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قرار اتخذته الجمعية العامة في  17كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة الثالثة

(])A/73/589/Add.3

 - 181/73حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإلسالمية
إن الجمعية العامة،
إذ تس ت ت ت ت ت ر ت ت ت ت تتد مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان( )1والعهدين الدوليني
اخلاصني حبقوق اإلنسان( )2والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان،
وإذ تشير إىل قراراهتا السابقة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية ،وآخرها
القرار  189/72املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب ،2017
 - 1تحيط علم تتا بتقرير األمني العـ ــا املقـ ــد عمال بـ ــالقرار  ،)3(189/72وبتقرير املقرر
اخلاص جمللس حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان املعين حبالة حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان يف مجهورية إيران اإلسـ ـ ـ ــالمية( )4املقد عمال
بقرار اجمللس  30/37املؤرخ  23آذار/مارس )5(2018؛
 - 2تشتتير إىل التعهدات اليت قطعها رئيس مجهورية إيران اإلس ــالمية على نفس ـ فيما يتعلق
بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛
__________
( )1القرار  217ألف (د.)3-
( )2القرار  2200ألف (د ،)21-املرفق.
(.A/73/299 )3
(.A/73/398 )4
( )5انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحق رقم  ،(A/73/53) 53الفصل الرابع ،الفرع ألف.
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 - 3ترح ت بــالتعــديالت املــدخلــة على قــانون مكــافحــة املخــدرات املعتمــدة يف تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر  ،2017والقاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية بإلغاء توقيع عقوبة اإلعدا لزوما فيما يتعلق ببعض اجلرائم املتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
بــاملخــدرات ،ممــا أدى حىت اآلن إىل اخنفــا هــا يف عــدد اإلعــدامــات املتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة بــاملخــدرات ،وتالحظ
يف الوقت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ أن مثة حاالت كثرية ال يزال يتعني اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ـ ــها وفقا للتعديالت املذكورة ،وتش ـ ـ ـ ـ ــجع
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولني عن تطبيق القانون داخل اجلهاز القض ـ ـ ـ ـ ـ ــائي على مواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة حتويل أحكا اإلعدا املتص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
باملخدرات إىل أحكا بالسجن؛
 - 4تالحظ موافقة برملان مجهورية إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية يف متوز/يولي  2018على مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع
القانون املتعلق حبماية حقوق األطفال والش ــبا الذي س ــيش ــكل ،يف حالة اعتماده وتنفيذه ،خطوة هامة
إىل األما حنو محاية األفراد من أعمال العنف واالنتهاكات؛
 - 5تشتتير إىل االلتزامات اليت قطعتها الس ــلطات اإليرانية فيما يتعلق بتحس ــني وض ــع املرأة،
وتالحظ يف هذا الصدد عر مشروع القانون الشامل املتعلق بكفالة محاية املرأة من العنف؛
 - 6ترح بعمل مجهورية إيران اإلســالمية مع هيئات معاهدات حقوق اإلنســان ،بوســائل
