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 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية - ٦٤/١٧٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــسترشد  ــسانإذ ت ــاملي حلقــوق اإلن ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــدين)١( مبيثــاق األم  والعه

  والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان،)٢(نسانالدوليني اخلاصني حبقوق اإل
 إىل قراراـــا الـــسابقة بـــشأن حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــرانوإذ تـــشري 

 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٣/١٩١اإلسالمية، وآخرها القرار
ربز الـذي يـ)٣(٦٣/١٩١ القرار بتقرير األمني العام املقـدم عمـال بـحتيط علما - ١ 

 مصدر قلق مستمر فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـهاتشكلالكثري من ااالت اليت
يف مجهورية إيران اإلسالمية ويالحظ بقلق خـاص التطـورات الـسلبية يف جمـال احلقـوق املدنيـة

ينـاقش بعـض اإلجنـازات اإلجيابيـة املتعلقـة باملؤشــراتو ٢٠٠٨يونيـه/والـسياسية منـذ حزيـران
 قتصادية واالجتماعية؛اال
 إزاء االنتـهاكات اخلطـرية اجلاريـة واملتكـررة حلقـوققلق البـالغالتعرب عن - ٢ 

 :يلي  مااإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتصل بأمور عدة منها
التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، مبــا يف ذلــك )أ( 

 طراف؛اجللد وبتر األ
_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
)٣( A/64/357. 
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مبـا فيهـا عمليـات اإلعـدام العلـين وعمليـات ،عمليات اإلعدامتنفيذاستمرار )ب( 
 ؛وازدياد معدالاعترف ا دوليا،املضماناتلل دون مراعاة ،إعدام األحداث

يزالـون يواجهـون أحكـام إعـدام  الالرجم كطريقة لإلعـدام ووجـود سـجناء )ج( 
 ئيس اجلهاز القضائي حبظر الرجم؛ تعميم من رمن صدوررغمعلى البالرجم

قمعهــن بعنــفاعتقــال النــساء الالئــي ميارســن حقهــن يف التجمــع الــسلمي و )د( 
اسـتمرار وملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان للمـرأة وتنظيم محلة لترويع اوإصدار األحكام عليهن

 ؛التمييز ضد املرأة والفتاة يف إطار القانون ويف املمارسة العملية
ــزتزايــد )هـ(   ضــد األشــخاص الــذين األخــرىانتــهاكات حقــوق اإلنــسانوالتميي

غـريعتـرف ـا أوامل،أو لغويـة أو غـري ذلـك مـن األقليـاتعرقيـةدينيـة أوينتمون إىل أقليـات
ن واليهــودون واألكــراد واملــسيحيون والبــالوخيجــانيو العــرب واألذربيمبــن فــيهم،املعتــرف ــا

عون عنــهم، وخباصـة اهلجمــات الــيت تــستهدف البــهائيني واملــدافن الــسنةون واملــسلمووالـصوفي
وعقيدم يف وسائط اإلعالم اليت ترعاها الدولة، وتزايد األدلة على اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة

ن االلتحـــاق ومنــع معتنقـــي الديانــة البهائيـــة مــ واعتقــاهلم تعـــسفاتحديــد ورصــد البـــهائينيل
ة من القادة البهائيني ألقي القـبض علـيهم يف واستمرار احتجاز سبعباجلامعات وكسب الرزق

 ووجهـت هلــم ـم خطــرية دون إتاحـة ســبل التمثيـل القــانوين٢٠٠٨مــايو/مـارس وأيـار/آذار
 املناسبة أو اليت تتم يف الوقت املناسب؛

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

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

 وبـصفة خاصـة،ون سلميا والطالب وقمعهم بعنـفقادة القوى العاملة وأفرادها الذين يتجمع
ركـز املــدافعني عــن حقـوق اإلنــسان وإلقـاء القــبض بعــد ذلـك علــى عــددالقــسري ملغـالقاإل
 موظفيه ومضايقتهم؛ من
قـد، مبـا يف ذلـكاحلدود والقيـود الـشديدة املفروضـة علـى حريـة الـدين واملعت )ز( 

صـدور أحكـام بالـسجن ملـدد طويلـة علـى واالحتجاز لفترات غـري حمـددة واالعتقال التعسفي
 املعتقد؛ وأمن ميارسون حقهم يف حرية الدين
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حقـوق وانتـهاكاحلقوق يف احملاكمة وفـق األصـول القانونيـة، جتاهلاستمرار )ح( 
احملتجـزون يف احلـبس أو دون توجيـه ـم إلـيهم احملتجـزوناملدعى علـيهم هم فيناحملتجزين، مب
 وعــدم إتاحــةاالنفــرادي لفتــرات مطولــة للحــبس والتعــسفيملنــتظمااالســتخدام واالنفــرادي،

