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 الدورة الرابعة والستون
      من جدول األعمال) ج (٦٩البند 

ر والتقــاري  حقــوق اإلنــسان  حــاالت:تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها     
 اخلاصني املقدمة من املقررين واملمثلني

 *لثةتقرير اللجنة الثا  
 )نيوزيلندا (هيلالسيدة نيكوال  :املقررة

 
  مقدمـة  -أوال  

ســـبتمرب / أيلـــول١٨ املعقـــودة يف  العامـــة الثانيـــةتهاقـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف جلـــس   - ١
 حقـوق   حـاالت ”بـإدراج البنـد الفرعـي املعنـون         بناء على توصـية املكتـب،       أن تقوم،   ،  ٢٠٠٩
يف جـدول أعمـال دورهتـا الرابعـة         “ اخلاصـني  املمـثلني ر املقدمة مـن املقـررين و      والتقاري اإلنسان

ــة ، “تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها ”والــستني، يف إطــار البنــد املعنــون   وأن حتيلــه إىل اللجن
 .الثالثة

ــد          - ٢ ــاالقتران مــع البن ــد الفرعــي ب ــشأن هــذا البن ــة مناقــشة عامــة ب ــة الثالث وأجــرت اللجن
 إىل  ٢٦ ومـن    ٢٣ إىل   ٢١ املعقودة من    ٣٦ و   ٣٣ إىل   ٢٢، يف جلساهتا من     )ب (٦٩ الفرعي
، ونظرت يف اقتراحات ملـشاريع      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ يفأكتوبر و / تشرين األول  ٢٨

ــد الفرعـــي    ــراءات بـــشأن البنـ ــرارات واختـــذت إجـ ــساهتا ) ج (٦٩قـ  ٤٥ و ٤٤  و٤٠يف جلـ
يت أجرهتـا اللجنـة     ويـرد سـرد للمناقـشة الـ       . نـوفمرب /تشرين الثـاين   ٢٠ و   ١٩  و ١٠املعقودة يف   

  ).45  و44 و 40 و 36 و A/C.3/64/SR.22-33(يف احملاضر املوجزة ذات الصلة 

 
  

 .Add.1-4 و A/64/439ز و حتت الرم، أجزاءمخسةيصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف   *  



A/64/439/Add.3
 

2 09-62994 
 

ولالطالع على الوثائق املعروضة على اللجنة يف إطار هذا البند الفرعي، انظـر الوثيقـة                 - ٣
A/64/439.  

دة مفوضـة األمـم املتحـ     ألقـت   أكتـوبر،   / تشرين األول  ٢١ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة     - ٤
ــسا   ــوق اإلن ــسامية حلق ــة ال ــي     ن كلم ــع ممثل ــة وأجــرت حــوارا م ــام اللجن ــيليأم ــ وش ا كولومبي

 مـصر  و نيوزيلنـدا  و املغـرب  و ليختنشتاينو) باسم االحتاد األورويب   (السويد و الصني و السودانو
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        والواليات املتحدة األمريكية و    املكسيك و لديف وم ماليزياو

ــة الــسورية  وا الــشماليةوأيرلنــد ــة العربي ــران و باكــستان واجلمهوري ــة (إي  )اإلســالمية -مجهوري
  ).A/C.3/64/SR.22انظر (، وكذلك مع املراقب عن فلسطني  واهلندأستراليا وبنن وكوباو
ويف اجللسة نفسها، أدىل املستشار اخلاص لألمني العام ببيان وأجرى حـوارا مـع ممثلـي         - ٥

ــان ون  ــار والياب ــسويد  ميامن ــدا وال ــاد األورويب (يوزيلن ــات املتحــدة   ) باســم االحت ــيلي والوالي وش
  ).A/C.3/64/SR.22انظر (وأستراليا 

املقرر اخلـاص املعـين حبالـة    أكتوبر، قّدم / تشرين األول٢٢ املعقودة يف ٢٤ويف اجللسة     - ٦
حتــاد باســم اال(ر عرضــا وأجــرى حــوارا مــع ممثلــي ميامنــار والــسويد  حقــوق اإلنــسان يف ميامنــا

وسويــسرا وأســتراليا واجلمهوريــة التــشيكية وملــديف واململكــة املتحــدة واليابــان        ) األورويب
  ).A/C.3/64/SR.24انظر (والواليات املتحدة واألرجنتني وكندا ونيوزيلندا 

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا           ويف اجللسة نفسها، قّدم       - ٧
ــشعبية الدميقراط ــال ــشعبية الدميقراطيــ  ة عرضــا وأجــرى حــوارا مــع ممثلــي   ي ــا ال ــة كوري  ةمجهوري

ــسويد  ــان واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة    ) باســم االحتــاد األورويب (وال وأســتراليا والياب
  ).A/C.3/64/SR.24انظر (ومجهورية كوريا والنرويج وكندا 

  
  االقتراحاتالنظر يف     -ثانيا  
  A/C.3/64/L.35مشروع القرار   -ألف   

سـبانيا  الـسويد باسـم إ     ممثـل  نـوفمرب، قـام   / تشرين الثـاين   ١٠ املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة       - ٨
وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وألبانيــا وأملانيــا وأنــدورا وأيرلنــدا وآيــسلندا وإيطاليــا وبــاالو          

ــالو واجلبــ       ــا وتوف ــدا وتركي ــا والبوســنة واهلرســك وبولن ــال وبلجيكــا وبلغاري ل األســود والربتغ
واجلمهورية التـشيكية ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة ومجهوريـة          
مولدوفا والدامنرك ورومانيا وسانت لوسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والـسويد وسويـسرا وفـانواتو             
 وفرنسا وفنلنـدا وقـربص وكرواتيـا وكنـدا والتفيـا ولكـسمربغ وليتوانيـا وليختنـشتاين ومالطـة                  

ــى و    ــا العظم ــا    أواململكــة املتحــدة لربيطاني ــاكو وميكرونيزي ــشمالية ومون ــدا ال ــات (يرلن  -والي
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والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابـان          ) املوحدة
حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية  ”بعــرض مــشروع قــرار معنــون  واليونــان 
 إىل مقـــدمي مـــشروع ت الـــسلفادوروعقـــب ذلـــك، انـــضم .)A/C.3/64/L.35(“ ةاطيـــالدميقر
  .القرار

ــسة   - ٩ ــودة يف ٤٤ويف اجلل ــاين ١٩ املعق ــشرين الث ــشروع   / ت ــة م ــوفمرب، اعتمــدت اللجن ن
ــة   A/C.3/64/L.35القــرار  ــل  ٩٧بتــصويت مــسجل بأغلبي ــاع  ١٩ صــوتا مقاب  ٦٥ صــوتا وامتن

ــصويت    ــن التــ ــضوا عــ ــرة  (عــ ــر الفقــ ــش١٨انظــ ــرار األول، مــ ــة  ). روع القــ ــت نتيجــ وكانــ
  :كالتايل التصويت
  :املؤيدون

األرجنــتني، إريتريــا، أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا، 
ــاالو،         ــاراغواي، ب ــدة، ب ــا اجلدي ــابوا غيني ــا، ب ــسلندا، إيطالي ــدا، آي ــا، أيرلن ــواي، أوكراني أوروغ

بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بنمــا، بوتــان، بوتــسوانا، بورونــدي، البوســنة        البحــرين، الربتغــال،  
ــا، توغــو، توفــالو، تونغــا، تيمــور     ــدا، بــريو، تركي  ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل  -واهلرســك، بولن

األســــود، جــــزر مارشــــال، اجلمهوريــــة التــــشيكية، مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة، اجلمهوريــــة 
مجهوريــة مولــدوفا، قــدونيا اليوغــسالفية الــسابقة، مجهوريــة مالدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، 

جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت لوســيا، الــسلفادور، ســلوفاكيا،    
 بيساو، غينيا االسـتوائية،     -سلوفينيا، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، العراق، غانا، غينيا         

ان، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كرييبـايت،        فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قربص، كازاخـست      
التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنـشتاين، مالطـة، مدغـشقر، املغـرب، املكـسيك،               
ــدا          ــى وأيرلن ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــسعودية، اململك ــة ال ــة العربي ــديف، اململك ــالوي، مل م

 نــاورو، النــرويج، النمــسا، نيوزيلنــدا، ،) املوحــدة-واليــات (الــشمالية، مونــاكو، ميكرونيزيــا 
  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  :املعارضون
، بــيالروس، اجلزائــر، اجلماهرييــة ) اإلســالمية-مجهوريــة (حتــاد الروســي، إندونيــسيا، إيــران اال

كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، زمبــابوي، العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، مجهوريــة 
ــا،  ) البوليفاريــة-مجهوريــة (الــسودان، الــصومال، الــصني، عمــان، فرتويــال    ، فييــت نــام، كوب

  .ماليزيا، مصر، ميامنار
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  :املمتنعون عن التصويت
ــودا، أنغــوال،      ــة املتحــدة، أنتيغــوا وبرب ــا، أذربيجــان، األردن، إكــوادور، اإلمــارات العربي إثيوبي

