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 ](A/70/489/Add.3) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية - 70/173
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــوق اإلنســان     إذ تسترشدد   ــاملس نق ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم ــدين  (1)مبيث والعه

 والصكوك الدولية األخرى نقوق اإلنسان، (2)الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
إىل قراراهتـــا الســـاتقة املتعلقـــة حبالـــة حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة إيـــران  وإذ تشدددر 

 ،2014كانون األول/ديسمرب  18املؤرخ  69/190اإلسالمية، وآخرها القرار 
واملقــد    2015آب/أغســ    31 املــؤرختتقريــر األمــني العــا   حتدديع علمددا - 1 

املعـ  حبالـة حقـوق     ، وتتقرير املقرر اخلـا  للـ  حقـوق اإلنسـان    (3)69/190  تالقرارعمال
واملقـد   عمـال    (4)2015تشـرين األول/أكتـوتر    6املـؤرخ   اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية

 ؛(5)2015آذار/مارس  27املؤرخ  28/21تقرار الل  
تالتعهــداا الــع ق عهــا روــي  مجهوريــة إيــران اإلســالمية   تواصددا التربيدد  - 2 

ــة حبقــوق اإلنســان، و     ــة املتعلق ــ    ال ســيمافيمــا  ــض تعــئ املســاوا اعام ــت التميي القضــاء عل

_______________ 

 (.3 -ألف )د  217القرار  (1)

 (، املرفق.21 -ألف )د  2200القرار  (2)
(3) A/70/352. 
(4) A/70/411. 
(، الفصــا الثالــ ، A/70/53) 53الوثددا ا الرةيددة للجمعيددة العامددة  الدد و،  السددرعون  ا ل ددا ، دد    :انظــر (5)

 ألف. الفرع
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http://undocs.org/ar/A/RES/28/21
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http://undocs.org/ar/A/70/411
http://undocs.org/ar/A/70/53
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جمـــال أكــرب نريـــة   إفســا  ين ينتمــون إىل األقليــاا العرقيـــة،   املــرأة وضـــد األفــراد الـــذ   ضــد 
 والرأي؛   التعبري

تـالتييرياا التشـريعية واإلداريـة املقترحـة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         تسل  - 3 
نإفِّـــذا تالشـــكا املالوـــم، تعـــئ الشـــواغا املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســـان،   مـــا الـــع ســـتإعا ، إذا

 اإلجراءاا اجلناوية اجلديد؛   ذلك األج اء من قانون يف مبا
تاإلعالناا الصـادرة مـؤخرا عـن حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         ترب  - 4 

تشأن زيادة اخلدماا لضحايا العنف العاولس، وكـذلك تشـأن مشـاريل القـوانني الـع قـد ت يـد        
 من العقوتاا املفروضة علت مرتكيب العنف ضد املرأة؛  

ــداتري امل تربدد  ضي ددا  - 5  ــذين    تالت تخــذة لتحســني فــر  حصــول األيــخا  ال
 علت التعليم تليتهم األ ؛ العرقيةينتمون إىل تعئ األقلياا 

ــدوري    تنددو   - 6  ــران اإلســالمية يف االســتعرا  ال ــة إي مبشــاركة حكومــة مجهوري
 وكـذلك توصـية،   130، وترحـ  تقبوعـا لــ    الذي أجراه جمل  حقوق اإلنسـان  الشاما الثاين

معاهـداا حقـوق اإلنسـان مـن خـالل      وجـ   األخرية مل اعيئـاا املنشـأة مب   تتفاعلها يف اآلونة
يـ ال يسـاورها إزاء سـاا انكومـة يف جمــال      ال تقـد  تقـارير وينيـة دوريـة، وإن كـان القلـق      

 ؛األولتنفيذ التوصياا الع قبلت هبا أثناء االستعرا  الدوري الشاما 
ــواتر عمليــ  الرددال  تعددرع عددق القلددا  - 7  ــة اإلعــدا   إزاء ســرعة ت ــذ عقوت اا تنفي

