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 ملخص
 

الشخص قال لي یة... یراناإل والنفط الغاز حقول، تمت مقابلتي لمنصب في ةمیكانیكی ةأنا مھندس"
 الحقول".حقا، لكنھم ال یریدون توظیف امرأة للذھاب إلى  أحبونينھم إفي الشركة  الذي أعرفھ

 من مدینة طھران) عاما 26( نغمھ، امرأة -
 
لي  تتاححول البرمجة، لكن نادرا ما  أطرحھال النقاط التي خال من مدیري إعجاب ثیرغالبا ما أ"

شرح نقاطي في اجتماع، لمرة الحضور  مدیريفرصة المشاركة في عملیة صنع القرار. طلب مني 
 لرجال".ل فكرة جیدة ألنھ نادٍ  نھا لیستإقائال  ،اقتراحھ عنتراجع على الفور  ھلكن

  ، تعمل لحساب شركة استشارات في طھراناصفور -
 

والدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس األمن واالتحاد األوروبي إلى اتفاق  إیران، توصلت 2015في یولیو/تموز 
طة االقتصاد العالمي. في األشھر النووي. كان ھذا االتفاق نقطة تحول تاریخیة أعادت إیران إلى خار إیران حول برنامج

إن  وزیر التجارة الدولیة البریطانيقال  –ارتفعت التجارة بین االتحاد األوروبي وإیران  ،2016الستة األولى من عام 
بالمئة. وعد  43بنسبة  – "تيیدخل في االقتصاد العالمي منذ سقوط االتحاد السوفیتبـ"أضخم سوق  السوق اإلیرانیة

ولكن في غیاب إصالحات فعلیة لقانون جمیع اإلیرانیین.  اقتصادیامنھ  الرئیس روحاني، الذي دعم االتفاق، بأن یستفید
العمل وأنظمتھ، یكون تصریح ریحاني منفصال عن الواقع الیومي لشریحة كبیرة في إیران تشكل نصف عدد السكان: 

 النساء اإلیرانیات.
 

تقیّد حیاتھن فحسب بل مصادر رزقھن، ال ھ النساء اإلیرانیات مروحة واسعة من الحواجز القانونیة واالجتماعیة، تواج
 بالمئة من حملة الشھادات 50مساواة اقتصادیة. مع أن النساء یشكلن أكثر من غیاب صارخ للوتساھم في إرساء 

، والذي نشره 2015لفجوة بین الجنسین لعام العالمي ل تقریرالبالمئة فقط من القوى العاملة.  17تبلغ نسبتھن  الجامعیة،
) من حیث المساواة بین الجنسین، 145من أصل  141بلدان ( 5، یضع إیران بین آخر "المنتدى االقتصادي العالمي"

تصادي؛ بما في ذلك المساواة في المشاركة االقتصادیة. عالوة على ذلك نجد ھذه التفاوتات في كل طبقات الھرم االق
في المشاركة في  ةجدا في المناصب العامة العلیا وفي إدارات القطاع الخاص. ھذه الفجوة الكبیرضئیل حضور النساء 

سوق العمل اإلیرانیة حصلت في ظل انتھاك السلطات اإلیرانیة الواسع لحقوق النساء االقتصادیة واالجتماعیة. اسحدثت 
 ناوأحیا – لم توقفوالتي تحد من مشاركة النساء في سوق العمل، في حین  مییزیةالتالحكومة وفعّلت العدید من القوانین 

 ضد النساء في القطاعین الخاص والعام. تمییزیةسات توظیفیة رانتشار مما –ساھمت في 
 

المیة، تطّور التمییز ضد النساء في سوق العمل اإلیرانیة جزئیا بسبب اإلیدیولوجیا المھیمنة في إیران منذ الثورة اإلس
 وھمشتھن من الحیاة العامة. ولكن ما ال یُذَكر في ،مثل أن یكّن أمھات وزوجات ،التي دفعتھن إلى لعب "أدوار مثالیة"

 عن دور النساء في المجتمع اإلیراني ھو أن القوانین التمییزیة ضد النساء في العمل موجودة قبل ذلك بكثیر. السردیات
بعد استالم الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة السلطة . 1936نون المدني اإلیراني لعام عدة قوانین تمییزیة في القاتوجد 

جة للمساواة بین الجنسین،  1976السلطات عن التقدم الذي حققتھ التشریعات التي ُسنَّت عام  ت، تراجع1979عام  المرّوِ
لوقت قیودا على المالبس في الحیاة العامة. فارضةً بنفس ا ،تحدیدا في قانون األسرة، واستعادت ھذه القوانین القدیمة

األخیرة، عاقبت السلطات الناشطات القانونیات بسبب محاولتھن ترویج المساواة بین الجنسین في  ةخالل العقود الثالث
السجن. كما أن مالحقة السلطات أعضاء بارزین في حملة "الملیون توقیع" من أجل یشمل القوانین والممارسات، بما 

 ھذه القوانین التمییزیة تُبیّن أن النضال من أجل حریة النساء االقتصادیة واالجتماعیة ال یمكن فصلھا عن النضال تغییر
 من أجل الحقوق السیاسیة والمدنیة في إیران. األوسع
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عالي؛ فھن العدید من النساء اإلیرانیات في التعلیم النجحت على الرغم من نضالھن الیومي ضد البیئة التمییزیة ضدھن، 
یشكلن أغلب المتقدمین إلى امتحانات الدخول إلى الجامعة الوطنیة. غیر أن الطریق الشاقة تزید حدة عندما یحاولن 

نساء إیرانیات  3دخول سوق العمل اإلیرانیة أو التدّرج فیھا. تبلغ البطالة بین النساء ضعفھا بین الرجال، فواحدة من كل 
ھي عاطلة عن العمل حالیا. مشاركة النساء في سوق العمل في إیران أدنى بكثیر من  وسحائزات على شھادة البكالوری

أعلى، كما أنھا أقل من المعدل لجمیع نساء منطقة الشرق -معدل المشاركة النسائیة في دول أخرى ذات دخل وسطي
ركة نساء مقارنة مع مناطق تملك منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا أدنى معدل مشا ،األوسط وشمال أفریقیا. فعلیا

 بالمئة. 20أخرى، حیث تبلغ نسبتھن نحو 
 

مباشرة ضد تمیز القوانین المحلیة في خلق ھذا الواقع االقتصادي غیر المتكافئ.  مذنبعلى األرجح أن القانون اإلیراني 
زاولتھا وحرمانھن من فرص العمل، بما في ذلك الحد من الوظائف التي یُسمح للنساء بمفي مساواة النساء بالرجال 

ما  ،لرجال. وأكثر من ذلك، القانون اإلیراني یرى في الرجل رئیس األسرةلتلك التي یحصل علیھا االتقدیمات المساویة 
یعطیھ السلطة الكاملة على خیارات زوجتھ االقتصادیة. مثال، للزوج الحق بمنع زوجتھ من العمل في مجال ما في ظل 

موافقة الزوج أو الخطیب المكتوبة للسماح للنساء بالعمل لدیھم. قال  أصحاب العملظروف معینة، وعملیا یطلب بعض 
الق غالبا ما یتھم األزواج زوجاتھم بالعمل بدون موافقتھم أو في محامون لـ "ھیومن رایتس ووتش" إن في قضایا الط

أعمال یرونھا غیر مناسبة. وللزوج الحق بمنع زوجتھ من استصدار جواز للسفر خارج البالد كما لدیھ الحق بمنعھا من 
ھم غالبا ال یوظفون الذین تمت مقابلتھم إنأصحاب العمل السفر عندما یرید (حتى لو كان بحوزتھا جواز سفر). قال بعض 

 الذي تخلقھ ھذه القوانین التمییزیة. غیاب الضماناتبسبب  ،نساء في حال تضمنت الوظیفة رحالت كثیرة
 

ضد النساء، باإلضافة إلى أن القانون  أصحاب العملالحكومة قوانین تھدف إلى الحد من انتشار تمییز  ال تطبّقكما 
لتحرش الجنسي في مكان العمل. عالوة على ذلك، یمنع القانون اإلیراني التمییز اإلیراني ال یؤمن الحمایة المناسبة ضد ا

حاجة ماسة إلیھ. األرقام المنشورة تبین توجد  ضد النساء في مكان العمل ولكنھ ال یُطبَّق خالل عملیة التوظیف، حیث
فین في القطاعین الخاص والعام یفضلون توظیف رجال فون في مناصب تق، خصوصا أن الموّظِ نیة وإداریة. یحدد الموّظِ

في إعالناتھم التوظیفیة، وھم یقومون بذلك تبعا لمعاییر تعسفیة وتمییزیة.  جنسا مفضالفي القطاعین العام والخاص دائما 
أجرت معھم ھیومن رایتس ووتش مقابالت إنھم لم یكونوا على علم بوجود سیاسات ضد التحرش مدیرون قال موظَّفون و

تحرش جنسي. كما عبّر الذین تمت مقابلتھم عن إحباط من عن حدوث  نساء أبلغت ن العمل، في حینالجنسي في مكا
 التطبیق العشوائي لقوانین اللباس.

 
ما یحد من قدرة العمال على  ،تفرض القوانین اإلیرانیة قیودا قاسیة على حریة التجّمع والحق بإنشاء اتحادات عمالیة

 ضِعف فعالیة آلیات تقدیم الشكاوى المعتمدة.الدفاع مجتمعین عن حقوقھم ویُ 
 

 ،، سیاساتھا السكانیة في اتجاه زیادة النمو السكاني2011بدل اتخاذ خطوات إلزالة ھذه الحواجز، عدّلت إیران، منذ 
زیادة الوالدات، بالحد بھدف إضافیا على النساء في المجتمع. ونتیجة لذلك، تقوم عدة مسودات قوانین،  واضعةً حمال

ت بإمكان ھذه القوانین تھمیش النساء أكثر في الفضاء  ،من وصول النساء إلى الصحة اإلنجابیة وفرص العمل. إذا أُقرَّ
 االقتصادي.

 
، 2013مشكلة. فخالل حملتھ االنتخابیة في بین الجنسین یسبب  یعترف بعض المسؤولین اإلیرانیین بأن غیاب المساواة

لجنسین وأعلن أن إدارتھ ستؤمن فرصا متساویة للنساء. إنما، منذ تولیھ السلطة، لم رفض الرئیس روحاني التمییز بین ا
 تقم إدارتھ إال بالقلیل لتحسین الوضع، مثل تعلیق العمل مؤقتا ببعض إجراءات التوظیف الرسمیة التمییزیة ضد النساء.
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واعدةً من جّل  ،تمییز بین الجنسینالعارضت  شھیندخت موالوردي، نائبة رئیس الجمھوریة لشؤون المرأة واألسرة،
ما وعدت، باستحداث إعفاءات للنساء للسفر إلى الخارج للعمل في مناسبات معینة بدون موافقة الزوج. غیر أن جھودھا 

 لم تعد بفائدة ملموسة على النساء اإلیرانیات بعد.
 

لعقوبات االقتصادیة كان ل ،2013و 2007في ذروة المواجھة بین إیران والمجتمع الدولي حول برنامجھا النووي، بین 
ا على االقتصاد وأدت إلى ارتفاع یسلبأثرا مقترنةً مع تغییرات في سیاسة إیران النقدیة،  ،التي فرضتھا القوى العالمیة

أن النساء عانین بصورة غیر متناسبة في ظل ھذا العمل  بیانات تظھرمستوى البطالة وإغالق العدید من األعمال. 
 لصعب.الوضع ا

 
كانت أولویة الحكومة  ،وإزالة بعض العقوبات 2015منذ توصلت إیران والقوى العالمیة إلى االتفاق التاریخي في 

اإلیرانیة تحسین اقتصاد البالد. استأنفت العدید من الشركات األجنبیة تجارتھا مع إیران وھي بصدد افتتاح مكاتب لھا 
الالتي خسرن عملھن في الظروف االقتصادیة الصعبة التي شھدتھا البالد  ھناك. ولكن النتیجة ستكون محدودة للنساء
 یعاَملن بمساواة في سوق العمل، ما لم تُزل الحواجز التي تعیقھن. نفي العقد األخیر، والالتي یناضلن من أجل أ

 
النظام القانوني الحالي وتأمین حمایة  التمییزیة في حكاماأل للقضاء على ،ضد التمییز شامل على إیران اعتماد قانون

من طریق المشاركة  في سوق العمل. إذا كانت الحكومة جادة في إزالة الحواجز اللواتي یشاركن متساویة للنساء
للصور  علیھا العمل مع البرلمان على إقرار إصالحات تشریعیة، والتصديالقوى العاملة،  لمرأة فيالمتساویة ل

العمل من أجل توسیع تغطیة الضمان االجتماعي لیشمل الذین . علیھا أیضا سائدة في مكان العملالالنمطیة الجندریة 
یصبح  على الحقوق یعملون في االقتصاد غیر الرسمي والذي یتكون بأغلبھ من نساء. فقط عند معالجة ھذه القیود

 .ھنباستطاعة النساء اإلیرانیات المشاركة بالتساوي في بناء مستقبل أسرھن وبلد
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 التوصيات
 

 للحكومة والبرلمان اإليرانيين
 (سیداو) بدون تحفظات. "اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة"المصادقة على  •
)، 1948بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم ( 87رقم  "منظمة العمل الدولیة"المصادقة على اتفاقیة  •

بشأن حمایة  183فاقیة رقم تاالو)، 1981بشأن العمال ذوي المسؤولیات العائلیة ( 156واالتفاقیة رقم 
 )، بغیة تأمین إطار قانوني أوسع وأكثر عدال ینظم القوى العاملة.2000األمومة (

القوانین والتشریعات في القانون المدني التي تمیّز ضد  جمیعیل، المضي قدما نحو القضاء على، أو تعد •
 النساء في ما یخص الحق بالعمل، ومنھا:

o  امن القانون المدني التي تسمح للزوج بمنع زوجتھ من الحصول على عمل یعتبره مناقض 1117المادة 
 للقیم العائلیة أو لسمعتھ.

o  على إجراء انتقالي، للزوج برفض سفر زوجتھ. كمن قانون جوازات السفر التي تسمح  18المادة
 بانتظار إلغائھ كلیا. من ھذا الشرك لنساء الالتي یسافرن من أجل العملإعفاء االسلطات القضائیة 

o .مراجعة عقود الزواج من أجل ضمان حقوق متساویة للنساء، بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
ام كاختیاریة في عقود الزواج في جمیع مكاتب تسجیل الزواج إدراج ھذه األحككإجراء انتقالي، یجب 

 الرسمیة.
في مكان العمل، في القطاعین الخاص الجندري  إقرار قانون شامل ضد التمییز یقضي على كل أشكال التمییز •

اعیة تضمینھ حظر للتمییز غیر المباشر تماشیا مع تعریف اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتم؛  والعام
یجب أن یتضمن وتأمین آلیات فعالة لتقدیم الشكاوى واالدّعاء وتنفیذھا للنساء الالتي یتقدمن بشكاوى. ؛ والثقافیة

 التشریع المقتَرح إصالحات لقانون العمل وقانون الضمان االجتماعي من أجل:
o  تحدید الجنس في إعالنات التوظیف.أن یمنع بشكل صریح 
o كومیة إلى ممارسات توظیف تمییزیة وأن تتوقف عن استخدام إعالنات ضمان عدم لجوء الھیئات الح

 التوظیف حسب الجنس.
o غرامات، ضد الشركات والھیئات الحكومیة التي تمیز ضد النساء، في عملیة منھا عقوبات،  إقرار

 .الترقیاتالتوظیف أو 
o .حمایة النساء من التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل 
o  األسریة".عالوات ومساعدات متساویة للرجال والنساء، منھا "التقدیم حمایة 
o ى أو المسنین.ضإعطاء إجازة عائلیة مشابھة لآلباء والرجال بما یخص األقارب المر 

المطروحة حالیا أمام البرلمان إللغاء كل األحكام التمییزیة، بما في ذلك الخطة الشاملة  ذات الصلةمراجعة القوانین  •
 والخطة لزیادة الوالدات ومنع انخفاض النمو السكاني وخطة حمایة "قدسیة" الحجاب.ة األسر المتیاز

والتجمع السلمي تماشیا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون العمل  نقاباتاحترام حق العمال بتنظیم وإنشاء  •
 .الدولي

 

 وزارة العمل اإليرانيةل
خرى الُمقَدَّمة إلى ھیئات األتمییز الوفي شكاوى  احقیق فیھبالتحرش الجنسي والت قبول الشكاوى المتعلقة •

 إجراءات الشكاوى القائمة داخل الوزارة.
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الرئیس لشؤون  ةالعمل المتساوي" بالتعاون مع مكتب نائب علىتطویر وضمان مبدأ "األجر المتساوي  •
 ة العمل الدولیة.تماشیا مع قوانین منظم ،أصحاب العملالعمال ومنظمات  نقاباتالمرأة واألسرة و

 الرئیس لشؤون المرأة واألسرة، ةالسائد في مكان العمل، بالتعاون مع مكتب نائب الجندريمعالجة التنمیط  •
 بما في ذلك من خالل حمالت توعیة.

في االقتصاد غیر الرسمي، وعند  العامالت والعاملینالتوسیع التدریجي لتغطیة الضمان االجتماعي لیشمل  •
 .الحاجة، تكییف اإلجراءات اإلداریة والمساعدات والمساھمات، مع مراعاة قدرتھم على المساھمة

 

 لمنظمة العمل الدولية
دعوة إیران إلى ضمان امتثال قانون العمل اإلیراني تماما للمعاییر الدولیة المتعلقة بعدم التمییز والمعاملة  •

 العمل.المتساویة في 
وتقنیات  النوع االجتماعيتدریب مفتشي وزارة العمل ومسؤولین حكومیین آخرین على حقوق العمال حسب  •

 التحقیق.
 

 ألجنبيةللشركات الوطنية وا
 في مكان العمل، تحدیدا: الجندرياعتماد سیاسات شاملة ضد التمییز تقضي على كل أشكال التمییز  •

o مكان العمل، وإجراء تدریبات دوریة على ھذه  سیاسات واضحة تمنع التحرش الجنسي في
 السیاسات.

o باإلضافة إلى الوصول المتساوي لفرص الترقیات ساواة بین الجنسین في التوظیف ومضمان ال
 التطّور.

 

 الثالثة األخ�ى األطراف والدول األوروبي، االتحاد في األعضاء الدول األوروبي، لالتحاد
 مبادئ سیما وال ،"اإلنسان وحقوق التجاریة األعمال بشأن التوجیھیة المتحدة األمم مبادئ" تظل أن ضمان •

 یتجزأ ال جزءا الدولیة، العمل منظمةمعاییر و األخرى الدولیة الحقوقیة المعاییر مع تتفق التي التمییز عدم
 .فیھا االستثمار أو إیران مع اقتصادیة مشاركة أي من
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 تق�يرمنهجية ال
 

دخول البلد وإجراء تحقیقات بمثل ھیومن رایتس ووتش  دولیةالحكومة اإلیرانیة لمنظمات حقوقیة سمحت نادرا ما 
قاتم بشكل  مستقلة في قضایا سوء معاملة خالل السنوات الثالثین األخیرة. سجل إیران في النقد المستقل وحریة التعبیر

والصحفیین قد لوِحقوا بسبب اإلنسان  فعین عن حقوقعام، تحدیدا في العقد األخیر. فمئات الناشطین والمحامین والمدا
إجراء محادثات مطولة عن قضایا حقوق اإلنسان عبر الھاتف أو  علىضة السلمیة.غالبا ما یتحفظ اإلیرانیون رالمعا

وتطبیق  "تویتر"و "فیسبوك"خوفا من مراقبة الحكومة التي تطال مواقع التواصل االجتماعي مثل  ،البرید اإللكتروني
الناشطون الحقوقیون، بالتعامل مع ومنھم ، داخل إیران ھااإلیرانیة منتقدی السلطاتھم تت ما لتراسل "تلیغرام". عادةا

 1األمن القومي.قوانین دول أو جھات أجنبیة وتالحقھم بموجب 
 

 امرأة ورجال، منھم محامون وأصحاب 44بالت مع اھیومن رایتس ووتش مق ةباحث تأجرلغرض ھذا التقریر، 
ف یروأعمال صغیرة ومد یعیشون حالیا في إیران  ،ن في القطاعین العام والخاص وخبراء اقتصادیونوتوظیف وموّظِ

شاركوا سابقا في سوق العمل أو أجروا دراسات عنھا. عدد كبیر من الذین تمت مقابلتھم  ،أو غادروا البلد مؤخرا
ومشھد وسنندج وقزوین. ضّمنت ھیومن رایتس  ولكن عددا منھم یعیش في مدن مثل شیراز ،یعیشون في طھران

ووتش التحلیل، حیث أمكن، إحصاءات وبیانات رسمیة. قابلت ھیومن رایتس ووتش رجاال ونساء من خلفیات 
من القوة العاملة اإلیرانیة  ااجتماعیة واقتصادیة متنوعة ولكن أغلب الذین تمت مقابلتھم كانوا خریجي جامعات وأفراد

ھیومن رایتس ووتش المقابالت باللغة الفارسیة عبر تطبیقات مراسلة آمنة للھواتف  ةباحث ت. أجرالعالیة الكفاءة
بِلَغ جمیع الذین تمت مقابلتھم بھدف المقابلة وُطُرق استخدام المعلومات وأُعطوا ضمانات باإلبقاء على الذكیة. أُ 

فة  شخص إال ملتھالسریة. یستخدم ھذا التقریر أسماء مستعارة لجمیع الذین تمت مقاب واحد، كما یحجب معلومات معّرِ
مع  للتحدثأخرى لحمایة خصوصیتھم وسالمتھم. لم یتلق أي من الذین تمت مقابلتھم بدال مادیا أو محفزات أخرى 

 ھیومن رایتس ووتش.
 

الرئیس  ة، أرسلت ھیومن رایتس ووتش قائمة أسئلة إلى البرلمان اإلیراني ومكتب نائب2017مارس/آذار  14في 
 IIو Iطلبت اجتماعات لمناقشة نتائج التقریر قبل نشره (أنظر المالحق كما لشؤون المرأة واألسرة ووزارة العمل. 

 .حتى اآلن). لم تتلق ھیومن رایتس ووتش أي رد IIIو
 

ت تجاریة ھیومن رایتس ووتش أیضا شركتین أجنبیّتین تعمالن حالیا في إیران أو أعلنتا أنھما ستبدآن نشاطاراسلت 
 . لمساواة بین الجنسینالتطبیق العملي ل مع البلد في المستقبل القریب، لالستعالم عن اآللیات المعتمدة لضمان

 
 .ال تزعم ھیومن رایتس ووتش أنھ یمكن استخالص نتائج إحصائیة حول انتشار التمییز ضد جمیع النساء في إیران

  

                                                 
 ،2016مایو/أیار  3إدانة صحفیین بعد محاكمات تشوبھا عیوب"، ھیومن رایتس ووتش، بیان صحفي،  –"إیران  1

https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/03/289492. 
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I. خلفية 
 

إیرانیات من خلفیات مختلفة إلى جانب الرجال للمطالبة باحترام أكبر لحقوق اإلنسان. وقفت نساء ، 1979خالل ثورة 
التزال النساء یناضلن من أجل المساواة أمام القوانین وضد الممارسات والمعاییر األبویة  ،عاما 38ولكن بعد 

رجعیة إلى دور النساء في المجتمع. فقد . أرست اإلیدیولوجیا المھیِمنة بعد الثورة اإلسالمیة نظرة التمییزیةاالجتماعیة 
حددت مسؤولیة النساء األساسیة بتربیة األطفال والعمل داخل المنزل، ووضعت عراقیل كبیرة أمام النساء الباحثات 

نة في  عن دور في المجتمع یتساوى ودور الرجل. وكما سنوضح الحقا، في الفصل المخصص لالنتھاكات الُمَضمَّ
. یشمل ھذا القانون ، أحیت السلطات قانونا مدنیا یعود لعقود خلت یتضمن أحكاما تمیّز ضد النساءالقوانین اإلیرانیة

(دفع المال  ةأساسیة مثل الزواج وقانون األسرة وسن المسؤولیة الجنائیة واإلرث والشھادة في المحاكم والدیّ ا شؤون
 .تعویضا عن القتل)

 
واالحتیاجات االقتصادیة القومیة. خالل  ھنالنساء اإلیرانیات وتطلعات كفاءاتمع ولكن ھذه القیود تتعارض منذ زمن 

)، والتي دمرت االقتصاد اإلیراني، عملت 1980-1988سنوات مع العراق المجاور ( 8الحرب الطاحنة التي دامت 
متطوعات. النساء كممرضات وعامالت طبیات وفي مناصب إداریة لدعم الجنود اإلیرانیین على الجبھة، وكّن غالبا 

 2.ألسرھنوفي غیاب الرجال أصبحت نساء كثیرات معیالت 
 

الفرص االقتصادیة للنساء في أواخر الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي عندما قاد الرئیس ھاشمي  ازدادت
ا خالل حیاء االقتصاد عبر توسیع دور القطاع الخاص. مع ارتفاع مستوى المعیشة وغالئھإرفسنجاني جھودا إلعادة 

كّن بحثت النساء اإلیرانیات بفعالیة عن فرص للحصول على التعلیم، بما في ذلك التعلیم الجامعي، في حین  ،ھذه الفترة
 3ل إلى خدمات الصحة اإلنجابیة ووسائل منع الحمل.وللوص 1989من برنامج تنظیم األسرة ابتداء من یستفدن 

 
حریات المزید من التھ على وعود بالمساواة بین الجنسین و، الذي أدار حمل2005-1997رئاسة محمد خاتمي، 

جتماعیة، تُعَرف عامةً باسم "حقبة اإلصالحات". حاولت إدارة خاتمي خلق جو یسّھل نشاطات اجتماعیة االسیاسیة وال
. ساعدت النساء في دخول الفضاء العام، كما أكثر ووّسعت حریة اإلعالم قلیال وأجرت إصالحات سیاسیة متواضعة

َھدَف إلى توعیة على مستوى القاعدة  الحضور األبرز للنساء في المجتمع تمثل بـ"حملة الملیون توقیع"، وھي عمل
بینما لعبت  5 4المجتمع عبر محادثات وجاھیة وجمع تواقیع على عریضة تطالب بتغییر القوانین التمییزیة ضد النساء.

لتمییزیة، لم تنجح في تحقیق أھدافھا األوسع، وواجھ العدید من الحملة دورا في تعمیم النقاش حول ھذه األحكام ا
 أعضائھا المالحقة القضائیة.

