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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية  - ٧١/٢٠٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــوق اإلنســان     إذ تسترشــد   ــاملي حلق ــالن الع ــم املتحــدة واإلع ــاق األم ــدين والع )١(مبيث ه
  والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، )٢(الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان

إىل قراراـــا الســـابقة املتعلقـــة حبالـــة حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة إيـــران  وإذ تشـــري  
  ،٢٠١٥/ديسمرب كانون األول ١٧املؤرخ  ٧٠/١٧٣اإلسالمية، وآخرها القرار 

واملقــدم  )٣(٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٦بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ  حتــيط علمــا  - ١  
، وبتقريــر املقــرر اخلــاص لــس حقــوق اإلنســان املعــين حبالــة حقــوق  ٧٠/١٧٣عمــال بــالقرار 

واملقدم عمـال بقـرار    )٤(٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٣٠ؤرخ اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية امل
  ؛)٥(٢٠١٦آذار/مارس   ٢٣املؤرخ  ٣١/١٩الس 

ــران اإلســالمية     الترحيــب تواصــل  - ٢   ــة إي ــيس مجهوري ــيت قطعهــا رئ بالتعهــدات ال
 املـرأة  ضـد  التمييز على القضاء ال سيماو سان،اإلن حبقوق املتعلقة اهلامة املسائل بعض خيص فيما

  والرأي؛ التعبري حلرية أكرب جمال وإفساح العرقية، األقليات إىل ينتمون الذين األفراد وضد
_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(

  )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠القرار   )٢(
)٣(  A/71/374.  
)٤(  A/71/418.  
)، الفصــل A/71/53( ٥٣احلاديــة والســبعون، امللحــق رقــم  الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورةانظــر:  )٥(

  الرابع، الفرع ألف.
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بـــالتغيريات التشـــريعية واإلداريـــة يف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية الـــيت  تســـلم  - ٣  
تعلقـة حبقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك      نفِّذت بالشكل املالئـم، بعـض الشـواغل امل    ما ستعاجل، إذا

  األجزاء من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد؛

مـــع هيئـــات معاهـــدات حقـــوق بعمـــل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية  ترحـــب  - ٤  
مجهوريـة  التقارير الدورية، وتالحظ بشكل خاص عمل حكومـة  وسائل منها تقدمي اإلنسان، ب

ــران اإلســالمية   ــة حقــوق الطفــل والل  إي ــة،   مــع جلن ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة املعني جن
  يف االستعراض الدوري الشامل؛تها ومشارك

أعـداد  الستضـافة  باجلهود اليت تبـذهلا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      أيضا ترحب  - ٥  
 ال ســيمااخلــدمات األساســية، واحلصــول علــى فــرص م كــبرية مــن الالجــئني األفغــان، ومــنحه

  تعليم لألطفال؛احلصول على الرعاية الصحية وال

متحــان اال إرجــاءبقــرار حكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية   كــذلك ترحــب  - ٦  
  ز ضد املرأة؛يمتيتفيد بأنه ينطوي على اخلدمة املدنية بسبب شواغل السنوي لاللتحاق ب

بزيادة االتصال واحلوار بني مجهورية إيران اإلسالمية واملقـرر اخلـاص    رحبت  - ٧  
غـريه  الدعوات املوجهة إىل بنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وكذلك املعين حبالة حقوق اإل

  كلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة؛من امل

مـؤخرا الـس األعلـى اإليـراين حلقـوق اإلنسـان       مبا أعـرب عنـه    أيضا ترحب  - ٨  
  ق اإلنسان؛لدخول يف حوارات ثنائية بشأن حقولاستعداد من من املسؤولني اإليرانيني وغريه 

ها تنفيــذإزاء سـرعة تــواتر احلكـم بعقوبــة اإلعـدام و    البــالغ تعـرب عــن القلـق    - ٩  
ــران اإلســالمية، يف       ــة إي ــب مجهوري ــن جان ــثري اجلــزع م ــة،  بصــورة ت ــا الدولي ــهاك اللتزاما   انت