باكـستان، الربازيـل، بربـادوس، بـروين دار الـسالم، بـنغالديش، بـنن، بوركينـا فاسـو،              أوغندا،  
 تايلنـد، تركمانـستان، ترينيـداد وتوبـاغو، جـزر البـهاما،            ،) املتعـددة القوميـات    -دولـة    (بوليفيا

جزر القمر، جزر سليمان، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب                
ســانت كيــتس س األخــضر، روانــدا، زامبيــا، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين،   أفريقيــا، الــرأ

ــيفس،  ــشيل، طاجيكــستان،     ون ــسنغال، ســوازيلند، ســورينام، سي ســري النكــا، ســنغافورة، ال
غامبيا، غرينـادا، غواتيمـاال، غيانـا، غينيـا، الفلـبني، قطـر، قريغيزسـتان، الكـامريون، كمبوديـا،             

لكويـت، كينيـا، ليـسوتو، مـايل، موريتانيـا، موريـشيوس،            كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، ا    
  .موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، اليمن

وقبل التصويت، أدىل ببيانات ممثلو كل من جزر البهاما واجلمهوريـة العربيـة الـسورية                 - ١٠
زمبـابوي وسـوازيلند وكوبـا والـصني ونيبـال      واجلماهريية العربية الليبية وماليزيا وكوستاريكا و   

والــسودان وفييــت نــام؛ وبعــد التــصويت، أدىل )  البوليفاريــة-مجهوريــة (وبربــادوس وفرتويــال 
ببيانات ممثلو كل من كولومبيـا واهلنـد وإندونيـسيا والربازيـل وبـنغالديش واألردن وسـنغافورة                 

  ).A/C.3/64/SR.44انظر (
  

  A/C.3/64/L.36مشروع القرار   - باء  
إسـبانيا  الـسويد باسـم      ممثـل  نـوفمرب، قـام   / تشرين الثـاين   ١٠ املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة       - ١١

وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وألبانيــا وأملانيــا وأنــدورا وأيرلنــدا وآيــسلندا وإيطاليــا والربتغــال    
التـشيكية  وبلجيكا وبلغاريـا والبوسـنة واهلرسـك وبولنـدا وتركيـا واجلبـل األسـود واجلمهوريـة                  

مولــدوفا والــدامنرك وومجهوريــة كوريــا ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة ومجهوريــة  
ورومانيا وسلوفاكيا وسـلوفينيا والـسويد وسويـسرا وفرنـسا وفنلنـدا وقـربص وكرواتيـا وكنـدا                  

نـدا  والتفيا ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرل        
الـــشمالية ومونـــاكو والنـــرويج والنمـــسا ونيوزيلنـــدا وهنغاريـــا وهولنـــدا والواليـــات املتحـــدة   

ــان ــة واليونـ ــوان  األمريكيـ ــرار بعنـ ــار ’’ بعـــرض مـــشروع قـ ــة حقـــوق اإلنـــسان يف ميامنـ ‘‘ حالـ
)A/C.3/64/L.36.(  

آلثـار  ُوّجـه انتبـاه اللجنـة إىل ا    نـوفمرب،   / تـشرين الثـاين    ١٩ املعقـودة يف     ٤٤ويف اجللسة     - ١٢
  .A/C.3/64/L.62املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار الوارد يف الوثيقة 
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بتصويت مـسجل   A/C.3/64/L.36ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ١٣
، ١٨انظــر الفقــرة ( عــضوا عــن التــصويت  ٦٥ صــوتا وامتنــاع ٢٦ صــوتا مقابــل ٩٢بأغلبيــة 

  :وكانت نتيجة التصويت كالتايل). ينمشروع القرار الثا
  :املؤيدون

األرجنــتني، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا، 
أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باالو، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا،             

ــا، توغــو، تونغــا،   بليــز، بنمــا، بوتــسوانا، بورونــ  ــدا، بــريو، تركي دي، البوســنة واهلرســك، بولن
ــا املتحــدة،         ــة ترتاني ــشيكية، مجهوري ــة الت ــل األســود، جــزر مارشــال، اجلمهوري جامايكــا، اجلب
اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، مجهوريـة                

رك، رومانيـا، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت لوسـيا،             مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيـا، الـدامن      
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، العـراق، غيانـا، غينيـا االسـتوائية،                 
فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قربص، كازاخستان، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كرييبـاس،              

ختنـشتاين، مالطـة، املغـرب، املكـسيك، مـالوي،          التفيا، لبنـان، لكـسمربغ، ليربيـا، ليتوانيـا، لي         
ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية، منغوليـا، موريـشيوس، مونـاكو،        

، نـاورو، النـرويج، النمـسا، نيجرييـا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس،             ) املوحـدة  –واليات  (ميكرونيزيا  
  .اليابان، اليونانهنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، 

  :املعارضون
، بـروين دار الـسالم،      ) اإلسـالمية  –مجهوريـة   (االحتاد الروسي، أذربيجان، أوزبكستان، إيـران       

بنغالديش، بيالروس، توفالو، اجلزائر، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،               
ــة الو الدمي    ــة، مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــابوي، ســري   مجهوري ــشعبية، زمب ــة ال قراطي

، فييـت نـام، كوبـا، ماليزيـا،      ) البوليفارية –مجهورية  (النكا، السودان، الصني، عمان، فرتويال      
  .مصر، ميامنار، نيكاراغوا، اهلند

  :املمتنعون عن التصويت
ا، إثيوبيــا، األردن، إريتريــا، إكــوادور، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيــسي   

أنغـوال، أوغنـدا، بــابوا غينيـا اجلديــدة، باكـستان، البحــرين، الربازيـل، بربــادوس، بـنن، بوتــان،       
 ليـشيت، جـزر البـهاما، جـزر       -بوركينا فاسو، تايلند، تركمانستان، ترينيـداد وتوبـاغو، تيمـور           

ــرأس          ــة، ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا الوســطى، مجهوري ــة أفريقي ــليمان، مجهوري ــزر س ــر، ج القم
ر، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت كيـتس ونـيفس، سـنغافورة،               األخض

السنغال، سوازيلند، سورينام، سرياليون، سيـشيل، الـصومال، طاجيكـستان، غامبيـا، غرينـادا،              
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 بيـساو، الفلـبني، قطـر، قريغيزسـتان، الكـامريون، كمبوديـا، كـوت               -غواتيماال، غينيـا، غينيـا      
ــا، ا  ــوار، كولومبي ــة      ديف ــايل، مدغــشقر، اململكــة العربي ــسوتو، م ــا، لي ــت، كيني ــو، الكوي لكونغ

  .السعودية، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، هاييت، اليمن
وقبل التصويت، أدىل ببيانات ممثلو كل من الصني واجلماهريية العربية الليبيـة واالحتـاد                - ١٤

ــة الــسورية وفييــت   ــة العربي ــا وفرتويــال  الروســي والــسودان واجلمهوري ــام وكوب ــة ( ن  -مجهوري
؛ وبعد التصويت، أدىل ببيانات ممثلو كـل مـن اهلنـد واليابـان وإندونيـسيا والربازيـل                  )البوليفارية

  ).A/C.3/64/SR.44انظر (وبنغالديش وتايلند وأستراليا 
  

  A/C.3/64/L.37مشروع القرار   - جيم  
إســبانيا كنــدا باســم   ممثــلفمرب، قــامنــو/ تــشرين الثــاين١٠ املعقــودة يف ٤٠يف اجللــسة     - ١٥

ــا وبــاالو والربتغــال      ــا وأنــدورا وأيرلنــدا وآيــسلندا وإيطالي وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وأملاني
ــا وبولنــدا واجلمهوريــة التــشيكية ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة     وبلجيكــا وبلغاري

ينيا والسويد وفرنسا وفنلنـدا وقـربص       ومجهورية مولدوفا والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوف     
وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطـة واململكـة املتحـدة لربيطانيـا              

 والنــرويج والنمــسا ) املوحــدة–واليــات (العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية ومونــاكو وميكرونيزيــا  
ــا وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريك   بعــرض مــشروع قــرار   يــة واليونــانونيوزيلنــدا وهنغاري

  ).A/C.3/64/L.37(‘‘ حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية’’بعنوان 
ــسة   - ١٦ ــودة يف ٤٥ويف اجلل ــاين ٢٠ املعق ــشرين الث ــشروع   / ت ــة م ــوفمرب، اعتمــدت اللجن ن

ــة   A/C.3/64/L.37القــرار  ــل  ٧٤بتــصويت مــسجل بأغلبي ــاع  ٤٨ صــوتا مقاب  ٥٩ صــوتا وامتن
وكانــت نتيجـة التــصويت  ). ، مـشروع القــرار الثالـث  ١٨انظـر الفقــرة  (ن التــصويت عـضوا عـ  
  :كالتايل
  :املؤيدون

األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنــدا،    
يـز، بنمـا، بوتـسوانا،      آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بل         

ــدا، بــريو، تونغــا، تيمــور     ليــشيت، اجلبــل األســود، جــزر مارشــال،   -البوســنة واهلرســك، بولن
اجلمهوريـــة التـــشيكية، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،  

