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 [(A/58/508/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]
 

حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية  - ١٩٥/٥٨
  

إن اجلمعية العامة، 
إذ تسترشـد مبيثـاق األمـم املتحـــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان(١) والعــهدين 

الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان(٢) وسائر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، 
وإذ تؤكد من جديد أن مجيع الدول األعضاء ملزمـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان 
واحلريات األساسية وبالوفاء بااللتزامات اليت تعهدت ا مبوجب خمتلـف الصكـوك الدوليـة يف 

هذا امليدان، 
وإذ تضـع يف اعتبارهـا أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية طـرف يف العـهد الـدويل اخلــاص 
ـــة  بــاحلقوق املدنيــة والسياســية(٢)، والعــهد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصاديــة واالجتماعي
والثقافية(٢)، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري(٣)، واتفاقيـة حقـوق 

الطفل(٤)، 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، املرفق.  (٢)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، املرفق.  (٣)

القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (٤)
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وإذ تشري إىل قراراا السابقة بشأن هذا املوضوع، وآخرها القرار ١٧١/٥٦ املـؤرخ 
١٩ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، وإذ تشـــري أيضـــا إىل قـــــرار جلنــــة حقــــوق اإلنســــان 

١٧/٢٠٠١ املؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٥)، 
وإذ تالحظ االلتزام الذي تعهدت به حكومة مجهورية إيران اإلسالمية بتعزيز احـترام 

حقوق اإلنسان يف البلد وتوطيد سيادة القانون، 
ترحب مبا يلي:  - ١

الدعــوة املفتوحــــة الـــيت وجهتـــها حكومـــة مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية يف  (أ)
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ إىل مجيع آليات حقوق اإلنسان للرصد املواضيعي؛ 

الزيــارة الــيت قــام ــا الفريــق العــامل التــابع للجنــة حقــوق اإلنســان املعـــين  (ب)
باالحتجـاز التعسـفي إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف الفـــترة مــن ١٥ إىل ٢٧ شــباط/فــرباير 

٢٠٠٣، والتقرير الذي قدمه بعد ذلك(٦)؛ 
الزيارة اليت قام ا املقرر اخلاص للجنة حقـوق اإلنسـان املعـين بتعزيـز ومحايـة  (ج)
احلق يف حرية الــرأي والتعبـري إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، يف الفـترة مـن ٤ إىل ١٠ تشـرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣، والزيـارة الـيت يزمـع الفريـق العـامل املعـــين حبــاالت االختفــاء القســري 

أو غري الطوعي التابع للجنة القيام ا يف شباط/فرباير ٢٠٠٤؛ 
التوصية اليت قدمها رئيـس اجلـهاز القضـائي يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل  (د)
القضاة بأن خيتاروا بديال لعقوبة الرجم باحلجـارة يف القضايـا الـيت، لـوال ذلـك، سـتفرض فيـها 

تلك العقوبة؛ 
اجلهود اليت تبذهلا احلكومة املنتخبة من أجل تعزيز منو اتمع املدين؛  (هـ)

فتح حوار بشأن حقوق اإلنسان مع عدد من البلدان؛  (و)
اجلــهود الــيت يبذهلــا الربملــان، وال ســيما جلنــة املــادة ٩٠، وجــــهود اللجنـــة  (ز)
اإلسالمية حلقوق اإلنسان من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية؛ 

تعرب عن قلقها الشديد ملا يلي:  - ٢

                                                           
 ،(E/ 2 0 انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠١، امللحق رقم ٣ (01/23 (٥)

الفصل الثاين، الفرع ألف. 
 .Corr.1 و E/CN.4/2004/3/Add.2 (٦)
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استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية؛  (أ)
استمرار تدهور احلالة بالنسبة إىل حرية الرأي والتعبري، وخباصة تزايـد أعمـال  (ب)
االضطـهاد الـيت متـارس بســـبب التعبــري الســلمي عــن اآلراء السياســية، ومــن ذلــك االعتقــال 
واالحتجاز بدون توجيه اام أو إجراء حماكمة؛ وعمليات املدامهة اليت تقوم ـا قـوات اجلـهاز 
القضائي واألمن ضــد الصحفيـني والربملـانيني والطلبـة ورجـال الديـن واألكـادمييني؛ فضـال عـن 
ردود الفعل الصارمة على مظاهرات الطالب، ومنها السـجن وسـوء املعاملـة واسـتخدام جلـان 

التأديب اجلامعية ضد من يشاركون يف هذه املظاهرات؛ 
استمرار عمليات اإلعدام اليت جتري يف ظل عدم احـترام الضمانـات املعـترف  (ج)

ا دوليا، وتشجب على وجه التحديد عمليات اإلعدام العلنية؛ 
اللجوء إىل التعذيب وغريه من ضروب العقوبة القاسية والالإنسـانية واملهينـة،  (د)

وخباصة ممارسة بتر األطراف واجللد؛ 
استمرار فرض قيود على حرية االجتماع وحل األحزاب السياسية بالقوة؛  (هـ)

