اإلنسان ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية  
مــستقاة مــن وســائط اإلعــالم الرمسيــة نظــرا لــصعوبة مجــع بيانــات مــستقلة عــن حالــة حقــوق     

  . اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية
، )A/HRC/19/82(حقـــوق اإلنـــسان ومنـــذ التقريـــر األخـــري لألمـــني العـــام إىل جملـــس   - ٢

استمرت انتهاكات حقوق اإلنسان، مستهدفة بصفة خاصة الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق             
ومـا زالـت آليـات األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان              . اإلنسان والناشطات يف جمال حقوق املـرأة      

مبا يف ذلـك    ( اإلعدام   ُتثري خماوف بشأن التعذيب وبتر األطراف واجلَلد والتطبيق املتزايد لعقوبة         
. واالحتجـاز التعـسفي واحملاكمـات غـري العادلـة         ) اإلعدام أمام املأل وإعدام السجناء الـسياسيني      

وظلت القيـود مفروضـة علـى حريـة التعـبري واالجتمـاع، وظـل زعمـاء املعارضـة رهـن اإلقامـة                       
احلــاالت  واســتمر التمييــز ضــد األقليــات، وبلــغ يف بعــض . ٢٠١١فربايــر /اجلربيــة منــذ شــباط

  . االضطهاد حد
إالّ أنه كانت هناك بعض التطورات اإلجيابيـة، منـها تعـاون مجهوريـة إيـران اإلسـالمية                    - ٣

مــع اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، الــيت استعرضــت تقريرهــا الــدوري الثالــث مبوجــب العهــد  
  /يف تــــــشرين األول) CCPR/C/IRN/3(الــــــدويل اخلــــــاص بــــــاحلقوق املدنيــــــة والــــــسياسية  

، والزيــارة الــيت قامــت هبــا بعثــة عمــل أوفــدهتا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  ٢٠١١تــوبر أك
كما أن قانون العقوبات اإلسـالمي اجلديـد، الـذي          . ٢٠١١ديسمرب  /اإلنسان يف كانون األول   

، يلغـي عقوبـة الـرجم وحيـد مـن نطـاق اجلـرائم الـيت                 ٢٠١٢ينـاير   /أقره الربملان يف كانون الثاين    
ولألسف، مل تسمح احلكومـة للمقـرر اخلـاص         . يق عقوبة اإلعدام على األحداث    جيوز فيها تطب  

املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إيران بدخول البلد، ومل تف بتعهدها بدعوة اثـنني مـن املكلفـني           
  . بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد
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  املسائل املواضيعية  -ثانيا   
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلـك اجللـد    التعذيب واملعاملة   -ألف   

  وبتر األطراف
ــر األخــري لألمــني العــام إىل جملــس حقــوق اإلنــسان، فــإن تكــرار        - ٤ ــرز يف التقري كمــا أُب

االدعاءات املتعلقـة بالتعـذيب يف مرافـق االحتجـاز مـا زالـت تـشكل مـصدر قلـق بـالغ آلليـات                        
فما زال املكلفون بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس           . إلنساناألمم املتحدة حلقوق ا   

حقوق اإلنسان وممثلو هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات يعربون عـن قلقهـم إزاء التقـارير                
اليت تفيد وقوع حاالت تعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية            

لطات، يف تعليقها على تقرير األمـني العـام، أن دسـتور مجهوريـة إيـران      وذكرت الس . أو املهينة 
اإلســـالمية مينـــع اســـتخدام مجيـــع أشـــكال التعـــذيب النتـــزاع االعترافـــات أو احلـــصول علـــى   
املعلومات، وأن قانون العقوبات اإلسالمي والقانون املتعلق حبقوق املواطن ينصان على معاقبـة             

  . املسؤولني عن أعمال التعذيب
وكشفت دراسة مشتركة بشأن املمارسات العاملية فيمـا يتـصل باالحتجـاز الـسري يف         - ٥

ســياق مكافحــة اإلرهــاب، أجراهــا عــدد مــن املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة   
)A/HRC/19/44( وجــود منــط مــن احلــبس االنفــرادي للــسجناء الــسياسيني يف مرافــق احتجــاز ،

 يف سجن إفـني، وهـو مكـان غالبـا           ٢٠٩اوف بشأن العنرب رقم     وأثريت خم . سرية أو غري رمسية   
مــا ُيحتجــز فيــه الــسجناء الــسياسيون علــى وجــه اخلــصوص يف حــبس انفــرداي لفتــرات طويلــة 

 وأعــرب املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب، يف رســائله إىل   .)١(مبعــزل عــن بقيــة الــسجناء 
حـاالت تعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة       السلطات، عن قلقه إزاء التقارير اليت تفيد وقوع  

أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، وأكــد أن اســتخدام احلــبس االنفــرادي واحلــبس    
لفترات طويلة يزيد من خمـاطر وقـوع أعمـال التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة              

). A/HRC/19/61/Add.4انظـر    (القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة دون أن تكتـشف وبـال رادع             
وأعربت بدورها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تقـارير تفيـد أن أعمـال التعـذيب               
وغـريه مــن ضــروب املعاملـة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينـة ُتــستخدم علــى نطــاق    

  . ائم متصلة باألمن القوميواسع يف مرافق االحتجاز، وال سيما يف حق املتهمني بارتكاب جر
، أعــرب املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب واملقــرر ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٨ويف   - ٦

اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا واخلـبري املـستقل                    
__________ 

لـسجون، اسـتعيض عـن احلـبس االنفـرادي          أشارت السلطات اإليرانيـة إىل أنـه يف إطـار إصـالح نظـام إدارة ا                 )١(  
 . ال ُتستخدم إال يف حاالت نادرة جدا“أجنحة فردية” بـ
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ن األهـواز   املعين بقـضايا األقليـات عـن خمـاوف شـديدة إزاء ادعـاءات تفيـد تعـرض ناشـطَني مـ                     
ووفقا ملا ورد من معلومات، فإن الـسيد        . العرب للتعذيب أثناء االحتجاز، مما أدى إىل وفاهتما       

ناصــر البوشــوكه درفــشان، وهــو مــن أصــل عرقــي عــريب يقــال بــأن قــوات األمــن اعتقلتــه يف     
وتلقـت أسـرته نبـأ وفاتـه يف     . يناير، تويف حتت وطأة التعذيب أثنـاء احتجـازه  /كانون الثاين  ٢٦
 كـانون  ٢١واعتقلت قـوات األمـن الـسيد حممـد الكعـيب يف شـوش يف                . يناير/ كانون الثاين  ٣٠
يناير، واقتادتـه إىل مرفـق احتجـاز تـديره وزارة االسـتخبارات، حيـث يـدعى أنـه تعـرض            /الثاين

ويقـال بـأن الـسلطات احملليـة دفنـت جثمانـه وحـذّرت أسـرته مـن إقامـة                    . للتعذيب حىت املوت  
  . مراسم عزاء علنية

ومــا زالــت التقــارير تــرد بــشأن حــاالت بتــر األطــراف والعقــاب البــدين، مبــا يف ذلــك     - ٧
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة      ٧اجللــد، الــذي يعتــرب مناقــضا ألحكــام املــادة      

فقـد  . وما زالـت التقـارير تـرد بـشأن فـرض عقوبـة القـصاص           . والسياسية بسبب شدته املتناهية   
املـشمولة بـالتقرير، علـى مـا ال يقـل عـن ثالثـة أشـخاص متـهمني مبهامجـة                     ُحكم، خالل الفترة    

ضحاياهم باحلمض حبرماهنم من البصر، ومل تنفَّذ األحكام بعـد يف انتظـار املوافقـة النهائيـة مـن                   
وتــستبعد الــسلطات اإليرانيــة مــسؤولية الدولــة يف قــضايا القــصاص،  . رئــيس الــسلطة القــضائية

 القـصاص حقـا خاصـا ألسـرة الـضحية وأن سـلطة تنفيـذ العقوبـة                  مؤكدة أن فقه الشريعة يعترب    
ــذلك     ــضحية ب ــة أســرة ال ــى مطالب ــادة    . تتوقــف حــصريا عل ــارير حــدوث زي ــد بعــض التق وتفي

وتـربر الـسلطات ذلـك علـى أنـه إجـراء رادع             . ملحوظة يف العقاب البدين، وال سيما أمام املأل       
  قــب شــخص متــهم باالختطــاف   مــايو، عو / أيــار٢٢ويف . للجرميــة وبــديل لعقوبــة الــسجن   

  .  جلدة أمام املأل يف خوزستان٧٤بـ 
  

  عقوبة اإلعدام، مبا فيها اإلعدام العلين   -باء   
، أقـر برملـان مجهوريـة إيـران اإلسـالمية قـانون عقوبـات        ٢٠١٢ينـاير  /يف كانون الثـاين     - ٨

ويقـال  .  الـرئيس  وهو اآلن يف انتظـار املوافقـة النهائيـة جمللـس األوصـياء وتوقيـع              . إسالمي منقح 
بأنه يلغي عقوبة الرجم وتفاصيل طريقة اإلعدام هذه، لكنه ُيبقي على عقوبـة اإلعـدام ملـرتكيب                 

واإلفـساد يف األرض واالجتـار باملخـدرات    ) حماربـة اهللا  (اجلرائم املتعلقة باألمن القومي واِحلرابـة       
رحـب األمـني العـام      وبينمـا ي  . واالغتصاب والقصاص وجرائم أخرى معينة تطبق عليها احلدود       

ــن          ــد م ــار العدي ــنقح مل يأخــذ يف االعتب ــانون امل ــه يأســف لكــون الق ــرجم، فإن ــة ال ــاء عقوب بإلغ
الدعوات املوجهة من اجملتمع الدويل، وال سيما آليات األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، إللغـاء                  

ــة اإلعــدام بالكامــل أو االكتفــاء بفرضــها علــى     حــو ، علــى الن“أشــد اجلــرائم خطــورة ”عقوب
وعـالوة  . من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية    ) ٢ (٦املنصوص عليه يف املادة   
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على ذلك، ما زال هناك قلق من إمكانيـة صـدور أحكـام بـالرجم بنـاء علـى الـسلطة التقديريـة                     
  . للقضاة، وفقا ألحكام الشريعة أو الفتاوى

ويشري بقلـق إىل    . لت تطبَّق بوترية مهولة   واألمني العام قلق من أن عقوبة اإلعدام ما زا          - ٩
، ومـا أعقـب ذلـك مـن         ٢٠١١ شـخص يف عـام       ٦٠٠ما ورد من تقارير عن إعدام أكثـر مـن           

، إذ تفيـد التقـارير أن أكثـر مـن     ٢٠١٢تصاعد يف عمليات اإلعدام يف النصف األول مـن عـام         
 أيـضا اإلعـراب     وتواصل اإلجـراءات اخلاصـة    . يناير/ شخص قد أُعدموا منذ كانون الثاين      ٢٠٠

عن جزعها من ارتفـاع عـدد أحكـام اإلعـدام الـصادرة وزيـادة عـدد عمليـات اإلعـدام املنفَّـذة                       
. على أساس ُتهم ال تصل إىل حد اجلرائم األشد خطورة، وال سـيما تلـك املتـصلة باملخـدرات                  

 شخصا قـد أٌعـدموا يف طهـران الرتكـاهبم جـرائم       ١٤مايو، أفادت السلطات أن     / أيار ٢٣ويف  
يونيه، قام املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف              / حزيران ٢٨ويف  . تصلة باملخدرات م

مجهورية إيران اإلسالمية واملقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات             
موجزة أو تعسفا واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، باإلعراب عالنية عـن إدانتـهم حلـاالت                

 عمليـة إعـدام علـى    ١٤٠عدام يف مجهورية إيـران اإلسـالمية، وذكـروا أنـه مـن املعـروف أن         اإل
ــة عــام    ٢٥األقــل، مبــا يف ذلــك   ــة إعــدام علــين، قــد ُنفّــذت منــذ بداي ، وأن بعــض ٢٠١٢ حال

وأعـرب املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق            .  عمليـة  ٢٢٠املصادر تشري إىل أن الرقم يصل إىل        
يــران اإلســالمية، يف تقريــره إىل جملــس حقــوق اإلنــسان، عــن قلقــه إزاء  اإلنــسان يف مجهوريــة إ

م متــــصلة باملخــــدرات، وأفــــاد أن حــــاالت إعــــدام األشــــخاص املتــــهمني بارتكــــاب جــــرائ 
، معظمهــم بــسبب جــرائم ذات عالقــة باملخــدرات ٢٠١١شــخص قــد أُعــدموا يف عــام  ٦٠٠

كمـة العادلـة، مبـا يف ذلـك         وأثريت أيـضا خمـاوف بـشأن ضـمانات احملا         ). A/HRC/19/66انظر  (
وتعـزو الـسلطات زيـادة عـدد عمليـات اإلعـدام       . إمكانية وصول املدانني إىل حمامييهم وأسرهم 

إىل االجتار باملخدرات، وتؤكد احترام مجيع اإلجراءات والشروط القانونية يف القـضايا املتـصلة         
 القــضايا املتــصلة ويبــدو أيــضا أن القــضاء يوســع نطــاق عمليــات اإلعــدام لتــشمل. باملخــدرات

يوليـه، ُنقـل عـن متحـدث باسـم الـسلطة القـضائية قولـه إن                 / متـوز  ٣٠ففـي   . باختالس األمـوال  
 بليـون دوالر قـد ُحكـم        ٢,٦ شخصا مدانني يف قضية احتيـال مـايل بقيمـة            ٣٩أربعة من أصل    

عليهم باإلعدام؛ أما اآلخرين، فقد صـدرت يف حقهـم أحكـام بالـسجن، مبـا يف ذلـك الـسجن                     
  .)٢(داملؤب
ــدام خــ       - ١٠ ــين حبــاالت اإلع ــرر اخلــاص املع ــوجزة   بعــث املق ــإجراءات م ــضاء أو ب ارج الق
 تواصــل إزاءتعــسفاً عــدة رســائل خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أعــرب فيهــا عــن القلــق    أو

__________ 
 ./www.presstv.com/detail/2012/07/30/253514/iran-condemns-4-to-death-in-bank-fraudانظر   )٢(  
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دة والقـضايا املتـصلة     فساد يف األرض والـرِّ    اإلورابة  إصدار أحكام بعقوبة اإلعدام عن جرائم احلِ      
ــات مل تطبــق فيهــا ضــمانات اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة       ، وذلــكراتباملخــد  عقــب حماكم
ــة ــام املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام   ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ويف . الواجب ، ق

ــإجراءات مــوجزة أو تعــسفاً، واملقــرر    ــة اخلاصــةخــارج القــضاء أو ب  باســتقالل القــضاة  ة املعني
ملعين مبسألة التعذيب، واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات، بإثـارة          واحملامني، واملقرر اخلاص ا   

ني، السيد زنيار مـرادي والـسيد لقمـان         ني الكرديَ شطَاانتباه السلطات إىل قرب موعد إعدام الن      
رابـة   بتـهميت احلِ   ٢٠١٠ديـسمرب   /مرادي، احملكوم عليهما معا باإلعـدام العلـين يف كـانون األول           

ــا  . ضفــــساد يف األرواإل ــة العليــ ــذا احلكــــم يف تــــشرين األول أيــــدت ويبــــدو أن احملكمــ   /هــ
 تعرضا للتعـذيب ملـدة      نوقد ُزعم أن كال الرجلني أُجربا على االعتراف بعد أ         . ٢٠١١أكتوبر  

، أكـدت الـسلطات اإليرانيـة عقوبـة     ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ١١ويف رسـالة مؤرخـة     .  يوما ٢٥
    .كم ميكن استئنافهاإلعدام يف حق كال الرجلني وأفادت أن احل

إىل  التقـارير    وتـشري  ويظل ارتفاع عدد عمليات اإلعدام العلـين مـصدر قلـق متواصـل،              - ١١
ــادة حــادة يف  ــسلط . ٢٠١٢ عــام  عــدد هــذه العمليــات زي  عــن ٢٠١١ات يف عــام وأبلغــت ال

 حالــة يف النــصف األول مــن   ٣٠ق عمليــة إعــدام علنيــة علــى األقــل، وُســجل مــا يفــو        ٤٠
  .قاصرين حضر معظم عمليات اإلعدامد تقارير أن مجهورا غفريا يشمل وتفي. ٢٠١٢ عام
  

  عمليات إعدام اجلناة األحداث  -جيم   
وقـانون  . لقد ُبذلت جهـود ترمـي إىل تقييـد عمليـات إعـدام اجلنـاة األحـداث تـدرجييا                    - ١٢

م  اإلســالمي املـــنقح، الــذي ال زال ينتظـــر املوافقــة عليــه، ال ُينـــهي عمليــات إعـــدا     العقوبــات 
وهـو يلغـي عقوبـة      . األحداث، لكنه يضع تـدابري جديـدة للحـد مـن عقوبـات اإلعـدام ضـدهم                

عـــدام لألشـــخاص دون ســـن الثامنـــة عـــشرة املتـــهمني بارتكـــاب جـــرائم معينـــة كتـــهريب   اإل
فيهـا   أن يواجـه  مـن احملتمـل   ويف قضايا حماولة القتل مع سبق اإلصـرار، الـيت ال زال     . املخدرات

إعمـال العقـل    ل القـانون مفهـوم النـضج العقلـي والقـدرة علـى              ، ُيـدخِ  األحداث عقوبة اإلعـدام   
. كعنــصرين أساســيني فيمــا يتعلــق بــاحلكم علــيهم يف اجلــرائم الــيت تــستوجب عقوبــة اإلعــدام    

اإلسـالمي املـنقح علـى أن األحـداث دون سـن الثامنـة       العقوبـات   مـن قـانون   ٩٠وتـنص املـادة   
صاص ال ُيحكــم علــيهم باإلعــدام حلــدود والقــ يرتكبــون جــرائم تــدخل يف فــئيت انعــشرة الــذي

قررت احملكمة من خالل األدلة اجلنائية أن اجلاين ليس لديه النضج العقلـي الكـايف والقـدرة                  إذا
وكانـت آخـر   . ملسؤولية اجلنائية لألطفـال ا سن القانون ال يرفعهذا غري أن . إعمال العقل على  