ــسلفادور         ــيا، ال ــانت لوس ــارينو، س ــان م ــاموا، س ــا، س ــدامنرك، روماني ــدوفا، ال ــة مول ، مجهوري
ــدا،      ــانواتو، فرنــسا، فنلن ــا االســتوائية، ف ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، غيني
فيجـي، قــربص، كرواتيـا، كنــدا، كوسـتاريكا، كرييبــاس، التفيـا، لكــسمربغ، ليربيـا، ليتوانيــا،      
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ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، املكسيك، اململكة العربية الـسعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا       
ــا    ــاكو، ميكرونيزي ــشمالية، مون ــدا ال ــات (العظمــى وأيرلن ــرويج،  ) املوحــدة–والي ــاورو، الن ، ن

  .النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون

العربيـة املتحـدة،    االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، اإلمـارات           
ــران   ــسيا، أوزبكــستان، إي ــة (إندوني ــيالروس،  ) اإلســالمية-مجهوري ــنغالديش، ب ، باكــستان، ب

ــة       ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي ــر، جــزر القمــر، اجلماهريي ــونس، اجلزائ ــالو، ت ــستان، توف تركمان
ــسن     ــابوي، ســري النكــا، ال ــة، زمب ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة الــسورية، مجهوري غال، العربي

 -مجهوريـة   ( بيساو، فرتويال    -السودان، الصومال، الصني، طاجيكستان، عمان، غينيا، غينيا        
، فييــت نــام، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، كوبــا، الكويــت، لبنــان، ماليزيــا،    )البوليفاريــة

  .مصر، موريتانيا، ميامنار، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، اليمن
  :تاملمتنعون عن التصوي

إثيوبيا، األردن، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا، بـاراغواي، الربازيـل، بربـادوس،              
ــو، بورونـــدي،   ــا فاسـ ــان، بوركينـ ــنن، بوتـ ــا بـــروين دار الـــسالم، بـ ــة ( بوليفيـ ــددة -دولـ  املتعـ

 تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جزر البهاما، جـزر سـليمان، مجهوريـة              ،)القوميات
فريقيـا الوســطى، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريـة كوريــا، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   أ

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيـا، الـرأس األخـضر، روانـدا، زامبيـا،                
ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســنغافورة، ســوازيلند، ســورينام،    

ا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا، الفلــبني، الكــامريون، كمبوديــا، كــوت   ســرياليون، غامبيــ
ديفوار، كولومبيا، الكونغـو، كينيـا، ليـسوتو، مـايل، املغـرب، مـالوي، منغوليـا، موريـشيوس،                  

  .موزامبيق، ناميبيا، نيبال، هاييت
العربيـة  وقبل التصويت، أدىل ببيانات ممثلو كل من كوبا وجـزر سـليمان واجلمهوريـة                 - ١٧

؛ وبعـد التـصويت، أدىل     ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (السورية واجلماهريية العربية الليبيـة وفرتويـال        
واجلزائـر وغواتيمـاال وبـيالروس وبـنغالديش واليابـان والفلـبني            ببيانات ممثلو كـل مـن الربازيـل         

  ).A/C.3/64/SR.45انظر ()  اإلسالمية-مجهورية (وإيران 
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 جنة الثالثة اللاتتوصي  -ثالثا  
  :ةالتاليات القراراريع توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة بأن تعتمد مش  - ١٨
  

  مشروع القرار األول    
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 حقـوق  تعزيـز ب  التزامـا  الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة        على  أن إذ تؤكد من جديد     

 مبوجــب خمتلــف  تعهــدت هبــااإلنــسان واحلريــات األساســية ومحايتــها والوفــاء بااللتزامــات الــيت
  الصكوك الدولية،

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل            أن وإذ تضع يف اعتبارها     
 واالجتماعيـة  والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     )١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
 مجهوريــة احلــوار البنــاء مــع جلنــة حقــوق الطفــل أثنــاء النظــر يف تقريــري   وإذ تالحــظ  

 ،الطفـل تنفيذ اتفاقيـة حقـوق      املوحدين عن    لث والرابع الثاني  كوريا الشعبية الدميقراطية الدوري   
 وإذ تأمـل يف أن   يف اجلهود التعاونية الدولية يف جمـال حقـوق اإلنـسان،   مشاركتهامما يدل على    

  يسهم احلوار املعزَّز يف حتسني حالة األطفال يف البلد،
ــشأة     وإذ حتــيط علمــا    ــدهتا هيئــات رصــد املعاهــدات املن ــة الــيت أب  باملالحظــات اخلتامي

، وأحـدثها   وريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة طرفـا فيهـا            اليت تعد مجه   مبوجب املعاهدات األربع  
  ،)٤(٢٠٠٩يناير /حقوق الطفل يف كانون الثاين اليت أبدهتا جلنة املالحظات

 عالقات التعاون القائمة بني حكومة مجهورية كوريا الـشعبية          وإذ تالحظ مع التقدير     
يــة مــن أجــل حتــسني احلالــة للطفولــة ومنظمــة الــصحة العامل املتحــدة األمــمالدميقراطيــة ومنظمــة 

الصحية يف البلد، وعالقات التعاون القائمة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة مـن أجـل حتـسني              
  ،ية التعليم الذي يتلقاه األطفالنوع

__________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
  .CRC/C/PRK/CO/4 انظر  )٤(  
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 قرار القيام، على نطاق متواضع، باستئناف أنشطة برنـامج األمـم املتحـدة      وإذ تالحظ   
دميقراطيـة، وإذ تـشجع علـى احلكومـة مـشاركة اجملتمـع             اإلمنائي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية ال        

  .الدويل يف ضمان استفادة احملتاجني إىل املساعدة من الربامج
ــ إىل قراروإذ تـــــشري    ٢٠٠٥ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٦ املـــــؤرخ ٦٠/١٧٣ا اهتـــ

ــؤرخ ٦١/١٧٤ و ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/١٦٧و  ٢٠٠٦ديـ ــانون ١٨ املـ  كـ
وإىل قـرارات   ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٨ املـؤرخ  ٦٣/١٩٠ و ٢٠٠٧ديـسمرب  /األول

 املـؤرخ  ٢٠٠٤/١٣و  )٥(٢٠٠٣أبريـل  /نيـسان  ١٦ املـؤرخ  ٢٠٠٣/١٠جلنة حقوق اإلنـسان    
 ومقـرر جملـس   )٧(٢٠٠٥أبريـل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١١ و )٦(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ١٥

حقـوق اإلنـسان     جملس   يوقرار )٨(٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢حقوق اإلنسان   
، )١٠(٢٠٠٩مـــارس / آذار٢٦ املـــؤرخ ١٠/١٦ و )٩(٢٠٠٨مـــارس /آذار ٢٧ املـــؤرخ ٧/١٥

تنفيـذ تلـك    ضرورة أن يعزز اجملتمع الدويل جهـوده املتـضافرة الراميـة إىل             وإذ تضع يف اعتبارها     
  القرارات،
يـة كوريـا     بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهور            وإذ حتيط علما    

 بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون  حــىت اآلنوإذ تأســف لعــدم الــسماح لــه ،)١١(الــشعبية الدميقراطيــة
بتقريـر األمـني العـام       سلطات مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة معـه، وإذ حتـيط علمـا أيـضا               

ــشامل  عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة املقــدم عمــال         ال
  ،)١٢(٦٣/١٩٠ اربالقر

 أمهيــة احلــوار بــني الكــوريتني الــذي مــن شــأنه أن يــسهم يف حتــسني حالــة وإذ تالحــظ  
  حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد،

__________ 
ــة انظــر   )٥(   ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2003/23 (٣، امللحــق رقــم  ٢٠٠٣ للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  الوث

  .الثاين، الفرع ألف
  .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2004/23( ٣، امللحق رقم ٢٠٠٤ املرجع نفسه،  )٦(  
  .ف، الفصل الثاين، الفرع أل)٢ و Corr.1 و E/2005/23 ( والتصويب٣، امللحق رقم ٢٠٠٥املرجع نفسه،   )٧(  
، الفـصل الثـاين،     )A/61/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم              انظر    )٨(  

  .الفرع باء
  .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(  
  .، الفصل الثاين)A/63/53( ٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٠(  
  .A/64/224 انظر  )١١(  
  )١٢(  A/64/319 و Corr.1.  
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مبا مت مؤخرا من اسـتئناف مل مشـل األسـر الـيت تفـرق مشلـها عـرب احلـدود،                      ترحبوإذ    
  ،والذي يعد شاغال  إنسانيا ملّحا للشعب الكوري كله

  : إزاءتعرب عن بالغ قلقها  - ١  
تظمـــة منجـــسيمة وانتـــهاكات عـــن وقـــوع   متواصـــلةتقـــاريراســـتمرار ورود   )أ(  

يف مجهوريــة املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  حقــوق ل لوواســعة النطــاق
  :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

ــة الق    ‘١’   ــة أو العقوبـ ــسانية التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـ ــية أو الالإنـ اسـ
 حتجـاز واإلعـدام العلـين واال    مبا فيها ظروف االحتجـاز الالإنـسانية        املهينة،   أو

 القانونيـة   مراعـاة األصـول    وعـدم    ؛ التعـسفي  حتجـاز خارج نطاق القـضاء واال    
 مبــا يف ذلــك عــدم وجــود ضــمانات إلجــراء حماكمــة وانعــدام ســيادة القــانون،