ــذ    ــك تنفي ــا يف ذل ــات مب ــدام عملي ــة أشــد اجلــرائم     ال جــرائمبســب ارتكــاب  إع ــدرج يف فئ تن
، أو تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام علـى القصـر واألشـخاص       س اعترافـات قسـرية  على أساأو خطورة، 

عامـا، يف انتـهاك لكـل مـن اتفاقيـة       ١٨الذين كانت أعمارهم وقت ارتكام اجلرمية تقـل عـن   
مـن  وتعـرب عـن القلـق    ، )٢(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية   )٦(حقوق الطفل

مبـا يف ذلـك تنفيـذ عمليـات إعـدام دون إخطـار       لضمانات املعترف ـا دوليـا،   اتمرار جتاهل اس
أفراد أسـرة السـجني أو حماميـه، ويـب حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تلغـي، يف نـص           
ــذي يتعــارض مــع األمــر       القــانون وعلــى صــعيد املمارســة، التنفيــذ العلــين لعمليــات اإلعــدام ال

_______________ 

)٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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الرئيس األسبق للجهاز القضائي والـذي يسـعى إىل وضـع     ٢٠٠٨صدره عام التوجيهي الذي أ
  حد هلذه املمارسة؛

جبمهوريــة إيــران اإلســالمية أن تكفــل، يف نــص القــانون وعلــى صــعيد    يــب  - ١٠  
ــة القاســية أو      ــة أو العقوب ــذيب أو املعامل ــرض أي شــخص للتع الالإنســانية  املمارســة، عــدم تع

نف اجلنسي، وفرض عقوبات غري متناسبة بشكل صارخ مـع طـابع   املهينة اليت قد تشمل الع أو
ــيت       ــائي، وللضــمانات ال ــة علــى القــانون اجلن ــة، وذلــك طبقــا للتعــديالت املدخل اجلرميــة املرتكب

  يكفلها دستور مجهورية إيران اإلسالمية ولاللتزامات الدولية؛

تخدام وقــف االختفــاء القســري واالســمجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى  حتــث  - ١١  
ــهجي لالحتجــاز التعســفي   ــى صــعيد املمارســة،     الواســع واملن ــانون وعل ــص الق ــد، يف ن والتقي ،

ــة، مبــا يف ذلــك احلصــول يف الوقــت       ــيت تكفــل معــايري احملاكمــة العادل ــة ال بالضــمانات اإلجرائي
املناسب على التمثيل القانوين الذي خيتاره الفرد منـذ وقـت االحتجـاز وطيلـة مراحـل احملاكمـة       

تئناف، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       واالس
أو الالإنسانية أو املهينة، والنظر يف اإلفراج بكفالة وغريهـا مـن الشـروط املعقولـة لإلفـراج عـن       

  احملتجز يف انتظار حماكمته؛

السـجون،   جبمهورية إيران اإلسـالمية أن تعـاجل الظـروف السـيئة داخـل      يب  - ١٢  
يترتـب عـن    وأن متتنع عن حرمان السجناء من فرص احلصول على العالج الطيب املناسـب ومـا  

ــة املفروضــة          ــة اجلربي ــاة هــؤالء الســجناء، وأن تضــع حــدا لإلقام ــة لوف ــن خمــاطر حمتمل ــك م ذل
ــات الرئاســية لعــام      ــذ االنتخاب ــرز رمــوز املعارضــة من ــم علــى أب  ٢٠٠٩ باســتمرار وبشــكل دائ

ود خماوف كبرية بشأن ظروفهم الصحية، وكذلك للضـغوط الـيت تمـارس علـى     بالرغم من وج
  أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها االعتقال؛

جبمهورية إيران اإلسالمية، جبهازيها القضائي واألمين، أن تعمـل،   يب أيضا  - ١٣  
ن فيهـا تمـع   ميكـ بيئة آمنة ومواتية، يف نص القانون وعلى صـعيد املمارسـة،    إدامةو ةيئعلى 

، وحتــث مــن العراقيــل وانعــدام األمــنخــال يف جــو أن يعمــل  يمتنــوع وتعــددومســتقل مــدين 
يف نــص علــى إــاء القيــود الصــارمة والواســعة النطــاق املفروضــة،     مجهوريــة إيــران اإلســالمية 

