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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين جلمهورية إيران اإلسالمية             
 / أيار ١٧ -أبريل  / نيسان ٢٩(ته اللجنة يف دورهتا اخلمسني      الذي اعتمد 

  )٢٠١٣ مايو
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

الثاين جلمهورية إيران اإلسالمية بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
، وذلك يف جلستيها اخلامسة والسادسة، املعقـودتني        )E/C.12/IRN/2(واالجتماعية والثقافية   

، واعتمدت، يف جلستها الثامنة والعـشرين،       )E/C.12/2013/SR.5-6 (٢٠١٣مايو  / أيار ١ يف
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣مايو / أيار١٧املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
ريـة إيـران اإلسـالمية      ترّحب اللجنة بتقدمي التقريـر الـدوري الثـاين جلمهو           -٢
)E/C.12/IRN/2 (             لكنها تالحظ أن تأخر تقدمي التقرير عقب التقرير الذي مت النظـر فيـه يف

وترّحب اللجنة .  قد منع اللجنة من مواصلة إجراء حوار منتظم مع الدولة الطرف ١٩٩٣ عام
دولة الطرف ، لكنها تأسف ألن ال)E/C.12/IRN/Q/2/Add.1(أيضاً بالردود على قائمة املسائل 

  . مل تقدم ردوداً كافية على بعض األسئلة املطروحة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
  :تالحظ اللجنة مع التقدير  -٣

التحسن امللحوظ يف تضييق الفجوة اإلمنائية، كما يتضح من الزيادة الـيت              ) أ(  
 الفترة بـني     يف املائة يف   ٦٧طرأت على قيم دليل التنمية البشرية للدولة الطرف واليت بلغت           

  ؛٢٠١٢ و١٩٨٠عامي 
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 ١,٢٥االخنفاض الذي طرأ على نسبة السكان الذين يقل دخلـهم عـن               ) ب(  
  يومياً؛) تعادل القوة الشرائية(دوالر 

 واعتماد القـانون    ٢٠٠٦صياغة اخلطة الوطنية الشاملة لإلسكان يف عام          ) ج(  
  ؛٢٠٠٧اخلاص بتنظيم ودعم بناء املساكن وتوفريها يف عام 

  .الزيادة امللحوظة يف عدد النساء املقيدات يف نظام التعليم العايل  ) د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 من دستورها على    ٢٠ و ٤تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف تفسر املادتني            -٤

املـشمولة  حنو ال يتسق مع التزاماهتا النابعة من العهد، مبا يف ذلك فيمـا يتعلـق باملـسائل             
  . من هذه املالحظات اخلتامية١٨ و١٢ و٩ و٧ بالفقرات
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترام مجيع التزاماهتا بالعهـد احترامـاً               

 علـى   ٢٠ و ٤كامالً يف كافة الظروف، وأن تطبق األحكام الدستورية، ال سيما املادتان            
) ١٩٩٠(٣لطرف إىل تعليقها العام رقم وتوجه انتباه الدولة ا. حنو يتسق مع أحكام العهد

بـشأن التطبيـق    ) ١٩٩٨(٩بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف وتعليقها العام رقم         
احمللي للعهد، وتشري إىل واجب الدول األطراف، بغض النظر عـن نظمهـا الـسياسية               

  . األساسيةرياتاحل وحقوق اإلنسانومحاية مجيع تعزيز ب ،واالقتصادية والثقافية
ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق               -٥

حقـوق اإلنـسان    ومحاية  املؤسسات الوطنية لتعزيز    مبركز  اإلنسان، وفقاً للمبادئ املتعلقة     
  ).مبادئ باريس(

إلنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة      خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        
والية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فيما خيص احلقوق            حلقوق اإلنسان ذات    

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، متاشياً مع مبادئ باريس، وتزويدها باملوارد البـشرية           
  .واملالية الكافية