وزيادهتا تصورة تثري اجل ع يف جتاها للضماناا املعترف هبا دوليا، مبا يف ذلك تنفيـذ عمليـاا   
إعــدا  دون إخ ــار أفــراد أســرة الســاني أو ااميــه، وإزاء االســتمرار يف فــر  وتنفيــذ عقوتــة  

ة تقــا عــن اإلعــدا  علــت القصاــر واأليــخا  الــذين كانــت أعمــارهم وقــت ارتكــاهبم اجلر ــ   
عاما، األمر الذي يتعار  مل الت اماا مجهورية إيران اإلسـالمية مبوجـ  اتفاقيـة حقـوق      18

تنـدرج ضـمن    ال ، وعلـت جـراوم  (2)والعهد الدويل اخلا  تانقوق املدنية والسياسـية  (6)ال فا
فئة أيد اجلراوم خ ورة، وهتي  حبكومة مجهورية إيران اإلسـالمية أن تليـس، يف نـض القـانون     
وعلت صعيد املمارسة، التنفيذ العل  لعملياا اإلعدا  الذي يتعار  مـل حظـر هـذه املمارسـة     

حنـو   من قبا الروي  األسبق للاهاز القضاوس، وعمليـاا اإلعـدا  املنفـذة علـت     2008يف عا  
 ينتهك الت اماهتا الدولية أو دون مراعاة للضماناا املعترف هبا دوليا؛  

_______________ 

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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ــة إيــران اإلســالمية علــت أن تكفــا، يف نــض القــانون     هتيدد  - 8  حبكومــة مجهوري
ــة القاســية         ــة أو العقوت ــذي  أو املعامل ــر  أي يــخض للتع ــد  تع ــت صــعيد املمارســة، ع وعل

لعنـف اجلنسـس، وذلـك يبقـا للضـماناا الـع يكفلـها        الالإنسانية أو املهينة الع قـد تشـما ا   أو
 دستور مجهورية إيران اإلسالمية ولاللت اماا الدولية؛

حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية علـت التقياـد، يف نـض القـانون وعلـت         حتث - 9 
 صعيد املمارسة، تالضماناا اإلجراوية الع تكفا معايري احملاكمة العادلة القانونية، مبـا يف ذلـك  
انصول يف الوقت املناس  علت التمثيا القانوين الذي  تـاره الفـرد، وانـق يف عـد  التعـر       
للتعــذي  وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوتــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، والنظــر يف 

  وتـ  ،اإلفراج تكفالة وغريها من الشروط املعقولة لإلفراج عن احملتا  حـ  انعقـاد احملاكمـة   
 انكومة علت وقف االختفاء القسري واالستخدا  الواسل واملنهاس لالحتااز التعسفس؛

ــران اإلســالمية أن تعــا  الظــروف الســيئة داخــا     هتيدد  - 10  ــة إي حبكومــة مجهوري
عــن حرمــان الســاناء مــن فــر  انصــول علــت العــالج ال ــيب املناســ     وأن متتنــلالســاون، 

تضـل حـداا لإلقامـة اجلربيـة     أن لوفـاة هـؤالء السـاناء، و   يترت  عن ذلك من خماير اتملـة   وما
املفروضـــة تاســـتمرار وتشـــكا داوـــم علـــت أتـــرز رمـــوز املعارضـــة منـــذ االنتخاتـــاا الرواســـية  

للضـيوط الـع    وكـذلك الرغم من وجود خماوف كبرية تشأن ظروفهم الصحية، ت 2009 لعا 
 تإمارس علت أقرتاوهم ومعاليهم، توساوا منها االعتقال؛

حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية، جبهازْيها القضاوس واألمـ ، أن   هتي  ضي ا - 11 
تعما، يف نـض القـانون وعلـت صـعيد املمارسـة، علـت إقـاء القيـود الصـارمة والواسـعة الن ـاق            
املفروضة علت انق يف حرية التعبري والرأي وتكوين اجلمعياا والتامل السـلمس، مبـا يف ذلـك    

