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 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية - ٦٢/١٦٨
 

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

  حلقوق اإلنسان، األخرىالصكوك الدوليةو )٢(نسانالدوليني اخلاصني حبقوق اإل
 أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية طـرف يف العهـد الـدويل اخلـاصوإذ تضع يف اعتبارهـا 

ــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة)٢(بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية  والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـ
  واتفاقيـة حقـوق)٣(لتمييـز العنـصري واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال ا)٢(والثقافية

 ،)٤(الطفل
حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران إىل قراراـــا الـــسابقة بـــشأنوإذ تـــشري 

 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦١/١٧٦آخرها القراراليت كان، واإلسالمية
ريـة إيـرانزيـارة مجهوباإلجراءات اخلاصةب املعنيني منألي السماح لعدمتأسفوإذ 

 الدائمـة الـيت وجهتـها حكومـة مجهوريـة إيـرانرغم الدعوة،٢٠٠٥يوليه/اإلسالمية منذ متوز
 ، إىل مجيع آليات الرصد املواضيعي حلقوق اإلنسان٢٠٠٢أبريل/اإلسالمية يف نيسان

املـستمرة حلقـوق اإلنـسانو املنتظمـة االنتـهاكاتإزاء قلقهـابـالغ تعرب عن - ١ 
 يف القــراراتعلــى النحــو الــواردية لــشعب مجهوريــة إيــران اإلســالمية،واحلريــات األساســ

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
.، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠القرار )٢(
لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر .٩٤٦٤، الـرقم٦٦٠ الـد،ملعاهداتجمموعة ااألمم املتحدة، )٣(

 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦القرار
.٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٤(
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ــذكورة ــذ، وإزاء عــدمأعــاله امل ــران اإلســالمية تنفي ــة إي ــةلخطــواتلمجهوري ــك يف املطلوب  تل
 القرارات؛

منـذ اختـاذ القــرار ،حـاالت مؤكـدة إزاء حـدوثتعـرب عـن قلقهـا الـشديد - ٢ 
 : ما يلي منها أمور عدة مشلت،٦١/١٧٦

 يف ذلــك، مبــاالتعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة )أ( 
 د وبتر األطراف؛ـاجلل

ــة )ب(  ــات اإلعـــدام العلنيـ ــا يف ذلـــك عمليـ التنفيـــذ العلـــين لعمليـــات اإلعـــدام، مبـ
 ؛دوليا لضمانات املعترف ال احترامدونددة، وغريها من عمليات اإلعدام اليت جتريــاملتع

ــرجم )ج(  ــداموســيلةكاســتخدام ال ــدام،لإلع ــام إع  واالســتمرار يف إصــدار أحك
 بالرجم؛

مبا، سنة١٨نمقلأ م اجلرائمإعدام أشخاص كانت أعمارهم وقت ارتكا )د( 
 )٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل٣٧التزامــات مجهوريــة إيــران اإلســالمية مبوجــب املــادة خيــالف
 ؛)٢(باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص٦واملادة

عنــفب وقمعهــنالالئــي ميارســن حقهــن يف التجمــع الــسلمي النــساء اعتقــال )هـ( 
اسـتمرار، و للمرأة عن حقوق اإلنساننياملدافع لترويعوإصدار األحكام عليهن، وتنظيم محلة

 ؛التمييز ضد املرأة والفتاة يف إطار القانون ويف املمارسة العملية
ــزتزايــد )و(   ضــد األشــخاص الــذين األخــرىانتــهاكات حقــوق اإلنــسانو التميي

غـريعتـرف ـا أوامل،مـن األقليـات  ذلـكغـري أوأو لغويـةعرقيـةدينيـة أوينتمون إىل أقليـات
ن واليهــودون واألكــراد واملــسيحيون والبــالوخيو العــرب واألذربيجــانيمبــن فــيهم،املعتــرف ــا

البــهائينياصـة اهلجمــات الــيت تــستهدفوخبن عنــهم،فعو واملــدان الــسنةون واملــسلمووالـصوفي
وسـائط إعــالم ترعاهـا الدولــة، وتزايـد األدلــة علـى اجلهــود الـيت تبــذهلا الدولــة عــرب وعقيـدم

كـسب البهائيـة مـن االلتحـاق باجلامعـات ومـنمعتنقـي الديانـة ومنعتحديد ورصد البهائينيل
 سفيني؛ وزيادة حاالت االعتقال واالحتجاز التعرزقهم،

ــرض )ز(  ــستمرةف ــةالقيــود امل ــشديدة واملنتظم ــع الــسلميوال ــة التجم ــى حري  عل
اإلعـالم وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلـك القيـود املفروضـة علـى وسـائط