 
، تعّرضت إصالحات حقبة 2013و 2005أحمدي نجاد الذي شغل منصب الرئیس لدورتین بین  محمود في ظل

حقوق المرأة، لھجوم متواصل من الحكومة. من السیاسات ھا خاتمي السیاسیة واالجتماعیة المتواضعة، بما فی
                                                 

2 The Iran Primer, USIP, p 45, December 2010 ” s Movement,’The Women“Haleh Esfandiari, 
https://bookstore.usip.org/sites/usip/resrcs/frontm/1601270844_intro.pdf  2016سبتمبر/أیلول  20(تم االطالع في.( 

، 2002فھیمي، "برنامج تنظیم األسرة في إیران: استجابة الحتیاجات أمة"، المكتب المرجعي للسكان، -فرزانھ رودي 3
http://www.prb.org/pdf/IransFamPlanProg_Arabic.pdf  2016دیسمبر/كانون األول  26(تم االطالع في.( 

 خالل رئاسة أحمدي نجاد. 2006بدأت الحملة في  4
، 20یبي، "حملة الملیون توقیع في إیران: جھد ولید الشوارع"، منظمة العفو الدولیة، المجلة االلكترونیة، العدد سوزان تحماس 5

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue20/OneMillionSignatureCampaigninIran.aspx?articleID=1101  تم)
 ).2016سبتمبر/أیلول  27االطالع في 
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 اوضع قیود مثیر للجدلفي الجامعات، وھو إجراء " الحصص الجندریة"نظام التمییزیة التي طبقھا أحمدي نجاد كان 
 36مجال دراسة في  77أكثر من ُرفضت الطالبات في ، 2012حدّت من وصول النساء إلى بعض التخصصات. في 

فقت آخر سنوات إدارتھ مع تحّول في التخطیط السكاني للبلد بھدف زیادة النمو السكاني. في ھذه الفترة ترا 6جامعة.
مت عدة تشریعات إلى البرلمان ھمشت النساء أكثر في سوق العمل.  قُدِّ

 

 تغّير النظرة إلى دور النساء في خطط إيران اإلنمائية
بل ھي تعدّه أحد أكبر أخطاء  ،أبدا مبدأ "المساواة بین الجنسین"لم تقبل قیادة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة 

دور النساء في المجتمع بسبب تتقلب في ما یخص سیاسات الحكومة للتنمیة بقیت ولكن  7اإلیدیولوجیا الغربیة.
على المجلُس األ"، خالل رئاسة رفسنجاني، أنشأ 1991الصراع الحزبي المستمر بین المحافظین واإلصالحیین. في 

بدّل ، الذي رّكز على تقویة النساء في المجتمع. باستالم الرئیس خاتمي السلطة "،مكتَب شؤون المرأة" "للثورة الثقافیة
ما یعكس السیاسات األكثر شمولیة إلدارتھ. األھم من ذلك أنھ خصص  "النساء مشاركةمركز "اسم المكتب لیصبح 

، بدّل أحمدي نجاد االسم لیصبح "مركز 2005لى حكومتھ. ثم في میزایة منفصلة للمركز كما ضم رئیسة المركز إ
رانیات مشددا على دورھن األساسي، تربیة یشؤون المرأة واألسرة". یعكس االسم الجدید سیاساتھ تجاه النساء اإل
س أحمدي رفع الرئی 2013سلوك "التقي". في لاألطفال والتقید بالمعاییر التي فرضتھا السلطات المتمثلة باللباس وا

 8نائب الرئیس.وضعھ تحت مسؤولیة ز وكنجاد مستوى المر
 

كما أثّرت التحوالت في نظرة المسؤولین على طریقة تحدید األولویات في شؤون المرأة في تقریر النمو االقتصادي 
الخمسیة للتنمیة في الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة" الخطة سنوات. ھذه الخطة المعروفة باسم " 5الذي تنشره كل 

الشورى  ویصادق علیھا البرلمان اإلیراني (مجلس السلطة التنفیذیةتحدد أولویات الحكومة االقتصادیة الشاملة وتعدھا 
النساء  مشاركة) في عھد الرئیس خاتمي أن مركز 2004-2000). كان واضحا في خطة التنمیة الثالثة (اإلسالمي

 9یھدف للمرة األولى إلى التعاون مع مؤسسات حكومیة أخرى من أجل تسھیل حضور النساء في الحیاة العامة.
وتضمنت الخطة أیضا توجیھات لتقییم حاجات النساء التربویة والریاضیة، ما فتح فرص عمل جدیدة أمام النساء 

 وخفف بعض الظلم الذي یواجھنھ في النظام القانوني.
 

ت على تقویة النساء في د) التي شدّ 2008-2004الرابعة (التنمیة خطة خاتمي حّضر ، 2005في تھ الیقبل انتھاء و
المجتمع وتحدید الحواجز القانونیة، مثل نقص حمایتھن من العنف، وتعزیز تقویة المجتمع المدني بصفتھا األمور 

واضعة، مثل إجراء بحث عن انتشار العنف بالرغم من بعض اإلنجازات المت 10األكثر إلحاحا لترّكز علیھا الحكومة.
أو معالجة نقص الحمایة القانونیة من العنف ضد قوانین تمییزیة المنزلي ضد النساء، أخفقت الحكومة في تغییر 

النساء. في حین أجرت إدارة أحمدي نجاد تحّوالت كبیرة بما یخص النساء، فھي لم تُنِھ مسودة الخطة الشاملة للنساء 
ي كان من المفترض إدراجھا في الخطة الخامسة. أما الخطة السادسة التي صیغَت في عھد الرئیس واألسرة الت

                                                 
 ،2013سبتمبر/أیلول  14جامعة في المحكمة اإلداریة" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  36ات عن حقوق النساء قدمن شكوى ضد "مدافع 6

http://www.isna.ir/news/92062314458/2017ینایر/كانون الثاني  21م االطالع في في (ت.( 
http://farsi.khamenei.ir/speech-، 2014أبریل/نیسان  20خطاب للمرشد األعلى آیة هللا علي خامنئي أمام بعض النساء المختارات (الفارسیة)،  7

content?id=26155 2017ینایر/كانون الثاني  9، (تم االطالع في.( 
، 2010أبریل/نیسان  10"تعریف بالمركز الرئاسي لشؤون المرأة واألسرة" (الفارسیة)، ھمشري أونالین،  8

http://hamshahrionline.ir/details/105479  2016أغسطس/آب  16(تم االطالع في.( 
 ).2017ینایر/كانون الثاني  7(تم االطالع في  301http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93، 2000، 158خطة التنمیة الثالثة (الفارسیة)، المادة  9

 ، 111خطة التنمیة الرابعة (الفارسیة)، المادة  10
http://www.istt.ir/dorsapax/userfiles/file/Tarho%20Barname-Ghavanin/Asnade%20Kalan/ISTT-

Barname%20Chaharom%20Tose-e%20Keshvar.pdf  2017اني ینایر/كانون الث 9(تم االطالع في.( 

 
 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26155
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26155
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26155
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" في خطتھا. في المسودة ال ندریةروحاني، وتتم دراستھا في البرلمان حالیا، فتقترح أن تُدِرج الحكومة "العدالة الج
مع دوره  نوع اجتماعيأن تتالءم حقوق كل إنما  ،" تساوي حقوق الرجال والنساءالجندریةیعني مصطلح "العدالة 

 "المناسب" وحاجاتھ بموجب الشریعة اإلسالمیة.
 

 اء في القوى العاملة: صورة حاليةالنس
ال  11عقود على وعد الثورة اإلسالمیة بتأمین حقوق النساء. 3تعرض اإلحصاءات الرسمیة اإلیرانیة واقعا مقعدا بعد 

 35.1مجاالت، مثل التعلیم والصحة. ارتفعت نسبة النساء المتعلمات من شك أن حقوق النساء تحسنت في بعض ال
، بینما انخفض الفرق بین المتعلمین والمتعلمات من الرجال والنساء من 2006بالمئة في  80.2إلى  1977بالمئة في 

أنھن عات، لدرجة األخیرة ارتفعت نسبة التحاق النساء بالجام 38السنوات الـ في  12بالمئة. 8.5بالمئة إلى  23.5
یشكلن أغلبیة الطالب المقبولین في البكالوریا. بعد انتخابھ في  –بالمئة  60أكثر من  بنسبة – 2009أصبحن في 

والُمقَّرة في عھد الرئیس أحمدي  التمییزیة" الحصص الجندریةإدارة الرئیس روحاني بعض سیاسات " ألغت، 2013
ن بعض الحصص (كوتا) التزال معتَمدة في إلـ ھیومن رایتس ووتش  اقالونجاد، ولكن بعض الذین تمت مقابلتھم 

 13تخصصات معینة في عدد من الجامعات، ُمقیِّدة وصول النساء إلى بعض مجاالت الدراسة فیھا.
 

بالمئة في  6.7فانخفض النمو االقتصادي من نحو  ،تدھور الوضع االقتصادي في إیران خالل السنوات التسع األخیرة
وتماشیا مع تدھور الوضع االقتصادي في البالد أظھرت اإلحصاءات الرسمیة  2013.14بالمئة في  -5.8 إلى 2008

 15انخفاضا في المشاركة االقتصادیة وارتفاعا في نسبة البطالة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بین عمالة الذكور واإلناث.
 

تقدم اإلحصاءات صورة أكثر كآبة بالنسبة للنساء في إیران الالتي یسعین إلى ترجمة التحسینات في مجالي الصحة 
مدعوم  –أعلى -إیران دولة ذات دخل وسطي "،البنك الدولي"والتعلیم إلى مكاسب مماثلة في سوق العمل. حسب 

، مع ذلك 16وسط وشمال أفریقیا بعد السعودیة.وھي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األ –كبیر  نفطيبقطاع 
-بكثیر من تلك في البلدان ذات الدخل الوسطي أدنىبالمئة، وھي نسبة  16مشاركة النساء في سوق العمل ال تتعدى 

 20.7عالمیا ویبلغ  دنىبالمئة) وأقل من المعدل للنساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وھو األ 69األعلى (
یصنف إیران ، 2015الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي في  ،التقریر العالمي للفجوة بین الجنسین 17.بالمئة

                                                 
(تم  http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution، 1979"المرأة في الدستور، دیباجة دستور الجمھوریة اإلسالمیة في إیران" (الفارسیة)،  11

 ).2017ینایر/كانون الثاني  7االطالع في 
(تم  eqtesad.com/news/594159/-e-http://donya، 2010مارس/آذار  5"الطریق الماضیة والطریق اآلتیة" (الفارسیة)، دنیاى اقتصاد،  12

 ).2016یولیو/تموز  27االطالع في 
، (تم d=4617http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&i، (الفارسیة)، سنجش 2017-2016قائمة التخصصات الجامعیة لعام  13

 ).2017ینایر/كانون الثاني  7االطالع في 
، مصرف إیران المركزي، 2013]"، مارس/آذار 2013] إلى [مارس/آذار 2012مارس/آذار ["ملخص التطورات االقتصادیة من  14

www.cbi.ir/page/11570.aspx  2016أغسطس/آب  6(تم االطالع في.( 
كة االقتصادیة على أنھا النسبة الفاعلة من السكان (العاملین والعاطلین عن العمل) من أصل عدد السكان في عمر یحدد المركز اإلحصائي اإلیراني المشار 15

]"، المركز اإلحصائي 2016سبتمبر/أیلول  21یونیو/حزیران إلى  21، "مختارات من النتائج اإلحصائیة عن القوى العاملة [من 100العمل مضروبة بـ 
 ).2017مارس/آذار  23(تم االطالع في  amar.org.ir/Portals/1/releases/LFS_Summer_1395.pdfhttps://www.اإلیراني، 

16 iranCountry Profile, the Islamic Republic of Iran, World Bank, http://www.worldbank.org/en/country/  تم االطالع في)
 ).2016یولیو/تموز  27
17 men to participate in the labor market in most countries, World Bank Data Team, April Women are less likely than 

9, 2012, http://blogs.worldbank.org/opendata/women-are-less-likely-men-participate-labor-market-most-countries  
 ).2017ینایر/كانون الثاني   31االطالع في (تم
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) من حیث المساواة بین الجنسین، بما في ذلك المساواة في 145من أصل  141األخیرة ( الخمسةضمن البلدان 
 18المشاركة والفرص االقتصادیة.

 
بالمئة تقریبا  16.6شكلت النساء ، 2014"، في مركزاإلحصاءات اإلیراني"حسب اإلحصاءات الرسمیة الصادرة عن 

بالمئة من النساء  12.3، شاركت 2016وآذار  2015وفي الفترة بین مارس/آذار  19فقط من القوى العاملة اإلیرانیة.
كبیرة بین الجنسین بالمئة. ھذه فجوة  63.3ثیر، كفقط في القوى العاملة في البالد بینما كانت نسبة الرجال أعلى ب

م لیوى تعت، بالرغم من ارتفاع مس2005سنة األخیرة، منذ انتخاب أحمدي نجاد في  12والتي تفاقمت على مدى الـ
 النساء.

 
إلى انخفاض معدالت العمالة في كل المجاالت. ولكن فیما عاد معدل  2008التي بدأت في  ةأدت األزمة االقتصادی

 27.6بالمئة، الیزال معدل مشاركة النساء  64.7تقریبا،  2005لى مستواه في مشاركة الرجال في سوق العمل إ
 2011بالمئة في  20.5إلى  تارتفع التي. وھذا یصح أیضا في حالة البطالة بین النساء 2005ة، وھو أقل منھ في ئبالم

 ).2005بالمئة من المعدل في  13.5بالمئة (أعلى بـ 19.4على  تثم ثبت
 

 

                                                 
18 eport, World Edconomic Forum, 2015,Gender Gap R 

 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRN  2016مایو/أیار  7(تم االطالع في.( 
 ،2015أبریل/نیسان  19باء، "المؤشرات الرئیسیة في سوق العمل اإلیراني، ارتفاع معدل المشاركة االقتصادیة" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألن 19

http://www.isna.ir/news/94013011751/  2016مایو/أیار  7(تم االطالع في.( 
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ملیون في  1.5إلى  2005في ألف  860وبالرغم من ارتفاع عدد النساء العامالت والحائزات على شھادات عالیة من 

وتُظھر بیانات التعداد  20بالمئة)، فإن معدل البطالة في ھذه الفئة من األعلى في البالد. 67.5(ارتفاع بنسبة  2015
 21العاطالت عن العمل حصلن على تعلیم عال.بالمئة من النساء  48.15أیضا أن  2011الوطني لعام 

 
من المعدل الوطني بین أفراد حاصلین على  أصغركما تُبین البیانات فجوة بین مشاركة الرجال والنساء االقتصادیة 

شھادات علیا. في حین یُظھر ھذا أن النساء الحاصالت على شھادات علیا مندفعات أكثر للمشاركة في العجلة 
 الرجال للحصول على وظائف تتناسب ومؤھالتھن. تلك التي یواجھھا ھن یواجھن صعوبات أكبر مناالقتصادیة، فإن

 
 22بالمئة في القطاع العام. 22من القوى العاملة في القطاع الخاص، وفقط بالمئة  14تشكل النساء 

                                                 
 السابق. 20
/http://nahad.govir.ir/portal/home/?82741 ،2013"أطلس وضع النساء في البالد" (الفارسیة)، مكتب نائبة الرئیس لشؤون المرأة واألسرة،  21

 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في 
سبتمبر/أیلول  7بالمئة من العاملین في القطاع الحكومي ھم نساء" (الفارسیة)، موقع نائبة الرئیس لشوؤن المرأة واألسرة،  22أبو الحسن فیروزآبادي، " 22

2015 ، 
http://women.gov.ir/news/5320/22-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85

%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB
%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84

-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF 2017ینایر/كانون الثاني  9طالع في (تم اال.( 

 
 

http://nahad.govir.ir/portal/home/?82741/
http://nahad.govir.ir/portal/home/?82741/
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بینما یظھر  23الخاص.خطط لنقل شركات تملكھا الحكومة إلى القطاع تفعیل ، 2005بدأت الحكومة اإلیرانیة، منذ 

التفاوت جلیا بین عمالة الرجال والنساء في القطاعین الخاص والعام فإنھ أكبر في القطاع الخاص منھ في القطاع 
العام. إن لم یصبح توزیع العمل بین الجنسین في القطاع الخاص أكثر توازنا قد تزید خطة الدولة لخصخصة أجزاء 

 ة بشكل عام بین عمالة الرجال والنساء.كبیرة من االقتصاد من اتساع الفجو
 

 

                                                 
http://farsi.khamenei.ir/news-، 2005مایو/أیار  22من الدستور" (الفارسیة)، آیة هللا علي خامنئي،  44"إرشادات حول المادة  23

content?id=165  2017ینایر/كانون الثاني  6(تم االطالع في.( 
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االتفاق النووي، یأمل الكثیر من اإلیرانیین أن یؤدي رفع العقوبات االقتصادیة إلى تحّسن ظروف عیشھم أن أبرم بعد 
لن یتحسن وضعھن ، ولكن إن لم تكن الدولة تنوي اتخاذ إجراءات لمعالجة التمییز الشامل ضد النساء 24الصعبة.

بالمئة، الذي تتوقعھ خطة  8كثیرا. تتوقع بعض التقاریر الرسمیة أنھ حتى لو حققت الدولة معدل النمو المتفائل، 
بالمئة فقط بینما سیبقى  19فرصة عمل، سترتفع مشاركة النساء إلى آالف  310الحكومة الخمسیة وحیث سیتم خلق 

 25بالمئة. 20معدل البطالة بینھن 

                                                 
24 , November 19,2015, Gallup” ans See Nuclear Deal as a Turning Point,Irani“Jihad Fakhreddine and Travis Owen, 

http://www.gallup.com/poll/186710/iranians-nuclear-deal-turning-point.aspx  2017مارس/آذار  9(تم االطالع في.( 
 ،2016زیران یونیو/ح 8ملیون یعملن" (الفارسیة)، شرق،  4ملیون امرأة عاطلة عن العمل وفقط  27" 25

http://www.sharghdaily.ir/News/94835/%D9%A2%D9%A7%E2%80%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%
D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-
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 في االقتصاد "غير الرسمي" و"الهش" النساء
ف "العمل غیر الرسمي" بوجھ عام  تعمل أغلب النساء العامالت في إیران في ما یُسّمى االقتصاد "غیر الرسمي". یُعرَّ

، عادة في القطاعات الصناعیة وظائفا ذالنساء العامالت في ھك 26بالعمل في وحدات ذات قوانین عمل وإدارة قلیلة.
 یكّن عرضة أكثر من غیرھن لسوء المعاملة بما أنھن ال یحصلن على حمایة قوانین العمل. أو الزراعیة،

 
الرئیس لشؤون المرأة واألسرة أن نصف األعمال التي تقوم بھا النساء ھي في  ةتُقدّر دراسة أجراھا مكتب نائب

روف النساء المعیالت ألُسرھن في السنوات األخیرة أعطت الحكومة األولویة لتحسین ظ 27االقتصاد "غیر الرسمي".
لم تصبح  28عبر مجموعة تدابیر مثل توفیر الرعایة الصحیة. ،أي "ربّات المنازل" ،والنساء الالتي یبقَْیَن في المنزل

 ھذه التدابیر ملموسة بعد.  
 

لین وفي االقتصاد غیر الرسمي بسبب الال تمن المرجح أن یرتفع عدد النساء العامال الذین ال یشملھم جئین غیر المسجَّ
یملك ملیون  29ملیون. 2.5قدّرت وزارة الداخلیة عدد الالجئین األفغان في إیران بـ ،2015االقتصاد الرسمي. في 

من  30محددة، تتطلب في األغلب عمال یدویا ثقیال أو خطیرا. وظائفونصف منھم إقامات مؤقتة، تسمح لھم القیام ب
رعي ، وضع اإلسفلت والخرسانة، تصنیع الطوب، الحفر، لبطاریاتاحامض تصنیع   ،ھذه األعمال: تصنیع الجص

 ،التعدین ،بناء الطرقات ،قطع األحجار ،اتنتحمیل وتفریغ الشاح ،حرق القمامة، ذبح الحیواناتمواشي، ال
وھي بالعادة لیست فقط زھیدة األجر إنما خِطرة ، ھذه األعمال محصورة بالرجال بوجھ عام في إیران 31والزراعة.

جئین األفغان إلى سوق العمل تستثني عملیا النساء األفغانیات من سوق العمل أیضا. ھذه القیود على وصول الال
 الرسمیة وتدفعھن إلى العمل في االقتصاد غیر الرسمي.

 

                                                 
-%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-

4%E2%80%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84 
 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في 

26 WIEGO Working Paper No. 1, ” The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies,“Chen, Martha Alter, 
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdf  2017فبرایر/شباط  16(تم االطالع في.( 

 ).2016أغسطس/آب  8(تم االطالع في  ملیون یعملن" (الفارسیة)، شرق 4ملیون امرأة عاطلة عن العمل وفقط  27" 27
، 2014ینایر/كانون الثاني  11"الحكومة ستؤمن ربات البیوت" (الفارسیة)، ھمشري أونالین،  28

http://www.hamshahrionline.ir/details/245348  2017فبرایر/شباط  16(تم االطالع في.( 
 ملیون الجئ أفغاني في إیران" (الفارسیة)، وكالة إیریب لألنباء،  2.5"29

http://www.iribnews.ir/fa/news/82426/%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%8
6-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D

8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
، 2013نوفمبر/تشرین الثاني  20المھاجرون والالجئون األفغان یتعرضون النتھاكات"، ھیومن رایتس ووتش، بیان صحفي،  –إیران " 30

https://www.hrw.org/ar/news/2013/11/20/251828.  :التقریر الكامل باإلنغلیزیة 
 , November 2013,s Violation of Afghan Refugee and Migrant Rights’Unwelcome Guests, IranHuman Rights Watch,  

 https://www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrant-rights. 
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فون یفضلون أكثر وأكثر توقیع عقود عمل قصیرة األمد تمنحھم حریة أكبر إلنھاء العقد  مع مرور الوقت صار الموّظِ
بالمئة من القوى العاملة في إیران  80أكثر من  ،حسب بعض الناشطین في مجال حقوق العمال 32وتقلّص التكالیف.

 33تعمل على أساس عقود مؤقتة.
 

موظَّفین من حمایة قانون العمل وغالبا ما تستخدم عقودا قصیرة األمد  10تُعفى ُوَرش العمل التي تضم أقل من 
إحصاءات منشورة لعدد العّمال في ھذه الورش الصغیرة. تُشیر الدراسة التي أجراھا مكتب وجد تلتقلیص التكالیف. ال 

أشھر، كما  6إلى  3مدتھا  الصغیرة توظف نساء على أساس عقود شالرئیس لشؤون المرأة واألسرة إلى أن الور ةنائب
في مجال حقوق العمال أن النساء قد بعض الناشطین تیع 34العامالت "مشكلة جدیة". ؤالءتعتبر غیاب ضمان العمل لھ

ساعة یومیا بدون الحصول على  12ھن أول ضحایا شروط العمل الصعبة في ھذه الورش، فھن یعملن لغایة 
 35.ضمانات

 
ما ترتفع نسبة النساء بشكل غیر متناسب في االقتصاد غیر الرسمي، على  اعترفت ھیئات األمم المتحدة أن "غالبا

بدوره ت مؤقتات أو عامالت من المنزل أو عامالت لحسابھن الخاص، األمر الذي یؤدي بصفة عامالسبیل المثال، 
الفراغ واإلجازات مدفوعة إلى تفاقم جوانب التفاوت في مجاالت مثل المكافأة والصحة والسالمة والراحة وأوقات 

 36األجر".
 

 النساء في المناصب الحكومية العليا
بوجب القانون اإلیراني، یجب أن تنطبق على  اتخاذ القرار العلیا في البالد.حضور النساء محدود في مستویات 

المرشحین للرئاسة صفة "رجل سیاسى" (الرجل السیاسي) التي ینص علیھا الدستور. یوجد اختالف بین المسؤولین 
ككل تفھم بمعنى حول معنى كلمة "رجل". في إشارة إلى المفاوضات خالل صیاغة الدستور، یقول البعض إن العبارة 

                                                 
، 2011فبرایر/شباط  1"إلغاء العقد الدائم في سوق العمل، ازدیاد العمل المؤقت في الشركات الكبیرة" (الفارسیة)، مھر لألنباء،  32

http://www.mehrnews.com/news/1243748/ 2017مارس/آذار  9(تم االطالع في.( 
، 2013ن األول أكتوبر/تشری 25"العمال أسرى العقود المؤقتة" (الفارسیة)، إیسنا،  33

http://www.isna.ir/news/92080300900/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%
AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%

D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA  ني ینایر/كانون الثا 9(تم االطالع في
2017.( 

، 2016یونیو/حزیران  7"توقیع عقد عمل مؤقت مع النساء مصدر قلق كبیر" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  34
http://www.isna.ir/news/0001410329/  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 

ألبرز النتھاكات قانون العمل في المؤسسات الصغیرة" (الفارسیة)، وكالة إیلنا "الرئیس السابق لمجالس العمل اإلسالمیة في قزوین: النساء الضحایا ا 35
 ، 2014أبریل/نیسان  1لألنباء، 

 http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-
98/156400-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-

(%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8
%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D
9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%

87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
واالجتماعیة من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة  7عادلة ومرضیة (المادة ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل 2016(23التعلیق العام رقم  36

، E/C.12/GC/23، والثقافیة)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=ar 

 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في 
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مجلس صیانة "مشاركة النساء، ھذا الغموض حول  بالرغم من 37"األشخاص السیاسیون"، دون تحدید الجنس.
على ترّشح  قط، المكون من قضاة إسالمیین مسؤولیتھم التدقیق في المرشحین في االنتخابات، لم یوافق "الدستور

وبنحو مماثل لم تصل أي امرأة  38من تقدّم النساء للمنصبین. امرأة للرئاسة أو عضویة مجلس خبراء القیادة، بالرغم
 8 الدستور دعى مجلس صیانة، 2016. في "صلحة النظامممجلس تشخیص "إلى مجلس صیانة الدستور أو 

لم یوافق  39لم تتأھل أي منھن. ء؛مرشحات للمشاركة في اختبار لتحدید ما إذا كن مؤھالت للترشح لمجلس الخبرا
، ومنھن أعظم 2017دتسور على أي من المرشحات اإلناث اللواتي تسجلن لالنتخابات الرئاسیة في مجلس صیانة ال

   40طالقاني، وھي عضوة سابقة في البرلمان.
 

 41نساء في مجلس وزراء إدارتھ. 3نساء في مجلس الوزراء حالیا، مع أن الرئیس روحاني كان قد عیّن  ال توجد
ل تعیین  ة،وزیر الداخلی نساء  3، لم یختَر إلى اآلن إال رجال. ولكن اإلدارة عینت على األقل حافظي المناطقمالمخوَّ

حاكما على  1058امرأة من أصل  13عینت اإلدارة أیضا  42البالد. في مختلف أنحاء 430من أصل  محافظات
زاید تعیین النساء في السنوات الثالث األخیرة ت 43.في مختلف أنحاء البالد، أغلبھن في مقاطعات صغیرة المدیریات

ھ أفخم سفیرة إلى رضیعینت إیران م 2015نوفمبر/تشرین الثاني  8كحاكمات مدن أو أریاف ورئیسات بلدیات. في 
 1979.44منذ ثورة  مالیزیا. أصبحت أول امرأة سفیرة

 
 21في  .كاتبات إداریاتال یمكن للنساء أن یصبحن قاضیات ولكن بإمكانھن العمل كمساعدات للقضاة أو 

عین النائب العام في طھران، وألول مرة، امرأتین كمحققتین (قاضیَتَْي تحقیق) في محكمة  2016سبتمبر/أیلول 
أمیني، مدیر الموارد البشریة  علي رضا قال حجة اإلسالم 2015وفي سبتمبر/أیلول  45األحداث في طھران.

