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 الدورة الثالثة والسبعون
 )ج( من جدول األعمال 74البند 

تعزيز حقوق اإلنسااان وحمايا:اح حا   
حقوق اإلنسااااااااااااان والاقاري  المقدمة م  

 المق ري  والممثلي  الخاصي 
   

م  الممثل الدائم  موج:ااااااااااااااااة مل  ا مي  العا  2018أيلول/سبامب   21رسالة مؤرخة   
 لجم:ورية مي ان اإلسالمية لدى ا مم الماحدة

 
بديت بشــــــــــــــــعّ  قييي األم  العا  التعل قات واملال ظات اليت ي  يشـــــــــــــــيكم  يّ ي     ل  م   ك   

 .)انظي امليمق( (A/73/299 الة  قوق اإلنساّ يف مجهورية  يياّ اإلسالم ة ) عن
ة يف   ــار ويرجو ممتنــا  عم م هــلر اليســــــــــــــــالــة وميمقهــا بــاعتبــاراــا و  قــة من و ــا ق ا مع ــة العــامــ 

 )ج( من جدول األعمال. 74 ندالب
 

 خوش وغالمعلي  ( وق ع)
 السـفري
 املمث  الدا م
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الموج:ة مل  ا مي  العا  م  الممثل  2018أيلول/سبامب   21ال سالة المؤرخة  م فق  
ة تعليقاااا  جم:ورياااة مي ان الماحاااد ا مم لااادى اإلساااااااااااالمياااة ي انالااادائم لجم:ورياااة م

ع  حالة حقوق اإلنسااااااان فر جم:ورية  ومالحظات:ا عل  تق ي  ا مي  العا اإلسااااااالمية 
 (A/73/299) مي ان اإلسالمية

 
يف آل ات األمم  الضـــــــوا علي ما تيع من  العس و ســـــــ    A/73/299مية يخيى يلقي التقييي  - 1

املتحدة حلقوق اإلنساّ. و صدار يربعة  قاريي يف السنة   اد   ّو متطابقة عن  الة  قوق اإلنساّ يف 
 يياّ ينبغي يال يعزى  ال  ىل اعتمــاد  ا انتقــا ي قــــــــــــــــار قــا م علي املعــايري املزدوجــة. وهو  ا يزيــد من 

زاهتها. وبع دا عن االعتبارات الســــــــــ اســــــــــ ة   قويض مصــــــــــداق ة آل ات األمم املتحدة حلقوق اإلنســــــــــاّ ون
يوجد يع يساس مو وق لت يار االدعااات قد  يياّ يربع ميات يف السنة. والتقييي موقوع البحث هو  ال

مثية والية يدت  ىل نتا ا ع ســــــــــــ ة  مما تعل  غري مقبول يف رمل   علي اليغم من ،اولة  ضــــــــــــم ن   ولو 
 قدمتها  يياّ علي التقييي.  جز  اً وعلي مضض  التعل قات اليت

 ّ اعتماد  ا انتقا ي يف هلا التقييي املتعلق حبقوق اإلنســـــــــــــــاّ لريييان   ألمين يثري القلق. ممن  - 2
املفيوض يّ   ّو التقاريي من هلا النوع شـــــاملة و تناول و   قوق اإلنســـــاّ  م ع الســـــ اّ دّو    ز. 

شـــــعّ الوالية نفســـــها. و  اد  نعد  اإلشـــــارة يف هلا التقييي  ىل  غري يّ التقييي يبدو انتقا  ا شـــــعن  يف  ل 
 عادة ميض ا زااات غري القانون ة وغري املشـــيوعة قـــد  يياّ بعد االنســـحاي االنفيادع للواليات املتحدة 
من اال فـاق النووع اإلييا،  اللع اعتمـدر رل  األمن باإلمجاع بدعم من الواليات املتحـدة نفســـــــــــــــها. 

زااات اليت  عدك مبثابة  بادة مجاع ة  نته  بصــــــــورة عشــــــــوا  ة احلقوق االقتصــــــــادية واالجتماع ة  ل  ا   ّ
 األساس ة لريييان   العادي   ومع  ل  مل  يد يع  شارة هلا يف التقييي. 

و  ا مـا يخـلنـا يف االعتبـار املال ظـات اليت يبـداهـا املقير اينـاا املع  بـاأل ي الســـــــــــــــل  للتـدابري  - 3
سيية االنفيادية يف التمتع حبقوق اإلنساّ بشعّ ا زااات اليت ميقتها الواليات املتحدة علي  يياّ  مإّ الق

خلو التقييي من يع حبث يف هلر املســـــــعلة اهلامة يمي يبعث علي التف ري. ومن ا ديي باللوي  عو د املقير 
وعملتها  و تســـــبس يف  مقار املالي  هلر ا زااات ا ا ية والضـــــارة  دمي اقتصـــــاد  يياّ ”ايناا علي يّ 

