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    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/65/456/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية  - ٦٥/٢٢٦
  

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

   والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان،)٢(نسانالدوليني اخلاصني حبقوق اإل
الـــة حقــوق اإلنـــسان يف مجهوريــة إيـــران   حب  املتعلقــة  إىل قراراــا الـــسابقة وإذ تــشري   

  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٧٦اإلسالمية، وآخرها القرار 
يـسلط  لذي  ا)٣(٦٤/١٧٦ بتقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار    حتيط علما   - ١  

 حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران       اليت ال تزال تـشهدها     التطورات السلبية الضوء على   
اإلسالمية، مبا يف ذلك تكثيف اإلجراءات القمعية ضـد املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وورود         

 وادعـاءات  تعـسفية واحملاكمـات اجلـائرة   حتجـازات ال تقارير عـن االسـتخدام املفـرط للقـوة واال         
   تعذيب؛ عمليات قوعبو

 إزاء االنتـهاكات اخلطـرية اجلاريـة واملتكـررة حلقـوق           تعرب عن القلق البـالغ      - ٢  
  :يلي  مامبا فيها ،اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية

التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، مبــا يف ذلــك    )أ(  
  اجللد وبتر األطراف؛

_______________

).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(
.، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(
)٣( A/65/370.
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ــة اإلعــدام و توقيــع رااســتمر  )ب(    دون مراعــاة تزايــد معــدالا بــصورة هائلــة عقوب
 الـذي أصـدره  تعميم الللضمانات املعترف ا دوليا، مبا يف ذلك اإلعدام العلين على الرغم من        

  الرئيس األسبق للجهاز القضائي حبظر اإلعدام العلين؛ 
أعمـارهم   انـت كاألشخاص الذين استمرار فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام على    )ج(  

 انتـــهاكا اللتزامـــات مجهوريـــة    مبـــا يـــشكل  ،ســـنة  ١٨أقـــل مـــن   م اجلرميـــة وقـــت ارتكـــا
 والعهـــد الــــدويل اخلـــاص بــــاحلقوق   )٤(اإلســــالمية مبوجـــب اتفاقيــــة حقـــوق الطفــــل   إيـــران 

  ؛)٢(والسياسية نيةاملد
ــة ارتكـــ   )د(   اب جـــرائم ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق  فـــرض عقوبـــة اإلعـــدام بتهمـ

تنـدرج يف فئـة أشـد اجلـرائم       ال، أو جـرائم  )حماربـة اهللا  ( ربـة احملاوالصريح، مبا يف ذلـك جرميـة        
  يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛ خطورة، مبا

حمكـوم علـيهم حـىت      لإلعدام ووجود سجناءتنيقيكطر خنقاالرجم واإلعدام    )هـ(  
لجهـاز القـضائي   األسـبق ل رئيس الـ   الـذي أصـدره    تعمـيم الغم مـن     على الر  ا،رمج عدامباإل اآلن

  ؛ظر الرجمحب
عــدم املـساواة بــني اجلنـسني والعنــف ضـد املــرأة واسـتمرار اإلجــراءات      تفـاقم   )و(  

القمعية ضد املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان للمـرأة واعتقـال النـساء الالئـي ميارسـن حقهـن يف             
 اسـتمرار التمييـز ضـد املـرأة والفتـاة      علـيهن و وباتتوقيع العقالتجمع السلمي وقمعهن بعنف و 

  ؛يف إطار القانون ويف املمارسة العملية
، تــصل يف بعــض   انتــهاكات حقــوق اإلنــسان  وغــريه مــن   التمييــز  اســتمرار  )ز(  

أو لغويـة أو أقليـات    ضد األشخاص الذين ينتمـون إىل أقليـات عرقيـة          احلاالت إىل االضطهاد،  
ــة  ــا دينيـ ــرف ـ ــات معتـ ــرى أو أقليـ ــرين،   ، أخـ ــخاص آخـ ــني أشـ ــن بـ ــيهم، مـ ــن فـ ــرب مبـ  العـ
ــالوخيجــانيوواألذربي ــصوفي ون واألكــراد واملــسيحي ون والب ــود وال ــسلمون واليه ــسنةون وامل  ن ال

  واملدافعون عنهم؛
 االضــطهاد ضــد األقليــات الدينيــة غــري املعتــرف ــا، وخباصــة   حــاالتتزايــد   )ح(  

 تـستهدف البـهائيني، مبـا يف ذلـك يف وسـائط         اهلجمـات الـيت    يشمل، مبا   معتنقو الديانة البهائية  
تحديــد ورصــد اإلعــالم الــيت ترعاهــا الدولــة، وتزايــد األدلــة علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة ل  

