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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1  وA/63/430/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية - ٦٣/١٩١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــسترشد  ــم املتحــدةإذ ت ــسانو  مبيثــاق األم ــاملي حلقــوق اإلن ــدين )١(اإلعــالن الع والعه

  حلقوق اإلنسان، األخرىالصكوك الدوليةو )٢( حبقوق اإلنسانالدوليني اخلاصني
حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران إىل قراراـــا الـــسابقة بـــشأنوإذ تـــشري 

 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٢/١٦٨، وآخرها القراراإلسالمية
ــ)٣(٦٢/١٦٨ هــااملقــدم عمــال بقرار بتقريــر األمــنيحتــيط علمــا - ١  ذي يــربز وال

 مــن االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان والثغــرات القانونيــة واملؤســسيةأشــكاال عديــدة
 بعض التطورات اإلجيابية الـيت حـدثتيتناول محاية حقوق اإلنسان و حتول دونوالعراقيل اليت

 ؛يف عدد من ااالت
ــالغ - ٢  ــا البـ ــسان يفتعـــرب عـــن قلقهـ ــرية حلقـــوق اإلنـ   إزاء االنتـــهاكات اخلطـ

 : منها ما يلي عدةأموربمجهورية إيران اإلسالمية فيما يتصل
 ، مبــا يف ذلــكالتعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة )أ( 

 د وبتر األطراف؛ـاجلل
 لضمانات املعتـرف ـال احترامدونو  ظلت تنفذ بكثرةعمليات اإلعدام اليت )ب( 

  وعمليات إعدام األحداث؛إلعدام العلين عمليات اهامبا في،دوليا
_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
)٣( A/63/459. 
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 سجناء ال يزالون يواجهون أحكام إعدام بالرجم؛وجود )ج( 
اعتقــال النــساء الالئــي ميارســن حقهــن يف التجمــع الــسلمي وقمعهــن بعنــف )د( 

اسـتمراروإصدار األحكام عليهن، وتنظيم محلة لترويع املدافعني عن حقوق اإلنسان للمرأة، و
 ؛رأة والفتاة يف إطار القانون ويف املمارسة العمليةالتمييز ضد امل

 ضــد األشــخاص الــذين األخــرىانتــهاكات حقــوق اإلنــسانوتزايــد التمييــز )هـ( 
غـريعتـرف ـا أوامل،أو لغويـة أو غـري ذلـك مـن األقليـاتعرقيـةدينيـة أوينتمون إىل أقليـات

ن واليهــودو واألكــراد واملــسيحينون والبــالوخيوجــاني العــرب واألذربيمبــن فــيهم،املعتــرف ــا
اصـة اهلجمــات الــيت تــستهدف البــهائينيوخب واملــدافعون عنــهم،ن الــسنةون واملــسلمووالـصوفي

وعقيدم يف وسائط اإلعالم اليت ترعاها الدولة، وتزايد األدلة على اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة
ــة مــن االتحديــد ورصــد البــهائينيل ــع معتنقــي الديانــة البهائي لتحــاق باجلامعــات وكــسب ومن

، وإلقاء القبض على سبعة من القـادة البـهائيني واحتجـازهم دون توجيـه مـة إلـيهم أوالرزق
 ؛ هلمقانوينالتمثيلال إتاحة سبل

ــع الــسلمي )و(  ــة التجم ــى حري ــشديدة عل ــة وال ــستمرة واملنتظم فــرض القيــود امل
ود املفروضـة علـى وسـائط اإلعـالموتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلـك القيـ

 املعارضـني الـسياسيني واملـدافعني عـنمـضايقة ومستخدمي شبكة اإلنترنت والنقابات، وتزايد
، مبا يف ذلك اعتقـالاضطهادهموترويعهم ومن مجيع قطاعات اتمع اإليراينحقوق اإلنسان

سـيما فيمـا  وال،م بعنـفقادة القوى العاملة وأفرادها الذين يتجمعون سلميا والطالب وقمعه
 ؛٢٠٠٨خيص العملية االنتخابية يف الس لعام

التحديــدات والقيــود الــشديدة املفروضــة علــى حريــة الــدين واملعتقــد، مبــا يف )ز( 
ذلك احلكم الوارد يف مشروع القانون اجلنائي املقترح الذي ينص على إلزامية عقوبـة اإلعـدام

 ؛يف حاالت االرتداد عن الدين
حقـوق وانتـهاكاحلقوق يف احملاكمة وفـق األصـول القانونيـة، جتاهلاستمرار )ح( 