القلق ألن الدولة الطرف متارس التمييز ضد اجلماعات الدينيـة          عن   اللجنة   تعربو  -٦
نتمية لإلسالم واملسيحية واليهودية والزرادشتية، مما يضر بشكل خطـري          خبالف اجلماعات امل  

  .وسليب بتمتع الناس باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لضمان أن يتمتع األشخاص ذوو     خطوات  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ         

تعاً كـامالً بكافـة     املعتقدات األخرى خبالف الديانات اليت تعترف هبا الدولة الطرف مت         
  .جوانب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دون أي متييز
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وتعرب اللجنة عن قلقها حيال جترمي السلوكيات اجلنسية املثلية اليت متارس بالتراضي              -٧
أيضاً ألن أفـراد  ها القلق ويساور. لعقوبة اإلعدامألن األشخاص املدانني قد يتعرضون حىت  و

يواجهون التمييز  اجلنسانية  ومغايري اهلوية   مزدوجي امليل اجلنسي    واملثليني و ليات  املثمجاعات  
فيما يتعلق باحلصول على الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية، فضالً عن الوصـمة             

  ).٢املادة (االجتماعية والتهميش 
 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي أو تعدل كافة التشريعات الـيت تـؤدي               

 بـسبب ميـوهلم     ، ومالحقتهم قضائياً ومعاقبتهم   قد تؤدي إىل التمييز ضد األشخاص      أو
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات ملكافحة        . اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية   

مزدوجي واملثليني و املثليات  ومنع ممارسة التمييز والوصمة االجتماعية ضد أفراد مجاعات         
ة، وبأن تكفل متتعهم بكافة احلقـوق املكرسـة يف          اني اهلوية اجلنس   ومغايري امليل اجلنسي 

العهد، مبا يف ذلك احلصول دون عراقيل على الوظائف واخلدمات االجتماعية والرعايـة             
ليـق اللجنـة العـام     من العهـد وتع ٢ من املادة    ٢الصحية والتعليم، متاشياً مع الفقرة      

  .القتصادية واالجتماعية والثقافيةبشأن عدم التمييز يف احلقوق ا) ٢٠٠٩(٢٠ رقم
وتشعر اللجنة بالقلق ألن أفراد الطائفة البهائية يتعرضون على نطاق واسع لتمييـز               -٨

متأصل، مبا يف ذلك حرماهنم من احلصول على الوظائف يف القطاع العام ومؤسسات التعليم              
  ).٢املادة (العايل، وكذلك االستفادة من نظام املعاشات التقاعدية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان محاية أفراد الطائفة البهائيـة              
من التمييز واإلقصاء يف كافة اجملاالت، مبا يف ذلك حرماهنم من احلصول على وظـائف               

كما توصي اللجنة الدولة الطـرف باختـاذ        . ومن االستفادة من نظام املعاشات التقاعدية     
ون عراقيـل يف    لطالب من أفراد الطائفـة البهائيـة د       اإمكانية التحاق   خطوات لضمان   
هؤالء الطالب  التحاق  املهين، وملنع رفض    التدريب  اجلامعات ومعاهد   ب ةالقوانني واملمارس 

  .تلك املؤسسات وطردهم منها بسبب انتمائهم إىل الطائفة البهائيةب
التعليم اجلامعي،  إمكانية االلتحاق ب  ويساور اللجنة القلق حيال القيود املفروضة على          -٩

  .)٢املادة  (ال سيما تلك اليت تؤثر على النساء
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات إللغاء كافة القيود املفروضة علـى              

، لـذكور واإلنـاث   التعليم اجلامعي، مبا يف ذلك احلظر على التحاق ا        إمكانية االلتحاق ب  
  .يف الفصول واملرافقبني اجلنسني صل ، والف معينةدودة للنساء يف جماالتاحملصص احلو

،  القوة العاملة واستمرار تدنيها  القلق إزاء تدين مشاركة النساء يف     عن   اللجنة   تعربو  -١٠
حيال قلة عدد النساء يف مناصب صنع القرار يف القطاع العام، واستبعاد النساء من              وكذلك  

