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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 إىل ٨، دورته السابعة يف الفترة مـن   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف اجللـسة    ورية إيران اإلسالمية  مهجبوجرى االستعراض املتعلق    . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩

األمني العام للمجلس   إيران  وترأس وفد   . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٥احلادية عشرة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق     . األعلى حلقوق اإلنسان، القاضي، حممد جواد الرجياين      

  .٢٠١٠فرباير / شباط١٧بإيران يف اجللسة املعقودة يف 
اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل         ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ ويف  -٢
  .باكستان والسنغال واملكسيك: بإيرانلتيسري االستعراض املتعلق ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :بإيراناالستعراض املتعلق 
مـن الوثيقـة    ) أ(١٥للفقـرة   عرض خطي مقـدم وفقـاً       /ير وطين تقر  )أ(  

A/HRC/WG.6/7/IRN/1)(؛  
اإلنسان وفقـاً للفقـرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق         )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/7/IRN/2(من الوثيقة ) ب(١٥
مـن  ) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة            )ج(  

  ).(A/HRC/WG.6/7/IRN/3يقة الوث
 عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا        مجهورية إيران اإلسالمية  وأحيلت إىل     -٤

والدامنرك والـسويد   واجلمهورية التشيكية   يرلندا وبلجيكا وبولندا    آاألرجنتني وأملانيا و  سلفا  
لندا الشمالية والنرويج وهولندا    يرآوليتوانيا وليختنشتاين واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      

  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل .واليابان

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
ية باعتبـاره مناسـبة     رحب وفد إيران باالستعراض املتعلق جبمهورية إيران اإلسالم         -٥

لتعزيز اإلملام حبالة حقوق اإلنسان يف البلد، مالحظا أن ثقافة حقوق اإلنسان ميكن أن ُتعزز               
 .عن طريق التعاون واالحترام والرغبة يف أن يستمع البعض إىل البعض اآلخر
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 أدت إىل إقامـة نظـام سياسـي         ١٩٧٩وأشار الوفد إىل أن الثورة اإلسالمية لعام          -٦
وشدد علـى اإلحـاالت     . ي جديد ونظام اجتماعي ومدين قائم على الفكر اإلسالمي        دميقراط

". حق الـشعب  " بشأن   ٧املستفيضة إىل حقوق اإلنسان يف الدستور، مثل الفصل         والواضحة  
 بوجوب اختاذ مجيع القرارات املتعلقة باملسائل كافة، مبا يف ذلك شغل الوظائف        ٦وتقضي املادة   

وأشار إىل أن السلطة القضائية مستقلة عـن الـسلطتني          . موافقة الشعب العليا، بالتأسيس على    
  .التنفيذية والتشريعية، وأهنا تقوم على املبادئ الالزمة لكفالة مراعاة األصول القانونية

 ٢٠٠١، أصبح اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان الذي أنشئ يف عام           ٢٠٠٥ويف عام     -٧
 مؤسسة مكلفة باإلشراف على خمتلف الفروع       من أجل حتسني تنسيق حقوق اإلنسان، أعلى      

  .املعنية حبقوق اإلنسان ورصدها وإرشادها
وأشار الوفد إىل تنوع البلد العرقي والديين وإىل تنّوع التقاليد واألعراف واللغـات               -٨

وبغية تغذية هذه العالقات وكفالة متتع مجيع      . اليت جعلت منه منوذجا للتعايش األخوي الوّدي      
د بنفس اهلياكل األساسية اليت تكفل التنمية، ُوضعت مشاريع ترمي إىل خلق فرص             رعايا البل 

عمل للجماعات اإلثنية، وإتاحة اخلدمات الصحية هلا، والتعليم والسكن، وتعزيز احلقـوق            
املدنية والسياسية ألفرادها، بغية حتسني املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املناطق           

  .األقل تقدماً
وفيما يتعلق بالتحديات اليت تواجهها إيران، أفاد الوفد بأن بعض البلـدان الغربيـة                -٩
انفكت تستغل حالة حقوق اإلنسان يف البلد بشكل منتظم للضغط سياسـياً ولتحقيـق               ما

. وأضاف أن اإلرهاب الذي تدعمه بلدان أجنبية ميثل مشكلة خطـرية          . مآرب سياسية خفية  
ن جماورة، زاد حضور اجلماعات اإلرهابية وعملياهتا على املنـاطق          ففي أعقاب اجتياح بلدا   

احلدودية إليران زيادة كبرية، وقامت اجلماعات اإلرهابية بقتل وهتديـد واختطـاف آالف             
  .املواطنني العاديني وهنب املمتلكات العامة واخلاصة

 يف أعقـاب    وأضاف الوفد أن إنتاج املخدرات واالجتار هبا ارتفع ارتفاعاً شـديداً            -١٠
وأعرب الوفد عـن    . اجتياح قوات التحالف أفغانستان، مبا ميثل هتديداً أمنياً وصحياً خطرياً         

أسفه ألن اجلهود اليت يبذهلا البلد ملنع االجتار باملخدرات مل حتظ باالعتراف أو بالدعم املـايل            
  .أو التقين

ب حقـوق اإلنـسان     وشّدد الوفد كذلك على التأثري السليب يف إعمال مجيع جوان           -١١
الناجم عن العقوبات القسرية املتخذة من جانب بعض البلدان الغربية والعقوبات الدولية اليت             

  .يفرضها جملس األمن
وشدد وفد إيران على تعاونه املتواصل والكامل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان              -١٢

. ة يف إطار اإلجراءات اخلاصـة     وعلى توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات مواضيعي        
ورّدت إيران بإسـهاب    . فقد زار عدة مقررين خاصني البلد، ومثة زيارات أخرى قيد النظر          
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وقدمت عدة تقارير إىل هيئات املعاهـدات يف        . ودون تباطؤ على رسائل املكلفني بواليات     
  .الوقت املقرر، وعّممت املالحظات اخلتامية

مية على مسامهاهتا يف حمافل حقوق اإلنسان، مبـا يف          وركزت مجهورية إيران اإلسال     -١٣
ذلك وضع املعايري واملؤلفات، وشددت على أمهية النهج التفاعلي والتعاوين وعلـى تفـادي           

  .املواجهة واملعايري املزدوجة والتسييس
تعزيـز  "وشدد الوفد على إسهام إيران يف قرارات اجلمعية العامة الثالثـة املعنونـة          -١٤

حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة مـن       "، و "لدويل يف جمال حقوق اإلنسان    التعاون ا 
  ".حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف"و" جانب واحد

وباملثل، أسهم املؤمتر الوزاري حلركة عدم االحنياز املعين حبقوق اإلنسان والتنـوع              -١٥
 يف وضع إطار لتعزيز احترام  وإنشاء مركز حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف      ٢٠٠٧الثقايف لعام   

  .التنوع الثقايف وإقامة حوار بني الثقافات يتناول حقوق اإلنسان
وعلى الصعيد الوطين، أشار الوفد إىل دور الربملان اإليراين يف تعزيز حقوق اإلنسان               -١٦

كما أشار إىل هياكل الربملـان اخلاصـة        . عن طريق اعتماد تشريعات ووضع برامج جديدة      
ومن بني القضايا الـيت تناولتـها التـدابري     . نسان الواردة يف التقرير الوطين إليران     حبقوق اإل 

التشريعية مؤخرا يف الربملان، أشار الوفد يف مجلة أمور إىل حقوق املواطنة؛ وحقـوق املـرأة                
والطفل، وحقوق األقليات الدينية واإلثنية وحقوق املعوقني؛ وحرية التعبري؛ واالجتار بالبشر؛           

وتغطي الربامج والقوانني اليت ينظر فيها الربملان حالياً مسائل مثل محاية           . مان االجتماعي والض
  .األطفال والشباب وضحايا اجلرمية، وإصالح اجلهاز القضائي وقانون العقوبات

وأشار الوفد كذلك إىل أن عدد املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان بلغ مثانية مقاعد                 -١٧
ساء كذلك وظيفيت نائبيت الرئيس، وعدة مناصب مستشارات للرئيس، ومنصب          وإىل تقلد ن  

  .وزيرة، وعدة مناصب لنائبات الوزراء

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وهناك بيانات إضافية مل يتسن اإلدالء      .  وفداً ببيانات  ٥٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٨

لتفاعلي بسبب ضيق الوقت، وستنشر، عند توفرها، على الشبكة اخلارجيـة           هبا أثناء احلوار ا   
. وشكر عدد من الوفود إيران على تقريرها الوطين وعرضـها         . لالستعراض الدوري الشامل  

  .وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير
قوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت      وأعربت الواليات املتحدة عن القلق إزاء حالة ح         -١٩

؛ والقيود املفروضة على حرية التعـبري؛ وحالـة         ٢٠٠٩االحتجاز يف أعقاب انتخابات عام      
. احملتجزين، مبا يف ذلك الرعايا األجانب ومواطنو الواليات املتحدة؛ وانتهاك احلرية الدينيـة            

  .لمون الصوفيونوأشارت إىل احلالة اليت يواجهها الشيعة والبهائيون، وكذلك املس
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وأشارت كندا إىل أن برامج التعليم والرعاية االجتماعية أّدت إىل حتسني مستويات              -٢٠
إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان وإزاء أعمـال القمـع          الشديد  وأعربت عن قلقها    . املعيشة

فقـد قُمعـت   . ٢٠٠٩العنيفة اليت ارتكبتها قوات األمن، وال سيما منذ انتخابـات عـام          
ت عامة سلمية، ختللتها عمليات توقيف تعسفي، وعمليات احتجاز مل ُتـراع فيهـا              مظاهرا

األصول القانونية، وأفعال سوء معاملة وتعذيب، وحاالت وفاة قيد االحتجاز، وفرض قيود            
  .على حرية التعبري وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات

ل األشهر الثمانيـة    وأعربت فرنسا عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان خال           -٢١
وأشارت إىل قتل   . املاضية وإزاء قمع األشخاص الذين كانوا ميارسون حقوقهم بصفة سلمية         

العشرات وسجن اآلالف منذ االنتخابات، مشرية كذلك إىل تقارير عن حـاالت تعـذيب              
  .كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت تنفيذ أحكام اإلعدام. واغتصاب

ينيا حالة الكّتاب والصحفيني املسجونني والظروف اليت تعاين منـها          وذكرت سلوف   -٢٢
األقليات العرقية والدينية، وخباصة البهائيون، واستفسرت عما إذا كانت إيران تعتـزم منـع              

ونددت بتزايد اللجوء إىل أحكـام      . استمرار مضايقة البهائيني وختويفهم، وال سيما األطفال      
  .يات االحتجاج اليت تلت االنتخاباتاإلعدام وتنفيذها يف سياق عمل

. وأشارت إسرائيل إىل اعتداءات إيران الواسعة واملتزايدة على املواطنني اإليـرانيني            -٢٣
وأشارت إىل انعـدام  . وأشارت إىل حاالت متييز ضد فئيت النساء واألقليات واملدافعني عنهما  

يل أنه جيب أن يتجاوز عمـل       وأضافت إسرائ . حرية التعبري أو حرية التجمع أو حرية الدين       
  .اجمللس املتعلق بإيران جمرد هذا االستعراض

وأعربت أستراليا عن القلق إزاء تنفيذ عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك الرجم، وخباصـة                -٢٤
حبق األحداث، وإزاء معاملة األقليات اإلثنية والدينية، وال سيما أتبـاع الديانـة البهائيـة               

كما أعربت عـن القلـق إزاء قمـع         . ن بدأت حماكماهتم مؤخراً   وزعماءها احملتجزين، الذي  
املظاهرات السلمية يف أعقاب االنتخابات وإزاء أثر ذلك يف حرية التعبري وحريـة تكـوين               
  .اجلمعيات والتجمع، وكذلك إزاء ما أُبلغ عن توقيف احملتجني تعسفا واحتجازهم وتعذيبهم

مى وآيرلندا الشمالية علماً بعزم إيران املعلن       وأحاطت اململكة املتحدة لربيطانيا العظ      -٢٥
بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان منـذ   . على محاية حقوق اإلنسان   

تنظيم االنتخابات، وشجبت جتاوزات مسؤويل األمن وأشارت إىل أدلة عن حدوث وفيات            
  . معاملتهم وتعذيبهميف صفوف املدنيني وإىل تقارير عن اغتصاب احملتجزين وإساءة

وأشـارت إىل   . وركزت نيكاراغوا على إسهام احلضارة اإليرانية يف الثقافة البشرية          -٢٦
إجنازات الثورة اإليرانية وإىل التقدم الذي أحرزته، وكذلك إىل انـضمام البلـد إىل عـدة                