مــن مجيــعاملعارضــني الــسياسيني واملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان مــضايقة والنقابــات، وتزايــد
 اعتقال قادة القوى العاملـةيف ذلك، مبا قضائيامالحقتهموترويعهم وراينقطاعات اتمع اإلي

 ؛وقمعهم بعنفوالطالب يتجمعون سلمياوأفرادها الذين
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حقـوق وانتـهاكالقانونيـة، األصـول احملاكمة وفـقاحلقوق يف جتاهلاستمرار )ح( 
 مطولة؛لفترات لسجن االنفراديلوالتعسفي املنتظماحملتجزين، مبا يف ذلك االستخدام

حتتــرم التزاماــا املتعلقــة حبقــوق حبكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية أنيــب - ٣ 
أن، وتنفيـذا كـامال املـذكورة أعـاله وأن تنفذ، يف هذا الصدد، القرارات احتراما تامااإلنسان

 : مبا يلياخلصوص على وجهتقوم
على ممارسـات بتـر األطـراف، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية،ضاءالق )أ( 

ــد وغريهــا مــن أشــكال التعــذيب ــسانية أوو واجلل ــة القاســية أو الالإن ــة املعاملــة أو العقوب املهين
 ؛األخرى

القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، بإلغاء عمليـات اإلعـدام العلنيـة )ب( 
 لضمانات املعترف ا دوليا؛ل احترامدوناإلعدام اليت جتريوغريها من عمليات

 وسيلةكالقيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، بإلغاء استخدام الرجم )ج( 
 لإلعدام؛

 جلنة حقـوق الطفـل يف تقريرهـا الـصادر يف كـانونإليهالقيام، حسبما دعت )د( 
 م اجلـرائمأعمارهم وقـت ارتكـاكانتاص الذينإلغاء إعدام األشخب،)٥(٢٠٠٥يناير/الثاين

 ؛سنة ١٨ أقل من
القضاء، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة، علـى مجيـع أشـكال التمييـز )هـ( 
 ضد املرأة والفتاة؛األخرىانتهاكات حقوق اإلنسانو
القضاء، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة، علـى مجيـع أشـكال التمييـز )و( 

عرقيـة دينيـة أوإىل أقليـات الذين ينتمون األشخاصضدوانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى
واالمتنـاع عـن مراقبـة،غـري املعتـرف ـاعتـرف ـا أوامل، أو غري ذلـك مـن األقليـاتأو لغوية

 والوظـائف كفالة إمكانية حصول األقليات على التعليمواألفراد استنادا إىل معتقدام الدينية،
 ى قدم املساواة مع مجيع اإليرانيني؛عل
 املقرر اخلـاص املعـين املقدم منتقريرال  ما ورد يفتنفيذ منها عدةبأمور القيام )ز( 

ميكن ا جلمهورية إيـران اإلسـالمية سبلاتباع بمن توصيات )٦(١٩٩٦عامل بالتعصب الديين
 أن حترر طائفة البهائيني؛

_______________

.CRC/C/146انظر )٥(
.E/CN.4/1996/95/Add.2انظر )٦(



A/RES/62/168

4

اسيني واملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وتـرويعهماملعارضني السي مضايقةإاء )ح( 
ــسببومالحقتــهم، بوســائل منــها اإلفــراج عــن األشــخاص املــسجونني تعــسفا أو   آرائهــمب

 السياسية؛
 ووضع حـد لإلفـالت مـن القانونية،احملاكمة وفق األصول يفاحلقوق مراعاة )ط( 

 ؛ انتهاكات حقوق اإلنسان ارتكابالعقاب على
لـس حقـوق اإلنـسان علـىاملواضـيعيةاخلاصـةاإلجراءاتبـ املعنـيني تشجع - ٤ 

أعمـاهلم لتحـسنيوعلـى القيـام، إىل جانـب ذلـك، مبواصـلةزيارة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،
االلتزامبــ الوفــاءحالـة حقــوق اإلنــسان فيهـا، وحتــث حكومــة مجهوريـة إيــران اإلســالمية علـى

ــهالــذي  طريــق عــناإلجراءات اخلاصــةبــ ملعنــينيا لــدى إصــدارها دعــوة دائمــة إىلتعهــدت ب
 ؛ الالحقةاالستجابة لتوصيام التعاون معهم، وعلى بيان كيفية

دراسـة حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يفمواصلة تقرر - ٥ 
، وتطلـب إىل“تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها” والستني يف إطار البند املعنـونلثةدورا الثا

هلذه الغاية، أن يقدم إليها يف تلك الدورة تقريرا شـامال عـن حالـة حقـوقحتقيقا العام،األمني
 .اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


