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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية  - ٦٧/١٨٢
  

  ،إن اجلمعية العامة 

ــسترشد  ــسان    إذ ت ــوق اإلن ــاملي حلق ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم ــدين )١( مبيث  والعه

   والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان،)٢( حبقوق اإلنسانالدوليني اخلاصني

 إىل قراراـــا الـــسابقة املتعلقـــة حبالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران وإذ تـــشري 

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٧٥اإلسالمية، وآخرها القرار 

 الذي أعـرب    )٣(٦٦/١٧٥ بتقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار        حتيط علما   - ١ 

فيــه عــن قلقــه البــالغ مــن اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية،    

 املقـدم عمـال     )٤(وبتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيـران اإلسـالمية            

رة صـو يعـرض   الـذي   )٥(٢٠١١مـارس   /ذارآ ٢٤ املـؤرخ    ١٦/٩بقرار جملـس حقـوق اإلنـسان        

ويـسرد تقـارير    يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        عمومـا   الـة حقـوق اإلنـسان       حلالبـالغ    مثرية للقلق 

  رتكب كثري منها بشكل منهجي؛ادوث طائفة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، تفيد حب

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(

)٣( A/67/327.  

)٤( A/67/369.  

، الفـصل   (A/66/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، امللحـق رقـم                : انظر )٥(
  .الثاين، الفرع ألف
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 إزاء االنتـهاكات اخلطـرية املتواصـلة واملتكـررة حلقـوق      تعرب عن بالغ القلـق      - ٢ 

  : إيران اإلسالمية، مبا فيها ما يلياإلنسان يف مجهورية

التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، مبــا يف ذلــك     )أ( 

  اجللد وبتر األطراف؛

دون مراعــاة وتزايــد معــدالا بــصورة كــبرية اســتمرار توقيــع عقوبــة اإلعــدام   )ب( 

 حـاالت اإلعـدام العلـين علـى الـرغم مـن      عـدد   تزايـد للضمانات املعترف ا دوليا، مبا يف ذلـك       

ــرئيس األســبق للجهــاز القــضائي  إصــدار  ــات اإلعــدام   تعميمــا ال حبظــر اإلعــدام العلــين، وعملي

ــاجلماع دام دون إخطـــار أفـــراد أســـرة   ر عـــن تنفيـــذ عمليـــات إعـــ   ـسرية وورود تقاريـــلـــة ايـ

  حماميه؛ أو السجني

ن كانــت أعمــارهم ــــإعــدام القاصــرين واألشــخاص الذيعمليــات عــدم إلغــاء   )ج( 

ــل مــن  وقــت ارتكــام اجلرميــ  ــ س١٨ة أق ــهاكا اللتــ  ،ةـن ــشكل انت ــران  ـ مبــا ي ــة إي زامات مجهوري

ي اخلـــــاص بـــــاحلقوق ـــــــ والعهـــــد الدول)٦(لفـــــة حقـــــوق الطيـــــب اتفاقجـــــة مبوـــــــاإلسالمي

  ؛)٢(والسياسية املدنية

م ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق فـــرض عقوبـــة اإلعـــدام بتهمـــة ارتكـــاب جـــرائ   )د( 

يـشكل   أو جرائم ال تندرج يف فئة أشد اجلـرائم خطـورة، مبـا            /ذلك احلرابة، و   يف والصريح، مبا 

  انتهاكا للقانون الدويل؛

ــيهم حــىت اآلن        )هـ(  ــة لإلعــدام ووجــود ســجناء حمكــوم عل ــا كطريق اإلعــدام خنق

  حبظر الرجم؛تعميما قضائي الرئيس األسبق للجهاز الإصدار باإلعدام رمجا، على الرغم من 

على حريـة التجمـع      منهجيبشكل   النطاقمواصلة فرض قيود شديدة واسعة        )و( 

 حجـب حمتويـات اإلنترنـت أو    بطـرق منـها  السلمي وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعـبري،     

علـى  مـن املواقـع     طائفـة   تنقيتها وتقييد الوصـول إىل خـدمات الربيـد اإللكتـروين األجنبيـة وإىل               

جـه إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وفـرض           و والتشويش على البث الـساتلي الـدويل امل        اإلنترنت