دينية أثناء  وقالت إنه يلزم مراعاة اخلصائص التارخيية والثقافية وال       . معاهدات حلقوق اإلنسان  
  .هذا االستعراض، وخباصة أن إيران ملزمة باحترام الشريعة اإلسالمية
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وسلّمت الربازيل باإلجنازات اليت حققتها إيران يف جماالت التعليم والقضاء على الفقر   -٢٧
وأشارت إىل الدعوة الدائمة اليت وجهتها إيران إىل املكلفني بواليات يف إطار            . ورفاه السكان 

والحظـت أنـه    . ت اخلاصة وإىل إمكانية تيسريها الطلبات املتعلقة بالقيام بزيارات        اإلجراءا
بإمكان البلد أن يستفيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن عمل األطفال وأطفـال               

وأشارت إىل التمييز ضد املرأة، وأضافت أن املستوى العايل لتعليمهـا ينبغـي أن              . الشوارع
وشجعت إيران على الشروع يف حوار على . ق العمل واحلياة السياسيةينعكس على جمايل سو

وأشارت الربازيل إىل وجوب أن يتمتـع البـهائيون         . املستوى الداخلي، ومنح حرية التعبري    
باحلقوق املمنوحة لآلخرين وبوجوب اتباع األصول القانونية املرعية عند مقاضاة الزعمـاء            

 . البهائيني املسجونني

. كوبا إىل العمل الذي تنجزه إيران من أجل حتقيق التنمية والرفاه والسيادة           وأشارت    -٢٨
للشاه،  وقالت إن الثورة اإلسالمية مكّنت من حتقيق تقرير املصري وأهنت احلكم االستبدادي            

وركزت علـى   . الذي تلقى األسلحة والتكنولوجيا الغربية، مبا يف ذلك التكنولوجيا النووية         
للتنمية الشاملة، اليت تتناول خلق فرص العمل والتعليم والصحة والضمان          اخلطة االستراتيجية   

 يف املائة   ٩٥وأشارت إىل استفادة ما يربو على نسبة        . االجتماعي والسكن واحلقوق الثقافية   
وقد حتقق كل ذلك    . من اإليرانيني من الرعاية الصحية األساسية وإىل إعمال احلق يف التعليم          

  .  قسرية متخذة من جانب واحدبالرغم من فرض تدابري
  . وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان يف إيران  -٢٩
 االقتـصادية   -وأشار لبنان إىل اجلهود اليت تبذهلا إيران لتعزيز احلقـوق االجتماعيـة               -٣٠

. ني التشريعي والعملـي والسياسية للمرأة وإىل تعزيز ومحاية حقوق األطفال واملعوقني على املستوي   
   .ورحب بالنتائج اليت حققتها يف جمال االلتحاق بالتعليم رغم خمتلف العوائق اليت تواجهها

وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية إىل أن الثورة اإليرانية مكّنت مـن اسـتعادة               -٣١
ىل عقوبـات   السيادة الوطنية كما أشارت إىل التحديات اليت تواجهها إيران، وهي تتعرض إ           

ونّوهت باجلهود املبذولة لتعزيـز     . اقتصادية غري منصفة وإىل محالت تشهري إعالمية مستمرة       
وتثّمن فرتويال السياسات املتبعة لتحسني اخلدمات      . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

رعاية الطبيـة   الصحية والطبية، والعزم على تقدمي املساعدة املباشرة للفئات الضعيفة وإتاحة ال          
جماناً، فضالً عن احلوافز واملنافع املقدمة لألطباء العاملني يف املراكـز الريفيـة، واحلـصص               

  . املخصصة يف اجلامعات للمقيمني يف املناطق األقل حظوة
وأعربت لكسمربغ عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان، اليت تتسم بزيـادة               -٣٢

الم؛ وارتفاع عدد حاالت تنفيذ عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلـك           القيود على حرية التعبري واإلع    
إعدام أشخاص قاصرين؛ وتنفيذ عقوبات تنطوي على معاملة ال إنسانية ومهينة، مثل اجللـد              
وبتر األعضاء؛ ومضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان وقمعهم؛ وتكثيف قمع الناشطات يف            

كما أعربت عن القلق    . قليات اإلثنية والدينية  جمال حقوق املرأة، ووضع األقليات؛ وخباصة األ      
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إزاء تقارير بشأن ختويف أفراد مجاعة البهائيني ومضايقتهم وتعذيبهم واحتجـازهم تعـسفاً             
  . وتعنيفهم ومصادرة أمالكهم وفرض قيود على استفادهتم من التعليم أو من فرص العمل

ـ           -٣٣ اركوا يف االحتجاجـات    وأعربت أملانيا عن القلق إزاء مصري األشخاص الذين ش
السلمية اليت ُنظمت يف أعقاب االنتخابات، واستفسرت عن العوائق اليت حتـول دون بـذل               

وتساءلت، مقتبسة مـن    . اإليرانيني جهوداً للشروع يف حوار مفتوح يتناول مستقبل بلدهم        
مية التقرير الوطين إليران، عن كيفية التوفيق بني وجهات نظر البلد بشأن الـشريعة اإلسـال              

والتزاماهتا باحترام حقوق اإلنسان، الـواردة يف اإلعـالن         " املعايري الغربية حلقوق اإلنسان   "و
  . العاملي ويف املعاهدات اليت صّدقت عليها

وأشارت آيرلندا بقلق إىل انتهاك حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية التعبري وحريـة                -٣٤
وأشارت إىل تقارير عن اعتداءات . لتعذيبتكوين اجلمعيات وحرية التجمع وإىل اللجوء إىل ا

على املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجازهم وأبدت أسفها حملاوالت تقييـد املظـاهرات             
والحظت بقلق االنتشار الواسع النطاق لعقوبة اإلعدام وإنزاهلـا حبـق           . واألعمال السلمية 

املساواة بني اجلنـسني وإزاء     ويساور آيرلندا القلق إزاء النواقص اخلطرية يف جمال         . القاصرين
  .التقارير عن التعذيب املنهجي للسجناء واحملتجزين

وأشارت باكستان إىل أحكام إيران وقوانينها الدستورية اليت تضمن حقوق اإلنسان             -٣٥
وإىل نظامها القضائي املتطور، وإىل اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان واملؤسسة الوطنية حلقوق            

 إنشاؤها، فضالً عن املستويات العالية للمعايري اليت وضعتها يف جمال احلقوق اإلنسان اليت ُيزمع
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الرعاية الصحية والضمان االجتماعي واملستويات        

وشجعت إيران على اختاذ مجيع اخلطوات      . املرتفعة لإلملام بالقراءة والكتابة وحقوق املعوقني     
  . وفقاً للقوانني الداخلية وااللتزامات الدولية بغية محاية حقوق مواطنيهاالضرورية، 

وركّزت اجلماهريية العربية الليبية على تشريعات إيران اخلاصة حبقوق اإلنسان وعلى             -٣٦
املبادئ اليت حتكم السلطة القضائية، وخباصة استقالهلا وحيادها وسيادة القانون واحملاكمـات            

ت إىل إنشاء اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان، وتوسيع نطاق صـالحياته يف            كما أشار . العلنية
، وموقعه يف التسلسل اهلرمي احلكومي، باإلضافة إىل إنشاء اجمللس املعين بشؤون            ٢٠٠٧عام  

  . املرأة واألسرة
. وسلّمت اجلزائر بأن إيران دميقراطية ناشئة تواجه حتديات يف مرحلتـها االنتقاليـة             -٣٧

يف معرض إشارهتا إىل إقامة عدة مؤسسات حلقوق اإلنسان، عن كيفية تنسيق            واستفسرت،  
وأشارت إىل زيادة عدد املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وإىل      . أعماهلا

. الدور الذي تقوم به، وشجعت إيران على مواصلة تعزيز مشاركتها يف حمافل حقوق اإلنسان
ن للمبادرات اليت اختذهتا بغية دعم التنوع الثقايف والستضافتها السخية          وأثنت اجلزائر على إيرا   

  . منذ أمد طويل لعدد كبري من الالجئني
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وأثنت البحرين على التزام إيران حبقوق اإلنسان وأشارت إىل عزمها على التعـاون               -٣٨
قد نفذت  والحظت أنه بالرغم من العوائق اليت تواجهها إيران، ف        . مع آليات حقوق اإلنسان   

واستفسرت عن احلق يف الوصول إىل التعليم، وال سيما         . استراتيجيات وبرامج لتعزيز التعليم   
  . وأثنت على اجلهود اليت تبذهلا إيران يف جمال حقوق املرأة. على املستوى اجلامعي

ورحبت اليابان باجلهود املبذولة لتوسيع نطاق حقوق املرأة وبالتصديق على اتفاقية             -٣٩
وأعربت عن أملها يف أن ُتصّدق إيران قريبا على اتفاقيـة           . األشخاص ذوي اإلعاقة  حقوق  

وأشـارت بقلـق إىل   . مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
التقارير عن القمع وزيادة احلوادث اليت حتد من حرية التعبري، وكذلك توقيـف الناشـطني               

  . إعدامهمالسياسيني واحتجازهم و
ورداً على القضايا اليت أُثريت، أشار الوفد اإليراين إىل أن الدولة عـززت آليـات                 -٤٠

كما أشار إىل أن    . الفصل يف الرتاعات القانونية وخمتلف أساليب اإلشراف والتنفيذ املالئمني        
  .النظام القضائي يسترشد مببدأي عدم التمييز ومراعاة األصول القانونية

انون اإلجراءات اجلنائية، ميكن للشرطة، ويف حالة ارتكاب جرائم صرحية،          ووفقاً لق   -٤١
  .قاضي حتقيق ساعة، ُيقدم على إثرها إىل ٢٤أن حتتجز مشتبها به لفترة أقصاها 

وخبصوص األسئلة املتعلقة بالبهائيني، شدد الوفد على أنه بالرغم من عدم االعتراف              -٤٢
وتعود القيود املفروضة على بعض . متعون حبقوق املواطنةبالبهائية كدين رمسي، فإن أتباعها يت  

  . الطلبة البهائيني إىل عدم استيفائهم شروط القبول
وبالنسبة إىل الشواغل املتعلقة باملظاهرات غري الشرعية اليت ُنظمت مبناسـبة إحيـاء               -٤٣

 ذكرى عاشوراء، أفاد الوفد أنه أُلقي القبض على أشخاص بسبب ارتكاهبم جـرائم ضـد              
  . القانون، مثل تشويه صورة املقدسات وإتالف املمتلكات العامة

وبالنسبة إىل أحوال السجون، فقد أنشئت مرافق االحتجاز لضمان املعاملة اإلنسانية             -٤٤
وكانت املنظمة اليت تسهر    . للرتالء واحترام كرامتهم وحقوقهم، وحلظر إيذائهم أو مضايقتهم       

ة يف مؤمتر دويل تقديرا إلدارهتا للمجـرمني وإعـادة          على أحوال السجون قد استلمت جائز     
. كما ُنظمت دروس تدريبية على حقوق اإلنسان لصاحل موظفي السجون ومديريها         . تأهيلهم

وباإلضافة إىل ذلك، سعت    . ويتابع السجناء كذلك التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي عن بعد        
  . ذلك ممكنا وتوسيع مساحتهاإيران إللغاء زنزانات احلبس االنفرادي كلما كان 

وأضاف الوفد أن عقوبة اإلعدام ُمعترف هبا يف الوثائق الدولية لقـانون اإلنـسان                -٤٥
وتعترب إيران عقوبة اإلعدام مقبولة فقط ألخطر اجلـرائم         . والنظم القانونية لعديد من البلدان    

  . كمة العليا احلكموبعد مقاضاة اجملرم وفقاً لألصول القانونية، مبا يف ذلك استعراض احمل
 ٣٢وأشار الوفد، مشدداً على قيم النظام الدميقراطي إليران، إىل عقد أكثـر مـن                 -٤٦

عملية انتخابية على مر العقود الثالثة السابقة، مما ممكّن مـن مـشاركة مجيـع األحـزاب                 
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يونيـه  /وصّوت يف االنتخابات الرئاسية لشهر حزيـران      . السياسية، على اختالف اجتاهاهتا   
وُجّمعت صناديق االقتراع بكل عنايـة وفُـرزت        .  مليون ناخب  ٤٠ ما يربو على     ٢٠٠٩

  .  مراقب مستقل٩٠ ٠٠٠األصوات، مبشاركة املفتشني القانونيني والرمسيني إىل جانب حنو 
ومن شأن االحتجاجات الشرعية أن تكون مؤشراً بأثر رجعي عن انتخابات حـرة               -٤٧