ــضاء    ــدم اســتقالل الق ــة وع ــرض عق؛عادل ــية    وف ــباب سياس ــدام ألس ــة اإلع  وب
 ووجـود عــدد كــبري مـن معــسكرات االعتقــال   ، والعقوبــات اجلماعيــة؛ودينيـة 

   السخرة على نطاق واسع؛ستخداموا
القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية يف البلد والـسفر إىل                ‘٢’  

مغادرتـه  اخلارج، مبا يف ذلك معاقبة أولئك الـذين يغـادرون البلـد أو حيـاولون                
  من غري إذن، هم أو أسرهم، فضال عن معاقبة العائدين؛

املطـرودين أو العائـدين إىل مجهوريـة كوريـا     وملتمسي اللجـوء    حالة الالجئني     ‘٣’  
الـــشعبية الدميقراطيـــة واجلـــزاءات املفروضـــة علـــى مـــواطين مجهوريـــة كوريـــا  

 عقوبـات    فـرض   تفـضي إىل   يتالـ إىل الـوطن    الشعبية الدميقراطية الـذين أعيـدوا       
الالإنــسانية أو املهينــة أو عقوبــة    احلــبس أو التعــذيب أو املعاملــة القاســية أو   

مجيــع الــدول علــى احتــرام املبــدأ األساســي    يف هــذا الــصدد اإلعــدام، وحتــث
 وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنـسانية        املتمثل يف عدم اإلعادة القسرية    

 ي لـــشؤون الالجـــئنيمفـــوض األمـــم املتحـــدة الـــساموعلـــى كفالـــة وصـــول 
، وحتــث واملفوضــية دون عــائق إىل ملتمــسي اللجــوء بغــرض حتــسني حالتــهم  

 املتعلقـة مبركـز الالجـئني وبروتوكوهلـا         ١٩٥١الدول األطراف يف اتفاقية عام      
 علــى االمتثــال اللتزاماهتــا مبوجبــهما فيمــا يتعلــق بــالالجئني مــن   ١٩٦٧لعــام 

  ؛يشملهم هذان الصكانمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين 
ــشاملة واملــشددة املفروضــة علــى حريــ     ‘٤’   ــود ال ــدين  اتالقي  الفكــر والــضمري وال

  واحلـق يف اخلـصوصية     والرأي والتعـبري والتجمـع الـسلمي وتكـوين اجلمعيـات          
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بـسبل منـها علـى سـبيل املثـال          ، علـى املعلومـات    صول فـرص احلـ     تكافؤ وعلى
وحـق  ,  والتعبري واضطهاد أسرهم   اضطهاد األفراد الذين ميارسون حرية الرأي     

كل شخص يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده بـشكل مباشـر أو مـن                
  ؛خالل ممثلني خمتارين حبرية

 سوء تغذيـة   انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل         ‘٥’  
 منـها   الـيت يعـاين   املـشاق    ومشاكل صحية واسعة النطاق وغـري ذلـك مـن          حاد

، وال سـيما األشـخاص الـذين        السكان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     
، مبـن فـيهم النــساء    املعرضـة بـشكل خـاص هلـذه االنتـهاكات     هـم مـن الفئـات   

  ؛واألطفال واملسنون
 االجتـار   خباصـة استمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمـرأة، و           ‘٦’  

ــاملرأة بغــرض ال  ــاءب ــزبغ ــاإلكراهواج  أو ال ــات هتريــب   ، ب ــرأة لعملي وتعــرض امل
، مبــا يف والتمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس واإلجهــاض القــسري األشــخاص 

  ؛ذلك يف اجملال االقتصادي، والعنف على أساس نوع اجلنس
اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية     ‘٧’  

احلـصول علـى احلقـوق االقتـصادية        سـيما اسـتمرار عـدم إمكـان          وال لألطفال
واالجتماعية والثقافية للكـثري مـن األطفـال، وتالحـظ يف هـذا الـصدد الوضـع                 
ــدون أو         ــال العائ ــات أخــرى، األطف ــه، ضــمن فئ ــذي يواجه ــسوء ال ــالغ ال الب
املعــادون إىل وطنــهم، وأطفــال الــشوارع، واألطفــال ذوو اإلعاقــة، واألطفــال 

لـذين يعيـشون يف مؤسـسات االحتجـاز،         الذين آباؤهم حمتجزون، واألطفـال ا     
  ؛)٤(واألطفال اجلاحنون

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية     ‘٨’  
ــة واختــاذ      ــسكرات اجلماعي ــة، وخباصــة اســتخدام املع لألشــخاص ذوي اإلعاق
التدابري القسرية اليت متس حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اختـاذ القـرار احلـر                  

ملسؤول بشأن عدد األطفال الذين يرغبون يف إجنـاهبم واملباعـدة بـني إجنـاب               وا
  طفل وآخر؛

 واملـساومة انتهاكات حقوق العمال، مبا فيها احلق يف حرية تكوين اجلمعيات             ‘٩’  
 واحلـق يف اإلضـراب علـى النحـو احملـدد يف االلتزامـات الـيت تعهـدت                ةاجلماعي

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    ة مبوجب   هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي    
، واحلظر املفروض على استغالل األطفـال      )١(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
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اقتصاديا وعلـى أي شـكل مـن أشـكال عمـل األطفـال الـضار أو اخلطـر علـى             
ــشعبية     ــا الـ ــة كوريـ ــا مجهوريـ ــدد يف االلتزامـــات الـــيت تعهـــدت هبـ ــو احملـ النحـ

  ؛)٢(ة حقوق الطفلالدميقراطية مبوجب اتفاقي
اســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــراف     )ب(  

ــة        ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن ــة املقــرر اخلــاص املعــين حبال بوالي
  ؛١٠/١٦  و٧/١٥ قراريه، رغم جتديد جملس حقوق اإلنسان لواليته مبوجب  معهونتعاال وأ

  تــثري قلــقالــيت غــري احملــسومة املــسائلإزاء ر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا  تكــر  - ٢  
الـذي  األمـر    االختفـاء القـسري،      الذي يأخـذ شـكل     باختطاف األجانب    تعلقاجملتمع الدويل وت  

، ويف هذا الـصدد هتيـب بقـوة         يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة        
دميقراطية العمل على حنو عاجل حلسم هـذه املـسائل، بـسبل    حبكومة مجهورية كوريا الشعبية ال  

  ؛منها االستعانة بالقنوات القائمة على حنو شفاف، مبا يف ذلك كفالة عودة املختطفني فورا
النامجـة   ،يف البلـد الـسائدة  إزاء احلالة اإلنـسانية اخلطـرة   ا قلقهبالغ  عن  تعرب    - ٣  

ــة   ــواتر الكــوارث الطبيعي ــا عــن ت ــة جزئي ــوارد  زاد مــن خطورهتــا   ، وهــي حال ســوء ختــصيص امل
والقيــود احلكوميــة املتزايــدة علــى زراعــة  األغذيــة  وحتويلــها عــن تلبيــة االحتياجــات األساســية 

الرضـع الـذي    بـني األمهـات وسـوء التغذيـة بـني           انتـشار سـوء التغذيـة        واالجتار هبـا، فـضال عـن      
لـي لنـسبة كـبرية مـن األطفـال،           يف النمـو البـدين والعق      ، بعـض التقـدم احملـرز      ، رغـم  زال يؤثر  ما

علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة        وحتث حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف هذا الصدد          
  وعالجية؛ 

ملا قام به من أنشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـود                املقرر اخلاص   على  تثين    - ٤  
  دة؛حثيثة يف االضطالع بواليته رغم أن سبل احلصول على املعلومات حمدو

 حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم مجيـع               حتث بقوة   - ٥  
  : مبا يلييف هذا الصددقوم ، وأن ت احتراما تاماحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

حلقـوق  نتظمـة والواسـعة النطـاق    املاجلـسيمة و النتـهاكات  وضـع حـد فـوري ل     )أ(  
 اجلمعيـة العامـة     اتلتـدابري املبينـة يف قـرار      تنفيـذ الكامـل ل    اإلنسان املذكورة أعاله، بسبل منها ال     

ــسان  ــة حقــوق اإلن ــسان وجلن ــذكورة  وجملــس حقــوق اإلن ــا  امل ــيت وجهه   أعــاله والتوصــيات ال
 التابعــة لألمــم املتحــدة إىل  معاهــداتوجــب املنــشأة مببــاإلجراءات اخلاصــة واهليئــات   املعنيــون

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛



A/64/439/Add.3  
 

09-62994 13 
 

ية سكاهنا ومعاجلة مـسألة اإلفـالت مـن العقـاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولني              محا  )ب(  
  عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛ 

 إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاص        التصدي لألسباب اجلذرية لرتوح الالجـئني       )ج(  
 واالبتــزاز وعــدم جتــرمي الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق هتريــب األشــخاص واالجتــار هبــم 

الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين طـردوا                
نوع مـن    أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة، وأن يعاملوا معاملة إنسانية، وأال يتعرضوا ألي            