 وقطــع ســبل االتــصاالت   غلقهــاالرقابــة علــى الــصحف واــالت واملنــشورات األخــرى أو      

  املعلومات؛ احلصول علىو

علـى  ومنـهم    ، بشكل منهجي  وق اإلنسان ــن حق ـن ع ـملدافعيا تزايد استهداف   )ز( 
ختويف أسر الـصحفيني املـستقلني مـن        يف ذلك   احملامون والصحفيون، مبا     صراحل ثال ال سبيل امل 

 خـدمات اإلنترنـت   ي اإلعـالم األخـرى ومقـدم    ط وسـائ  ي إعالم ناطقة بالفارسـية وممثلـ      طوسائ
_______________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،  )٦(
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 التخويـف   ، بسبب أنـشطتهم   ، اإلنترنت الذين يكابدون    ومواطين وأصحاب مدونات اإلنترنت  
أو أحكامـا  /أو النفي ملدد طويلـة و /أو االحتجاز التعسفي و/قيف وأو التو /االستجواب و  أو/و

قاسية، مبا فيهـا عقوبـات اإلعـدام، وإذ تالحـظ علـى وجـه اخلـصوص التمـسك بتوقيـع عقوبـة                       
  السجن على موظفني تابعني ملركز املدافعني عن حقوق اإلنسان؛

 اإلجـراءات   عدم املـساواة بـني اجلنـسني والعنـف ضـد املـرأة، واسـتمرار               تفاقم  )ح(  
 النـساء اللـوايت ميارسـن حقهـن يف     واعتقـال القمعية ضد املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان للمـرأة            

 وتزايد التمييـز ضـد املـرأة والفتـاة يف    ، وتوقيع العقوبات عليهن  التجمع السلمي وقمعهن بعنف     
،  تقييــد فــرص احلــصول علــى التعلــيم العــايل بــسبل منــهاالقــانون ويف املمارســة العمليــة،  نــص

   جماال دراسيا أمام املرأة؛٧٧ جامعة بغلق باب ٣٦يشمل قيام  مبا

يف بعــض  يــصلاســتمرار التمييــز وغــريه مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا    )ط(  
احلاالت إىل االضطهاد، ضد األشخاص الـذين ينتمـون إىل أقليـات عرقيـة أو لغويـة أو أقليـات                     

واألكـراد واملـدافعون عنـهم، مـع اإلشـارة       يون والبلـوش بيجـان واألذرأخرى، مبـن فـيهم العـرب       
بعنـف  يـة  بيجانبصفة خاصة إىل التقارير اليت تفيد بقمع أشخاص من أصول عرقيـة عربيـة وأذر             

بعنـف   الـيت يقطنـها األذربيجـانيون     مناصـري البيئـة يف املنطقـة        احتجاجـات   واحتجازهم وقمـع    
دام اجلمـاعي الـسري   ـــ ذلك اإلعن إىل األقليات، مبا يف  ـوارتفاع معدل إعدام األشخاص املنتمي    

  ؛من األهواز مؤخرا ألفراد من األقلية العربية

ــذين      )ي(   تزايــد حــاالت االضــطهاد وانتــهاك حقــوق اإلنــسان ضــد األشــخاص ال
ينتمــون إىل أقليــات دينيــة معتــرف ــا، مبــن فــيهم املــسيحيون واليهــود والــصوفيون املــسلمون    

ــدافع   ــسنة والزرادشــتيون وامل ــصفة خاصــة إىل حــاالت    واملــسلمون ال ــهم، مــع اإلشــارة ب ون عن
للـصوفيني املـسلمني واملـسيحيني اإلجنيلـيني، مبـا يف ذلـك             االنتشار  واالحتجاز الواسعة    التوقيف

  استمرار احتجاز قساوسة مسيحيني؛

ــذين      )ك(   تزايــد حــاالت االضــطهاد وانتــهاك حقــوق اإلنــسان ضــد األشــخاص ال
ـا، وخباصـة معتنقـو الديانـة البهائيـة واملـدافعون عنـهم،        ينتمون إىل أقليات دينيـة غـري معتـرف        

حاالت التوقيـف واالحتجـاز وتقييـد إمكانيـة         عدد   وتزايد  عليهم يشمل تصعيد االعتداءات   مبا
 ائيـا مـرتبطني مبؤسـسات       ١٢الـدين واحلكـم علـى        علـى أسـاس   احلصول علـى التعلـيم العـايل        