النظا  احلايل يؤدع ”ويؤود املقير ايناا ولل  يّ . “من الناس  وجتع  الســـلع املســـتوردة باهظة الت لفة
 ىل الشــــــ  والغموض حب ث ي اد يســــــتح   علي  يياّ اســــــترياد هلر الســــــلع اإلنســــــان ة الال مة علي وج  

من امليجح يّ يفضــــــــــي  ىل  االت وماة مغمورة يف ‘ ره سوقع ’االســــــــــتع ال. ويؤدع هلا الغموض  ىل 
ويبدو يّ مصــــري وســــالمة املالي  من اإلييان   هو يمي ال يســــتحق . “املســــتشــــف ات بســــبس نفا  األدوية

صــــــــفحة بيمت ف ومن املف د ييضــــــــا مال ظة ين  م ما عدا املقير  1٨ ىت مقية وا دة يف التقييي امل ّو من 
لم علنا قـــــــــد هلر ا يجلة  مإّ ا هات األخيى  ات الصـــــــــلة امل لفة بواليات  ايناا امللوور  اللع   

واليت  صـــدر ب انات بانتظا  عن  يياّ  وهي مفوقـــ ة األمم املتحدة حلقوق اإلنســـاّ وا هات األخيى يف 
مجاع ة األمانة العامة  مل  عرب بعد عن رييها بشــعّ هلا االنتهاا الســامي حلقوق اإلنســاّ لريييان   بطييقة 

 وعشوا  ة  شب  اإلبادة ا ماع ة. 
ء جزا وبري من التقييي للدماع صــيا ة يو قــمناً عن ا يم   - 4 وعلي غيار التقاريي الســابقة  خ صــك

وجتار املخدرات املســـلح  واإلرهاب   واالنفصـــال   وا واســـ  . وهم األشـــخاا ينفســـهم اللين رمضـــوا 
و  ا واّ القا مّو علي  عداد التقييي غري قادرين علي الدماع االعرتاف بعع  ق من  قوق قــــــــحاياهم. 
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عن احلقوق املنته ة هلؤالا الضــــــــــــحايا  ماألجدر جتم علي األق  جتنس التقل   من شــــــــــــع م.  ّ الســــــــــــعي 
احلث ث يف التقييي لتموي  الســـــــــــــــلوا اينب ث للم يم  قـــــــــــــــد املوا ن  اإلييان   العادي  يمي يبعث علي 

مإّ املظامل الواقعة علي قـــحايا هؤالا األوغاد مل  لق آ انا صـــاغ ة. ويبدو يّ  قوقهم القلق. ولألســـ   
اإلنســــان ة ويصــــواجم ل ســــت جديية باال رتا . و صــــيار التقييي علي النزوع  ىل التشــــ    يف عز  احل ومة 

 علي صّو يمن وسالمة موا ن ها و فان ها يف حتق ق  ل  يمي يبعث علي القلق الشديد.
الق ــا  بنحو  جيى”  علي حنو مــا ورد يف التقييي ييضــــــــــــــــا  2٠13علي اليغم من ينــ  منــل عــا  و  - 5

 “  ث   عمل ات قمع”  يواص  التقييي  عو د “مظاهية يف مج ع يحناا مجهورية  يياّ اإلسالم ة 43 ٠٠٠
ال بري من مظـــاهية يف البلـــد يوم ـــا. و نظ م هــلا العـــدد  2٠احملت  ف و شـــــــــــــــري األرقــا   ىل  قــامــة  وايل 

الت معات الســلم ة مؤشــي واقــح علي وجود رتمع دجلقيا ي يتســم باحل وية واالنفتام ومظهي من مظاهي 
القوة. والتحــدع مطيوم يمــا   منتقــدع  يياّ املنــامق  وعمال هم لضـــــــــــــــمــاّ نف   لــ  احلق ملوا ن همف 

ة. وعلي غيار يع رتمع وعالوة علي  ل   مإّ األغلب ة الســـــــا قة من املظاهيات جيت يف يجواا ســـــــلم 
قا م علي   م القانّو  من الطب عي يّ يســـــــــــــت  س موافو  نفا  القانّو علي النحو الواجس للدعوات 
 ىل ختييــس و ــدمري املمتل ــات العــامــة يو حلــاالت الوقوع الفعلي هل مــات من  لــ  القب ــ . ويف احلــاالت 

لت م ها  دابري اال تواا  ل   التز  مت قوات الشــــي ة بعقصــــي درجات قــــب  النف . القل لة جدا اليت اخت 
  ىت  ّ اإلصابات اليت حلقت جتم وانت يبلغ من اإلصابات اليت حلقت باملخيب  يف بعض احلاالتف 

و يو ز التقييي علي  الة اإلييان    وع ا نســــــــــ ة املزدوجة يرب  ييضــــــــــاً النها املزدوج اللع يتبع   - 6
   يّ مئات اآلالف من اإلييان    وع ا نســـ ة املزدوجة يســـاميّو  جتار  قوق اإلنســـاّ لريييان  . ويف

بانتظا   ىل بلدهم األصلي  مإّ التقييي يت اه  ملآري خاصة يّ  فنة من احل ومات  ال س ما   ومة 
الواليات املتحدة   واصـ  بصـورة منه  ة اسـتغالل موا ن الضـع  لدى موا ن ها  وع األصـول اإلييان ة. 