، حـني أُعـدم علـي رضـا ُمـال       ٢٠١١رب  سـبتم / يف أيلـول   عنـها عملية إعدام شخص حدث أُبِلـغ       
  .أمام املأل  سنة، شنقا١٧ًًسلطاين، البالغ من العمر 
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املــذكور ، يلغــي القــانون )التعزيــر(ت التقديريــة اوعــالوة علــى ذلــك، ويف فئــة العقوبــ   - ١٣
 البدنيــة ويــدخل عقوبــات بديلــة مــن بينــها اخلدمــة اجملتمعيــة، ممــا يقلــل مــن حــاالت   اتالعقوبــ

ــأذن     حرمــان األطفــا ــد العقــاب؛ وي ــهم؛ ويراعــي العمــر وخطــورة اجلرميــة يف حتدي ل مــن حريت
للقضاة بتقييم التقدم احملرز يف إعادة تأهيـل األطفـال اجلنـاة وبوقـف العقـاب يف هنايـة املطـاف،                     

وزيــادة علــى ذلــك، يتــضمن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة . خاصــة يف حالــة احلرمــان مــن احلريــة
ويـنص قـانون اإلجـراءات    . اعتمـاده أحكامـا حتمـي حقـوق األطفـال     املنقح الذي ال زال ينتظر    

الـيت يرتكبـها     الـيت سـتنظر يف مجيـع اجلـرائم           ،اجلنائية املنقح أيضا علـى إنـشاء حمـاكم األحـداث          
  .األطفال واألفراد دون سن الثامنة عشرة

  /طهــــران يف كــــانون األوللوأثنــــاء زيــــارة وفــــد مــــن مفوضــــية حقــــوق اإلنــــسان    - ١٤
، أبلغت السلطات الوفد أن عدد عمليات إعـدام األحـداث اخنفـض حبـدة وأن                ٢٠١١ديسمرب  
 أشـخاص دون سـن الثامنـة عـشرة ُتعـرض علـى حمـاكم األطفـال، حيـث                اليت يرتكبها  اجلنايات

ــضا إىل أنــه حــىت يف قــضايا      . فــةُتبــذل جهــود إلصــدار عقوبــات خمفَّ    وأشــارت الــسلطات أي
حقا خاصا ألسرة الضحية، والذي ال ميكـن أن ينقـضه           القصاص، الذي يعتربه القانون اإليراين      

لتــشجيع أســرة الــضحية   القــضائية جهــودا مكثفــةةالقــضاء، تبــذل جلنــة التوفيــق التابعــة للــسلط
وأبلغت الـسلطات اإليرانيـة الوفـد أيـضا أن سياسـة      . وأسرة اجلاين على االتفاق على أداء الدية     
القـصاص، وأن وزارة    باملطالبـة   ن حقهم يف    التخلي ع احلكومة هي تشجيع أقرب األقرباء على       

دفـع مبلـغ الديـة      علـى    العدل ختصص كل سنة أمواال حمددة ملساعدة األشخاص احملكوم عليهم         
  .عليه املتفق

  
  حقوق املرأة   - دال  

اختـاذ جمموعـة    عـن   أُبلـغ   إضافة إىل ما حتقق من إجنازات يف جمايل تعليم وصـحة املـرأة،                - ١٥
وتوجد حاليـاً أربـع نـساء مـن     . شاركة املرأة يف صنع القرار ويف السياسة     تدابري لتحسني م  من ال 

 الوظـائف التنظيميـة يف كـل        إحـدى  صبني وزراء احلكومة وعدد من نائبات الـوزراء، وُتخـصَّ         
وارتفــع عــدد النــساء مــن أعــضاء اجملــالس    .)٣( بــشؤون املــرأة واألســرة ة معنيــةوزارة ملستــشار

.  يف املائــة يف انتخابــات الفتــرة الثالثــة ٨,٤٤واملقاطعــات بنــسبة اإلســالمية يف املنــاطق الريفيــة 
 يف  ٤٥وتفيد تقارير أن عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب إدارية يف وزارة التعلـيم ارتفـع مـن                  

ــة املاضــية، قُبلــت   . ٢٠١١ يف عــام ٤٨٢ إىل ٢٠٠٥عــام  ــسنة اجلامعي  ٣٩٠ ٣٠٦وخــالل ال
 يف املائة عمـا كـان عليـه احلـال قبـل ثالثـة               ١٩٢,٩٦ لغت ب  يف التعليم العايل، أي بزيادة     فتيات

__________ 
 .www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/general-discussions/member-states/Iran.pdfانظر   )٣(  
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وتواجـه املـرأة     .)٤( منخفـضا  ال يـزال    عـدد النـساء مـن أعـضاء الربملـان          فـإن ،  ويف املقابل  .عقود
ال ميكـن ألي امـرأة أن تكـون رئيـسة للبلـد             فـ  .قيودا على تعيينها يف بعض مناصب صنع القرار       

 .)٥(أو يف جملــس تــشخيص مــصلحة النظــامصــياء األوينــت أي امــرأة يف جملــس ومل يــسبق أن ُع
  . احملاكمترأس لكن ال ميكنهن يف هيئة احملكمة،  كمستشاراتالعمل  النساءبإمكانو

أن النـسبة اإلمجاليـة ملـشاركة املـرأة يف          إىل   ٢٠١١وأشار التعداد الوطين للسكان لعام        - ١٦
ــصاد هــي   ــسبة    ١٢,٦االقت ــاض بن ــو اخنف ــة، وه ــام   املا يف ٣,٠ يف املائ ــة بع ــة باملقارن . ٢٠٠٥ئ

 ويقتـرن ذلـك بـشيوع    . يف املائة من القـوة العاملـة الـيت تتقاضـى أجـورا      ١٣متثل النساء إال     وال
عي مقــدمي طلبــات مــن الرجــال فقــط   الــيت تــستد،تمييزيــة عــن شــغور الوظــائفالعالنــات اإل
 أســاس وقـد يبـدو أن مثـل هــذه الـشروط شـروط متييزيـة رمبـا تقـوم علـى         . مـن النـساء فقـط    أو

  . افتراضات منطية بشأن الوظائف اليت تعترب مناسبة للمرأة
ودأبت السلطات على العمل من أجل الفصل التام بني اجلنسني يف اجلامعـات وغريهـا                 - ١٧

، كشف وزير العلوم والبحث العلمـي       ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . من مؤسسات التعليم العايل   
جلنــسني اســتنادا إىل قــرار اختــذه اجمللــس األعلــى  والتكنولوجيــا عــن خطــة شــاملة للفــصل بــني ا 

دعم رجـال الـدين، الـذين مـا فتئـوا يلحـون علـى الفـصل بـني             باخلطة  وحظيت  . للثورة الثقافية 
، حـصلت عـدة جامعـات علـى اإلذن          ٢٠١١سـبتمرب   /ومنذ أيلول . اجلنسني يف األماكن العامة   

ى تــشجيع الطالبــات علــى كمــا أن الــسلطات دأبــت علــ. الفــصل بــني اجلنــسنيسياســة بتنفيــذ 
، وتـشترط أن تقـدم اللـوايت تـرغنب يف الدراسـة يف أمـاكن                املدن اليت ينحـدرن منـها      الدراسة يف 

 ةويزيـد نظـام احلـصص يف اجلامعـات يف تقلـيص إمكانيـ             .  آبائهن أو أزواجهـن    نأخرى أذونا م  
-٢٠١١(امعـات   فاملبادئ التوجيهية المتحانات القبـول باجل     . املرأة على التعليم العايل   حصول  
تفرض حصة لقبول الرجال والنساء يف بعض اجلامعات العامة املتخصصة يف اهلندسـة             ) ٢٠١٢

 يف ٣٢واستنادا إىل تلك القيود، قُّدر أن النساء تشكلن نـسبة أقـل مـن             . للسنة اجلامعية اجلارية  
ــة مــن   ــولنيالطــالباملائ ــسبة تــساوي   .  املقب ــسنة اجل ٤٥وكانــت تلــك الن ــة يف ال ــة  يف املائ امعي
وحتد هذه التـدابري مـن قـدرة النـساء علـى ممارسـة حقهـن يف احلـصول علـى                     . ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  . مع الرجلالتعليم العايل حبرية وعلى قدم املساواة

__________ 
، مل تكــن مــن بــني النــواب الربملــانيني املنتَخــبني ٢٠١٢مــارس /يف االنتخابــات الربملانيــة الــيت أجريــت يف آذار  )٤(  

 . نساء٩ إال ٢٩٠البالغ عددهم 

جملس تشخيص مصلحة النظام كيان قوي يعمل كهيئة استـشارية لـدى املرشـد األعلـى، ولـه سـلطة الفـصل                         )٥(  
 . بني الربملان وجملس األوصياء بشأن التشريعاتالنهائي يف املنازعات
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تــــواجهن التخويــــف ات شــــطاواســــتنادا إىل تقــــارير موثوقــــة متنوعــــة، ال زالــــت الن  - ١٨
 الـــدورة الـــسادسة شـــطات اإليرانيـــات عـــدم حـــضوراوقـــررت جمموعـــة مـــن الن. واالحتجـــاز

وقـد أُلقـي    . )٦()٢٠١٢مـارس   /آذار - فرباير/شباط(واخلمسني للجنة وضع املرأة يف نيويورك       
شطات وُوجهت إليهن هتم تتصل بـاألمن القـومي بـسبب مـشاركتهن     االنى عدد من القبض عل 

 ةشـط ا، ومنـهن الـسيدة مـرمي هبرمـان، وهـي ن         ٢٠١١واخلمسني للجنة عـام      يف الدورة اخلامسة    
ــة إي ــضوة يف    راني ــرأة وع ــوق امل ــال حق ــع  ”يف جم ــون توقي ــة امللي ــا يف    ،“محل ــبض عليه ــي الق ألق

 وهـي حاليـا     . وُوجهت إليهـا هتمـة ارتكـاب جـرائم ضـد األمـن القـومي               ٢٠١١مايو  /أيار ١١
وتواجـه فارانـاق فريـد، وهـي ناشـطة أخـرى يف جمـال               . تنتظر جلسة مساع الدعوى يف احملكمـة      

ــرأة ألقــي القــبض ع   ــول حقــوق امل ــضا يف أيل ــا أي ــشاهبة ٢٠١١ســبتمرب /ليه ــا م ــتحجج .  هتم وت
 متورطـات يف أنـشطة غـري قانونيـة          “حبملة املليـون توقيـع    ”شطات املرتبطات   االسلطات بأن الن  

ــانون   صلن علــى اإلحيــألهنــن مل  ــشترطه ق ــسياسية  ”ذن القــانوين حــسبما ي ــشطة األحــزاب ال أن
ــة اإلســالمية ورابطــات ت رابطــاوال والرابطــات الــسياسية واملهنيــة  معيــاتواجل األقليــات الديني

  .“املعترف هبا
 علــى اجمللــس الــذي ُعــرضقــانون محايــة األســرة وُتنتظَراملوافقــة النهائيــة علــى مــشروع   - ١٩

وأدخلـت حتـسينات شـكلية علـى بعـض األحكـام املـثرية للجـدل يف                 . ٢٠٠٧يف عام   ) الربملان(
زواج امـرأة إيرانيـة مـن رجـل غـري إيـراين،       هذا القانون، واملتعلقة بفرض رسـوم علـى املهـر، وبـ      

ويظـل  . اقتـصادي كـبري علـى حيـاة النـساء         واليت هلـا أثـر اجتمـاعي        وومبمارسة الزواج املؤقت،    
 فهــو علــى ســبيل املثــال ال جيعــل تــسجيل .كــون هــذا القــانون يعيــق تقــدم املــرأة مــدعاة للقلــق 

ــل؛ أو      ــشمل احلم ــيت ت ــا إال يف احلــاالت ال ــت إجباري ــزواج املؤق ــان    ال ــا الطرف ــب فيه ــيت يطل  ال
 مـن شـأن   و. التسجيل على وجه التحديد؛ أو الـيت يكـون فيهـا التـسجيل أحـد شـروط الـزواج                  

عائقـا كـبريا أمـام تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني            أن يشكّل   عدم وجوب تسجيل الزواج املؤقت      
  . يقوض احلقوق الزوجية للنساءأن و
  

  حقوق األقليات  - هاء  
الدويل التعبري عن القلق بشأن التمييز اخلطري جدا ضد األقليات العرقيـة            يواصل اجملتمع     - ٢٠

وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالـة      . والدينية يف القانون واملمارسة، وخباصة ضد الطائفة البهائية       
أعــضاء الطائفــة مــا يتعــرض لــه   حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية عــن قلقــه إزاء  

ة شديداالقتـصادية الـ   و، مبـا يف ذلـك الـضغوط االجتماعيـة            منـهجي منـتظم     من اضطهاد  البهائية
__________ 

-www.awid.org/eng/Library/Oral-Statement-on-The-Right-to-Participate-in-the-CSW-the-Case-ofانظــــــــــر   )٦(  

Iran#.T47T33T-pdo.email. 
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تسامح احلكومـة مـع محلـة قـذف     عن استيائه من  أيضا   أعربو. االعتقال واالحتجاز حاالت  و
قـد   هبائيـا  ٤٧٤ أن أشار إىلو. مكثفة ترمي إىل التحريض على التمييز والكراهية ضد البهائيني     

). A/HRC/19/66انظـر  ( منـهم يوجـدون حاليـاً يف الـسجن           ٩٧، وأن   ٢٠٠٤  عـام  منذاعُتقلوا  
نــه رغــم كــون البهائيــة ليــست معترفــا هبــا كديانــة رمسيــة، فــإن أتباعهــا   إىل أ الــسلطات شريوتــ

وتقـول  .  مـع غريهـم   علـى قـدم املـساواة   ةنيتمتعون باحلقوق االجتماعية واملدنية وحقوق املواطَ     
متعـون حبقـوق التعامـل مـع املؤسـسات املـصرفية،       احلكومة إن هلم حرية السفر إىل اخلارج، ويت     

وجتــزم .  علــى قــدم املــساواة مــع غريهــم ؤســسات التعلــيم العــايل االلتحــاق مبولــديهم إمكانيــة 
 ضـد   أن الطائفة البهائية استقطبت أعضاء بوسائل غري نظامية أو أهنا ارتكبـت أفعـاال             باحلكومة  

يف بيـان    ،)٧(نظمات حلقوق اإلنـسان   ، أعربت عدة م   ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١ويف  . األمن القومي 
 حرمان البهائيني من معاهد التعليم العايل والتمييز ضـدهم فيهـا بـشكل         إزاء ها عن قلق  ،مشترك

يف  أن أعضاء الطائفـة البهائيـة كـثريا مـا مينعـون مـن متابعـة التعلـيم العـايل،                      مشرية إىل منهجي،  
ق يــسلم حبــماعيــة والثقافيــة، الــذي انتــهاك للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجت 

اجلميع يف التعليم وينص على أن يتاح احلصول على التعليم العـايل للجميـع علـى قـدم املـساواة                  
وتفيد تقارير أن مئـات الطـالب البـهائيني ُمنعـوا مـن ولـوج اجلامعـات                 . وعلى أساس القدرات  

  .العامة واخلاصة
خــرى جملموعــة مــن انتــهاكات حقــوق   ووردت أيــضا تقــارير تفيــد بتعــّرض أقليــات أ    - ٢١

 العـرب   ةفـأفراد طائفـ   . اإلنسان ومبواجهتها قيودا شديدة حتـد مـن متتعهـا حبريـة الـدين واملعتقـد               
األهواز والبلوش واألكراد يواجهون متييزا متعّدد املظاهر وكثريا ما ُتنتهك حريـاهتم وحقـوقهم              

ان لالعتقـال وصـدرت حبقهـم       وقد تعرض أفـراد هـذه الطوائـف يف كـثري مـن األحيـ              . املشروعة
يونيـه  / حزيران ١٩ويف  . ، مبا يف ذلك عقوبة اإلعدام     تتناسب واجلرائم املرتكبة   الأحكام قاسية   

، أفادت تقارير بأن السلطات أعدمت على األقل أربعة أفراد من طائفة األهـواز كـانوا                ٢٠١٢
ــسان   ــوا يف ني ــد اعُتقل ــل /ق ــة يف خوزســتان   ٢٠١١أبري ــاهرة احتجاجي ــن  .  خــالل مظ ــد أُدي وق

 واإلفساد يف األرض، وحكم عليهم باإلعدام بعد حماكمـة يبـدو           احلرابةالرجال األربعة بتهمَتي    
، أمـرت حمكمـة مهـدان اخلاصـة برجـال الـدين،         ٢٠١٢مـارس   / آذار ٦ويف  .  جـائرة   كانـت  أهنا

يـة  وقيـل إنـه اتُّهـم بالدعا      . الشيخ حسن األميين، وهو عـامل ديـن سـّني مرمـوق، بـاملثول أمامهـا               
املناوئة للنظام النتقاده احتجاز احلكومة لعلماء السنة وفرضها حظرا على بناء املـساجد الـسّنية               

ساجد ودور العبـادة الـسنّية وإقامـة صـالة         املـ وتشكّل القيود املفروضة علـى بنـاء        . )٨(يف طهران 

__________ 
 .www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/033/2012/enانظر   )٧(  

 .www.sunnionline.us/english/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3381انظر   )٨(  
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نـذ أمـد    ، شواغل دأب علماء السنة على إثارهتا م       )وخباصة صالة العيد وصالة اجلمعة    (اجلماعة  
ــل ــار١٤ويف . )٩(طوي ــل وأن عــدة أشــخاص    ٢٠١٢مــايو / أي ، ذكــرت تقــارير أن شخــصا قُت

 حيـث   “راسـك ”آخرين أُصـيبوا جبـراح جـراء إطـالق قـوات األمـن النـار علـى سـكان مدينـة                      
 عاملا من علماء الـدين الـسّنة علـى          ١٥يقل عن   عدد ال   خرجوا للتظاهر احتجاجا على اعتقال      

  . )١٠(يناير/ كانون الثاين٢٠ة راسك، موالوي جانغي زاهي، يف خلفية اغتيال إمام ُجمع
أكــرب أحــد ويقــّر األمــني العــام بــسخاء مجهوريــة إيــران اإلســالمية الكــبري الستــضافتها    - ٢٢

جتمعــات الــسكان الالجــئني وأطوهلــا أمــدا يف العــامل، وال ســيما الوافــدون مــن بلــَدي اجلــوار،    
ــراق  ــستان والع ــوز. أفغان ــه /ويف مت ــاجرين     ٢٠١١يولي ــدين وامله ــب شــؤون الواف ، ســّجل مكت

وُسّجل تراجـع كـبري   .  الجئ عراقي٤١ ٨٠٠  الجئ أفغاين و  ١ ٠١٩ ٧٠٠األجانب، قدوم   
 إىل وطنــهم يف  مــسّجالا أفغانيــا الجئــ٣ ٥٢٠إىل الــوطن بعــودة لألفغــان الطوعيــة العــودة يف 