 يف القطــاع العــام وفــرض قيــود نــع تــوظيفهممبالــسجن مــددا طويلــة واســتمرار ائيــة تعليميــة 
   العتناق الديانة البهائية؛الفعلييف القطاع اخلاص والتجرمي  العملإضافية على 

منــذ شخــصيات قياديــة معارضــة جربيــة متواصــلة علــى  إقامــةاســتمرار فــرض   )ل(  

نـها  بي  وفرض قيود على مؤيديهم وأفراد أسرهم، بوسائل من        ٢٠٠٩االنتخابات الرئاسية لعام    

  املضايقة والتخويف؛
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ود شديدة على احلق يف حرية الفكـر أو الـضمري أو الـدين        ـــرض قي ـــف مواصلة  )م(  

التعــسفي واالحتجــاز لفتــرات غــري   االعتقــال، مبــا يف ذلــك  بــشكل بــالغأو املعتقــد واحلــد منــه

 مـن ميـارس هـذا احلـق، وفـرض قيـود علـى بنـاء           علـى  ملـدد طويلـة    السجن   وتوقيع عقوبة حمددة  

  ؛واالعتداء عليهاأماكن العبادة والدفن 

اإلمعان يف عدم حماكمة احملتجزين وفق األصـول القانونيـة وانتـهاك حقـوقهم،             )ن(  

  بـشكل منــهجي واسـع النطــاق  القـسري فــاء تخالواالحتجـاز التعـسفي   امبـا يف ذلـك اســتخدام   

ــة  اختيــاروعــدم متكــن احملتجــزين مــن   ض النظــر يف ورفــ  مــن ميثلــوم لــدى الــسلطات القانوني

ــك االكتظــاظ        ــسجون، مبــا يف ذل ــسيئة داخــل ال ــة عــن احملتجــزين والظــروف ال ــراج بكفال اإلف

 ورود واسـتمرار  العـالج الطـيب     وعـدم تـوفري   الشديد وتدين مستوى خدمات الصرف الـصحي        

إخضاع حمتجزين للتعـذيب واالغتـصاب وغـريه        عن  االحتجاز و أثناء  تقارير عن وفاة حمتجزين     

ــف   ــن أشــكال العن ــى      م ــضغط عل ــسي واســتخدام أســاليب اســتجواب قاســية وممارســة ال  اجلن

احلـصول علـى اعترافـات زائفـة تـستخدم       من أجـل  ،  االعتقالأقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها     

  الحقا يف احملاكمات؛

ــري        )س(   ــشكل غـ ــسفا أو بـ ــدخل تعـ ــة يف التـ ــلطات الدولـ ــتمرار سـ ــانوين اسـ  يفقـ

 يف راض مراســالم، مبــاــــة مبنــازهلم، واعتــــور اخلاصــــمي األــــراد، وخباصــة فــــة األفــخــصوصي

  ة وعن طريق الربيد اإللكتروين، مبا يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛ـــذلك االتصاالت اهلاتفي

ــران  حكومــة إجــراء مــن عــدم  تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص    - ٣   ــة إي  مجهوري

 أجهـزة قـضائية    الـيت قامـت ـا     سان  سيمة حلقوق اإلنـ   اجلنتهاكات  الايف   ااإلسالمية حتقيقا وافي  

سجن كهريزاك ويف أمـاكن أخـرى        يف النطاق اليت حدثت  واسعة  النتهاكات  الوأمنية إيرانية وا  

يف هـــذا أو بـــدء عمليـــة مـــساءلة  ٢٠٠٩ االنتخابـــات الرئاســـية لعـــام الـــيت أعقبـــتفتـــرة اليف 

ــدةلمــستقتبــدأ عمليــة حتقيــق موثــوق ــا   ، وتكــرر مناشــدا احلكومــة أن  اخلــصوص   يفة حماي

انتهاكات حلقوق اإلنسان وأن تضع حدا لإلفالت من العقاب علـى          اليت تفيد حبدوث    التقارير  

  ارتكاب تلك االنتهاكات؛

رشـحني لالنتخابـات الربملانيـة      املعلـى   املفروضـة   قيـود   ال مـن  تعرب عن القلق    - ٤  