                                                 
، 2017ینایر/كانون الثاني  20"فتحي: لدینا نساء ھن رجل سیاسي بشكل كامل" (الفارسیة)، وكالة إكانا لألنباء،  37

http://www.icana.ir/Fa/News/323437  2017مایو/أیار  11(تم االطالع في .( 
 قبل البدء بنظام التدقیق. 1979ة في مجلس الخبراء عام كانت منیره كرجى عضو 38
(تم http://www.farsnews.com/13941015000115، 2016ینایر/كانون الثاني  5امتحان دخول مجلس الخبراء" (الفارسیة)، فارس نیوز،  39

 ).2017ینایر/كانون الثاني 1االطالع في 
، 2017أبریل/نیسان  20"إعالن أسماء المرشحین لالنتخابات الرئاسیة الثانیة عشرة" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  40

http://www.isna.ir/news/96013114794/  2017مایو/أیار  11(تم االطالع في .( 
ومھ عصن زاده نائبة قانونیة ثم مستشارة خاصة لحقوق المواطنین ومعین روحاني شھیندخت موالوردي نائبة الرئیس شؤون المرأة واألسرة وإلھام أمی 41

 ابتكار رئیسة لمنظمة حمایة البیئة.
42 s Recond in Appoiting Women to Senior Leadership Positions: President Rouhani Appealing to ’Administration“

Women at Minute 90,” Mehrkhaneh, November 16, 2016, 
http://mehrkhane.com/fa/news/29762/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9
%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA
-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9

%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AF  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 السابق. 43
 ، 2015دیسمبر/كانون األول  5"الرئیس روحاني: تعیین أول سفیرة إیرانیة بعد الثورة شھادة على قدرات النساء" (الفارسیة)، وكالة إیرنا لألنباء،  44

http://www7.irna.ir/fa/News/81865852/ 2017ینایر/كانون الثاني  9 (تم االطالع في.( 
 ، وكالة إیلنا لألنباء، 2016سبتمبر/أیلول  21"تعیین قاضیتین في محكمة األطفال والشباب" (الفارسیة)،  45

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%
8C-

5/412762-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8
%B6%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B

2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D
8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86  تم)

 ).2017ینایر/كانون الثاني  9االطالع في 
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في الجھاز  كاتبات إداریاتدات قضاة وامرأة یعملن مساع 700، لإلیرانیین في مؤتمر صحفي إن نحو ةالقضائی
 46آالف. 10القضائي. حسب أمیني یبلغ عدد القضاة في إیران نحو 

 
من أصل  17بالمئة فقط ( 5.8بات في بعض المناصب قلیال مع الوقت. تشغل النساء حالیا ارتفع عدد النساء المنتخَ 

. كما ارتفعت نسبة النساء المسجَّالت 1979ذ ثورة ) من المقاعد في البرلمان الجدید. ھذه النسبة ھي األعلى من290
وارتفع عدد النساء المنتخبات  2012.47بالمئة في  8بالمئة بعدما كانت  12إلى  2016لالنتخابات في فبرایر/شباط 

في انتخابات مجالس المدن والقرى العام  2013.48في  6092إلى  2006في  1491في مجالس المدن والقرى من 
 49بالمئة من المرشحین المسجلین في ھذا السباق. 6.3لنساء ، شكلت ا2017

  

                                                 
 ، 2015سبتمبر/أیلول  16امرأة فاعلة في القضاء" (الفارسیة)، میزان أونالین،  700قاض خالل خطة التنمیة الخامسة،  3700"جذب  46

www.mizanonline.ir/fa/news/77228/  2016أغسطس/آب  1(تم االطالع في.( 
دیسمبر/كانون  27"تفاصیل التسجیل في االنتخابات البرلمانیة، المحافظات كسرت األرقام القیاسیة، تفاصیل تسجیل النساء" (الفارسیة)، مھر لألنباء،  47

 ،2015األول 
http://www.mehrnews.com/news/3010277/  2016أغسطس/آب  1(تم االطالع في.( 

48 Newsletter Distributed by the Office of Vice President For Women And Family Affairs at Comission on “20*20,” 
Status of Women Session 59, New York, March 2015  2016 أغسطس/آب 1(تم االطالع في.( 

، 2017مارس/آذار  27"اإلحصاءات النھائیة النتخابات مجالس المدن والقرى الخامسة" (الفارسیة)، وكالة األنباء شھر إیران،  49
http://www.shahriran.ir/fa/Content-

11230/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A
7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8
%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85

-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-287  
  ).2017مایو/أیار  1(تم االطالع في 
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 .II تزامات إيران بموجب القانون الدوليال 
 

. كطرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة الجندريیحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمییز 
بما في ذلك  ،الذكور واإلناث" كما ھو مبیَّن في العھد، تتعھد إیران "بضمان مساواة 1976واالجتماعیة والثقافیة منذ 

تعتبر اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الھیئة التي تفسر العھد، أن الحق في  50الحق في العمل.
". كما أوضحت العمل یتضمن حظر "حرمان أحد من الحق في تكافؤ الفرص في الحصول على عمل الئق أو تقیید ھذا الحق

اللجنة أن على الدول أن تتخذ "ما ینبغي من تدابیر لمكافحة التمییز، وتعزیز المساواة وتكافؤ الفرص في إمكانیة الحصول 
وتشدد اللجنة بصفة خاصة على أنھ یجب أال یشكل الحمل عائقا أمام التوظیف كما یجب أال یشكل تبریرا  51على عمل".

 52لفقدان العمل.
 

معنى التمییز المحظور بأنھ یتضمن التمییز المباشر وغیر المباشر. التمییز غیر المباشر "یحیل إلى  شرحت اللجنة
غیر متناسب على ممارسة الحقوق  اقوانین أو سیاسات أو ممارسات تبدو محایدة في ظاھرھا، ولكنھا تُخلِّف أثر

 53المنصوص علیھا في العھد ألسباب تمییز محظورة".
 

یتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أیضا حمایات خاصة لألمھات خالل "فترة 
، والحق مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافیة ةأو إجاز مدفوعةمعقولة" قبل الوضع وبعده، بما في ذلك إجازة 

 یقتضي للجنة أن تنفیذ الحق بتأمین اجتماعي متساوٍ وأوضحت ا 54.في الوصول المتساوي إلى الخدمات االجتماعیة
"عدة أمور منھا، المساواة بین الجنسین في سن التقاعد اإللزامي؛ وكفالة مساواة المرأة في الحصول على مزایا 

مشاریع المعاشات العامة والخاصة؛ وكفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مالئمة والرجل على إجازة أبّوة، وإجازة 
 55ألبوین لكل من الرجال والنساء".ا
 

) الخاصة 111األساسیة، منھا االتفاقیة (رقم  الثماني من أصل اتفاقیات منظمة العمل الدولیة 5صادقت إیران على 
المراقبة التي قدمتھا  1951.56) 100واتفاقیة المساواة في األجور (رقم  1958بالتمییز في مجال االستخدام والمھنة 

، التي تتأكد 2013في منظمة العمل الدولیة في  " (لجنة الخبراء)بشأن تطبیق االتفاقیات والتوصیات لجنة الخبراء"
من تنفیذ الدول األعضاء لالتفاقیات، شددت على أن قانون العمل اإلیراني ال یتوافق بما یكفي ومبدأ "مساواة العمال 

                                                 
، 6العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة  50

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
قتصادیة واالجتماعیة من العھد الدولي الخاص بالحقوق اال 6المادة  2005نوفمبر/تشرین الثاني  24، الحق في العمل، المعتمد في 18التعلیق العام رقم  51

والثقافیة، 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f18&Lang=ar. 

 السابق. 52
ھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة من الع 2من المادة  2، عدم التمییز في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (الفقرة 20التعلیق العام رقم  53

واالجتماعیة والثقافیة)، 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f20&Lang=ar. 

، 10و 9العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادتان  54
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 

، E/C.12/2005/3من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،  3) المادة 2005( 16التعلیق العام رقم  55
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR101.pdf. 

، 1951) 100المصادقة على اتفاقیة المساواة في األجور (رقم  56
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102800  7(تم االطالع في 

 ).2016دیسمبر/كانون األول 
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وحثت إیران على اغتنام الفرصة ومراجعة قانون  ،قیةوالعامالت باألجر لدى تساوي قیمة العمل" الموجود في االتفا
 57.لكي ینص على ھذا المبدأ بشكل كاملالعمل 

 
العدید من مواد اتفاقیات منظمة العمل الدولیة المعنیة بحمایة األمومة تحاول ضمان عمل النساء في ظروف غیر 

یة عملھن المعتاد. ولكن ھذه االتفاقیات ، بدون حرمان النساء من خیار االستمرار في تأدهخطرة خالل الحمل وبعد
"ال یعتبر أي تفریق أو استبعاد أو تفضیل على ، 111من االتفاقیة رقم  2غیر مطبقة حالیا في إیران. حسب المادة 

أساس مؤھالت یقتضیھا شغل وظیفة معینة من قبیل التمییز". بینما حثت لجنة الخبراء بشأن تطبیق االتفاقیات 
فسیر االستثناء على قاعدة التمییز حرفیا لتفادي "تقیید غیر مبرر للحمایة التي مفترض أن تؤمنھا والتوصیات على ت

 58]".111االتفاقیة [رقم 
 

قد یكون لقوانین أو أحكام أو سیاسات أو ممارسات  لیس التمییز مقصودا دائما. ،في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 111ممیِّز. نصت لجنة الخبراء أن التمییز غیر المباشر في إطار معنى االتفاقیة رقم من المفترض أنھا محایدة أثر 

یتضمن التمییز على أساس "مفاھیم تراتبیة ونمطیة بالنسبة ألدوار الرجال والنساء... التي تتغیر حسب البلد والثقافة 
ریعات االجتماعیة والسیاسات "المحایدة قوانین العمل أو التش 59".دريوالعادات والتي ھي مصدر أشكال التمییز الجن

 بالظاھر" والتي لھا أثر غیر متناسب على النساء ھي أشكال من التمییز غیر المباشر.
 

لم تصادق إیران بعد على اتفاقیة مناھضة كل أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)، الوسیلة الدولیة األساسیة لضمان 
ضمام نأقر البرلمان اإلیراني قانون اال ،وات شاقة من النقاش وإطالق الحمالتبعد سن 60حمایة متساویة كاملة للنساء.

صیانة  بحمالت لدفع مجلسفي الحكومة  ولكن قامت شخصیات محافظة بارزة 2003.61إلى سیداو في مایو/أیار 
صیانة جلس القانون حالیا بین یدي مجلس الخبراء الذي یبت في كل خالف بین م 62الدستور إلى رفض ھذا القانون.

 .والبرلمان الدستور
 
  
  

                                                 
57 1951 on Equal Remuneration Convention,  CEACR observation (adopted 2013, published 103rd ILC session (2014))

(No. 100) - http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3148214 
 ).2016دیسمبر/كانون األول  7(تم االطالع في 

باء) (جنیف: مكتب العمل  4، التقریر الثالث (الجزء 1988، 75وصیات، الدورة الدراسة االستقصائیة العامة للجنة الخبراء المعنیة بتطبیق االتفاقیات والت 58
 ).2016دیسمبر/كانون األول  7(تم االطالع في  138)، ص. 1996الدولي، 

59 Equality in Employment and Occupation, General Survey by the Committee of Experts on the Application of 
Conventions and Recommendations, International Labour Conference 1988, paragraph 38, 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/equality_07.pdf  2017ینایر/كانون الثاني  31(تم االطالع في.( 
قائمة الموقعین على اتفاقیة مناھضة كل أشكال التمییز ضد المرأة،  60

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=ar 7، (تم االطالع ف 
 ).2017ینایر/كانون الثاني 

 /733181http://rc.majlis.ir/fa/report/show"مشروع قانون االنضمام إلى اتفاقیة سیداو" ( الفارسیة)، مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي،  61
 ). 2017مایو/أیار  17(تم االطالع في 

، 2013سبتمبر/أیلول  24لیلى علیكرامي، "ما ھي حكمة روحاني؟ إیران خلف أبواب اتفاقیة سیداو" (الفارسیة)، بي بي سي الفارسیة،  62
http://www.bbc.com/persian/blogs/2013/09/130924_l44_nazeran_rohani_women.shtml  

 ).2017ینایر/كانون الثاني  7في (تم االطالع 
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III .تمييز ضد النساء في القانون اإليرانيال 
 

ھي األحكام القانونیة األساسیة التي تحكم دور النساء في في إیران والقانون المدني القدیم وقانون العمل  1979دستور 
اإلسالمیة الخطط االجتماعیة واالقتصادیة سوق العمل. باإلضافة إلى ھذه القوانین، ترسم إیدیولوجیا الجمھوریة 

دیولوجیة یوتعطي تفسیرات رسمیة لـ"األخالق" و"الحشمة". ھذه النظرة اإل ،العامة في مجاالت مثل النمو السكاني
 1979لھن إلى فرص اقتصادیة متساویة. یقطع دستور وللعالم تُترَجم بسیاسات تؤثر أكثر على حیاة النساء ووص

"كل الحقوق اإلنسانیة والسیاسیة  ضامنا حمایة قانونیة متساویة والتمتع بـ ،شاملة للمواطنیناإلیراني وعودا 
یشدد الدستور أیضا على  63واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بما یتوافق والمعاییر اإلسالمیة"، للرجال والنساء.

كما یضمن  64حقوقھا، المادیة والفكریة". مسؤولیة الحكومة في تأمین "بیئة معززة لنمو شخصیة المرأة واستعادة
ولكن عملیا، یشدد الجھاز القانوني اإلیراني على دور النساء كأمھات  65"حمایة األمھات، خاصة خالل فترة الحمل".

مستمدة من أحكام القانون  تمییزیةوزوجات على حساب حقوقھن األخرى المذكورة في الدستور، ویعتمد على قوانین 
حدد حقوق ومسؤولیات الزوجین. تھیمن قوى محافظة على مجلس صیانة الدستور، الھیئة المخولة المدني الذي ی

 غالبا ما تمنع تغییرات تشریعیة أكبر لتحقیق المساواة بین الجنسین.وتفسیر الدستور، 
 

 القانون المدني اإليراني وتا�يخ تطوره
یران، خاصة األحكام التمییزیة التي تنص على حقوق تمت صیاغة أغلب أحكام القانون المدني المطبقة حالیا في إ

 ،الذي حدد قوانین األحوال الشخصیة للمرة األولى ،المدني 1936. قانون 1979الزوجین، قبل الثورة اإلسالمیة في 
مقدما لھ األسرة، رأس على  الرجلوضع محاكم، والأعطى الرجال حقا غیر محدود بطالق زوجاتھم خارج نظام 

بإمكان الرجل منع  ،بموجب القانون 66للفتیان. 18للفتیات و 15بـ  الدنیا ، وحدد سن الزواجسكنھار مكان حریة اختیا
 .ة زوجتھزوجتھ من الحصول على عمل یعتبره ضد قیم األسرة أو مضرا بسمعتھ أو سمع

 
أقر البرلمان أول قانون أسرة  1967كانت شؤون الطالق والزواج تُبَت في المحاكم المدنیة العادیة. في  ،1968حتى 

اعتُمد قانون  67وأنشأ محاكم األسرة وصار الطالق ممكنا فقط بموجب قرار محكمة وبعد إثبات أن الصلح غیر ممكن.
امتیازات مشابھة للرجل. صادق رسم سرة والذي ینص أن الزوج رأس األ 1936على أساس نفس مبدأ قانون  1967

. تضمنت التعدیالت الجدیدة أحكاما حسنت من 1976ن األسرة في والبرلمان على مجموعة تعدیالت أخرى على قان
كان قانون  1979. لكن بعد الثورة اإلسالمیة عام 18حقوق النساء في بعض المجاالت، مثل رفع سن الزواج إلى 

أعطى ، 2007في  68تُستَخدَم في المحاكم. 1936كانت مواد قانون  2007الملغاة. وحتى عام من أول القوانین  1967
القانون المدني صالحیة البت في الخالفات األسریة لمحاكم األسرة. التزال النسخة الحالیة من القانون المدني تتضمن 

وتسمح لھ بمنع زوجتھ عن  ،كن األسرةما یعطیھ سلطة اختیار مكان س ،بر الزوج رأس األسرةتتعتمییزیة، أحكاما 
 عمل یعتبره ضد قیم األسرة أو مضرا بسمعتھ أو سمعتھا بموجب قرار محكمة.

 
                                                 

 (الفارسیة)، متوفر على موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي،  21) المادة 1985، معدل في 1979دستور الجمھوریة اإلسالمیة في إیران ( 63
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution  2016أغسطس/آب  16(تم االطالع في.( 

 السابق. 64
 لسابق.ا 65
  عاما". 14والفتیة بعمر  13: "یمكن للمحكمة أن تمنح اإلذن للفتیات بعمر 1141القانون المدني، المادة  66
 .1133) كان باستطاعة الرجال تطلیق زوجاتھم بحضور شاھدین في أي وقت. المادة 1346قبل قانون األسرة ( 67
 قبل إقرار قانون األسرة. 1314تم تعدیل بعض أحكام الـ  68
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 قانون العمل
تقدیمات متساویة إال أنھ ال یضمن  القسري والتمییز ضد المرأة، لفي حین یتضمن قانون العمل أحكاما ضد العم

من قانون العمل اإلیراني تحظر العمل القسري  6والتطبیق الفعلي. المادة یز عبر عقوبات قانونیة یالتمأو عدم  للنساء
وتنص على أن "لجمیع األفراد، رجاال ونساء، الحق بحمایة القانون ویمكنھم اختیار أي مھنة یرغبون بھا مادامت ال 

أیضا على المساواة من القانون تشدد  38المادة  69تتعارض والقیم اإلسالمیة والمصلحة العامة وحقوق اآلخرین".
 70باألجر بین الرجال والنساء لعمل ذي قیمة متساویة في مكان عمل بنفس الشروط".

 
ولكن یمنع قانون العمل توظیف نساء من أجل "القیام بعمل خطر أو شاق أو مؤٍذ، أو رفع أوزان أثقل من الحد 

المجلس األعلى للثورة الثقافیة على صادق ، 1992المسموح، یدویا وبدون وسائل میكانیكیة". في یولیو/تموز 
سات على أنھ ینبغي على امن ھذه السی 5"سیاسات توظیف النساء في الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة". تشدد المادة 

المكاتب التنفیذیة للدولة تسھیل توظیف النساء، ولكن ھدف ھذا الدور، جزئیا، ضمان عدد كاف من النساء في وظائف 
لسلطات للشریعة على أنھا مناسبة للنساء (مذكورة بالتحدید في القانون، مثل ممرضة، مدّرسة، طبیبة) یشجعھا تفسیر ا

للنساء" (مثل مختبرات علمیة، ھندسة كھربائیة، عمل اجتماعي، علوم صیدلیة  اأو وظائف "مناسبة عقلیا وجسدی
فیھا بین رجل أو امرأة من الحصول علیھا  وترجمة). حسب القانون یجب أن تتمكن النساء المتقدمات لوظائف ال فرق

قضاة أو إطفائیین، غیر مناسبة للنساء، بسبب تفسیر العمل ك تعتبر بعض المھن، مثل 5بدون تمییز. ولكن المادة 
 71السلطات للشریعة أو مزاعم بأن شروط العمل غیر مناسبة للنساء.

 
یان إلى انتھاكات. أوال، مبادئ عدم التمییز في قانون العمل كما یعاني قانون العمل اإلیراني من مشكلتین إضافیتین تؤد

ذات ال تشمل عملیة التوظیف والتي ھي أساسیة اللتحاق النساء بالقوى العاملة، خاصة في مناصب علیا أجرھا أعلى و
 ي مكان العمل.تقني. ثانیا، كما سیتبین في القسم عن التمییز، ھناك إخفاق في تطبیق حمایة النساء من التمییز فطابع 

 

 انتهاكات الحق في العمل
أن أتخیل نفسي دون مھنتي. من خالل  نيوال یمكنفي الدراسة أنا امرأة استثمرت الكثیر من الوقت 

 جزءا من ھویتي. ني زوجي أن یسلبیرید ، عمليترك علي ألالضغط 
 من طھران ة زائرةجامعیأستاذة و ة، محامیشھناز -

 

 المهنة اختيار في الحق في التمييز
مسیئة ضد القیم األسریة أو أنھا من القانون المدني، یمكن للزوج منع زوجتھ من مھن "یرى  1117وفقا للمادة 

قضائیة أمام رفع دعوى  یھزوجتھ من مھنة معینة، علولكي یمنع رجل في الممارسة العملیة،  72."أو سمعتھا لسمعتھ

                                                 
ینایر/كانون الثاني  7(تم االطالع في  http://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/kar، 1990) (الفارسیة)، موقع وزارة العمل، 1990قانون العمل ( 69

2017.( 
 السابق. 70
 ) (الفارسیة)، المجلس األعلى للثورة الثقافیة، 1992"سیاسات توظیف النساء في الجمھوریة اإلسالمیة في إیران" ( 71

http://ms.farhangoelm.ir/legislation-
Bank/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%A

A%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D
9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C

%D8%B1%D8%A7%D9%86  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937القانون المدني اإلیراني (الفارسیة)، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي،  72
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یرانیة الحكومة اإل الدولیة منظمة العملحثت لجنة الخبراء التابعة ل، 2014. في عام يلقاضلالمحكمة وتقدیم مبرر 
فى  عملیا،فى القانون و ،لضمان حق المرأة يمن القانون المدن 1117و تعدیل المادة ألغاء على "اتخاذ خطوات إل

ھذا التقریر جل ن رایتس ووتش ألھیوم نقابلتھلواتي النساء ال قالت 73".بحریة و مھنة من اختیارھاأعمل  أيممارسة 
، وھو ما یشكل انتھاكا للحق يیراناإل المدنيبالقانون مقید ة التي یرغبن فیھا مھنالفي اختیار  نن حقھإمرارا وتكرارا 

 .الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة عھدبموجب الفي العمل 
 

، أنھ "بسبب ضعف بصري، أن تتزوجقبل ودرست واشتغلت  ةمحاضرأستاذة جامعیة و یةمحام يشھناز، وھروت 
القضیة إلى المحكمة... تزوجنا رفع في الجامعة في مدن مختلفة، ودّرس بالنسبة لي أ اآمنلیس زوجي أنھ من اعتقد 

عھ لیمنعني وبذل كل ما في وس ،لكنھ لم یكن یریدني أن أعمل ،لدینا خالفات حول العدید من القضایا تلمدة عامین. كان
  74من ذلك".

 
التمییز من قبل أرباب العمل ضد المرأة أیضا یسھل  ھضد المرأة، ولكن فقط التمییز مباشرة القانون المدنيال یمارس 

عمل. قالت لكي تبإذن الزوج المرأة . ال یحظر القانون اإلیراني على أرباب العمل مطالبة المخطوبةالمتزوجة أو 
، على النساء المتزوجات تقدیم تنا"في شرك :مبیعات في شركة خاصة في طھران ةلتعمل كممثو عاما 26 ،سحر

ظھر أن وثیقة تأن أقدم  يّ وكان عل ،في ذلك الوقتكنت مخطوبة . تشغیلھنموافقة خطیة من أزواجھن، وإال فلن یتم 
  75عمل".لي بأن أخطیبي وافق 

 
مھنة الزوجة تستخدم بانتظام ضد المرأة بشأن ن الخالفات الزوجیة إھیومن رایتس ووتش عدیدون لـ ن وقال محام

ن المشکلة المتعلقة بمھنة إال أمحکمة کدعوى منفصلة، إلى الھذه النزاعات بینما نادرا ما تصل محاكم األسرة. أمام 
ر المسائل إثارة أکث إحدى، ویمکن أن تصبح بالطالق أو رفضھ إیاه الزوجة غالبا ما تکون جزءا من مطالبة الزوج

 .للخالف
 

"زبائني الذكور  :العدید من النساء والرجال في نزاعات عائلیة دافعت عنمن طھران  یةمحام ي، وھھمرضیالحظت 
یرتاحون إلصدار أحكام سلوك زوجاتھم. وكثیر منھم  نشكویعندما ‘ منذ أن بدأت العمل’ عبارةون ستخدمیعادة ما 

حب یال منھم كثیر ال: "على سبیل المثال، ھمرضی توأضاف 76مناسبة لزوجاتھم]".على مھن مختلفة [یعتبرونھا غیر 
  77شریفة".وظیفة  ونھاعتبرألنھم ال یزوجاتھم في صالونات التجمیل، تعمل أن 

 
 78في زواجھا".ظروف صعبة مر بموكلة تلدي  تفي مقاطعة خراسان: "قبل عامین، كان یةمحام يار، وھغنی تقال

مور، األتعقدت كل أسبوع. وعندما لیال مرة أو اثنتین لعمل علیھا ا، وفة في مجال الصحةموظ"كانت وأضافت: 

                                                 
73 ,CEACR Observation (adopted 2014, published 104th ILC session (2015) 

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran, Islamic Republic of (Ratification: 
1964), 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CO
DE:3192151,en. 

 .2016مایو/أیار  3عبر الھاتف مع شھناز (اسم مستعار)، ھیومن رایتس ووتش، مقابلة  74
 .2016مایو/أیار  11ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع سحر (اسم مستعار)،  75
 .2016مایو/أیار  4ھیومن رایتس ووتش، مقابلة مع مرضیھ (اسم مستعار)،  76
 السابق. 77
 .2016یولیو/تموز  7(اسم مستعار)، ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع نغار  78
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وطلب من  ،، وحكم القاضي لصالحھخارج البیت اللیلمن المناسب لزوجتھ قضاء نھ ال یعتقد ألمحكمة لاشتكى زوجھا 
  79".عن وظیفتھاتماما  يو التخلأتغییر ظروف عملھا  تيموكل

 

 الحصول على الضمان االجتماعيعدم المساواة في 
، وبدال من العالوات العائلیةمعینة، مثل على مستحقات المرأة حصول ضد  تمیز قوانین إیران للضمان االجتماعي

علیھا تكون المرأة مؤھلة للحصول على ھذا التعویض النقدي، حتى لھ أطفال. والذي  متزوجالللرجل الدفع فضل تذلك 
تمیز  80على أطفالھا. ةالوحید ةأو أنھا الوصی من ذوي االحتیاجات الخاصة،أو  ،ن العملأن تثبت أن زوجھا عاطل ع

. تلزم المادة ةاألساسی ةالمعیل، عندما ال تكون المرأة ھي المرأة ةالضمان االجتماعي اإلیرانیة أیضا ضد عائلنین قوا
، كما یمكن ألسرة المؤمن "االجتماعيقانون الضمان "من قانون العمل أرباب العمل بتأمین عمالھم بموجب  148

یعتبر الرجل وألن القانون اإلیراني ومع ذلك،  81علیھ الحصول على تأمین صحي من مؤسسة الضمان االجتماعي.
عن  زوجھا عاطال ما یكونأو عندالمرأة ھي المعیلة عندما  فقطالصحي  ھاتأمینمن أسرة الموظفة تستفید رب األسرة، 

أنثى األسرة بعد وفاة علیھ إلى ما تحصل  المستحقاتھذا التمییز بشأن یمتد أیضا  82.ات خاصةلدیھ احتیاجالعمل أو 
حد أللعمل، یحق تأدیة مدة أدنى من اودفع ضریبة الضمان االجتماعي وبلوغ سن معینة . بعد من أعضائھا أو ذكر

الزوج . مع ذلك، في حین أن فاتھوعد التقاعد بلى جزء من الحصول عالضمان االجتماعي من أفراد أسرة المستفید 
، ال یحق تتوفى امرأة لدیھا تأمین، عندما راتب تقاعدهلى جزء من عاما یمكنھم الحصول ع 18 دون سن الـواألطفال 

 ھنعدم رضاعن إلى ھیومن رایتس ووتش  نتحدثلواتي أعربت النساء ال 83.المستحقاتنفس الحصول على عائلتھا ل
 ةمالی ةمدیر ينرجس، وھ قالتالقانون اإلیراني. التي ینص علیھا الضمان االجتماعي التمییزیة مستحقات  عن

حصلت فیھا على كانت ھناك أوقات و. نفس المنصبزوجي في نفس المجال وعملت أنا و" :في طھران ةمتقاعد
لضمان للمحدد كن على الرغم من أنني دفعت نفس الجزء ال .منصب أعلى من منصبھ وراتب أكبرمن راتبھ

یمكنني الحصول  ھو مات وول ،أي شيءلھ ترك أأن  نيت ال یمكنحیاتي المھنیة، لو مُ طیلة زوجي مثل االجتماعي 
  84على راتبھ".