 األشـخاص الـراغبني يف      ، لكـن عـدد    ٢٠١٠يونيـه   /ينـاير وحزيـران   /الفترة ما بني كـانون الثـاين      
  .٢٠١١العودة إىل الوطن تزايد يف عام 

ــدف حتــسني أوضــاع           - ٢٣ ــدابري املواتيــة هب ــران اإلســالمية بعــض الت واختــذت مجهوريــة إي
، أصدرت احلكومة تصاريح عمل مؤقتـة لالجـئني األفغـان    ٢٠٠٨فمنذ عام . الالجئني األفغان 

ــّررة    ــشروط املقـ ــستوفون الـ ــذين يـ ــسّجلني الـ ــال. املـ ــرت يف   وخـ ــيت جـ ــسجيل الـ ــة التـ ل عمليـ
، حددت احلكومة من الالجئني املسجلني فئة الـضعفاء املـؤهلني لإلعفـاء             ٢٠١١يونيه  /حزيران

  . )١١(من سداد الضرائب البلدية والرسوم الدراسية
 لورود تقارير تفيـد بـأن وزارة التعلـيم      هاويف هذا السياق، يعرب األمني العام عن أسف         - ٢٤

 ميدانا، منـها الفيزيـاء   ٢٠نني أجانب، من بينهم أفغان، من تلقي التعليم يف    منعت مؤخرا مواط  
ــوم العــسكرية      ــة والعل ــة وهندســة الفــضاء اجلــوي واهلندســة الكيميائي ــة واهلندســة النووي . الذري

وباإلضـافة إىل   . يزال ُينكر على مواليد اآلباء الالجئني املسّجلني إصدار شهادات مـيالدهم           وال
ون األفغـان، الـذين   ئـ ات قيودا على حرية تنقل األجانب، مبـن فـيهم الالج     ذلك، فرضت السلط  

.  وُحّرمــت علــيهم مــؤخرا اإلقامــة يف منــاطق متعــددة )١٢(ّزهات العامــةـُمنعــوا مــن دخــول املتنــ 

__________ 
  .http://english.sunnionline.us/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3276انظر   )٩(  
 .www.presstv.ir/detail/242164.htmlانظر   )١٠(  

 .www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96&submit=goانظر   )١١(  

، منعت السلطات يف منطقة أصفهان الرعايـا األفغـان مـن دخـول مـترتّه صـافه اجلبلـي                    ٢٠١٢مارس  /يف آذار   )١٢(  
وادعـت الـسلطات أن هـذا احلظـر يهـدف إىل احلفـاظ علـى رفـاه وأمـن                    . لالحتفال مبهرجـان الـسنة اجلديـدة      

 .املواطنني اإليرانيني وأسرهم
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وفرضت السلطات يف مقاطعة فارس قيودا على بيع املواد الغذائية واملالبـس إىل األجانـب غـري                 
ووّجهــت إىل .  الالزمــة وعلــى تقــدمي اخلــدمات الطبيــة والعامــة إلــيهماحلــاملني للوثــائق الثبوتيــة

 القواعـد التنظيميـة ومـن أن        هاملخابز وحمالت البقالة واملراكز الطبيـة حتـذيرات للتقّيـد التـام هبـذ             
وُحذّر أرباب العمل أيضا من مغّبـة تـشغيل املـواطنني     . )١٣(أي إخالل هبا قد يؤدي إىل إغالقها      

  . ني للوثائق الثبوتية الالزمةاألجانب غري احلامل
وقد أثّر تزايد التضخم وإلغاء اإلعانات املالية يف الوضع املـايل الـصعب أصـال لالجـئني        - ٢٥

ومل توّســع احلكومــة نطــاق . تــوفري الغــذاء وســداد التكــاليف الطبيــةلالــذين يكابــدون الــشدائد 
ة للمنـافع والـسلع األساسـية، لكـي         خطتها الرامية إىل تقدمي ِمنح نقدية بدال من اإلعانات املاليـ          

وأدى هــذا بأعــداد كــبرية مــن الالجــئني الــضعفاء إىل االلتجــاء إىل مفوضــية  . يــشمل الالجــئني
  . )١١(األمم املتحدة لشؤون الالجئني طلبا للمساعدة

  
   حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري  - واو  

 أعـضاء تـشكيلة الربملـان التاسـع الـيمني القانونيـة بعــد       ، أدى٢٠١٢مـايو  / أيـار ٢٧يف   - ٢٦
فقـد أُجريـت    .  نائبـا، تـسعة منـهم نـساء        ٢٩٠جولتني من االنتخابـات متّخـضت عـن انتخـاب           

وكــان .  مرشــحا مبقاعــد يف الربملــان٢٢٥مــارس وأســفرت عــن فــوز / آذار٢اجلولــة األوىل يف 
اسـتوىف  والنتخابـات،   يف ا حني  قـد سـّجلوا أمسـاءهم كُمرشّـ       )  منـهم نـساء    ٤٢٨( فردا   ٥ ٣٩٥
مايو اجلولة الثانيـة مـن االنتخابـات لـشغل          / أيار ٤وجرت يف   . منهم مؤهالت الترشح   ٣ ٤٦٧

وعمومـا، جـاء يف تقـدير       .  دائرة انتخابية يف خمتلف أرجـاء البلـد        ٣٣املقاعد اخلمسة املتبقية يف     
باالنتخابــات الربملانيــة   يف املائــة مقارنــة  ١٠الــسلطات أن إقبــال النــاخبني قــد ارتفــع بنــسبة      

  . السابقة
وال تزال شـواغل خطـرية ماثلـة بـشأن عمليـة فحـص ملفـات املرشـحني الـيت ينتـهجها                     - ٢٧

ــا يف      األوصــياءجملــس  ــصوص عليه ــدة من ــايري مقّي ــه إىل مع ــة الفحــص لدي ــستند عملي ــذي ت ، ال
وبـرزت  . ونالقانون، وهي معايري أدت إىل إقصاء العديد من املرشحني، من بينهم نواب حـالي             

خمالفات جلّية أثناء عملية الفحص حني استبعد اجمللس عددا من املرشـحني الربملـانيني احلـاليني،      
ــل موعــد          ــد تنــصيبهم إال قب ــشكيك ومل ُيع ــرئيس موضــع الت ــدواعي وضــعهم صــالحيات ال ب

وقـد أعربـت اللجنـة      . االنتخابات بأيام معدودة، فكاد يـشلّ بـذلك جهـود محالهتـم االنتخابيـة             
نية حبقوق اإلنسان، يف معرض دراستها للتقرير الدوري الثالث جلمهورية إيـران اإلسـالمية،    املع

يف األوصـياء   عما ساورها من قلق إزاء شروط التـسجيل يف احلمـالت االنتخابيـة وحـق جملـس                  
__________ 

 .احلظر هذه هتدف إىل احلد من انتشار األمراض املعديةإجراءات  السلطات أن ذكرت  )١٣(  
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). ٢٩، الفقــرة CCPR/C/IRN/CO/3انظــر (النتخابــات الربملانيــة يف ارفــض ملفــات املرشــحني 
هـري،  فقـد اهتـم علـي مطَّ    . شواغل إزاء تدخل احلرس الثوري يف االنتخابات      أيضا عن   وأُعرب  

،  للحـرس الثـوري    وهو نائب برملاين حمـافظ انُتخـب يف اجلولـة الثانيـة مـن االنتخابـات الربملانيـة                 
التدخل املباشر يف االنتخابات من خالل استمالة الناخبني يف مراكز اقتراع متفرقـة للتـصويت               ب

  . ني املفضلهعلى مرشحي
، ٢٠١١فربايـر   /وعالوة على ذلك، أثّر استمرار اإلقامة اجلربية املفروضـة، منـذ شـباط              - ٢٨

علــى زعيَمــي املعارضــة الرئيــسيني، مــري حــسني موســوي واملهــدي كــرويب، وتعليــق تــراخيص   
 قبــل إجــراء االنتخابــات، ورفــض اإلذن  )١٤(األحــزاب الــسياسية ذات التوجهــات اإلصــالحية 

وأعـرب  . األنشطة الـسياسية  سلبيا على   بتنظيم التجمعات اخلطابية، تأثريا     للجماعات املعارضة   
ــة التجمــع الــسلمي وتكــوين اجلمعيــات عــن قلقــه بــشأن       ــاحلق يف حري املقــرر اخلــاص املعــين ب

باسـتخدام  الـيت فُّرقـت     التجمعات السلمية يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية الـيت مل يـصّرح هبـا أو                  
  ).A/HRC/20/27انظر (العنف 
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان عـن قلقهـا بـشأن القيـود املفروضـة علـى حريـة                      - ٢٩

فقد أشارت اللجنة إىل أن الكثري من الصحف واجملالت ونقابـة الـصحفيني قـد               . التعبري والرأي 
 وأن الكـــثري مـــن الـــصحفيني والناشـــرين واملخـــرجني الـــسينمائيني  ٢٠٠٨أُغلقـــت منـــذ عـــام 
 اإلعـــالم اعُتقلـــوا واحتجـــزوا منـــذ االنتخابـــات الرئاســـية الـــيت جـــرت يف  والعـــاملني يف جمـــال

وتواصـل تعـرض الـصحفيني والعـاملني        ). ٢٧، الفقرة   CCPR/C/IRN/CO/3انظر   (٢٠٠٩ عام
يف جمال اإلعالم لالعتقال واالحتجاز واالستجواب ملمارستهم حقهم يف حريـة الـرأي والتعـبري               

  /وحـــىت كــــانون األول . هاكات حقـــوق اإلنـــسان  وتعزيـــز الدميقراطيـــة واإلبـــالغ عـــن انتــــ    
 صــحفيا علــى األقــل كــانوا قــد ُســجنوا فيمــا كــان   ٤٠، أفــادت تقــارير بــأن ٢٠١١ديــسمرب 

 بقـضايا األرض    ني املـشتغل  نيبـل حـىت الـصحفي     . )١٥(آخرون كثريون معّرضون خلطـر االعتقـال      
  ). A/HRC/19/55انظر (والبيئة واجهوا االعتقال التعسفي بُتهم من قبيل التجسس 

ويف تقرير قُّدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان، شـّدد املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة                        - ٣٠
احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري علــى أنّ  ســجن أصــحاب املــدّونات اإللكترونيــة يــشكّل مثــاال  

 مـدّونا ُسـجنوا علـى خلفيـة هتـم تتعلـق             ١٣واضحا علـى جتـرمي التعـبري املـشروع مـشريا إىل أن              

__________ 
، أفادت تقارير بأن حزب جبهة املشاركة اإليرانية اإلسالمي ومنظمـة جماهـدي             ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين    )١٤(  

لّقـت تراخيـصها   الثورة اإلسالمية وحزب هنضة احلرية يف إيران، ومجيعها أحـزاب مـن التيـار اإلصـالحي، قـد عُ             
 .٢٠١٢مارس / آذار٢وُمنعت من إعداد أو تقدمي قوائم انتخابية لالنتخابات اليت كانت مقّررة يف 

 .http://cpj.org/reports/2011/12/journalist-imprisonments-jump-worldwide-and-iran-i.phpانظر   )١٥(  
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ويف ). ٣٥، الفقـرة    A/HRC/17/27انظـر   (ضامني ما عّبروا عنه من آراء على شبكة اإلنترنت          مب
، )١٦(، أعرب عدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة           ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦

 كــانون ٢٨يف رســالة مــشتركة، عــن قلقهــم إزاء االعتقــاالت الــيت تعــرض هلــا، يف الفتــرة مــن  
 صـحفيا ومـدّونا     ١٦عـن   عـدد ال يقـل      ،  ٢٠١٢يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــم   ــسب معظمه ــبك    ينت ــع ش ــات إصــالحية أو مواق ــد سياســات  يإىل صــحف ذات توّجه ة تنتق
 جلــدة يف حــق ٢٥، ُحكــم باجللــد ٢٠١٢مــايو /فعلــى ســبيل املثــال، صــدر يف أيــار. احلكومــة

ــان          ــراين، لتجــسيده يف أحــد رســوماته عــضوا يف الربمل ــام ســاخر إي ــو رّس ــود شــكريا، وه حمم
فرباير، التمست جمموعة من الصحفيني، يف رسالة وّجهتها إىل رئـيس           / شباط ٢٥ويف  . اإليراين

احملكمة اخلاصة برجال الـدين، اإلفـراج عـن حممـد سـعيد زكـري، أحـد مـديري نـشر صـحيفة                       
وجاء يف رسالة هؤالء الـصحفيني أن الـسيد زكـري كـان             . هورية إيران اإلسالمية  تصدر يف مج  

 بــأمر مــن احملكمــة اخلاصــة برجــال الــدين الهتامــه  ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٠قــد اعُتقــل حــوايل 
ــستوى   ــع امل ــسؤول رفي ــاد م ــران     . بانتق ــة إي ــة إىل أن دســتور مجهوري ــسلطات اإليراني ــشري ال وت

 والتجمع وأن للصحافة حرية نشر املقـاالت عـدا تلـك الـيت متـس                اإلسالمية يكفل حرية التعبري   
  .باملبادئ اإلسالمية أو احلقوق العامة

يتـرز لألنبـاء يف   و، علّقت السلطات اعتمـاد صـحفيي وكالـة ر   ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   - ٣١
فقد نـشرت الوكالـة،     . مجهورية إيران اإلسالمية لنشرها تقريرا خاطئا عن فنون القتال النسائية         

اآلالف من بنـات النينجـا يتـدربن علـى القتـل        ”، مقالة صحفية بعنوان     ٢٠١٢فرباير  /يف شباط 
وقــد رفعــت املعنيــات دعــوى . ، أثــارت ردود فعــل شــديدة مــن الــسلطات اإليرانيــة“يف إيــران

قــضائية ضــد رويتــرز علــى خلفيــة التقريــر، رغــم اعتــراف الوكالــة خبطئهــا وقيامهــا بتــصحيح     
ــوم   ــضمونه يف نفــس الي ــشر ومنعــت      . )١٧(م ــرخيص دار جامشــه للن ــضا ت ــسلطات أي وألغــت ال

مـــشاركتها يف الـــدورة اخلامـــسة والعـــشرين ملعـــرض طهـــران الـــدويل للكتـــاب ملـــسها بـــالقيم  
ومع ذلك، تظل الشواغل قائمة بشأن سلسلة من القيود املفروضة على أنـشطة             . )١٨(اإلسالمية

ومشلـت قائمـة    . نـشورات بعـض امل  عـرض   النشر، مبا يف ذلك تعليـق تـصاريح دور النـشر ومنـع              
جامشه، وأهانغ ديغار، وُعميدي فردة، وكـوير، وتيمـور زاده،          دور النشر احملظورة من العرض      

وعـالوة  .  ودار الـصديقي ودار الفـاروق األعظـم الـسنّيتني للنـشر            ودفتر شري جوان، وبوتيمار،   
__________ 

في والفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري              مقّررا الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـس          -رئيسا    )١٦(  
الـة  املقرر اخلاص املعين حبغري الطوعي، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، و       أو

 . حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالميةاملقرر اخلاص املعين حبالةاملدافعني عن حقوق اإلنسان، 

 www.reuters.com/article/2012/03/29/reuters-iran-idUSL6E8ETB2S20120329ر انظ  )١٧(  

 .٢٠١٢مايو / أيار١٢ إىل ٢ُنظّمت الدورة اخلامسة والعشرين ملعرض طهران الدويل للكتاب يف الفترة من   )١٨(  
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 آراس مـــايو، مبنـــع عـــرض منـــشورات دور/ أيــار ١٠علــى ذلـــك، قامـــت شـــرطة املعـــرض يف  
  . )١٩(خصصة هلاكردستان، وحافظ أبرو، وإيالف، يف األجنحة امل

. واستمرت ممارسة الضغوط على الناشطني يف جمـال حقـوق اإلنـسان واملـدافعني عنـها        - ٣٢
فقــد واصــلت اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان اإلعــراب عــن شــواغل خطــرية بــشأن تعــرض   

مة الحقا ملمارستها حقوقهـا األساسـية يف حريـة    املدافعني عن حقوق اإلنسان لالعتقال واحملاك    
وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن بـالغ قلقـه              . التعبري والتجمع 

إزاء السالمة اجلسدية والنفسية لألشخاص الذين ميارسون حقوقهم يف حريـة التجمـع الـسلمي            
عــن بــارزون ج الــذي يتعــرض لــه مــدافعون وتكــوين اجلمعيــات، مبــا يف ذلــك االعتقــال املُمنــه 

حقــوق اإلنــسان، وال ســيما احملــامون والــصحفيون، والنــشطاء مــن الطــالب والــداعون إىل         
مكافحة التمييز ضد املرأة، والقيود اجملحفة اليت ُتفرض على حق املدافعني عن حقوق اإلنـسان               

ــبري   ــرأي والتعـ ــة الـ ــر (يف حريـ وأعـــرب ). A/HRC/20/27/Add.3  وA/HRC/19/55/Add.2انظـ
 إزاء االدعـاءات بـاللجوء علـى نطـاق واسـع إىل ممارسـة أسـاليب                 هاملقرر اخلاص أيضا عـن قلقـ      

تعذيب املدافعني عن حقوق اإلنـسان وإسـاءة معاملتـهم أثنـاء االحتجـاز، واالحتجـاز واحلـبس                  
ــة  ــع جمهول ــار٤ويف . االنفــرادي يف مواق ــايو، أدان عــدد مــن املقــررين اخلاصــني  / أي ــا)٢٠(م   علن

  .عمليات اعتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان وإصدار أحكام قاسية ضدهم
 لــرئيس مركــز املــدافعني عــن ة الــسابقةأعيــد اعتقــال الــسيدة نــرجس حممــدي، النائبــ و  - ٣٣

ــل، يف       ــادي احلــائزة علــى جــائزة نوب ــذي أســسته شــريين عب ــسان، ال ــسان٢١حقــوق اإلن  / ني
 عـن حمكمـة اسـتئناف إيرانيـة بـسبب           صـادر  الستئناف حكم بالسجن ملدة ست سنوات      أبريل

التجمـع والتواطـؤ ضـد األمـن القـومي، والعـضوية يف مركـز املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،            ”
ــام   ــة ضــد النظ ــران يف     .“والدعاي ــرة األوىل يف مرتهلــا يف طه ــد اعتقلــت للم  / حزيــران١٠ وق