منها تقدمي التقارير الدورية ،وتالحظ بشكل خاص عمل حكومة مجهورية إيران اإلسالمية مع جلنة حقوق
الطفل واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومشاركتها يف االستعرا الدوري الشامل؛
 - 7ترح أيض تتا باجلهود املتواص ــلة اليت تبذهلا مجهورية إيران اإلس ــالمية الس ــتض ــافة أعداد
كبرية من الالجئني األفغان ،ومنحهم فرص احلصول على اخلدمات األساسية ،وال سيما حصول األطفال
على خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛
 - 8ترح كذلك باس ـ ــتمرار التواص ـ ــل واحلوار بني مجهورية إيران اإلس ـ ــالمية واملقرر اخلاص
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية ،وكذلك بالدعوات املوجهة إىل غريها من املكلفني
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة؛
 - 9ترح مبا أعر عن اجمللس األعلى اإليراين حلقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وغريه من املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولني
اإليرانيني من استعداد للدخول يف حوارات ثنائية بشأن حقوق اإلنسان؛
 - 10تعرب عن بالغ القلق ،على الرغم مما سبقت مالحظت من اخنفا حىت اآلن يف عدد
اإلعدامات املنفذة عقابا على جرائم متصـ ـ ـ ــلة باملخدرات ،إزاء التواتر الس ـ ـ ـ ـريع بشـ ـ ـ ــكل مثري للجزع لتوقيع
عقوبة اإلعدا وتنفيذها يف مجهورية إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،يف انتهاك اللتزاماهتا الدولية ،مبا يف ذلك توقيع
عقوبة اإلعدا على قص ـ ـر وأش ــخاص كانت أعمارهم وقت ارتكاهبم اجلرمية تقل عن  18عاما ،يف انتهاك
التفاقية حقوق الطفل( ،)6وتنفيذ عمليات إعدا على أش ـ ـ ـ ــخاص بناء على اعرتافات قسـ ـ ـ ـ ـرية أو للمعاقبة
على جرائم ال تندرج يف فئة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلرائم خطورة ،مبا يف ذلك جرائم مفرطة يف التعميم أو معرفة بطريقة
مبهمة ،يف انتهاك للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس ــياس ــية( ،)2وتعر عن القلق الس ــتمرار جتاهل
الضمانات املعرتف هبا دوليا ،مبا يف ذلك تنفيذ عمليات إعدا دون إخطار أفراد أسرة السجني أو حمامي ،
وهتيب حبكومة مجهورية إيران اإلس ـ ــالمية أن تلغي ،يف نص القانون وعلى ص ـ ــعيد املمارس ـ ــة ،التنفيذ العلين
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )6
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لعمليات اإلعدا الذي يتعار مع األمر التوجيهي الذي أص ـ ـ ـ ــدره عا  2008الرئيس األس ـ ـ ـ ــبق للجهاز
القضائي بغية وضع حد هلذه املمارسة؛
 - 11تهي جبمهورية إيران اإلســالمية أن تكفل ،يف نص القانون وعلى صــعيد املمارســة ،عد
تعر أي ش ـ ــخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاس ـ ــية أو الالإنس ـ ــانية أو املهينة اليت قد تش ـ ــمل العنف
اجلنسـ ــي ،والعقوبات غري املتناسـ ــبة بشـ ــكل صـ ــارخ مع طابع اجلرمية املرتكبة ،وذلك طبقا للتعديالت املدخلة
على القانون اجلنائي وللضمانات اليت يكفلها دستور مجهورية إيران اإلسالمية ولاللتزامات الدولية؛
 - 12تحث مجهورية إيران اإلس ـ ـ ــالمية على وقف االس ـ ـ ــتخدا الواس ـ ـ ــع واملنهجي لالحتجاز
التعسـ ــفي ،مبا يف ذلك اسـ ــتخدا هذه املمارسـ ــة السـ ــتهداف الرعايا املزدوجي اجلنسـ ــية والرعايا األجانب،
وعلى اإلفراج عن احملتجزين احتجازا تعسـ ـ ـ ـ ـ ــفيا ،وعلى التقيد ،يف نص القانون وعلى صـ ـ ـ ـ ـ ــعيد املمارس ـ ـ ـ ـ ــة،