  العقاب؛
 للوصـول   مـه  أما فرصل ال  ك إتاحة منها   ، بطرق تام مع املقرر اخلاص    ال تعاونال  )د(  

آليـات  ب  املعنـيني  وكذلك مع سـائر   ،  حبرية ودون عوائق إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       
  حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛

مـع مفوضـة األمـم    يف جمال حقوق اإلنسان تقين  التعاون  الأنشطة  يف   الشتراكا  )هـ(  
يف املفوضـة الـسامية     على حنـو ما سعت إليه      ة،  ـفوضيامل عـان وم ـوق اإلنس ـة حلق ـدة السامي ـاملتح

السـتعراض الـدوري    ا ويف ،السنوات األخرية، من أجل حتسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف البلـد             
  ؛ل الذي سيجريه جملس حقوق اإلنسانالشام

ــوق العمــال         )و(   ــة بغــرض حتــسني حق ــة العمــل الدولي ــع منظم ــاون م  حتــسيناالتع
  ؛املموس

  تعزيز تعاوهنا مع الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة؛مواصلة و  )ز(  
كفالة إيصال املعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن ودون عائق، واختاذ التـدابري               )ح(  

الالزمة لـتمكني الوكـاالت اإلنـسانية مـن تـأمني إيـصال املـساعدات دون متييـز إىل مجيـع أحنـاء                       
البلد حسب االحتياجات وفقا للمبادئ اإلنسانية، على حنو ما تعهدت به، وكفالة توفري سـبل               

 الغـــذاء الكـــايف وتنفيـــذ الــــسياسات الكفيلـــة بتـــأمني الغـــذاء بـــسبل منــــها        احلـــصول علـــى  
  املستدامة؛ الزراعة

 مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية  تقــرر  - ٦  
  أن يقـدم    هلـذه الغايـة،     حتقيقا ، إىل األمني العام   والستني، وتطلب  اخلامسة دورهتا   يفالدميقراطية  

واصـل  أن يإىل املقـرر اخلـاص    و،الة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاحلن تقريرا شامال ع  
  .استنتاجاته وتوصياتهموافاهتا ب
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  مشروع القرار الثاين    
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 إىل  ، وإذ تـشري   )١( مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           إذ تسترشد  

  الصلة، ذاتاألخرى صكوك حقوق اإلنسان  و)٢(العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
 أن مجيع الدول األعـضاء ملزمـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان         وإذ تؤكد من جديد     

واحلريــات األساســية وعليهــا أن تفــي بااللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا مبوجــب خمتلــف الــصكوك 
  ل،الدولية يف هذا اجملا

 قراراهتـا الـسابقة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار        وإذ تؤكد مـن جديـد أيـضا      
 وقــرارات جلنــة حقــوق ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤٥وآخرهــا القــرار 

مـارس  / آذار٢٧ املـؤرخ  ١٠/٢٧اإلنسان وقرارات جملـس حقـوق اإلنـسان وآخرهـا القـراران           
  ،)٤(٢٠٠٩أكتوبر / األول تشرين٢ املؤرخ ١٢/٢٠ و )٣(٢٠٠٩

ــب   ــن يف    وإذ ترحــ ــيس جملــــس األمــ ــا رئــ ــذين أدىل هبمــ ــانني اللــ ــشرين ١١ بالبيــ  تــ
، وبالبيــانني الــصحفيني الــصادرين عــن جملــس )٥(٢٠٠٨مــايو / أيــار٢ و ٢٠٠٧أكتــوبر /األول

  ،)٦(٢٠٠٩أغسطس / آب١٣ و ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢األمن يف 
، وبزيارتـه   )٧(لة حقوق اإلنسان يف ميامنار     بتقرير األمني العام عن حا     وإذ ترحب أيضا    

، وبالزيارتني اللتني قام هبمـا مستـشاره اخلـاص املعـين            ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٤ و   ٣إىل البلد يومي    
 ٢٧ و   ٢٦فرباير ويف يـومي     / شباط ٣يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١مبيامنار إىل البلد يف الفترة من       

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
، الفـصل الثـاين،     )A/64/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الرابعـة والـستون، امللحـق رقـم               انظر    )٣(  

  .الفرع ألف
  )٤(  A/HRC/RES/12/20.  
  )٥(  S/PRST/2007/37   و S/PRST/2008/13   ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١،  قـرارات ومقـررات جملـس األمـن       ؛ انظر - 

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١
  )٦(  SC/9662 و SC/9731.  
  )٧(  A/64/334.  
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 لعــدم اغتنــام حكومــة ميامنــار الفرصــة الــيت    علــى التــوايل بينمــا تأســف ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران
  أتاحتها هاتان الزيارتان يف سبيل العمل على الوفاء ببعثة املساعي احلميدة،

 )٨( بتقريري املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار               وإذ ترحب كذلك    
  والعرضني الشفويني اللذين قدمهما وبتحديد موعد لقيامه بزيارة متابعة،

إزاء عــدم تلبيــة النــداءات العاجلــة الــيت تــضمنتها القــرارات إذ يــساورها بــالغ القلــق و  
املــذكورة أعــاله والبيانــات الــصادرة عــن هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى بــشأن حالــة حقــوق  
اإلنسان يف ميامنار، وإذ تؤكد علـى أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار ستـستمر يف التـدهور                      

   يف تلبية نداءات اجملتمع الدويل هذه،مل حيرز تقدم كبري ما
 إزاء القيـود املفروضـة علـى مـشاركة ممثلـي الرابطـة الوطنيـة                وإذ يساورها بالغ القلـق      

ــسياسية األخــرى وأصــحاب املــصلحة املعنــيني اآلخــرين،      ــة واألحــزاب ال مــن أجــل الدميقراطي
ر حقيقـي ومـصاحلة     فيهم بعض اجلماعات العرقية مـشاركة فعالـة وحقيقيـة يف عمليـة حـوا               مبن

  وطنية وانتقال إىل الدميقراطية،
 حبكومة ميامنار أن تتعاون مع اجملتمع الدويل من أجل إحـراز تقـدم ملمـوس                وإذ هتيب   

يف جمــاالت حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والعمليــات الــسياسية، وأن تتخــذ خطــوات   
افية وتكـون شـاملة للجميـع،       فورية لكفالـة إجـراء عمليـة انتخابيـة حـرة ونزيهـة وتتـسم بالـشف                

  يفضي إىل حتول دميقراطي حقيقي عن طريق اختاذ تدابري ملموسة، مما
 االنتــهاكات املنتظمــة واملــستمرة حلقــوق اإلنــسان واحلريــات      تــدين بــشدة   - ١  

  األساسية لشعب ميامنار؛
 إزاء القيـام مـؤخرا مبحاكمـة داو أونـغ سـان سـو كـي        تعرب عن بالغ القلـق    - ٢  
وصدور حكم حبقها يقضي بتمديد فترة إقامتها اجلربية، وتطالب باإلفراج عنـها فـورا              وإدانتها  

  ودون شروط؛
ــع       حتــث  - ٣   ــن مجي ــأخري ودون شــروط ع ــراج دون ت ــى اإلف ــار عل ــة ميامن  حكوم

 ســجني، واســتعادهتم حلقــوقهم   ٢ ٠٠٠ســجناء الــضمري الــذين يقــّدر عــددهم حاليــا فــوق       
 سـجني   ١٠٠وقت نفسه بـاإلفراج مـؤخرا عمـا يزيـد عـن             السياسية الكاملة، وحتيط علما يف ال     

من سجناء الضمري، وتطالب بشدة حكومة ميامنار بالكشف عن مكـان األشـخاص احملتجـزين               
أو املفقــودين الــذين تعرضــوا لالختفــاء القــسري، وبــالكف عــن القيــام مبزيــد مــن االعتقــاالت    

  بدوافع سياسية؛
__________ 

  )٨(  A/64/318 و A/HRC/10/19.  
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عمليــة حــوار حقيقــي ومــصاحلة  األمهيــة القــصوى إلجــراء تؤكــد مــن جديــد  - ٤  
وطنية يف سبيل االنتقال إىل الدميقراطية، وتالحظ مع التقدير االتصال الذي جرى مـؤخرا بـني                
حكومة ميامنار وداو أونغ سان سو كي وتطالب حكومـة ميامنـار باختـاذ تـدابري فوريـة إلجـراء                    

 األخــرى، حــوار حقيقــي مــع داو أونــغ ســان ســو كــي ومجيــع األطــراف واجلماعــات العرقيــة  
وبالسماح لداو أونغ سان سو كي االتصال بالرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة وبأصـحاب              

  املصلحة احملليني اآلخرين؛
 حكومة ميامنار بقوة على كفالة اختاذ اخلطوات الضرورية صوب إجـراء      حتث  - ٥  

حلكومــة إىل عمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة وتتــسم بالــشفافية وتكــون شــاملة للجميــع، وتــدعو ا
اختاذ تلك اخلطوات دون تأخري بوسائل تشمل سن القوانني االنتخابية الالزمة وإتاحة الفرصـة              
أمــام كـــل النـــاخبني ومجيـــع األحـــزاب الــسياسية، وســـائر أصـــحاب املـــصلحة املعنـــيني كافـــة   