 أيضاً اللجنة عن قلقها ألن      وتعرب. ، مثل مناصب القضاة رؤساء احملاكم      معينة مناصب عامة 
من العمل لدى تلقي أمـر مـن        اآلخر  إمكانية منع   ألحد الزوجني   قانون محاية األسرة يتيح     

  ).٣املادة (احملكمة هبذا الشأن 
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ملـشاركة  االخنفاض املتزايد   ملعاجلة  خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        
الطرف بتعديل القانون املدين وقانون محاية      وتوصي اللجنة الدولة    . لنساء يف القوة العاملة   ا

كما توصي اللجنة الدولـة  . من العملاآلخر  نع  إللغاء سلطة قيام أحد الزوجني مب     األسرة  
من أجل زيادة عدد النساء يف هيئات صـنع القـرار واهليئـات             خطوات  الطرف باختاذ   

  .القضائية على كافة املستويات ويف كافة اجملاالت
القلق حيال ارتفاع معدل البطالة ومواصلة ارتفاعه، رغم التدابري         عن   اللجنةتعرب  و  -١١

ويساور اللجنة القلق بشكل خاص الرتفاع معدل       . اليت تتخذها الدولة الطرف حلفز العمالة     
وبني الشباب، والرتفاع معدل  ) ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢٠,٩حيث بلغ   (البطالة بني النساء    

يف املناطق اليت تضم أقليات إثنيـة مثـل مقاطعـة سيـستان             البطالة على حنو غري متناسب      
  ).٦املادة (وبلوشستان ومقاطعة خوزستان 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها حملاربة البطالة من خالل تـدابري              
حمددة األهداف بصفة خاصة، ال سيما فيما يتعلق بالنساء والشباب، مبا يف ذلـك عـن                

فق بني التعليم وأسواق العمل من خالل رفع جـودة التـدريب            طريق معاجلة عدم التوا   
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري خاصة مؤقتة          . والتعليم التقين واملهين  

للتصدي ملعدالت البطالة املرتفعة للغاية يف املناطق اليت تضم أقليات إثنية، وعلـى إدراج              
  . احملرزمعلومات يف تقريرها املقبل بشأن التقدم

القائمـة مبوجـب قـانون االختيـار      كزينشوتعرب اللجنة عن قلقها ألن عملية       -١٢
املعايري الدينية واألخالقية تنتقص من املـساواة يف الفـرص أو يف            واملستندة إىل    ١٩٩٥ لعام

أو املهنة بالنسبة لألشخاص املنتمني ألقليات إثنية ودينية، فضالً         التوظيف  املعاملة على صعيد    
 األشخاص العاديني الذين يبحثون عن وظائف يف القطاع العام واملنظمات الـيت تتلقـى           عن

  ). ٦املادة (متويالً حكومياً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن متتثل عملية كزينش بـشكل كامـل              

مشروطاً برأي سياسي أو انتماء أو دعم       التوظيف  للمعايري الواردة يف العهد، وأال يكون       
  .سي سابق أو انتماء ديينسيا
القلق ألن قوانني العمل ال تطبق على أماكن العمل اليت تضم أقل            عن   اللجنة   تعربو  -١٣

 ٧٠٠ ٠٠٠ من مخسة عمال أو يف مناطق جتهيز الصادرات، حيث يستبعد ما يقدر بنحـو             
  ).٧املادة . (من إطار تطبيقهابصورة قانونية عامل من العاملني 

لتوسيع نطاق تطبيق قانون العمـل      خطوات   الطرف باختاذ    توصي اللجنة الدولة    
اخلاص هبا ليشمل كافة العمال، مبا يف ذلك من يعملون يف األماكن اليت يقل فيها عـدد                 

  .العمال عن مخسة ومن يعملون يف مناطق جتهيز الصادرات
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عليـا  ويساور اللجنة القلق ألن احلد األدىن لألجور الذي أعلنت عنه حمكمة العمل ال   -١٤
. قد حتدد عند مستوى ال يكفي حلصول العمال وأسرهم، على مـستوى معيـشي الئـق               