  شطتهم؛املفروضة على أهلية املرشحني لالنتخاب وأن القيوداصة خب، و٢٠١٢لعام 

 اخلطــوات الــيت اختــذت لإلفــراج عــن عــدد مــن الــسجناء الــسياسيني    تالحــظ  - ٥  
وسجناء الرأي والعفـو عنـهم وتواصـل مناشـدا حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تفـرج              

واحتجــزوا تعــسفا ــرد ألقــي القــبض علــيهم فــورا ودون شــرط عــن مجيــع األشــخاص الــذين  
ة بشأن قـضايا سياسـية أو   ـــسلمياحتجاجات  ي  ـــة ف ــشاركق التجمع السلمي وامل   ـممارستهم ح 
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أسـفرت    ومـا ٢٠٠٩ اقتصادية أو بيئية أو غريها، مبـا يف ذلـك سـري االنتخابـات الرئاسـية لعـام                
  عنه من نتائج؛

 حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى كفالـة إجـراء انتخابـات                  بقـوة  حتث  - ٦  
ــع      مــع متاشــيا جتــسد إرادة الــشعب  ٢٠١٣يف عــام رئاســية حــرة نزيهــة شــفافة شــاملة للجمي

 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية ومجيـع            )١(اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان     
الدولـة طرفـا فيهـا، ويـب      تكـون صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة باملوضوع اليت        

 مستقلة لعملية االنتخابات يـشارك فيهـا اتمـع املـدين واملرشـحون            باحلكومة أن تسمح مبراقبة   
لــصحفيني املــستقلني احمللــيني والــدوليني مبراقبــة االنتخابــات والتطــورات للخــرباء واوأن تـسمح  

  السياسية اليت تليها ونقل أخبارها حبرية؛

ــران اإلســالمية أن تتــصدى للــشواغل املوضــوعية    يــب  - ٧   ــة إي  حبكومــة مجهوري
رير األمــني العـام واملقــرر اخلــاص املعـين حبالــة حقــوق اإلنـسان يف مجهوريــة إيــران    ااملبينـة يف تقــ 

، وأن حتتــرم حمــددةاإلســالمية ودعــوات اجلمعيــة العامــة يف قــرارات ســابقة إىل اختــاذ إجــراءات 
القــانون ويف املمارســة العمليــة، وأن نــص تعلقــة حبقــوق اإلنــسان، يف احترامــا تامــا التزاماــا امل

  :تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي

 القانون ويف املمارسة العملية، على ممارسات بتـر األطـراف          نصاء، يف   ـــالقض  )أ(  
ــد  ــى  واجلل ــؤدي إىل العم ــيت ت ــة أو     واملمارســات ال ــذيب واملعامل ــن أشــكال التع ــك م  وغــري ذل

  الالإنسانية أو املهينة؛ سية أوالعقوبة القا

 القانون ويف املمارسـة العمليـة، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين         نصالقيام، يف     )ب(  
  وغريها من أشكال اإلعدام اليت جتري دون احترام للضمانات املعترف ا دوليا؛

ـــإع  )ج(   ـــادة النظــ ــرة أخــرى  ر ــ ـــفم ــه   ـ ــنقح جلعل ــائي اإلســالمي امل ــانون اجلن  ي الق
 مـن العهـد الـدويل    ٦ من اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملـادة       ٣٧يتماشى مع ما تفرضه عليها املادة       

اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية مــن التــزام بإلغــاء عمليــات إعــدام القاصــرين واألشــخاص   
   سنة؛١٨الذين كانت أعمارهم وقت ارتكام اجلرمية أقل من 

  ني لإلعدام؛إلغاء الرجم واإلعدام خنقا كطريقت  )د(  

القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز  نــص القــضاء، يف   )هـ(  
  وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املرأة والفتاة؛

القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز  نــص القــضاء، يف   )و(  

ون إىل أقليـات دينيـة      ــــ ن ينتم ــــ خاص الذي د األش ـــان ض ـــوق اإلنس ـــوغريها من انتهاكات حق   

  أو عرقية أو لغوية أو غريها من األقليات، املعترف ا أو غري املعترف ا؛
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 أفــرادلتمييــز ضــد املــرأة وضــد أفــراد مجاعــات معينــة، مبــن فــيهم  ل وضــع حــد  )ز(  