  للمشاركة يف العملية االنتخابية؛
علــى حريــة التجمــع  حكومــة ميامنــار بــشدة إىل رفــع القيــود املفروضــة  تــدعو  - ٦  

وتكوين اجلمعيات وحرية التنقل وحرية الـرأي والتعـبري ألغـراض منـها حريـة وسـائط اإلعـالم                   
واستقالهلا، وبوسائل منها إتاحة إمكانية استخدام شبكة اإلنترنت وخدمات اهلواتـف احملمولـة             

  للجميع ووقف الرقابة عليهما؛) موبايل(
ممارسـة االحتجـاز التعـسفي واالختفـاء         إزاء اسـتمرار     تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٧  

ــية      ــة القاسـ ــذيب واملعاملـ ــكال العنـــف اجلنـــسي والتعـ ــن أشـ ــريه مـ القـــسري واالغتـــصاب وغـ
ــل         أو ــق كام ــإجراء حتقي ــسماح ب ــشدة إىل ال ــار ب ــة ميامن ــدعو حكوم ــة، وت ــسانية أو املهين الالإن

نـسان،  وشفاف وفعـال وحمايـد ومـستقل يف مجيـع البالغـات عـن وقـوع انتـهاكات حلقـوق اإل                    
وتقــدمي املــسؤولني عنــها إىل العدالــة مــن أجــل وضــع حــد إلفــالت مــرتكيب تلــك اجلــرائم            

  العقاب؛ من
ــع    هتيـــب  - ٨   ــتور ومجيـ ــال الدسـ ــتعراض المتثـ ــطالع باسـ ــار االضـ ــة ميامنـ  حبكومـ

ــشفافية       ــسان علــى أن يتــسم االســتعراض بال ــدويل حلقــوق اإلن ــة للقــانون ال ــشريعات الوطني الت
حي، مع التحاور يف الوقت نفسه بشكل كامل مع املعارضـة الداخليـة             والشمول من مجيع النوا   

واجلماعات العرقية، واألخذ بعني االعتبار أن اإلجراءات الـيت وضـعت لـصياغة الدسـتور أدت                
  فعليا إىل استبعاد املعارضة من العملية؛

 حكومــة ميامنــار علــى كفالــة اســتقالل وحيــاد اجلهــاز القــضائي وعلــى   حتــث  - ٩  
عاة اإلجراءات القانونيـة الواجبـة، والوفـاء بالتأكيـدات الـيت قطعتـها للمقـرر اخلـاص                  ضمان مرا 

  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار بشأن بدء حوار حول اإلصالح القضائي؛
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ــا    - ١٠   ــن قلقه ــرب ع ــق االحتجــاز    تع ــسجون ومراف ــسائدة يف ال  إزاء الظــروف ال
معاجلة سجناء الـضمري، مبـا يف ذلـك إخـضاعهم           األخرى وإزاء البالغات املستمرة حول إساءة       

للتعذيب، وحول نقل سجناء الضمري إىل سجون معزولة بعيـدة عـن أسـرهم حيـث ال ميكنـهم                   
  احلصول على الغذاء والدواء؛

 إزاء اسـتئناف الـرتاع املـسلح يف بعـض املنـاطق وهتيـب               تعرب عن بالغ قلقها     - ١١  
مجيـع أحنـاء البلـد، كمـا هتيـب جبميـع املعنـيني محايـة                حبكومة ميامنار محايـة الـسكان املـدنيني يف          

  اتفاقات وقف إطالق النار القائمة؛
 حكومة ميامنـار بـشدة إىل اختـاذ تـدابري عاجلـة لوضـع حـد النتـهاكات                   تدعو  - ١٢  

القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا فيها استهداف أشـخاص ينتمـون              
ينــة، واســتهداف املــدنيني يف العمليــات العــسكرية وممارســة االغتــصاب  إىل مجاعــات عرقيــة مع

  وغريه من أشكال العنف اجلنسي، ووضع حد إلفالت مرتكيب تلك األفعال من العقاب؛
 حكومة ميامنار بشدة أيضا إىل وقـف ممارسـة التـشريد القـسري املنـتظم       تدعو  - ١٣  

خرى تفضي إىل نـزوح الالجـئني إىل        ألعداد كبرية من األشخاص داخل بلدهم، وأية أسباب أ        
  البلدان اجملاورة؛

 إزاء اسـتمرار التمييـز وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان والعنـف              تعرب عن قلقها    - ١٤  
والتشريد واحلرمـان االقتـصادي، الـيت يعـاين منـها العديـد مـن األقليـات العرقيـة مبـا فيهـا، علـى              

مة يف والية راخني الشمالية، وهتيـب حبكومـة         سبيل املثال ال احلصر، أقلية روهينغيا العرقية املقي       
ــة األقليــات املعنيــة، وأن متــنح      ميامنــار أن تتخــذ إجــراءات فوريــة إلدخــال حتــسينات علــى حال

  اجلنسية ألفراد أقلية روهينغيا العرقية؛
 حكومة ميامنار على القيام، بالتعاون مع مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق              حتث  - ١٥  

ب مناسب ألفراد قواهتا املسلحة وأفراد شرطتها وموظفي الـسجون علـى            اإلنسان، بتوفري تدري  
مراعاة حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل مبـا يكفـل تقيـدهم الـصارم بأحكـام القـانون                    
الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل، وإخـضاعهم للمـساءلة عـن أي انتـهاكات                   

  يقترفوهنا لتلك األحكام؛
 بــاحلوار اجلــاري بــني حكومــة ميامنــار واللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى   رحــبت  - ١٦  

ــه احلكومــة يف تــشرين الثــاين      ــر الــذي قدمت نــوفمرب /التمييــز ضــد املــرأة مبناســبة النظــر يف التقري
، بوصفه مؤشرا على املشاركة يف اجلهود التعاونية الدوليـة يف ميـدان حقـوق اإلنـسان،             ٢٠٠٨

  على الوفاء بتوصيات اللجنة؛وتشجع احلكومة على العمل 
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ــدعو  - ١٧   ــة     ت ــة املعاهــدات الدولي ــضمام إىل بقي ــار إىل النظــر يف االن ــة ميامن  حكوم
حلقــوق اإلنــسان مبــا يتــيح إمكانيــة إجــراء حــوار مــع هيئــات حقــوق اإلنــسان األخــرى املنــشأة 

  مبعاهدات؛
ة  حبكومــة ميامنــار أن تــسمح للمــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان مبتابعــ       هتيــب  - ١٨  

  أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم حتقيقا هلذا الغرض؛
 حكومــة ميامنــار بــشدة إىل أن توقــف فــورا عمليــات جتنيــد واســتخدام  تــدعو  - ١٩  

اجلنود األطفال اليت تـضطلع هبـا مجيـع األطـراف انتـهاكا للقـانون الـدويل، وأن تكثـف التـدابري                  
اع املسلح، وأن تواصـل تعاوهنـا مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام                 لكفالة محاية األطفال من الرت    

املعنية باألطفال والرتاع املسلح، مبا يف ذلك إتاحـة إمكانيـة الوصـول إىل املنـاطق الـيت يـتم فيهـا         
  جتنيد األطفال وذلك بغرض تطبيق خطة عمل لوقف هذه املمارسة؛

ذت فيمــا يتعلــق بالتفــاهم   اخلطــوات اإلضــافية الــيت اختــ تالحــظ مــع التقــدير   - ٢٠  
التكميلــي املوقــع بــني منظمــة العمــل الدوليــة وحكومــة ميامنــار بغــرض القــضاء علــى اســتخدام   
السخرة، غري أهنا تعرب عن القلق إزاء استمرار ممارسة السخرة، وحتـث حكومـة ميامنـار علـى                  

ا أنـشطة  العمل مع منظمة العمل الدولية على أساس ذلك التفاهم من خـالل وسـائل عـدة منـه            
زيادة التوعية، هبدف توسيع نطاق العمل ضـد الـسخرة إىل أوسـع نطـاق ممكـن يف سـائر أحنـاء              

  البلد، وتنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة العمل الدولية تنفيذا كامال؛
 باستمرار تعاون حكومـة ميامنـار مـع اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك         حتيط علما   - ٢١  

دة، يف إيـصال املـساعدة اإلنـسانية إىل املتـضررين مـن إعـصار نـرغس؛ وبـالنظر إىل                    األمم املتحـ  
استمرار الضرورة اإلنـسانية تـشجع حكومـة ميامنـار علـى مواصـلة التعـاون، وعلـى اسـتمرارية                    

  آلية الفريق األساسي الثالثي؛
 حكومة ميامنـار أن تكفـل وصـول األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية                  هتيب  - ٢٢  

دوليــة وشــركائها، بــشكل كامــل ويف الوقــت املناســب وبأمــان ودون عــائق، إىل مجيــع أحنــاء ال
فيهــا منــاطق الــرتاع واحلــدود، وأن تتعــاون تعاونــا تامــا مــع تلــك اجلهــات الفاعلــة   ميامنــار، مبــا

بغرض ضمان إيصال املـساعدة اإلنـسانية إىل مجيـع األشـخاص احملتـاجني يف مجيـع أحنـاء البلـد،                  
  شردون؛امل مبن فيهم
 حبكومة ميامنـار أن تـستأنف حوارهـا يف اجملـال اإلنـساين مـع جلنـة           هتيب أيضا   - ٢٣  