يتقاضون أقـل مـن احلـد األدىن    كثرياً ما القلق ألن العمال األفغان عن  اللجنة  تعرب   كما
  .)٧املادة (يتعرضون لعدم سداد أجورهم  لألجور أو
لوطين لألجور عنـد    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حتديد احلد األدىن ا           

مستوى يكفي حلصول مجيع العمال وأسرهم على مستوى معيشي الئق، وبـأن تعـزز              
.  مـن العهـد    ‘٢‘)أ(٧ لألجور تدرجيياً وفقاً للمادة      جهودها من أجل زيادة احلد األدىن     

لضمان أال حيصل العمال األفغان على      خطوات  وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ       
  .توى احلد األدىن لألجورأجر أقل من مس

تعرب عـن   و. ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف متنع تكوين نقابات مستقلة           -١٥
ألن الناشطني املدافعني عن حقوق العمال مثل أعضاء جلنة متابعة إنـشاء منظمـات              قلقها  

نقابات عمـال   العمال، ونقابة املعلمني اإليرانيني، ونقابة العمال األحرار اإليرانيني، وأعضاء          
احلافالت، والعاملني يف زراعة قصب السكر، قد تعرضوا للمضايقات واالعتقال واالحتجاز           

العمل ضـد األمـن     "أو  " اإلضرار بأمن الدولة  " مثل   غامضبشكل  استناداً إىل هتم مصاغة     
ألن العمـال الـذين     أيضاً  ويساور اللجنة القلق    ". أو نشر دعايات مناهضة للنظام    " الوطين
ا يف إضرابات تعرضوا لعمليات انتقامية من سلطات الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك               شاركو

  ).٨املادة (السجن مع وقف التنفيذ والفصل 
نقابات مستقلة إنشاء لتكفل إمكانية   خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        

قادرة على أن تضطلع بأنشطتها دون تدخل، مبا يف ذلك نقابـات املعلمـني، وعمـال                
. احلافالت، والعاملني يف زراعة قصب السكر، وكذلك نقابة العمال اإليرانيني األحـرار           

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مشاركة العمال يف اإلضرابات دون التعـرض             
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلفراج فـوراً عـن الناشـطني             . لعمليات انتقامية 

عضاء النقابات املستقلة الذين يقضون حاليـاً عقوبـات         املدافعني عن حقوق العمال وأ    
  .بالسجن والذين تصرفوا وفقاً للمعايري النقابية املعترف هبا دولياً

ن ال تغطيـه أي خطـط للتـأمني         ويساور اللجنة القلق ألن جزءاً مهماً من السكا         -١٦
  ).٩املادة  (الصحي

حصول اجلميع على   ية  إمكانلضمان  خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        
تأمني صحي يوفر تغطية للحد األدىن األساسي من الفوائد لكافة األفراد واألسر، مبـا يف               
ذلك الوصول إىل املرافق الصحية واحلصول على السلع واخلدمات على أسـس غـري              

الرعاية الـصحية املتـصلة باإلجنـاب       احلصول على   متييزية؛ وتوفري األدوية األساسية؛ و    
واألطفال؛ والتحصني ضـد األمـراض      ) قبل الوالدة وبعدها على حد سواء     (واألمهات  

  .املعدية الرئيسية يف اجملتمع
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غـري  الزوجي،  ، مبا يف ذلك االغتصاب      املرتيلالقلق ألن العنف    عن   اللجنة   تعربو  -١٧
املـرتيل  ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن ضحايا العنـف     . جمرم بشكل حمدد يف التشريع احمللي     

حيصلون على فرص الوصول بشكل كاف إىل سبل االنتصاف الفعالة واحلماية الفوريـة              ال
  ).١٠املادة (

املرتيل توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تشريعية عاجلة لتجرمي العنف             
خطـوات  وتوصي أيضاً الدولة الطرف باختـاذ       .  الزوجي حتديداً، مبا يف ذلك االغتصاب    