 االنتخابات تتصل بتدخل قوى أجنبية يف شـؤون إيـران           ودميقراطية، بيد أن تداعيات هذه    
ويرى الوفد أن إيران تصّدت لالحتجاجـات مبختلـف اإلجـراءات القانونيـة             . الداخلية
ونظرت يف مجيع القضايا حماكم خمتصة يف إطار حماكمات علنية وفقاً لألصـول             . والقضائية

ودقّق مسؤولون رفيعـو    .  اختاروهم القانونية، وَتمكّن املتهمون من االتصال باحملامني الذين      
ودعا الوفـد إىل    . املستوى يف اجلهاز القضائي يف االدعاءات املتعلقة بانتهاك حقوق املتهمني         

  . احترام الدميقراطية وإىل التسليم برتاهة تصويت األغلبية يف الدول ذات السيادة
م يف املتوسط يف إيران سنويا وفيما يتعلق حبرية التجمع، ذكر الوفد أرقاماً تبني أنه ُنظِّ  -٤٨

ويتطلب تنظيم جتمع مبوجب القانون إذناً      .  مظاهرة ومسرية وجتمع عام    ٥ ٠٠٠ما يربو على    
وحذّر الوفد من أن الناشطني الذين يسعون للتستر بـذرائع   . مسبقاً لكفالة سالمة املشاركني   

  . حقوق اإلنسان يعرقلون التصدي لإلرهاب الدويل املميت
إندونيسيا صياغة تشريعات هتدف إىل إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق      والحظت    -٤٩

ورحبـت  . اإلنسان وإىل صياغة خطة عمل وطنية استراتيجية مستقبالً حلقـوق اإلنـسان           
إندونيسيا بسياسات متثيل املرأة يف املؤسسات السياسية والقضائية وبتوسيع نطاق حقوقهـا،            

  .على حقوق اإلنسانوسلّمت بتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون 
وأشارت نيوزيلندا إىل أن رد إيران عقب االنتخابات مل يستوف املعـايري الدوليـة                -٥٠

ورحبـت  . حلقوق اإلنسان وأعربت عن قلقها إزاء مدى انتشار ظاهرة العنـف وطبيعتـها    
بإغالق مركز االحتجاز يف كهريزك وبالتحقيق الذي أجراه الربملان يف ادعـاءات انتـهاك              

والحظت عدم جترمي التعذيب ألغراض عقابية وأنه بالرغم من وقف تنفيذ           . تجزينحقوق احمل 
وأعربت نيوزيلنـدا عـن   . عقوبة الرجم، فإنه ال يزال ُيعترب عقاباً مبوجب الشريعة اإلسالمية   

القلق إزاء االضطهاد الذي يتعرض له البهائيون، وال سيما حماكمة ياران بشأن تفجري املركز              
  . ٢٠٠٨ة شرياز يف عام الثقايف ملدين

وأعربت بولندا عن القلق إزاء التمييز والقيود املفروضة على حقوق األقليـات الدينيـة                -٥١
 شخصاً على األقل قُتلـوا وإىل       ٢٠وأشارت إىل أن    . وإزاء حاالت املضايقة والتخويف والسجن    

 الـشواغل الـيت     أن املئات ُجرحوا أثناء االحتجاجات اليت تلت االنتخابات، مشرية كذلك إىل          
أعربت عنها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إزاء ارتفاع عدد املوقوفني وإمكانية اللجوء إىل القوة              

ورحبت بولندا بصياغة التشريع الذي يهدف إىل إنشاء مؤسسة وطنية          . املفرطة بصورة غري شرعية   
  ).الربملان(ي حلقوق اإلنسان وعرض هذا التشريع مستقبالً على جملس الشورى اإلسالم
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وأشارت قطر إىل أن التقرير الوطين يعكس تطورات يف جمال حقـوق اإلنـسان،                -٥٢
باإلضافة إىل اجلهود املبذولة لتحسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والظـروف االقتـصادية             

  .واالجتماعية لسكان إيران
 مسات تنّم عن    وأشارت كازاخستان إىل تاريخ إيران وثقافتها وشعبها املتعلم، وهي          -٥٣

واعترافاً بالتحديات اليت يواجهها البلد، أثنت كازاخستان على التـدابري          . وجود جمتمع حر  
املتخذة إلنشاء مؤسسات وطنية ُتعىن حبقوق اإلنسان، وبناء القـدرات وسـّن تـشريعات              

والحظـت أن إيـران     . جديدة، واستعراض التشريعات القائمة وتعزيز إشراك اجملتمع املدين       
وأعربت عن تقـديرها للتـدابري      . ت على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان      صّدق

املتخذة لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التعليم واحلق يف              
  . واستفسرت كازاخستان عن التدابري املتخذة لضمان حقوق املعوقني. الصحة
إىل األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان املنـصوص عليهـا يف          وأشارت طاجيكستان     -٥٤

كما الحظت التعاون   . الدستور وإىل خطة العمل الوطنية املزمع تقدميها قريباً للمصادقة عليها         
القائم بني اجلهاز التشريعي واملنظمات غري احلكومية وكذلك مؤسسات األمم املتحدة، مثل            

 وأيدت اجلهود اليت تبذهلا إيران للتعـاون مـع          .)سيفياليون (طفولةمنظمة األمم املتحدة لل   
  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات تتعلق بالتحقيق يف أعمال العنف املرتكبة ضد             -٥٥
، واحلماية من التعرض للتعذيب، وحريـة       ٢٠٠٩املتظاهرين عقب االنتخابات الرئاسية لعام      

ة وعدم التمييز، والتعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           التعبري، واخلصوصي 
  .وقضاء األحداث

وأشـارت إىل أن إيـران      . والحظت ماليزيا التزام إيران بالتعاون مع اجملتمع الدويل         -٥٦
أبدت عزمها، منذ الرتاع الذي انطلق يف الثمانينات، على معاجلة اجملاالت احليوية مبـا فيهـا    

ستوى الفقر يف املناطق احلضرية والريفية، وصحة األم والطفل، والرفاه االجتمـاعي            خفض م 
وتتفهم ماليزيا التحديات اليت تواجهها إيـران يف ضـمان احلقـوق االقتـصادية              . والتعليم

واستفسرت عن سـبل حتـسني متثيـل        . واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية    
  .ساء، يف اجلهاز التشريعي ووقْع ذلك املمكن على الساحة السياسيةاألقليات، مبا يف ذلك الن

واعترفـت بـأن    . وسلَّمت سري النكا بإسهامات إيران يف إثراء احلضارة البشرية          -٥٧
اإليرانيني قد اختاروا اجلمهورية اإلسالمية كنظام حكمهم القائم على مبـادئ االسـتقالل             

.  مع احملافظة على طـابع  اجلمهوريـة الـدميقراطي          واحلرية واملعتقدات اإلسالمية التقدمية،   
  .والحظت أن احلكومة متنح أولوية عالية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

والحظت اهلند حتّسن مستويات املعيشة من خالل النمو االقتصادي وبرامج الرعاية             -٥٨
و األمية، والطابع النـشط     وسلَّمت بالتقدم احملرز يف جماالت الرعاية الصحية وحم       . االجتماعية
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للمجتمع املدين والتعاون مع اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن حقوق الطفـل          
وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها إيران بشأن التوفيق بني بعض املبـادئ            . وبناء القدرات 

 إيران تعزيز متكني املرأة     وطلبت اهلند إىل  . الدينية وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      
بوسائل تشمل االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وبذل جهود              
إمنائية لصاحل الفئات الضعيفة، مبا فيها األقليات الدينية، وتعزيز آلية احلقوق املدنية والسياسية،             

يران كذلك النظر يف إنشاء مؤسسة      وطلبت إىل إ  . يف إيران  وبرنامج التثقيف حبقوق اإلنسان   
  . وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

وأعربت إيطاليا عن القلق إزاء تنفيذ عقوبة اإلعدام بصورة منهجية، وال سيما حبق               -٥٩
والحظت أنه بالرغم من أن الدستور حيمي حرية التعبري وحرية الصحافة والنشاط            . األحداث

ير عن انتهاكات خطرية هلذه احلقـوق، وال سـيما يف أعقـاب        السياسي، فقد ُنشرت تقار   
وال تتسق هذه التطورات اليت تبعث على القلق مع تقدمي إيران ترشحها            . االنتخابات الرئاسية 

وحثت إيطاليا إيران على وضع حد هلذه التطـورات فـوراً           . لعضوية جملس حقوق اإلنسان   
  .وأعربت عن القلق إزاء أوضاع الطائفة البهائية

واستفسرت هنغاريا عن االدعاءات املتعلقة بوجود عدد كبري من األطفال احملرومني             -٦٠
وأشارت إىل تدهور وضع    . من شهادات امليالد واجلنسية ألن آباءهم ليسوا مواطنني إيرانيني        

كما أعربت عن القلق إزاء إنـزال عقوبـة اإلعـدام،                . األقليات الدينية، وخباصة البهائيون   
ما تنفيذها يف حق القاصرين وإزاء التقارير عن التدابري املتخذة ضـد املـشاركني يف               وال سي 

  .مظاهرات سلمية، وهي تدابري أصبحت على ما يبدو أكثر عنفاً من أي وقت مضى
وأعربت شيلي عن القلق إزاء حالة حقوق اإلنسان يف إيران، ال سيما األحداث اليت                -٦١

وأعربت عن ذعرها إزاء فرط استخدام القوة ضد        . ت مؤخراً تلت العملية االنتخابية اليت جر    
  .املتظاهرين، وعن قلقها إزاء تنفيذ عقوبة اإلعدام

والحظ االحتاد الروسي تعاون إيران على الصعيد الدويل يف جمال حقوق اإلنـسان،               -٦٢
وأفاد أن رغبة إيران يف وضـع خطـة عمـل وطنيـة     . وال سيما يف جملس حقوق اإلنسان  

. جية حلقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ينبغي أن حيظيا بالـدعم            استراتي
  . كما سلّم االحتاد الروسي بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة األمية

وفيما يتعلق باملسائل اخلاصة حبقوق األقليات الدينية، الحظ الوفد عدم وجود هنـج         -٦٣
. يف سياق األحكام املنصوص عليها يف الدستور  إيرانمتييزي يف القوانني والسياسات املتبعة يف 

فاألقليات الدينية املعترف هبا حرة متاماً يف ممارسة معتقداهتا، وتنظيم تعليمها وامتالك العديد             
  .من األماكن املقدسة واملقابر

وأضاف أن إيران اختذت إجراءات عديدة لزيادة مشاركة األقليات الدينية يف خمتلف              -٦٤
 السياسية وعمليات اختاذ القرار، مبا يف ذلك عن طريق انتخاب ممثلني            -ت االجتماعية   اجملاال
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فاألقليات الدينية متواجدة يف اجملالس القروية والبلدية، وتستفيد من املساعدة          . هلا يف الربملان  
وهلا كذلك وسائط إعالم مكتوبة، ومتلك مدارس ومراكز ثقافية         . املالية اليت تقدمها احلكومة   

وأماكن مقدسة، وهي نشطة يف خمتلف املهن يف القطاع االقتصادي، ويف اجملتمع املدين على              
 كنيسة، وُرشِّحت كنيسة تاتافوس     ٢٧كما ُسجِّلت يف قائمة التراث الوطين إليران        . السواء

  .القدمية املقدسة إلدراجها يف الئحة التراث العاملي
ي شهدته املرأة اإليرانية منذ اندالع الثورة وركز الوفد كذلك على التطور الكبري الذ        -٦٥

اإلسالمية، نتيجة للسياسات والربامج الوطنية االستراتيجية اليت وضعت لكفالـة تطورهـا            
وأشار الوفد إىل إحصاءات تتعلق بتحسني نسب األمية يف         . االقتصادي واالجتماعي والثقايف  

 العمر املتوقع، والعمالة واحلياة املهنية، أوساط النساء، يف جماالت منها التعليم العايل، ومتوسط
مبا يف ذلك يف اجلامعات، واحلكومة والسلطة القضائية واجملتمع املدين، كما ترد تفـصيالً يف               

الـذي  " ميثاق حقوق املرأة ومـسؤولياهتا    "كما أشار الوفد إىل سّن      . التقرير الوطين إليران  
ة واألمن، ويندرج ضمن إطار املبادئ الدينية يستند إىل ثالث دعائم هي القيم الروحية والعدال