 مـن احلـصول    وملـنعهم احلـصول علـى التعلـيم العـايل    يف  ،طائفة البلوش ومعتنقو الديانـة البهائيـة    

 جتــرمي اجلهــود الراميــة إىل تــوفري التعلــيم العــايل للــشباب البــهائيني احملــرومني مــن    وعــدم ،عليــه

  االلتحاق باجلامعات اإليرانية؛

تنفيذ عدة أمور منها ما ورد يف تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـصب الـديين                     )ح(  

وريـة إيـران اإلسـالمية أن حتـرر      من توصيات بـشأن الـسبل الـيت ميكـن ـا جلمه        )٧(١٩٩٦لعام  

 وحماكمـة مجيـع   ٢٠٠٨طائفة البهائيني واإلفراج عن القادة البهائيني السبعة احملتجزين منذ عام      

البــهائيني، مبــن فــيهم املــسجونون بــسبب معتقــدام، وفــق األصــول القانونيــة وكفالــة متــتعهم     

  باحلقوق املكفولة هلم دستوريا؛

ــضايقة    )ط(   ــسياسي املعارضــنيوضــع حــد مل ــسان   نيال ــوق اإلن ــدافعني عــن حق  وامل

 طوالطالب واألكادمييني والسينمائيني والصحفيني وغريهم من ممثلـي وسـائ   والقيادات العمالية   

اإلنترنــــت ورجــــال الــــدين والفنــــانني واحملــــامني وختــــويفهم  وأصــــحاب مــــدوناتاإلعــــالم 

ــسفا أو      ــزين تعــ ــخاص احملتجــ ــن األشــ ــراج عــ ــها اإلفــ ــائل منــ ــطهادهم، بوســ ــسبب واضــ  بــ

  السياسية؛ آرائهم

إلغــاء القيــود املفروضــة علــى مــستخدمي شــبكة اإلنترنــت ومقــدمي خــدمات    )ي(  

  انتهاكا للحق يف حرية التعبري ويف تكوين اجلمعيات ويف اخلصوصية؛تشكل اإلنترنت اليت 

 اإلعــالم، مبــا يف ذلــك طإلغــاء القيــود املفروضــة علــى ممثلــي الــصحافة ووســائ   )ك(  

  ؛الساتليلبث على اائي التشويش االنتق

كفـل  ي مبـا  ، يف نص القانون ويف املمارسة العملية،  الضمانات اإلجرائية مراعاة    )ل(  

  احملاكمة وفق األصول القانونية؛

 حبكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية أن تعــزز مؤســساا الوطنيــة  يــب أيــضا  - ٨  

ــادئ املتعلقــة مبركــز املؤســسات الوط     ــا للمب ــسان وفق ــسان   حلقــوق اإلن ــز حقــوق اإلن ــة لتعزي ني

  ؛)٨()مبادئ باريس(ومحايتها 

 تعــاون مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــؤخرا مــع اللجنــة املعنيــة حبقــوق   تالحــظ  - ٩  

 ١٧ كثر مـن  ألتقدميه  الــذي ظــل منتظرا    دوري األول   ــا ال ــاإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي تقريره     

_______________ 

)٧( E/CN.4/1996/95/Add.2.  

 .، املرفق٤٨/١٣٤القرار  )٨(
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ظــر يف اختــاذ إجــراءات بــشأن املالحظــات ســنة، ويــب حبكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية الن

  ؛)٩(اخلتامية اليت اعتمدا اللجنة

ــران اإلســالمية أن   يــب  - ١٠   ــة إي ــة   تفــي حبكومــة مجهوري ــصورة فعال التزاماــا بب

ــة  حقــوق اإلنــسان  معاهــداتمبوجــب  ــيت هــي طــرف فيهــا بالفعــل وأن تــسحب أي    الدولي ال

دوليـة أخـرى حلقـوق اإلنـسان أو التـصديق      حتفظات تكون قد أبدا عند التوقيع على صكوك   

عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقـصها الدقـة أو ميكـن اعتبارهـا                 

غــري متماشــية مــع موضــوع املعاهــدة وهــدفها، وأن تنظــر يف اختــاذ إجــراء بــشأن املالحظــات      

عاهــدات نــشأة مبوجــب ماملات يئــاهلاخلتاميــة املتعلقــة جبمهوريــة إيــران اإلســالمية الــيت اعتمــدا 