على سبل االنتصاف الفعالة واحلمايـة الفوريـة،        املرتيل  لعنف  لضمان أن حيصل ضحايا ا    
  .يف ذلك من خالل عدد كاف من املنازل اآلمنة مبا
 عامـاً   ١٥لبنـات و  ل عاماً   ١٣ويساور اللجنة القلق ألن السن الدنيا للزواج، وهو           -١٨
ألوالد، ال يتماشى مع اشتراط العهد بأن انعقاد الزواج ال يكون إال برضا الطرفني املقـبلني           ل

  ).١٠املادة (على الزواج 
 عاماً بالنـسبة    ١٨تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رفع السن الدنيا للزواج إىل             

قـبلني  للفتيات واألوالد على حد سواء، وضمان أال ينعقد الزواج إال برضا الطـرفني امل  
  . على الزواج

أو يعملـون   /والقلق ألن عدداً كبرياً للغاية من األطفال يعيشون         عن   اللجنة   تعربو  -١٩
يف الشوارع، ال سيما يف طهران وأصفهان ومشهد وشرياز، وألن فرص حـصول هـؤالء               

  ).١٠املادة  ( اخلدمات الصحية والتعليم حمدودةاألطفال على
اذ خطوات عاجلة وفعالة للتصدي للعدد الكـبري        توصي اللجنة الدولة الطرف باخت      

أو يعملون يف الشوارع، وملعاجلة األسباب اجلذرية لتلك /وألطفال الذين يعيشون من اللغاية 
  .الظاهرة، ولتوفري فرص احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم جلميع أطفال الشوارع

يما يف املناطق الريفية، مبـا يف       القلق النتشار عمل األطفال، ال س     عن   اللجنة   تعربو  -٢٠
ويـساور  . ذلك يف جمال نسج السجاد وغري ذلك من األعمال التجارية األسرية التقليديـة            

اللجنة القلق ألن التشريعات احمللية ال حتدد باستمرار السن الدنيا للعمل، وألن عمل األطفال              
اللجنة تعرب و. جارية الصغرية املرتلية وبعض األعمال الت  ةموح به يف جمايل الزراعة واخلدم     مس

القلق أيضاً ألنه ال جيري رصد وإنفاذ التشريع اخلاص بعمل األطفال على حنـو كـاف                عن  
  ).١٠املادة (وفعال 

لتعزيز تشريعاهتا الوطنية اليت حتظـر     خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        
 ذلك يف قطاعات الزراعة      يف عمل األطفال وفقاً للمعايري الدولية، يف كافة القطاعات، مبا        

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان رصد وفرض        .  املرتلية وصناعة القرميد   ةواخلدم
تنفيذ التشريع اخلاص بعمل األطفال على حنو فعال، مبا يف ذلك مـن خـالل عمليـات         
التفتيش على العمل يف قطاع الزراعة والقطاع غري الرمسي، مبا يضمن خـضوع أربـاب           
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الذين يستغلون األطفال للمساءلة وإعادة تأهيل ضحايا عمل األطفـال وضـمان            العمل  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم محالت توعية هبدف القضاء         . حصوهلم على التعليم  
  .على عمل األطفال

ويساور اللجنة القلق ألن بعض املناطق املتخلفة النمو، مبـا يف ذلـك مقاطعـات                 -٢١
خوزستان وكردستان، ما زالت تتسم مبستويات عالية من الفقر، رغم سيستان وبلوشستان، و

  ).١١املادة (التقدم الكبري احملرز يف احلد من الفقر املدقع 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة ملواصلة احلد من الفقر              

مثل مقاطعـات سيـستان     والفقر املدقع، ال سيما يف املقاطعات اليت تقطنها أقليات إثنية           
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج يف          . وبلوشستان، وخوزستان وكردستان  

تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة ومقارنة حسب السنة واملقاطعة، عن عدد النـساء             
  .والرجال الذين يعيشون يف فقر وفقر مدقع