وركّز الوفد كذلك على اإلجنازات التشريعية املتعلقة حبقوق املرأة وقضايا األسرة،           . والوطنية
  .مبا يف ذلك اعتماد قوانني ملكافحة االجتار بالبشر، والزواج القسري والسخرة

  .ظام القضائي اإليراينوالحظ الوفد أن األطفال غري مسؤولني جنائياً يف الن  -٦٦
. وركزت اجلمهورية العربية السورية على دور إيران يف إثراء احلـضارة البـشرية              -٦٧

 عزز حقوق اإلنسان كمبدأ أساسي، كما يتجلى ذلك يف          ١٩٨٠والحظت أن دستور عام     
ولية وأشارت إىل اعتراف األمني العام واملنظمات الد. العديد من القوانني اليت اعتمدها الربملان     

مثل منظمة اليونيسيف بالتحسينات اليت أُدخلت على مستوى معيشة الـسكان اإليـرانيني،             
. وخباصة يف جمال متوسط العمر املتوقع، واحلد من وفيات األطفال والرعاية الصحية اإلجنابية            

  .والحظت أن إيران تستضيف عدداً كبرياً من الالجئني
وار بني احلضارات، مشرية إىل سياساهتا الرامية       وسلَّمت أرمينيا بإسهام إيران يف احل       -٦٨

وركزت على أن التمثيـل الـسياسي وإعمـال احلقـوق           . إىل دعم وتطوير التنوع الثقايف    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألقليات الدينية املعترف هبا، وخباصة األرمن، قد كّرسـت            

 الرامية إىل إعمـال حقـوق األقليـة         وأعربت عن تقديرها للتدابري   . معايري هامة يف املنطقة   
وأثنت على محايـة    . سنوياً األرمنية، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد هامة من امليزانية          

  .املعامل الثقافية املسيحية األرمنية يف إيران
وأشارت النمسا إىل القوانني اإليرانية اليت تضمن املقاضاة وفقاً لألصول القانونيـة              -٦٩

بيد أهنا أشارت إىل تقارير تتعلق بالعدد املرتفع من عمليات التوقيف           .  التعذيب املرعية وحظر 
غري الشرعية، واحلبس االنفرادي والتعذيب، واالغتصاب والقتل على أيدي مسؤويل األمن،           

وأعربـت  . واستفسرت عن عزم احلكومة على التحقيق يف هذه األعمال ومقاضاة مرتكبيها          
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ذ عقوبة اإلعدام بصورة غري متناسبة على ما يبدو ضد أفراد مـن             النمسا عن القلق إزاء تنفي    
  . جمموعات األقليات والناشطني السياسيني

وطلبت املكسيك احلصول على تفاصيل عن تنفيذ خطة عمل التعاون الـتقين بـني                -٧٠
حكومة مجهورية إيران اإلسالمية واملفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق            

  .يالقضائ باجلهاز
وأعربت هولندا عن قلق بالغ إزاء حاالت اإلعدام خـارج القـضاء واالحتجـاز                -٧١

التعسفي، واحتجاز مشتبه فيهم دون إبالغهم بالتهم املوجهة إليهم، وعدم مراعاة األصـول             
القانونية للمقاضاة وإمكانية اللجوء إىل التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية             

ورحبت بتحمل حكومة إيران مسؤولية كفالة املساواة يف احلقـوق          . ية أو املهينة  أو الالإنسان 
  . بني الرجل واملرأة

 حتقيقـاً   ١٤وركزت قريغيزستان على عدة مبادرات يف جمال القضاء، مبا يف ذلك              -٧٢
والحظت األنشطة اهلادفة إىل تعزيز حقوق اإلنسان، مثل الـدورات          . يتعلق حبقوق اإلنسان  

ورحبت بالتعاون مع اآلليات الدولية، مثل الزيارة اليت قام .  ونشر الكتب والدورياتالتدريبية
، وعزم إيران على العمـل مـع        ٢٠٠٣هبا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف عام         

  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
والحظت . اثواعترضت سلوفاكيا على تنفيذ عقوبة اإلعدام، وال سيما حبق األحد           -٧٣

، ال يزال ُيبلَّغ عن     ٢٠٠٨أنه بالرغم من اإلعالن عن حظر تنفيذ عقوبة اإلعدام علناً يف عام             
والحظت توقيف واحتجاز معارضني سياسيني، ومـدافعني عـن حقـوق           . هذه املمارسة 

وتواجه الصحافة احلرة  . اإلنسان، وصحفيني وطلبة ومفكرين وممثلني دينيني ومواطنني عاديني       
وأشارت . ، وتتعرض شبكة اإلنترنت للرقابة املشددة     ٢٠٠٩ صارمة منذ انتخابات عام      قيوداً

  . سلوفاكيا إىل ظاهرة العنف الواسعة االنتشار ضد املرأة وعدم وجود سبل انتصاف للضحايا
وسلمت بلجيكا بعزم إيران على االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                -٧٤

 أن القلق ال يزال يساورها إزاء األحكام القانونية التمييزية وإزاء توقيف         التمييز ضد املرأة، بيد   
. ناشطات يف جمال حقوق املرأة ومضايقتهن وختويفهن ومقاضاهتن وإنزال عقوبات حبقهـن           

والحظت كذلك التنصيص على عقوبة اإلعدام يف عدد كبري من اجلرائم وتنفيذها بـسبب              
  .ء عقوبة اإلعداموحثت على إلغا. انتهاك معايري دنيا

وأعربت الدامنرك عن القلق إزاء قمع املتظاهرين منذ االنتخابات الرئاسية وأشـارت           -٧٥
إىل تقارير عن حاالت إعدام خارج القضاء وعمليات اغتصاب وتعذيب وانتهاك للحـق يف              

ورحبت بغلـق مركـز     . حرية التجمع والتعبري، وكذلك آالف عمليات التوقيف التعسفي       
 خاريزاك، بيد أن القلق ال يزال يساورها بشأن ادعاءات تتعلق بتعذيب السجناء             االحتجاز يف 

  .وإساءة معاملتهم
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واستفسرت إستونيا عن عزم إيران على مكافحة ممارسات التمييز ضد املرأة وعـن               -٧٦
وفيما يتعلق بتقـارير تتـصل بـالتوقيف        . اإلجراءات املزمع اختاذها ملكافحة العنف ضدها     

عاملة احملتجزين معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، تساءلت استونيا عمـا إذا              التعسفي ومب 
  .كانت إيران تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري

. وسلّمت بنغالديش بالتقدم احملرز يف جمال التعليم والرعاية الصحية واحلد من الفقر             -٧٧
ساواة بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية، وإىل نسبة متثيل النساء الـيت            وأشارت إىل حتقيق امل   

 يف املائة يف التعليم العايل، وحتسني متوسط العمر املتوقع، وخفض وفيات األمهات             ٦٢بلغت  
. واألطفال، واعتماد تشريعات مكملة حلقوق املواطن بغية تيسري إنفاذ القـرارات القـضائية    

ورحبـت  . ملتبقية تشمل الفوارق القائمة بني املناطق وبني اجلنسني       وأضافت أن التحديات ا   
بنغالديش بتشكيل جلنة تضم علماء مسلمني مكلفة بتقدمي توصيات عملية وشجعت احلكومة   

  .على مواصلة دعمها لعمل هذه اللجنة
والحظ السودان اجلهود املبذولة يف اجملاالت االقتصادية والـسياسية والتحـديات             -٧٨
وسلَّم بطبيعـة اجملتمـع     . واستفسر عن تأثري العقوبات على إعمال حقوق اإلنسان       . يةاملتبق

اإليراين املتعدد الثقافات وطلب احلصول على معلومات عن كيفية إدراج البلد هذه الطبيعـة              
وأثىن على اجلهود اليت تبذهلا إيران إلدراج القيم اإلسالمية يف اتفاقيات           . يف تشريعاهتا الوطنية  

  . اإلنسانحقوق 
وأشارت رومانيا إىل القلق الذي أعربت عنه املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو                -٧٩

املعتقد إزاء تدهور وضع األقليات الدينية، وإىل إشارة جلنة حقوق الطفل إىل مضايقة البهائيني  
 وختويفهم وسجنهم، وإىل مالحظة األمني العام بشأن زيادة انتشار ظـاهرة العنـف الـيت              
. تستهدف البهائيني، وحرماهنم من الوصول إىل التعليم ومصادرة ممتلكاهتم اجلماعية وإتالفها          

وأشارت إىل التقارير األخرية عن انتهاك حقوق اإلنسان لألقليات الدينية واملدافعني عن هذه             
  . واستفسرت عن التدابري املتخذة ملنع االضطهاد والتمييز على أسس دينية. احلقوق
شارت الصني إىل الضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور           وأ  -٨٠

وأضافت . ووجود مؤسسات حلقوق اإلنسان يف مجيع اإلدارات التشريعية والقضائية واإلدارية
أدت وغريها من السياسات والتدابري     أن اخلطة االستراتيجية اإلمنائية ملنظور السنوات العشرين        

ورحبت الصني بالتزام إيران    . والصحة والتعليم واجملتمع املدين    يف جمال العمالة     إىل إحراز تقدم  
بالدعوة إىل حوار يتناول حقوق اإلنسان وإىل التعاون يف هذا اجملال وباجلهود املبذولة لتعزيز              

وأشـارت إىل   . وسلمت الصني بأن إيران بلد نامٍ يواجه صعوبات وحتديات        . التنوع الثقايف 
  .٢٠١٤على األمية حبلول عام هدف القضاء 

وسلمت بإجنازات  .  االستعراض املتعلق بإيران   سوأعربت زمبابوي عن القلق إزاء تسيي       -٨١
البلد يف جماالت العلم والتكنولوجيا والثقافة والسياسة واالقتصاد والتعاون الدويل كشاهد على            

  . تواجه حتدياتوالحظت زمبابوي أن إيران ال تزال . التزام إيران حبقوق اإلنسان
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وسلمت فييت نام باجلهود املبذولة حلماية وتعزيز احلقوق واحلريات األساسية وكذلك             -٨٢
. وأثنت على اعتماد قوانني وسياسات وإنشاء آليـات يف هـذه امليـادين            . التنمية االقتصادية 

هم يف خلق   وأشارت إىل اعتماد اخلطة االستراتيجية اإلمنائية ملنظور السنوات العشرين، اليت تس          
  . فرص عمل وحتسني الرعاية الصحية واخلدمات املقدمة للسكان يف املناطق احلضرية والريفية

ورحبت الكويت باملبادرات اليت اختذهتا إيـران يف جمـال احلقـوق االقتـصادية                -٨٣
واالجتماعية، وال سيما املبادرات اهلادفة إىل مكافحة األمية، والعمل الذي تقوم بـه لـدعم           

  . ت املعوزة يف اجملتمعالفئا
وركزت دولة بوليفيا املتعددة القوميات على الدستور، الذي اعتمد عـن طريـق               -٨٤

وسلمت بأن للربملان، الذي    ". حقوق الشعب "، وعلى فصله املعنون     ١٩٨٠استفتاء يف عام    
. نيـة ُينتخب باالقتراع املباشر، جلنة حلقوق اإلنسان تعزز فيها متثيل النساء واألقليـات الدي            

وركزت على  . وشجعت بوليفيا إيران على مواصلة إدماج عدد أكرب من النساء يف هذه اهليئة            
وشجعت إيران على مواصلة    . التزام إيران بتعديل القانون املدين، مبا ميكن األرامل من املرياث         

  . العمل للقضاء على التمييز
اسيني يف ظل حكم الشاه، وهو      وأفاد رئيس الوفد اإليراين أنه كان من املنشقّني السي          -٨٥

وأشار إىل أن إيران أصبحت من      . نظام كان يتمتع بدعم أغلبية البلدان اليت تتهم إيران اليوم         
وبينما أعرب عن تقديره للتعاون واحلـوار،       . بني إحدى الدول الدميقراطية البارزة يف املنطقة      
  .الحظ وجود معايري مزدوجة ودوافع سياسية

على الدعوات املوجهة مؤخراً، ستزور املفوضـة الـسامية إيـران يف            وقال إنه رداً      -٨٦
ويف جمـال التعـاون الـتقين،       . كما ُوجِّهت دعوة دائمة إىل مقررين خاصني      . ٢٠١١ عام

  . صادقت إيران على خطة عمل
وشدد على غلق مركز االحتجاز يف كهريزك فوراً، وفقـا لإلجـراءات القانونيـة             -٨٧

وبينمـا  . ف حدوث جتاوزات فيه، مقارناً ذلك حبالة بلدان أخـرى         املعمول هبا، بعد اكتشا   
حتدث التجاوزات يف إيران كما هو احلال يف مجيع البلدان، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بظاهرة                 