بالض ـ ـ ــمانات اإلجرائية اليت تكفل معايري احملاكمة العادلة ،مبا يف ذلك احلص ـ ـ ــول يف الوقت املناس ـ ـ ــب على
التمثيل القانوين الذي خيتاره الفرد منذ وقت االحتجاز وطيلة مراحل احملاكمة واالس ــتئناف ،واحلق يف عد
التعر للتعذيب وغريه من ضـرو املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينة ،والنظر يف اإلفراج
بكفالة وغريها من الشروط املعقولة لإلفراج عن احملتجز يف انتظار حماكمت ؛
 - 13تهي جبمهورية إيران اإلس ـ ـ ــالمية أن تفرج عن األش ـ ـ ــخاص احملتجزين بس ـ ـ ــبب ممارس ـ ـ ــة
ما يتمتعون ب من حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ومن احلريات األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية ،مبن فيهم احملتجزون بسـ ـ ـ ـ ــبب املشـ ـ ـ ـ ــاركة
يف احتجاجات س ــلمية ال غري ،وأن تنظر يف إلغاء األحكا املتس ــمة بقس ــوة غري مربرة ،مبا يف ذلك عقوبة
اإلعدا والنفي الداخلي املطول ،وأن تضـ ـ ـع حدا لألعمال االنتقامية املتخذة ض ـ ــد األفراد ،ألس ـ ــبا منها
التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أو حماولة التعاون معها؛
 - 14تهي أيضتتا جبمهورية إيران اإلســالمية أن تعاجل الظروف الســيئة داخل الســجون ،وأن
تض ــع حدا للممارس ــة املتمثلة يف تعمد حرمان الس ــجناء من فرص احلص ــول على العالج الطيب املناس ــب،
مما ترتتب علي خماطر الوفاة احملتملة ،وأن تضــع حدا لإلقامة اجلربية املفروضــة باســتمرار وبشــكل دائم على
أبرز رموز املعارض ـ ــة منذ االنتخابات الرئاس ـ ــية لعا  2009بالرغم من وجود خماوف كبرية بش ـ ــأن ظروفهم
الص ـ ــحية ،وكذلك للض ـ ــغوط اليت متارس على أقربائهم ومعاليهم بوس ـ ــائل منها االعتقال ،وهتيب جبمهورية
إيران اإلسـ ـ ـ ــالمية أن تنش ـ ـ ـ ـ هيئات مسـ ـ ـ ــتقلة وذات مصـ ـ ـ ــداقية للرقابة على السـ ـ ـ ــجون من أجل التحقيق
يف شكاوى وقوع االنتهاكات؛
 - 15تهي كذلك جبمهورية إيران اإلس ـ ـ ــالمية ،جبهازيْها القض ـ ـ ــائي واألمين ،أن تعمل ،على
هتيئة وإدامة بيئة آمنة ومواتية ،يف نص القانون وعلى صـ ـ ـ ــعيد املمارسـ ـ ـ ــة ،ميكن فيها جملتمع مدين مسـ ـ ـ ــتقل
ومتنوع وتعددي أن يعمل يف جو خال من العراقيل وانعدا األمن ،وحتث مجهورية إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية على
إهناء القيود الصارمة والواسعة النطاق املفروضة ،يف نص القانون وعلى صعيد املمارسة ،على احلق يف حرية
التعبري والرأي ،يف س ـ ــياقات تش ـ ــمل الس ـ ــياق الرقمي ،وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع الس ـ ــلمي ،ووقف
حترشـها باملعارضــني الســياســيني واملدافعني عن حقوق اإلنســان واملدافعني عن حقوق املرأة واألقليات وقادة
النقابات واملدافعني عن حقوق الطلبة والنشـ ـ ــطاء يف جمال البيئة واألكادمييني وصـ ـ ــناع األفال والصـ ـ ــحفيني
واملدونني ومستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ومديري الصفحات مبواقع التواصل االجتماعي والعاملني
يف وســائ اإلعال والزعماء الدينيني والفنانني واحملامني وأســرهم واألشــخاص املنتمني إىل األقليات الدينية
املعرتف هبا وغري املعرتف هبا وأسرهم ،والكف عن ختويفهم واضطهادهم ،أينما كان حيتمل وقوع ذلك؛
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 - 16تحث بقوة مجهورية إيران اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية على القض ـ ـ ـ ـ ــاء ،يف نص القانون وعلى ص ـ ـ ـ ـ ــعيد