رمسيـة  لت بدون سندات ملكيـة      ويساور اللجنة القلق ألن العديد من األسر ما زا          -٢٢
 مـن   ٤٩كما تشعر بالقلق ألن تفسري املـادة        . ملنازهلا وأراضيها، ال سيما يف املناطق الريفية      

  ).١١املادة (الدستور قد أدى إىل حاالت مصادرة تعسفية للممتلكات 
لضمان أن جيري تـسجيل ملكيـة       خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        

 ال سيما يف املناطق الريفية، تسجيالً رمسياً، وأن تضطلع الدولة الطرف            املنازل واألراضي، 
بإذكاء الوعي بشكل نشط بني الفئات املتضررة من السكان، مبا يف ذلك عن طريق نشر               

وتوصي الدولة الطـرف    . املعرفة عن األحكام القانونية ذات الصلة وإجراءات التسجيل       
 مـن الدسـتور، ولـضمان حـصول         ٤٩مادة  باختاذ خطوات ملنع التفسري التعسفي لل     

األشخاص املتضررين من عمليات املصادرة املذكورة علـى سـبل انتـصاف مناسـبة              
ياً مع تعليق اللجنة    واسترجاعهم ملمتلكاهتم وتعويضهم حسب االقتضاء، مبا يف ذلك متاش        

وتطلب اللجنة أيـضاً إىل     .  حاالت إخالء املساكن باإلكراه    بشأن) ١٩٩٧(٧العام رقم   
الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن مدى انتشار التـشرد              

ا الصدد إىل   وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف يف هذ      . وأسبابه اجلذرية يف الدولة الطرف    
  .املالئمبشأن احلق يف السكن ) ١٩٩١(٤تعليقها العام رقم 

 السيئة السائدة يف املناطق اليت تسكنها عادة        ويساور اللجنة القلق حيال الظروف املعيشية       -٢٣
أنظمـة   أقليات إثنية، حيث تفتقد متاماً يف بعض احلاالت إىل اخلدمات األساسية مثل الكهرباء أو             

  ).١١املادة (السباكة أو الصرف الصحي أو املواصالت العامة أو املرافق الطبية أو املدارس 
 فورية، منها من بني مجلة أمور زيادة        توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات       

االعتمادات املخصصة يف امليزانية لتحسني أوضاع اإلسكان واملعيشة يف املنـاطق الـيت             
تسكنها عادة أقليات إثنية، مبا يف ذلك إتاحة الوصول إىل مياه الشرب املأمونة، واملرافق              

  .  الرعاية الصحيةالصحية املالئمة، والكهرباء، ومرافق النقل، واملدارس، ومراكز
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األراضي واإلخالء القسري بسبب    نزع ملكية   ويساور اللجنة القلق حيال عمليات        -٢٤
، على حنو ستانينيبعض مشاريع التنمية وتضرر األقليات، مبن فيهم مجاعات األكراد والبلوش        

  ).١١املادة (غري متناسب من جراء ذلك 
نزع ملكية  وقسراً  الء األفراد   خحتث اللجنة الدولة الطرف على االمتناع عن إ         

األراضي يف إطار مشاريع التنمية، مبا يف ذلك يف املناطق اليت تسكنها عادة األقليـات               
الء أو إعادة التـوطني أمـراً       خوتذكّر اللجنة أنه يف احلاالت اليت يعترب فيها اإل        . اإلثنية

ذات الصلة من القانون مربراً، فإنه ينبغي أن يتم ذلك يف إطار االمتثال الصارم لألحكام 
اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها      توجه  ويف هذا الصدد،    . الدويل حلقوق اإلنسان  

تضمن توجيهـات   حاالت إخالء املساكن باإلكراه الذي ي     بشأن  ) ١٩٩٧(٧  العام رقم 
بشأن مجلة أمور منها سبل االنتصاف القانونية الكافية والتعويض املالئـم والتـشاور             

  . واجملديالفعال
األسـوأ يف   مقاطعة سيستان وبلوشستان تعترب     مؤشرات  ويساور اللجنة القلق ألن       -٢٥