التحرش والتخويف واالحتااز التعسفس واملالحقة القضاوية وانرمـان مـن   من خالل استمرار 
فــر  التعلــيم العــايل للمعارضــني السياســيني، واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان، والنايــ ني يف  
جمال حقوق النساء واألقلياا، وقادة النقاتاا، والناي ني يف جمال حقوق ال لبـة، واألوسـاط   

والصــــحفيني، واملــــدونني، ومســــتخدمس وســــاو  التواصــــا  األكاد يــــة، وصــــناع األفــــال ،
 ،أقليـاا دينيـة  األيـخا  املنـتمني إىل   االجتماعس، وال عماء الـدينيني، والفنـانني، واحملـامني، و   

ــري  ــرف هبــا وغ ــا  املعت ــرف هب ــراج عــن األيــخا      هم،وأســر ،املعت ــت اإلف ــة عل وتــ  انكوم
وعلـت النظـر يف إليـاء األحكـا  القاسـية       احملتا ين تعسفا لكس  ارسوا هذه انقوق املشروعة،

يف ذلـك عقوتــة اإلعـدا  والنفـس امل ـوال، مــن أجـا  ارسـة هـذه انريــاا         مـن دون مـربر، مبـا   
األساسية، ووضل حد لألعمال االنتقامية ضد األفراد الذين يتعاونون مل آلياا األمم املتحـدة  

 اإلنسان؛ نقوق
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القضـاء، يف نـض القـانون    علـت  حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية    بقو  حتث - 12 
وعلت صعيد املمارسة، علت مجيل أيكال التميي  وغريها مـن انتـهاكاا حقـوق اإلنسـان ضـد      
املرأة والفتاة، واختاذ تداتري لكفالة محاية املرأة والفتاة من العنـف، والتصـدي للت ايـد املهـول يف     

املبكر والـ واج القسـري، وتع يـ  مشـاركة املـرأة يف عمليـاا       حاالا زواج األيفال وال واج 
صنل القرار، ورفل القيود املفروضة علت استفادهتا من مجيل جوان  التعليم علـت قـد  املسـاواة    
مل الرجا، مل االعتراف يف الوقـت نفسـه تارتفـاع نسـبة تسـايا النسـاء يف مجيـل مسـتوياا         

يف سـوق   علت قـد  املسـاواة مـل الرجـا    لت مشاركتها التعليم يف مجهورية إيران اإلسالمية، وع
 العما ويف مجيل جوان  انياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية؛

ــت      هتيدد  - 13  ــانون وعل ــض الق ــران اإلســالمية القضــاء، يف ن ــة إي حبكومــة مجهوري
ــــان ضــــد   صعيد املمارسة، علت مجيـل أيـكال التمييـ  وغريهـا مـن انتـهاكاا حقــــوق اإلنس       

األيخا  الذيـــن ينتمـــون إىل أقلياا عرقية أو ليوية أو غريها من األقليـاا، مبـن فـيهم علـت     
 واألكراد واملدافعون عنهم؛ ستانيونانصر، العرب واألذرتياانيون والبلوي ال سبيا املثال

علــت الصـارمة  إزاء اســتمرار فـر  العراقيـا والقيــود    تعدرع عدق بددال  القلدا    - 14 
نق يف حرية الفكر أو الضمري أو الدين أو املعتقد، وإزاء القيود املفروضة علـت إنشـاء أمـاكن    ا

ــادة، وكــذ  ــهاكاا األخــرى       لكالعب ــدفن وســاور االنت ــادة وال ــاكن العب إزاء اعامــاا ضــد أم
انصـر، التحـرش واالضـ هاد والتحـريئ      ال علـت سـبيا املثـال    ،نقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك 

لع تفضس إىل العنف ضد األيخا  املنتمني إىل أقلياا دينية معترف هبا وغـري  علت الكراهية ا
ــرف هبـــا، مبـــن   فـــيهم املســـيحيون واليهـــود والصـــوفيون املســـلمون واملســـلمون الس ـــناة        معتـ