ــا بالـــسجن ملـــدة  ٢٠١٠ يونيـــه ــا، مت ختفيـــضها إىل ســـت ســـنو ١١ وحكـــم عليهـ ات يف  عامـ
ــاء أن حمكمــة االســتئناف أيــدت مــؤخرا حكمــا     وعــالوة علــى ذلــك، . االســتئناف ــد األنب تفي

 سـنوات ضـد حممـد علـي         ١٠بالسجن ملدة تسع سـنوات إىل جانـب حظـر مزاولـة املهنـة ملـدة                 
بارز يف جمـال حقـوق اإلنـسان ومؤسـس مـشارك ملركـز املـدافعني عـن                   دادخاه، وهو حمام آخر   

__________ 
ــر   )١٩(   ؛ http://english.sunnionline.us/index.php?option=com_content&view=article&id=3329انظـــــــــــــــــــــــــــ

 ؛http://english.sunnionline.us/index.php?option=com_content&view=article&id=3347 و
 .www.guardian.co.uk/world/2012/may/02/tehran-international-book-fair-crackdown و

الـة املـدافعني     املعـىن حب   املقـرر اخلـاص   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، و            )٢٠(  
ــسان و  ــوق اإلنـــــ ــن حقـــــ ــة ب عـــــ ــة املعنيـــــ ــررة اخلاصـــــ ــر   املقـــــ ــامني؛ انظـــــ ــضاة واحملـــــ ــتقالل القـــــ اســـــ

www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx. 
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، “العضوية يف مركـز املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           ” بتهم تشمل    وقد أدين . حقوق اإلنسان 
مايو، أكـدت الـسلطات اإليرانيـة       / أيار ٣١ويف  . ٢٠١١ يف عام    “نشر الدعاية ضد النظام    ”و

 عاما ضـد الـسيد عبـد الفتـاح سـلطاين، وهـو حمـام بـارز وناشـط يف جمـال                       ١٨حكما بالسجن   
كما منعته احملكمة مـن ممارسـة       . ٢٠١١  سبتمرب/ أيلول ١٠حقوق اإلنسان، كان قد اعتقل يف       

ينــاير، أدانــت إحــدى احملــاكم الثوريــة يف  / كــانون الثــاين٨ويف .  عامــا٢٠مهنــة القــانون ملــدة 
طهران الـسيد سـلطاين بتهمـة إنـشاء وإدارة رابطـة هتـدد األمـن القـومي والدعايـة ضـد النظـام،              

من العام، واالسـتيالء علـى الثـروة        والتنظيم غري القانوين للجمعيات والتآمر بقصد اإلخالل باأل       
  .  عاما يف االستئناف١٣ووردت أنباء تفيد بتخفيض احلكم إىل . وسائل غري مشروعةب

وال يزال هناك قلق أيضا إزاء استمرار سجن إحدى املـدافعات البـارزات عـن حقـوق                   - ٣٤
لـت الـسيدة   واعتق. اإلنسان، وهي السيدة نـسرين سـوتوده، ومـضايقة أفـراد أسـرهتا وختـويفهم        

 وحكم عليها بالسجن ملدة ست سنوات، وحظـر ممارسـة           ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٤سوتوده يف   
وتفيد األنباء أن الـسلطات فرضـت مـؤخرا حظـرا علـى سـفر الـسيد                 .  سنوات ١٠مهنتها ملدة   

فتـئ يـشن محلـة علنيـة مـن أجـل زوجتـه، وعلـى               رضا خندان، زوج السيدة سوتوده، الذي ما      
 مــن قبــل الــسيد خنــدان    ت الــسلطاتواســتدع.  عامــا١٢ة مــن العمــر  ســفر ابنتــهما البالغــ  

 األمـم  وكتبـت مفوضـة  . لالستجواب ووجهت إليه هتمة نـشر األكاذيـب وإقـالق الـرأي العـام             
، تعـرب عـن قلقهـا       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٥ السامية حلقوق اإلنسان إىل احلكومة يف        املتحدة

ألحكام املـشددة ضـد احملـامني واملـدافعني عـن       بشأن استمرار االعتقاالت، واإلدانات وإصدار ا     
.  فيمــا يتعلــق بتــهم يبــدو أهنــا مرتبطــة مبهنتــهم  ، الــسيدة ســوتودهمبــن فــيهم ،حقــوق اإلنــسان

وأشــارت إىل أن احملــامني ونــشطاء حقــوق اإلنــسان يــسهمون إســهاما إجيابيــا يف الوصــول إىل    
مني واملـدافعني عـن حقـوق       جمتمع دميقراطي ومتنـاغم وحثـت احلكومـة علـى اإلفـراج عـن احملـا               

 وكذلك مجيع األشخاص الذين اعتقلـوا بـسبب ممارسـتهم الـسلمية حلقهـم                املسجونني اإلنسان
  . يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع

ــران اإلســالمية مبواصــلة اســتعراض          - ٣٥ ــة إي ــان مجهوري ــرار برمل ــام بق ــني الع ويرحــب األم
وهـو   واالشـراف عليهـا،   املنظمـات غـري احلكوميـة       وتعديل قـانون جديـد مقتـرح بـشأن إنـشاء            

، ويقيـد  )٢١( أثـار قلقـا بالغـا بـني العديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة اإليرانيـة                 قانون كـان قـد    
مــشروع القــانون األويل علــى حنــو غــري مالئــم اســتقالل منظمــات اجملتمــع املــدين ويكبــل حــق   

__________ 
 - ٢٠١١، خريـــف “املـــدافعون”انظـــر منظمـــات الـــدفاع عـــن ضـــحايا العنـــف، رســـالة إخباريـــة بعنـــوان   )٢١(  

 .٢٠١٢ شتاء
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 مبـا يف ذلـك      ،رية التجمـع الـسلمي    جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف تكوين اجلمعيات وح        
  .  والرابطات التجاريةواملدرسوناملدافعون عن حقوق اإلنسان، ونشطاء حقوق املرأة 

زال العمال يواجهون القيود واالعتقال واإلدانة والسجن بـسبب ممارسـة احلـق يف               وما  - ٣٦
 تـشريعي   وميثـل عـدم وجـود إطـار       . حرية تكوين اجلمعيات من خالل تشكيل نقابات مـستقلة        

يـسمح بالتعدديــة النقابيـة، ومــا نـتج عــن ذلـك مــن حظـر لألنــشطة النقابيـة، انتــهاكا للحــق يف       
وتفيد األنباء حبظر نقابات عماليـة مـستقلة، مبـا يف ذلـك نقابـة عمـال                 . حرية تكوين اجلمعيات  

شركة حافالت طهران وضـواحيها، ونقابـة عمـال قـصب الـسكر بـشركة تابـه هفـت لقـصب                  
وتعـرض الـسيد منـصور أوسـانلو، رئـيس          .  جلـزاءات  ا، وتعـرض قادهتـ    املدرسـني السكر ورابطة   

نقابة عمال شركة حافالت طهران وضواحيها، وكذلك قـادة نقابـة عمـال شـركة تابـه هفـت                   
وحكـم مـؤخرا    . )٢٢(لقصب السكر، لالحتجاز املتكرر بسبب ممارسـتهم حلقهـم يف اإلضـراب           

ــة نقابــة عمــ    ،  وضــواحيهاال شــركة حــافالت طهــران علــى الــسيد رضــا الــشهايب، أمــني خزان
بالــسجن ملــدة ســت ســنوات وحظــر االشــتراك يف أنــشطة النقابــة ملــدة مخــس ســنوات بتهمــة     

 حمكمـة االسـتئناف يف      وتفيـد األنبـاء بـأن     . “القـومي الدعاية ضد النظـام والتـآمر ضـد األمـن           ”
منتـصف  وظل السيد شـهايب رهـن االحتجـاز منـذ          . ٢٠١٢يوليه  / يف متوز   احلكم  أيدت طهران

، باعتقـال أكثـر   ٢٠١٢يونيـه  / يف حزيـران  ،وتفيد األنبـاء أن قـوات األمـن قامـت         . ٢٠١٠عام  
 شخصا كانوا يشاركون يف اجلمعية العامـة الـسادسة للجنـة التنـسيق املعنيـة باملـساعدة                  ٦٠من  

 سـراح معظـم املعـتقلني،       فقـد أُطلـق   وحـسب التقـارير الـواردة،       . يف تكوين املنظمـات العماليـة     
كمـا رفـضت   . االحتجـاز زالـوا رهـن     هناك تسعة أعضاء يف جلنة التنسيق يزعم أهنـم مـا     أن بيد

ــل       ــات العم ــدمت بــه منظم ــا تق ــسلطات طلب ــال بال ــار١يــوم لالحتف ــايو / أي ــاره اليــوم  م باعتب
  .للعمال الدويل

  
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - زاي  

ــة إيــران اإلســالمي    - ٣٧  وهــي بلــد مــن  ،)٢٣( مليــون نــسمة٧٥ة يبلــغ عــدد ســكان مجهوري
 تقــدما ملحوظــا يف جمــال التنميــة  أحــرزت وقــد ،الــشرحية العليــا مــن البلــدان املتوســطة الــدخل 

__________ 
) ٢٠١٢مـارس   /آذار (٢٨٠٧انظر جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمـة العمـل الدوليـة، دراسـة احلالـة رقـم                     )٢٢(  

ــم   ــة رقـــ ــار (٢٥٠٨واحلالـــ ــايو/أيـــ ــران - مـــ ــه /حزيـــ ــوايل  )٢٠١١يونيـــ ــى التـــ ــاليني علـــ ــوقعيني التـــ   : ، يف املـــ
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176577.pdf 

  .www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_142021.pdf و
يوليــه، أعلنــت احلكومــة أنــه وفقــا للتعــداد الــوطين للــسكان واإلســكان يف مجهوريــة إيــران           / متــوز٢٥يف   )٢٣(  

ــد إىل     ــشكل الرجــال  ٧٥ ١٤٩ ٦٦٩اإلســالمية، وصــل عــدد ســكان البل ــسمة، ي ــهم  ٥٠,٤ ن ــة من  يف املائ
  .http://www.tehrantimes.com/politics/99936انظر .  يف املائة٤٩,٦وتشكل النساء 
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ــشرية ــة  . الب ــرقموبلغــت قيم ــام    ال ــشرية لع ــة الب ــد ٢٠١١ القياســي للتنمي ــذا البل  ،٠,٧٠  يف ه
ادة يف الـرقم القياسـي للتنميـة     وهذا ميثل زي  .  يف فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية       هيضع مما

 يف املائــة أو متوســط زيــادة ٤٢، وزيــادة إمجاليــة قــدرها ١٩٨٥ يف عــام ٠,٤٩٣البــشرية مــن 
كمـــا أن مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية علـــى الطريـــق . )٢٤( يف املائـــة١,٤ســـنوية قـــدره حـــوايل 

ــة، وال    ــة لأللفي ــق معظــم األهــداف اإلمنائي ــصحيح لتحقي ــر احلــد مــن  (١اهلــدف ســيما  ال  الفق
 ، و )ختفـيض معـدل وفيـات األطفـال إىل النـصف          ( ٣، و   )توفري التعليم للجميـع   ( ٢ ، و )املدقع

   .)ثالثة أرباعختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ( ٥
. وأظهرت مجهورية إيران اإلسالمية حتسنا كـبريا يف النتـائج يف جمـايل الـصحة والتعلـيم          - ٣٨
رعاية الصحية، مبا يف ذلـك رعايـة الـصحة اإلجنابيـة، وزاد       حتسنت إمكانية احلصول على ال     فقد

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة للرجال والنساء؛ وتتوافر إمكانية احلصول على مياه الـشرب            
 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ١٥٠ واخنفـض معـدل الوفيـات النفاسـية مـن            ؛املأمونة لعدد أكرب من النـاس     

واخنفض معدل وفيـات األطفـال دون       ؛  )٢٥(٢٠٠٨ يف عام    ٣٠ إىل   ١٩٩٠مولود حي يف عام     
 وزادت نـسبة الـوالدات الـيت       ؛ مـن بـني كـل ألـف طفـل           طفالً ٢١مخس سنوات من العمر إىل      

ــدربني إىل      ــوظفني صــحيني م ــة٩٧,٣جــرت حتــت إشــراف م ــة   ؛ يف املائ ــة الرعاي ــغ تغطي  وتبل
ملــام بــالقراءة كمــا يبلــغ معــدل اإل. يف املائــة ٩٨الــصحية األوليــة يف املنــاطق الريفيــة أكثــر مــن  

 ويبلـغ املعـدل اإلمجـايل لإلملـام بـالقراءة       يف املائـة، ٩٠ بـني الفتيـات أكثـر مـن         البلـد والكتابة يف   
 مليــون ٣٠ يف املائــة، ويتمتــع البلــد بتغطيــة ضــمان اجتمــاعي تــشمل   ٧٥والكتابــة أكثــر مــن  

   . يف املائة من السكان٥٠، وخطط للتأمني الصحي تغطي حوايل )٢٦(شخص
 مجهوريــة إيــران اإلســالمية تقــدما كـبريا أيــضا يف جمــال تعلــيم املــرأة وصــحة  زتوأحـر   - ٣٩

املــرأة، وازدادت معــدالت اإلملــام بــالقراءة والكتابــة بــني النــساء الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني  
، ٢٠٠٨ يف املائـــة يف عـــام ٩٩,٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائـــة يف عـــام ٩٦,١ عامـــا مـــن ٢٤و  ١٥

ــات إىل البــ   ــسبة البن ــن    وزادت ن ــايل م ــانوي والع ــدائي والث ــيم االبت ــة ٧٩,٢نني يف التعل  يف املائ
وأكثر من نصف مجيع طـالب اجلامعـات        . )٢٧(٢٠٠٧ يف عام     يف املائة  ٩٨ إىل   ١٩٩٠عام   يف

 ٠,٧١٣ويـنعكس هـذا التقـدم يف ارتفـاع مؤشـر التنميـة اجلنـسانية مـن               . حاليا هم مـن النـساء     
__________ 

مـستقبل أفـضل   : االسـتدامة واإلنـصاف  : ٢٠١١انظر برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، تقريـر التنميـة البـشرية          )٢٤(  
  .http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf: متاح يف املوقع التايل. للجميع

 Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA andانظـر منظمـة الـصحة العامليـة،       )٢٥(  

the world Bank estimates (Geneva; WHO Press, 2012) . 

 .حاب العمل تأمينهم الصحيمعظم هؤالء أشخاص يعملون بالقطاع النظامي ويدفع أص  )٢٦(  

 .مصدر البيانات هو املركز اإلحصائي إليران  )٢٧(  
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: ٢٠١١ وفقا لتقرير التنمية البشرية لعـام        أنهغري  . ٢٠٠٩ يف عام    ٠,٧٧٠ إىل   ٢٠٠٤عام   يف
مــــستقبل أفــــضل للجميــــع، تــــأيت مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية يف  : االســــتدامة واإلنــــصاف

  . بلدا من حيث عدم املساواة بني اجلنسني١٨٧من أصل  ٩٨ املرتبة
ووسط هذه اإلجنازات، ال يزال البلد يواجه حتديات مـن قبيـل البطالـة، واخنفـاض منـو                    - ٤٠

ــأثريات تغــري املنــاخ      ــة والتعــرض لت ــة العمــل، وعــدم املــساواة يف الــدخل، وتــدهور البيئ . إنتاجي
، مــع ارتفــاع املعــدالت بــني الــشباب   يف املائــة١١,٩إىل  ٢٠١٠ معــدل البطالــة عــام  ووصــل

 ٢٠١١وقـــدر معـــدل البطالـــة لعـــام ).  للنـــساء يف املائـــة٣٢,٤  للرجـــال، واملائـــة  يف٢٢,٧(
 يف املائة وأعداد أكرب مـن       ١٥ وتشري بعض التقارير إىل معدل بطالة يقارب         املائة،  يف ١٢,٣ ـب

كمـا أدى االرتفـاع املـستمر يف التـضخم،          . )٢٨(األشخاص الـذين يعـانون مـن العمالـة الناقـصة          
 إضـافة إىل تطبيـق قـانون        ،٢٠١٢أبريـل   /يف املائة حىت نيـسان     ٢١,٨الذي تفيد التقارير بلوغه     

 إىل ارتفـاع البطالـة بـسبب عـدم قـدرة قطـاع األعمـال علـى                  ،٢٠١٠ لعـام    )٢٩(إصالح الـدعم  
 تزايد فواتري املرافق العامة وارتفاع أسعار املـواد والتكـاليف العامـة مـن قبيـل مـصاريف                   مواكبة
 مــن خــالل )٣١( الــدوالراتباليــنيورغــم مــا تزعمــه احلكومــة مــن قيامهــا بتــوفري . )٣٠(الــشحن
ــاء والــسلع األساســية، واســتبداله باإلعانــات   لوقــود والل املقــدملــدعم ل التــدرجيي الوقــف كهرب

بنـسبة تتـراوح    العامـة    زادت تكاليف الوقود واخلدمات األساسية مثـل املرافـق           ،النقدية املباشرة 
  . )٣٢(بني أربعة إىل سبعة أضعاف

  بــني املراكــز احلــضرية واملنــاطق املتخلفــةواضــحةوعــالوة علــى ذلــك، تبقــى الفــوارق   - ٤١
زال العمــر املتوقــع   مــا،املثــال، بــالرغم مــن التحــسن امللحــوظ يف الــصحةوعلــى ســبيل . النمــو

ــستان       ــك سيـ ــا يف ذلـ ــات، مبـ ــض احملافظـ ــساء يف بعـ ــال والنـ ــتان   -للرجـ ــستان وكردسـ بلوشـ
ويبلـغ الـرقم القياسـي      . وكوهكيلويه وبويرأمحد ولورستان، أقل مما هو عليـه يف منـاطق أخـرى            

، بينمـا يبلـغ     التـوايل يت طهـران وأصـفهان، علـى         بالنـسبة حملـافظ    ١٠,٩ و   ٨,٢٨ للفقر البـشري  
ــرقم يف سيـــستان   ــذا الـ ــتان  -هـ ــإن معـــدل  . ٢٢,٥ و ٣٨,٣بلوشـــستان وكردسـ وباملثـــل، فـ

املتوسـط  ب، مقارنـة    يف املائـة   ٧٦,٧بلوشـستان هـو      -االلتحاق باملدارس االبتدائية يف سيـستان       

__________ 
  .http://tehrantimes.com/economy-and-business/97791انظر   )٢٨(  
للتصدي للجزاءات، للحكومة بأن توزع مـدفوعات  . ٢٠١٠يسمح قانون إصالح الدعم الذي سن يف عام           )٢٩(  