الدولة الطرف من حيث العمر املتوقع، واحلصول على املياه وخدمات الـصرف الـصحي،              
القلق حيال عدم كفاية استثمارات الدولة الطرف       تعرب عن   كما  . ووفيات الرضع واألطفال  

  ).١٢املادة ( للمقاطعة وغري ذلك من املرافق يف املناطق الريفية النائية يف العيادات الصحية
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري العاجلة من أجل زيـادة ختـصيص               

األموال العامة لتحسني احلالة الصحية لسكان مقاطعة سيستان وبلوشـستان، ال سـيما             
  .ملياه واملرافق الصحية الكافيةالتركيز على البنية األساسية للصحة وتوفري ا

 جمـاري األهنـار،     ر البيئية الضارة لربنامج حتويل    القلق حيال اآلثا  عن   اللجنة   تعربو  -٢٦
وزراعة قصب السكر، والتلوث الصناعي يف مقاطعة خوزستان، والتأثري السليب لذلك على متتع             

  ).١٢ و١١ادتان امل(عرب األهواز حبقوقهم يف احلصول على مستوى معيشي وصحي الئق 
 جماري األهنار   تدابري عاجلة ملواجهة أثر حتويل    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        

واألنشطة الصناعية يف خوزستان، مبا يف ذلك التلوث البيئي ونقص املياه، على الزراعـة              
  . اإلنسانوصحة
ت لدى سن    ارتفاع معدالت انقطاع الفتيا    )أ(: القلق حيال اآليت  عن   اللجنة   تعربو  -٢٧

؛ ألطفال من الـسكان العـرب األصـليني       كذلك ا عن الدراسة يف املدارس الريفية و     البلوغ  
 نقص املدرسات   )ج(ارتفاع معدالت األمية بني عرب األهواز وكذلك األذربيجانيني؛          )ب(

التفاوت الواضح بني املدارس يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية من           )د(يف املناطق الريفية؛    
  ).١٤ و١٣املادتان (يث قدرات هيئات التدريس والتجهيزات ح

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي الرتفاع معدالت انقطاع الفتيات عـن             
وتوصي اللجنة الدولة الطرف    . الدراسة يف املناطق الريفية وكذلك أطفال عرب األهواز       
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كما توصي  .  واألذربيجانيني باختاذ تدابري ملعاجلة ارتفاع معدالت األمية بني عرب األهواز        
الدولة الطرف باختاذ خطوات لتحسني نوعية التعليم واهلياكل األساسية املادية للمدارس           

  .يف املناطق الريفية، ولزيادة عدد املدرسات يف تلك املناطق
القلق ألن العديد من األطفال، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة،             عن  اللجنة  تعرب  و  -٢٨
ويساور اللجنة القلـق    . يالدهم، مما يشكل عائقاً أمام االلتحاق باملدارس      يسجلون عند م   ال

ألنه ال تتوفر لألطفال الالجئني سوى فرص حمدودة لاللتحاق بالتعليم االبتدائي بسبب نقص             
. املستندات الشخصية وعدم تسجيل آبائهم لدى السلطات، فضالً عن فرض رسوم لاللتحاق     

حيال عدم إمكانية حصول األطفال ذوي اإلعاقـة وأطفـال          القلق أيضاً   عن  اللجنة  تعرب  و
  ).١٤ و١٣املادتان (مجاعات البدو على فرص التعليم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان أن حيصل مجيع األطفـال              
على شهادات ميالد وأال يشكل عدم وجود تلك الوثيقة عائقاً أمام التحـاق األطفـال               

لدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان حصول األطفال الالجـئني علـى     وتوصي ا . باملدارس
فرص التعليم، بغض النظر عما إذا كان آباؤهم مسجلني لدى السلطات، وتوفري التعليم             

كما توصي اللجنـة الدولـة الطـرف        . مبا يف ذلك االلتحاق به، دون مقابل       االبتدائي،
 لألطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك من        بتكثيف التدابري الالزمة لضمان توفري تعليم شامل      