ــهم    ــدافعون عن ــة وامل ــة البهاوي ــو الديان ــ  ،وال راديــتيون ومعتنق ــران  حب وهتي ــة إي ــة مجهوري كوم
البــهاويني الســبعة الــذين أعلــن الفريــق العامــا املعــ  تاالحتاــاز   اإلســالمية اإلفــراج عــن القــادة

، وإىل 2008عن تعرضهم لالحتااز التعسفس منذ عـا   التاتل لل  حقوق اإلنسان التعسفس 
القضاء، يف نض القانون وعلت صعيد املمارسة، علت مجيل أيكال التميي ، مبا يف ذلـك إغـالق   

خرى نقوق اإلنسان ضـد األيـخا  املنـتمني إىل أقليـاا     املشاريل التاارية، واالنتهاكاا األ
 دينية معترف هبا وغري معترف هبا؛

ــة مســاءلة      حتددث - 15  ــت الشــروع يف عملي ــران اإلســالمية عل ــة إي ــة مجهوري حكوم
ياملة علت حاالا االنتهاكاا اجلسيمة نقوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك تلـك الـع يـارك فيهـا        

، 2009يرانيــان، وتلــك الــع تلــت االنتخاتــاا الرواســية لعــا    اجلهــازان القضــاوس واألمــ  اإل 
 انكومة وضل حد لإلفالا من العقاب علت هذه االنتهاكاا؛ت وهتي 
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حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـت كفالـة إجـراء انتخاتـاا          حتث بقدو   - 16 
ــة يف عــا   املريــحني قوامهــا املصــداقية والشــفافية والشــمول، والســما  جلميــل    2016ترملاني

والعهــد الــدويل اخلــا    (1)تاملشــاركة علــت حنــو يتســق مــل اإلعــالن العــاملس نقــوق اإلنســان    
تانقوق املدنية والسياسية مـن أجـا ضـمان التعـبري انـر عـن إرادة الشـع  اإليـراين؛ وهتيـ ،          

 تقيقا عذه الياية، تانكومة أن تسمح تإجراء مراقبة مستقلة وينية ودولية؛
مة مجهورية إيران اإلسالمية أن تنفـذ الت اماهتـا مبوجـ  معاهـداا     حبكو هتي  - 17 

أتدتـه مـن تفظـاا موغلـة يف      مـا  حقوق اإلنسان الـع هـس يـرف فيهـا تالفعـا، وأن تسـح       
العمومياا أو تنقصها الدقة أو  كـن اعتبارهـا متعارضـة مـل موضـوع املعاهـدة وهـدفها، وأن        

تاميــة املتعلقــة جبمهوريــة إيــران اإلســالمية الــع  تنظــر يف اختــاذ إجــراءاا تشــأن املالحظــاا اخل 
اعتمدهتا هيئاا معاهداا حقوق اإلنسان الدولية الع هس يرف فيها، وأن تنظر يف التصـديق  
ــا فيهـــا تالفعـــا، أو يف           ــس ليســـت يرفـ ــة الـــع هـ ــوق اإلنســـان الدوليـ ــت معاهـــداا حقـ علـ

 إليها؛ االنضما 
مية العمــا مــل اآلليــاا الدوليــة  حبكومــة مجهوريــة إيــران اإلســال  هتيدد  ضي ددا - 18 

 نقوق اإلنسان من خالل:  
التعاون تعاونا تاما مل املقرر اخلا  املع  حبالة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة     )أ( 

إيران اإلسالمية، توساوا منها االستااتة لل لباا املتكررة الع قدمها املقرر اخلـا  مـن أجـا    
 إليه؛زيارة البلد واالض الع تاملها  املوكلة 

التعاون مل اآلليـاا اخلاصـة األخـرى، توسـاوا منـها تيسـري االسـتااتة، دون         )ب( 
مربر عا، ل لباا دخول البلد املقدامة منذ فتـرة يويلـة مـن املكل فـني تواليـاا       ال يروطفر  