. العنف ضد املرأة، فإن املسألة املطروحة هي ما إذا كانت هذه الظاهرة سياسة تتبعها الدولة              
  .م كامل يف الدول اإلسالمية مبا فيها إيرانوالحظ أن املرأة حتظى باحترا

وأفاد الوفد بأنه أخذ علماً وعلى حنو جدي بالتوصية، آمالً يف السعي للعمل بروح                -٨٨
  .التعاون واحلوار والتفاعل من منطلق إجيايب

وركز الوفد على قيم الثقافة والتاريخ إلثراء جتربة حقوق اإلنسان، مشرياً إىل أن منط          -٨٩
فتجربة إيران تستمد جـذورها     . لغريب الليربايل ال يعترب النمط الوحيد الواجب اتباعه       العيش ا 

من ثقافتها ومن معتقدات ماليني من املسلمني، وحتترم احلياة يف اجملتمعات الغربية احترامـاً              
 يف الدستور، الذي اسُتلهم منوذجه من الدساتري الغربية، بيد أنـه يطبـق        كامالً، كما يتجلى  

  .منهج الفكر اإلسالمي
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
 ١٠٢وتعترب إيـران أن التوصـيتني   . حتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد إيران   -٩٠
  : قد نفذتا أو أهنما قيد التنفيذ١٢٣و

انون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل بـصفة          مواصلة مراعاة الق    -١
  ؛)الكويت( عامة
الوفاء التام بااللتزامات الدولية اليت تعهـدت هبـا يف جمـال حقـوق                -٢

  ؛)نيوزيلندا( اإلنسان
مواصلة بذل اجلهود للوفاء بالتزاماهتا يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان              -٣
  ؛)الروسي االحتاد(
امات الدولية والضمانات الدستورية، مبا يف      ضمان التطبيق الكامل لاللتز     -٤

  ؛)النمسا(ذلك ما يتعلق حبظر التعذيب 
مواصلة بذل اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان يف اجملـاالت االقتـصادية             -٥

  ؛)السودان(واالجتماعية والثقافية 
         مواصلة اختاذ تدابري مبتكـرة لتـضمن أن سياسـاهتا اإلمنائيـة تتـيح         -٦

دولـة بوليفيـا    (ام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد        التمتع الت 
  ؛)املتعددة القوميات

تكثيف اجلهود من أجل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وحقـوق            -٧
  ؛)فييت نام(الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة 

يف " الكفـر "، و "أعمال السحر "، و "الرّدة"اج  إعادة النظر يف مسألة إدر      -٨
  ؛)نيوزيلندا(قانون العقوبات احملّدث على أهنا جرائم ُيعاقَب عليها بأقصى العقوبات 

 من ١٨ضمان تطابق تشريعاهتا وممارستها تطابقاً تاماً مع مقتضيات املادة            -٩
خرى مبوجـب   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومع التزاماهتا األ        

  ؛)بولندا(القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان متتثـل امتثـاال تامـا ملبـادئ                -١٠

 ؛)بولندا( باريس

النظر يف إمكانية التماس اعتماد اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان بوصـفه             -١١
لدوليـة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إيران بواسـطة جلنـة التنـسيق ا            

 ؛ )ماليزيا(للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
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مواصلة تعزيز عمل اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان من أجـل إنـشاء              -١٢
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ومن أجل تنفيذ خطة وطنية حلقوق اإلنـسان يف      

 ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(الوقت املناسب 

يجيات والسياسات الرامية إىل دعم هياكـل       الشروع يف تنفيذ االسترات     -١٣
 ؛)قطر(حقوق اإلنسان، وإىل املضي قدما يف تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان 

مواصلة اجلهود املبذولة حاليا وفقاً للخطة االستراتيجية اإلمنائية ملنظـور            -١٤
 ؛)لبنان(السنوات العشرين، ولتحقيق تنمية شاملة ومستدامة 

 السياسات االجتماعية الناجحة الـيت ترمـي إىل تلبيـة           مواصلة تعزيز   -١٥
 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(احتياجات سكاهنا 

مواصلة براجمها اخلاصة ببناء القدرات فيما يتعلق جبميع جوانب حقوق            -١٦
 ؛)زمبابوي(اإلنسان 

مواصلة تعزيز تدريب موظفي وسلطات القطاع العام يف جمال حقـوق             -١٧
 ؛)لة بوليفيا املتعددة القومياتدو(اإلنسان 

مواصلة توفري التعليم والتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان وحتـسني              -١٨
 ؛)باكستان(مستوامها لفائدة موظفي القضاء وإنفاذ القانون 

 ؛)السودان(مواصلة إدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية   -١٩

 ؛)باكستان(ية حلقوق اإلنسان التعجيل بإمتام خطة العمل االستراتيجية الوطن  -٢٠

تنسيق اجلهود على حنو يعزز التمتـع الفعلـي بـاحلقوق االقتـصادية               -٢١
 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(واالجتماعية والثقافية، وتذليل العقبات يف هذا الصدد 

مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل ومحايتـها بقـدر              -٢٢
 ؛)قطر(هود لتوفري فرص أكثر لالنتفاع بالتعليم العايل أكرب، وتكثيف اجل

النظر بطريقة إجيابية يف مسألة إدراج نتائج هذا االسـتعراض يف خطـة               -٢٣
 مـن التقريـر     ١٢٤العمل االستراتيجية حلقوق اإلنسان املشار إليها يف الفقرة         

 ؛ )املكسيك( الوطين

لدوليـة حلقـوق    مواصلة النظر يف زيـادة التفاعـل مـع اآلليـات ا             -٢٤
 ؛)نام فييت( اإلنسان

مواصلة تطبيق املشورة الصادرة عن هيئات املعاهدات اهلامـة التابعـة             -٢٥
 ؛)كازاخستان(لألمم املتحدة اهلامة 



A/HRC/14/12 

19 GE.10-12054 

التعاون مع نظام اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، ومتابعـة طلبـات             -٢٦
 ؛ )لكسمربغ(م الزيارة املقدمة من املقررين اخلاصني وفق ما أعلن عنه اليو

االستجابة لطلبات العديد من املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات             -٢٧
 ؛ )اجلمهورية التشيكية(اخلاصة والسماح هلم بإجراء الزيارات املطلوبة دون إبطاء 

التنفيذ التام للدعوة املفتوحة املوجهة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار              -٢٨
 ؛)شيلي(دة اإلجراءات اخلاصة لألمم املتح

السماح بزيارة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقررين           -٢٩
الواليـات  (اخلاصني اآلخرين واخلـرباء ممـن طلبـوا الـدخول إىل إيـران              

 ؛)األمريكية املتحدة

إمتام الترتيبات اخلاصة بزيارة وفد من مفوضية األمم املتحدة الـسامية             -٣٠
 ؛)اأسترالي(حلقوق اإلنسان 

 ؛)نيكاراغوا(تكثيف اجلهود ملنع حدوث أي شكل من أشكال التمييز   -٣١

 ؛)الربازيل(وضع إطار قانوين حلماية وتعزيز حقوق املرأة   -٣٢

 ؛ )شيلي(اختاذ تدابري لضمان متتع النساء باملساواة مبوجب القانون   -٣٣

ن ضمان املساواة يف املعاملة للنساء والفتيات علـى صـعيدي القـانو             -٣٤
 ؛)النمسا( والتطبيق

ضمان حصول مجيع األطفال من أمهات إيرانيات على شـهادة مـيالد              -٣٥
 ؛)١()املكسيك(وعلى اجلنسية اإليرانية بصرف النظر عن جنسية األب 

مواصلة حتسني سياساهتا وبراجمها لالرتقاء بوضع املرأة والفتيات، ومحاية           -٣٦
 ؛)اإندونيسي(األطفال، مبن فيهم ذوو اإلعاقة 

اختاذ املزيد من التدابري امللموسـة لتعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي               -٣٧
 ؛)كازاخستان( اإلعاقة

مواصلة بذل اجلهود لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع            -٣٨
 ؛)الكويت(على قدم املساواة بوصفهم شركاء حقيقيني يف اجملتمع 

__________ 

)١( The recommendation as originally formulated: “Guarantee that all children born to Iranian mothers 

have access to a birth certificate and Iranian nationality, regardless of the nationality of the father” 

(Mexico).  
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ويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       مراعاة املعايري الدنيا وأحكام العهد الد       -٣٩
والسياسية واتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام على األقل ما دامت            

 ؛)بلجيكا(تزال سارية  هذه العقوبة ال

 ؛)كازاخستان(النظر يف إلغاء عقوبة إعدام األحداث   -٤٠

اختاذ تدابري لضمان عدم حدوث أي تعذيب أو غريه من ضروب املعاملة              -٤١
 ؛)هولندا( العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

اختاذ املزيد من التدابري للقضاء على التعذيب وغريه من ضروب إسـاءة       -٤٢
 ؛)الدامنرك(املعاملة، وتوفري نظام عدالة فعال ونزيه 

سجناء واحملتجزين، والتدخل فـوراً     مراعاة حقوق اإلنسان فيما خيص ال       -٤٣
 ؛)آيرلندا(ي ادعاء بانتهاك هذه احلقوق للتحقيق ووضع حد أل

ضمان معاملة احملتجزين معاملةً تراعي املعايري الدولية حسب األصـول،            -٤٤
 ؛)إستونيا(وضمان إجراء التحقيق الالزم يف أي خمالفات هلذه املعايري 

اّتباع سياسة عدم التسامح على اإلطالق إزاء االجتار بالنساء والفتيات            -٤٥
 ؛)أملانيا(بغاء األطفال واستغالهلم يف إنتاج املواد اإلباحية واألطفال، و

 ملراعـاة   - على صعيدي القانون واملمارسـة       -توفري مجيع الضمانات      -٤٦
 الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        العهداألصول القانونية املنصوص عليها يف      

علـى  بة  ، مبا يف ذلك مبدأ افتراض الرباءة، فضال عن تفادي أي عقو           والسياسية
 احلقوق األخرى املعترف هبا مبوجب العهد، مثل حرية التعبري واحلـق يف             ممارسة

 ؛) املكسيك( تكوين اجلمعيات والتجمع

  ؛)الواليات املتحدة(مراعاة أحكامها الدستورية اليت تكفل حرية العبادة   -٤٧
 ؛)أملانيا(مراعاة حرية الدين   -٤٨

 احلماية لألقليات الدينية، مبا يف ذلـك        اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري      -٤٩
تنفيذ التوصيات بشأن السكن الالئق اليت قدمها املقرر اخلـاص بعـد زيارتـه              

 ؛)الدامنرك( ٢٠٠٦ عام

مراعاة حرية الدين، وضمان حماكمة عادلة وشفافة للبهائيني تتواءم متاما            -٥٠
دويل اخلاص باحلقوق   مع االلتزامات اليت تتعهد هبا كدولة طرف يف تنفيذ العهد ال          

 ؛)٢()رومانيا(املدنية والسياسية وغريه من صكوك حقوق اإلنسان 

__________ 

)٢( The recommendation as originally formulated: “Respect the freedom of religion, end the policies 

of discrimination against religious minorities and assure a fair and transparent trial of members of 

the Baha’i faith, in full compliance with the commitments undertaken as a State party to the 

implementation of ICCPR and other human rights instruments” (Romania).  
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مواصلة سياستها لتعزيز مجيع حقوق أفراد األقليات الدينية املعترف هبـا        -٥١
ومحايتها باعتبار ذلك خطوة هامة للحفاظ على التنوع الثقايف يف اجملتمع، وإتاحة            

ى هوياهتا، ومن مث ضمان متثيلها يف احليـاة         الفرص هلذه األقليات كي حتافظ عل     
السياسية، والتشجيع على إشراكها بدرجة أكرب يف عملييت ختطيط وتنفيذ خمتلف           
املشاريع الرامية إىل توفري املساعدة املالية لتلبية احتياجاهتـا يف جمـايل التعلـيم              

 ؛)أرمينيا( والثقافة

 لتمكني مواطنيها من احلق يف اختاذ تدابري مناسبة التوقيت وواسعة النطاق    -٥٢
 ؛)الدامنرك(التعبري عن آراء معارضة 

تعزيز حرية التعبري وحرية التجمع، ومحاية مجيع الفئـات والـصحفيني             -٥٣
 ؛)الربازيل(وبوجه خاص املدافعون عن حقوق اإلنسان 