 .الطبقتني املتوسطة والدنيا لتعويض ارتفاع أسعار السلع غري املدعومةعلى أسر )  دوالراً شهريا٤٠(نقدية 

  .www.tehrantimes.com/politics/96518 و www.mehrnews.com/en/newsdetail.aspx?NewsID=1568178انظر   )٣٠(  
  .www3.mehrnews.com/en/newsdetail.aspx?NewsID=1390534انظر   )٣١(  
 .www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96&submit=goانظر   )٣٢(  
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 مع وجود تفاوتـات     ٠,٤خل عن   ويزيد معدل عدم املساواة يف الد     .  يف املائة  ٩٠الوطين البالغ   
  .)٣٣(كبرية فيما بني احملافظات واملقاطعات واملراكز احلضرية واملناطق الريفية

وكان للجزاءات املفروضة على مجهورية إيران اإلسالمية آثـار جـسيمة علـى الـسكان                 - ٤٢
  وزيـادة ،عامة، كـان مـن بينـها تـصاعد التـضخم، وارتفـاع تكـاليف الـسلع األساسـية والطاقـة                  

وأعـرب عـدد مـن      . )٣٤( مبا يف ذلـك الـدواء      ،معدل البطالة، وحدوث نقص يف املواد الضرورية      
ــد        ــأثري املتزاي ــشأن الت ــرانيني عــن خمــاوفهم ب ــة والناشــطني اإلي ــة اإليراني املنظمــات غــري احلكومي
للجزاءات على السكان؛ وأشـاروا إىل أن التـضخم وارتفـاع أسـعار الـسلع األساسـية وخفـض                   

. ات هي عوامل يضاعف بعضها بعضا وهلا آثار بعيدة املدى على السكان عامـة             الدعم واجلزاء 
 على سبيل املثال، بأن النـاس لـيس لـديهم إمكانيـة احلـصول علـى األدويـة        ،وتفيد هذه اجلهات 

وعـالوة علـى ذلـك، نظـرا ألن اجلـزاءات متتـد إىل املعـامالت املـصرفية، توقـف             . املنقذة للحيـاة  
ــران اإلســالمية متامــا، ممــا      األجاملــصارفالعديــد مــن  ــة إي ــة عــن التعامــل مــع مجهوري جعــل نبي

تواجــه  اخلاصــة الــشركات اإليرانيــة يف حتويــل األمــوال واإليــرانيني يواجهــون صــعوبات كــبرية
  . )٣٥( يف احلصول على خطوط االئتمان مجةصعوبات

. ويبــــدو أن هــــذه اجلــــزاءات تــــؤثر أيــــضا علــــى العمليــــات اإلنــــسانية يف البلــــد          - ٤٣
الــشركات الــيت حــصلت علــى التــراخيص الالزمــة الســترياد الغــذاء والــدواء تواجــه          إن بــل

وبــسبب مــشاكل الــدفع، .  املعــامالتالجنــاز بلــدان ثالثــة مــصارفصــعوبات يف العثــور علــى 
ــة توقــف عــدد مــن الــشركات   ــران اإلســالمية،    )٣٦(الطبي ــة إي ــة إىل مجهوري  عــن تــصدير األدوي

وجــوده يف العقــاقري املــستخدمة يف عــالج أمــراض خمتلفــة، أدى إىل نقــص أفــادت التقــارير ب ممــا
 والتـصلب   )الثالسـيميا (فقـر الـدم البحـري        و يالتنفـس اجلهـاز   القلـب و  أمـراض   السرطان و منها  
  .)٣٧(املتعدد

  

__________ 
 .توضح خمتلف الدراسات االستقصائية املتعلقة بدخل األسرة املعيشية هذه الفروق الشاسعة  )٣٣(  

  .www.tehrantimes.com/politics/99025انظر   )٣٤(  
  .http://irdiplomacy.ir/en/news/27/bodyView/1897602/The.Consequences.of.Sanctions.on.Iran%E2%80%99s.Central.Bank.htmlانظر   )٣٥(  
 والــشركة Merck & Coأفــادت شــركات أمريكيــة مــن بينــها شــركات كــربى لــصناعة العقــاقري، مــن قبيــل     )٣٦(  

األمريكية للباب والورق، وجود مشاكل يف حتصيل مدفوعات األدويـة والـصادرات اإلنـسانية األخـرى الـيت                  
ــة األ  ــا وزارة اخلزانـ ــسمح هبـ ــةتـ ــر . مريكيـ -www.reuters.com/article/2012/03/20/us-iran-usa-sanctionsانظـ

idusbre82j05n20120320.  
-www.reuters.com/article/2012/02/05/us-iran-mood و www.payvand.com/news/12/may/1062.htmlانظــــر   )٣٧(  

idUSTRE8140AD20120205. 
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قــوق اإلنــسان ومفوضــية األمــم املتحــدة حلالتعــاون مــع اآلليــات الدوليــة   -ثالثاً   
  حلقوق اإلنسان

  عاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسانالتعاون مع منظومة م  -ألف   
صــدَّقت مجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى مخــس معاهــدات دوليــة رئيــسية حلقــوق            - ٤٤

، وهي أحد األطراف املوقِّعة على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل               )٣٨(اإلنسان
  .بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

قوق اإلنسان يف التقريـر الـدوري الثالـث جلمهوريـة إيـران             ية حب املعنلجنة  الوقد نظرت     - ٤٥
ــالمية  ــومي ) CCPR/C/IRN/3(اإلسـ ــشرين األول١٨  و١٧يـ ــوبر / تـ ــو أول ٢٠١١أكتـ ، وهـ

وأعربــت اللجنــة يف ســياق    .  عامــاً ١٨الدولــة الطــرف إىل اللجنــة منــذ     هــذه  تقريــر تقدمــه   
ة جتديــد حوارهــا البنــاء مــع  عــن الترحيــب بفرصــ ) CCPR/C/IRN/CO/3(مالحظاهتــا اخلتاميــة 

مجهورية إيران اإلسالمية، وأشارت إىل تطورات إجيابية خمتلفة، مثل التوقيـع علـى الربوتوكـول              
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة، وانـضمامها إىل              

لحـق باتفاقيـة حقــوق   اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وإىل الربوتوكـول االختيـاري امل      
الطفــل بــشأن بيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، والتــصديق علــى اتفاقيــة 

إال أن اللجنــة أعربــت عــن القلــق إزاء انعــدام املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف   . حقــوق الطفــل
جلنـسي ومغـايري    شؤون الزواج واألسرة واإلرث؛ وتعرض املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل ا          

اهلويـــة اجلنـــسانية للمـــضايقة واالضـــطهاد والعقـــاب القاســـي، مبـــا يف ذلـــك عقوبـــة اإلعـــدام؛  
واالرتفاع والتزايـد املفـرطني يف عـدد أحكـام اإلعـدام؛ وإعـدام األحـداث؛ وانتـشار اسـتخدام                    

؛ التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة يف مرافــق االحتجــاز   
وشجعت اللجنـة مجهوريـة     . وتواتر اإلخالل بضمانات احملاكمة العادلة؛ والتمييز إزاء األقليات       

 مبوجـب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           اتهإيران اإلسالمية على أن تكفل احترام مجيع التزامـا        
ــشريعات وا      ــق الت ــى ضــمان تواف ــاً كــامالً، وعل ــسياسية احترام ــة وال ــة ملمارســاتاملدني  اإليراني

  . أحكامه مع
  

__________ 
لـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة وا     )٣٨(  

والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة                     
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   - باء  
، مل يزر البلد خرباء مكلَّفـون بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة،                ٢٠٠٥منذ عام     - ٤٦

وقـد وافقـت   . ٢٠٠٢رغم توجيه دعوة دائمـة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات مواضـيعية يف عـام                 
ملكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات     احلكومة من حيث املبدأ على عدد من زيارات اخلـرباء ا          

، واملقـرر   )٣٩( الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي          هماخلاصة، من بين  
، واملقـرر اخلـاص املعـين       )٤٠(اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة           

ومل ُيَبـت   . مل تقرَّر مواعيد هلذه الزيارات    إال أنه حىت الوقت الراهن      . )٤١(حبرية الدين أو املعتقد   
بعد يف طلبات مقدمة من خرباء آخرين مكلفني بواليات لزيارة البلد، من بينهم املقرر اخلـاص               

ــران اإلســالمية    ــة إي ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن ــد   . املعــين حبال ــسلطات مــن جدي وأكــدت ال
ين مـن اخلـرباء املكلفـني بواليـات         ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان اعتزامهـا دعـوة خـبري           

  .، رغم أن هاتني الدعوتني مل تنفَّذا بْعد٢٠١٢للزيارة يف عام 
ودأب املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية منــذ    - ٤٧

 على مناشدة احلكومة أن تتعاون تعاوناً كامالً، وأن متكنـه مـن             ٢٠١١أغسطس  /تعيينه يف آب  
ويف لفتــة إجيابيــة، . ومل يــرِد بْعــد رٌد باإلجيــاب علــى طلباتــه لزيــارة البلــد  . ضــطالع بواليتــهاال

استقبلت البعثتان الدائمتان جلمهورية إيـران اإلسـالمية يف نيويـورك ويف جنيـف املقـرر اخلـاص                  
وقــدم املقــرر اخلــاص تقريــره األول إىل جملــس . يف اجتمــاع بكــل منــهما، وأكــدتا لــه تعاوهنمــا 

ويف . ٢٠١٢مــارس / آذار١٢يف ) A/HRC/19/66( اإلنــسان يف دورتــه التاســعة عــشرة حقــوق
 إزاء عدم استعداد السلطات اإليرانيـة للتعـاون بـشكل جـوهري            أسفهتلك املناسبة، أعرب عن     

. مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، ومع اخلبري املكلف بالوالية القطريـة علـى وجـه التحديـد             
وأكـدت الـسلطات    .  إزاء احلالة املتدهورة حلقوق اإلنسان يف البلـد        هغ قلق وأعرب أيضاً عن بال   

اإليرانية أن املقرر اخلاص كـرر ادعـاءات ال أسـاس هلـا مـن الـصحة وجتاهـل اجلوانـب اإلجيابيـة                      
  . للتطورات اجلارية يف جمال حقوق اإلنسان يف إيران

__________ 
 .٢٠١٠  و٢٠٠٩  و٢٠٠٨يف برسائل تذِكرة وأُحلقت  ،٢٠٠٤يوليه /زيارة كانت مقررة يف متوزأُّجلت   )٣٩(  

  /، وتــشرين األول٢٠٠٥فربايــر /طلبــات يف شــباطتلتــه ، ٢٠٠٤نــوفمرب /أُرِســل طلــب أويل يف تــشرين الثــاين   )٤٠(  
 .٢٠١٠سبتمرب /، وأيلول٢٠٠٨ديسمرب /، وكانون األول٢٠٠٦نوفمرب /، وتشرين الثاين٢٠٠٥أكتوبر 

 وأُرِســلت بعــد ذلــك عــدة طلبــات ،٢٠٠٣نــوفمرب /علــى الزيــارات مــن حيــث املبــدأ يف تــشرين الثــاين اتفــق   )٤١(  
 .ورسائل تذِكرة
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 اإلجـــراءات اخلاصـــة ، أرســـل اخلـــرباء املكلفـــون بواليـــات يف إطـــار٢٠١١ويف عـــام   - ٤٨
 رســالة إىل مجهوريــة إيــران اإلســالمية، ردت الــسلطات اإليرانيــة علــى رســالة  ١٧جمموعــة  مــا

  .  فقطواحدة منها
  

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   - جيم  
، وجهت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية دعـوة رمسيـة إىل مفوضـة               ٢٠١٠فرباير  /يف شباط   - ٤٩

وقبلـت املفوضـة الـسامية الـدعوة، إال أهنـا           . حدة السامية حلقوق اإلنسان لزيـارة البلـد       األمم املت 
ووجهــت احلكومــة تبعــاً لــذلك  . طلبــت الــسماح لبعثــة عاملــة بزيــارة البلــد للتحــضري لزيارهتــا  

 إىل  ١٩الدعوة لوفد عامل من مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان للزيـارة يف الفتـرة مـن                     
  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢
وعقــد وفــد مفوضــية حقــوق اإلنــسان اجتماعــات مــع كبــار املــسؤولني احلكــوميني،       - ٥٠

وأعــضاء اجلهــاز القــضائي، وأعــضاء الربملــان، ومركــز حركــة عــدم االحنيــاز حلقــوق اإلنــسان     
وقوبلـت بـالرفض   . والتنوع الثقايف، وفريق األمم املتحدة القطري، وبعض البعثات الدبلوماسية     

اإلقامـة  رهـن   ا ملقابلـة بعـض أعـضاء املعارضـة املوضـوعني            ءهـ  وأثنا زيـارة ت املقدمة قبل ال   الطلبا
، ولعقـد اجتمـاع مـع جمموعـة مـن ممثلـي           موضـع اهتمـام   اجلربية، وللوصول إىل سجناء آخـرين       

الــيت تــشكل موضــع وســعى الوفــد إىل إثــارة بعــض القــضايا الفرديــة  . اجملتمــع املــدين املــستقلني
 التـشريعات الرئيـسية، مثـل قـانون العقوبـات           بـبعض عدات تقنية فيما يتعلـق      ، وقدم مسا  اهتمام

اإلسالمي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقوانني قضاء األحداث، وقانون جديـد مقتـرح بـشأن              
واتفق الطرفان يف أعقاب املناقـشات علـى أن         . إنشاء املنظمات غري احلكومية واإلشراف عليها     

 والتواصــل مــع خمتلــف اجلهــات  املتعمــقطلــب املزيــد مــن التحــضري  زيــارة املفوضــة الــسامية تت 
  .الفاعلة

    
  استنتاجات وتوصيات   - رابعا  

ارتفـاع عـدد    مـا يـرد مـن تقـارير بـشأن            العميـق إزاء     هيعرب األمني العام عـن قلقـ        - ٥١
؛ واسـتمرار حـاالت بتـر األطـراف واجللـد؛       مبـا يف ذلـك اإلعـدام العلـين        اإلعـدام،   حاالت  

ــوء       وحــاالت ال ــذيب وس ــة، والتع ــري العادل ــات غ ــسفي، واحملاكم ــاز التع ــف واالحتج توقي
ــى اإل    ــصارمة املفروضــة عل ــود ال ــة؛ والقي ــينياملعامل ــسان   عالم ــدافعني عــن حقــوق اإلن  وامل

مـا يـرد مـن تقـارير بـشأن           إزاء   هويعرب األمني العام عـن أسـف      . واحملامني ونشطاء املعارضة  
يف جمـاالت   حبقـوق اإلنـسان     لبلـد، وال سـيما الالجـئني،        تقييد متتع املواطنني من غري رعايا ا      

الـيت  للـشواغل    علـى التـصدي      رىوحيث احلكومة مرة أخـ    . من بينها التعليم وحرية التنقل    
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 الـواردة يف    ،اختاذ إجـراءات  احملددة القاضية ب  دعوات  االستجابة لل أُبرَِزت يف هذا التقرير و    
نــسان املختلفــة، ومــن بينــها عمليــة  اجلمعيــة العامــة وتوصــيات آليــات حقــوق اإل قــرارات 

  .االستعراض الدوري الشامل
واألمني العام، إذ يالحظ اإلجنازات اإلجيابية اليت حققتها مجهورية إيران اإلسالمية             - ٥٢

ــى مواصــلة         ــة عل ــشجع احلكوم ــة، ي ــصادية واالجتماعي ــن املؤشــرات االقت ــاً بكــثري م قياس
التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة،        يف  بني خمتلف املناطق    التصدي ألوجه التفاوت    

  . املنتمني إىل أقليات معينةصوللتمييز ضد النساء واألشخا
ويالحــظ األمــني العــام أن الــسلطات اختــذت خطــوات إجيابيــة معينــة ويعــرب عــن    - ٥٣

غـاء الـرجم كوسـيلة لإلعـدام واحلـد مـن تنفيـذ             إلتفاؤله هبا، ومنها على سبيل املثال، قـرار         
 تأجريـ الـيت   إصالح قانون العقوبـات     عملية  عدام يف اجملرمني األحداث يف إطار       عقوبة اإل 
أن قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد مل يلغ من  هإال أن األمني العام يعرب عن قلق. مؤخراً

وحيــث . عقوبــة اإلعــدام للمجــرمني األحــداث ومل يرفــع ســن املــسؤولية اجلنائيــة لألطفــال  
ة علـى زيـادة تنقـيح قـانون العقوبـات اإلسـالمي وقـانون قـضاء                 األمني العـام احلكومـة بقـو      

األحداث لكفالة امتثاهلما ملعايري حقـوق اإلنـسان الدوليـة ولوقـف العقوبـات الـيت حيظرهـا                  
ويف الوقت نفسه، يدعو األمني العام مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل فـرض               . القانون الدويل 

  .وقف اختياري على عقوبة اإلعدام
حب األمني العام باجلهود اليت بذلتها مجهورية إيـران اإلسـالمية مـؤخراً لتقـدمي               وير  - ٥٤

ويــشجع البلــد علــى تنفيــذ املالحظــات  . تقاريرهــا إىل هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان 
ــدهتا    ــيت أب ــة ال ــة الاخلتامي ــة حبلجن ــسان املعني ــوق اإلن ــة إىل   . ق ــام احلكوم ــدعو األمــني الع وي

 مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة  لــىعالتــصديق علــى اتفاقيــة القــضاء 
  .قاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال

ويرحب األمني العام بإعراب مجهورية إيران اإلسالمية عن اعتزامها دعوة خبريين             - ٥٥
، ويأمل أن يتم التعجيل ٢٠١٢ عام مكلفني بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارهتا يف

 لعدم الـسماح بْعـد للمقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق                هويعرب عن أسف  . هباتني الزيارتني 
.  إيران اإلسالمية بزيارة البلـد، رغـم طلبـات الزيـارة القطريـة املقدمـة               ريةاإلنسان يف مجهو  

ق اضـطالع املقـرر اخلـاص     ويشجع األمني العام احلكومة على التعاون تعاوناً كامالً يف سيا         
  .بواليته عن طريق دعوته لزيارة البلد يف أقرب فرصة

ويرحب األمني العام بالتعاون الذي أبدته حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية جتـاه                  - ٥٦
. مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بطـرق مـن بينـها دعـوة بعثـة عاملـة لزيـارة البلـد                    
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 على تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان وغريهـا مـن   ويشجع األمني العام احلكومة 
زيـادة   األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ذات الـصلة، ومـع اجملتمـع املـدين، بغيـة                 توكاال