 الـيت هـي طـرف فيهـا، وأن تنظـر يف التـصديق علـى معاهـدات حقـوق                  الدولية حقوق اإلنسان 

  أو االنضمام إليها؛بالفعل ليست طرفا فيها  هياليت الدولية اإلنسان 

لتعاون علـى حنـو تـام مـع املقـرر      ا حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على      حتث  - ١١  

اآلليـات الدوليـة األخـرى    ومـع  لة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية املعين حبااخلاص  

ــود         ــد دون قيـ ــدخول إىل البلـ ــاص بالـ ــرر اخلـ ــسماح للمقـ ــها الـ ــسبل منـ ــسان، بـ ــوق اإلنـ حلقـ

  بواليته؛ لالضطالع

 اســتطالع إمكانيــة حكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى مواصــلة تــشجع  - ١٢  

سان وإصـالح نظـام العدالـة مـع األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                  مسائل حقوق اإلنـ   بشأن  التعاون  

  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

، علـى الـرغم     مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      لعدم استجابة  تعرب عن بالغ القلق     - ١٣  

اإلجـراءات  مواضـيعية يف إطـار   إىل مجيـع املكلفـني بواليـات     هامن الـدعوة الدائمـة املوجهـة منـ        

تلـك اآلليـات اخلاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى سـبع سـنوات          وردت من  ي طلبات   اخلاصة، أل 

تلـك اآلليـات اخلاصـة، وحتـث     الـواردة مـن   العديدة واملتكررة الرسائل  على أغلب ولعدم ردها 

بقوة حكومة مجهورية إيران اإلسـالمية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع اآلليـات اخلاصـة، مبـا يف                        

ا، حــىت ميكــن إجــراء حتقيقــات موثــوق ــا ومــستقلة يف مجيــع     إلقليمهــاذلــك تــسهيل زياراــ 

  االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان؛

_______________ 

ــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، امللحــق رقــم      )٩( ــة للجمعي ، الــد (A/67/40) ٤٠الوثــائق الرمسي
  .١٠٧األول، الفقرة 
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 حكومة مجهورية إيران اإلسالمية علـى أن تنظـر جبديـة يف مجيـع                بقوة تشجع  - ١٤  

ــذي أجــراه جملــس حقــوق       ــق ــا ال ــشامل املتعل ــدوري ال التوصــيات املقدمــة يف االســتعراض ال

  من اتمع املدين واجلهات املعنية األخرى؛ فعليةشاركة كاملة  مب)١٠(اإلنسان

اإلجــراءات اخلاصـــة،  مواضــيعية يف إطــار    املكلفــني بواليـــات  تــشجع بقــوة    - ١٥  

دام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة      ـــاالت اإلعــي حبـــة املقرر اخلاص املعن ـــوخباص

ة أو العقوبـة القاسـية   ــــ روب املعاملــــ ن ضــــ ره مـــوغيأو تعسفا واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب     

أو الالإنــسانية أو املهينــة واملقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري     

واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمـع الـسلمي ويف تكـوين اجلمعيـات واملقـررة اخلاصـة                  

وق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين أو املعتقـد واملقـررة     املعنية حبالة املدافعني عن حق  

اخلاصــة املعنيــة باســتقالل القــضاة واحملــامني واملقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة   

وأسبابه وعواقبه واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف التعلـيم واملقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز احلقيقـة                   

 وضــمانات عــدم التكــرار واخلــبرية املــستقلة املعنيــة بقــضايا األقليــات والفريــق   والعدالــة واجلــرب

العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي والفريــق العامــل املعــين حبــاالت االختفــاء القــسري أو غــري    

القـانون ويف املمارسـة العمليـة،       نـص   الطوعي والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف          

اهتمام خاص حلالة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، ـدف التحقيـق          على إيالء   

  فيها وتقدمي التقارير عنها؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١٦  

أن حتـسني  تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القـرار، مبـا يف ذلـك اخليـارات والتوصـيات بـش       

  تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين؛

ــران اإلســالمية     تقــرر  - ١٧   ــة إي ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن  مواصــلة دراســة حال

  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”دورا الثامنة والستني يف إطار البند املعنون  يف

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول ٢٠

  

_______________ 
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