 ؛)أملانيا(إتاحة حرية التعبري، وحرية وسائل اإلعالم وحرية التجمع   -٥٤

      التام حلرية التعبري والصحافة والنشاط السياسي بطـرق منـها         الضمان    -٥٥
         مـن الدسـتور    ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤اختاذ تدابري ملموسة بغية تنفيذ املـواد        

 ؛)إيطاليا(اإليراين 

تقدمي تفسري كامل للعالقة بني اإلجراءات التقييدية اليت اختذهتا السلطات     -٥٦
 ؛)اليابان(والدستور 

 من العهد الدويل    ١٩ستعراض للتشريعات بغية مواءمتها مع املادة       إجراء ا   -٥٧
 ؛)سلوفينيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت حتمي احلق يف حرية التعبري 

 ؛)هولندا(ضمان االنتفاع بشبكة اإلنترنت جماناً وبال قيود   -٥٨

اإليـراين  تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية، وضمان أن القانون            -٥٩
يوفر احلماية حلقوق مجيع العاملني يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وذلـك             
متشيا مع التزاماهتا الناشئة عن العهد الدويل املذكور، وضمان أن القانون اإليراين            

 ؛)آيرلندا(يكرس حرية تكوين اجلمعيات 

 بذل جهود حثيثة لتشجيع مشاركة النساء يف مجيع مـستويات احليـاة             -٦٠
 ؛)بنغالديش(االجتماعية واالقتصادية متشيا مع التقدم احملرز يف جمال تعليم النساء 

مواصلة حتسني املستويات املعيشية للسكان عرب متكينهم من التمتع بقدر            -٦١
 ؛)الكويت(أكرب من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ة ومجيع ما يتصل هبا من      مواصلة بذل اجلهود لتوفري تغطية اجتماعية فعال        -٦٢
 ؛)الكويت(خدمات 
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مواصلة اختاذ التدابري لزيادة انتفاع سكاهنا باخلدمات يف جمايل الـصحة             -٦٣
 ؛)كوبا(والتعليم 

مواصلة النهوض بالتعليم والرعاية الصحية مع التركيز بوجه خاص على            -٦٤
 ؛)بنغالديش(النساء والطفالت 

 يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم    مواصلة بذل اجلهود لتوفري خـدمات     -٦٥
 ؛)الكويت(واملساعدة االجتماعية يف املناطق الريفية 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وحتقيـق              -٦٦
 ؛)قطر(الرفاه للسكان، وال سيما عرب تيسري انتفاعهم باخلدمات الصحية الضرورية 

طين للحد من الفقر بني أفـراد الفئـات         تعزيز اآلليات على الصعيد الو      -٦٧
الضعيفة يف اجملتمع، واحلد من املشاكل اليت تواجههم، وتبـادل اخلـربات مـع             

 ؛)قريغيزستان(البلدان النامية املعنية 

 ؛)بنغالديش(مواصلة حماربة الفقر مع مراعاة اخلصوصيات اإلقليمية   -٦٨

بـاين يف التعلـيم     مواصلة بذل اجلهود للحد من الفقر ومن أوجـه الت           -٦٩
 ؛)زمبابوي( والدخل

 ؛)لبنان(متابعة مساعيها لتوفري التعليم األساسي جلميع املواطنني   -٧٠

مواصلة بذل اجلهود لتطوير التعليم، وال سيما يف املناطق الريفيـة مـن               -٧١
البلد مبشاركة القطاعني اخلاص والعام واملنظمات غري احلكومية بغية احلد مـن             

 ؛)قريغيزستان(ة فرص العمل وتعزيز املوارد البشرية الفقر عرب إتاح

مواصلة بذل اجلهود لتوفري املرافق التعليمية للطالب ذوي االحتياجات           -٧٢
 ؛)سري النكا(التعليمية اخلاصة 

مواصلة براجمها املبتكرة للقضاء على األمية، ومواصلة مبادراهتا لتعمـيم       -٧٣
 ؛)الصني(ء البلد التعليم على مجيع املستويات وعرب أرجا

مواصلة تنفيذ خطة حمو األمية على الصعيد الوطين للقضاء متاما علـى              -٧٤
 ؛)دولة بوليفيا املتعددة األقليات(األمية 

االستمرار يف براجمها املصممة جلعل التعليم العايل متاحـا وذا تكلفـة              -٧٥
 ؛)اجلمهورية العربية السورية(معقولة 

 ؛)كوبا(تارخيي والثقايف الغين ومحايته مواصلة تعزيز تراثها ال  -٧٦

تبادل اخلربات يف جمال إعمال احلقوق الثقافية للسكان بطرق من بينـها       -٧٧
 ؛)طاجيكستان(املبادرات واألنشطة الثقافية املختلفة 
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تكثيف جهودها إلدراج خمتلف الثقافات والتقاليد اإليرانية يف تشريعاهتا           -٧٨
 ؛)السودان(الوطنية 

لة توفري الدعم للفئة الضعيفة من السكان اليت تطلب اللجوء على           مواص  -٧٩
 ؛)اجلزائر(أراضيها 

مواصلة مبادراهتا االستثنائية للتعاون مع البلدان النامية باعتبارها طريقة           -٨٠
 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(لإلعمال الكامل للحق يف التنمية 

ان ومحايتها وفقـا خلـصائص      مواصلة بذل اجلهود لتعزيز حقوق اإلنس       -٨١
 ؛)لبنان(اجملتمع اإليراين وقيمه واحتياجاته 

مواصلة التوعية حبقوق اإلنسان، وتعزيز اجلهود الوطنية حلمايـة هـذه             -٨٢
اجلماهرييـة  (احلقوق، مع مراعاة اخلصوصيات الثقافيـة والقـيم اإلسـالمية           

 ؛)الليبية العربية

 عن اآلثار اإلجيابية لتطبيق نظـام       النظر يف إمكانية إجراء دراسة شاملة       -٨٣
قانوين يستند إىل القانون املدين واإلسالمي، وتبادل اخلربات وأفضل املمارسـات       

 ؛)ماليزيا(يف هذا الصدد 

مواصلة بذل جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها متشيا مع القـيم             -٨٤
 ؛)سري النكا(الثقافية للشعب اإليراين 

ل ممارساهتا مع غريها من البلدان املهتمة فيما خيـص          تبادل خرباهتا وأفض    -٨٥
 ؛)باكستان(محاية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تبادل جتارهبا وخرباهتا ومبادراهتا مع البلدان املهتمة يف جمـال الـصحة              -٨٦
 ؛)باكستان" (السياحة الصحية"العامة و

لدويل بغية تعزيـز    مواصلة بذل جهودها وتقدمي مسامهاهتا على الصعيد ا         -٨٧
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، ومساعدة هذه اآلليات بوجه خاص كي تعمل           
على أساس عدم التسييس واحلوار القائم على االحترام والتعاون، ممـا يـضمن             

 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(حتقيق مصاحل اجملتمع الدويل 

وار الدويل بشأن التـضامن     مواصلة تعزيز املبادرات الرامية إىل دعم احل        -٨٨
واملساواة على مستوى اهليئات املعنية لألمم املتحدة، وذلك بغية تعزيز حقـوق            
اإلنسان والتضامن لدى مجيع األمم والـشعوب مـن ذوي النوايـا احلـسنة              

 ؛)زمبابوي(

مواصلة جهودها الدولية إلنـشاء نظـام دويل قـائم علـى التعـاون             -٨٩
 ؛)طاجيكستان( واإلدماج
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واصلة بذل جهودها على الصعيد الدويل إلنشاء نظام دويل قائم علـى   م  -٩٠
 ؛)اجلمهورية العربية السورية(العدالة واملساواة 

مواصلة سياساهتا الرامية إىل تعزيز احلوار بني الديانات واحلضارات على            -٩١
 ؛)سري النكا(الصعيدين الوطين والدويل 

اجلمهوريـة  (بـني الثقافـات     مواصلة تعزيز املبادرات بشأن احلـوار         -٩٢
 ؛)السورية العربية

        بـالنظر إىل ثـراء تارخيهـا وثقافتـها          -مواصلة جهودها ومبادراهتا      -٩٣
 لتعزيز احلوار بني الديانات واحلضارات بطرق من بينها التركيز على       -وتقاليدها  

 ؛)ماليزيا(موضوع تعزيز حقوق اإلنسان وثقافة السالم ومحايتها 

ة مبادرهتا بشأن احلوار بني الثقافات، وال سـيما احلـوار بـني             مواصل  -٩٤
 ؛)الصني(الثقافات بشأن حقوق اإلنسان 

تبادل ممارساهتا اجليدة فيما يتعلق حبماية التراث الثقايف ألفراد األقليات            -٩٥
 ؛)أرمينيا(التقليدية مع بلدان املنطقة وغريها من البلدان املهتمة 

 ؛)اجلزائر(اهتا يف احلوار بني احلضارات مواصلة وتعزيز مسامه  -٩٦

تبادل اخلربة اإليرانية يف جمال تعزيز مشاركة اجملتمع املدين مع البلـدان              -٩٧
 ؛)اجلزائر( املهتمة

تبادل خرباهتا يف جمال تعزيز التعليم مع غريها من البلدان، وال سيما مع               -٩٨
 ؛)طاجيكستان(البلدان املتعددة الثقافات 

 ؛)طاجيكستان(هودها ملكافحة االجتار باملخدرات مواصلة ج  -٩٩

تبادل خرباهتا وأفضل ممارساهتا يف جمال ضمان احلق يف الغذاء وحماربـة             -١٠٠
الفقر، وال سيما يف جمال االئتمانات البالغـة الـصغر، مـع البلـدان الناميـة                

 ؛)طاجيكستان( األخرى

واالجتماعيـة  مواصلة خططها لتحقيق التمتع بـاحلقوق االقتـصادية          -١٠١
والثقافية، ومعاجلة املشاكل املتعلقة بالعقوبات االقتصادية غري القانونيـة وغـري           

 ؛)زمبابوي( املربرة حبق البلد

ضمان محاية احلقوق املدنية والسياسية للجميع، وال سـيما املنـشقّني            -١٠٢
 ؛)شيلي(وأفراد األقليات 

مة العدل، وتقييد قـوانني     ضمان االستقاللية الفعلية يف اإلجراءات وإقا      -١٠٣
الطوارئ، وتوفري احلماية الكافية للمدافعني عن حقوق اإلنسان وأفراد املعارضة          
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السياسية، وضمان حرية التعبري والرأي وحرية الدين واملعتقد، وذلـك وفقـا            
 ؛)شيلي(اللتزاماهتا الناشئة عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

املقاضاة فيما خيص مجيع األشخاص، مبن فيهم موظفو احلكومة         التحقيق و  -١٠٤
واألفراد شبه العسكريني، الذين يشتبه بتورطهم يف املعاملة الـسيئة أو أعمـال             
التعذيب أو القتل حبق أي شخص، مبـا يف ذلـك املتظـاهرون، والناشـطون               

 ؛)كندا(السياسيون، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، والصحفيون 

تولّي اهليئات املختصة إجراء حتقيـق يف االدعـاءات اخلاصـة           ضمان   -١٠٥
بالتعذيب، واالختفاء القسري، واالحتجاز السري، وضمان معاقبـة املـذنبني          

 ؛)شيلي(ووضع برامج لتقدمي تعويضات إىل الضحايا 

ــذيب   -١٠٦ ــة للنظــر يف شــكاوى ضــحايا التع ــات فعال ــشاء آلي إن
 ؛)التشيكية اجلمهورية(

ري لضمان نظام قضائي فعال ونزيه يتواءم مع العهـد الـدويل            اختاذ تداب  -١٠٧
 ؛)هولندا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اإلفراج عن مجيع األشخاص احملتجزين يف إطار املظاهرات اليت أعقبـت            -١٠٨
، أو إدانتهم أو تقدميهم إىل احملاكمة على حنـو          ٢٠٠٩االنتخابات الرئاسية لعام    

 ؛)كندا(ولية للمحاكمة العادلة والدستور اإليراين يراعي املعايري الد

ضمان إتاحة التمثيل القانوين للمحتجزين يف إطار املظاهرات اليت أعقبت       -١٠٩
 ؛)بولندا (٢٠٠٩االنتخابات الرئاسية لعام 

املراعاة التامة حلق األشخاص الذين ألقي عليهم القـبض أو احتجـزوا             -١١٠
صول على حماكمة عادلة، وفقا ملقتضيات املواد       عقب االنتخابات الرئاسية يف احل    

 ؛)إيطاليا( من الدستور اإليراين ٣٩ و٣٨ و٣٥ و٣٢

إتاحة املعلومات عن أماكن احملتجزين ألسـرهم وحمـاميهم، وتيـسري            -١١١
 ؛)النمسا(الوصول إليهم 