  .تعزيز حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية ومحايتها
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	1 - يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/175، الذي طلبت فيه من الأمين العام أن يقدم إليها تقريراً في دورتها السابعة والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار. ويبيِّن التقرير الأنماط والاتجاهات في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ويحاول تسليط الضوء على القضايا التي لها أثر على تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويستند إلى الملاحظات التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. ويشير أيضا إلى معلومات مستقاة من وسائط الإعلام الرسمية نظرا لصعوبة جمع بيانات مستقلة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. 
	2 - ومنذ التقرير الأخير للأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/19/82)، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان، مستهدفة بصفة خاصة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات في مجال حقوق المرأة. وما زالت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تُثير مخاوف بشأن التعذيب وبتر الأطراف والجَلد والتطبيق المتزايد لعقوبة الإعدام (بما في ذلك الإعدام أمام الملأ وإعدام السجناء السياسيين) والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة. وظلت القيود مفروضة على حرية التعبير والاجتماع، وظل زعماء المعارضة رهن الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011. واستمر التمييز ضد الأقليات، وبلغ في بعض الحالات حد الاضطهاد. 
	3 - إلاّ أنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية، منها تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي استعرضت تقريرها الدوري الثالث بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/IRN/3) في تشرين الأول/أكتوبر 2011، والزيارة التي قامت بها بعثة عمل أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2011. كما أن قانون العقوبات الإسلامي الجديد، الذي أقره البرلمان في كانون الثاني/يناير 2012، يلغي عقوبة الرجم ويحد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث. وللأسف، لم تسمح الحكومة للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران بدخول البلد، ولم تف بتعهدها بدعوة اثنين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة البلد. 
	ثانيا - المسائل المواضيعية
	ألف - التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف
	4 - كما أُبرز في التقرير الأخير للأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان، فإن تكرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب في مرافق الاحتجاز ما زالت تشكل مصدر قلق بالغ لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فما زال المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وممثلو هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات يعربون عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد وقوع حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكرت السلطات، في تعليقها على تقرير الأمين العام، أن دستور جمهورية إيران الإسلامية يمنع استخدام جميع أشكال التعذيب لانتزاع الاعترافات أو الحصول على المعلومات، وأن قانون العقوبات الإسلامي والقانون المتعلق بحقوق المواطن ينصان على معاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب. 
	5 - وكشفت دراسة مشتركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب، أجراها عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (A/HRC/19/44)، وجود نمط من الحبس الانفرادي للسجناء السياسيين في مرافق احتجاز سرية أو غير رسمية. وأثيرت مخاوف بشأن العنبر رقم 209 في سجن إفين، وهو مكان غالبا ما يُحتجز فيه السجناء السياسيون على وجه الخصوص في حبس انفرداي لفترات طويلة بمعزل عن بقية السجناء(). وأعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في رسائله إلى السلطات، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد وقوع حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأكد أن استخدام الحبس الانفرادي والحبس لفترات طويلة يزيد من مخاطر وقوع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن تكتشف وبلا رادع (انظر A/HRC/19/61/Add.4). وأعربت بدورها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تُستخدم على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز، ولا سيما في حق المتهمين بارتكاب جرائم متصلة بالأمن القومي. 
	6 - وفي 28 شباط/فبراير 2012، أعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات عن مخاوف شديدة إزاء ادعاءات تفيد تعرض ناشطَين من الأهواز العرب للتعذيب أثناء الاحتجاز، مما أدى إلى وفاتهما. ووفقا لما ورد من معلومات، فإن السيد ناصر البوشوكه درفشان، وهو من أصل عرقي عربي يقال بأن قوات الأمن اعتقلته في 26 كانون الثاني/يناير، توفي تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازه. وتلقت أسرته نبأ وفاته في 30 كانون الثاني/يناير. واعتقلت قوات الأمن السيد محمد الكعبي في شوش في 21 كانون الثاني/يناير، واقتادته إلى مرفق احتجاز تديره وزارة الاستخبارات، حيث يدعى أنه تعرض للتعذيب حتى الموت. ويقال بأن السلطات المحلية دفنت جثمانه وحذّرت أسرته من إقامة مراسم عزاء علنية. 
	7 - وما زالت التقارير ترد بشأن حالات بتر الأطراف والعقاب البدني، بما في ذلك الجلد، الذي يعتبر مناقضا لأحكام المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسبب شدته المتناهية. وما زالت التقارير ترد بشأن فرض عقوبة القصاص. فقد حُكم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص متهمين بمهاجمة ضحاياهم بالحمض بحرمانهم من البصر، ولم تنفَّذ الأحكام بعد في انتظار الموافقة النهائية من رئيس السلطة القضائية. وتستبعد السلطات الإيرانية مسؤولية الدولة في قضايا القصاص، مؤكدة أن فقه الشريعة يعتبر القصاص حقا خاصا لأسرة الضحية وأن سلطة تنفيذ العقوبة تتوقف حصريا على مطالبة أسرة الضحية بذلك. وتفيد بعض التقارير حدوث زيادة ملحوظة في العقاب البدني، ولا سيما أمام الملأ. وتبرر السلطات ذلك على أنه إجراء رادع للجريمة وبديل لعقوبة السجن. وفي 22 أيار/مايو، عوقب شخص متهم بالاختطافبـ 74 جلدة أمام الملأ في خوزستان. 
	باء - عقوبة الإعدام، بما فيها الإعدام العلني 
	8 - في كانون الثاني/يناير 2012، أقر برلمان جمهورية إيران الإسلامية قانون عقوبات إسلامي منقح. وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية لمجلس الأوصياء وتوقيع الرئيس. ويقال بأنه يلغي عقوبة الرجم وتفاصيل طريقة الإعدام هذه، لكنه يُبقي على عقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم المتعلقة بالأمن القومي والحِرابة (محاربة الله) والإفساد في الأرض والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والقصاص وجرائم أخرى معينة تطبق عليها الحدود. وبينما يرحب الأمين العام بإلغاء عقوبة الرجم، فإنه يأسف لكون القانون المنقح لم يأخذ في الاعتبار العديد من الدعوات الموجهة من المجتمع الدولي، ولا سيما آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل أو الاكتفاء بفرضها على ”أشد الجرائم خطورة“، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلاوة على ذلك، ما زال هناك قلق من إمكانية صدور أحكام بالرجم بناء على السلطة التقديرية للقضاة، وفقا لأحكام الشريعة أو الفتاوى. 
	9 - والأمين العام قلق من أن عقوبة الإعدام ما زالت تطبَّق بوتيرة مهولة. ويشير بقلق إلى ما ورد من تقارير عن إعدام أكثر من 600 شخص في عام 2011، وما أعقب ذلك من تصاعد في عمليات الإعدام في النصف الأول من عام 2012، إذ تفيد التقارير أن أكثر من 200 شخص قد أُعدموا منذ كانون الثاني/يناير. وتواصل الإجراءات الخاصة أيضا الإعراب عن جزعها من ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة وزيادة عدد عمليات الإعدام المنفَّذة على أساس تُهم لا تصل إلى حد الجرائم الأشد خطورة، ولا سيما تلك المتصلة بالمخدرات. وفي 23 أيار/مايو، أفادت السلطات أن 14 شخصا قد أٌعدموا في طهران لارتكابهم جرائم متصلة بالمخدرات. وفي 28 حزيران/يونيه، قام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بالإعراب علانية عن إدانتهم لحالات الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية، وذكروا أنه من المعروف أن 140 عملية إعدام على الأقل، بما في ذلك 25 حالة إعدام علني، قد نُفّذت منذ بداية عام 2012، وأن بعض المصادر تشير إلى أن الرقم يصل إلى 220 عملية. وأعرب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء حالات إعدام الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم متصلة بالمخدرات، وأفاد أن 600 شخص قد أُعدموا في عام 2011، معظمهم بسبب جرائم ذات علاقة بالمخدرات (انظر A/HRC/19/66). وأثيرت أيضا مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية وصول المدانين إلى محامييهم وأسرهم. وتعزو السلطات زيادة عدد عمليات الإعدام إلى الاتجار بالمخدرات، وتؤكد احترام جميع الإجراءات والشروط القانونية في القضايا المتصلة بالمخدرات. ويبدو أيضا أن القضاء يوسع نطاق عمليات الإعدام لتشمل القضايا المتصلة باختلاس الأموال. ففي 30 تموز/يوليه، نُقل عن متحدث باسم السلطة القضائية قوله إن أربعة من أصل 39 شخصا مدانين في قضية احتيال مالي بقيمة 2.6 بليون دولار قد حُكم عليهم بالإعدام؛ أما الآخرين، فقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن، بما في ذلك السجن المؤبد().
	10 - بعث المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عدة رسائل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعرب فيها عن القلق إزاء تواصل إصدار أحكام بعقوبة الإعدام عن جرائم الحِرابة والإفساد في الأرض والرِّدة والقضايا المتصلة بالمخدرات، وذلك عقب محاكمات لم تطبق فيها ضمانات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قام المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، بإثارة انتباه السلطات إلى قرب موعد إعدام الناشطَين الكرديَين، السيد زنيار مرادي والسيد لقمان مرادي، المحكوم عليهما معا بالإعدام العلني في كانون الأول/ديسمبر 2010 بتهمتي الحِرابة والإفساد في الأرض. ويبدو أن المحكمة العليا أيدت هذا الحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد زُعم أن كلا الرجلين أُجبرا على الاعتراف بعد أن تعرضا للتعذيب لمدة 25 يوما. وفي رسالة مؤرخة 11 حزيران/يونيه 2012، أكدت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام في حق كلا الرجلين وأفادت أن الحكم يمكن استئنافه.  
	11 - ويظل ارتفاع عدد عمليات الإعدام العلني مصدر قلق متواصل، وتشير التقارير إلى زيادة حادة في عدد هذه العمليات عام 2012. وأبلغت السلطات في عام 2011 عن 40 عملية إعدام علنية على الأقل، وسُجل ما يفوق 30 حالة في النصف الأول من عام 2012. وتفيد تقارير أن جمهورا غفيرا يشمل قاصرين حضر معظم عمليات الإعدام.
	جيم - عمليات إعدام الجناة الأحداث
	12 - لقد بُذلت جهود ترمي إلى تقييد عمليات إعدام الجناة الأحداث تدريجيا. وقانون العقوبات الإسلامي المنقح، الذي لا زال ينتظر الموافقة عليه، لا يُنهي عمليات إعدام الأحداث، لكنه يضع تدابير جديدة للحد من عقوبات الإعدام ضدهم. وهو يلغي عقوبة الإعدام للأشخاص دون سن الثامنة عشرة المتهمين بارتكاب جرائم معينة كتهريب المخدرات. وفي قضايا محاولة القتل مع سبق الإصرار، التي لا زال من المحتمل أن يواجه فيها الأحداث عقوبة الإعدام، يُدخِل القانون مفهوم النضج العقلي والقدرة على إعمال العقل كعنصرين أساسيين فيما يتعلق بالحكم عليهم في الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. وتنص المادة 90 من قانون العقوبات الإسلامي المنقح على أن الأحداث دون سن الثامنة عشرة الذين يرتكبون جرائم تدخل في فئتي الحدود والقصاص لا يُحكم عليهم بالإعدام إذا قررت المحكمة من خلال الأدلة الجنائية أن الجاني ليس لديه النضج العقلي الكافي والقدرة على إعمال العقل. غير أن هذا القانون لا يرفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال. وكانت آخر عملية إعدام شخص حدث أُبلِغ عنها في أيلول/سبتمبر 2011، حين أُعدم علي رضا مُلا سلطاني، البالغ من العمر 17 سنة، شنقاًً أمام الملأ.
	13 - وعلاوة على ذلك، وفي فئة العقوبات التقديرية (التعزير)، يلغي القانون المذكور العقوبات البدنية ويدخل عقوبات بديلة من بينها الخدمة المجتمعية، مما يقلل من حالات حرمان الأطفال من حريتهم؛ ويراعي العمر وخطورة الجريمة في تحديد العقاب؛ ويأذن للقضاة بتقييم التقدم المحرز في إعادة تأهيل الأطفال الجناة وبوقف العقاب في نهاية المطاف، خاصة في حالة الحرمان من الحرية. وزيادة على ذلك، يتضمن قانون الإجراءات الجنائية المنقح الذي لا زال ينتظر اعتماده أحكاما تحمي حقوق الأطفال. وينص قانون الإجراءات الجنائية المنقح أيضا على إنشاء محاكم الأحداث، التي ستنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الأطفال والأفراد دون سن الثامنة عشرة.
	14 - وأثناء زيارة وفد من مفوضية حقوق الإنسان لطهران في كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت السلطات الوفد أن عدد عمليات إعدام الأحداث انخفض بحدة وأن الجنايات التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة تُعرض على محاكم الأطفال، حيث تُبذل جهود لإصدار عقوبات مخفَّفة. وأشارت السلطات أيضا إلى أنه حتى في قضايا القصاص، الذي يعتبره القانون الإيراني حقا خاصا لأسرة الضحية، والذي لا يمكن أن ينقضه القضاء، تبذل لجنة التوفيق التابعة للسلطة القضائية جهودا مكثفة لتشجيع أسرة الضحية وأسرة الجاني على الاتفاق على أداء الدية. وأبلغت السلطات الإيرانية الوفد أيضا أن سياسة الحكومة هي تشجيع أقرب الأقرباء على التخلي عن حقهم في المطالبة بالقصاص، وأن وزارة العدل تخصص كل سنة أموالا محددة لمساعدة الأشخاص المحكوم عليهم على دفع مبلغ الدية المتفق عليه.
	دال - حقوق المرأة 
	15 - إضافة إلى ما تحقق من إنجازات في مجالي تعليم وصحة المرأة، أُبلغ عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين مشاركة المرأة في صنع القرار وفي السياسة. وتوجد حالياً أربع نساء من بين وزراء الحكومة وعدد من نائبات الوزراء، وتُخصَّص إحدى الوظائف التنظيمية في كل وزارة لمستشارة معنية بشؤون المرأة والأسرة(). وارتفع عدد النساء من أعضاء المجالس الإسلامية في المناطق الريفية والمقاطعات بنسبة 8.44 في المائة في انتخابات الفترة الثالثة. وتفيد تقارير أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية في وزارة التعليم ارتفع من 45 في عام 2005 إلى 482 في عام 2011. وخلال السنة الجامعية الماضية، قُبلت 306 390 فتيات في التعليم العالي، أي بزيادة بلغت 192.96 في المائة عما كان عليه الحال قبل ثلاثة عقود. وفي المقابل، فإن عدد النساء من أعضاء البرلمان لا يزال منخفضا(). وتواجه المرأة قيودا على تعيينها في بعض مناصب صنع القرار. فلا يمكن لأي امرأة أن تكون رئيسة للبلد ولم يسبق أن عُينت أي امرأة في مجلس الأوصياء أو في مجلس تشخيص مصلحة النظام(). وبإمكان النساء العمل كمستشارات في هيئة المحكمة، لكن لا يمكنهن ترأس المحاكم.
	16 - وأشار التعداد الوطني للسكان لعام 2011 إلى أن النسبة الإجمالية لمشاركة المرأة في الاقتصاد هي 12.6 في المائة، وهو انخفاض بنسبة 3.0 في المائة بالمقارنة بعام 2005. ولا تمثل النساء إلا 13 في المائة من القوة العاملة التي تتقاضى أجورا. ويقترن ذلك بشيوع الإعلانات التمييزية عن شغور الوظائف، التي تستدعي مقدمي طلبات من الرجال فقط أو من النساء فقط. وقد يبدو أن مثل هذه الشروط شروط تمييزية ربما تقوم على أساس افتراضات نمطية بشأن الوظائف التي تعتبر مناسبة للمرأة. 
	17 - ودأبت السلطات على العمل من أجل الفصل التام بين الجنسين في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وفي أيلول/سبتمبر 2011، كشف وزير العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا عن خطة شاملة للفصل بين الجنسين استنادا إلى قرار اتخذه المجلس الأعلى للثورة الثقافية. وحظيت الخطة بدعم رجال الدين، الذين ما فتئوا يلحون على الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. ومنذ أيلول/سبتمبر 2011، حصلت عدة جامعات على الإذن بتنفيذ سياسة الفصل بين الجنسين. كما أن السلطات دأبت على تشجيع الطالبات على الدراسة في المدن التي ينحدرن منها، وتشترط أن تقدم اللواتي ترغبن في الدراسة في أماكن أخرى أذونا من آبائهن أو أزواجهن. ويزيد نظام الحصص في الجامعات في تقليص إمكانية حصول المرأة على التعليم العالي. فالمبادئ التوجيهية لامتحانات القبول بالجامعات (2011-2012) تفرض حصة لقبول الرجال والنساء في بعض الجامعات العامة المتخصصة في الهندسة للسنة الجامعية الجارية. واستنادا إلى تلك القيود، قُدّر أن النساء تشكلن نسبة أقل من 32 في المائة من الطلاب المقبولين. وكانت تلك النسبة تساوي 45 في المائة في السنة الجامعية 2007-2008. وتحد هذه التدابير من قدرة النساء على ممارسة حقهن في الحصول على التعليم العالي بحرية وعلى قدم المساواة مع الرجل.
	18 - واستنادا إلى تقارير موثوقة متنوعة، لا زالت الناشطات تواجهن التخويف والاحتجاز. وقررت مجموعة من الناشطات الإيرانيات عدم حضور الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة في نيويورك (شباط/فبراير - آذار/مارس 2012)(). وقد أُلقي القبض على عدد من الناشطات ووُجهت إليهن تهم تتصل بالأمن القومي بسبب مشاركتهن في الدورة الخامسة والخمسين للجنة عام 2011، ومنهن السيدة مريم بهرمان، وهي ناشطة إيرانية في مجال حقوق المرأة وعضوة في ”حملة المليون توقيع“، ألقي القبض عليها في 11 أيار/مايو 2011 ووُجهت إليها تهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي. وهي حاليا تنتظر جلسة سماع الدعوى في المحكمة. وتواجه فاراناق فريد، وهي ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة ألقي القبض عليها أيضا في أيلول/سبتمبر 2011 تهما مشابهة. وتتحجج السلطات بأن الناشطات المرتبطات ”بحملة المليون توقيع“ متورطات في أنشطة غير قانونية لأنهن لم يحصلن على الإذن القانوني حسبما يشترطه قانون ”أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات والرابطات السياسية والمهنية والرابطات الإسلامية ورابطات الأقليات الدينية المعترف بها“.