 

 تنقلانتهاكات ح�ية ال
 18، على النساء المتزوجات، بمن فیھن اللواتي تقل أعمارھن عن يیراناإلمن قانون جوازات السفر  18وفقا للمادة 

لسفر إلى الخارج في باذن یمكن إدراج اإلسنة، الحصول على إذن من أزواجھن للحصول على جواز سفر. في حین 
زوج اإلذن منح الحتى لو  85جواز السفر.مع طلب الحصول على الزوج من عقد الزواج، یجب تقدیم موافقة خطیة 

دائما تغییر رأیھ ومنعھا من السفر إلى الخارج. یسمح ھذا  ھلحصول على جواز سفر، یمكناتقدم بطلب تجتھ عندما لزو
                                                 

 السابق. 79
(تم االطالع  http://www.tamin.ir/News/Item/1952/2/1952.htmlمعاییر لتغطیة المعالین، مواقع مؤسسات الضمان االجتماعي (الفارسیة)،  80
 ). 2017ینایر/كانون الثاني  3في 
. ألغراض تنفیذ، وتمدید وتوسیع أنواع مختلفة من 1مؤسسة على النحو التالي: "المادة ال 1975من قانون الضمان االجتماعي لعام  1تعرف المادة  81

الجتماعي، الضمان االجتماعي، وتطویر نظام ثابت یتناسب مع متطلبات الضمان االجتماعي*، وكذلك تركیز األموال والمداخیل الخاضعة لقانون الضمان ا
 مؤسسة مستقلة، تابعة لوزارة الرعایة االجتماعیة، تسمى "مؤسسة الضمان االجتماعي"، واستثمار واستغالل الصنادیق والموارد، أنشأت

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/21843/64830/E90IRN01.htm . 
(تم  /htmlhttp://www.tamin.ir/News/Item/1952/2.1952"معاییر لتغطیة المعالین" (الفارسیة)، مواقع مؤسسات الضمان االجتماعي،  82

 ).2017ینایر/كانون الثاني  3االطالع في 
 من قانون مؤسسات الضمان االجتماعي. 82المادة  83
 .2016مایو/أیار  13ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع نرجس (اسم مستعار)،  84
(تم االطالع  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96904) (الفارسیة)، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي، 1973قانون جوازات السفر ( 85
 ).2017ینایر/كانون الثاني  9في 
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القانوني للرجال بمنع زوجاتھم من السفر ألي سبب وفي أي وقت. بید أنھ في حالة الطوارئ، یمكن للمدعي المقتضى 
، اقترحت إدارة الرئیس أحمدي 2012 آذار/ن. في مارسالعام أن یسمح للمرأة بالسفر دون الحصول على ھذا اإلذ

أیضا في السفر إلى حد من حریة النساء غیر المتزوجات یي من شأنھ أن ذنجاد تعدیال لقانون جوازات السفر ال
" الشرعي الحاكمأو " ،إلى إذن من ولي أمرھن القانوني 40ـ النساء دون سن ال تحتاج. وفقا للتعدیل المقترح، الخارج

 86حصول على جواز للسفر إلى الخارج.لل
 

، الحق في حریة التنقل، بما طرف فیھالدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وإیران  العھد من 12المادة تحمي 
التي ترصد تنفیذ  -حقوق اإلنسان المعنیة بلجنة تعتبر ال 87في ذلك حق كل شخص في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

حریة التنقل "شرطا ال غنى عنھ لتنمیة حرة  -للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة دولھا األطراف 
سیاسي الالقیود تمیز "على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي  كانتإذا  ھاكاانتھ یتم ،إلنسان"ل

في عدة مناسبات خلصت اللجنة أو المیالد أو أي وضع آخر". و ،أو الثروة ،األصل القومي أو االجتماعي ، أوهأو غیر
على موافقة أو مرافقة  ااشتراط حصولھالبالد عبر تمنع المرأة من التنقل بحریة أو من مغادرة  التي تدابیرالإلى أن 

على ، حددت اللجنة في مالحظاتھا الختامیة أن 2011م التنقل. في عا  شكل انتھاكا للحق في حریةتشخص من الذكور 
  88إیران أن تعدل قوانینھا إلزالة شرط الحصول على موافقة الزوج عندما تنوي المرأة مغادرة البلد.

 
داخل الصاالت  كرة القدمقائدة فریق ، ذكرت وسائل إعالم إیرانیة أن زوج نیلوفر أردالن، 2015 أیلول/في سبتمبر

من مرافقة فریقھا  فعالومنعھا بالسفر،  اإذن تھرفض منح زوج -العبات كرة القدم من كل فریق  5  –یران لنساء في إل
ن زوجھا إوسائل اإلعالم اإلیرانیة لأردالن  تقال 89اآلسیویة في مالیزیا. الصاالتللمشاركة في بطولة كرة القدم 

 قالت أردالن لـ "قانون"، 90.اطفلھمل يمدرسالھ یالتوجھا حضور منتوقع یاإلذن بمغادرة البالد ألنھ  ھارفض منح
على استعداد، أني شعر تدربت وأولقد  بطولة آسیاتنظَّم فیھا "ھذه ھي المرة األولى التي : وھي صحیفة یومیة إیرانیة

 االسلطات أحكامتخلق أتمنى أن . بسبب موقفھ، فقدت فرصة اللعب في البطولة .جواز سفريمنحي رفض زوجي لكن 
للریاضیین اإلناث حتى نتمكن من الدفاع عن حقوقنا في ھذه الحالة. ھذه المباریات مھمة جدا بالنسبة لي، وأردت أن 

مكتب المدعي العام في منحھا بعد رد فعل المجتمع المدني، و 91".دور في رفع علم بلدي كامرأة مسلمة يیكون ل
 2015.92تشرین الثاني نوفمبر/واتیماال في لمشاركة في مباریات جرت في غبالمرة واحدة  اطھران إذن

                                                 
 ،2013فبرایر/شباط  20"إلغاء مشروع قانون مثیر للجدل لتعدیل قانون جوازات السفر" (الفارسیة)، دویتشھ فیللھ الفارسیة،  86

http://www.dw.com/fa-
ir/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%
D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%

A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D
8%B4%D8%AF/a-16613181,  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 

  http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx، 12العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة  87
 ).2017أبریل/نیسان  11(تم االطالع في 

ات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، جمھوریة إیران اإلسالمیة"، ، "المالحظ103اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، الدورة  88
CCPR/C/IRN/CO/3 ،29  2011نوفمبر/تشرین الثاني ،

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsieXFSudRZs%2fX1ZaM
qUUOS%2fToSmm6S6YK0t4yT9B73L17SA%2feiYbnx2cIO3WOOtYqMw14snwKn8ONYcSsuxmGH7KKGrUqYT

D30UCRivxX%2b6s  2017فبرایر/شباط  15(تم االطالع في.( 
 ، 2015سبتمبر/أیلول  15"منع العبة كرة قدم من السفر یثیر الجدل" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  89

 http://www.isna.ir/news/94062415129/,  2016موز یولیو/ت 31(تم االطالع في.( 
 السابق. 90
 السابق. 91
 ، 2015نوفمبر/تشرین الثاني  25"سفر نیلوفر أردالن كان قانونیا، منحت إذنا للسفر لمرة واحدة" (الفارسیة)،  92
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اإلیراني لذوات  ، نقلت وكالة األنباء "إیسنا" أن زھرا نعمتي، وھي عضوة في الفریق القومي2017مایو/أیار  8في 
 یوم، بعد 93.الطالق على تقدمت بطلب للحصول أن بعد الخارج إلى السفر االحتیاجات الخاصة، منعھا زوجھا من

 مع التشاور بعد السفر من المنع البرلمانیة، قالت لـ إیسنا إنھا تمكنت من رفع الثقافة العضوة في لجنةطیبھ سیاواشي، 
 الخارج فقد تتضرر سمعة إلى السفر من تتمكن لم أضافت: "استثمرت البالد فیھا وإذا .اإلیرانیة األولمبیة اللجنة
  94."بالدنا

 
نھم یفضلون عدم توظیف إھیومن رایتس ووتش لـ العمل رباب وأمن مدیري التوظیف في الشركات  صغیرعدد قال 

نھ یفضل عدم توظیف إھیومن رایتس ووتش لـ العمل رباب . وقال أحد أكثیرا اسفرفي المناصب التي تتطلب النساء 
فر لسلسیحصلن على إذن من أزواجھن یثق في أنھن إلى الخارج ألنھ ال  سفرمنھن الالتي تتطلب في المناصب النساء 

لعدم بب كسھذه المسألة تقدیم  ھ تمالنساء اللواتي تمت مقابلتھن أنمن ذكر أي عدم في الوقت المناسب. على الرغم من 
السوق العالمیة بعد سنوات من العزلة التي ارتباطھ باالقتصاد اإلیراني بعدما أعاد صبح مشكلة متزایدة ت فقد توظیفھن،

 .النساءمن الرجال ولمھنیین فرص السفر لقلصت 
 

ن مكتبھا إ أیلول/سبتمبر 15وسائل اإلعالم یوم لاألسرة، والمرأة  لشؤونالرئیس  ة، نائبقالت شھیندخت موالوردي
یتم تعدیل : "إلى أن لحصول على إذن من زوجھا للسفرایفرض على المرأة المتزوجة الذي قانون السعى إلى تعدیل یس

المشاركة في المؤتمرات والبطوالت من  اتوالریاضیات لباحثامكن تتالقانون، سوف نبحث عن إعفاءات حتى 
  تعدیل.مقترحات  ةھیومن رایتس ووتش حالیا على علم بأیلیست ومع ذلك،  95الدولیة".

                                                 
 http://www.mizanonline.ir/fa/news/102466/,  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 

(تم االطالع في  /http://www.isna.ir/news/96021811277، 2017مایو/أیار  8ر"، وكالة إیسنا لألنباء، "زھرا نعمتي یمنعھا زوجھا من السف 93
 ). 2017 مایو/أیار 11
، 2017مایو/أیار  10"توضیحات عضوة في البرلمان حول رفع المنع من السفر عن زھرا نعمتي" (الفارسیة)، إیسنا،  94

http://www.isna.ir/news/96021912556/  2017مایو/أیار  12(تم االطالع في .( 
 ، 2015سبتمبر/أیلول  15"مكتب نائبة الرئیس یسعى إلى تعدیل قانون إذن الزوج للسفر" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  95

 http://www.isna.ir/news/94070804820/  2016یولیو/تموز  31(تم االطالع في.( 
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IV .يننيَّ القانو اذإلنفغياب الحماية وا 
 

 الحصول على العملفي فرص الانتهاكات حق تكافؤ 
العام والخاص اإلیرانیین أن أرباب العمل یستخدمون النوع االجتماعي تظھر عملیة التوظیف الموحدة في القطاعین 

بصفة منتظمة كمؤھل للوظائف. وعالوة على ذلك، فإن التمییز بین الجنسین ال یقتصر على وظائف یزعم أنھا 
التي لیس "مضرة" أو "غیر آمنة"، وتُستبعد منھا النساء بموجب القانون اإلیراني، ولكنھ یُطبق أیضا على الوظائف 

لھا أساس قانوني محلي لحرمان شخص ما من وظیفة بسبب جنسھ، مثل الوظائف التقنیة أو اإلداریة. وال یحظر 
القانون اإلیراني اإلعالن عن النوع االجتماعي كمؤھل للعمل. ویبدو أن عددا من فرص العمل في القطاعین العام 

أن غالبیة ھذه الوظائف الشاغرة تفعل ذلك دون أي مبرر  والخاص تحدد جنسا مفضال للموظفین المحتملین، ویبدو
 معلن.

 
أثناء مقابلتھا مع باحثات عن العمل، علمت ھیومن رایتس ووتش أن شركة إلدارة مشاریع البناء، مقرھا في طھران، 

د وظفت رجاال فقط في جمیع المناصب. وعندما سألت ھیومن رایتس ووتش عن ھذه السیاسة التمییزیة، أشار أح
موظفي الشركة إلى أن إدارة الشركة األم اتخذت ھذا القرار بعد شائعات بأن العدید من الموظفین الذكور واإلناث 
كانوا متورطین في عالقات رومانسیة. قال روزبھ، مدیر صغیر في الشركة: "بما أن اإلدارة لم تكن سعیدة بشأن 

  96النساء ھو الحل لمشكلتھا". العالقات [غیر المشروعة] داخل الشركة، قررت أن إقصاء
 

 الخاص القطاع في التوظيف عملية في التمييز
درست ھیومن رایتس ووتش مئات الوظائف الشاغرة على مختلف المواقع اإللكترونیة والصحف العمومیة، بما في 

للعمالة المؤھلة في ذلك الوظائف المعلنة على "إیران تالنت"، أحد مواقع البحث عن عمل األكثر شعبیة بالنسبة 
. في العدید من الحاالت، تفضل إعالنات التوظیف بشكل واضح 2016القطاع الخاص بین مایو/أیار وسبتمبر/أیلول 

المرشحین الذكور في مجاالت العلوم، التكنولوجیا، الھندسة، والریاضیات. في المقابل، العدید من الوظائف الموجھة 
سكرتیرات، أو غیرھا من الوظائف اإلداریة. الوظائف في مجال األعمال  إلى النساء ھي مناصب مساعدات، أو

 التجاریة، مثل المبیعات أو التسویق، كانت معلنة بشكل عام لكل من الذكور واإلناث.
 

سبتمبر/أیلول  19وظیفة شاغرة مفتوحة فحصتھا ھیومن رایتس ووتش وحددت األنثى كجنس مفضل في  66من بین 
وظیفة شاغرة  19منھا على أنھا مناصب "متخصصة". أما الباقي فھي إداریة، منھا  12فقط ، یمكن تصنیف 2016

إعالنا عن مناصب شاغرة لتوظیف سكرتیرات على موقع "ھمشھري" اإللكتروني  176لتوظیف سكرتیرات. من 
للنساء. في صراحة تفضیلھا  173)، ذكر 2016سبتمبر/أیلول  20(موقع شھیر للبحث عن وظائف) في یوم واحد (

وظیفة  55إعالنا  نصت صراحة على تفضیل الرجال على موقع إیران تالنت في الیوم نفسھ،  58المقابل، من بین 
 كانت فنیة وتقنیة.

 
یشیر تحلیل ھیومن رایتس ووتش لإلعالنات عن الوظائف أیضا إلى أن بعض الشركات والفروع األجنبیة اتبعت 

المثال، ذكرت شركة محاماة سویسریة في إعالن عن عمل محلي أنھا تفضل  أنماطا تمییزیة مماثلة. على سبیل
توظیف سكرتیرة، في حین ذكرت شركة اتصاالت فرنسیة أنھا تفضل ذكرا لمنصب مدیر مشروع إقلیمي. عندما ُسئل 

                                                 
 .2016مایو/أیار  9الھاتف مع روزبھ (اسم مستعار)،  ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر 96
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لى لماذا ینشر فقط إعالنات تشغیل إناث كسكرتیرات في شركتھ، قال علي، رئیس مجلس إدارة شركة إعالنات ع
االنترنت، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یعتقد أن "وجود نساء كسكرتیرات سیخلق واجھة ألطف لشركتھ. من المھم 

 97بالنسبة لنا أن نبعث بھذه الصورة لزبائننا واتصاالتنا الخارجیة".
 

منتشرة على نطاق  تشیر تجارب النساء اللواتي تمت مقابلتھن ألجل ھذا التقریر إلى أن مثل ھذه الممارسات التمییزیة
عاما من مدینة طھران: "أنا مھندسة میكانیكیة، تمت مقابلتي  26واسع. قالت نغمھ، وھي امرأة تبلغ من العمر 

لمنصب في حقول الغاز والنفط اإلیرانیة في میناء أسالویة (حیث توجد منطقة بارس الخاصة للطاقة االقتصادیة). قال 
  98م أحبوني حقا، لكنھم ال یریدون توظیف امرأة للذھاب إلى الحقول".لي الشخص الذي أعرفھ في الشركة إنھ

 
عاما وعمل في مشاریع بناء خارج طھران، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ ال  30قال بوریا، وھو مھندس مدني عمره 

"ال أعتقد أن  نساء یعملن في المكتب. 4أو  3توجد نساء في مواقع البناء التي یعمل بھا. في الوقت ذاتھ لدى شركتھ 
  99إلى بیئة [العمل]".‘ تعقیدات’اإلدارة كانت حریصة جدا على توظیف النساء. أعتقد أنھم شعروا أن ذلك سیضیف 

 
غیاب إطار قانوني شامل في ھذا المجال یسمح لفرق الموارد البشریة بإرساء ممارسات توظیف تمییزیة بصراحة، 

ادرات فردیة أو سیاسات الشركة. نیوشا، مدیرة الموارد البشریة في وھي ممارسة تؤخذ في الحسبان فقط من قبل مب
إحدى أكبر شركات التأمین في إیران، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا حاولت ضمان أن تكون المناصب مفتوحة 

للمدیر  لكال الجنسین في شركتھا. "وبما أنھ ال یوجد قانون یحظر اإلعالن عن [تفضیالت] الجنس، فإن األمر متروك
لضمان المساواة بین الجنسین. وانطالقا من عمل [سابق] مع منظمات دولیة، اھتممت بعمق بضمان المساواة بین 

  100الجنسین في مكان العمل. لم یستغرق وقتا طویال بالنسبة للشركة لتعتاد على وجود نساء مدیرات مثل الرجال".
 

 العام القطاع في التوظيف ممارسات في التمييز
في  .أل آالف الوظائف في القطاع العام عبر امتحانات تدیرھا إدارة التقییم، المعروف بالفارسیة باسم "سنجش"تُم

، وحدت إدارة روحاني امتحانات الدخول إلى عدة وكاالت حكومیة، وبدأت إجراء امتحانات 2015أبریل/نیسان 
إعالنا عن مناصب شاغرة لالمتحانات الثالثة  7026شاملة لمراكز الفروع التنفیذیة. حللت ھیومن رایتس ووتش 

بالمئة من إعالنات الوظائف  60األخیرة الماضیة إلى الوظائف العمومیة. كانت نتیجة ھذا التحلیل أنھ في حوالي 
الشاغرة، التي راجعتھا ھیومن رایتس ووتش، تم التعبیر بشكل واضح عن تفضیل الرجال. غالبیة اإلعالنات عن 

التي راجعتھا ھیومن رایتس ووتش، مخصصة حصریا للرجال دون أي مبرر. في االمتحان األول مناصب إداریة، 
إعالنا عن مناصب شاغرة في  2649بالمئة من  80، اقتصرت على الرجال أكثر من 2015الذي قُدم في مایو/أیار 

 بالمئة من وظائفھا للرجال. 96وكاالت معینة، مثل وكالة الضرائب، التي خصصت 
 

تحلیل ھیومن رایتس ووتش أن توزیع الوظائف تحسن بشكل طفیف في االمتحان الثاني الذي نظمتھ الحكومة  یظھر
إعالن عن مناصب شاغرة، خصصت أكثر من  2545. ومع ذلك، في االمتحان الثالث، من 2016في مارس/آذار 

 بالمئة منھا حصرا للرجال. 46
 

                                                 
 .2016مایو/أیار  7ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع علي (اسم مستعار)،  97
 .2016مایو/أیار  18ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع نغمھ (اسم مستعار)،  98
 .2016أكتوبر/تشرین األول  5مستعار)،  ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع بوریا (اسم 99

 .2016مایو/أیار  8ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع نیوشا (اسم مستعار)،  100
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علم الحكومة من قبل شھیندخت موالوردي، نائبة الرئیس لشؤون المرأة  نُقلت ھذه الممارسات التمییزیة ألول مرة إلى
، أّجل الرئیس روحاني االمتحان للتحقیق في التمییز 2016یولیو/تموز  31في  2015.101واألسرة في أبریل/نیسان 

  103ورحبت كتلة النساء البرلمانیات بھذه الخطوة. 102الواضح ضد المرأة في سوق العمل.
 

توحة مناصب مف مجموع
 لكال الجنسین 

مناصب مفتوحة 
 للنساء

مناصب مفتوحة 
 للرجال

وظائف شاغرة في امتحانات 
   104التوظیف الشاملة

2649  493 )18.6 
 بالمئة) 

 80.3( 2127 بالمئة)  1( 29
 بالمئة) 

أول امتحان توظیف شامل في القطاع 
 الحكومي 

1832  911 )49.7 
 بالمئة) 

 48.3( 885 بالمئة)  2( 36
 بالمئة) 

ثاني امتحان توظیف شامل في 
 القطاع الحكومي

2545  1067 )41.95 
 بالمئة) 

 46.3( 1179 بالمئة)  11.85( 299
 بالمئة) 

ثالث امتحان توظیف شامل في 
 القطاع الحكومي

  
قطاع الحكومة. في ال تقتصر الممارسات التمییزیة في التوظیف في القطاع العام على االمتحانات الشاملة في 

 618منصبا، فُتح  1435، من بین ما مجموعھ 2015الوظائف الشاغرة التي أعلنتھا مؤسسة الضمان االجتماعي عام 
منصبا  566فقط فُتحت حصرا للنساء. فتحت مؤسسة الضمان االجتماعي  151منصبا حصرا للرجال، في حین أن 

ي المحافظات في جمیع أنحاء البلد عن مستویات مماثلة من للرجال والنساء. ویكشف تحلیل للمناصب الشاغرة ف
 التمییز ضد المرأة في القطاع العام.

 
، نشرت 2014یولیو/تموز  9لم یقتصر التمییز في الحصول على عمل على ممارسات التوظیف في القطاع العام. في 

مایو/أیار  11طھران الذي انعقد في "وكالة أنباء جمعیة التالمیذ" (بانا)  صورة لمالحظات من اجتماع محافظة 
. أظھرت المالحظات أن البلدیة طلبت من المدیرین الكبار والمتوسطین توظیف الرجال فقط ككتّاب إداریین 2014

، أكد فرزاد خالفي، 2014یولیو/تموز  13في  105(سكرتیر)، وطابعین، ومدیري مكاتب، وعاملي ھاتف، الخ.

                                                 
أبریل/نیسان  7"موالوردي: التدقیق في الممارسات التمییزیة في امتحانات التوظیف" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  101

2015،http://www.isna.ir/news/94011805022/  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
(تم /http://www.isna.ir/news/95050105915، 2016یولیو/تموز  31"روحاني أّجل امتحانات التوظیف" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء،  102

 ).2017ینایر/كانون الثاني  9االطالع في 
 ،2016أغسطس/آب  2ترحب بتأجیل امتحانات التوظیف" (الفارسیة)، تابناك، "الكتلة النسائیة في البرلمان  103

 http://www.tabnaktehran.ir/fa/news/270909/  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 ). 2017ن الثاني ینایر/كانو 9(تم االطالع في  http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=11م استقاء األرقام من موقع سنجش، ت 104
http://www.pana.ir/Pages/News-، 2014یولیو/تموز  9"تمییز جنسي في بلدیة طھران" (الفارسیة)، وكالة بانا لألنباء،  105

236351%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB
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ود المالحظات في مقابلة مع "وكالة أنباء العمل اإلیرانیة" (إیلنا)، مدعیا أن مسؤول إعالمي في بلدیة طھران، وج
في  106العمل كمساعد إداري أو سكرتیر "طویل ویستھلك الوقت"، وبالتالي فقد اتخذ القرار من أجل "راحة المرأة".

وزارة العمل إلى بلدیة ، نشرت وسائل إعالم إیرانیة رسالة بعثھا نائب الشؤون الدولیة في 2014یولیو/تموز  28
نصت الرسالة على وجھ التحدید على أن "الشروط" الواردة في  107طھران یطلب فیھا من المكتب إلغاء الممارسة.

الملخص المكتوب تنتھك التزامات إیران بمكافحة التمییز بموجب اتفاقیات منظمة العمل الدولیة وتشكل انتھاكا لحقوق 
ة، نفت بلدیة طھران أن تكون قد أصدرت في أي وقت مضى مثل ھذا األمر، وردا على ھذه الرسال 108اإلنسان.

 109واتھمت وزارة العمل بتردید ادعاءات وسائل إعالم أجنبیة.
 

 والترقيات اإلدا�ية المناصب في التوظيف في المرأة ضد التمييز
كمدیرات ومشرفات. في حین أن بعض یتعین على النساء اإلیرانیات الصراع ضد القوالب النمطیة المجتمعیة للعمل 

الوظائف اإلداریة لدیھا تفضیالت جندریة واضحة (تفضل عادة الرجال)، ترى العدید من النساء اللواتي تمت مقابلتھن 
عاما، وھي  29أن فرصھن في تعیینھن مدیرات أو ترقیتھن إلى ھذا المنصب تقلصت أكثر بسبب جنسھن. قالت ثریا، 

ة شركة بناء في قزوین: "شعرت أن في شركتنا العائلیة على النساء أن  یبذلن جھدا مضاعفا امرأة ساعدت في إدار
إلثبات أنفسھن عندما یتعلق األمر باألدوار اإلداریة. نتوقع من النساء أن یبرھّن عن التزامھن وجدیتھن بدرجة أكبر 

 110بكثیر من الرجال".
 

مل، أن النساء یُعتبرن أقل جدیة من الرجال في القوى العاملة. أكد العدید من األشخاص، أرباب عمل وباحثین عن ع
التصور أن المرأة ھي الراعیة األولى والمسؤولة عن األعمال المنزلیة یجعلھا أقل جاذبیة من بین المرشحین لوظائف 

لتھم لـ ھیومن تتطلب ساعات عمل ال یمكن التنبؤ بھا ومستویات أعلى من المسؤولیة. قال العدید من الذین تمت مقاب
رایتس ووتش إن النساء العازبات مفضالت في أماكن عملھن على المتزوجات ألن أصحاب العمل یعتقدون أنھ 

بإمكانھن االلتزام بالعمل لساعات أطول. قال علي، مدیر تنفیذي إیراني: "أحاول أن أكون مرنا مع موظفيَّ وأتفھم 
  111العلیا للنساء ھي األمور العائلیة، فال یمكنني ترك شركتي بین أیدیھن".القیود التي یواجھونھا. لكن بما أن األولویة 

                                                 
%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7

%D9%86_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8
%B1_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B
1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D

8%B1%DB%8C_.aspx 2016أغسطس/آب  16ي (تم االطالع ف.( 
ة)، وكالة إیلنا "المعاون اإلعالمي في البلدیة في حدیث إلى إیلنا: إزاحة النساء من المناصب اإلداریة في البلدیة كان من أجل رفاه السیدات" (الفارسی 106

 ، 2014یولیو/تموز  13لألنباء، 
 http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-

47/185707-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D
8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF
%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8
%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE

%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF,  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 ، 2014یولیو/تموز  28"رسالة وزیر العمل إلى بلدیة طھران إللغاء اإلجراءات األخیرة للفصل بین الجنسین" (الفارسیة)، خبر أونالین،  107

http://www.khabaronline.ir/detail/36736,0  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 السابق. 108
 ، 2014یولیو/تموز  28"رد فعل البلدیة على رسالة وزارة العمل" (الفارسیة)، شرق،  109

 http://sharghdaily.ir/News/40204/  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
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عانت بعض المدیرات من صعوبات في عملھن من موظفین ذكور. قالت ثریا: "بصفتھا المدیرة المسیّرة للشركة، كان 
حراس [ذكور] على والدتي الذھاب إلى عدة مواقع بناء للتفاوض على صفقات مع مدیري المشاریع، لكن كان أي 

 112وعمال [ذكورا] یمنعونھا من دخول المواقع. كان علیھا حرفیا االلتفاف علیھم للدخول".
 

قال عدد من المدیرین وأرباب العمل لـ ھیومن رایتس ووتش إن الشركات أقل میال إلى توظیف النساء في المناصب 
لشركة تؤخذ على محمل الجد. أشارت فاریبا، التي العلیا التي تمثل المؤسسة خارجیا بسبب التصور الذي قد ال یجعل ا

عملت كممثلة لمقاول مستقل لدى محافظة خارج طھران، إلى الضغط الذي تعرضت لھ ألن العدید من المسؤولین 
العمومیین الذین تعاملت معھم في مھنتھا لم یرغبوا في التعامل مع امرأة. "أحتاج إلى الذھاب إلى المحافظة من أجل 

لكن المدیر الذي كنت بحاجة إلجراء حدیث معھ كان یرفض ببساطة االجتماع بي، ویھاتف رئیسي لیقول مشروعي، 
  113لھ إنھ من األفضل أن یسیّر المشروع رجل".

 
قالت نساء كثیرات لـ ھیومن رایتس ووتش إنھن ال یشعرن بأن لھن فرصا متساویة للترقیة في شركات أرباب العمل. 

في شركة استشاریة في طھران في منصب متوسط: "غالبا ما أثیر إعجاب مدیري من خالل  تقول صفورا، التي تعمل
النقاط التي أطرحھا حول البرمجة، لكن نادرا ما تتاح لي فرصة المشاركة في عملیة صنع القرار. طلب مني مدیري 

لیست فكرة جیدة ألنھ ناٍد مرة الحضور لشرح نقاطي في اجتماع، لكنھ تراجع على الفور عن اقتراحھ، قائال إنھا 
  114للرجال".

 
تشعر مریم، التي اجتازت امتحانا للتوظیف في بنك في طھران، أنھ في حین أن رؤساءھا حكموا علیھا حسب مزایاھا 

عندما وظفوھا في البدایة، فإنھا لم تعد تتصور فرصة للترقي في منصبھا. "یتم التعامل معنا على قدم المساواة 
وبالمثل،  115أدنى، لكن عندما یتعلق األمر بالترقیة ال تتم أبدا ترقیة النساء إلى مناصب إدارة". كموظفین من درجة

قالت شبنم، وھي صحفیة تغطي القضایا االجتماعیة لمنشور مستقل، إن النساء في مجالھا نادرا ما یصبحن مدیرات 
عمل المرأة في محافظتھا، تشاركھا  نیغار، صحفیة أخرى أجرت أبحاثا عن 116تحریر أو رئیسات تحریر للجرائد.