املمارســة ،على مجيع أشــكال التمييز وغريها من انتهاكات حقوق اإلنســان ضــد املرأة والفتاة ،مبا يف ذلك
فيمـا يتعلق باحرتا احلق يف حرية التنقـل ،واحلق يف التمتع بأعلى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ممكن من الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة البـدنية
والعقليــة ،واحلق يف حريــة الــدين أو املعتقــد ،واحلق يف العمــل ،وعلى اختــاذ تــدابري لكفــالــة محــايــة النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
والفتيات من العنف وتوفري احلماية وســبل اللجوء إىل القضــاء هلن على قد املســاواة مع الرجل ،والتصــدي
ملعدالت حدوث حاالت زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري املثرية للشواغل على حنو ما أوصت
ب جلنة حقوق الطفل ،وتعزيز مش ـ ـ ـ ــاركة املرأة يف العمليات الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية وغريها من عمليات ص ـ ـ ـ ــنع القرار
ودعمها وهتيئة ظروفها ،ورفع القيود املفروضـ ــة على اسـ ــتفادهتا من مجيع جوانب التعليم على قد املسـ ــاواة
مع الرجل مع االعرتاف يف الوقت نفس ـ ـ ـ ـ ـ بارتفاع نس ـ ـ ـ ــبة تس ـ ـ ـ ــجيل النس ـ ـ ـ ــاء يف مجيع مس ـ ـ ـ ــتويات التعليم
يف مجهورية إيران اإلس ــالمية ،والقيود اليت حتد من مش ــاركتها على قد املس ــاواة مع الرجل يف س ــوق العمل
ويف مجيع جوانب احلياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية؛
 - 17تهي جبمهورية إيران اإلســالمية القضــاء ،يف نص القانون وعلى صــعيد املمارســة ،على
مجيع أشكال التمييز وغريها من انتهاكات حق ــوق اإلنس ـ ـان ض ــد األشخاص الذي ـ ـن ينتم ــون إىل أقليات
إثنيــة أو لغويــة أو أقليــات دينيــة معرتف هبــا أو غري معرتف هبــا أو غري ذلــك من األقليــات ،مبن فيهم على
ســبيل املثال ال احلصــر العر  ،ومنهم عر األهواز ،واألذربيجانيون والبلوشـســتانيون واألكراد والرتكمانيون
واملدافعون عنهم؛
 - 18تعرب عن بالغ القلق إزاء اس ــتمرار فر العراقيل والقيود الص ــارمة على احلق يف حرية
الفكر أو الض ـ ــمري أو الدين أو املعتقد ،وإزاء القيود املفروض ـ ــة على إنش ـ ــاء أماكن العبادة ،وإزاء اهلجمات
ض ــد أماكن العبادة والدفن وس ــائر انتهاكات حقوق اإلنس ــان ،مبا يف ذلك ،على س ــبيل املثال ال احلص ــر،
التحرش والتخويف واالضـ ـ ـ ـ ـ ــطهاد واالعتقال واالحتجاز التعسـ ـ ـ ـ ـ ــفيني واحلرمان من التعليم والتحريض على
الكراهية الذي يفض ــي إىل العنف ض ــد األش ــخاص املنتمني إىل أقليات دينية معرتف هبا وغري معرتف هبا،
مبن فيهم املس ـ ــيحيون ودراويش غونابادي واليهود والص ـ ــوفيون املس ـ ــلمون واملس ـ ــلمون السـ ـ ـنة واليارس ـ ــانيون
والزرادشتيون ومعتنقو الديانة البهائية واملدافعون عنهم يف مجهورية إيران اإلسالمية ،وهتيب حبكومة مجهورية
إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية أن تفرج عن مجيع أتباع الديانات املسـ ـ ـ ـ ـ ــجونني بسـ ـ ـ ـ ـ ــبب انتمائهم إىل إحدى األقليات
الدينية ،س ـ ـ ـواء املعرتف هبا أو غري املعرتف هبا ،أو قيامهم بأنشـ ـ ــطة بامسها ،مبا يشـ ـ ــمل العضـ ـ ــو السـ ـ ــجني
املتبقي من قيادة الطائفة البهائية الذي أعلن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعس ــفي التابع جمللس حقوق
اإلنسان عن احتجازه احتجازا تعسفيا منذ عا 2008؛