	19 - وتُنتظَرالموافقة النهائية على مشروع قانون حماية الأسرة الذي عُرض على المجلس (البرلمان) في عام 2007. وأدخلت تحسينات شكلية على بعض الأحكام المثيرة للجدل في هذا القانون، والمتعلقة بفرض رسوم على المهر، وبزواج امرأة إيرانية من رجل غير إيراني، وبممارسة الزواج المؤقت، والتي لها أثر اجتماعي واقتصادي كبير على حياة النساء. ويظل كون هذا القانون يعيق تقدم المرأة مدعاة للقلق. فهو على سبيل المثال لا يجعل تسجيل الزواج المؤقت إجباريا إلا في الحالات التي تشمل الحمل؛ أو التي يطلب فيها الطرفان التسجيل على وجه التحديد؛ أو التي يكون فيها التسجيل أحد شروط الزواج. ومن شأن عدم وجوب تسجيل الزواج المؤقت أن يشكّل عائقا كبيرا أمام تعزيز المساواة بين الجنسين وأن يقوض الحقوق الزوجية للنساء. 
	هاء - حقوق الأقليات
	20 - يواصل المجتمع الدولي التعبير عن القلق بشأن التمييز الخطير جدا ضد الأقليات العرقية والدينية في القانون والممارسة، وبخاصة ضد الطائفة البهائية. وأعرب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية عن قلقه إزاء ما يتعرض له أعضاء الطائفة البهائية من اضطهاد منهجي منتظم، بما في ذلك الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الشديدة وحالات الاعتقال والاحتجاز. وأعرب أيضا عن استيائه من تسامح الحكومة مع حملة قذف مكثفة ترمي إلى التحريض على التمييز والكراهية ضد البهائيين. وأشار إلى أن 474 بهائيا قد اعتُقلوا منذ عام 2004، وأن 97 منهم يوجدون حالياً في السجن (انظر A/HRC/19/66). وتشير السلطات إلى أنه رغم كون البهائية ليست معترفا بها كديانة رسمية، فإن أتباعها يتمتعون بالحقوق الاجتماعية والمدنية وحقوق المواطَنة على قدم المساواة مع غيرهم. وتقول الحكومة إن لهم حرية السفر إلى الخارج، ويتمتعون بحقوق التعامل مع المؤسسات المصرفية، ولديهم إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي على قدم المساواة مع غيرهم. وتجزم الحكومة بأن الطائفة البهائية استقطبت أعضاء بوسائل غير نظامية أو أنها ارتكبت أفعالا ضد الأمن القومي. وفي 31 أيار/مايو 2012، أعربت عدة منظمات لحقوق الإنسان()، في بيان مشترك، عن قلقها إزاء حرمان البهائيين من معاهد التعليم العالي والتمييز ضدهم فيها بشكل منهجي، مشيرة إلى أن أعضاء الطائفة البهائية كثيرا ما يمنعون من متابعة التعليم العالي، في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يسلم بحق الجميع في التعليم وينص على أن يتاح الحصول على التعليم العالي للجميع على قدم المساواة وعلى أساس القدرات. وتفيد تقارير أن مئات الطلاب البهائيين مُنعوا من ولوج الجامعات العامة والخاصة.
	21 - ووردت أيضا تقارير تفيد بتعرّض أقليات أخرى لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وبمواجهتها قيودا شديدة تحد من تمتعها بحرية الدين والمعتقد. فأفراد طائفة العرب الأهواز والبلوش والأكراد يواجهون تمييزا متعدّد المظاهر وكثيرا ما تُنتهك حرياتهم وحقوقهم المشروعة. وقد تعرض أفراد هذه الطوائف في كثير من الأحيان للاعتقال وصدرت بحقهم أحكام قاسية لا تتناسب والجرائم المرتكبة، بما في ذلك عقوبة الإعدام. وفي 19 حزيران/يونيه 2012، أفادت تقارير بأن السلطات أعدمت على الأقل أربعة أفراد من طائفة الأهواز كانوا قد اعتُقلوا في نيسان/أبريل 2011 خلال مظاهرة احتجاجية في خوزستان. وقد أُدين الرجال الأربعة بتهمتَي الحرابة والإفساد في الأرض، وحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة يبدو أنها كانت جائرة. وفي 6 آذار/مارس 2012، أمرت محكمة همدان الخاصة برجال الدين، الشيخ حسن الأميني، وهو عالم دين سنّي مرموق، بالمثول أمامها. وقيل إنه اتُّهم بالدعاية المناوئة للنظام لانتقاده احتجاز الحكومة لعلماء السنة وفرضها حظرا على بناء المساجد السنّية في طهران(). وتشكّل القيود المفروضة على بناء المساجد ودور العبادة السنيّة وإقامة صلاة الجماعة (وبخاصة صلاة العيد وصلاة الجمعة)، شواغل دأب علماء السنة على إثارتها منذ أمد طويل(). وفي 14 أيار/مايو 2012، ذكرت تقارير أن شخصا قتُل وأن عدة أشخاص آخرين أُصيبوا بجراح جراء إطلاق قوات الأمن النار على سكان مدينة ”راسك“ حيث خرجوا للتظاهر احتجاجا على اعتقال عدد لا يقل عن 15 عالما من علماء الدين السنّة على خلفية اغتيال إمام جُمعة راسك، مولاوي جانغي زاهي، في 20 كانون الثاني/يناير(). 
	22 - ويقرّ الأمين العام بسخاء جمهورية إيران الإسلامية الكبير لاستضافتها أحد أكبر تجمعات السكان اللاجئين وأطولها أمدا في العالم، ولا سيما الوافدون من بلدَي الجوار، أفغانستان والعراق. وفي تموز/يوليه 2011، سجّل مكتب شؤون الوافدين والمهاجرين الأجانب، قدوم 700 019 1 لاجئ أفغاني و 800 41 لاجئ عراقي. وسُجّل تراجع كبير في العودة الطوعية للأفغان إلى الوطن بعودة 520 3 لاجئا أفغانيا مسجّلا إلى وطنهم في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2010، لكن عدد الأشخاص الراغبين في العودة إلى الوطن تزايد في عام 2011.
	23 - واتخذت جمهورية إيران الإسلامية بعض التدابير المواتية بهدف تحسين أوضاع اللاجئين الأفغان. فمنذ عام 2008، أصدرت الحكومة تصاريح عمل مؤقتة للاجئين الأفغان المسجّلين الذين يستوفون الشروط المقرّرة. وخلال عملية التسجيل التي جرت في حزيران/يونيه 2011، حددت الحكومة من اللاجئين المسجلين فئة الضعفاء المؤهلين للإعفاء من سداد الضرائب البلدية والرسوم الدراسية(). 
	24 - وفي هذا السياق، يعرب الأمين العام عن أسفها لورود تقارير تفيد بأن وزارة التعليم منعت مؤخرا مواطنين أجانب، من بينهم أفغان، من تلقي التعليم في 20 ميدانا، منها الفيزياء الذرية والهندسة النووية وهندسة الفضاء الجوي والهندسة الكيميائية والعلوم العسكرية. ولا يزال يُنكر على مواليد الآباء اللاجئين المسجّلين إصدار شهادات ميلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات قيودا على حرية تنقل الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الأفغان، الذين مُنعوا من دخول المتنـزّهات العامة() وحُرّمت عليهم مؤخرا الإقامة في مناطق متعددة. وفرضت السلطات في مقاطعة فارس قيودا على بيع المواد الغذائية والملابس إلى الأجانب غير الحاملين للوثائق الثبوتية اللازمة وعلى تقديم الخدمات الطبية والعامة إليهم. ووجّهت إلى المخابز ومحلات البقالة والمراكز الطبية تحذيرات للتقّيد التام بهذه القواعد التنظيمية ومن أن أي إخلال بها قد يؤدي إلى إغلاقها(). وحُذّر أرباب العمل أيضا من مغبّة تشغيل المواطنين الأجانب غير الحاملين للوثائق الثبوتية اللازمة. 
	25 - وقد أثّر تزايد التضخم وإلغاء الإعانات المالية في الوضع المالي الصعب أصلا للاجئين الذين يكابدون الشدائد لتوفير الغذاء وسداد التكاليف الطبية. ولم توسّع الحكومة نطاق خطتها الرامية إلى تقديم مِنح نقدية بدلا من الإعانات المالية للمنافع والسلع الأساسية، لكي يشمل اللاجئين. وأدى هذا بأعداد كبيرة من اللاجئين الضعفاء إلى الالتجاء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبا للمساعدة(11). 
	واو - حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير 
	26 - في 27 أيار/مايو 2012، أدى أعضاء تشكيلة البرلمان التاسع اليمين القانونية بعد جولتين من الانتخابات تمخّضت عن انتخاب 290 نائبا، تسعة منهم نساء. فقد أُجريت الجولة الأولى في 2 آذار/مارس وأسفرت عن فوز 225 مرشحا بمقاعد في البرلمان. وكان 395 5 فردا (428 منهم نساء) قد سجّلوا أسماءهم كمُرشّحين في الانتخابات، واستوفى 467 3 منهم مؤهلات الترشح. وجرت في 4 أيار/مايو الجولة الثانية من الانتخابات لشغل المقاعد الخمسة المتبقية في 33 دائرة انتخابية في مختلف أرجاء البلد. وعموما، جاء في تقدير السلطات أن إقبال الناخبين قد ارتفع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة. 
	27 - ولا تزال شواغل خطيرة ماثلة بشأن عملية فحص ملفات المرشحين التي ينتهجها مجلس الأوصياء، الذي تستند عملية الفحص لديه إلى معايير مقيّدة منصوص عليها في القانون، وهي معايير أدت إلى إقصاء العديد من المرشحين، من بينهم نواب حاليون. وبرزت مخالفات جلّية أثناء عملية الفحص حين استبعد المجلس عددا من المرشحين البرلمانيين الحاليين، بدواعي وضعهم صلاحيات الرئيس موضع التشكيك ولم يُعد تنصيبهم إلا قبل موعد الانتخابات بأيام معدودة، فكاد يشلّ بذلك جهود حملاتهم الانتخابية. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في معرض دراستها للتقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية، عما ساورها من قلق إزاء شروط التسجيل في الحملات الانتخابية وحق مجلس الأوصياء في رفض ملفات المرشحين في الانتخابات البرلمانية (انظر CCPR/C/IRN/CO/3، الفقرة 29). وأُعرب أيضا عن شواغل إزاء تدخل الحرس الثوري في الانتخابات. فقد اتهم علي مطَّهري، وهو نائب برلماني محافظ انتُخب في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية للحرس الثوري، بالتدخل المباشر في الانتخابات من خلال استمالة الناخبين في مراكز اقتراع متفرقة للتصويت على مرشحيه المفضلين. 
	28 - وعلاوة على ذلك، أثّر استمرار الإقامة الجبرية المفروضة، منذ شباط/فبراير 2011، على زعيمَي المعارضة الرئيسيين، مير حسين موسوي والمهدي كروبي، وتعليق تراخيص الأحزاب السياسية ذات التوجهات الإصلاحية() قبل إجراء الانتخابات، ورفض الإذن للجماعات المعارضة بتنظيم التجمعات الخطابية، تأثيرا سلبيا على الأنشطة السياسية. وأعرب المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن قلقه بشأن التجمعات السلمية في جمهورية إيران الإسلامية التي لم يصرّح بها أو التي فُرّقت باستخدام العنف (انظر A/HRC/20/27).
	29 - وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي. فقد أشارت اللجنة إلى أن الكثير من الصحف والمجلات ونقابة الصحفيين قد أُغلقت منذ عام 2008 وأن الكثير من الصحفيين والناشرين والمخرجين السينمائيين والعاملين في مجال الإعلام اعتُقلوا واحتجزوا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام ٢٠٠٩ (انظر CCPR/C/IRN/CO/3، الفقرة 27). وتواصل تعرض الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام للاعتقال والاحتجاز والاستجواب لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير وتعزيز الديمقراطية والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2011، أفادت تقارير بأن 40 صحفيا على الأقل كانوا قد سُجنوا فيما كان آخرون كثيرون معرّضون لخطر الاعتقال(). بل حتى الصحفيين المشتغلين بقضايا الأرض والبيئة واجهوا الاعتقال التعسفي بتُهم من قبيل التجسس (انظر A/HRC/19/55). 
	30 - وفي تقرير قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، شدّد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على أن ّ سجن أصحاب المدوّنات الإلكترونية يشكّل مثالا واضحا على تجريم التعبير المشروع مشيرا إلى أن 13 مدوّنا سُجنوا على خلفية تهم تتعلق بمضامين ما عبّروا عنه من آراء على شبكة الإنترنت (انظر A/HRC/17/27، الفقرة 35). وفي 16 شباط/فبراير 2012، أعرب عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة()، في رسالة مشتركة، عن قلقهم إزاء الاعتقالات التي تعرض لها، في الفترة من 28 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى كانون الثاني/يناير 2012، عدد لا يقل عن 16 صحفيا ومدوّنا ينتسب معظمهم إلى صحف ذات توجّهات إصلاحية أو مواقع شبكية تنتقد سياسات الحكومة. فعلى سبيل المثال، صدر في أيار/مايو 2012، حُكم بالجلد 25 جلدة في حق محمود شكريا، وهو رسّام ساخر إيراني، لتجسيده في أحد رسوماته عضوا في البرلمان الإيراني. وفي 25 شباط/فبراير، التمست مجموعة من الصحفيين، في رسالة وجّهتها إلى رئيس المحكمة الخاصة برجال الدين، الإفراج عن محمد سعيد زكري، أحد مديري نشر صحيفة تصدر في جمهورية إيران الإسلامية. وجاء في رسالة هؤلاء الصحفيين أن السيد زكري كان قد اعتُقل حوالي 20 شباط/فبراير 2012 بأمر من المحكمة الخاصة برجال الدين لاتهامه بانتقاد مسؤول رفيع المستوى. وتشير السلطات الإيرانية إلى أن دستور جمهورية إيران الإسلامية يكفل حرية التعبير والتجمع وأن للصحافة حرية نشر المقالات عدا تلك التي تمس بالمبادئ الإسلامية أو الحقوق العامة.
	31 - وفي آذار/مارس 2012، علّقت السلطات اعتماد صحفيي وكالة رويترز للأنباء في جمهورية إيران الإسلامية لنشرها تقريرا خاطئا عن فنون القتال النسائية. فقد نشرت الوكالة، في شباط/فبراير 2012، مقالة صحفية بعنوان ”الآلاف من بنات النينجا يتدربن على القتل في إيران“، أثارت ردود فعل شديدة من السلطات الإيرانية. وقد رفعت المعنيات دعوى قضائية ضد رويترز على خلفية التقرير، رغم اعتراف الوكالة بخطئها وقيامها بتصحيح مضمونه في نفس اليوم(). وألغت السلطات أيضا ترخيص دار جاشمه للنشر ومنعت مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين لمعرض طهران الدولي للكتاب لمسها بالقيم الإسلامية(). ومع ذلك، تظل الشواغل قائمة بشأن سلسلة من القيود المفروضة على أنشطة النشر، بما في ذلك تعليق تصاريح دور النشر ومنع عرض بعض المنشورات. وشملت قائمة دور النشر المحظورة من العرض جاشمه، وأهانغ ديغار، وعُميدي فردة، وكوير، وتيمور زاده، ودفتر شير جوان، وبوتيمار، ودار الصديقي ودار الفاروق الأعظم السنيّتين للنشر. وعلاوة على ذلك، قامت شرطة المعرض في 10 أيار/مايو، بمنع عرض منشورات دور آراس كردستان، وحافظ أبرو، وإيلاف، في الأجنحة المخصصة لها(). 
	32 - واستمرت ممارسة الضغوط على الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها. فقد واصلت الآليات الدولية لحقوق الإنسان الإعراب عن شواغل خطيرة بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال والمحاكمة لاحقا لممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وأعرب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الاعتقال المُمنهج الذي يتعرض له مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، ولا سيما المحامون والصحفيون، والنشطاء من الطلاب والداعون إلى مكافحة التمييز ضد المرأة، والقيود المجحفة التي تُفرض على حق المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير (انظر A/HRC/19/55/Add.2 و A/HRC/20/27/Add.3). وأعرب المقرر الخاص أيضا عن قلقه إزاء الادعاءات باللجوء على نطاق واسع إلى ممارسة أساليب تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، والاحتجاز والحبس الانفرادي في مواقع مجهولة. وفي 4 أيار/مايو، أدان عدد من المقررين الخاصين() علنا عمليات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وإصدار أحكام قاسية ضدهم.
	33 - وأعيد اعتقال السيدة نرجس محمدي، النائبة السابقة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل، في 21 نيسان/ أبريل لاستئناف حكم بالسجن لمدة ست سنوات صادر عن محكمة استئناف إيرانية بسبب ”التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والعضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، والدعاية ضد النظام“. وقد اعتقلت للمرة الأولى في منزلها في طهران في 10 حزيران/ يونيه 2010 وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما، تم تخفيضها إلى ست سنوات في الاستئناف. وعلاوة على ذلك، تفيد الأنباء أن محكمة الاستئناف أيدت مؤخرا حكما بالسجن لمدة تسع سنوات إلى جانب حظر مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات ضد محمد علي دادخاه، وهو محام آخر بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أدين بتهم تشمل ”العضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان“، و ”نشر الدعاية ضد النظام“ في عام 2011. وفي 31 أيار/مايو، أكدت السلطات الإيرانية حكما بالسجن 18 عاما ضد السيد عبد الفتاح سلطاني، وهو محام بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان، كان قد اعتقل في 10 أيلول/سبتمبر 2011. كما منعته المحكمة من ممارسة مهنة القانون لمدة 20 عاما. وفي 8 كانون الثاني/يناير، أدانت إحدى المحاكم الثورية في طهران السيد سلطاني بتهمة إنشاء وإدارة رابطة تهدد الأمن القومي والدعاية ضد النظام، والتنظيم غير القانوني للجمعيات والتآمر بقصد الإخلال بالأمن العام، والاستيلاء على الثروة بوسائل غير مشروعة. ووردت أنباء تفيد بتخفيض الحكم إلى 13 عاما في الاستئناف. 
	34 - ولا يزال هناك قلق أيضا إزاء استمرار سجن إحدى المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان، وهي السيدة نسرين سوتوده، ومضايقة أفراد أسرتها وتخويفهم. واعتقلت السيدة سوتوده في 4 أيلول/سبتمبر 2010 وحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات، وحظر ممارسة مهنتها لمدة 10 سنوات. وتفيد الأنباء أن السلطات فرضت مؤخرا حظرا على سفر السيد رضا خندان، زوج السيدة سوتوده، الذي ما فتئ يشن حملة علنية من أجل زوجته، وعلى سفر ابنتهما البالغة من العمر 12 عاما. واستدعت السلطات من قبل السيد خندان للاستجواب ووجهت إليه تهمة نشر الأكاذيب وإقلاق الرأي العام. وكتبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحكومة في 25 حزيران/يونيه 2012، تعرب عن قلقها بشأن استمرار الاعتقالات، والإدانات وإصدار الأحكام المشددة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم السيدة سوتوده، فيما يتعلق بتهم يبدو أنها مرتبطة بمهنتهم. وأشارت إلى أن المحامين ونشطاء حقوق الإنسان يسهمون إسهاما إيجابيا في الوصول إلى مجتمع ديمقراطي ومتناغم وحثت الحكومة على الإفراج عن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وكذلك جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. 