ھذا االعتقاد، مشیرة إلى وجود عدد قلیل جدا من النساء في ھیئات تحریر الجرائد اإلیرانیة، حتى المنشورات 
 117المحلیة.

 

 متساوٍ  عمل عن األجر في المساواة في الحق انتهاكات
ساوي، غیر أن عدة تقاریر تشیر إلى أن أجر یتضمن القانون اإلیراني أحكاما بشأن األجر المتساوي عن العمل المت

من قانون العمل على أن یتم دفع نفس األجر  38المرأة في الواقع أقل من أجر الرجل في سوق العمل. تنص المادة 
من قانون  49للرجال والنساء الذین یؤدون عمال ذا قیمة متساویة في مكان عمل تحت نفس الظروف، و تشترط المادة 

لشركات الملزمة بقانون العمل وجوب تحدید فئة التصنیف التي تقع فیھا كل وظیفة وتقدیم تقریر عن العمل على ا

                                                 
 . 2016مایو/أیار  5ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع ثریا (اسم مستعار)،  112
 .2016مایو/أیار  11لة عبر الھاتف مع فاریبا (اسم مستعار)، ھیومن رایتس ووتش، مقاب 113
 .2016مایو/أیار  11ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع صفورا (اسم مستعار)،  114
 .2016مایو/أیار  24ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع مریم (اسم مستعار)،  115
 .2016مایو/أیار  28شبنم (اسم مستعار)،  ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع 116
 .2016أغسطس/آب  10ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع نیغار (اسم مستعار)،  117
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موظفا اتباع بروتوكول تصنیف  50على أماكن العمل التي لدیھا أكثر من  118الرواتب والفوائد وفقا لتلك الفئة.
  119الوظائف.

 
بالمئة أقل من الرجال عن  41أن النساء یتقاضین  2016م مع ذلك، یقدر التقریر العالمي عن الفجوة بین الجنسین لعا

وفقا لتقریر موقع إیران تالنت  120مرات أكثر من النساء. 5.79العمل المتساوي، وأن الرجال بشكل عام یكسبون 
بالمئة أقل  23ألف مشارك، تتقاضى النساء  36، والذي أنجز على عینة تتكون من 2015 السنوي بشأن الرواتب لعام

بالمئة بالنسبة للوظائف  28بالمئة، و  36الرجال. الفجوة في الدخل في مناصب إداریة ھي أعلى، في حدود من 
المصنفة في خانة "خبیر". في حین ال توجد إحصاءات رسمیة متاحة للعموم عن التفاوت في الدخل بین الرجال 

اده، استشاریة لدى وزیر الرعایة االجتماعیة والنساء، اعترف عدد من المسؤولین بھذه التفاوت. قال سھیلة جیلودرز
إنھ "وفقا للقانون، یجب أن  2015یونیو/حزیران  21وعضوة سابقة في البرلمان، لوكالة أنباء العمال اإلیرانیة في 

یتلقى العمال الذكور واإلناث راتبا متساویا، لكن في الممارسة العملیة، في كثیر من الحاالت، یدفع أرباب العمل 
  121اث ما یصل إلى ثلث الحد األدنى القانوني لألجر".لإلن

 
قالت نساء ومدیرات عملن لشركات كبیرة في إیران لـ ھیومن رایتس ووتش إن النساء المشغالت ھناك یحصلن على 

نفس رواتب الرجال. ومع ذلك، قال العدید منھن إنھ عندما یتعلق األمر بالمستحقات (مثل العمل اإلضافي والمكافآت)، 
یتلقى الرجال معاملة أفضل. قالت نیلوفر، التي عملت لدى شركة في القطاع العام في طھران، لـ ھیومن رایتس ووتش 

إنھا تتلقى أقل من زمالئھا الرجال عندما یتعلق األمر بالمكافآت والعمل اإلضافي. "من الناحیة النظریة، لدینا الراتب 
اتفقت مریم، وھي  122أكثر في راتبھم عند إضافة المستحقات". األساسي نفسھ، لكن الرجال في الواقع یكسبون

محاسبة، مع ھذا الرأي، موضحة أن "یمكنك زیادة دخلك بشكل مھم إذا كنت تعملین ساعات أكثر، لكن العمل 
یبدو أن مبرر ھذه الممارسة یرتكز على التحیز الواضح من قبل  123اإلضافي یقتصر على الرجال في البنك".

المدیرین الذكور بشأن المرأة العاملة. یقول علي، رئیس مجلس إدارة شركة صغیرة، إن سبب إعطائھ األولویة 
للرجال أثناء الزیادات في األجور والفوائد، ھو أنھ یدرك أن علیھم أن یصرفوا على أسرھم، على عكس النساء 

 124اللواتي یحتفظن بالمال [من أجل إنفاقھن الخاص] إذا كن یردن ذلك"."
 

                                                 
 (الفارسیة)، موقع وزارة العمل،  39و 38) المادتین 1990قانون العمل ( 118

 http://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/kar, 2017الثاني ینایر/كانون  7(تم االطالع في.( 
  http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/dastoorolamal/dastoorco"قوانین وزارة العمل" (الفارسیة)، موقع وزارة العمل،  119

 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في 
120 Iran Profile, The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum,  

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/,  :2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 ، 2015یونیو/حزیران  21"النساء العامالت یتقاضین أقل بثلث مقارنة بالرجال" (الفارسیة)، وكالة إیلنا لألنباء،  121

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-
9/285233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8
%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A
D%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D

8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF,  تم)
 ).2017ینایر/كانون الثاني  9االطالع في 
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عاما وتعیش فى طھران: "في مجال عملي، ھناك فرق واضح في  35قالت نیایش، وھي محاسبة تبلغ من العمر 
دما وأضافت: "التمییز واضح جدا أیضا عن 125األجور بین الرجال والنساء عندما یتعلق األمر بالوظائف اإلداریة".

یتعلق األمر بفوائد الضمان االجتماعي. العدید من أرباب العمل یرفضون توفیر التأمین الصحي [للنساء]، بمبرر أنھن 
 126لسن في حاجة إلیھ".

 

 الحماية من التحرش الجنسي غياب
بالتحرش الجنسي  تعترف منظمة العمل الدولیة ولجنة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

في مكان العمل باعتباره شكال من أشكال التمییز. وذكرت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولیة في دراستھا 
أن "التحرش الجنسي یقوض المساواة في مكان العمل عن طریق  111بشأن االتفاقیة رقم  1996الخاصة لعام 

ھ یضر المؤسسة من خالل إضعاف األساس الذي تقوم علیھ عالقات العمل التشكیك في سالمة األفراد ورفاه العمال؛ إن
حددت اللجنة كذلك التحرش الجنسي على أنھ "أي إھانة أو مالحظة، نكتة، تلمیح، تعلیق  127ویضعف اإلنتاجیة".

تبعات بشكل غیر مناسب على لباس الشخص، أو جسده، أو سنھ، أو وضعھ العائلي، إلخ؛ وأي تعاط فوقي أو أبوي لھ 
جنسیة تقوض الكرامة؛ وأي دعوة أو طلب غیر مرحب بھ، صراحة أو ضمنا، مصحوب بتھدیدات أم ال؛ وأي نظرة 

فاحشة أو أي لفتة أخرى مرتبطة بالممارسة الجنسیة؛ وأي اتصال جسدي ال لزوم لھ مثل اللمس، أو المداعبات، أو 
تحدید جمیع أشكال التحرش الجنسي بشكل واضح  طلبت اللجنة من الحكومة اإلیرانیة 128القرص أو االعتداء".

  129وحظرھا، بما في ذلك المقایضة وبیئة التحرش العدائیة في العمل".
 

، أكدت اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على الحاجة إلى تشریعات بشأن التحرش 2016العام 
عامل للمضایقات البدنیة والعقلیة، بما في ذلك التحرش الجنسي.  الجنسي، فنصت على أنھ "ینبغي أالّ یتعّرض أي

وینبغي أن تتضمن التشریعات، من قبیل قوانین مكافحة التمییز وقانون العقوبات وقانون العمل، تعریفا واسعا 
نس للمضایقة، مع اإلشارة صراحةً إلى التحرش الجنسي وغیره من أشكال المضایقة، مثل المضایقة على أساس الج
واإلعاقة والعرق والمیل الجنسي والھویة الجنسانیة وحمل صفات الجنسین. ویحبَّذ وضع تعریف محدد للتحرش 

 130الجنسي في مكان العمل، وینبغي أن تجّرم التشریعات التحرش الجنسي وتعاقب علیھ، حسب االقتضاء".
 

أماكن عملھن، وحددت اللواتي قابلناھن،  في -أغلبھا لفظیة  -ذكرت عدة نساء أشكاال مختلفة من التحرش الجنسي 
خاصة في القطاع العام، مكاتب األمن، التي تطبّق "القواعد األخالقیة" في الشركة، على أنھ القسم الذي یتلقى 

                                                 
 .2016أغسطس/آب  11ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع نیایش (اسم مستعار)،  125
 السابق. 126
127 ey on the application of Convention No. 111 on Discrimination in Employment Committee of Experts: Special surv

and Occupation http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1996-83-4B).pdf  
 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في 

 السابق. 128
129 iscrimination (Employment and D, 104th ILC session (2015) EACR Observation (adopted 2014, publishedC

Occupation) Convention, 1958 (No. 111) Islamic Republic of Iran (Ratification: 1964). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CO

DE:3192151,en. 
 7) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة (المادة 2016(23اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم  130 

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة)،
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZV
QfoUYY19kME5pOqRbao%2bukBbnbjYWH75JtMMqwczbjKBSTvnO5gk43BMcM86rHmEllRPOBHNjjcAGmlINy

7bPsC  2017مایو/أیار  18(تم االطالع في .( 
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الشكاوى حول التحرش. ومع ذلك، وبسبب وجود وصمة عار اجتماعیة تُلصق بالضحایا وانعدام الثقة في مكاتب 
اح النساء لنقل الشكاوى إلى رب عملھن. وكثیرا ما ال یكّن على درایة باآللیات واإلجراءات األمن كمؤسسة، ال ترت

القائمة لإلبالغ عن مثل ھذه االنتھاكات. قال أرباب العمل وموظفون تمت مقابلتھم لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم لم 
 یكونوا على علم بأیة سیاسات مناھضة للتحرش الجنسي في شركاتھم.

 
د أیة إشارة إلى التحرش الجنسي في القانون اإلیراني. ومع ذلك، یعاقب القانون على الجماع باإلكراه ("الزنا ال توج

بالعنف") مع امرأة باإلعدام بموجب قانون العقوبات اإلیراني، ویمكن أیضا إحالة التقبیل و"ممارسة الحب"، إن تم 
الرئیس لشؤون المرأة واألسرة یستعد لتقدیم مشروع قانون على الرغم من أن مكتب نائبة  131بالقوة، على المحكمة.

شامل لحمایة النساء من العنف إلى البرلمان، لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید أي جھد لمنع التحرش في 
  132أماكن العمل.

 
قالت إنھ ُمنح  تتذكر فاریبا أن في مؤسسة القطاع العام التي عملت معھا عن قرب، اتھم موظف باغتصاب سكرتیرتھ.

إجازة مدفوعة األجر فقط ألن العدید من الناس اكتشفوا ذلك. "كان أول شيء أن المرأة تركت المؤسسة وتحدث عنھا 
الجمیع كما لو أنھا المذنبة. في نھایة المطاف، عندما انتشرت الشائعات وبدأ الجمیع یتحدثون عن ذلك، منح المدیر 

  133على وضع األشیاء تحت البساط".إجازة، لكن كل جھد المؤسسة ارتكز 
 

انزعجت ستاره، التي تعمل مندوبة مبیعات، عندما قال لھا مدیرھا، ولزمیلتھا، أن علیھما قبول دعوة زبون لتناول 
العشاء بعد ساعات العمل. وأوضحت ستاره: "بصراحة، لم تعتقد زمیلتي أن من المناسب قبول دعوة الزبون لتناول 

عمل، ولكن مدیرنا أصر على أننا یجب أن نكون منفتحتین للقاء الزبائن بعد ساعات العمل، قائال العشاء بعد ساعات ال
  134إنھ لن یحدث لي شيء إن [خرجنا] مع رجل إلى مطعم بعد ساعات العمل".

 
 ، نشرت شینا شیراني، مذیعة تلفزیونیة في ھیئة "إذاعة وتلفزیون الجمھوریة اإلسالمیة"2016فبرایر/شباط  6في 

الرسمیة، تسجیال صوتیا لمدیرھا یطلب منھا الدخول في عالقة جنسیة معھ. وقالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا نقلت 
سنوات التي قضتھا في المؤسسة عدة حوادث التحرش إلى مكتب األمن في الھیئة، لكن الرد كان دائما بأن  8خالل 

إنھا لم تغادر عملھا خالل ھذا الوقت ألن مدیرھا "ساعدني علیھا تغییر سلوكھا لتجنب التعرض للتحرش. وقالت شینا 
 دائما في المؤسسة" واستقالت في نھایة المطاف من وظیفتھا بعد أن طلب منھا ممارسة الجنس معھ.

 
 اللباس انونالتمييز بناء على ق

العمل. ویُفھم قانون الزي النساء في إیران ملزمات بارتداء الحجاب اإلسالمي في األماكن العامة، بما في ذلك أماكن 
النساء اللواتي  135اإللزامي من قبل المجتمع على أنھ لباس فضفاض والمندیل الذي ترتدیھ بعض النساء المسلمات.

                                                 
، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي، 140و 224) (الفارسیة)، المادتان 2013"قانون العقوبات اإلسالمي" ( 131

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002  2016نوفمبر/تشرین الثاني  3(تم االطالع في.( 
 ، 2016أبریل/نیسان  4ن"، موقع المجلس األعلى لحقوق اإلنسان، "موالوردي: سیتم تقدیم مشروع القانون الشامل لحمایة النساء إلى البرلما 132

 http://www.humanrights-iran.ir/news-49806.aspx 2016أغسطس/آب  7(تم االطالع في.( 
 .2016مایو/أیار  11ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع فاریبا (اسم مستعار)،  133
 .2016أغسطس/آب  8ف مع ستاره (اسم مستعار)، ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھات 134
135 , Syracuse, New Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women WritersMilani, Farzaneh ( 1992),

York: Syracuse University Press, Pages 34-37. 
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یظھرن بدون الحجاب الذي یتوافق مع تفسیر السلطات للحیاء في األماكن العامة، یمكن أن یعاقبن بالسجن لمدة تصل 
 136إلى شھرین أو غرامة.

 
ادا إلى الحق في حریة الدین ومبادئ عدم التمییز، حتى یستطیع رب العمل أن یطلب من الموظفین االلتزام بزي استن

إلزامي معین في مكان العمل، یجب أن یكون ھناك مبرر موضوعي لھذا المعیار. حثت لجنة خبراء منظمة العمل 
ائق أمام عمل المرأة، بما في ذلك الزي الدولیة إیران مرارا على "اتخاذ تدابیر ملموسة للتصدي ألیة عو

  137اإللزامي".
 

أكدت جمیع النساء اللواتي تحدثن إلى ھیومن رایتس ووتش أنھن یشعرن أنھن عرضة لمعاییر تعسفیة وتمییزیة عندما 
 یتعلق األمر بالزي. قالت سعیدة، التي عملت في مؤسسة حكومیة لعدة سنوات: "اخترت ارتداء التشادور في األماكن

 138العامة. كان ذلك إیماني، ولكن بقیت أتعرض لمضایقات من قبل حراس األمن بسبب لون مالبسي".
 

تشعر المحامیات، بشكل خاص، أنھن مستھدفات عندما یذھبن إلى المحاكم نیابة عن موكلیھن. رغم عدم وجود شرط 
اكم تطلب من المحامیات اللواتي یمثلن ارتداء التشادور في المحكمة، قالت عدة نساء لـ ھیومن رایتس ووتش إن المح

أمام المحاكم ارتداء التشادور. قالت إحدى المحامیات، مرضیة، لـ ھیومن رایتس ووتش: "علیك فقط ارتداء الحجاب 
ساعات  8[في المحكمة] ، لكن، وألنني لم أرتد التشادور، لم یسمح لي الحراس بالدخول إلى المحكمة بعد السفر لمدة 

 139من طھران".
 

عاما، تجربة مماثلة. قالت "كنت  40وبالمثل، روت مرجان، إحدى العامالت في مستشفى عمومي تبلغ من العمر 
عاما. لكني ما زلت مستشارة، ولیس موظفة، ألن مكتب األمن لم  10رئیسة الممرضات في جناحنا في المستشفى لمدة 

 140یوافق على طریقة لباسي في العمل".
 

التعسفیة على وظائف القطاع العام. قالت صفورا، وھي موظفة في شركة خاصة، بصوت مستاء: ال تقتصر القیود 
"نحن مطالبات بااللتزم بالمبادئ اإلسالمیة. في حین أن الرجال یرتدون بشكل مریح قمصانا قصیرة األكمام، عقدت 

أكد من أن النساء ال یضعن الماكیاج اإلدارة، وكلھم رجال، اجتماعا الشھر الماضي في الشركة، وقررت أنھ ینبغي الت
 142وأضافت: "كیف سمحوا ألنفسھم بالجلوس واتخاذ قرار حول مظھرنا في غیابنا؟ ھذا مھین!" 141أثناء العمل".

 
بینما قالت أغلبیة اللواتي تمت مقابلتھن إنھن یتعرضن لضغوط التباع قواعد لباس أكثر محافظة، اشتكت بعضھن من 

، تعرضن لضغوط من قبل أرباب عملھن الرتداء لباس أكثر تحررا، ورأوا أن حریتھن في أنھن، على العكس من ذلك
اختیار الزي لم یُحترم. قالت سعیدة: "تقدمت بطلب للحصول على وظیفة في شركة خاصة للھندسة المعماریة، لكن لم 

                                                 
 .638)، مالحظة على المادة 1996قانون العقوبات اإلسالمي ( 136
  انظر: 137

 ILO Expert Committee Comments on Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 
(No. 111) - Iran, Islamic Republic of (Ratification: 1964), 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2555956. 
 .2016مایو/أیار  4س ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع سعیدة (اسم مستعار)، ھیومن رایت 138
 .2016مایو/أیار  4ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع مرضیة (اسم مستعار)،  139
 .2016مایو/أیار  25ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع مرجان (اسم مستعار)،  140
 .2016أغسطس/آب  9الھاتف مع صفورا (اسم مستعار)،  ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر 141
 السابق. 142
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ذھب في بعض األحیان یعجبھم ارتدائي للحجاب، حتى في فضاء خاص". وذكرت سھماز مشكلة مشابھة، قائلة: "أ
 إلى العمل بعد دروسي في الجامعة، وفي كل مرة یؤكد مدیري أن علّي ارتداء مانطو أضیق وأقصر".

 

 المتعلق بالحمل التمييز
سعى القانون اإلیراني إلى إطالة اإلجازة مدفوعة األجر لألمھات، ولآلباء إلى حد أقل بكثیر، ولكن ھذا الحكم القانوني 

 ایة فعالة لوظیفة العمال الذین أخذوا إجازة.فشل في ضمان حم
 

یوما كإجازة أمومة مدفوعة األجر. إذا دفعن، ھن أو أزواجھن، خالل  90وفقا لقانون العمل اإلیراني، للنساء الحق في 
رة، یوما، سیتلقین ثلثي رواتبھن خالل تلك الفت 60السنة السابقة على والدة الطفل، مساھمة التأمین لمدة ال تقل عن 

رفع قانون لتشجیع الرضاعة الطبیعیة ولحمایة األمھات المرضعات  143التي تدفعھا مؤسسة الضمان االجتماعي.
، أقر البرلمان قانونا یسمح 2013في عام  2006.144أشھر في عام  6، و1995أشھر في عام  4إجازة األمومة إلى 

أبوة لآلباء. مع ذلك، ال یتضمن ھذا القانون أحكاما أشھر ومنح أسبوعین كإجازة  9للحكومة برفع إجازة األمومة إلى 
محددة لحمایة الموظفین ضد الطرد أو خفض الرتبة بسبب أخذ إجازة، كما لم یشمل فرض عقوبات على أرباب العمل 

أشھر. ومع ذلك، ذكرت  9الذین یتخذون مثل ھذه التدابیر. وافقت الحكومة أیضا على الئحة ترفع إجازة األمومة إلى 
أشھر، على ما یبدو بسبب  9ائل إعالم إیرانیة أن عددا قلیال فقط من الوكاالت الحكومیة رفع إجازة األمومة إلى وس

آالف شكوى لدى  5، قدمت أكثر من 2015وفقا لصحیفة ھمشھري، اعتبارا من مایو/أیار  145النقص في المیزانیة.
، أصدرت 2015مایو/أیار  12في  146زة أمومة.محكمة القضاء اإلداري من قبل نساء یطالبن بتسعة أشھر كإجا

 12في  147أشھر كإجازة أمومة. 9محكمة القضاء اإلداري رأیا موحدا تطلب فیھ من القطاع العام منح المرأة 
أشھر إجازة أمومة لألمھات وأسبوعین لآلباء یشمل أیضا  9، أكدت المحكمة أن االلتزام بمنح 2016یولیو/تموز 

أشھر إجازة أمومة لألمھات  9، أقر البرلمان تشریعا یمنح 2017ینایر/كانون الثاني  11في  148القطاع الخاص.
مع ذلك، نقض مجلس الشورى اإلجازة المقترحة لآلباء، مما  149وأسبوعین لآلباء كجزء من خطة التنمیة السادسة.

الحقة واإلجراءات القضائیة في خلق أیام فقط. فشلت أیضا ھذه القوانین ال 3أدى إلى تقلیصھا من قبل البرلمان إلى 
حمایة فعالة للوظیفة بالنسبة للعمال الذین أخذوا إجازة. تشیر أبحاث ھیومن رایتس ووتش إلى أن العدید من شركات 

 أشھر فقط كإجازة أمومة. 6القطاع الخاص ال تزال تمنح 

                                                 
 . www.tamin.ir/file/file/6175من قانون الضمان االجتماعي (الفارسیة)،  68المادة  143
 ) (الفارسیة)، 1995"قانون لتعزیز الرضاعة وحمایة األمھات المرضعات" ( 144

http://www.gmu.ac.ir/images/Bajestan/shabake/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%A
7%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/%D8%AF%D8%B3%D
8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7/%D9%82%D8%A7%

D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C.pdf  
 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في 

 ،2016أبریل/نیسان  15"إصالح قانون زیادة فترة إجازة األمومة: أسباب وراء عدم تطبیق القانون" (الفارسیة)، مھر لألنباء،  145
http://www.mehrnews.com/news/2534232/  2017ینایر/كانون الثاني  7(تم االطالع في.( 

، 2015مایو/أیار  19أشھر" (الفارسیة)، ھمشري أونالین،  9مھدیھ تقوي راد، "ضمان إجازة أمومة  146
http://www.hamshahrionline.ir/details/295504 2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 

 ، 2015مایو/أیار  12(الفارسیة)، موقع المحكمة اإلداریة،  أشھر" 9إلى  6"رأي المحكمة اإلداریة: توحید الرأي حول زیادة مدة إجازة األمومة من  147
 http://www.divan-edalat.ir/show.php?pasge=ahoshow&id=9740  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 

 ،2016یولیو/تموز  12اإلداریة، " (الفارسیة)، موقع المحكمة 19/4/1392-ھـ46527ت/92091من تعمیم مجلس الوزراء رقم  1"عدم إبطال البند  148
http://divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9929 2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 

 ، 2017ینایر/كانون الثاني  17"إجازة والدة أسبوعین لآلباء" (الفارسیة)، ھمشري أونالین،  149
 http://www.hamshahrionline.ir/details/358856  2017مارس/آذار  9(تم االطالع في.( 

 
 



 

  36                                             “للرجال نادٍ ”

رادات في مؤسسة الدولة للضمان ، قال محمد حسن زودا، وكیل الشؤون التقنیة واإلی2015یولیو/تموز  31في 
ألف (حوالي  145ألف من أصل  47االجتماعي، في مقابلة مع إیسنا، إنھ وفقا للدراسات التي أجرتھا المؤسسة، 

مع  150أشھر، طردھن أرباب العمل لدى عودتھن. 6الثلث) من النساء اللواتي أخذن إجازة األمومة القانونیة، ومدتھا 
لومات عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن ھذه المسألة. أعرب زودا عن مخاوف من أن زیادة ذلك، لم یقدم زودا أیة مع

مدة إجازة األمومة یمكن أن یؤثر سلبا على فرص عمل المرأة، لكنھ لم یقل شیئا عن غیاب أحكام لحمایة الوظیفة 
 بموجب القانون.

 
رأة واألسرة، بأن النساء یفقدن وظائفھن اعترفت أیضا شھیندخت موالوردي، نائبة رئیس الجمھوریة لشؤون الم

شكوى في األسبوع من  20إنھا تستقبل " 2014مایو/أیار  25ألخذھن إجازة أمومة. وقالت لوسائل إعالم محلیة في 
 151نساء فقدن وظائفھن بعد أخذ إجازة أمومة".

 
مومة، لكنھم أعربوا عن قلق بشأن أید أرباب العمل والمدیرون الذین تحدثوا إلى ھیومن رایتس ووتش مفھوم إجازة األ

أشھر، خوفا من أن یضطروا إلى توظیف عدد أقل من النساء. أكد علي: "ال یمكنني ببساطة  9رفع مدة اإلجازة إلى 
أشھر. شركتي صغیرة". أشار مرجان إلى أنھ یوجد "نقص في عدد الموظفین في القطاع  9ترك منصب شاغرا لمدة 

حصول على وظیفة بغض النظر عن جنسھ، لكن على مدى العامین الماضیین لدینا الطبي بحیث ألي شخص فرصة ال
شعور متزاید بأن المرأة لیست منتجة بالنسبة لنا. یتم توظیفھن من قبل المستشفى ویذھبن في إجازة طویلة لتربیة 

 152أطفالھن. ال یمكننا ترك تلك المناصب شاغرة، ولیس لدینا المال لتوظیف عامل مؤقت".
 

حین أن أحكام منظمة العمل الدولیة تمنح عادة إجازة األبوة للمرأة، تقر التوصیات األخیرة للمنظمة بأنھ "یجب أن في 
تكون للوالدین إمكانیة، في غضون الفترة التي تلي مباشرة إجازة األمومة، الحصول على إجازة (إجازة أمومة)، من 

إجازة األبوة ھي خطوة مھمة نحو االعتراف  153ة العمل".دون التخلي عن العمل ومع الحقوق الناتجة من حمای
بالمسؤولیة المشتركة لكل من األمھات واآلباء في تربیة أبنائھم، والرابط بین المساواة في المنزل والمساواة في مكان 

في سوق منح إجازة لكال الوالدین یمكنھ أن یلعب دورا حاسما في حمایة الوظائف لكل من النساء والرجال  154العمل.
العمل المدفوع األجر أثناء والدة الطفل وبعدھا، ویسھم أیضا في دعم المساواة بین الجنسین فیما یتعلق بتوزیع العمل 

 155غیر مدفوع األجر في المنزل.
 

بینما أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولیة إلى أھمیة الترتیبات الالزمة لمساعدة العمال على التوفیق بین 
من الحكومة اإلیرانیة "تقییم وتكییف اإلجراءات قید النظر بغیة التأكد  2013العمل واألسرة، طلبت العام مسؤولیات 

                                                 
 ، 2015یولیو/تموز  31الف امرأة بعد أن أخذن إجازة األمومة!" (الفارسیة)، إیسنا،  47"طرد  150

 http://www.isna.ir/news/94050904492/ 2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 ، 2014مایو/أیار  25"شكوى حول طرد نساء بسبب أخذ إجازة أمومة" (الفارسیة)، تابناك،  151

 http://www.tabnak.ir/fa/news/403047/,  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 .2016مایو/أیار  25ھیومن رایتس ووتش، مقابلة عبر الھاتف مع مرجان (اسم مستعار)،  152
/ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---)، 1981( 165العمل الدولیة رقم  توصیة منظمة 153

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r165_ar.pdf توصیة بشأن مراجعة توصیة حمایة  - 191؛ أنظر أیضا التوصیة رقم
 .)2000حزیران /یونیو 15(جنة القانون الدولي ، اعتمدت في جنیف، الدورة الثامنة والثمانون لل1952األمومة، 

154 Report of the ILO Committee on Gender Equality: International Labour Conference, 98th Session, 2009 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_105119.pdf. 