 تعسفا ومنع معتنقـي الديانـة البهائيـة مـن االلتحـاق باجلامعـات وكـسب               احتجازهم و البهائيني
ــب مقــابرهم و ومــصادرةالــرزق  ــة تو ممتلكــام وتــدمريها وختري ــع عقوب الــسجن ملــدة عــشر  قي

_______________

.٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهدات ،األمم املتحدة )٤(
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سنوات على سبعة من القادة البـهائيني علـى الـرغم مـن حرمـام مـرارا وتكـرارا مـن احملاكمـة            
يف الوقـت املناسـب    احلق يف احلصول يف ذلك وفق األصول القانونية املكفولة هلم دستوريا، مبا        

  ؛علنيةعلى متثيل قانوين حسب اختيارهم ويف حماكمة عادلة ووعلى حنو مالئم 
 وشديدة علـى حريـة التجمـع الـسلمي وتكـوين      منتظمة و مستمرةفرض قيود     )ط(  

ــبري، مبــا في   ــرأي والتع ــة ال ــات وحري ــااجلمعي ــى وســائط اإلعــالم و  ه ــود املفروضــة عل ــراد  القي أف
 واحملــامني والــصحفيني ومقــدمي خــدمات  واملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسانة الــسياسياملعارضـة 

إلنترنت وأصحاب مـدونات اإلنترنـت ورجـال الـدين والفنـانني      اإلنترنت ومستخدمي شبكة ا  
   والنقابات من مجيع قطاعات اتمع اإليراين؛العمالواألكادمييني والطالب وقادة 

ــسياسية  اســتمرار   )ي(   واملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان  مــضايقة أفــراد املعارضــة ال
ي خـــدمات اإلنترنـــت  والـــصحفيني وغريهـــم مـــن ممثلـــي وســـائط اإلعـــالم ومقـــدم واحملـــامني

ومــستخدمي شــبكة اإلنترنــت وأصــحاب مــدونات اإلنترنــت ورجــال الــدين واألكــادمييني         
ــادة   ــراين   العمــالوالطــالب وق ــع قطاعــات اتمــع اإلي ــن مجي ــني أشــخاص آخــرين  ، م ــن ب  ، م

، واسـتمرار   بطـرق منـها اعتقـاهلم تعـسفا أو احتجـازهم أو اختفـاؤهم      ،وختويفهم واضطهادهم 
اإلشـارة بـصفة خاصـة إىل اسـتمرار مـضايقة مـوظفي مركـز املـدافعني عـن           مـع  قمعهم بعنـف،  

  حقوق اإلنسان واحتجازهم؛ 
ــة    أمــن الدولــة مواصــلة اســتخدام قــوات     )ك(   ــا احلكوم  وامليليــشيات الــيت توجهه

ق املواطنني اإليرانيني الذين ميارسون سلميا حرية التعبري وحرية التجمع السلمي وتكـوين        يلتفر
  ؛ة بالقواجلمعيات
 قيود شديدة على احلق يف حرية الفكـر أو الـضمري أو الـدين أو املعتقـد          فرض  )ل(  

ــه ــرات غــري حمــددة و   واحلــد من ــة، مبــا يف ذلــك االعتقــال التعــسفي واالحتجــاز لفت  توقيــع عقوب
   احلق، وهدم أماكن العبادة تعسفا؛هذاالسجن ملدد طويلة على من ميارس 

املـدعى   هم فـي ن، مبـ  وفـق األصـول القانونيـة   نعدم حماكمة احملتجزييف   اإلمعان  )م(  
وانتـهاك حقـوقهم   احملتجزون يف احلـبس االنفـرادي،    عليهم احملتجزون دون توجيه م إليهم أو    

متكـن احملتجـزين مـن     وعـدم   االنفـرادي لفتـرات مطولـة      للحـبس  والتعسفي   املنتظماالستخدام  و
يف اإلفـراج بكفالـة عـن احملتجـزين      ورفـض النظـر   اختيار من ميثلوم لـدى الـسلطات القانونيـة        

ورود تقارير عن إخضاع احملتجزين للتعذيب واستخدام أسـاليب اسـتجواب قاسـية وممارسـة           و
احلـصول علـى اعترافـات زائفـة     بغيـة   ،الضغط على أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منـها االعتقـال   

  تستخدم الحقا يف احملاكمات؛
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مـــشروع يف غـــري  سفا أو بـــشكلتعـــ يف التـــدخل الدولـــةســـلطات اســـتمرار   )ن(  
 مبــا يف ذلــك ،، واعتــراض مراســالم مبنــازهلم اخلاصــةيف األمــور خباصــة و،األفــرادخــصوصية 