الصليب األمحر الدولية وأن تسمح هلا باالضطالع بأنشطتها وفقا لواليتها، بوسائل منـها علـى       
  وجه اخلصوص إتاحة إمكانية الوصول إىل احملتجزين وإىل مناطق الرتاع املسلح الداخلي؛
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 بالتقدم احملـرز يف العمـل الـذي تـضطلع بـه حكومـة ميامنـار وكيانـات                   حبتر  - ٢٤  
متالزمـة نقـص املناعـة      /دولية معنيـة بالـشؤون اإلنـسانية يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

  ؛)اإليدز(املكتسب 
 تأييدها الكامل للمساعي احلميدة اليت يقوم هبا األمـني العـام            تؤكد من جديد    - ٢٥  

ه اخلــاص املعــين مبيامنــار متاشــيا مــع تقريــر األمــني العــام عــن حالــة حقــوق   مــن خــالل مستــشار
اإلنسان يف ميامنار، وحتـث حكومـة ميامنـار علـى أن تتعـاون مـع بعثـة املـساعي احلميـدة تعاونـا              
كــامال يف االضــطالع باملــسؤوليات الــيت أســندهتا إليهــا اجلمعيــة العامــة، علــى أن يــشمل هــذا     

تشار اخلاص إىل البلد، والـسماح لـه بالوصـول دون قيـود إىل مجيـع                التعاون تيسري زيارات املس   
ــدافعني عــن حقــوق        ــادة داخــل النظــام وامل ــشمل أعلــى مــستويات القي ــة، مبــا ي األطــراف املعني
اإلنسان، وممثلي األقليات العرقية، وقادة الطلبة، ومجاعـات املعارضـة األخـرى؛ وأن تـستجيب               

العام املؤلفة من مخس نقاط مبا فيهـا إنـشاء مكتـب            بشكل موضوعي ودون تأخري خلطة األمني       
  لألمم املتحدة لدعم والية املساعي احلميدة؛

 بالدور الذي تؤديه البلدان اجملاورة مليامنار وأعضاء رابطة أمـم جنـوب            ترحب  - ٢٦  
شرق آسيا يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العام، ويف جهـود اإلغاثـة املبذولـة يف أعقـاب                   

   نرغس، وتشجع على مواصلة اجلهود وتكثيفها يف هذا الصدد؛إعصار
 باستمرار مسامهة جمموعة أصدقاء األمني العام بـشأن ميامنـار يف            ترحب أيضا   - ٢٧  

  تيسري عمل بعثة املساعي احلميدة؛
 باملوافقــة علــى طلبــات املقــرر اخلــاص بزيــارة البلــد، وحتــث    ترحــب كــذلك  - ٢٨  

عاونــا تامــا يف أدائــه للعمــل الــذي أســنده إليــه جملــس حقــوق    احلكومــة علــى أن تتعــاون معــه ت 
  اإلنسان، وأن تنفذ عناصر حقوق اإلنسان األساسية األربعة اليت أوصى هبا املقرر اخلاص؛

 حبكومة ميامنار إجراء حوار مع املفوضية السامية هبدف كفالة االحتـرام     هتيب  - ٢٩  
  الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

  : إىل األمني العامتطلب  - ٣٠  
أن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتـابع مناقـشاته بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان                   )أ(  

واالنتقال إىل الدميقراطيـة وعمليـة املـصاحلة الوطنيـة مـع حكومـة وشـعب ميامنـار، مبـا يف ذلـك                       
ن يعـرض علـى   اجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجيع األطـراف املعنيـة، وأ         

  احلكومة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛
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ــرر اخلــاص         )ب(   ــشار اخلــاص واملق ــزم مــن مــساعدة إىل املست ــا يل ــدم كــل م أن يق
  لتمكينهما من أداء واليتيهما بصورة كاملة وبشكل فعال ومنسق؛

أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا اخلامــسة والــستني وإىل جملــس حقــوق   )ج(  
  نسان تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛اإل

 مواصلة النظر يف املسألة يف دورهتا اخلامسة والـستني علـى أسـاس تقريـر                تقرر  - ٣١  
  .األمني العام والتقرير املؤقت للمقرر اخلاص
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  مشروع القرار الثالث    
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    

  
  ،لعامةإن اجلمعية ا  
ــسترشد   ــسان    إذ ت ــاملي حلقــوق اإلن ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم  والعهــدين )١( مبيث

   والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان،)٢(الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
ــا الـــسابقة بـــشأن حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران   وإذ تـــشري    إىل قراراهتـ

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٩١اإلسالمية، وآخرها القرار 
، الذي يـربز    )٣(٦٣/١٩١ بتقرير األمني العام املقدم عمال بقرارها        حتيط علما   - ١  

الكثري من اجملاالت اليت هي مصدر قلق مستمر فيما يتعلق بتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف             
 جمــال احلقــوق املدنيــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية ويالحــظ بقلــق خــاص التطــورات الــسلبية يف 

، وينـاقش بعـض اإلجنـازات اإلجيابيـة املتعلقـة باملؤشـرات             ٢٠٠٨يونيـه   /والسياسية منذ حزيران  
  االقتصادية واالجتماعية؛

 إزاء االنتـهاكات اخلطـرية اجلاريـة واملتكـررة حلقـوق            تعرب عن قلقها البـالغ      - ٢  
  : منها ما يلياإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتصل بأمور عدة

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

ــادة معــدالهتا والــيت تنفّــذ يف غيــاب       )ب(   اســتمرار عمليــات اإلعــدام املتكــررة وزي
  األحداث؛ضمانات معترف هبا دوليا، مبا فيها عمليات اإلعدام العلين وعمليات إعدام 

وجـود سـجناء ال يزالـون يواجهـون أحكـام إعـدام             الرجم كطريقـة لإلعـدام و       )ج(  
  ؛ رغم وجود تعميم من رئيس اجلهاز القضائي حبظر الرجمبالرجم

اعتقــال النــساء الالئــي ميارســن حقهــن يف التجمــع الــسلمي وقمعهــن بعنــف       )د(  
اسـتمرار  قوق اإلنسان للمـرأة، و    وإصدار األحكام عليهن، وتنظيم محلة لترويع املدافعني عن ح        
  ؛التمييز ضد املرأة والفتاة يف إطار القانون ويف املمارسة العملية

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  )٣(  A/64/357.  
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 ضــد األشــخاص الــذين   األخــرىانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وتزايــد التمييــز   )هـ(  
غــري عتــرف هبــا أو امل، أو لغويــة أو غــري ذلــك مــن األقليــاتعرقيــة دينيــة أو ينتمــون إىل أقليــات 

ن واليهــود ون واألكــراد واملــسيحيون والبــالوخيجــانيو العــرب واألذربيمبــن فــيهم، املعتــرف هبــا
 واملــدافعون عنــهم، وخباصــة اهلجمــات الــيت تــستهدف البــهائيني ن الــسنةون واملــسلمووالــصوفي

وعقيدهتم يف وسائط اإلعالم اليت ترعاها الدولة، وتزايد األدلة على اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة                   
ومنــع معتنقــي الديانــة البهائيــة مــن االلتحــاق      واعتقــاهلم تعــسفا،   بــهائينيتحديــد ورصــد ال ل

ألقـي القـبض علـيهم      سـبعة مـن القـادة البـهائيني         استمرار احتجاز   باجلامعات وكسب الرزق، و   
 ووجِّهت هلم هتم خطـرية دون إتاحـة سـبل التمثيـل القـانوين               ٢٠٠٨مايو  /مارس وأيار /يف آذار 

  ؛ت املناسباملناسبة أو اليت تتم يف الوق
ــسلمي          )و(   ــع ال ــة التجم ــى حري ــشديدة عل ــة وال ــستمرة واملنتظم ــود امل ــرض القي ف

وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري، مبـا يف ذلـك القيـود املفروضـة علـى وسـائط اإلعـالم                    
 املعارضـني الـسياسيني واملـدافعني عـن     مـضايقة  ومستخدمي شبكة اإلنترنت والنقابات، وتزايـد  

اضطهادهم، مبا يف ذلك اعتقـال      وترويعهم و من مجيع قطاعات اجملتمع اإليراين      حقوق اإلنسان   
بـصفة خاصـة     و ،قادة القوى العاملة وأفرادها الذين يتجمعون سلميا والطالب وقمعهـم بعنـف           

إغالق مركز املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وإلقـاء القـبض بعـد ذلـك علـى عـدد مـن موظفيـه                         
  ؛ومضايقتهم

 الـشديدة املفروضـة علـى حريـة الـدين واملعتقـد، مبـا يف ذلـك                   والقيـود  احلدود  )ز(  
العتقال التعسفي، واالحتجاز لفترات غري حمددة وصـدور أحكـام بالـسجن ملـدد طويلـة علـى                  ا

  ؛َمن ميارسون حقهم يف حرية الدين واملعتقد
حقـوق   وانتـهاك احلقوق يف احملاكمة وفـق األصـول القانونيـة،           جتاهلاستمرار    )ح(  
احتجـاز املـدعى علـيهم دون توجيـه هتـم إلـيهم أو احتجـازهم منعـزلني                  ، مبا يف ذلـك      احملتجزين