155 s Fathers: A ’R, van der Gaag N, Greene M, Kaufman M, and Barker G (2015). State of the WorldLevtov 
MenCare Advocacy Publication. Washington, DC: Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, and 

the MenEngage Alliance 
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من أنھا في الواقع لن تعزز  األدوار التقلیدیة والنمطیة، بما في ذلك أن النساء وحدھن مسؤوالت عن األسرة أو أنھ 
ا یحد عملیا بشكل أوسع من وصولھن إلى سوق ینبغي أن یقتصر عملھن على أنواع معینة من الوظائف، مم

طلبت اللجنة أیضا من الحكومة "تقییم ومعالجة تأثیر التشغیل والعقود المؤقتة على فوائد التوظیف  156العمل".
 157واستحقاقات المرأة، بما في ذلك بسبب عدم تجدید ھذه العقود عندما تصبح المرأة حامال".

 

 ر الضررجبالمفاوضة الجماعية والوصول إلى 
 العمالية واالتحادات الجمعيات تكوينالقيود المفروضة على ح�ية 

یمكن لالتحادات العمالیة أن تلعب دورا ھاما في الترافع من أجل حقوق العامالت. مع ذلك، تؤثر الحكومة بقوة في 
 االتحادات العمالیة في إیران، مما یحد من فعالیة تمثیلھا لمطالب القوى العاملة.

 
الدستور اإلیراني بالحق في حریة تكوین الجمعیات والتجمع السلمي، بشرط أال تناقض "أسس االستقالل، یعترف 

لكن عملیا، یقید قانون العمل عمل  158والحریة، والوحدة الوطنیة، والقیم اإلسالمیة، وأساس الجمھوریة اإلسالمیة".
 بطة بالحكومة.النشطاء، كما أن المنظمات الوحیدة التي تعمل بترخیص رسمي مرت

 
وفقا لقانون العمل اإلیراني، یمكن تمثیل العمال فقط بأحد األنواع الثالثة التالیة من منظمات العمال: مجلس العمل 

كل األنواع الثالثة من المنظمات لدیھا صالحیة الترافع من أجل  159اإلسالمي، أو جمعیة مھنیة، أو ھیئة ممثلة للعمال.
حقوق العمال ومصالحھم، لكن مجلس العمل اإلسالمي ھو المنظمة األكثر شیوعا وتأثیرا، كما یمكن إنشاؤه في 

 160عامال، ولھ صالحیة التدخل في نزاعات العمل بسبب إنھاء العقد. 35الشركات بأكثر من 
 

المنظمات، على المرشحین االلتزام بالدستور ونظریة "والیة الفقیھ"، وأال تكون لھم سوابق  لشغل مناصب في ھذه
في حین أنھ یتم فحص المرشحین  161جنائیة، وأال یكون لھم أي سجل بشأن عضویة في أحزاب سیاسیة محظورة.

العمل اإلسالمي من قبل  للجمعیات المھنیة ولممثلي العمال من قبل مكاتبھا الداخلي، یتم فحص المرشحین لمجلس
بموجب قانون العمل، یمكن  162مجلس یتضمن مسؤولین من وزارة العمل، وھو ما یمس باستقاللیة ھذه المنظمات.

 للقائد األعلى تعیین ممثلین في أي من منظمات العمل كما یرى مناسبا.
 

                                                 
156 d 2013, published 103rd ILC session (2014), Discrimination (Employment and adopte -Observation (CEACR) 

Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran, Islamic Republic of (Ratification: 1964) 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3148594 

157 adopted 2013, published 103rd ILC session (2014), Discrimination (Employment and  -servation (CEACR) Ob
Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran, Islamic Republic of (Ratification: 1964) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3148594 
 ).1989، (كما تم تعدیلھ في 26دستور إیران، المادة  158
 ).1990، (131قانون العمل، المادة  159
) (الفارسیة)، موقع مجلس أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي 1985"قانون إنشاء مجالس العمل اإلسالمیة"،( 160

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022. 
)؛ قانون إنشاء ھیئات تمثیل 2010)؛ "قانون إنشاء الجمعیات المھنیة وواجباتھا وإجراءات عملھا (1985مجالس العمل اإلسالمیة"، ("قانون إنشاء  161

    ).2009وإجراءات عملھا ( العمال وواجباتھا
) (الفارسیة)، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي 1985( 2"قانون إنشاء مجالس العمل اإلسالمیة"، المادة  162

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022. 
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شارك المجلس أیضا في مجالس "المجلس اإلسالمي األعلى للعمل" یمثل إیران في منظمة العمل الدولیة. كما ی
الحكومة المتعلقة بالعمل، مثل "ھیئات التشخیص"، لجان فض المنازعات، ولجان الضمان االجتماعي. وللمجلس 

اإلسالمي األعلى للعمل ممثلین أیضا في "المجلس األعلى للعمل"، وھو ھیئة تقترح تشریعات، وسیاسات، ومبادئ 
 توجیھیة إلزامیة للشركات.

 
عمال في إیران" ھي كیان یعمل بترخیص من وزارة الداخلیة. وتنسق أیضا األنشطة بین جمعیات مجالس "دار ال

، تم تأسیس "الجمعیة الوطنیة للنساء العامالت" تحت مظلة دار العمال للمرافعة عن 2002عام  163العمل اإلسالمیة.
 164في االقتصاد. حقوق العامالت وردم الھوة بین المرأة والرجل فیما یتعلق بمشاركتھن

 
على مدى العقد الماضي، حاول العمال اإلیرانیون التجمع في مجموعات مستقلة عن ھذه الجمعیات للدفاع عن حقوق 

العمال. وتشمل ھذه المجموعات "نقابة عمال شركة حافالت طھران والضواحي"، "نقابة عمال ھفت تابھ لقصب 
لطات بالمضایقات المتكررة، واالستدعاء، واالعتقاالت، واإلدانة السكر"، و"االتحاد الحر لعمال إیران". ردت الس

  165ضد العمال المنتسبین لھذه وغیرھا من االتحادات العمالیة المستقلة.
 

على مدى سنوات الثالث الماضیة، استھدفت السلطات أیضا أعضاء في نقابات مسجلة مثل جمعیة المعلمین بسبب 
ي، األمین العام السابق لھذه الجمعیة، وھو معتقل حالیا في سجن إیفین في یقضي إسماعیل عبد 166نشاطھم السلمي.

 167سنوات بتھمة "الدعایة ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ ضد األمن القومي". 6طھران، حكما بالسجن لمدة 
 

 التمييز ضد إجراءات فعالة للشكاوىغياب 
تعتبر مجالس العمل اإلسالمیة فاعال رئیسیا فیھا، تحت إشراف یتضمن قانون العمل اإلیراني آلیة لتسویة المنازعات، 

وزارة العمل. عملیا، من المحتمل أن تكون ھذه اآللیة أساسیة لحصول النساء على الحمایة من مختلف أشكال التمییز 
بشكل فعال  في مكان العمل.  لكن، وبسبب غیاب البیانات المتاحة للجمھور، لیس واضحا إلى أي مدى توفر ھذه اآللیة

 حلوال للنساء المتضررات من التمییز.
 

من قانون العمل، ال یمكن لصاحب عمل أن ینھي عقد عامل لسوء السلوك، ما لم یحصل على موافقة  27وفقا للمادة 
من قانون العمل، ینبغي أن تحل النزاعات بین  157من أحد مجالس العمل اإلسالمیة أو ھیئة عمل مشابھة. وفقا للمادة 

ب العمل والعامل أو المتدرب، التي تنشأ عن تنفیذ قانون العمل واللوائح األخرى ذات الصلة بالعمل، أوال من خالل ر
المصالحة. إذا فشل الطرفان في الوصول إلى توافق، یمكن البت في القضیة من خالل ھیئات تسویة المنازعات على 

                                                 
 ).2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في  /http://mworkerhouse.ir/home/about"مقدمة عن دار العمال في إیران"، دار العمال،  163
  ،2013أبریل/نیسان  28"النساء العامالت یعانین من التمییز الخفي" (الفارسیة)، مھر خانھ،  164

http://mehrkhane.com/fa/news/6523/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF
%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8

%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF,  16(تم االطالع في 
 ).2016دیسمبر/كانون األول 

، 2013أبریل/نیسان  30الحكومة تتجاھل حقوق العمال"، ھیومن رایتس ووتش، بیان صحفي،  –"إیران  165
https://www.hrw.org/ar/news/2013/04/30/249535 . 

، 2015سبتمبر/أیلول  23"على إیران اإلفراج عن معلمین مع بدایة العام الدراسي"، ھیومن رایتس ووتش، بیان صحفي،  166
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/23/281531 . 

، 2016آذار مارس/ 24"إیران تحرم المحتجزین من التمثیل القانوني"، ھیومن رایتس ووتش، بیان صحفي،  167
https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/24/288073 . 
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ن القواعد اإلجرائیة. تتم اإلجراءات على مرحلتین، تشمل م 164من قانون العمل اإلیراني و  157أساس المادتین 
"ھیئة التشخیص" في المرحلة األولى، ولجنة تسویة المنازعات في مرحلة االستئناف. كل األحكام الصادرة عن ھیئة 

التشخیص یمكن الطعن فیھا خالل مرحلة "تسویة المنازعات". یمكن للعاملین في المؤسسات الحكومیة أیضا تقدیم 
 168شكوى أمام المحكمة بشأن المسائل المتعلقة بالعقد والمستحقات.

 
ھناك حالیا عدة آالف من النزاعات العمالیة رھن التحكیم في النظام القانوني اإلیراني، لكن لیس واضحا العدد 

ثر شیوعا المرفوع من قبل النساء. یشیر خبراء السوق المحلیة إلى أن النزاعات حول الراتب والمستحقات ھي األك
و مارس/آذار  2014وفقا لوكالة "مھر" لألنباء، قُدمت في الفترة ما بین مارس/آذار 169بین أرباب العمل والموظفین.

شكوى أمام ھیئات تسویة المنازعات، أكثر من نصفھا نابع من خالفات حول الراتب  934131، 2015
 170والمستحقات.

 
. تم 27مل إلزالة شرط موافقة مجلس العمل اإلسالمي من المادة ، حاولت الحكومة تعدیل قانون الع2012منذ عام 

 2012.171دیسمبر/كانون األول  3تقدیم مشروع القانون لتعدیل قانون العمل ألول مرة من قبل إدارة أحمدي نجاد في 
ثل ، قدمت إدارة روحاني مجددا مشروع قانون بمقتضیات مماثلة تلغي شرط موافقة مم2016یونیو/حزیران  20في 

وبعد انتقادات عارمة من قبل نشطاء حقوق العمل، ذكرت وسائل إعالم  172العمل إلنھاء عقد عامل لسوء السلوك.
، أن علي ربیع، وزیر العمل، طالب رسمیا بإعادة مشروع القانون من 2017ینایر/كانون الثاني  18إیرانیة یوم 

 173البرلمان.
 

 يميز ضد المرأة في سوق العملقانون  مشروع
مدى السنوات الخمس الماضیة، أعادت الحكومة اإلیرانیة ھیكلة سیاساتھا فیما یتعلق بإدارة السكان، وذلك بھدف  على

زیادة النمو السكاني. ونتیجة لھذا الھدف الدیموغرافي الجدید، أدخلت عدة تشریعات تمیز ضد المرأة من أجل تعزیز 
د من ھذه المشاریع قدمت إلى البرلمان السابق، لكن البرلمان دورھا األساسي كأم مسؤولة عن تربیة األطفال. العدی

، لدیھ القدرة على المضي قدما واعتماد مشاریع القوانین ھذه أیضا. أعلنت كتلة 2016الجدید، الذي ُشكل في مایو/أیار 
 174ت تشریعیة.النساء البرلمانیات أنھا تھدف إلى جعل تشغیل النساء أولویة، لكنھا لم تقدم حتى اآلن أي مقترحا

 

                                                 
(تم االطالع في  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/853390"قانون إنشاء محكمة العدل اإلداریة، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي،  168

 ). 2017ینایر/كانون الثاني  9
 ،2015أكتوبر/تشرین األول  27العمل؟" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء، "ما سبب الخالف بین العمال وأصحاب  169

 http://www.isna.ir/news/94080501982/ 2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 ألف نزاع في مكان العمل" (الفارسیة)، مھر لألنباء، 943ألف شكوى حول الرواتب،  555"تفاصیل  170

http://www.mehrnews.com/news/3667052  2017ینایر/كانون الثاني  7(تم االطالع في.( 
 ، 2012دیسمبر/كانون األول  3تقدیم مشروع قانون، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي (الفارسیة)،  171

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/824528?fk_legal_draft_oid=824526  2017ینایر/كانون الثاني  26(تم االطالع في.( 
 ،2016یونیو/حزیران  20تقدیم مشروع قانون (الفارسیة)، قاعدة بیانات مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي،  172

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/982978  2017ینایر/كانون الثاني  26(تم االطالع في.( 
، 2017ینایر/كانون الثاني  18"رسالة وزیر العمل السترداد القانون" (الفارسیة)، صحیفة قانون،  173

http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/20072/  2017ینایر/كانون الثاني  26(تم االطالع في.( 
 11القتصادي للنساء والفتیات" (الفارسیة)، وكالة األنباء خبر أونالین، "أبرز أولویات نساء المجلس العاشر تشكیل قسم للعمل وریادة األعمال لتحسین ا 174

 ). 2017مارس/آذار  23(تم االطالع في  http://www.khabaronline.ir/detail/544761/society/family، 2016 یونیو/حزیران
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، قالت شھیندخت موالوردي في مؤتمر أن مكتبھا أعد خطة لتوفیر فرص عمل 2016دیسمبر/كانون األول  5في 
مستدامة للمرأة، مع إعطاء األولویة لخریجات الجامعات وربات البیوت، وقدم مشروع القانون إلى المجلس األعلى 

 على مشروع الخطة.لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من االطالع  175للتوظیف.
 

 خاصة شروط مع النساء عمل ساعات لتقليصقانون 
بالنسبة للنساء اللواتي ھن ربات  36إلى  40، أقر البرلمان تشریعا للحد من ساعات العمل من 2016مایو/أیار  10في 

اإلعاقة الشدیدة أو أسرھن، أو اللواتي لدیھن أطفال تحت سن السادسة، أو اللواتي لدیھن أطفال أو زوج من ذوي 
مرض غیر قابل للعالج. سابقا، شھیندخت موالوردي، نائبة رئیس شؤون المرأة واألسرة، قالت لـ إیسنا إن جھد 

مكتبھا لتعمیم اإلعفاء على الرجال في ظروف مماثلة قد رفض من قبل اللجنة االجتماعیة في البرلمان. وافق مجلس 
. وألن ھذا ال ینطبق على الرجال، فإن تخفیض ساعات 2016بر/أیلول سبتم 19الشورى على مشروع القانون في 

عمل النساء (بینما یحصلن على نفس التعویض) قد یؤدي بأرباب العمل إلى تفضیل توظیف الرجال بسبب انخفاض 
السلبیة  التكالیف. حذر عدد من نشطاء حقوق المرأة وخبراء السوق اإلیرانیة في وسائل اإلعالم اإلیرانیة من اآلثار

 176المحتملة لھذا المشروع في تعمیق تھمیش النساء وسط القوى العاملة في إیران.
 

 لسكان واألسرة"ل ةالتميز الشامل خطة"
عضوا في البرلمان مشروع قانون بعنوان "الخطة الشاملة المتیاز السكان  50، قدم 2013مایو/أیار  27في 

إیجابیة  ا، الذي ال یزال أمام البرلمان، یشمل عدة مجموعاتواألسرة". على الرغم من أن مشروع القانون ھذ
فیزیة لتشجیع الزواج واإلنجاب، فإنھ یشمل أیضا أحكاما تمییزیة مثل إنشاء تراتبیة للتوظیف في القطاعین العام وتح

بقیة في من مشروع القانون، على الشركات إعطاء األس 9والخاص على أساس الجنس والحالة الزوجیة. وفقا للمادة 
التعاقد على النحو التالي: الرجال المتزوجون الذین لدیھم أطفال؛ الرجال المتزوجون بدون أطفال؛ والنساء اللواتي 

من مشروع القانون أیضا التعاقد مع أفراد غیر متزوجین لحیازة منصب أكادیمي  10تحظر المادة  177لھن أطفال.
كن لمؤسسة تعلیمیة النظر في التعاقد مع مرشح غیر متزوج. كما سنوات. فقط في حالة غیاب مرشح مؤھل یم 5لمدة 

یلزم مشروع القانون المحامین بالتوسط في النزاعات العائلیة لتفضیل المصالحة، بما في ذلك من خالل تقدیم حوافز 
ازة من مشروع القانون من إج 24مالیة، ما یقوض قدرات المرأة على الطالق. لتسھیل اإلنجاب، ترفع المادة 

 سنوات بعد والدة الطفل. 5أشھر، ویسمح بوقت للراحة لمدة تصل إلى  9الرضاعة الطبیعیة للنساء لمدة 
 

                                                 
إجرائیة للتوظیف المستدام للنساء" (الفارسیة)، موقع رئاسة -ة"موالوردي في جلسة لجمعیة النساء المسلمات لتطویر الفكر: تمت صیاغة ورقة سیاسی 175

 ). 2017مایو/أیار  12(تم االطالع في  http://www.president.ir/fa/86797، 2016دیسمبر/كانون األول  5الجمھوریة، 
 ،2016أبریل/نیسان  4"ناشطة في حقوق النساء قلقة من تخفیض ساعات عمل النساء" (الفارسیة)، وكالة إیلنا لألنباء،  176

 http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-
9/358571-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9
%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7

%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84  ؛2017ینایر/كانون الثاني  27(تم االطالع في( 
، 2016یولیو/تموز  23"تخفیض ساعات عمل النساء ھل یفیدھن أم یضرھن؟" (الفارسیة)، وكالة إیسنا لألنباء، 

http://www.isna.ir/news/95050100782/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%
AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86

%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9
%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86 

 ). 2017مایو/أیار  18(تم االطالع في 
زوجات فیما یتعلق بالوظائف التي یكون فیھا حضور المرأة ضروریا، ستعطى األولویة للنساء المتزوجات اللواتي لدیھن أطفال مقارنة النساء المت 177

 .اللواتي لیس لدیھن أطفال
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دیسمبر/كانون األول  1أثارت األحكام التمییزیة ضد المرأة ردود فعل بین المسؤولین والناشطین اإلیرانیین. في 
من مشروع القانون، مشیرة إلى أنھما  10و 9دتین ، انتقدت شھیندخت موالوردي األحكام التمییزیة في الما2016

وفي أعقاب االنتقادات، صوتت لجنة الصحة في البرلمان ضد  178تتعارضان مع الغرض من مشروع القانون.
 179، لكن من الممكن إعادة إدراج أحكامھما في مشروع القانون خالل مداوالت البرلمان.10و 9المادتین 

 
 ع النمو السكانيمنع تراجو الوالداتخطة �يادة 

، أقر البرلمان اإلیراني بأغلبیة ساحقة مشروع قانون للحد من تنظیم األسرة، بما في ذلك 2014أغسطس/آب  10في 
من مشروع قانون "زیادة الوالدات ومنع تدني النمو  1المادة  180من خالل حظر أشكال دائمة من وسائل منع الحمل.

السكاني" تحظر "كل العملیات الجراحیة التي تجرى ألغراض منع الحمل بشكل دائم إال في الحاالت التي تھدد 
ن وقد أعید مشروع القانون م 181أیضا "أي إعالن لمنع الحمل والحد من اإلنجاب". 2الصحة البدنیة". وتحظر المادة 

قبل مجلس الشورى إلى البرلمان نظرا لغیاب الوضوح بشأن اإلجراءات العقابیة على انتھاك القانون، وال یزال قید 
 182الدرس في البرلمان.

 
إذا أقر مشروع القانون، فإن من شأنھ أن یقیّد بشكل كبیر الحصول على خدمات تنظیم األسرة، والتراجع عن اآلثار 

. یمكن أن تؤدي ھذه القیود إلى تزاید الحمل غیر المرغوب فیھ بالنسبة 1988اإلیراني لعام اإلیجابیة لبرنامج األسرة 
للنساء، مما یؤثر سلبا على قدرتھن على اتخاذ القرار بشأن البقاء في القوى العاملة، وتعریضھن للخطر بطرق أخرى 

 مثل اإلجھاض غیر اآلمن.
 

 والحجاب الحشمة" قدسيةلحماية " خطة
عضوا في البرلمان مشروع قانون لمكافحة "معارضي قدسیة الحجاب".  36، قدم 2014بر/تشرین األول أكتو 8في 

من مشروع القانون للوكاالت التنفیذیة بمعاقبة الموظفات اللواتي ال یلتزمن بـ "الحجاب اإلسالمي" مع  2تسمح المادة 
نص مشروع القانون أیضا على أال یختلط عمل اقتطاع یصل إلى ثلث راتبھن، طیلة مدة تتراوح بین شھر وسنة. وی

لیال)، باستثناء بعض المھن التي  10صباحا إلى  7النساء مع الرجال، وأن یقتصر على ساعات العمل المعتادة (من 
 تحتاج إلى إناث یعملن خارج ھذه األوقات.

 
لقانون، سیقوي رب العمل لدرجة یتضمن مشروع القانون قیودا تمییزیة على حق المرأة في العمل. إذا أقر مشروع ا

 .لیس فقط مضایقة الموظفات الختیارھن شكل لباسھن، ولكن أیضا معاقبتھن على ذلك
  

                                                 
 ، 2013دیسمبر/كانون األول  1عازبات" (الفارسیة)، مھر لألنباء، "نائبة الرئیس تعارض إزالة أولویة توظیف النساء ال 178

http://www.mehrnews.com/news/2186017/  2017ینایر/كانون الثاني  27(تم االطالع في.( 
ألسرة" (الفارسیة)، مھر "ناشطات في حقوق النساء یعارضن إزالة أولویة توظیف النساء العازبات: الحكومة تتابع إزالة مادتین من مبادرة امتیاز ا 179

 ).2017ینایر/كانون الثاني  27(تم االطالع في  http://www.mehrnews.com/news/2261655،2014مارس/آذار  29لألنباء، 
 ، 2014یونیو/حزیران  9"مشروع قانون لزیادة الوالدات ومنع تدني النمو السكاني"،  180

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/889995  2017ینایر/كانون الثاني  9(تم االطالع في.( 
 السابق. 181

182 , Amnesty International” s Sexual and Reproductive Rights in Iran,’You Shall Procreate, Attacks on Women“
March 11, 2015, 

 https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/1111/2015/en/  2017ینایر/كانون الثاني  10(تم االطالع في.( 
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 شكر وتنويه
 

نائب مدیر راجع التقریر  .تھث ھذا التقریر وكتبابحأجرت تارا سبھري فار، باحثة إیران في ھیومن رایتس ووتش، أ
 بیغوم، باحثة بقسم حقوق المرأة. و روثنا في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا،

 
 . برامجقسم التوم بورتیوس، نائب مدیر راجعھ أیضا أجرى كالیف بالدوین، مستشار قانوني، المراجعة القانونیة. 

 
أن نعرب عن امتناننا أیضا لتقریر. ونود ھذا ابحث وتحلیل  وادعم نیذنود أن نشكر كل من األفراد والمنظمات ال

 .خالل ھذا البحثتحدثوا إلینا  ینلجمیع الذ
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 : رسالة إلى البرلمان اإليرانيI لحقالم
 
 
 

 2017مارس/آذار  14
 

 السید علي الریجاني 
 رئیس البرلمان 

 في إیران   الجمھوریة اإلسالمیة
  

 نسخة إلى: السیدة بارفانھ صالحشوري
 رئیسة الكتلة النسائیة في البرلمان

 في إیران   الجمھوریة اإلسالمیة 
 

 أصحاب السعادة، 
 

نكتب إلیكم ألن "ھیومن رایتس ووتش" تعمل على إصدار تقریر في األشھر المقبلة عن القیود القانونیة 
والتمییز ضد النساء اإلیرانیات في سوق العمل. نود أن نطلعكم، قبل صدور التقریر، على نتائجنا األولیة 

بأي تعلیقات، بما في ذلك  إلتاحة مجال لتبادل المعلومات والھواجس قبل النشر. نطلب منكم تزویدنا
. نأمل أن یمھد ھذا الحوار 2017أبریل/نیسان  8إجابات عن األسئلة في نھایة ھذه الرسالة، بحلول 

 واإلشراك الطریق لجھود البرلمان والحكومة اإلیرانیة لضمان المساواة االقتصادیة للنساء. 
 

عاما. في  20ل العالم ألكثر من وثقت ھیومن رایتس ووتش التمییز ضد النساء في بلدان عدة حو
، نشرنا تقریرا عن سیطرة نظام وصایة الرجل في المملكة العربیة السعودیة على 2016یولیو/تموز 

، تقریرا یوثق المشاكل التي واجھتھا 2011حیاة النساء وانتھاكھ العدید من حقوقھن. بالمثل، نشرنا، العام 
یات المتحدة األمریكیة نتیجة غیاب اإلجازة المدفوعة األجر القوة العاملة، ال سیما النساء، في الوال

 والدعم لألسر في إطار العمل.
 

تشیر اإلحصاءات المتوفرة للعموم أن إیران قد حققت تحسینات ملحوظة في حق النساء في التعلم 
ن، في والصحة على مدى العقود األربعة الماضیة. زاد معدل التحاق النساء في الجامعات إلى أن أصبح

 ، یمثلن أغلبیة الطالب المقبولین على مستوى البكالوریوس.2009
 

على الرغم من أداء النساء المثیر لإلعجاب في التعلیم العالي، إال أن مشاركتھن في القوى العاملة 
اإلیرانیة ال تزال أقل بكثیر من نسبة مشاركة الرجال. تُظھر اإلحصاءات أیضا أن النساء واجھن معدل 

 ، وھو ضعف معدل نظرائھن الذكور.2013بالمئة في عام  20یبلغ حوالي  بطالة
یبین بحث ھیومن رایتس ووتش أن القوانین المحلیة اإلیرانیة تمیز بشكل مباشر ضد حصول النساء 
على المساواة في فرص العمل، بما في ذلك تقیید المھن التي یمكن للنساء العمل بھا، وحرمانھن من 

یة في القوى العاملة. یظھر البحث فشل الحكومة، في بعض المجاالت، في فرض القوانین المنافع المتساو
المقررة لوقف التمییز الشائع من قبل أصحاب العمل ضد النساء. كما أن الحكومة أوجدت حمایة قانونیة 

 غیر كافیة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· جوهانسبورغ·جنيف· شيكاغو·بروكسيل·برلين· بيروت· أمستردام  · با�يس·يورك نيو · نيروبي 

 �يورخ- واشنطن·تورنتو· طوكيو-فرانسيسكو سان
 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلمى فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 جو ستورك، نائب المدیرة
  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 بیرنشتاینروبرت 

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 مصطفى تلیلي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیر االتصاالات
 باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 د البشریةفرانسیس سینا، مدیر الموار
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 التمییز القانوني ضد النساء:   )1(
 

القانون اإلیراني أن الزوج ھو معیل األسرة، وھو وضع یمنحھ السیطرة على خیارات زوجتھ االقتصادیة. على یعتبر 
من القانون المدني على أن للزوج الحق في منع زوجتھ من العمل في مھن معینة بأمر  1117سبیل المثال، تنص المادة 

لزوج أو الخطیب منح موافقة خطیة للنساء لكي یُسمح من المحكمة، ویظھر بحثنا أن بعض أصحاب العمل یطلبون من ا
اتھامات، بشكل منتظم،  لھن بالعمل. قال محامون لـ ھیومن رایتس ووتش إن النساء یواجھن خالل إجراءات الطالق

 من أزواجھن بالعمل دون الحصول على موافقتھم أو في وظائف یعتبرونھا غیر مناسبة.
 