  اإللكتروين، مبا يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛الربيد االتصاالت عن طريق الربيد الصويت و
ــة إيــران      تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص     - ٣   ــة مجهوري ــام حكوم ــدم قي مــن ع
االنتــهاكات املــدعى ب فيمــا يتعلــقمية بــإجراء أي حتقيــق شــامل أو بــدء عمليــة مــساءلة  اإلســال

يونيــه  / حزيــران١٢ارتكاــا يف الفتــرة الــيت أعقبــت االنتخابــات الرئاســية الــيت أجريــت يف        
 موثـوق بـه ومــستقل    التحقيــق علـى حنـو  تباشـر عمليـة   احلكومـة أن  تكـرر مناشـدا  ، و٢٠٠٩

 عن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنـسان وأن تـضع حـدا لإلفـالت مـن         ة الوارد تقاريرالوحمايد يف   
  العقاب على ارتكاب تلك االنتهاكات؛ 

ــران اإلســالمية أن   يــب  - ٤   لــشواغل املوضــوعية تتــصدى لحبكومــة مجهوريــة إي
 اختــاذ إجــراءاتإىل  ســابقة  يف قــراراتودعــوات اجلمعيــة العامــة العــام األمــنياملبينــة يف تقريــر 

 يف إطــار القــانون ويف ،أن حتتــرم احترامــا تامــا التزاماــا املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان  ، وبالتحديــد
  :، وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلياملمارسة العملية

على ممارسـات بتـر األطـراف     ، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية،        ضاءالق  )أ(  
  املهينة؛ لقاسية أو الالإنسانية أواملعاملة أو العقوبة او واجللد وغريها من أشكال التعذيب

القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين           )ب(  
  لضمانات املعترف ا دوليا؛ل احترام دون اإلعدام اليت جتري أشكالوغريها من 

 ٦  من اتفاقية حقوق الطفـل واملـادة   ٣٧عمال بالتزاماا مبوجب املادة     القيام،    )ج(  
إعـدام األشـخاص الـذين    عمليـات  إلغـاء   ب،  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

  ؛سنة ١٨ أقل من م اجلرميةأعمارهم وقت ارتكا كانت
   لإلعدام؛ كطريقتنيخنقاإلغاء الرجم واإلعدام   )د(  
اء، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة، علـى مجيـع أشـكال التمييـز               القض  )هـ(  

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

 دينيــة أو انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ضــد األشــخاص الــذين ينتمــون إىل أقليــات غريهــا مــن و
واالمتنـاع عـن مراقبـة    غري املعتـرف ـا،   عترف ا أو امل،  أو غريها من األقليات لغوية عرقية أو 
فـرص العمـل    وكفالة إمكانية حصول األقليات على التعلـيم و معتقدام الدينية،  بسبباألفراد  

  على قدم املساواة مع مجيع اإليرانيني؛
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املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـصب الـديين       قريـر  تورد يف  ماتنفيذ عدة أمور منها    )ز(  
ميكـن ـا جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية أن حتـرر       شأن الـسبل الـيت      ب  من توصيات  )٥(١٩٩٦عام  ل

 وفـق األصــول  ٢٠٠٨القـادة البـهائيني الــسبعة احملتجـزين منـذ عــام     حماكمــة ، وطائفـة البـهائيني  
، مبـا فيهـا احلـق يف احلـصول علـى متثيـل           املكفولة هلم دستوريا   باحلقوق كفالة متتعهم القانونية و 

  ؛ منصفة ومفتوحة يف الوقت املناسبقانوين مالئم واحلق يف إجراءات قانونية
  واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان    وضع حد ملـضايقة أفـراد املعارضـة الـسياسية         )ح(  
ــائط اإلعـــالم    العمـــالوقـــادة  ــي وسـ ــن ممثلـ ــادمييني والـــصحفيني وغريهـــم مـ والطـــالب واألكـ
ــدين   وأصــحا ــت ورجــال ال ــدونات اإلنترن ــانني ب م ،  وختــويفهم واضــطهادهم واحملــامنيوالفن

   السياسية؛  آرائهمبسبببوسائل منها اإلفراج عن األشخاص املسجونني تعسفا أو 
اإلنترنـت ومقـدمي خــدمات   شـبكة   القيـود املفروضـة علـى مــستخدمي    إلغـاء   )ط(  

  اخلصوصية؛يف تكوين اجلمعيات ويف و حرية التعبري للحق يفاإلنترنت اليت تعد انتهاكا 
 القيــود املفروضــة علــى ممثلــي الـصحافة ووســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك   إلغـاء   )ك(  
  ؛تلاعرب السو االنتقائي للبث التشويش
 وامليليـشيات الـيت توجههـا احلكومـة     أمـن الدولـة   اسـتخدام قـوات     الكف عـن      )ل(  