واملبادئ التوجيهية ذات النقاط الـسبع      ذوي االحتياجات اخلاصة    ألطفال  منظمة ا خالل  
من أجل توفري تعليم شامل وموحد لألطفال والطـالب ذوي االحتياجـات اخلاصـة،              

ذلـك  حصول مجيع أطفال مجاعات البدو على التعليم االبتدائي، مبا يف           إمكانية  ولضمان  
  .من خالل إنشاء مدارس متنقلة

ويساور اللجنة القلق ألن األقليات اإلثنية تواجه قيوداً صارمة علـى أرض الواقـع                -٢٩
يتعلق بتوفري التعليم بلغتهم األم، مبا يف ذلك اللغات األذربيجانية والكردية والعربية، رغم            فيما

  ).١٤ و١٣دتان املا(السياسات اليت حتمي استخدام اللغات غري الفارسية 
لضمان حصول األقليـات اإلثنيـة      خطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        

  .على فرص التعليم بلغتهم األم، باإلضافة إىل اللغة الفارسية
ويساور اللجنة القلق ألن األقليات اإلثنيـة، مبـن يف ذلـك األكـراد والعـرب                  -٣٠

 يف املشاركة يف احلياة الثقافية،      اكامل حبقه بشكل  تتمتع  تانيون، ال   سواألذربيجانيون والبلوش 
  ).١٥املادة  (ت والصحف الصادرة بلغات األقلياتمبا يف ذلك كنتيجة إلغالق املنشورا

 متتع األقليات اإلثنية، مبـن      لضمانخطوات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        
 يف  ا ودون قيود، حبقه   ، متتعاً كامالً  تانيونس األكراد والعرب واألذربيجانيون والبلوش    افيه

املشاركة يف احلياة الثقافية، مبا يف ذلك من خالل محاية املنشورات والصحف الـصادرة              
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ تدابري       . بلغات األقليات من اإلغالق املفروض    

ثنية، ولضمان  حلماية التنوع الثقايف، وتعزيز التوعية بالتراث الثقايف لألقليات الوطنية واإل         
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إتاحة الظروف املؤاتية ألفراد تلك األقليات للحفاظ على هويتهم وتـارخيهم وثقافتـهم             
ولغتهم وعاداهتم وتقاليدهم وتطويرها ونشرها والتعبري عنها مبا يتماشى مع تعليق اللجنة            

  .يف احلياة الثقافيةأن يشارك بشأن حق كل فرد يف ) ٢٠٠٩(٢١العام رقم 
ة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل ملناهـضة التمييـز           وتوصي اللجن   -٣١

) ٢٠٠٩(٢٠التعليق العام للجنة رقم  من العهد، مع مراعاة ٢ من املادة   ٢لفقرة  امتثاالً ل 
  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

على الربوتوكول  ديق  التصوتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع و          -٣٢
  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 على اتفاقية القضاء علـى  التصديقوتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع و   -٣٣
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة              

وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            العق أو
املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،  

  .على سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوكذلك 
طرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق         وتطلب اللجنة إىل الدولة ال      -٣٤

واسع بني مجيع فئات اجملتمع، ال سيما بني مسؤويل الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات             
اجملتمع املدين، وأن تترمجها وتعممها بقدر اإلمكان، وأن ختطر اللجنة باخلطوات املتخـذة             

  .لتنفيذها يف تقريرها الدوري املقبل
جنة أيضاً الدولة الطرف على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا            وتشجع الل   -٣٥

فيها املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين، يف عملية مناقشة هذه املالحظات              
  .اخلتامية على املستوى الوطين، وتسهيل مشاركتها قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

الدولة الطرف أن تقدم يف الوقت املناسب تقريرها الـدوري          وتطلب اللجنة إىل      -٣٦
الثالث املعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ واليت اعتمدهتا اللجنـة يف             

  .٢٠١٨مايو / أيار٣١حبلول ) E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨ عام
        