إقامة نظام مساءلة صارم ألفراد الشرطة واجلـيش ومـوظفي مراكـز             -١١٢
        جلهاز القضائي بشأن أي انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان،         االحتجاز وموظفي ا  
 ؛)اجلمهورية التشيكية(وال سيما التعذيب 

التحقيق الفوري يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            -١١٣
/ السيئة حبق من ألقي عليهم القبض أو احتجزوا خـالل مظـاهرات حزيـران             

 ؛)أستراليا (٢٠٠٩ يونيه
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حتقيق نزيه بشأن عمليات القتل والتوقيف واالحتجـاز عقـب          إجراء   -١١٤
، مبا يف ذلـك احتمـال       ٢٠٠٩املظاهرات اليت تلت االنتخابات الرئاسية لعام       

 ؛)بولندا(إفراط قوات األمن يف استخدام القوة 

إجراء حتقيق شفاف وعلين بشأن العنف الذي مارسته قوات األمن عقب            -١١٥
 ؛)النمسا (٢٠٠٩االنتخابات الرئاسية عام 

اختاذ تدابري تضمن إجراء حتقيقات بشأن مـوظفي احلكومـة واألمـن             -١١٦
املتورطني يف انتهاكات حلقوق اإلنسان تتعلق بعمليات احتجاز خـارج نطـاق            
القضاء واحتجاز تعسفي واحتمال استخدام للتعذيب، وضمان حماكمـة اجلنـاة     

 ؛)هولندا(ومعاقبتهم 

السبعة حماكمةً عادلة وشفافة وتراعـي املعـايري        ضمان حماكمة البهائيني     -١١٧
الدولية، وضمان تعديل إيران مجيع قوانينها اليت تنطـوي علـى متييـز حبـق               

 ؛)أستراليا( األقليات

حماكمةً نزيهة وشـفافة تراعـي القـانون        " ياران"ضمان حماكمة مجاعة     -١١٨
 ؛)نيوزيلندا(ية اإليراين ومبادئ العدالة الطبيعية واإلجراءات القانونية املرع

املراعاة التامة حلقوق البهائيني ومقاضاة َمن حيرضون على كراهيتهم يف           -١١٩
 ؛)لكسمربغ(األوساط الدينية ويف وسائل اإلعالم وعلى شبكة اإلنترنت 

إلغاء مجيع األحكام اجلنائية املتعلقة حبرية التعبري وحرية التجمـع كـي             -١٢٠
 ؛)سلوفاكيا( اإلنسان تتواءم مع املعايري الدولية حلقوق

اختاذ تدابري تضمن أن قوات األمن، مبن فيهم أفراد الشرطة والقـوات             -١٢١
املسلحة وقوات الباسيج، ال تستخدم القوة املفرطة حبق من ميارسون حقهـم يف             

 ؛)أستراليا(حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع 

اءات اليت تـنص عليهـا      تعديل قانون الصحافة اإليراين لتعريف االستثن      -١٢٢
 من الدستور بعبارات حمددة ال تنتهك حقي حريـة التعـبري وحريـة              ٢٤املادة  

 ؛)كندا(الصحافة املعترف هبما دوليا 

ضمان أنّ القوانني ال جتّرم من ميارس حرية التعبري وتكـوين مجعيـات              -١٢٣
 ؛)أستراليا(والتجمع 

التالية وستقدم ردودها يف الوقت     ستنظر مجهورية إيران اإلسالمية يف التوصيات         -٩١
ـ               وق املناسب، لكنها لن تتأخر يف تقدميها عن موعد عقد الدورة الرابعة عشرة جمللس حق

  :٢٠١٠يونيه /اإلنسان يف حزيران
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إيطاليــا والنمــسا (التــصديق علــى اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب   -١
ياري امللحق  االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االخت      )/وهولندا

االنضمام إىل اتفاقية مناهـضة التعـذيب، وكـذلك         )/اجلمهورية التشيكية (هبا  
نـص   كمـا وطنيـة  وقائيـة  الربوتوكول االختياري امللحق هبا، وإنشاء آليـة    

 زيـارات   وتيـسري  اتفاقية مناهضة التعذيب     إىل االنضمام)/ستونياإ(الربوتوكول  
وتوكول االختياري التفاقية مناهـضة  التصديق على الرب)/منركاالد(املقرر اخلاص   

وبروتوكوهلـا  التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب       )/شيلي(التعذيب  
ـ         )/سبانياإ (االختياري  االتصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب وبروتوكوهل

 ؛)لكسمربغ(االختياري 

ت مواءمة تشريعاهتا مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صـدق           -٢
      عليها إيران، مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل، وإلغاء عقوبة اإلعدام علـى األقـل             

 ؛)هولندا( سنة ١٨فيما خيص اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 

قبول طلبات الزيارة املقدمة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات             -٣
  ؛)٣()إسبانيا( وقت ممكن اخلاصة لتيسري إجراء هذه الزيارات يف أسرع

االستجابة لطلبات الزيارة العالقة اليت قدمها العديد من املقررين اخلاصني        -٤
 ؛)النمسا(لألمم املتحدة 

قبول زيارة املقررين اخلاصني املعنيني مبسألة العنف ضد املـرأة، وحبالـة         -٥
 ؛)يكابلج(املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحبرية الرأي والتعبري إىل البلد 

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إلصالح األحكام التمييزية الواردة يف قانون            -٦
العقوبات والقانون املدين، مبا يف ذلك األمور املتعلقة باحلقوق املتساوية للمرأة يف            

 ؛)آيرلندا(الزواج واللجوء إىل العدالة والتمييز القانوين 

 الدولية فيما خيص حقوق املرأة،      مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع االلتزامات      -٧
واّتباع توصيات املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه،           

 ؛)إستونيا(وضمان سالمة أنصار املساواة بني اجلنسني 

 ؛)أستراليا(الكّف عن عقوبة اإلعدام رمجاً   -٨

ليها باإلعـدام،   اختاذ إجراء عاجل للحد من عدد اجلرائم اليت يعاقب ع           -٩
 ؛)هنغاريا(واإللغاء التام لتنفيذ هذه العقوبات على األحداث 

__________ 

)٣( The recommendation as originally formulated: “Accept immediately requests for visits from 

special procedures so that they can take place as soon as possible” (Spain).  
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 اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       التزاماهتا مبوجب العهد الدويل   بتام  الوفاء ال   -١٠
أو /الالإنـسانية و  العقوبة   واتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باستخدام      والسياسية

 ؛)يرلنداآ(ر  حالة القّص واستخدام عقوبة اإلعدام يف،عدام علنااإل

الذين كانوا قاصرين وقت ارتكاب اجلرمية، وفقا         إعدام األشخاص  إلغاء  -١١
 ؛)فرنسا(الطفل   اتفاقية حقوقالناشئة عناللتزاماهتا 

ألحداث، وحظـر   للجناة ا أحكام اإلعدام املقررة      تنفيذ مجيع  الكف عن   -١٢
 ؛)أستراليا(ر ّصيرتكبها الق فرض عقوبة اإلعدام على اجلرائم اليت

األحداث وإعدام األشخاص علـى اجلـرائم الـيت          إعدامعقوبة   إلغاء  -١٣
 ؛)اجلمهورية التشيكية( سنة ١٨ ارتكبوها عندما كانوا دون سن

 الـدويل    من العهد  ٦ األحداث، مبا يتفق مع املادة       اجملرمنيإعدام  حظر    -١٤
 ؛)إيطاليا (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 يف  وضـعت  الشباب، اليت    حبقاالختياري لعقوبة اإلعدام      الوقف تعزيز  -١٥
 ،اإلعـدام باليت يعاقب عليها  حلد من اجلرائموا ،٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

على اتفاقية حقوق الطفل،     ختفيف عقوبة اإلعدام إىل السجن، وسحب حتفظاهتا      و
 ؛)سبانياإ (اليف مجيع األحو وحتديدا على منع تطبيق عقوبة اإلعدام على الشباب

واإلعـالن  على اتفاقية حقوق الطفل،     الشامل  حتفظها  حتديد   أو   سحب  -١٦
إلغـاء عقوبـة    بغرض األحداث فوري لعمليات إعداماالختياري الوقف ال عن

املتحدة لربيطانيـا العظمـى      اململكة(ر  اإلعدام على اجلرائم اليت يرتكبها القصّ     
 ؛)يرلندا الشماليةآو

     ألشـخاص الـذين كـانوا دون    ا يف حالةاإلعدام  عقوبةالنظر يف إلغاء   -١٧
أدينوا هبا، على النحو املنصوص عليه يف   وقت ارتكاب اجلرمية اليتسنة ١٨سن 

 ؛)شيلي(اتفاقية حقوق الطفل  علىالعام سحب حتفظها واتفاقية حقوق الطفل، 

عـدام  اإل وتنفيذ عمليـات     ،األحداثاجلناة  إعدام   وضع حد ملمارسة    -١٨
 ؛)النمسا(رمجاً  اإلعدامعلنية، مبا يف ذلك لا

 الطوائـف  جلميعيرانية  املكفولة يف التشريعات اإل     احلقوق توسيع نطاق   -١٩
 ؛)الربازيل(البهائية  الدينية، مبا يف ذلك الطائفة

مراجعة القانون األمين والقانون اجلنائي لـسد الثغـرات املؤديـة إىل              -٢٠
حقوق اإلنسان واملنتقدين الـسياسيني      افعني عن اضطهاد املد انتهاكات تتمثل يف    

 ؛)كيةالتشي اجلمهورية(
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 ٢٨ وهـي  بدعم مجهورية إيران اإلسـالمية،       حتظىالتوصيات الواردة أدناه ال       -٩٢
 ٢٢ و١٥ و١٣ و١٢ و ١١ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ توصيات رقـم  ال(توصية  

 ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٢ و ٣١ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٤ و ٢٣و
أهنا ليست من حقـوق     أو  /سقة مع نص بناء املؤسسات، و     مّتا غري   ترى إيران أهن  ) ٤٤و

  :ا القائمة والتزاماهتاتعهداهتو قوانينها تتوافق مع أو ال ، دوليااإلنسان املعترف هبا
 التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            -١

ـ   املـذكورة  فاقيـة التصديق على االت  )/سبانياإ(املرأة    االختيـاري   ا وبروتوكوهل
هـذه  التـصديق علـى     )/ستونياإ(املذكورة  االنضمام إىل االتفاقية    )/سمربغكل(

لتصديق يف ا  املضي قدماً )/بلجيكا(وقت ممكن ودون أي حتفظ      االتفاقية يف أقرب    
 ؛)شيلي(التصديق على هذه االتفاقية ؛ )هولندا ( املذكورةعلى االتفاقية

 بالوكالة، واالمتناع عن    ةثالث  باعتبارها دولة  اإلجراءاتمجيع  الكّف عن     -٢
 فاعلة غري حكومية    جلهاتتجهيز  التزويد و التدريب و التنظيم و التمويل و توفري ال 
 ؛)إسرائيل(لقانون الدويل ا تنتهك  أعماالترتكب

 األمـن   حبـق اجلرائم املرتكبة    "بشأن قانون العقوبات اإلسالمي     تعديل  -٣
 من  بهوما يرتبط   " األمن القومي  "عريف مفهوم تبغرض  " دولةلل  الوطين والدويل 

 حرية  ما خيص ة دوليا في  كفوللحقوق امل ل ددة ليس فيها انتهاك    حم بعباراتخمالفات  
 ؛) كندا(التعبري والتجمع 

 احلقوق اليت يكفلـها العهـد       يراعي أن قانون العقوبات اجلديد      ضمان  -٤
يران، وال سيما عن    إ وقعت عليه    ذي، ال سية اخلاص باحلقوق املدنية والسيا    الدويل

جرائم "لتالعب السياسي، مثل ما يسمى      ا اليت تتيح  اجلرائم إلغاءطريق حتديد أو    
، املستخدمة حاليا للحد من حرية التعبري والتجمـع         "ضد األمن القومي والدويل   

 ؛)اململكة املتحدة(وتكوين اجلمعيات 

 ومتكينه مـن زيارة البلد، بالتعذيب سألة للمقرر اخلاص املعين مب  السماح    -٥
 ؛) األمريكيةالواليات املتحدة(الوصول إىل مرافق االحتجاز 

 ؛)أستراليا(زيارة البلد إىل التعذيب سألة املقرر اخلاص املعين مبدعوة   -٦

 التحقيق  من أجل التعذيب  سألة  على زيارة املقرر اخلاص املعين مب     املوافقة    -٧
 يف مرافـق  املمارسـة املنهجيـة للعنـف    ءات بشأنواالدعايف هذه املمارسات   