ــرانيني الــذين ميارســون ســلمي   يــلتفر ــبري ويف التجمــع    ق املــواطنني اإلي ــة التع ا حقــوقهم يف حري
  ؛ بالقوةالسلمي ويف تكوين اجلمعيات

يف ،  القانونيـة احملاكمـة وفـق األصـول    مراعاة الضمانات اإلجرائيـة الـيت تكفـل        )م(  
  ؛ إطار القانون ويف املمارسة العملية

حبكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية أن تعــزز مؤســساا الوطنيــة   يــب أيــضا  - ٥  
ق اإلنسان وفقا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان     حلقو

  ؛)٦()“مبادئ باريس”(
 حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تنظـر يف التـصديق علـى               يب كذلك   - ٦  

، يف االنـضمام إليهـا   ليـست طرفـا فيهـا بالفعـل أو      هـي املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت   
 معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي      بصورة فعالة أن تنفذ   و

 على صكوك دولية أخرى حلقـوق اإلنـسان أو التـصديق      التوقيعحتفظات تكون قد أبدا عند      

_______________

.E/CN.4/1996/95/Add.2ر انظ )٥(
.املرفق، ٤٨/١٣٤القرار  )٦(



A/RES/65/226

6

  أو تنقـصها الدقـة أو قـد تعتـرب غـري     عامة بشكل مبالغ فيـه   عليها حيث تكون تلك التحفظات      
  عاهدة وهدفها؛متماشية مع موضوع امل

حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع مجيـع             يب  - ٧  
 علـى مواصـلة حبـث التعـاون يف     كومـة احلوتـشجع   اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،         املعنيني ب 

ذلـك مفوضـية األمـم     يف اإلنسان وإصالح نظام العدالة مـع األمـم املتحـدة، مبـا            مسائل حقوق 
  حلقوق اإلنسان؛املتحدة 
ألنـه، علــى الــرغم مـن الــدعوة الدائمـة املوجهــة مــن    تعـرب عــن بـالغ القلــق     - ٨  

مجهورية إيران اإلسـالمية إىل مجيـع املكلفـني بواليـات تتعلـق بـاإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية،             
 بتلـك اآلليـات اخلاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى          فإا مل تستجب ألي طلبات وجهها املعنيون      

الـيت أجراهـا املعنيـون بتلـك     العديـدة واملتكـررة    االتـصاالت   أغلـب نوات ومل ترد على  مخس س 
تـام مـع   بـشكل  اآلليات اخلاصة، وحتث بقوة حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية علـى التعـاون           

، مبا يف ذلـك تـسهيل زيـارام إلقليمهـا، حـىت ميكـن إجـراء حتقيقـات               اآلليات اخلاصة  ب املعنيني
  لة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان؛موثوق ا ومستق

حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على أن تنظـر جبديـة يف مجيـع          تشجع بقوة     - ٩  
ــشامل  االســتعراض يفالتوصــيات املقدمــة  ــدوري ال ــذي أجــراه جملــس حقــوق    ال ــق ــا ال  املتعل

  ؛هات املعنية األخرىاجلو مبشاركة كاملة وفعلية من اتمع املدين )٧(اإلنسان
 املكلفني بواليات تتعلق باإلجراءات اخلاصة املواضيعية، وخباصة        تشجع بقوة   - ١٠  

بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا  املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو  
سانية أو العقوبة القاسـية أو الالإنـ   واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      

املهينة واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري واملقـرر اخلـاص املعـين          
باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيـات واملقـررة اخلاصـة املعنيـة حبالـة املـدافعني              

ــدين أو املعتقــد      ــة ال ــسان واملقــرر اخلــاص املعــين حبري ــة اخلاصــواملقــررةعــن حقــوق اإلن  ة املعني
باستقالل القضاة واحملامني واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه            

 بقـضايا األقليـات والفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي والفريـق            ة املعنيـ  ةاملستقلواخلبرية  
 املعـين مبـسألة التمييـز    عامـل  الغـري الطـوعي والفريـق    العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو   
ــة حقــوق   ، العمليــة ضــد املــرأة يف إطــار القــانون ويف املمارســة  علــى إيــالء اهتمــام خــاص حلال

  ؛اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، دف التحقيق فيها وتقدمي التقارير عنها

_______________

  .A/HRC/14/12انظر   )٧(
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إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسادسة        تطلــب  - ١١  
بـشأن   مبا يف ذلك اخليارات والتوصـيات  ،والستني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار         

  عشرة؛ إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة تقريرا مؤقتا، وأن يقدم تنفيذهحتسني 
  مواصلة دراسـة حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف             تقرر  - ١٢  

  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”والستني يف إطار البند املعنون دورا السادسة 
  ٧١اجللسة العامة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
  