على احلق يف حرية التعبري والرأي وتكوين اجلمعيات والتجمـع  القانون وعلى صعيد املمارسة، 
سلمي، على شبكة اإلنترنت وخارجها علـى حـد سـواء، بوسـائل منـها وضـع حـد للتحـرش         ال

والتخويــف وحماكمــة املعارضــني السياســيني، واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان، والناشــطني يف   
جمال حقوق النساء واألقليات، وقادة النقابات، والناشطني يف جمال حقوق الطلبـة، واألوسـاط   

الم، والصــــحفيني، واملــــدونني، ومســــتخدمي وســــائط التواصــــل األكادمييــــة، وصــــناع األفــــ
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االجتمــــاعي، والعــــاملني يف وســــائط اإلعــــالم، والزعمــــاء الــــدينيني، والفنــــانني، واحملــــامني، 
املعتــرف ــا، وأســرهم، ويــب  واألشــخاص املنــتمني إىل األقليــات الدينيــة املعتــرف ــا وغــري 

شخاص احملتجزين تعسـفا لكـي ميارسـوا هـذه     كذلك جبمهورية إيران اإلسالمية اإلفراج عن األ
يف ذلك عقوبـة اإلعـدام    احلقوق املشروعة، والنظر يف إلغاء األحكام القاسية من دون مربر، مبا

والنفــي الــداخلي املطــول، مــن أجــل ممارســة هــذه احلريــات األساســية، ووضــع حــد لألعمــال    
ــاونون      ــذين يتعـ ــراد الـ ــيهم األفـ ــن فـ ــراد، مبـ ــد األفـ ــة ضـ ــدة   االنتقاميـ ــم املتحـ ــات األمـ ــع آليـ مـ

  اإلنسان؛  حلقوق

مجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى القضــاء، يف نــص القــانون وعلــى  حتــث بقــوة  - ١٤  
صعيد املمارسة، على مجيع أشكال التمييز وغريهـا مـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان ضـد املـرأة        

التمتع بأعلى مسـتوى   يتعلق باحترام احلق يف حرية التنقل، واحلق يف ما والفتاة، مبا يف ذلك يف
، واحلـق يف العمـل، واختـاذ تـدابري لكفالـة محايـة املـرأة والفتـاة         ممكن من الصحة البدنية والعقلية

، مــع الرجــلمــن العنــف، وتــوفري احلمايــة هلمــا وســبل اللجــوء إىل القضــاء علــى قــدم املســاواة   
والــزواج القســري،  والتصــدي للتزايــد املــثري للقلــق يف حــاالت زواج األطفــال والــزواج املبكــر 

أوصت به جلنة حقوق الطفـل، وتعزيـز مشـاركة املـرأة يف القيـادة وعمليـات صـنع         ما على حنو
القرار ودعمها ويئة ظروفها، ورفع القيود املفروضة على استفادا من مجيـع جوانـب التعلـيم    

لنسـاء يف  على قدم املساواة مع الرجل، مع االعتراف يف الوقت نفسـه بارتفـاع نسـبة تسـجيل ا    
مجيع مستويات التعليم يف مجهورية إيران اإلسالمية، وعلـى مشـاركتها علـى قـدم املسـاواة مـع       

  الرجل يف سوق العمل ويف مجيع جوانب احلياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية؛

جبمهوريـــة إيــران اإلســـالمية القضــاء، يف نـــص القــانون وعلـــى صـــعيد     يــب   - ١٥  
املمارسة، على مجيع أشكال التمييز وغريها من انتهاكات حقـــوق اإلنســــان ضــــد األشـخاص    
الذيـــــن ينتمـــــون إىل أقليــات دينيــة أو عرقيــة أو لغويــة أو غريهــا مــن األقليــات، مبــن فــيهم علــى  

  عرب واألذربيجانيون والبلوشستانيون واألكراد واملدافعون عنهم؛احلصر، ال سبيل املثال ال

إزاء اســتمرار فـرض العراقيـل والقيــود الصـارمة علــى     تعـرب عـن بــالغ القلـق     - ١٦  
احلق يف حرية الفكر أو الضمري أو الدين أو املعتقد، وإزاء القيود املفروضة علـى إنشـاء أمـاكن    