 - 19تهي جبمهورية إيران اإلسـ ــالمية أن تقضـ ــي ،يف نص القانون وعلى صـ ــعيد املمارسـ ــة،
على مجيع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال التمييز على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الفكر أو الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمري أو الدين أو املعتقد ،مبا يف ذلك القيود
االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية مثل إغالق أو مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التجارية واملمتلكات ،وإلغاء الرتاخيص واحلرمان
من التوظيف يف قطاعات عامة وخاصة معينة ،مبا يف ذلك الوظائف احلكومية أو العسكرية واملناصب اليت
تشـغل باالنتخا  ،وانتهاكات حقوق اإلنسـان األخرى املرتكبة ضـد األشـخاص املنتمني إىل أقليات دينية
معرتف هبا وغري معرتف هبا ،وأن تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع حدا إلفالت من يرتكبون جرائم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أبناء األقليات الدينية
املعرتف هبا وغري املعرتف هبا من العقا ؛
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 - 20تهي أيض تتا جبمهورية إيران اإلسـ ــالمية أن تبدأ عملية مسـ ــاءلة شـ ــاملة عن مجيع حاالت
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك ادعاءات اإلفراط يف استخدا القوة ضد احملتجني املساملني
وحاالت وفاة الس ــجناء املش ــبوهة ،واالنتهاكات اليت ش ــارك فيها اجلهازان القض ــائي واألمين اإليرانيان ،وهتيب
حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تضع حدا لإلفالت من العقا على هذه االنتهاكات؛
 - 21تهي كذلك جبمهورية إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية أن تنفذ التزاماهتا مبوجب معاهدات حقوق
اإلنس ــان اليت هي طرف فيها بالفعل ،وأن تس ــحب ما أبدت من حتفظات تنقص ــها الدقة أو ميكن اعتبارها
متعارضـ ـ ـ ـ ــة مع موضـ ـ ـ ـ ــوع املعاهدات أو أهدافها ،وأن تنظر يف اختاذ إجراءات بشـ ـ ـ ـ ــأن املالحظات اخلتامية
املتعلقة جبمهورية إيران اإلس ـ ــالمية اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنس ـ ــان الدولية اليت هي طرف
فيها ،وأن تنظر يف التص ـ ـ ــديق على معاهدات حقوق اإلنس ـ ـ ــان الدولية اليت هي ليس ـ ـ ــت طرفا فيها بالفعل
أو يف االنضما إليها؛
 - 22تهي جبمهورية إيران اإلسالمية تعميق عملها مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان من خالل:
التعاون على حنو تا مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف مجهورية إيران
(أ)
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،بوس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل منها االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة للطلبات املتكررة اليت قدمها املقرر اخلاص من أجل زيارة البلد
واالضطالع باملها املوكلة إلي ؛
( ) زيادة التعاون مع اآلليات اخلاصــة األخرى ،بوســائل منها تيســري االســتجابة ،دون فر
ش ـ ــروط ال مربر هلا ،لطلبات دخول البلد املقدمة منذ فرتة طويلة من املكلفني بواليات مواض ـ ــيعية يف إطار
اإلجراءات اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة ،الذين مت تقييد أو رفض دخوهلم إىل إقليمها على الرغم من الدعوة املفتوحة املوجهة
من مجهورية إيران اإلسالمية؛
(ج) مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة تعزيز التعــاون مع هيئــات املعــاهــدات ،بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــل منهــا تقــدمي مــا فــات موعــده