عـدم االمتثـــال التــام للمعايــري الدوليــة يف جمــال إقامــة العــدل، وعــدم اتبــاع  (و)
اإلجراءات القانونية السليمة، واستخدام قوانني األمن الوطين حلرمان الفرد من حقوقه، وعـدم 
احـترام الضمانـات املعـترف ـا دوليـا، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باألشـــخاص الذيــن ينتمــون إىل 

أقليات دينية؛ 
التميــيز املنظــم يف القــانون واملمارســة، ضــد املــرأة والفتــاة، ورفــض جملــس  (ز)
الوصاية اختاذ أي خطـوات للتصـدي هلـذا التميـيز املنظـم، وتالحـظ يف هـذا السـياق رفضـه يف 
آب/أغسـطس ٢٠٠٣ النظـر يف االقـتراح الـذي قدمـه الربملـان املنتخـب باالنضمـام إىل اتفاقيـــة 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(٧)؛ 
استمرار التمييز ضد األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، ومن ذلـك التميـيز  (ح)
ضـد البـهائيني واملسـيحيني واليـهود والسـنيني، ويشـــمل ذلــك حــاالت االعتقــال واالحتجــاز 
التعسفيني، واحلرمان من حرية العبادة أو من القيام بأمور طائفية بصورة علنية، وعـدم مراعـاة 

حقوق امللكية؛ 
استمرار االضطهاد وإصـدار األحكـام التعسـفية بالسـجن علـى املدافعـني عـن  (ط)

حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني واملنشقني الدينيني واإلصالحيني؛ 

                                                           
القرار ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٧)
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يب حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تقوم مبا يلي:  - ٣
التقيد مبا تعهدت به مبحض إرادـا مـن التزامـات مبوجـب العـهدين الدوليـني  (أ)
اخلاصني حلقوق اإلنسـان(٢) وسـائر الصكـوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، مبـا فيـها تلـك 
الصكـوك املتصلـة حبريـة الـرأي والتعبـري، واللجـــوء إىل التعذيــب وغــريه مــن أشــكال املعاملــة 
أو العقوبـة القاسـية والالإنســانية واملهينــة، وتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان للمــرأة والفتــاة، 

ومواصلة بذل جهودها لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ 
ــابع  االسـتجابة التامـة لتوصيـات الفريـق العـامل املعـين باالحتجـاز التعسـفي الت (ب)

للجنة حقوق اإلنسان؛ 
مواصلة التعاون مع آليـات األمـم املتحـدة، وبوجـه خـاص مـع املقـرر اخلـاص  (ج)
ـــين حبــاالت االختفــاء  املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعبـري والفريـق العـامل املع

القسري أو غري الطوعي واالستجابة التامة لتوصياما؛ 
التعجيل باإلصالح القضائي، وضمان كرامة الفـرد، وكفالـة التطبيـق الكـامل  (د)
لإلجـراءات القانونيـة السـليمة مـن قبـل جــهاز قضــائي مســتقل ونزيــه يتبــع إجــراءات عادلــة 
وشفافة، ويف هذا السياق، كفالة احـترام حقـوق الدفـاع وعدالـة األحكـام يف مجيـع احلـاالت، 

مبا فيها حاالت األفراد املنتمني إىل فئات األقليات الدينية؛ 
تعيني مدع عام يتحلى باحلياد، مع مالحظة إعادة إنشاء مكتب املدعي العـام  (هـ)

يف مجهورية إيران اإلسالمية منذ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١؛ 
ــــى أســـباب دينيـــة أو ضـــد  القضــاء علــى مجيــع أشــكال التميــيز القــائم عل (و)
األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبن فيـهم البـهائيون واملسـيحيون واليـهود والسـنيون، ومعاجلـة 

هذه املسألة بشكل منفتح ومبشاركة كاملة من جانب األقليات ذاا؛ 
اختـاذ كـل مـا يلـزم مـن تدابـري إلـاء ممارسـات بـتر األطـراف واجللـــد العلــين  (ز)

والعمل حبزم على إصالح نظام السجون؛ 
تشجع اآلليات املواضيعية التابعة للجنة حقوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك املقـررة  - ٤
اخلاصة املعنية بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسـفية، واملقـرر 
اخلـاص املعـين مبســـألة التعذيــب، علــى زيــارة مجهوريــة إيــران اإلســالمية، وتشــجع حكومــة 
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى التعـاون مـع هـــذه اآلليــات اخلاصــة وعلــى االســتجابة التامــة 

للتوصيات اليت تقدمها بعد ذلك؛ 
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تقرر أن تواصل النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيـران اإلسـالمية،  - ٥
مع إيالء اهتمام خاص ملا يستجد من تطورات، مبا يف ذلك حالة البهائيني وغـريهم مـن فئـات 
األقليات، يف دورا التاسعة واخلمسني، يف إطار البند املعنون �مسـائل حقـوق اإلنسـان�، يف 

ضوء العناصر اإلضافية اليت تقدمها جلنة حقوق اإلنسان. 
اجللسة العامة ٧٧ 
٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