دة والــدفن وســائر انتــهاكات حقــوق اإلنســان،     العبــادة، وإزاء اهلجمــات ضــد أمــاكن العبــا    
االعتقـــال واالحتجـــاز احلصـــر، التحـــرش واالضـــطهاد و ال ذلـــك، علـــى ســـبيل املثـــال يف مبـــا

والتحــريض علــى الكراهيــة الــيت تفضــي إىل العنــف ضــد         ني واحلرمــان مــن التعلــيم   التعســفي
ــة معتــرف ــا وغــري معتــرف ــا، مبــن      ــات ديني ــتمني إىل أقلي ــيه األشــخاص املن م املســيحيون ف

ون والزرادشـتيون ومعتنقـو الديانـة    يارسـاني واليهود والصوفيون املسـلمون واملسـلمون السـنة وال   
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البهائيــة واملــدافعون عنــهم يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، ويــب حبكومــة مجهوريــة إيــران          
قليـات  اإلسالمية اإلفراج عن مجيع أتبـاع الـديانات املسـجونني بسـبب انتمـائهم إىل إحـدى األ      

املعتـرف ـا، أو قيـامهم بأنشـطة بامسهـا، مبـا يشـمل القـادة          الدينية، سـواء املعتـرف ـا أو غـري    
البــهائيني الســبعة الــذين أعلــن الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعســفي التــابع لــس حقــوق  

، وإىل القضــاء، يف نــص القــانون ٢٠٠٨اإلنســان عــن تعرضــهم لالحتجــاز التعســفي منــذ عــام 
القيـود االقتصـادية، مثـل إغـالق     على صعيد املمارسة، على مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك و

واملمتلكـات، وإلغـاء التـراخيص، واحلرمـان مـن التوظيـف يف        املؤسسـات التجاريـة  أو مصـادرة  
الــيت املناصــب عســكرية والوظــائف اليف ذلــك احلكومــة أو  ، مبــاة معينــةوخاصــ ةعامــ اتقطاعــ

واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان ضد األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات     ،تشغل باالنتخاب
  دينية معترف ا وغري معترف ا؛

جبمهورية إيران اإلسالمية الشروع يف عملية مساءلة شـاملة علـى مجيـع     يب  - ١٧  
حـاالت االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلـك تلــك الــيت شــارك فيهــا اجلهــازان   

ئي واألمين اإليرانيان، ويب حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية وضـع حـد لإلفـالت مـن     القضا
  العقاب على هذه االنتهاكات؛

جبمهوريــة إيــران اإلســالمية كفالــة إجــراء انتخابــات رئاســية يف    أيضــا يــب  - ١٨  
لـى  قوامها املصداقية والشفافية والشمول، والسماح جلميع املرشحني باملشـاركة ع  ٢٠١٧ عام

ــة    )١(حنــو يتســق مــع اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان    والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدني
والسياسية من أجل ضمان التعبري احلر عن إرادة الشعب اإليراين؛ ويب، حتقيقـا هلـذه الغايـة،    

  تقلة وطنية ودولية؛حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تسمح بإجراء مراقبة مس

جبمهورية إيران اإلسالمية أن تنفذ التزاماـا مبوجـب معاهـدات     يب كذلك  - ١٩  
أبدته من حتفظـات تنقصـها الدقـة     ما حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها بالفعل، وأن تسحب

أو ميكن اعتبارها متعارضة مع موضوع املعاهدة وهدفها، وأن تنظـر يف اختـاذ إجـراءات بشـأن     
الحظات اخلتامية املتعلقة جبمهورية إيران اإلسالمية الـيت اعتمـدا هيئـات معاهـدات حقـوق      امل

اإلنسان الدولية اليت هي طرف فيهـا، وأن تنظـر يف التصـديق علـى معاهـدات حقـوق اإلنسـان        
  إليها؛  الدولية اليت هي ليست طرفا فيها بالفعل، أو يف االنضمام

مية تعميـق عملـها مـع اآلليـات الدوليـة حلقـوق       جبمهوريـة إيـران اإلسـال   يب   - ٢٠  
  اإلنسان من خالل:

التعـــاون تعاونـــا تامـــا مـــع املقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق اإلنســـان يف     (أ)  
إيران اإلسالمية، بوسائل منها االستجابة للطلبات املتكررة اليت قـدمها املقـرر اخلـاص     مجهورية

  وكلة إليه؛من أجل زيارة البلد واالضطالع باملهام امل
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زيادة التعاون مع اآلليات اخلاصة األخـرى، بوسـائل منـها تيسـري االسـتجابة،        (ب)  
مــربر هلـا، لطلبـات دخــول البلـد املقدمــة منـذ فتـرة طويلــة مـن املكلّفــني        ال دون فـرض شـروط  

بواليات مواضيعية يف إطار اإلجراءات اخلاصة، الـذين مت تقييـد أو رفـض دخـوهلم إىل إقليمهـا      
  رغم من الدعوة املفتوحة املوجهة من مجهورية إيران اإلسالمية؛على ال

تنفيــذ مجيــع التوصــيات املقبولــة مــن االســتعراض الــدوري الشــامل يف دورتــه     (ج)  
، مع مشاركة اتمع املدين املسـتقل وأصـحاب   ٢٠١٤ودورته الثانية لعام  ٢٠١٠األوىل لعام 

  التنفيذ؛ املصلحة اآلخرين مشاركة كاملة وفعلية يف عملية

 الدوري االستعراض عملية يف اإلسالمية إيران مجهورية مشاركة من االستفادة  (د)  
 اإلنسـان  حقـوق  خيـص  فيمـا  املتحـدة  األمـم  مـع  التعـاون  سـبل  استطالع مبواصلة وذلك الشامل،
  اإلنسان؛ حلقوق املتحدة األمم مفوضية مع التعاون ذلك يف مبا العدالة، نظام وإصالح

بالتزامهــا املقــدم يف ســياق كــل مــن االستعراضــني الــدوريني الشــاملني    الوفــاء  (هـ)  
األول والثـاين اللـذين أجرامهــا جملـس حقـوق اإلنســان بإنشـاء مؤسسـة وطنيــة مسـتقلة حلقــوق        
اإلنسان، مع إيالء االعتبـار الواجـب للتوصـية الـيت قدمتـها اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية          

  والثقافية؛  واالجتماعية

ــب أيضــا   - ٢١   ــيت      ي ــران اإلســالمية أن تواصــل جتســيد التعهــدات ال ــة إي جبمهوري
قطعها رئيس مجهورية إيران اإلسالمية على نفسه فيما خيص الشواغل املتعلقة حبقـوق اإلنسـان   
وترمجتها إىل إجراءات ملموسة تفضـي إىل حتسـينات واضـحة يف أقـرب وقـت ممكـن، وكفالـة        

تزامات الواقعة عليها مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان،      اتساق قوانينها الوطنية مع االل
  وضمان تنفيذ تلك القوانني مبا يتفق مع التزاماا الدولية؛

جبمهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تعـاجل املسـائل املوضـوعية املـثرية         يب كذلك  - ٢٢  
وق اإلنسـان يف مجهوريـة   للقلق املبينـة يف تقـارير األمـني العـام واملقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـ         

إيران اإلسالمية، وأن تستجيب أيضا للـدعوات الـواردة يف القـرارات السـابقة للجمعيـة العامـة       
بشــأن اختــاذ إجــراءات حمــددة، وأن حتتــرم احترامــا تامــا التزاماــا خبصــوص حقــوق اإلنســان،    

  نص القانون وعلى صعيد املمارسة؛  يف

مــن املكلّفــني بواليــات مواضــيعية يف إطــار   مــن يهمهــم األمــر  تشــجع بقــوة   - ٢٣  
اإلجراءات اخلاصة على إيالء اهتمام خاص حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسـالمية  

  دف التحقيق فيها واإلبالغ عنها؛
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إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ٢٤  
رز يف تنفيـذ هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك خيـارات وتوصـيات بشـأن حتسـني          تقريرا عن التقدم احملـ 

  تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة والثالثني؛

مواصلة دراسـة حالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف         تقرر  - ٢٥  
 “.تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”عنون دورا الثانية والسبعني يف إطار البند امل

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