من التقارير املطلوبة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واالتفاقية الدولية للقضاء على
مجيع أشكال التمييز العنصري( ،)7والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية()2؛
تنفيذ مجيع التوص ـ ـ ـ ــيات املقبولة من االس ـ ـ ـ ــتعرا الدوري الش ـ ـ ـ ــامل يف دورت األوىل لعا
(د)
 2010ودورت الثانية لعا  ،2014مع مشاركة اجملتمع املدين املستقل وأصحا املصلحة اآلخرين مشاركة
كاملة وفعلية يف عملية التنفيذ ،واملشاركة بصورة بناءة يف دورت الثالثة املتوخى عقدها يف عا 2019؛
(هـ) االسـتفادة من مشـاركة مجهورية إيران اإلسـالمية يف عملية االسـتعرا الدوري الشـامل،
وذلك مبواص ـ ـ ــلة اس ـ ـ ــتطالع س ـ ـ ــبل التعاون مع األمم املتحدة فيما خيص حقوق اإلنس ـ ـ ــان وإص ـ ـ ــال نظا
العدالة ،مبا يف ذلك التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛
(و) الوفاء بالتزامها املقد يف س ــياق كل من االس ــتعراض ــني الدوريني الش ــاملني األول والثاين
اللذين أجرامها جملس حقوق اإلنســان بإنشــاء مؤس ـســة وطنية مســتقلة حلقوق اإلنســان ،مع إيالء االعتبار
الواجب للتوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 - 23تهي أيض ت تتا جبمهورية إيران اإلس ـ ـ ــالمية أن تواص ـ ـ ــل بلورة التعهدات اليت قطعها رئيس
مجهورية إيران اإلسـ ــالمية على نفس ـ ـ فيما خيص الش ـ ـواغل املتعلقة حبقوق اإلنسـ ــان يف إجراءات ملموسـ ــة
__________
( )7املرجع نفس  ،اجمللد  ،660الرقم .9464
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تفض ــي إىل حتس ــينات واض ــحة يف أقر وقت ممكن ،وكفالة اتس ــاق قوانينها الوطنية مع االلتزامات الواقعة
عليها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وضمان تنفيذ تلك القوانني مبا يتفق مع التزاماهتا الدولية؛
 - 24تهي كذلك جبمهورية إيران اإلســالمية أن تعاجل املســائل املوضــوعية املثرية للقلق املبينة
يف تقـارير األمني العـا واملقرر اخلـاص املعين حبـالـة حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف مجهوريـة إيران اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة ،وأن
تسـ ــتجيب أيضـ ــا للدعوات الواردة يف القرارات السـ ــابقة للجمعية العامة بشـ ــأن اختاذ إجراءات حمددة ،وأن
حترت احرتاما تاما التزاماهتا خبصوص حقوق اإلنسان ،يف نص القانون وعلى صعيد املمارسة؛
 - 25تشت ت ت تتج بقوة من يَهمهم األمر من املكلفني بواليات مواض ـ ـ ـ ـ ــيعية يف إطار اإلجراءات
اخلاصـ ــة على إيالء اهتما خاص حلالة حقوق اإلنسـ ــان يف مجهورية إيران اإلسـ ــالمية هبدف التحقيق فيها
واإلبالغ عنها؛
 - 26تطل إىل األمني العا أن يقد إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني تقريرا
عن التقد احملرز يف تنفيذ هذا القرار ،مبا يف ذلك خيارات وتوص ـ ـ ــيات بش ـ ـ ــأن حتس ـ ـ ــني تنفيذه ،وأن يقد
تقريرا مؤقتا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت األربعني؛
 - 27تقرر مواصــلة دراســة حالة حقوق اإلنســان يف مجهورية إيران اإلســالمية يف دورهتا الرابعة
والسبعني يف إطار البند املعنون ”تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها“.

اجللسة العامة 56
 17كانون األول/ديسمرب 2018
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