ت السفر اإلیراني موافقة الزوج لحصول المرأة المتزوجة على جواز السفر للمغادرة من قانون جوازا 18تقتضي المادة 
إلى الخارج، كما أنھ یستطیع منعھا من السفر في أي وقت (حتى لو كان لدیھا جواز سفر). قال بعض أصحاب العمل 

نتیجة القلق وعدم الیقین الذي الذین تمت مقابلتھم إنھ من غیر المحتمل توظیف النساء في مناصب تتطلب السفر المكثف 
 تسببھ ھذه القوانین التمییزیة. 

 
تمیز قوانین الضمان االجتماعي اإلیرانیة ضد المرأة في حقھا بالحصول على بعض المنافع، مثل العالوات األسریة، 

أن تثبت أن وتفضل مكافأة الرجال المتزوجین واآلباء. ولكي تكون المرأة مؤھلة للحصول على تعویض نقدي، علیھا 
من  148زوجھا عاطل عن العمل أو أنھ من ذوي االحتیاجات الخاصة أو أنھا الوصي الوحید على أوالدھا. تلزم المادة 

قانون العمل أصحاب العمل تأمین عمالھم بموجب قانون الضمان االجتماعي، كما یمكن للعائلة المضمونة الحصول 
یعتبر الرجل معیل األسرة، وعائلة  1936إال أن القانون المدني لعام  على تأمیل صحي من مؤسسة الضمان االجتماعي.

 المرأة العاملة ال یمكنھا أن تستفید من ضمانھا إال إذا كان زوجھا عاطال عن العمل أو من ذوي االحتیاجات الخاصة.
 

ت الذي یمكن لزوجة الرجل وأوالده یمتد التمییز المتعلق بالمستحقات لیشمل ما تتركھ المرأة لعائلتھا بعد وفاتھا. ففي الوق
 الحصول على جزء من راتبھ بعد وفاتھ، ال یحق لزوج المرأة المضمونة الحصول على نفس المستحقات. 18ما دون الـ 

 
 غیاب فرض قوانین ضد التمییز في سوق العمل  )2(

 
تشمل عملیة التوظیف في حظر یحظر قانون العمل اإلیراني التمییز ضد المرأة في مكان العمل، إال أن الحكومة ال 

التمییز. تبین البیانات المتاحة للعموم أن أصحاب العمل في القطاعین الحكومي والخاص فضلوا توظیف الرجال على 
النساء في حاالت متعددة، ال سیما الوظائف التقنیة واإلداریة. یقوم أصحاب العمل في القطاعین العام والخاص روتینیا 

ل للموظفین المحتملین عند اإلعالن عن الوظائف الشاغرة، مستندین إلى معاییر تعسفیة وتمییزیة. بتحدید الجنس المفض
نرحب بقرار نائبة الرئیس والرئیس روحاني بتأجیل الجولة الثالثة من امتحانات الدخول الشاملة لمناصب السلطة 

في القطاع العام وھي خطوة رحبت بھا كتلة للتحقیق في التمییز الواضح ضد المرأة  2016التنفیذیة في یولیو/تموز 
 النساء البرلمانیات.

 
یبین بحثنا أن النساء اإلیرانیات یحاربن الصور النمطیة االجتماعیة التي تعرقل عملھن كمدیرات ومشرفات. ففي حین 

د من النساء أن بعض الوظائف اإلداریة لھا تفضیالت جندریة واضحة (یتم عادة تفضیل الرجال على النساء). العدی
 اللواتي تمت مقابلتھن رأین أن فرصھن في العمل أو الترقیة كمدیرات ھي أقل بسبب جنسھن. 

 

ـ ھیومن رایتس ووتش إنھم لم یكونوا على علم بأي سیاسات ضد التحرش  قال المدیرون والموظفون الذین تمت مقابلتھم ل
الت تحرش جنسي. إضافة إلى ذلك، أعربت اللواتي الجنسي في مكان عملھم، في حین أفادت عدة نساء عن حدوث حا

أجریت معھن المقابالت بشكل متكرر عن سأمھن من قواعد اللبس التمییزیة. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید 
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أي جھد لمنع التحرش في أماكن العمل بالرغم من استعداد "مكتب نائبة الرئیس لشؤون المرأة واألسرة" لتقدیم مشروع 
 ن شامل إلى البرلمان لحمایة النساء من العنف. قانو

 
 التمییز المرتبط بالحمل  )3(

 
نرحب بالجھود التي تبذلھا الحكومة لتوفیر إجازة أمومة لتسعة أشھر وإجازة أبوة ألسبوعین لكل الموظفین والعاملین 
في القطاعین العام والخاص. إال أننا نشعر بالقلق إزاء غیاب أحكام محددة لحمایة تنفیذ القانون، خاصة الحمایة من إنھاء 

ذه اإلجازة، وعدم فرض جزاءات على أصحاب العمل الذین یتخذون مثل ھذه الخدمة أو خفض الرتبة نتیجة أخذ مثل ھ
 التدابیر العقابیة التي یمكن أن تضر مشاركة المرأة في القوة العاملة. 

 
 آلیة حل النزاعات العمالیة في إیران   )4(

 
ة فاعلة أساسیة، تحت یتضمن قانون العمل اإلیراني آلیة لتسویة النزاعات، حیث تكون "مجالس العمل اإلسالمیة" جھ

إشراف وزارة العمل. ھذه آلیة تُمّكن النساء من الحصول على الحمایة من مختلف أشكال التمییز في أماكن العمل. إال 
 أن فعالیة ھذه اآللیة في إنصاف النساء اللواتي تعرضن للتمییز غیر واضحة. 

 
 العمل التشریع المعلق الذي یمكن أن یؤدي إلى تھمیش المرأة في سوق  )5(

 
نشعر بالقلق أیضا إزاء مشاریع القوانین المعروضة حالیا على البرلمان، والتي قد تنتھك حقوق المرأة في إیران وتھمش 

 مشاركتھا في سوق العمل.
 

للنساء اللواتي یرأسن أسرھن  36إلى  40، أصدر البرلمان تشریعات لتقلیل ساعات العمل من 2016مایو/أیار  10في 
دون السادسة من العمر، أو لدیھن أطفال أو زوج من ذوي االحتیاجات الخاصة أو یعاني من مرض  ولدیھن أطفال

عضال. بما أن ھذا اإلعفاء ال ینطبق على الرجل، فإن تخفیض ساعات العمل للمرأة (مع الحصول على نفس التعویض) 
 قد یدفع أصحاب العمل إلى تفضیل توظیف الرجال لتخفیف التكالیف.

 
ال تزال معروضة علیھ. بینما  2013"الخطة الشاملة المتیاز السكان واألسرة" التي قدمت إلى البرلمان في  ندرك أن

یتضمن مشروع القانون عدة حوافز للتشجیع على الزواج واإلنجاب، إال أنھ یتضمن أیضا أحكاما تمییزیا، مثل إنشاء 
، على 9لنوع االجتماعي والحالة الزوجیة. وفقا للمادة تسلسل ھرمي للتوظیف في القطاعین العام والخاص على أساس ا

الشركات أن تعطي األولویة للتوظیف على الشكل التالي: الرجال المتزوجون الذین لدیھم أطفال، الرجال المتزوجون 
في سنوات  5من مشروع القانون تعیین فرد لمدة  10دون أطفال، ثم النساء اللواتي لدیھن أطفال. كما تحظر المادة 

المناصب األكادیمیة. وال یمكن لمؤسسة تعلیمیة أن تنظر في تعیین مرشح غیر متزوج إال في حال غیاب مرشح مؤھل. 
، ولكن یمكن إعادة إدراج األحكام في 10و 9نحن ندرك أن اللجنة الصحیة البرلمانیة كانت قد صوتت ضد المادتین 

مشروع القانون المحامین على التوسط في النزاعات العائلیة من  مشروع القانون أثناء النقاش في البرلمان. كما یجبر
 أجل الحصول على حوافز مالیة، مما یقّوض قدرة المرأة في حصولھا على طالق بنجاح.

 
البرلمان أیضا بصدد تمریر "خطة زیادة اإلنجاب ومنع انخفاض النمو السكاني" التي تحظر "جمیع العملیات الجراحیة 

منع الحمل بشكل دائم إال في حاالت المخاطر التي تھدد الصحة البدنیة" ویحظر "أي إعالن لمنع التي تجرى لغرض 
الحمل... [یؤدي إلى خفض في اإلنجاب]". إقرار القانون قد یحد بشكل كبیر من إمكانیة الوصول إلى تنظیم األسرة 

ؤدي ھذه القیود إلى حاالت حمل غیر مرغوب . یمكن أن ت1988وتراجع اآلثار اإلیجابیة لخطة األسرة اإلیرانیة لعام 
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فیھا، مما یؤثر سلبا على قدرة النساء في اتخاذ قرارات بشأن االستمرار في القوى العاملة، ویعرضھن للخطر بطرق 
 أخرى كاإلجھاض غیر اآلمن. 

 
قدسیة الحجاب". تسمح من أعضاء البرلمان مشروع قانون "لمحاربة أعداء  36، قدم 2014أكتوبر/تشرین األول  8في 

المادة الثانیة من مشروع القانون لألجھزة التنفیذیة بفرض عقوبات على الموظفات اللواتي ال یلتزمن بـ "الحجاب 
اإلسالمي" وإجبارھن على دفع غرامة تصل إلى ثلث راتبھن من شھر إلى سنة. وینص مشروع القانون أیضا على عدم 

مساء، باستثناء بعض  10صباحا إلى  7، وتحدید ساعات عمل المرأة من الساعة اختالط النساء بالرجال خالل عملھن
 المھن التي تتطلب النساء.

 
في ضوء دواعي القلق التي ذكرناھا، نطرح االسئلة التالیة للنظر فیھا. في ما یخص ھذه الرسالة، "السلطات" تشمل أي 

ذلك األجھزة األمنیة أو االستخباریة، أو القضائیة أو أي  عنصر أو وكیل ینتمي رسمیا إلى السلطة التنفیذیة، بما في
 شخص آخر یعمل بالنیابة عن الھیئات المذكورة أو بعلمھا.

. سیكون من دواعي 2017أبریل/نیسان  8نشكركم على اھتمامكم بھذه القضایا، ونتطلع إلى تلقي تعلیقاتكم بحلول 
لـ "لجنة  61غیركم من الممثلین اإلیرانیین الذي سیحضرون الدورة الـ  سرورنا أن نقدم النتائج التي توصلنا إلیھا لكم أو

 .2017مارس/آذار  24إلى  13وضع المرأة" التي ستعقد في مقر األمم المتحدة في نیویورك من 
 

ما ھي التدابیر التي اتخذھا البرلمان أو التي یعتزم اتخاذھا لتعدیل القوانین التمییزیة ضد المرأة في القانون  .1
 المدني وقانون العمل في إیران؟

ما ھي التدابیر التي اتخذھا البرلمان، أو التي یعتزم اتخاذھا، لضمان أن التشریع المقترح مؤخرا (المذكور  .2
 القوى العاملة؟ أعاله) لن یھمش المرأة في 

عام والخاص؟ ما ھي التدابیر القانونیة القائمة لمنع أصحاب العمل من التمییز ضد المرأة في القطاعین ال .3
 .یرجى اإلشارة إلى  القوانین واللوائح والسیاسات المعمول بھا لمنع ھذا التمییز

 ما ھي اآللیات القانونیة القائمة لتوثیق حاالت التمییز ضد المرأة واإلبالغ عنھا والتحقیق فیھا؟  .4
ال تعتبر النساء مؤھالت  ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا البرلمان لمكافحة القوالب النمطیة المجتمعیة التي .5

لشغل المناصب اإلداریة؟ ما ھي الدراسات، إن وجدت، التي كلف بھا البرلمان فیما یتعلق بھذه القوالب 
 النمطیة الجندریة في مكان العمل؟

، ذكر محمد حسن زودا، وكیل الشؤون التقنیة واإلیرادات في منظمة الضمان 2015یولیو/تموز  31في  .6
ألف  145ألف من أصل  47بلة مع وكالة إیسنا لألنباء، أنھ وفقا للدراسات الداخلیة، فإن االجتماعي، في مقا

أشھر، طردھن أصحاب العمل لدى  6(حوالي الثلث) من النساء اللواتي أخذن إجازة أمومة قانونیة مدتھا 
ة قانونیة ردا على العودة إلى العمل أو الحصول على تسویعودتھن إلى العمل. كم من ھؤالء النساء استطعن 

حاالت الطرد غیر القانونیة ھذه؟ وھل یمكن للبرلمان الحصول على مثل ھذه الدراسات، وإذا كان األمر 
 كذلك، فھل بإمكانھ أن یشارك ھذه المعلومات؟

ما ھي الجھود التي بذلھا البرلمان لزیادة حمایة النساء من فقدان وظائفھن لممارسة حقھن القانوني في إجازة  .7
 مومة؟األ

تقدر دراسة أجراھا مكتب نائبة الرئیس لشؤون المرأة واألسرة أن نصف الوظائف التي تشغلھا المرأة  .8
تصنف على أنھا "غیر رسمیة". ما ھي التدابیر التي اتخذھا البرلمان لزیادة حمایة المرأة في االقتصاد غیر 

 الرسمي؟
اقبة علیھ في مكان العمل؟ ھل ینظر البرلمان في ما ھي أوجھ الحمایة القائمة لردع التحرش الجنسي والمع .9

 التشریعات أو اللوائح لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل؟
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إذا كانت لدیكم أي أسئلة بخصوص ھذا الموضوع أو لتقدیم إجاباتكم على ھذه االستفسارات، یرجى عدم التردد في 
 .االتصال بزمیلي/تي [االسم] من خالل [وسیلة التواصل]

 
 خالص تحیاتي،

 
 [التوقیع]

 
 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش
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مكتب نائبة الرئيس لشؤون إلى  : رسالةII لحقالم
 المرأة واألسرة

 
 

 2017مارس/آذار  14
 
 السیدة شھیندخت موالوردي 

 نائبة رئیس الجمھوریة لشؤون المرأة واألسرة 
 الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

 
 

 السیدة نائبة الرئیس،
 

نكتب إلیكم ألن "ھیومن رایتس ووتش" تعمل على إصدار تقریر في األشھر المقبلة عن القیود القانونیة 
والتمییز ضد النساء اإلیرانیات في سوق العمل. نود أن نطلعكم، قبل صدور التقریر، على نتائجنا األولیة 

بأي تعلیقات، بما في ذلك  إلتاحة مجال لتبادل المعلومات والھواجس قبل النشر. نطلب منكم تزویدنا
. نأمل أن یمھد ھذا الحوار 2017أبریل/نیسان  8إجابات عن األسئلة في نھایة ھذه الرسالة، بحلول 

 واإلشراك الطریق لجھود مكتبكم والحكومة اإلیرانیة لضمان المساواة االقتصادیة للنساء. 
 

عاما. في  20العالم ألكثر من وثقت ھیومن رایتس ووتش التمییز ضد النساء في بلدان عدة حول 
، نشرنا تقریرا عن سیطرة نظام وصایة الرجل في المملكة العربیة السعودیة على 2016یولیو/تموز 

، تقریرا یوثق المشاكل التي واجھتھا 2011حیاة النساء وانتھاكھ العدید من حقوقھن. بالمثل، نشرنا، العام 
ت المتحدة األمریكیة نتیجة غیاب اإلجازة المدفوعة األجر القوة العاملة، ال سیما النساء، في الوالیا

 والدعم لألسر في إطار العمل.
 

تشیر اإلحصاءات المتوفرة للعموم أن إیران قد حققت تحسینات ملحوظة في حق النساء في التعلم 
في  والصحة على مدى العقود األربعة الماضیة. زاد معدل التحاق النساء في الجامعات إلى أن أصبحن،

 ، یمثلن أغلبیة الطالب المقبولین على مستوى البكالوریوس.2009
 

على الرغم من أداء النساء المثیر لإلعجاب في التعلیم العالي، إال أن مشاركتھن في القوى العاملة 
اإلیرانیة ال تزال أقل بكثیر من نسبة مشاركة الرجال. تُظھر اإلحصاءات أیضا أن النساء واجھن معدل 

 ، وھو ضعف معدل نظرائھن الذكور.2013بالمئة في عام  20بلغ حوالي بطالة ی
 

یبین بحث ھیومن رایتس ووتش أن القوانین المحلیة اإلیرانیة تمیز بشكل مباشر ضد حصول النساء 
على المساواة في فرص العمل، بما في ذلك تقیید المھن التي یمكن للنساء العمل بھا، وحرمانھن من 

ة في القوى العاملة. یظھر البحث فشل الحكومة، في بعض المجاالت، في فرض القوانین المنافع المتساوی
المقررة لوقف التمییز الشائع من قبل أصحاب العمل ضد النساء. كما أن الحكومة أوجدت حمایة قانونیة 

 غیر كافیة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلمى فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 جو ستورك، نائب المدیرة
  بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعةأحمد 

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 بخاششاؤول 
 دیفید بیرنشتاین

 روبرت بیرنشتاین
 نیثان براون

 بول شیفیغني
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 بھي الدین حسن
 حسن المصري
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 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
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 تشارلز شماس
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 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،
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 أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلوماتولید 

 إیما دالي، مدیر االتصاالات
 باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 البرامججو ساوندرز، نائب مدیر 
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 التمییز القانوني ضد النساء  )1(
 

اإلیراني أن الزوج ھو معیل األسرة، وھو وضع یمنحھ السیطرة على خیارات زوجتھ االقتصادیة. على یعتبر القانون 
من القانون المدني على أن للزوج الحق في منع زوجتھ من العمل في مھن معینة بأمر  1117سبیل المثال، تنص المادة 

الخطیب منح موافقة خطیة للنساء لكي یُسمح من المحكمة، ویظھر بحثنا أن بعض أصحاب العمل یطلبون من الزوج أو 
اتھامات، بشكل منتظم،  لھن بالعمل. قال محامون لـ ھیومن رایتس ووتش إن النساء یواجھن خالل إجراءات الطالق

 من أزواجھن بالعمل دون الحصول على موافقتھم أو في وظائف یعتبرونھا غیر مناسبة.
 

اإلیراني موافقة الزوج لحصول المرأة المتزوجة على جواز السفر للمغادرة من قانون جوازات السفر  18تقتضي المادة 
إلى الخارج، كما أنھ یستطیع منعھا من السفر في أي وقت (حتى لو كان لدیھا جواز سفر). قال بعض أصحاب العمل 

قلق وعدم الیقین الذي الذین تمت مقابلتھم إنھ من غیر المحتمل توظیف النساء في مناصب تتطلب السفر المكثف نتیجة ال
 تسببھ ھذه القوانین التمییزیة. 

 
تمیز قوانین الضمان االجتماعي اإلیرانیة ضد المرأة في حقھا بالحصول على بعض المنافع، مثل العالوات األسریة، 

أن وتفضل مكافأة الرجال المتزوجین واآلباء. ولكي تكون المرأة مؤھلة للحصول على تعویض نقدي، علیھا أن تثبت 
من  148زوجھا عاطل عن العمل أو أنھ من ذوي االحتیاجات الخاصة أو أنھا الوصي الوحید على أوالدھا. تلزم المادة 

قانون العمل أصحاب العمل تأمین عمالھم بموجب قانون الضمان االجتماعي، كما یمكن للعائلة المضمونة الحصول 
یعتبر الرجل معیل األسرة، وعائلة  1936القانون المدني لعام على تأمیل صحي من مؤسسة الضمان االجتماعي. إال أن 

 المرأة العاملة ال یمكنھا أن تستفید من ضمانھا إال إذا كان زوجھا عاطال عن العمل أو من ذوي االحتیاجات الخاصة.
 

مكن لزوجة الرجل وأوالده یمتد التمییز المتعلق بالمستحقات لیشمل ما تتركھ المرأة لعائلتھا بعد وفاتھا. ففي الوقت الذي ی
 الحصول على جزء من راتبھ بعد وفاتھ، ال یحق لزوج المرأة المضمونة الحصول على نفس المستحقات. 18ما دون الـ 

 
 غیاب فرض قوانین ضد التمییز في سوق العمل  )2(

 
ة التوظیف في حظر یحظر قانون العمل اإلیراني التمییز ضد المرأة في مكان العمل، إال أن الحكومة ال تشمل عملی

التمییز. تبین البیانات المتاحة للعموم أن أصحاب العمل في القطاعین الحكومي والخاص فضلوا توظیف الرجال على 
النساء في حاالت متعددة، ال سیما الوظائف التقنیة واإلداریة. یقوم أصحاب العمل في القطاعین العام والخاص روتینیا 

ن المحتملین عند اإلعالن عن الوظائف الشاغرة، مستندین إلى معاییر تعسفیة وتمییزیة. بتحدید الجنس المفضل للموظفی
نرحب بقرار نائبة الرئیس والرئیس روحاني بتأجیل الجولة الثالثة من امتحانات الدخول الشاملة لمناصب السلطة 

العام وھي خطوة رحبت بھا كتلة  للتحقیق في التمییز الواضح ضد المرأة في القطاع 2016التنفیذیة في یولیو/تموز 
 النساء البرلمانیات.

 
یبین بحثنا أن النساء اإلیرانیات یحاربن الصور النمطیة االجتماعیة التي تعرقل عملھن كمدیرات ومشرفات. ففي حین 

اء أن بعض الوظائف اإلداریة لھا تفضیالت جندریة واضحة (یتم عادة تفضیل الرجال على النساء). العدید من النس
 اللواتي تمت مقابلتھن رأین أن فرصھن في العمل أو الترقیة كمدیرات ھي أقل بسبب جنسھن. 

 

ـ ھیومن رایتس ووتش إنھم لم یكونوا على علم بأي سیاسات ضد التحرش  قال المدیرون والموظفون الذین تمت مقابلتھم ل
الجنسي في مكان عملھم، في حین أفادت عدة نساء عن حدوث حاالت تحرش جنسي. إضافة إلى ذلك، أعربت اللواتي 

لبس التمییزیة. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید أجریت معھن المقابالت بشكل متكرر عن سأمھن من قواعد ال
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أي جھد لمنع التحرش في أماكن العمل بالرغم من استعداد "مكتب نائبة الرئیس لشؤون المرأة واألسرة" لتقدیم مشروع 
 قانون شامل إلى البرلمان لحمایة النساء من العنف. 

 
 التمییز المرتبط بالحمل  )3(

 
الحكومة لتوفیر إجازة أمومة لتسعة أشھر وإجازة أبوة ألسبوعین لكل الموظفین والعاملین نرحب بالجھود التي تبذلھا 

في القطاعین العام والخاص. إال أننا نشعر بالقلق إزاء غیاب أحكام محددة لحمایة تنفیذ القانون، خاصة الحمایة من إنھاء 
ات على أصحاب العمل الذین یتخذون مثل ھذه الخدمة أو خفض الرتبة نتیجة أخذ مثل ھذه اإلجازة، وعدم فرض جزاء

 التدابیر العقابیة التي یمكن أن تضر مشاركة المرأة في القوة العاملة. 
 

 آلیة حل النزاعات العمالیة في إیران   )4(
 

یتضمن قانون العمل اإلیراني آلیة لتسویة النزاعات، حیث تكون "مجالس العمل اإلسالمیة" جھة فاعلة أساسیة، تحت 
وزارة العمل. ھذه آلیة تُمّكن النساء من الحصول على الحمایة من مختلف أشكال التمییز في أماكن العمل. إال  إشراف

 أن فعالیة ھذه اآللیة في إنصاف النساء اللواتي تعرضن للتمییز غیر واضحة. 
 

 التشریع المعلق الذي یمكن أن یؤدي إلى تھمیش المرأة في سوق العمل  )5(
 

إزاء مشاریع القوانین المعروضة حالیا على البرلمان، والتي قد تنتھك حقوق المرأة في إیران وتھمش نشعر بالقلق أیضا 
 مشاركتھا في سوق العمل.

 
للنساء اللواتي یرأسن أسرھن  36إلى  40، أصدر البرلمان تشریعات لتقلیل ساعات العمل من 2016مایو/أیار  10في 

لدیھن أطفال أو زوج من ذوي االحتیاجات الخاصة أو یعاني من مرض  ولدیھن أطفال دون السادسة من العمر، أو
عضال. بما أن ھذا اإلعفاء ال ینطبق على الرجل، فإن تخفیض ساعات العمل للمرأة (مع الحصول على نفس التعویض) 

 قد یدفع أصحاب العمل إلى تفضیل توظیف الرجال لتخفیف التكالیف.
 

ال تزال معروضة علیھ. بینما  2013لسكان واألسرة" التي قدمت إلى البرلمان في ندرك أن "الخطة الشاملة المتیاز ا
یتضمن مشروع القانون عدة حوافز للتشجیع على الزواج واإلنجاب، إال أنھ یتضمن أیضا أحكاما تمییزیا، مثل إنشاء 

، على 9زوجیة. وفقا للمادة تسلسل ھرمي للتوظیف في القطاعین العام والخاص على أساس النوع االجتماعي والحالة ال
الشركات أن تعطي األولویة للتوظیف على الشكل التالي: الرجال المتزوجون الذین لدیھم أطفال، الرجال المتزوجون 

سنوات في  5من مشروع القانون تعیین فرد لمدة  10دون أطفال، ثم النساء اللواتي لدیھن أطفال. كما تحظر المادة 
 یمكن لمؤسسة تعلیمیة أن تنظر في تعیین مرشح غیر متزوج إال في حال غیاب مرشح مؤھل. المناصب األكادیمیة. وال

، ولكن یمكن إعادة إدراج األحكام في 10و 9نحن ندرك أن اللجنة الصحیة البرلمانیة كانت قد صوتت ضد المادتین 
لى التوسط في النزاعات العائلیة من مشروع القانون أثناء النقاش في البرلمان. كما یجبر مشروع القانون المحامین ع

 أجل الحصول على حوافز مالیة، مما یقّوض قدرة المرأة في حصولھا على طالق بنجاح.
 

البرلمان أیضا بصدد تمریر "خطة زیادة اإلنجاب ومنع انخفاض النمو السكاني" التي تحظر "جمیع العملیات الجراحیة 
ي حاالت المخاطر التي تھدد الصحة البدنیة" ویحظر "أي إعالن لمنع التي تجرى لغرض منع الحمل بشكل دائم إال ف

الحمل... [یؤدي إلى خفض في اإلنجاب]". إقرار القانون قد یحد بشكل كبیر من إمكانیة الوصول إلى تنظیم األسرة 
حمل غیر مرغوب . یمكن أن تؤدي ھذه القیود إلى حاالت 1988وتراجع اآلثار اإلیجابیة لخطة األسرة اإلیرانیة لعام 
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فیھا، مما یؤثر سلبا على قدرة النساء في اتخاذ قرارات بشأن االستمرار في القوى العاملة، ویعرضھن للخطر بطرق 
 أخرى كاإلجھاض غیر اآلمن. 

 
من أعضاء البرلمان مشروع قانون "لمحاربة أعداء قدسیة الحجاب". تسمح  36، قدم 2014أكتوبر/تشرین األول  8في 

ثانیة من مشروع القانون لألجھزة التنفیذیة بفرض عقوبات على الموظفات اللواتي ال یلتزمن بـ "الحجاب المادة ال
اإلسالمي" وإجبارھن على دفع غرامة تصل إلى ثلث راتبھن من شھر إلى سنة. وینص مشروع القانون أیضا على عدم 

مساء، باستثناء بعض  10صباحا إلى  7الساعة اختالط النساء بالرجال خالل عملھن، وتحدید ساعات عمل المرأة من 
 المھن التي تتطلب النساء.

 
في ضوء دواعي القلق التي ذكرناھا، نطرح االسئلة التالیة للنظر فیھا. في ما یخص ھذه الرسالة، "السلطات" تشمل أي 

االستخباریة، أو القضائیة أو أي عنصر أو وكیل ینتمي رسمیا إلى السلطة التنفیذیة، بما في ذلك األجھزة األمنیة أو 
 شخص آخر یعمل بالنیابة عن الھیئات المذكورة أو بعلمھا.