 التمثيل القانوين يف الوقت املناسب؛ احلصول علىإمكانية
ــقتعـــرب عـــن - ٣  ــه خـــاصالقلـ ــة إيـــران بوجـ ــة مجهوريـ  إزاء تـــصرف حكومـ

ــية الـــيت أجريـــت يف ــات الرئاسـ ــاب االنتخابـ ــه/ حزيـــران١٢اإلســـالمية يف أعقـ ،٢٠٠٩يونيـ
مشلــت عـــدةالــيت ق اإلنــسان انتــهاكات حقــو تــصاعد يفمــن امن معهــا بــالتزحــدث ومــا
 :منها أمور

واضــطهاد أفــراد املعارضــة والــصحفيني وغريهــم مــن ممثلــي وترويــعمــضايقة )أ( 
وسائط اإلعالم وأصحاب مدونات اإلنترنت واحملـامني ورجـال الـدين واملـدافعني عـن حقـوق

ارسـون حقـوقهم يف التجمـع الـسلمي وتكـويناإلنسان واألكادمييني والطالب وغريهـم ممـن مي
ــبري، ــرأي والتع ــة ال ــات وحري ــهااجلمعي ــيهم تعــسفابطــرق من ــاء القــبض عل احتجــازهم  أو إلق

 أدى إىل العديد من الوفيات واإلصابات؛ ، ممااختفاؤهم أو
ليشيات اليت توجهها احلكومة لتفريـقيمن جانب امل والترويعاستخدام العنف )ب( 

ممـا أدى أيـضا إىل العديـد مـنبـالقوةرانيني الذين ميارسون حريـة التجمـع سـلميااملواطنني اإلي
 الوفيات واإلصابات؛

اعيـةاحلق يف حماكمة عادلة، بوسائل منـها إجـراء حماكمـات مجب عرقلة التمتع )ج( 
 متثيـل قـانوين مناسـب، ممـا أدى إىل صـدور أحكـامعلـىصولوحرمان املدعى عليهم مـن احلـ

 اد باملوت وبالسجن لفترات طويلة؛على بعض األفر
ورود تقارير عـن احلـصول علـى اعترافـات بـالقوة واالعتـداء علـى الـسجناء، )د( 

 منها االغتصاب والتعذيب؛ بعدة طرق
 تصاعد معدالت اإلعدام يف األشهر اليت أعقبت االنتخابات؛ )هـ( 
ود شـديدةفرض املزيد مـن القيـود علـى حريـة التعـبري، مبـا يف ذلـك فـرض قيـ )و( 

ــة ــةعلــى تغطي ــصاالت وســائط اإلعــالم للتظــاهرات العام ــل االت ــسلكية والالســلكية وتعطي ال
 واإلغالق القسري ملكاتب العديـد مـن املنظمـات املـشاركة يف التحقيـقوتكنولوجيا اإلنترنت

  عقب االنتخابات؛وايف حالة األشخاص الذين سجن
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ران تعـسفا، والتـدخل بـذلك،القبض على موظفي السفارات األجنبية يف طه )ز( 
 ،)٥( واتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية)٤(تتفق مع اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسـية  البطريقة

 أداء تلك البعثات لوظائفها؛ يف
تعـاجل الـشواغل املوضـوعية املبينـةحبكومة مجهورية إيران اإلسـالمية أن يب - ٤ 

 بـشأن اختـاذحملددة الواردة يف قرارات اجلمعية العامة الـسابقةوالدعوات ا العاماألمنييف تقرير
يف إطـــار القـــانون ،، وأن حتتـــرم التزاماـــا املتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان احترامـــا تامـــاإجـــراءات

 :، وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلياملمارسة العملية ويف
على ممارسـات بتـر األطـراف، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية،ضاءالق )أ( 

ــكال التعــــذيب ــة أو العقوبــــة القاســــية أو الالإنــــسانيةو واجللــــد وغريهــــا مــــن أشــ املعاملــ
 ؛األخرى املهينة أو
القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين )ب( 

 عترف ا دوليا؛لضمانات املل احترامدونوغريها من عمليات اإلعدام اليت جتري
 )٦( 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 م اجلرميةأعمارهم وقت ارتكاكانتاألشخاص الذين

  كوسيلة لإلعدام؛إلغاء استخدام الرجم )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 أوالذين ينتمون إىل أقليـاتوانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى ضد األشخاص
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؛