 لسجن االنفرادي لفترات مطولة؛ل والتعسفياملنتظماحملتجزين، مبا يف ذلك االستخدام
تعـاجل الـشواغل املوضـوعية املبينـةحبكومة مجهورية إيران اإلسـالمية أن يب - ٣ 

ددة للعمل الواردة يف قرارات اجلمعية العامة الـسابقة، وأنوالدعوات احمل العاماألمنييف تقرير
،يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة ،حتترم التزاماا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان احترامـا تامـا

 :وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي
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فعلى ممارسـات بتـر األطـرا، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية،ضاءالق )أ( 
ــد وغريهــا مــن أشــكال التعــذيب ــسانية أوو واجلل ــة القاســية أو الالإن ــة املعاملــة أو العقوب  املهين

 ؛األخرى
القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين )ب( 

 لضمانات املعترف ا دوليا؛ل احترامدونوغريها من عمليات اإلعدام اليت جتري
 )٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل٣٧عمــال بالتزاماــا مبوجــب املــادةالقيــام، )ج( 

ــسياسية٦ واملــادة ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــاءب،)٢( مــن العهــد ال ــاتإلغ إعــدامعملي
 ؛سنة ١٨ أقل من ميةم اجلرأعمارهم وقت ارتكاكانتاألشخاص الذين

 إلغاء استخدام الرجم كوسيلة لإلعدام؛ )د( 
القضاء، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة، علـى مجيـع أشـكال التمييـز )هـ( 

 ضد املرأة والفتاة؛وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى
القضاء، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة، علـى مجيـع أشـكال التمييـز )و( 

عرقيـة دينيـة أواتوانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى ضد األشخاص الذين ينتمون إىل أقليـ
واالمتنـاع عـن مراقبـةغـري املعتـرف ـا،عتـرف ـا أوامل، أو غري ذلـك مـن األقليـاتأو لغوية

  والوظـائفكفالة إمكانية حصول األقليات على التعليمواألفراد استنادا إىل معتقدام الدينية،
 على قدم املساواة مع مجيع اإليرانيني؛

املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـصب  تقريـرتنفيذ ما ورد يفالقيام بأمور عدة منها )ز( 
ميكـن ـا جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية أنشأن السبل الـيت ب من توصيات)٥(١٩٩٦عاملالديين

 حترر طائفة البهائيني؛
 املعارضــــني الــــسياسيني واملــــدافعني عــــن حقــــوق اإلنــــسانمــــضايقةإــــاء )ح( 

 بـسببراج عـن األشـخاص املـسجونني تعـسفا أوهم، بوسـائل منـها اإلفـاضـطهادو وترويعهم
 السياسية؛ آرائهم

 ووضع حـد لإلفـالت مـن القانونية،احملاكمة وفق األصول يفمراعاة احلقوق )ط( 
 ؛العقاب على ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .E/CN.4/1996/95/Add.2انظر )٥(



A/RES/63/191

4

إىل املكاســب والتطـورات واخلطــوات اإلجيابيــة الـيت نوقــشت يف تقريــرتـشري - ٤ 
قهـا مـن أن العديـد مـن هـذهعـن قليف الوقـت ذاتـهتعربون كانت حمدودة،األمني العام، وإ

 ؛ بعد يف إطار القانون أو يف املمارسة العمليةتنفيذهايتم ملاخلطوات
  تعاوـا حبكومة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تقـوم سـجلمرة أخرىيب - ٥ 

تقـدمي التقـارير مبوجـبمور منـهاأبـغري الكايف مـع اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، بالقيـام
  بالصكوك اليت هي طرف فيها، والتعـاون املعنيةعاهداتمبوجب ماهليئات املنشأة التزاماا إىل

 املكلفـني بواليـاتقيـام، مبا يف ذلك تسهيلدولية حلقوق اإلنساناآلليات ال مجيع معالكاملب
 مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى، وتـشجع حكومـة بزيـارة أقاليمهـااإلجراءات اخلاصةتتعلق ب

العدالـة مـع األمـم املتحـدة، مبـا يفنظـاممواصلة حبث التعاون بشأن حقوق اإلنسان وإصـالح
 ذلك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

يف دورا الرابعـة والـستني  إىل اجلمعية العامةإىل األمني العام أن يقدمتطلب - ٦ 
وق اإلنسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، مبـا يف ذلـك تعاوـاتقريرا مستكمال عن حالة حق

 مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان؛
دراسـة حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يفمواصلة تقرر - ٧ 

 .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها” والستني يف إطار البند املعنونالرابعةدورا
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨
 