 
. سیكون من دواعي 2017أبریل/نیسان  8نشكركم على اھتمامكم بھذه القضایا، ونتطلع إلى تلقي تعلیقاتكم بحلول 

لـ "لجنة  61رانیین الذي سیحضرون الدورة الـ سرورنا أن نقدم النتائج التي توصلنا إلیھا لكم أو غیركم من الممثلین اإلی
 .2017مارس/آذار  24إلى  13وضع المرأة" التي ستعقد في مقر األمم المتحدة في نیویورك من 

 
ما ھي التدابیر التي اتخذھا مكتب نائب الرئیس لشؤون المرأة واألسرة، أو التي یعتزم اتخاذھا، لتعدیل  .1

 القانون المدني وقانون العمل في إیران؟األحكام التمییزیة ضد المرأة في 
بالمئة من الوظائف المصنفة كمشرعین ومسؤولین  17، تشغل المرأة 2011وفقا لإلحصاء الوطني لعام  .2

رفیعي المستوى ومدیرین. ھل توجد إحصاءات عن عدد النساء في المناصب اإلداریة، مصنفة حسب نوع 
 .األمر كذلك، یرجى تزویدنا بالبیانات ذات الصلةالمھنة في القطاعین العام والخاص؟ إذا كان 

متى سیقدم مشروع القانون لحمایة المرأة من العنف إلى البرلمان، وھل تعالج التشریعات المقترحة مسألة  .3
التحرش الجنسي؟ ما ھي أوجھ الحمایة القانونیة القائمة للمرأة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل؟ 

 .بمشاركة مشروع القانون معناسنكون ممتنین لو تفضلتم 
أشارت تقاریر وسائل اإلعالم إلى أن مكتب نائب الرئیس لشؤون المرأة واألسرة یسعى إلى تعدیل القانون  .4

الذي یسمح لألزواج بمنع النساء المتزوجات من السفر. وھناك أیضا تقاریر تفید بأن المكتب سیطلب 
كة في المؤتمرات والبطوالت الدولیة من قیود السفر ھذه. إعفاءات للباحثات والریاضیات المدعوات للمشار

ھل یمكنكم أن توضحوا ما إذا كان المكتب ینظر بالفعل في ھذه التغییرات، وإذا كان األمر كذلك، فما ھو 
وضع ھذه اإلصالحات؟ ھل كانت ھناك أي إعفاءات من أجل السفر إلى الخارج ألسباب مھنیة؟ إذا كان 

 .زویدنا بالعدد ذي الصلة عن ھذه االستثناءات وعلى أي أساساألمر كذلك، یرجى ت
ما ھي التدابیر التي اتخذھا مكتب نائب الرئیس لشؤون المرأة واألسرة، أو التي یعتزم اتخاذھا، للعمل مع  .5

 البرلمان لضمان أال یؤدي تھمیش التشریعات المقترحة (المذكورة أعاله) إلى تھمیش المرأة في قوة العمل؟
، صرح وكیل الشؤون التقنیة واإلیرادات في منظمة الضمان االجتماعي محمد 2015یولیو/تموز  31في  .6

 145ألف من أصل  47حسن زودا، في مقابلة مع وكالة "إیسنا" لألنباء، أنھ وفقا للدراسات الداخلیة، فإن 
طردن فور عودتھن إلى أشھر  6ألف (أي الثلث) من النساء اللواتي أخذن إجازة األمومة القانونیة ومدتھا 

العمل. ما ھو عدد النساء اللواتي استطعن العودة إلى العمل أو حصلن على تسویة قانونیة ردا على حاالت 
الطرد التعسفي كھذه؟ ما ھي اإلجراءات األخرى التي اتخذتھا السلطات في مثل ھذه الحاالت؟ ھل یمكن 

 فر ذلك، ھل یمكن مشاركة ھذه المعلومات؟لمكتبكم الوصول إلى مثل ھذه المعلومات؟ وفي حال تو
ما ھي الجھود التي بذلھا مكتب نائب الرئیس لشؤون المرأة واألسرة لزیادة حمایة النساء من فقدان وظائفھن  .7

 لممارسة حقھن القانوني في إجازة األمومة؟
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التي تشغلھا  تقدر دراسة أجراھا مكتب نائبة رئیس الجمھوریة لشؤون المرأة واألسرة أن نصف الوظائف .8
المرأة تصنف على أنھا "غیر رسمیة". ما ھي التدابیر التي اتخذھا مكتب نائب الرئیس لشؤون المرأة 

 واألسرة لزیادة حمایة المرأة في االقتصاد غیر الرسمي؟
أفادت وسائل اإلعالم اإلیرانیة بأن إدارة روحاني أجلت الجولة الثالثة من االمتحانات الشاملة لشغل وظائف  .9

، من أجل التحقیق في التمییز الواضح ضد المرأة في سوق العمل. 2016السلطة التنفیذیة في تموز/یولیو 
ھل أتیحت نتائج التحقیق؟ ما ھي المعاییر المستخدمة لتحدید النوع االجتماعي المطلوب في الوظائف 

 الحكومیة؟
في القطاعین العام والخاص؟ یرجى توضیح ما ھي التدابیر القائمة لمنع أرباب العمل من التمییز ضد المرأة  .10

القوانین واللوائح والسیاسات المعمول بھا لمنع ھذا التمییز، فضال عن المعلومات المتعلقة بعدد اإلجراءات 
 .المتخذة ضد األفراد أو الشركات، بما في ذلك ما ھي األسباب وما ھي أنواع الجزاءات المفروضة

ب نائب الرئیس لشؤون المرأة واألسرة لمكافحة القوالب النمطیة ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا مكت .11
المجتمعیة التي ال تعتبر النساء مؤھالت لشغل المناصب اإلداریة؟ ما ھي الدراسات، إن وجدت، التي 

 اتخذھا المكتب فیما یتعلق بھذه القوالب النمطیة الجندریة في مكان العمل؟
ألسرة معلومات عن عدد الشكاوى الرسمیة المقدمة من خالل ھل لدى مكتب نائب رئیس شؤون المرأة وا .12

 آلیة إجراءات االمتثال التي تتبعھا وزارة العمل بشأن حوادث التمییز ضد المرأة؟
 

إذا كانت لدیكم أي أسئلة بخصوص ھذا الموضوع أو لتقدیم إجاباتكم على ھذه االستفسارات، یرجى عدم التردد في 
 من خالل [وسیلة التواصل]. االتصال بزمیلي/تي [االسم]

 
 خالص تحیاتي،

 
 [التوقیع]

 
 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش
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والعمل  اونياتو�ير التع: رسالة إلى III لحقالم
 والرفاه الجتماعي

 
 

 2017مارس/آذار  14
 
 د. علي ربیعي 

 وزیر التعاونیات والعمل والرفاه االجتماعي
 طھران، إیران

 الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة
 
 

 معالي الوزیر، 
 

نكتب إلیكم ألن "ھیومن رایتس ووتش" تعمل على إصدار تقریر في األشھر المقبلة عن القیود القانونیة 
والتمییز ضد النساء اإلیرانیات في سوق العمل. نود أن نطلعكم، قبل صدور التقریر، على نتائجنا األولیة 

بأي تعلیقات، بما في ذلك  إلتاحة مجال لتبادل المعلومات والھواجس قبل النشر. نطلب منكم تزویدنا
. نأمل أن یمھد ھذا الحوار 2017أبریل/نیسان  8إجابات عن األسئلة في نھایة ھذه الرسالة، بحلول 

 واإلشراك الطریق لجھود البرلمان والحكومة اإلیرانیة لضمان المساواة االقتصادیة للنساء. 
 

عاما. في  20ل العالم ألكثر من وثقت ھیومن رایتس ووتش التمییز ضد النساء في بلدان عدة حو
، نشرنا تقریرا عن سیطرة نظام وصایة الرجل في المملكة العربیة السعودیة على 2016یولیو/تموز 

، تقریرا یوثق المشاكل التي واجھتھا 2011حیاة النساء وانتھاكھ العدید من حقوقھن. بالمثل، نشرنا، العام 
یات المتحدة األمریكیة نتیجة غیاب اإلجازة المدفوعة األجر القوة العاملة، ال سیما النساء، في الوال

 والدعم لألسر في إطار العمل.
 

تشیر اإلحصاءات المتوفرة للعموم أن إیران قد حققت تحسینات ملحوظة في حق النساء في التعلم 
أصبحن، في والصحة على مدى العقود األربعة الماضیة. زاد معدل التحاق النساء في الجامعات إلى أن 

 ، یمثلن أغلبیة الطالب المقبولین على مستوى البكالوریوس.2009
 

على الرغم من أداء النساء المثیر لإلعجاب في التعلیم العالي، إال أن مشاركتھن في القوى العاملة 
اإلیرانیة ال تزال أقل بكثیر من نسبة مشاركة الرجال. تُظھر اإلحصاءات أیضا أن النساء واجھن معدل 

 ، وھو ضعف معدل نظرائھن الذكور.2013بالمئة في عام  20طالة یبلغ حوالي ب
 

یبین بحث ھیومن رایتس ووتش أن القوانین المحلیة اإلیرانیة تمیز بشكل مباشر ضد حصول النساء 
على المساواة في فرص العمل، بما في ذلك تقیید المھن التي یمكن للنساء العمل بھا، وحرمانھن من 

متساویة في القوى العاملة. یظھر البحث فشل الحكومة، في بعض المجاالت، في فرض القوانین المنافع ال
المقررة لوقف التمییز الشائع من قبل أصحاب العمل ضد النساء. كما أن الحكومة أوجدت حمایة قانونیة 

 غیر كافیة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· جوهانسبورغ·جنيف· شيكاغو·بروكسيل·برلين· بيروت· أمستردام  · با�يس·يورك نيو · نيروبي 

 �يورخ- واشنطن·تورنتو· طوكيو-فرانسيسكو سان
 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلمى فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 ستورك، نائب المدیرةجو 
  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 النجارغانم 
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 مصطفى تلیلي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 مدیر التنفیذي، العملیاتتشاك الستینغ، نائب ال
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیر االتصاالات
 باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 والسیاسیةجیمس روس، مدیر القانونیة 

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 التمییز القانوني ضد النساء  )1(
 

انون اإلیراني أن الزوج ھو معیل األسرة، وھو وضع یمنحھ السیطرة على خیارات زوجتھ االقتصادیة. على یعتبر الق
من القانون المدني على أن للزوج الحق في منع زوجتھ من العمل في مھن معینة بأمر  1117سبیل المثال، تنص المادة 

ج أو الخطیب منح موافقة خطیة للنساء لكي یُسمح من المحكمة، ویظھر بحثنا أن بعض أصحاب العمل یطلبون من الزو
اتھامات، بشكل منتظم،  لھن بالعمل. قال محامون لـ ھیومن رایتس ووتش إن النساء یواجھن خالل إجراءات الطالق

 من أزواجھن بالعمل دون الحصول على موافقتھم أو في وظائف یعتبرونھا غیر مناسبة.
 

لسفر اإلیراني موافقة الزوج لحصول المرأة المتزوجة على جواز السفر للمغادرة من قانون جوازات ا 18تقتضي المادة 
إلى الخارج، كما أنھ یستطیع منعھا من السفر في أي وقت (حتى لو كان لدیھا جواز سفر). قال بعض أصحاب العمل 

جة القلق وعدم الیقین الذي الذین تمت مقابلتھم إنھ من غیر المحتمل توظیف النساء في مناصب تتطلب السفر المكثف نتی
 تسببھ ھذه القوانین التمییزیة. 

 
تمیز قوانین الضمان االجتماعي اإلیرانیة ضد المرأة في حقھا بالحصول على بعض المنافع، مثل العالوات األسریة، 

تثبت أن وتفضل مكافأة الرجال المتزوجین واآلباء. ولكي تكون المرأة مؤھلة للحصول على تعویض نقدي، علیھا أن 
من  148زوجھا عاطل عن العمل أو أنھ من ذوي االحتیاجات الخاصة أو أنھا الوصي الوحید على أوالدھا. تلزم المادة 

قانون العمل أصحاب العمل تأمین عمالھم بموجب قانون الضمان االجتماعي، كما یمكن للعائلة المضمونة الحصول 
یعتبر الرجل معیل األسرة، وعائلة  1936 أن القانون المدني لعام على تأمیل صحي من مؤسسة الضمان االجتماعي. إال

 المرأة العاملة ال یمكنھا أن تستفید من ضمانھا إال إذا كان زوجھا عاطال عن العمل أو من ذوي االحتیاجات الخاصة.
 

لذي یمكن لزوجة الرجل وأوالده یمتد التمییز المتعلق بالمستحقات لیشمل ما تتركھ المرأة لعائلتھا بعد وفاتھا. ففي الوقت ا
 الحصول على جزء من راتبھ بعد وفاتھ، ال یحق لزوج المرأة المضمونة الحصول على نفس المستحقات. 18ما دون الـ 

 
 غیاب فرض قوانین ضد التمییز في سوق العمل  )2(

 
عملیة التوظیف في حظر  یحظر قانون العمل اإلیراني التمییز ضد المرأة في مكان العمل، إال أن الحكومة ال تشمل

التمییز. تبین البیانات المتاحة للعموم أن أصحاب العمل في القطاعین الحكومي والخاص فضلوا توظیف الرجال على 
النساء في حاالت متعددة، ال سیما الوظائف التقنیة واإلداریة. یقوم أصحاب العمل في القطاعین العام والخاص روتینیا 

موظفین المحتملین عند اإلعالن عن الوظائف الشاغرة، مستندین إلى معاییر تعسفیة وتمییزیة. بتحدید الجنس المفضل لل
نرحب بقرار نائبة الرئیس والرئیس روحاني بتأجیل الجولة الثالثة من امتحانات الدخول الشاملة لمناصب السلطة 

لقطاع العام وھي خطوة رحبت بھا كتلة للتحقیق في التمییز الواضح ضد المرأة في ا 2016التنفیذیة في یولیو/تموز 
 النساء البرلمانیات.

 
یبین بحثنا أن النساء اإلیرانیات یحاربن الصور النمطیة االجتماعیة التي تعرقل عملھن كمدیرات ومشرفات. ففي حین 
أن بعض الوظائف اإلداریة لھا تفضیالت جندریة واضحة (یتم عادة تفضیل الرجال على النساء). العدید من النساء 

 لترقیة كمدیرات ھي أقل بسبب جنسھن. اللواتي تمت مقابلتھن رأین أن فرصھن في العمل أو ا
 

ـ ھیومن رایتس ووتش إنھم لم یكونوا على علم بأي سیاسات ضد التحرش  قال المدیرون والموظفون الذین تمت مقابلتھم ل
الجنسي في مكان عملھم، في حین أفادت عدة نساء عن حدوث حاالت تحرش جنسي. إضافة إلى ذلك، أعربت اللواتي 

بالت بشكل متكرر عن سأمھن من قواعد اللبس التمییزیة. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید أجریت معھن المقا
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أي جھد لمنع التحرش في أماكن العمل بالرغم من استعداد "مكتب نائبة الرئیس لشؤون المرأة واألسرة" لتقدیم مشروع 
 قانون شامل إلى البرلمان لحمایة النساء من العنف. 

 
 بط بالحملالتمییز المرت  )3(

 
نرحب بالجھود التي تبذلھا الحكومة لتوفیر إجازة أمومة لتسعة أشھر وإجازة أبوة ألسبوعین لكل الموظفین والعاملین 
في القطاعین العام والخاص. إال أننا نشعر بالقلق إزاء غیاب أحكام محددة لحمایة تنفیذ القانون، خاصة الحمایة من إنھاء 

ة أخذ مثل ھذه اإلجازة، وعدم فرض جزاءات على أصحاب العمل الذین یتخذون مثل ھذه الخدمة أو خفض الرتبة نتیج
 التدابیر العقابیة التي یمكن أن تضر مشاركة المرأة في القوة العاملة. 

 
 آلیة حل النزاعات العمالیة في إیران   )4(

 
یتضمن قانون العمل اإلیراني آلیة لتسویة النزاعات، حیث تكون "مجالس العمل اإلسالمیة" جھة فاعلة أساسیة، تحت 
إشراف وزارة العمل. ھذه آلیة تُمّكن النساء من الحصول على الحمایة من مختلف أشكال التمییز في أماكن العمل. إال 

 تعرضن للتمییز غیر واضحة. أن فعالیة ھذه اآللیة في إنصاف النساء اللواتي 
 

 التشریع المعلق الذي یمكن أن یؤدي إلى تھمیش المرأة في سوق العمل  )5(
 

نشعر بالقلق أیضا إزاء مشاریع القوانین المعروضة حالیا على البرلمان، والتي قد تنتھك حقوق المرأة في إیران وتھمش 
 مشاركتھا في سوق العمل.

 
للنساء اللواتي یرأسن أسرھن  36إلى  40البرلمان تشریعات لتقلیل ساعات العمل من ، أصدر 2016مایو/أیار  10في 

ولدیھن أطفال دون السادسة من العمر، أو لدیھن أطفال أو زوج من ذوي االحتیاجات الخاصة أو یعاني من مرض 
ول على نفس التعویض) عضال. بما أن ھذا اإلعفاء ال ینطبق على الرجل، فإن تخفیض ساعات العمل للمرأة (مع الحص

 قد یدفع أصحاب العمل إلى تفضیل توظیف الرجال لتخفیف التكالیف.
 

ال تزال معروضة علیھ. بینما  2013ندرك أن "الخطة الشاملة المتیاز السكان واألسرة" التي قدمت إلى البرلمان في 
من أیضا أحكاما تمییزیا، مثل إنشاء یتضمن مشروع القانون عدة حوافز للتشجیع على الزواج واإلنجاب، إال أنھ یتض

، على 9تسلسل ھرمي للتوظیف في القطاعین العام والخاص على أساس النوع االجتماعي والحالة الزوجیة. وفقا للمادة 
الشركات أن تعطي األولویة للتوظیف على الشكل التالي: الرجال المتزوجون الذین لدیھم أطفال، الرجال المتزوجون 

سنوات في  5من مشروع القانون تعیین فرد لمدة  10النساء اللواتي لدیھن أطفال. كما تحظر المادة  دون أطفال، ثم
المناصب األكادیمیة. وال یمكن لمؤسسة تعلیمیة أن تنظر في تعیین مرشح غیر متزوج إال في حال غیاب مرشح مؤھل. 

، ولكن یمكن إعادة إدراج األحكام في 10و 9نحن ندرك أن اللجنة الصحیة البرلمانیة كانت قد صوتت ضد المادتین 
مشروع القانون أثناء النقاش في البرلمان. كما یجبر مشروع القانون المحامین على التوسط في النزاعات العائلیة من 

 أجل الحصول على حوافز مالیة، مما یقّوض قدرة المرأة في حصولھا على طالق بنجاح.
 

ادة اإلنجاب ومنع انخفاض النمو السكاني" التي تحظر "جمیع العملیات الجراحیة البرلمان أیضا بصدد تمریر "خطة زی
التي تجرى لغرض منع الحمل بشكل دائم إال في حاالت المخاطر التي تھدد الصحة البدنیة" ویحظر "أي إعالن لمنع 

وصول إلى تنظیم األسرة الحمل... [یؤدي إلى خفض في اإلنجاب]". إقرار القانون قد یحد بشكل كبیر من إمكانیة ال
. یمكن أن تؤدي ھذه القیود إلى حاالت حمل غیر مرغوب 1988وتراجع اآلثار اإلیجابیة لخطة األسرة اإلیرانیة لعام 
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فیھا، مما یؤثر سلبا على قدرة النساء في اتخاذ قرارات بشأن االستمرار في القوى العاملة، ویعرضھن للخطر بطرق 
 أخرى كاإلجھاض غیر اآلمن. 

 
من أعضاء البرلمان مشروع قانون "لمحاربة أعداء قدسیة الحجاب". تسمح  36، قدم 2014أكتوبر/تشرین األول  8في 

المادة الثانیة من مشروع القانون لألجھزة التنفیذیة بفرض عقوبات على الموظفات اللواتي ال یلتزمن بـ "الحجاب 
بھن من شھر إلى سنة. وینص مشروع القانون أیضا على عدم اإلسالمي" وإجبارھن على دفع غرامة تصل إلى ثلث رات

مساء، باستثناء بعض  10صباحا إلى  7اختالط النساء بالرجال خالل عملھن، وتحدید ساعات عمل المرأة من الساعة 
 المھن التي تتطلب النساء.

 
ھذه الرسالة، "السلطات" تشمل أي في ضوء دواعي القلق التي ذكرناھا، نطرح االسئلة التالیة للنظر فیھا. في ما یخص 

عنصر أو وكیل ینتمي رسمیا إلى السلطة التنفیذیة، بما في ذلك األجھزة األمنیة أو االستخباریة، أو القضائیة أو أي 
 شخص آخر یعمل بالنیابة عن الھیئات المذكورة أو بعلمھا.

 
. سیكون من دواعي 2017أبریل/نیسان  8ول نشكركم على اھتمامكم بھذه القضایا، ونتطلع إلى تلقي تعلیقاتكم بحل

لـ "لجنة  61سرورنا أن نقدم النتائج التي توصلنا إلیھا لكم أو غیركم من الممثلین اإلیرانیین الذي سیحضرون الدورة الـ 
 .2017مارس/آذار  24إلى  13وضع المرأة" التي ستعقد في مقر األمم المتحدة في نیویورك من 

 
ة من مناصب المشرعین والمسؤولین الرفیعي المستوى والمدیرین، وفقا لإلحصاء بالمئ 17تشغل المرأة  .1

. ھل توجد إحصاءات عن عدد النساء في مناصب إداریة، مصنفة بحسب نوع المھنة في 2011الوطني عام 
 القطاعین العام والخاص؟ یرجى تزویدنا بالبیانات ذات الصلة.

أو التي تعمل على اتخاذھا للتعامل مع البرلمان وضمان أن التشریعات  ما ھي التدابیر التي اتخذتھا وزارة العمل .2
 المقترحة (المذكورة أعاله) لن تؤدي إلى تھمیش المرأة في سوق العمل؟

ما ھي التدابیر المتاحة لوزارة العمل لمنع أصحاب العمل من التمییز ضد المرأة في القطاعین العام والخاص؟  .3
والتنظیمات والسیاسات المتبعة لمنع ھذا التمییز، إضافة إلى معلومات تتعلق بعدد یرجى اإلشارة إلى القوانین 

 اإلجراءات المتخذة ضد األفراد أو الشركات، بما في ذلك األسباب وأنواع الجزاءات المفروضة.
 فیھا؟ما ھي اآللیات المتبعة في وزارة العمل لتوثیق حاالت التمییز ضد المرأة واإلبالغ عنھا والتحقیق  .4
 ما ھو عدد الشكاوى الرسمیة المقدمة من خالل آلیة وزارة العمل بشأن وقوع حاالت تمییز ضد المرأة؟ .5
ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا وزارة العمل لمحاربة الصور النمطیة والقوالب االجتماعیة التي ال تعتبر  .6

، التي قامت بھا الوزارة في ما یتعلق النساء مؤھالت لشغل المناصب اإلداریة؟ ما ھي الدراسات، إن توفرت
 بھذه القوالب النمطیة الجندریة في مكان العمل؟

، صرح وكیل الشؤون التقنیة واإلیرادات في منظمة الضمان االجتماعي محمد 2015یولیو/تموز  31في  .7
ألف  145ن أصل ألف م 47حسن زودا، في مقابلة مع وكالة "إیسنا" لألنباء، أنھ وفقا للدراسات الداخلیة، فإن 

أشھر، طردن فور عودتھن إلى العمل.  6(أي الثلث) من النساء اللواتي أخذن إجازة األمومة القانونیة، ومدتھا 
ما ھو عدد النساء اللواتي استطعن العودة إلى العمل أو حصلن على تسویة قانونیة ردا على حاالت الطرد 

تھا السلطات في مثل ھذه الحاالت؟ ھل یمكن للوزارة التعسفي كھذه؟ ما ھي اإلجراءات األخرى التي اتخذ
 الوصول إلى مثل ھذه المعلومات؟ وفي حال توفر ذلك، ھل یمكن مشاركة ھذه المعلومات؟

 ما ھي الجھود التي بذلتھا وزارة العمل لحمایة المرأة من فقدان وظیفتھا نتیجة ممارسة حقھا في إجازة األمومة؟ .8
بة الرئیس لشؤون المرأة واألسرة أن نصف الوظائف التي تشغلھا النساء تصنف تقدر دراسة أجراھا مكتب نائ .9

 كـ "غیر رسمیة". ما اإلجراءات التي اتخذتھا وزارة العمل لزیادة الحمایة للنساء في االقتصاد غیر الرسمي؟
زارة العمل ما ھي أنواع الحمایة القائمة لردع التحرش الجنسي في مكان العمل والمعاقبة علیھ؟ ھل تنظر و .10

 في التشریعات والسیاسات لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل؟
ما ھو عدد النساء الكلي في الھیئات التابعة لـ "مجلس العمل اإلسالمي" وما ھي النسبة المئویة لمجموع  .11

 الوظائف التي تشغلھا المرأة في ھذه المجالس؟
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لتقدیم إجاباتكم على ھذه االستفسارات، یرجى عدم التردد في إذا كانت لدیكم أي أسئلة بخصوص ھذا الموضوع أو 

 االتصال بزمیلي/تي [االسم] خالل [وسیلة التواصل].
 
 

 خالص تحیاتي،
 

 [التوقیع]
 

 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش

 
 
 
 
 
 
 



"لاجرلل ٍدان"
 ةيناريإلا لمعلا قوس يف ءاسنلا دض زييمتلا

hrw.org/ar

.ناريإ يف تاعماجلا يف نيجرختملا فصن نلثمي ذإ ،يلاعلا ميلعتلا يف ةريبك تابستكم تايناريإلا ءاسنلا تزرحأ ،ةيضاملا نيعبرألا تاونسلا رادم ىلع
كهتنت يتلا ةيزييمتلا تاسرامملاو نيناوقلا نم ةلمج ءاسنلا هجاوت ذإ ،ةيناريإلا لمعلا قوس يف ٍزاوم حاجن ىلإ دعب مجرتُت مل تازجنملا هذه نكل

ةيناريإلا نيناوقلا نأ ”شتوو ستيار نمويه“ ثوحب رهظُت .ةيناريإلا لمعلا ةوق نم بسحف ةئملاب61 نلكشي ءاسنلا تناك ،6102 ىتح .نهقوقح
 .لمعلا قوس يف ءاسنلل ةيواسم صرف ةحاتإ نود لوحت ةريطخ تابقع لثمت تاطلسلا تاسراممو

نامرحلاو ،ءاسنلل ةحاتُملا نهملا ىلع دويقلا لثم ،لمعلا صرف ليصحت يف ةأرملا ةاواسم دض رشابم لكشب زّيمت يتلا نيناوقلا تاقوعملا هذه لمشت
ةجوزلل ةيداصتقالا تارايتخالا ىلع ةرطيسلا هحنمي عضو وهو ،تيبلل ابر جوزلا ةيناريإلا نيناوقلا نلعت امك .لمعلا ةوق يف تازايتمالا يف ةاواسملا نم
.تاكاهتنالاو ةيزييمتلا تاسرامملا نم ديزمل ءاسنلا ضّرعُي ام ،زييمتلا ضهانت ةلماش ماكحأ ىلإ ةيناريإلا نيناوقلا رقتفت كلذك .لقنتلا يف اهتيرحو
نولعفي مهنأو ،ةرغاش فئاظو نع نالعإلا دنع لضفُملا سنجلا نوددحي صاخلا عاطقلاب لمعلا باحصأو ةموكحلا نأ انلع ةرفوتملا تامولعملا رهظُت

مهنأ الإ ،ةمئاق ةلكشم هوربتعاو ،ةأرملا ةكراشم ىوتسم يندتب نييموكحلا نيلوؤسملا نم ددع رقأ نيح يف .ةيزييمتو ةيفسعت ريياعم ىلع ءانب اذه
ءاهنإل ةينوناق تاحالصإ ءارجإ ىلإ ناريإ شتوو ستيار نمويه وعدت .عضولا اذه يف مهست يتلا ةيزييمتلا ةئيبلا ةجلاعمل ةريبك ادوهج اولذبي مل
.لمعلا قوس يف ةاواسملا نامضو لمعلا يف ةأرملا قح ّدض زييمتلا
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