_______________

 .٧٣١٠، الرقم٥٠٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .٨٦٣٨، الرقم٥٩٦املرجع نفسه، الد )٥(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧سه، الداملرجع نف )٦(
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املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـصب  تقريـرورد يف  ماأمور منهاتنفيذ عدةلقيام با )ز( 
ميكـن ـا جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية أنشأن السبل الـيت ب من توصيات)٧(١٩٩٦عاملالديين

 ٢٠٠٨، والقيـام أيـضا مبـنح القـادة البـهائيني الـسبعة احملتجـزين منـذ عـامحترر طائفة البـهائيني
 دستوريا يف احملاكمة وفق األصول القانونية، مبا فيهـا احلـق يف احلـصول علـىحقوقهم املكفولة

 ؛متثيل قانوين مالئم واحلق يف حماكمة عادلة
والطلبــة املعارضـني الـسياسيني واملــدافعني عـن حقـوق اإلنـسانمـضايقةإـاء )ح( 

نترنــتوأصــحاب مــدونات اإل اإلعــالم  وســائطواألكــادمييني والــصحفيني وغريهــم مــن ممثلــي
هم، بوســائل منــها اإلفــراج عــن األشــخاصاضــطهادو وتــرويعهمورجــال الــدين واحملــامني

 مبــن فــيهم احملتجــزون يف أعقــاب االنتخابــات،الــسياسية  آرائهــمبــسبباملــسجونني تعــسفا أو
 ؛٢٠٠٩يونيه/حزيران ١٢الرئاسية اليت أجريت يف

 ووضع حـد لإلفـالت مـن القانونية،احملاكمة وفق األصول يفمراعاة احلقوق )ط( 
العقاب على ارتكاب انتـهاكات حقـوق اإلنـسان وإجـراء حتقيـق موثـوق بـه وحمايـد ومـستقل

 ؛االدعاءات بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان عقب االنتخابات الرئاسية يف
 حبكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية أن تقـوم سـجل تعاوـا غـريكذلكيب - ٥ 

ية حلقوق اإلنسان، بالقيام بأمور منها تقدمي التقارير مبوجب التزاماـاالكايف مع اآلليات الدول
إىل اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات املعنية بالصكوك اليت هي طرف فيهـا، والتعـاون الكامـل
مع مجيع اآلليات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، وتـشجع حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى

ــشأ ــممواصــلة حبــث التعــاون ب ــة مــع األم ــام العدال ــسان وإصــالح نظ املتحــدة، ن حقــوق اإلن
 ذلك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ يف مبا
ألنـه، علــى الــرغم مـن الــدعوة الدائمـة املوجهــة مــن بـالغ القلــقتعـرب عــن - ٦ 

مجهورية إيران اإلسـالمية إىل مجيـع املكلفـني بواليـات تتعلـق بـاإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية،
علـى مـدى لزيـارة البلـد اخلاصـةتلـك اآلليـاتب وجهها املعنيونإا مل تستجب ألي طلباتف

 اآلليـات اخلاصـة،اليت أجراها املعنيون بتلـكسنوات ومل ترد على العديد من االتصاالت أربع
وحتث بقوة حكومة مجهورية إيران اإلسالمية علـى التعـاون التـام مـع اآلليـات اخلاصـة، مبـا يف

 ومــستقلة يف مجيــعا، حــىت ميكــن إجــراء حتقيقــات موثــوق ــايل زيــارام إلقليمهــذلــك تــسه
الــيت نــشأت منــذ االنتــهاكات ســيما الاالدعــاءات املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، و

 ؛٢٠٠٩يونيه/حزيران ١٢
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 املكلفني بواليـات تتعلـق بـاإلجراءات اخلاصـة إىل إيـالء اهتمـام خـاصتدعو - ٧ 
ــة حقــوق اإل ــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، وخباصــة املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالتحلال ن

اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، واملقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، واملقـرر اخلـاص املعـين

 حبالة املـدافعني عـن حقـوقة املعنية اخلاصةق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرربتعزيز ومحاية احل
اإلنسان، والفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي، والفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء

ــشأت ــيت نــ ــة الــ ــسان املختلفــ ــوق اإلنــ ــهاكات حقــ ــق يف انتــ ــة التحقيــ ــسري، بغيــ ــذالقــ  منــ
 دمي تقارير عنها؛ وتق٢٠٠٩يونيه/حزيران ١٢

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسةتطلـــب - ٨ 
 والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

ــران اإلســالميةتقــرر - ٩  ــة إي ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن  مواصــلة دراســة حال
 .“نسان ومحايتهاتعزيز حقوق اإل”دورا اخلامسة والستني يف إطار البند املعنون يف

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