 ؛)نيوزيلندا( االحتجاز

التعذيب، سألة   املقررين اخلاصني، مثل املقرر اخلاص املعين مب       التعاون مع   -٨
الـدعوة    على الرغم من  ٢٠٠٥إىل إيران منذ عام     مل يسمح هلم بالدخول     الذين  

 ؛)فرنسا(هم املوجهة إليالدائمة 
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اخلاص التعذيب واملقرر   سألة  املعين مب اخلاص  م املتحدة   األمالسماح ملقرر     -٩
 ؛) هولندا (اهمي وتسهيل زيارت الدخول إىل إيراناملعين باستقالل القضاة واحملامني

بواليات يف إطار   ميع املكلفني   جل ٢٠٠٥املعلقة منذ عام     زياراتالتيسري    -١٠
 من التحقيـق يف     اإلجراءات اخلاصة وتوجيه دعوة إىل األمني العام حىت يتمكن        

الة حقوق اإلنـسان    حلمستقل  وإجراء تقييم    االنتخابات   اليت تلت أعمال العنف   
 ؛)املتحدة اململكة(

زيارة الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي للتحقيـق         السماح ب   -١١
 ؛)فرنسا(يف ظروف اعتقال السجناء 

اء والفتيـات يف    إلغاء أو تعديل مجيع األحكام التمييزيـة ضـد النـس            -١٢
 ؛)إسرائيل(التشريعات الوطنية 

 حبـق اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز واملـضايقات              -١٣
 ؛)النمسا(األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية ودينية 

 التمتع تستطيعما الطائفة البهائية،    يالتأكد من أن مجيع األقليات، وال س        -١٤
ضطهاد، وفقا لتوصيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق          ا ز وال  متيي بال اميع حقوقه جب

 ؛)املكسيك ( الالئقالسكنب ة املعنية اخلاصةجلنة حقوق الطفل واملقررواإلنسان، 

 ؛)لكسمربغ(تهم والتحريض على كراهيضد البهائيني وضع حد للتمييز   -١٥

 فيهـا  اليت   التصرحياتوضع حد للتحريض على الكراهية، مبا يف ذلك           -١٦
 إحيـاء    كل مـن   ، بشأن ٦١/٢٥٥ و ٦٠/٧ اجلمعية العامة    يقرارب فافاستخ

 ؛)إسرائيل( ذكرى حمرقة اليهود وإنكار احملرقة

، على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص املنتمني تطبيقا و اقانون القضاء،  -١٧
ني ثليامل ضد   والتمييز،   من األقليات  الدينية والعرقية واللغوية وغريها   األقليات  إىل  
 ؛)إسرائيل( جنسيا ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني ثلياتوامل

تنقيح األحكام التشريعية اليت تنطوي على متييز على أساس اجلـنس أو              -١٨
 ؛)لكسمربغ( اجلنسي امليلالدين أو الرأي السياسي أو 

العالقة اجلنسية اليت يقيمها بالتراضي أشخاص بـالغون مـن          جترمي  عدم    -١٩
الدينيـة  األقليات  لنساء و ضد ا  األحكام القانونية التمييزية     ءوإلغا،  نفس اجلنس 

 ؛)اجلمهورية التشيكية(والقومية واألقليات األخرى 

عمليات اإلعدام  عن   يفورالتوقف  ال)/لكسمربغ(إلغاء عقوبة اإلعدام      -٢٠
إلغاء عقوبـة اإلعـدام     ب املتعلقةتعديل التشريعات   )/أملانيا(وإلغاء عقوبة اإلعدام    

، والربوتوكـول   ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩ اجلمعيـة العامـة      يقرارمال ب ، ع كليا
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 وحتويل،   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     العهدامللحق ب االختياري الثاين   
النظر يف الوقـف االختيـاري      )/سلوفاكيا(السجن  ب اإلعدام إىل أحكام     عقوبات

 عقوبة  فيما خيص ياري   الوقف االخت  إدراج)/الربازيل( إلغائها   غيةلعقوبة اإلعدام ب  
هذه متديد الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وإلغاء       )/يطالياإ( إلغائها   بغيةاإلعدام  

مـع التزاماهتـا الدوليـة      ، وذلـك متـشيا      ألحداثا إعدام وال سيما عقوبة،  ال
يف أقـرب وقـت ممكـن       لعقوبة اإلعـدام     الوقف االختياري    تنفيذ)/ستونياإ(
عقوبة اإلعدام  لعدام واعتماد الوقف االختياري     وضع حد لعمليات اإل   )/بلجيكا(
 الـسجناء   حبق اإلعدام   عقوباتختفيف مجيع أحكام اإلعدام، وال سيما       )/فرنسا(

 ؛)إسرائيل( املمارسة على مستوى االسياسيني، وإلغاء اإلعدام العلين شنقا ورمج

فـرض  و إعدام األحداث والسجناء الـسياسيني،       ي عن فورالتوقف  ال  -٢١
 من اتفاقيـة    ٣٧التزاماهتا مبوجب املادة    ب الوفاء)/كندا (ارمسيختياري   اال وقفال

  اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،      من العهد الدويل   ٦ واملادة   ،حقوق الطفل 
 وقت ارتكـاب جـرائمهم     سنة   ١٨الذين كانوا دون    وحظر إعدام األشخاص    

 ومنلقاصرين  ا مإعدا وال سيما  عقوبة اإلعدام،    تطبيقالكف فورا عن    )/سرائيلإ(
إدراج يف  بـاألحرى    النظـر )/نيوزيلنـدا  (أحداثا كانوا   عندماارتكبوا اجلرائم   
 عقوبـات تنفيذ  الفوري عن   وقف  والتألحداث،  لمجرمني من ا  عقوبات بديلة ل  

 ؛)سلوفينيا( مجيع األحداث اجملرمني احملكوم عليهم باإلعدام حبقاإلعدام 

ـ         -٢٢ ا يف ذلـك إعـدام األحـداث    النظر يف إلغاء العقوبـة القاسـية، مب
 ؛)اليابان( والرجم

اختاذ إجراءات فورية للكف عن ممارسة التعذيب يف مرافق االحتجـاز،             -٢٣
الواليـات  (وإجراء حتقيقات بشأن ادعـاءات التعـذيب ومقاضـاة اجلنـاة            

 ؛)األمريكية املتحدة

 على أعمـال    - على مستوى التشريعات الوطنية واملمارسة       -القضاء    -٢٤
 ؛)إسرائيل(ذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة التع

تصنيف التعذيب يف القانون على أنه جرمية عمال بـالتعريف املبـّين يف               -٢٥
 ؛)نيوزيلندا(اتفاقية مناهضة التعذيب 

ضمان إدراج مجيع أعمال التعذيب ضمن إطار اجلرائم وفقا للتشريعات            -٢٦
 من اتفاقيـة    ١لتعريف املستخدم مع التعريف املبّين يف املادة        الوطنية، ومواءمة ا  
 ؛)اجلمهورية التشيكية(مناهضة التعذيب 
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اعتماد سياسات فعالة وتنفيذها بغية القضاء على العنف اجلنساين وحماربة   -٢٧
األفكار النمطية التقليدية بواسطة محالت حمددة األهداف للتثقيف يف جمال حقوق 

 ؛)سلوفاكيا(سبل االنتصاف للضحايا وإعادة إدماجهم اإلنسان، وضمان 

 ؛)لكسمربغ(اإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني   -٢٨

              ضمان اإلفراج الفـوري عـن الـسجناء احملتجـزين بطريقـة غـري               -٢٩
 ؛)النمسا(قانونية 

 احملاكمـات   إجـراء التخلـي عـن     ضمان استقالل النظام القضائي، و      -٣٠
 ؛)فرنسا(حلق يف الدفاع وتيسري التمتع با ،اجلماعية

توفري حماكمة عادلة للمتهمني بارتكاب جرائم، والتوقف عن احملاكمات           -٣١
 ؛)الواليات املتحدة" (الصورية"

 باحلضور أثناء توفري ضمانات حملاكمة عادلة، والسماح ملراقبني مستقلني          -٣٢
 جييـز جرائـي الـذي      اإل تعديل أحكام القانون اجلنائي    و اإلجراءات القضائية؛ 

ضـمان  و ، احلق األساسي يف االستعانة مبحام أثناء فترة االهتـام         إنكارللحكومة  
كـل  ب املتعلقة املعلومات   باحلصول على  والسماح للمحامني    ،الشفافية واملساءلة 

قـوات  مجيع املسؤولني الرمسيني وأعـضاء      واحملاكمة فيما خيص    التحقيق  ، و حالة
تعذيب وسوء املعاملة   أعمال ال   تورطهم يف   يشتبه يف  لذين ا باسيج شبه العسكرية  ال

،  القيود املفروضة علـى حريـة التعـبري        وإلغاء مجيع إلعدام خارج القضاء،    اأو  
يف جمـال   وال سـيما     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       لعهدواملنافية ل 

 ؛)سبانياإ (اإلعالم الرقمي

لسرية والتـرخيص للمـراقبني     وضع حد للجوء املفرط للمحاكمات ا       -٣٣
 ؛)فرنسا(الدوليني حبضور احملاكمات 

اختاذ خطوات للقضاء على ثقافة اإلفالت من العقاب السائدة حاليـا،             -٣٤
وذلك بضمان تويل األجهزة القضائية التحقيق يف مجيع ادعاءات االنتهاكات على        

 ؛)اململكة املتحدة(حنو مالئم ومستقل وشفاف 

إنشاء آلية حتقيق دولية ومستقلة وذات مصداقية للتركيـز         املوافقة على     -٣٥
 ؛)فرنسا (٢٠٠٩على االنتهاكات اليت جرت منذ االنتخابات الرئاسية لعام 

فرط املحاالت العنف   العديد من    شفاف ومستقل يف     حتقيقٍ إجراء   ضمان  -٣٦
 عقـب  حبق من احتجزوا  سوء املعاملة والتعذيب    وما أعقبها من    ضد املتظاهرين،   

، وضـمان حماكمـة األشـخاص     ٢٠٠٩ هيوني/النتخابات الرئاسية يف حزيران   ا
 ؛)اجلمهورية التشيكية(املسؤولني 
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 ضـد املـشاركني يف      اجلـسيمة نتهاكات  االإجراء حتقيقات مستقلة يف       -٣٧
 ؛)هنغاريا(املظاهرات السلمية، وحماسبة املسؤولني عن جرائمهم 

 األشـخاص   مـع  لتسامحعدم ا  و التعصب اإلسالمي وضع حد لسياسة      -٣٨
 ؛)أملانيا (ون البهائيمبن فيهمالذين ينتمون إىل ديانات أخرى، 

 حرية الـدين أو املعتقـد،       مبراعاة تعليمات عاجلة جلميع املدارس      ميتقد  -٣٩
 أو يعتمد على الترهيـب اختاذ تدابري حمددة لتوبيخ أي مدرس أو مدير مدرسة         وب

 ؛)سلوفينيا (ةالبهائيئفة املنتمني للطاتمييز ضد األطفال ميارس ال

سياسـات  الكّف عـن     و  احملتجزين  زعماء الطائفة البهائية   اإلفراج عن   -٤٠
 ؛)كندا(لتمييز ضد البهائيني واألقليات الدينية والعرقية األخرى ا

 قمع األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات عرقيـة أو دينيـة،            الكّف عن   -٤١
 ؛)فرنسا(هم ق حقوومراعاةسيما الطائفة البهائية،  وال

 املفروضة على احلق يف حريـة التعـبري وتكـوين           الصارمة القيود   إلغاء  -٤٢
 هم الـصحفيني واملـدونني واضـطهاد      ةضايقملاجلمعيات والتجمع، ووضع حد     

 ؛)الواليات املتحدة(

املدافعني عن حقوق اإلنسان،     ومضايقة   ترهيبعن اللجوء إىل    وقف  الت  -٤٣
 ؛)النمسا( اإلعالم والفنانني طوسائووالصحفيني، واملدونني، 

 حقهم يف حريـة     ألهنم ميارسون  وحماكمتهموضع حد الحتجاز الكتاب       -٤٤
 ؛)سلوفينيا(التعبري 

االغتـصاب أو    وأمقاضاة املسؤولني األمنيني املتـورطني يف التعـذيب           -٤٥
 ).النمسا( القتل

 موقف الدولة   ر عن تعّبأو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /مجيع االستنتاجات و    -٩٣
وينبغي تفسريها على أهنا    . موقف الدولة موضوع االستعراض   أو  / و اليت قدمتها ) الدول(

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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