مواضــيعية يف إيــار اإلجــراءاا اخلاصــة، الــذين   تقييــد أو رفــئ دخــوعم إىل إقليمهــا علــت     
 وة املفتوحة املوجهة من مجهورية إيران اإلسالمية؛الرغم من الدع

تنفيــذ مجيــل التوصــياا املقبولــة مــن االســتعرا  الــدوري الشــاما يف دورتــه    )ج( 
، مل مشاركة التمل املدين املسـتقا وأصـحاب   2014ودورته الثانية لعا   2010األوىل لعا  

 املصلحة اآلخرين مشاركة كاملة وفعلية يف عملية التنفيذ؛
االســتفادة مــن مشــاركة مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف عمليــة االســتعرا          )د( 

الدوري الشاما، وذلك مبواصلة است الع سبا التعاون مل األمـم املتحـدة فيمـا  ـض حقـوق      
اإلنســــان وإصــــال  نظــــا  العدالــــة، مبــــا يف ذلــــك التعــــاون مــــل مفوضــــية األمــــم املتحــــدة   

 اإلنسان؛ نقوق
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ــا الت مــت  )هـ(  ــاء مب ــه يف الوف ــدوري الشــاما   ســياق ت ــذي االســتعرا  ال األول ال
مـن إنشـاء مؤسسـة وينيـة مسـتقلة نقـوق اإلنسـان، مـل إيـالء           أجراه جملـ  حقـوق اإلنسـان   

ــادية     ــة املعنيــــــة تــــــانقوق االقتصــــ ــية الــــــع قدمتــــــها اللانــــ االعتبــــــار الواجــــــ  للتوصــــ
 والثقافية؛ واالجتماعية

سالمية جتسيد التعهـداا الـع ق عهـا    حبكومة مجهورية إيران اإل هتي  كذلك - 19 
فيمــا  ــض الشــواغا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان    علــت نفســه روــي  مجهوريــة إيــران اإلســالمية 

وترمجتها إىل إجراءاا ملموسة تفضـس إىل تسـيناا واضـحة يف أقـرب وقـت  كـن، وكفالـة        
اتساق قوانينها الوينية مل االلت اماا الواقعة عليها مبوجـ  القـانون الـدويل نقـوق اإلنسـان،      

 لية؛تنفيذ تلك القوانني مبا يتفق مل الت اماهتا الدو وضمان
حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تعـا  املسـاوا املوضـوعية املـثرية          هتي  - 20 

للقلق املبينـة يف تقـارير األمـني العـا  واملقـرر اخلـا  املعـ  حبالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة            
تستاي  أيضا للـدعواا الـواردة يف القـراراا السـاتقة للامعيـة العامـة       أن إيران اإلسالمية، و

أن اختاذ إجراءاا ادادة، وأن تتـر  احترامـا تامـا الت اماهتـا  صـو  حقـوق اإلنسـان، يف        تش
 نض القانون وعلت صعيد املمارسة؛

مــن يمهم هــم األمــرإ مــن املكل فــني تواليــاا مواضــيعية يف إيــار    بقددو  جع شددت - 21 
ران اإلسـالمية  اإلجراءاا اخلاصة علت إيالء اهتما  خا  نالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إي

 هبدف التحقيق فيها واإلتالغ عنها؛
ــة     تطلددد  - 22  ــا اناديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــد  إىل اجلمعيـ ــا  أن يقـ ــني العـ إىل األمـ

والسبعني تقريرا عن التقد  احملرز يف تنفيذ هذا القرار، مبـا يف ذلـك خيـاراا وتوصـياا تشـأن      
 إلنسان يف دورته انادية والثالثني؛  تسني تنفيذه، وأن يقد  تقريرا مؤقتا إىل جمل  حقوق ا

مواصلة دراسـة حالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف         تقر، - 23 
 “.ومحايتها تع ي  حقوق اإلنسان”دورهتا انادية والسبعني يف إيار البند املعنون 
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