	35 - ويرحب الأمين العام بقرار برلمان جمهورية إيران الإسلامية بمواصلة استعراض وتعديل قانون جديد مقترح بشأن إنشاء المنظمات غير الحكومية والاشراف عليها، وهو قانون كان قد أثار قلقا بالغا بين العديد من المنظمات غير الحكومية الإيرانية()، ويقيد مشروع القانون الأولي على نحو غير ملائم استقلال منظمات المجتمع المدني ويكبل حق مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق المرأة والمدرسون والرابطات التجارية. 
	36 - وما زال العمال يواجهون القيود والاعتقال والإدانة والسجن بسبب ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات من خلال تشكيل نقابات مستقلة. ويمثل عدم وجود إطار تشريعي يسمح بالتعددية النقابية، وما نتج عن ذلك من حظر للأنشطة النقابية، انتهاكا للحق في حرية تكوين الجمعيات. وتفيد الأنباء بحظر نقابات عمالية مستقلة، بما في ذلك نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر بشركة تابه هفت لقصب السكر ورابطة المدرسين، وتعرض قادتها لجزاءات. وتعرض السيد منصور أوسانلو، رئيس نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها، وكذلك قادة نقابة عمال شركة تابه هفت لقصب السكر، للاحتجاز المتكرر بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب(). وحكم مؤخرا على السيد رضا الشهابي، أمين خزانة نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها، بالسجن لمدة ست سنوات وحظر الاشتراك في أنشطة النقابة لمدة خمس سنوات بتهمة ”الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي“. وتفيد الأنباء بأن محكمة الاستئناف في طهران أيدت الحكم في تموز/يوليه 2012. وظل السيد شهابي رهن الاحتجاز منذ منتصف عام 2010. وتفيد الأنباء أن قوات الأمن قامت، في حزيران/يونيه 2012، باعتقال أكثر من 60 شخصا كانوا يشاركون في الجمعية العامة السادسة للجنة التنسيق المعنية بالمساعدة في تكوين المنظمات العمالية. وحسب التقارير الواردة، فقد أُطلق سراح معظم المعتقلين، بيد أن هناك تسعة أعضاء في لجنة التنسيق يزعم أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. كما رفضت السلطات طلبا تقدمت به منظمات العمل للاحتفال بيوم 1 أيار/مايو باعتباره اليوم الدولي للعمال.
	زاي - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
	37 - يبلغ عدد سكان جمهورية إيران الإسلامية 75 مليون نسمة()، وهي بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، وقد أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنمية البشرية. وبلغت قيمة الرقم القياسي للتنمية البشرية لعام 2011 في هذا البلد 0.70، مما يضعه في فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية. وهذا يمثل زيادة في الرقم القياسي للتنمية البشرية من 0.493 في عام 1985، وزيادة إجمالية قدرها 42 في المائة أو متوسط زيادة سنوية قدره حوالي 1.4 في المائة(). كما أن جمهورية إيران الإسلامية على الطريق الصحيح لتحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 1 (الحد من الفقر المدقع)، و 2 (توفير التعليم للجميع)، و 3 (تخفيض معدل وفيات الأطفال إلى النصف)، و 5 (تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع). 
	38 - وأظهرت جمهورية إيران الإسلامية تحسنا كبيرا في النتائج في مجالي الصحة والتعليم. فقد تحسنت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية، وزاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة للرجال والنساء؛ وتتوافر إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة لعدد أكبر من الناس؛ وانخفض معدل الوفيات النفاسية من 150 لكل 000 100 مولود حي في عام 1990 إلى 30 في عام 2008()؛ وانخفض معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات من العمر إلى 21 طفلاً من بين كل ألف طفل؛ وزادت نسبة الولادات التي جرت تحت إشراف موظفين صحيين مدربين إلى 97.3 في المائة؛ وتبلغ تغطية الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية أكثر من 98 في المائة. كما يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في البلد بين الفتيات أكثر من 90 في المائة، ويبلغ المعدل الإجمالي للإلمام بالقراءة والكتابة أكثر من 75 في المائة، ويتمتع البلد بتغطية ضمان اجتماعي تشمل 30 مليون شخص()، وخطط للتأمين الصحي تغطي حوالي 50 في المائة من السكان. 
	39 - وأحرزت جمهورية إيران الإسلامية تقدما كبيرا أيضا في مجال تعليم المرأة وصحة المرأة، وازدادت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما من 96.1 في المائة في عام 2000 إلى 99.2 في المائة في عام 2008، وزادت نسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من 79.2 في المائة في عام 1990 إلى 98 في المائة في عام 2007(). وأكثر من نصف جميع طلاب الجامعات حاليا هم من النساء. وينعكس هذا التقدم في ارتفاع مؤشر التنمية الجنسانية من 0.713 في عام 2004 إلى 0.770 في عام 2009. غير أنه وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2011: الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع، تأتي جمهورية إيران الإسلامية في المرتبة 98 من أصل 187 بلدا من حيث عدم المساواة بين الجنسين.
	40 - ووسط هذه الإنجازات، لا يزال البلد يواجه تحديات من قبيل البطالة، وانخفاض نمو إنتاجية العمل، وعدم المساواة في الدخل، وتدهور البيئة والتعرض لتأثيرات تغير المناخ. ووصل معدل البطالة عام 2010 إلى 11.9 في المائة، مع ارتفاع المعدلات بين الشباب (22.7 في المائة للرجال، و 32.4 في المائة للنساء). وقدر معدل البطالة لعام 2011 بـ 12.3 في المائة، وتشير بعض التقارير إلى معدل بطالة يقارب 15 في المائة وأعداد أكبر من الأشخاص الذين يعانون من العمالة الناقصة(). كما أدى الارتفاع المستمر في التضخم، الذي تفيد التقارير بلوغه 21.8 في المائة حتى نيسان/أبريل 2012، إضافة إلى تطبيق قانون إصلاح الدعم() لعام 2010، إلى ارتفاع البطالة بسبب عدم قدرة قطاع الأعمال على مواكبة تزايد فواتير المرافق العامة وارتفاع أسعار المواد والتكاليف العامة من قبيل مصاريف الشحن(). ورغم ما تزعمه الحكومة من قيامها بتوفير بلايين الدولارات() من خلال الوقف التدريجي للدعم المقدم للوقود والكهرباء والسلع الأساسية، واستبداله بالإعانات النقدية المباشرة، زادت تكاليف الوقود والخدمات الأساسية مثل المرافق العامة بنسبة تتراوح بين أربعة إلى سبعة أضعاف(). 
	41 - وعلاوة على ذلك، تبقى الفوارق واضحة بين المراكز الحضرية والمناطق المتخلفة النمو. وعلى سبيل المثال، بالرغم من التحسن الملحوظ في الصحة، ما زال العمر المتوقع للرجال والنساء في بعض المحافظات، بما في ذلك سيستان - بلوشستان وكردستان وكوهكيلويه وبويرأحمد ولورستان، أقل مما هو عليه في مناطق أخرى. ويبلغ الرقم القياسي للفقر البشري 8.28 و 10.9 بالنسبة لمحافظتي طهران وأصفهان، على التوالي، بينما يبلغ هذا الرقم في سيستان - بلوشستان وكردستان 38.3 و 22.5. وبالمثل، فإن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في سيستان - بلوشستان هو 76.7 في المائة، مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 90 في المائة. ويزيد معدل عدم المساواة في الدخل عن 0.4 مع وجود تفاوتات كبيرة فيما بين المحافظات والمقاطعات والمراكز الحضرية والمناطق الريفية().
	42 - وكان للجزاءات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية آثار جسيمة على السكان عامة، كان من بينها تصاعد التضخم، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية والطاقة، وزيادة معدل البطالة، وحدوث نقص في المواد الضرورية، بما في ذلك الدواء(). وأعرب عدد من المنظمات غير الحكومية الإيرانية والناشطين الإيرانيين عن مخاوفهم بشأن التأثير المتزايد للجزاءات على السكان؛ وأشاروا إلى أن التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخفض الدعم والجزاءات هي عوامل يضاعف بعضها بعضا ولها آثار بعيدة المدى على السكان عامة. وتفيد هذه الجهات، على سبيل المثال، بأن الناس ليس لديهم إمكانية الحصول على الأدوية المنقذة للحياة. وعلاوة على ذلك، نظرا لأن الجزاءات تمتد إلى المعاملات المصرفية، توقف العديد من المصارف الأجنبية عن التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية تماما، مما جعل الإيرانيين يواجهون صعوبات كبيرة في تحويل الأموال والشركات الإيرانية الخاصة تواجه صعوبات جمة في الحصول على خطوط الائتمان(). 
	43 - ويبدو أن هذه الجزاءات تؤثر أيضا على العمليات الإنسانية في البلد. بل إن الشركات التي حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد الغذاء والدواء تواجه صعوبات في العثور على مصارف بلدان ثالثة لانجاز المعاملات. وبسبب مشاكل الدفع، توقف عدد من الشركات الطبية() عن تصدير الأدوية إلى جمهورية إيران الإسلامية، مما أدى إلى نقص أفادت التقارير بوجوده في العقاقير المستخدمة في علاج أمراض مختلفة، منها السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي وفقر الدم البحري (الثلاسيميا) والتصلب المتعدد().
	ثالثاً - التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	ألف - التعاون مع منظومة معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	44 - صدَّقت جمهورية إيران الإسلامية على خمس معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان()، وهي أحد الأطراف الموقِّعة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
	45 - وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية (CCPR/C/IRN/3) يومي 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وهو أول تقرير تقدمه هذه الدولة الطرف إلى اللجنة منذ 18 عاماً. وأعربت اللجنة في سياق ملاحظاتها الختامية (CCPR/C/IRN/CO/3) عن الترحيب بفرصة تجديد حوارها البناء مع جمهورية إيران الإسلامية، وأشارت إلى تطورات إيجابية مختلفة، مثل التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وانضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل. إلا أن اللجنة أعربت عن القلق إزاء انعدام المساواة بين المرأة والرجل في شؤون الزواج والأسرة والإرث؛ وتعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للمضايقة والاضطهاد والعقاب القاسي، بما في ذلك عقوبة الإعدام؛ والارتفاع والتزايد المفرطين في عدد أحكام الإعدام؛ وإعدام الأحداث؛ وانتشار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز؛ وتواتر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة؛ والتمييز إزاء الأقليات. وشجعت اللجنة جمهورية إيران الإسلامية على أن تكفل احترام جميع التزاماﺗﻬا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية احتراماً كاملاً، وعلى ضمان توافق التشريعات والممارسات الإيرانية مع أحكامه. 
	باء - التعاون مع الإجراءات الخاصة 
	46 - منذ عام 2005، لم يزر البلد خبراء مكلَّفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، رغم توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات مواضيعية في عام 2002. وقد وافقت الحكومة من حيث المبدأ على عدد من زيارات الخبراء المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي()، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة()، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد(). إلا أنه حتى الوقت الراهن لم تقرَّر مواعيد لهذه الزيارات. ولم يُبَت بعد في طلبات مقدمة من خبراء آخرين مكلفين بولايات لزيارة البلد، من بينهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وأكدت السلطات من جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتزامها دعوة خبيرين من الخبراء المكلفين بولايات للزيارة في عام 2012، رغم أن هاتين الدعوتين لم تنفَّذا بعْد.
	47 - ودأب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية منذ تعيينه في آب/أغسطس 2011 على مناشدة الحكومة أن تتعاون تعاوناً كاملاً، وأن تمكنه من الاضطلاع بولايته. ولم يرِد بعْد ردٌ بالإيجاب على طلباته لزيارة البلد. وفي لفتة إيجابية، استقبلت البعثتان الدائمتان لجمهورية إيران الإسلامية في نيويورك وفي جنيف المقرر الخاص في اجتماع بكل منهما، وأكدتا له تعاونهما. وقدم المقرر الخاص تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة (A/HRC/19/66) في 12 آذار/مارس 2012. وفي تلك المناسبة، أعرب عن أسفه إزاء عدم استعداد السلطات الإيرانية للتعاون بشكل جوهري مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع الخبير المكلف بالولاية القطرية على وجه التحديد. وأعرب أيضاً عن بالغ قلقه إزاء الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في البلد. وأكدت السلطات الإيرانية أن المقرر الخاص كرر ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجاهل الجوانب الإيجابية للتطورات الجارية في مجال حقوق الإنسان في إيران. 
	48 - وفي عام 2011، أرسل الخبراء المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ما مجموعة 17 رسالة إلى جمهورية إيران الإسلامية، ردت السلطات الإيرانية على رسالة واحدة منها فقط. 
	جيم - التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
	49 - في شباط/فبراير 2010، وجهت جمهورية إيران الإسلامية دعوة رسمية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلد. وقبلت المفوضة السامية الدعوة، إلا أنها طلبت السماح لبعثة عاملة بزيارة البلد للتحضير لزيارتها. ووجهت الحكومة تبعاً لذلك الدعوة لوفد عامل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للزيارة في الفترة من 19 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	50 - وعقد وفد مفوضية حقوق الإنسان اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين، وأعضاء الجهاز القضائي، وأعضاء البرلمان، ومركز حركة عدم الانحياز لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي، وفريق الأمم المتحدة القطري، وبعض البعثات الدبلوماسية. وقوبلت بالرفض الطلبات المقدمة قبل الزيارة وأثناءها لمقابلة بعض أعضاء المعارضة الموضوعين رهن الإقامة الجبرية، وللوصول إلى سجناء آخرين موضع اهتمام، ولعقد اجتماع مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني المستقلين. وسعى الوفد إلى إثارة بعض القضايا الفردية التي تشكل موضع اهتمام، وقدم مساعدات تقنية فيما يتعلق ببعض التشريعات الرئيسية، مثل قانون العقوبات الإسلامي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين قضاء الأحداث، وقانون جديد مقترح بشأن إنشاء المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها. واتفق الطرفان في أعقاب المناقشات على أن زيارة المفوضة السامية تتطلب المزيد من التحضير المتعمق والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة.
	رابعا - استنتاجات وتوصيات 
	51 - يعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء ما يرد من تقارير بشأن ارتفاع عدد حالات الإعدام، بما في ذلك الإعدام العلني؛ واستمرار حالات بتر الأطراف والجلد؛ وحالات التوقيف والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وسوء المعاملة؛ والقيود الصارمة المفروضة على الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ونشطاء المعارضة. ويعرب الأمين العام عن أسفه إزاء ما يرد من تقارير بشأن تقييد تمتع المواطنين من غير رعايا البلد، ولا سيما اللاجئين، بحقوق الإنسان في مجالات من بينها التعليم وحرية التنقل. ويحث الحكومة مرة أخرى على التصدي للشواغل التي أُبرِزَت في هذا التقرير والاستجابة للدعوات المحددة القاضية باتخاذ إجراءات، الواردة في قرارات الجمعية العامة وتوصيات آليات حقوق الإنسان المختلفة، ومن بينها عملية الاستعراض الدوري الشامل.
	52 - والأمين العام، إذ يلاحظ الإنجازات الإيجابية التي حققتها جمهورية إيران الإسلامية قياساً بكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، يشجع الحكومة على مواصلة التصدي لأوجه التفاوت بين مختلف المناطق في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وللتمييز ضد النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات معينة.
	53 - ويلاحظ الأمين العام أن السلطات اتخذت خطوات إيجابية معينة ويعرب عن تفاؤله بها، ومنها على سبيل المثال، قرار إلغاء الرجم كوسيلة للإعدام والحد من تنفيذ عقوبة الإعدام في المجرمين الأحداث في إطار عملية إصلاح قانون العقوبات التي أجريت مؤخراً. إلا أن الأمين العام يعرب عن قلقه من أن قانون العقوبات الإسلامي الجديد لم يلغ عقوبة الإعدام للمجرمين الأحداث ولم يرفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال. ويحث الأمين العام الحكومة بقوة على زيادة تنقيح قانون العقوبات الإسلامي وقانون قضاء الأحداث لكفالة امتثالهما لمعايير حقوق الإنسان الدولية ولوقف العقوبات التي يحظرها القانون الدولي. وفي الوقت نفسه، يدعو الأمين العام جمهورية إيران الإسلامية إلى فرض وقف اختياري على عقوبة الإعدام.
	54 - ويرحب الأمين العام بالجهود التي بذلتها جمهورية إيران الإسلامية مؤخراً لتقديم تقاريرها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويشجع البلد على تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ويدعو الأمين العام الحكومة إلى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	55 - ويرحب الأمين العام بإعراب جمهورية إيران الإسلامية عن اعتزامها دعوة خبيرين مكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لزيارتها في عام 2012، ويأمل أن يتم التعجيل بهاتين الزيارتين. ويعرب عن أسفه لعدم السماح بعْد للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بزيارة البلد، رغم طلبات الزيارة القطرية المقدمة. ويشجع الأمين العام الحكومة على التعاون تعاوناً كاملاً في سياق اضطلاع المقرر الخاص بولايته عن طريق دعوته لزيارة البلد في أقرب فرصة.
	56 - ويرحب الأمين العام بالتعاون الذي أبدته حكومة جمهورية إيران الإسلامية تجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بطرق من بينها دعوة بعثة عاملة لزيارة البلد. ويشجع الأمين العام الحكومة على تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، ومع المجتمع المدني، بغية زيادة تعزيز حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وحمايتها.