 وعدم إتاحة إمكانية الوصـول      لسجن االنفرادي لفترات مطولة   ل والتعسفي   املنتظماالستخدام  و
  إىل التمثيل القانوين يف الوقت املناسب؛

سالمية  إزاء تصرف حكومة مجهورية إيران اإل      تعرب عن قلقها بوجه خاص      - ٣  
، والزيـادة املتزامنـة     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٢يف أعقاب االنتخابات الرئاسية الـيت أجريـت يف          
  :معها يف انتهاكات حقوق اإلنسان، واليت منها

مضايقة وترهيـب واضـطهاد أفـراد املعارضـة والـصحافيني وغريهـم مـن ممثلـي                   )أ(  
ال الــدين، واملــدافعني عــن  وســائط اإلعــالم، وأصــحاب مــدونات اإلنترنــت، واحملــامني، ورجــ  

حقوق اإلنسان، واألكادمييني والطـالب وغريهـم ممـن ميارسـون حقـوقهم يف التجمـع الـسلمي                   
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وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك عـن طريـق إلقـاء القـبض علـيهم تعـسفا،                    
  أدى إىل العديد من الوفيات واإلصابات؛ مما

ــب مــن     )ب(   ــة    اســتخدام العنــف والترهي ــا احلكوم ــيت توجهه ــشيات ال جانــب امللي
واستخدام القوة لتفريق املواطنني اإليرانيني الذين ميارسون حرية التجمـع سـلميا ممـا أدى أيـضا         

  إىل العديد من الوفيات واإلصابات؛
التــدخل يف احلــق يف حماكمــة عادلــة، بوســائل منــها إجــراء حماكمــات مجاعيــة     )ج(  

إىل متثيل قانوين مناسب، مما أدى إىل صدور أحكـام علـى            وحرمان املدعى عليهم من الوصول      
  بعض األفراد باملوت وبالسجن لفترات طويلة؛

ورود تقـارير عـن احلــصول علـى اعترافــات بـالقوة واالعتــداء علـى الــسجناء،        )د(  
  بطرائق منها، االغتصاب والتعذيب؛

  تصاعد معدالت اإلعدام يف األشهر اليت أعقبت االنتخابات؛  )هـ(  
فرض املزيـد مـن القيـود علـى حريـة التعـبري، مبـا يف ذلـك فـرض قيـود شـديدة                        )و(  

على تغطيـة وسـائط اإلعـالم للتظـاهرات العامـة، وتعطيـل االتـصاالت وتكنولوجيـا اإلنترنـت،                   
واإلغــالق القــسري ملكاتــب العديــد مــن املنظمــات املــشاركة يف التحقيــق يف حالــة األشــخاص 

  بات؛الذين أودعوا السجن عقب االنتخا
القبض على موظفي السفارات األجنبية يف طهـران تعـسفا، والتـدخل بـذلك،               )ز(  

 )٥( واتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية      )٤(بطريقة ال تتفق مع اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية           
  أداء تلك البعثات لوظائفها؛ يف

وضـوعية املبينـة   تعـاجل الـشواغل امل    حبكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية أن         هتيب  - ٤  
والدعوات احملددة للعمل الواردة يف قرارات اجلمعية العامة الـسابقة، وأن            العام   األمنييف تقرير   

، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة          ،حتترم التزاماهتا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان احترامـا تامـا          
  :وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي

علـى ممارسـات بتـر األطـراف        انون ويف املمارسة العملية،     ، يف إطار الق   ضاءالق  )أ(  
ــد وغريهــا مــن أشــكال التعــذيب   ــسانية أو  و واجلل ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــة املعامل  املهين

  ؛األخرى

__________ 
  .٧٣١٠، الرقم ٥٠٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
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القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العمليـة، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين             )ب(  
  لضمانات املعترف هبا دوليا؛ل احترام دونري وغريها من عمليات اإلعدام اليت جت

 )٦( الطفــل مــن اتفاقيــة حقــوق  ٣٧عمــال بالتزاماهتــا مبوجــب املــادة    القيــام،   )ج(  
ــادة ــسياسية   ٦ وامل ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــات إلغــاء ب، )٢( مــن العهــد ال إعــدام عملي

  ؛ةسن ١٨ أقل من م اجلرميةأعمارهم وقت ارتكاهبكانت األشخاص الذين 
  إلغاء استخدام الرجم كوسيلة لإلعدام؛  )د(  
القــضاء، يف إطــار القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز   )هـ(  

  ضد املرأة والفتاة؛وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى 
القــضاء، يف إطــار القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز   )و(  

عرقيـة   دينيـة أو   اإلنسان األخرى ضد األشخاص الذين ينتمـون إىل أقليـات            وانتهاكات حقوق 
واالمتنـاع عـن مراقبـة    غـري املعتـرف هبـا،    عتـرف هبـا أو    امل،   أو غـري ذلـك مـن األقليـات         أو لغوية 

  والوظـائف  كفالة إمكانية حصول األقليات على التعلـيم      واألفراد استنادا إىل معتقداهتم الدينية،      
   مع مجيع اإليرانيني؛على قدم املساواة

املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـصب          تقريـر  القيام بأمور عدة منها تنفيذ ما ورد يف         )ز(  
ميكـن هبـا جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية أن           شأن السبل الـيت      ب من توصيات  )٧(١٩٩٦عام  لالديين  

  حترر طائفة البهائيني؛
والطلبــة قــوق اإلنــسان  املعارضــني الــسياسيني واملــدافعني عــن حمــضايقةإهنــاء   )ح(  

واألكادمييني والصحفيني وغريهـم مـن ممثلـي الـصحافة وأصـحاب مـدونات اإلنترنـت ورجـال                  
هم، بوســائل منــها اإلفــراج عــن األشــخاص املــسجونني  اضــطهادو وتــرويعهمالــدين واحملــامني 

 مبـن فـيهم احملتجـزون يف أعقـاب االنتخابـات الرئاسـية الـيت                الـسياسية   آرائهـم  بـسبب تعسفا أو   
  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٢أجريت يف 

 ووضـع حـد لإلفـالت مـن      القانونية،احملاكمة وفق األصول   يف   مراعاة احلقوق   )ط(  
 وإجراء حتقيق موثـوق بـه وحمايـد ومـستقل يف      العقاب على ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان     

  ؛االدعاءات بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان عقب االنتخابات الرئاسية

__________ 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد ملرجع نفسها  )٦(  
  .E/CN.4/1996/95/Add.2انظر   )٧(  
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م سـجل تعاوهنـا    حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن تقـوِّ      مرة أخرى هتيب    - ٥  
غري الكـايف مـع اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، بالقيـام بـأمور منـها تقـدمي التقـارير مبوجـب                

ــشأة مبوجــب     ــات املن ــا إىل اهليئ ــا،      املالتزاماهت ــي طــرف فيه ــيت ه ــصكوك ال ــة بال ــدات املعني عاه
ليات الدولية حلقوق اإلنسان، وتـشجع حكومـة مجهوريـة إيـران            والتعاون بالكامل مع مجيع اآل    

ــسان وإصــالح نظــام        ــشأن حقــوق اإلن ــاون ب ــى مواصــلة حبــث التع ــع  اإلســالمية عل ــة م العدال
  يف ذلك مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ املتحدة، مبا األمم

هـة مـن     ألنه، علـى الـرغم مـن الـدعوة الدائمـة املوجّ            تعرب عن قلقها العميق     - ٦  
مجهورية إيران اإلسـالمية إىل مجيـع املكلّفـني بواليـات تتعلـق بـاإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية،                    

 سنوات ومل تـرّد علـى العديـد    ٤فإهنا مل تستجب ألي طلبات من تلك اآلليات لزيارة البلد يف         
 من االتصاالت من تلك اآلليات اخلاصة، وحتث بقوة حكومة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى               
التعاون التـام مـع اآلليـات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك تـسهيل زيـاراهتم إلقليمهـا، حـىت ميكـن إجـراء                          
حتقيقات موثوقة ومستقلة يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان، وال سـيما               

  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢تلك اليت نشأت منذ 
اصـة إىل إيـالء اهتمـام خـاص          املكلّفـني بواليـات تتعلـق بـاإلجراءات اخل         تدعو  - ٧  

ــة إيــران اإلســالمية، وخباصــة املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت      ــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوري حلال
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، واملقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب                 

، واملقـرر اخلـاص املعـين    وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة           
بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقـرر اخلـاص املعـين حبالـة املـدافعني عـن حقـوق                     
اإلنسان، والفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي، والفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء                  

ـــ     ــة الـ ــسان املختلفــ ــوق اإلنــ ــهاكات حقــ ــق يف انتــ ــة التحقيــ ــسري، بغيــ ــد  القــ ــشأت بعــ يت نــ
   وتقدمي تقارير عنها؛٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٢

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  تطلـــب  - ٨  
  والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

 مواصلة دراسـة حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف                   تقرر  - ٩  
  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها” إطار البند املعنون دورهتا اخلامسة والستني يف

  
  