صدار ي  ا  يف غري ،لها  واّ  يعك بالتقييي يّ يدعو  ىل وقع  دك الستغالل هؤالا األمياد وبدال من  
من قب  احل ومات اليت  قحمهم يف ينشـــــطة مشـــــبوهة قـــــد األمن الو   إليياّ. ومن املؤســـــ  يّ  تار 

ي. ويف معدكو التقييي مية يخيى اســـتهداف احل ومة يف ســـع ها لضـــماّ يمن موا ن ها من يع  دخ  خارج
الوقت نفس   مل يعب  معدكو التقييي مية يخيى مبصري عشيات اإلييان   يف مج ع يحناا العامل اللين هم رهن 
اال ت ا  بســــــبس اجامات مشــــــبوهة وال يســــــاس هلا وجكهتها هلم   ومة الواليات املتحدة   تعلق بانتهاا 

اميية  ييان ة  ام  بييئة ســـ  نت يف يســـرتال ا  ا زااات غري القانون ة اليت  فيقـــها الواليات املتحدة. وقصـــة
وي جربت علي الوالدة يف الســـــــــــــــ ن  وهي ال  زال رهن اال ت ــا   مل  ســـــــــــــــتحو  علي اهتمــامهم مبــا م ـ  
ال فاية  وولل  الشــــــــعّ بالنســــــــبة للمعاناة املتواصــــــــلة لريييان   األبيياا اللين يع شــــــــّو منل ســــــــنوات يف 

 مهم الصح ة وورب سنهم. اال ت ا  علي اليغم من  دهور ايو 
وقد ســعت   ومة مجهورية  يياّ اإلســالم ة جدياً  ىل احلفاى علي ب ئة  عالم ة مفتو ة و  وية  - 7

ل فالة  م ان ة وصول و  موا ن  ىل شب ة اإلنرتنت بصورة آمنة ودّو عوا ق. ويشهد علي هلا املسعي 
اصــ  االجتماعي  ومســتخدمي اإلنرتنت. ار فاع عدد الصــح  النشــطة  ووســا   اإلعال   ومنصــات التو 

و ســــهم وســــا   اإلعال  احلية واملفتو ة وشــــب ات التواصــــ  االجتماعي بشــــ   رو    يف عمل ات صــــنع 
القيار علي وامة مســــــتويات النظا  الســــــ اســــــي. ومع  ل   وانت  يياّ وما  زال مســــــتهدمة بشــــــ   عل  

  من   ومات معادية  عم  من خارج البلد  وشيس من قب   يي  عالم ة منظمة خب ثة بتخط   و وي
وال ســـــ ما الواليات املتحدة واململ ة املتحدة و ســـــيا   . وعالوة علي  ل   مإّ آالف احلســـــابات املزورة 
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علي منصــــــات التواصــــــ  االجتماعي اليت   دار من خارج  يياّ  عم  بصــــــورة منه  ة علي قــــــ  ال ياه ة 
ض علي التخييـس والتـدمري. وقـد عـاي اإلييان ّو يف املـاقـــــــــــــــي من العم ـاا واختالق يخبـار وـا بـة والتحيي

النتا ا املييية النامجة عن عد  املباالة جتلر احلمالت الشيسة اليت  نظم بتموي  ج د لتقويض يمنهم الو   
ومصـاحلهم الو ن ة. ومن املؤسـ  يّ التقييي مل يعرتف علي النحو الواجس باالعتداا العل  املتواص  قد 

ييان   من خالل اســتغالل وســا   اإلعال  ومنصــات اإلنرتنت. ب  األســوي من  ل  يّ التقييي يفرتض اإل
يّ قـــــماّ يمن اإلييان   وخصـــــوصـــــ تهم قد يتســـــز علي حنو يمضـــــ    ا خ زكنت ب اناجم يف خواد  خارج 

  يياّ بدال من داخلها.   
ل. ومن الواقـــــح ين  مرتدد يف االعرتاف والتنوي  ومل يقد  التقييي وصـــــفا متوا نا و  اديا لواقع احلا - ٨

بالســــــــــ اســــــــــات اإلتاب ة اليت ا بعتها احل ومة وما  ي س عل ها من  طورات. ب   ّ من املخ س ل مال يّ 
حياول التقييي االنتقاا من هلر التدابري من خالل التشـــــــ    يف يا تها يو معال تها. وجتدر اإلشـــــــارة هنا 

اليت  ضـــــــــــــــمنهــا التقييي   اا  نف ــل  عــديــ  ر  ســـــــــــــــي علي القــانّو املتعلق بــاالجتــار   ىل ردة الفعــ  الفــا ية
باملخدرات. وقد مقد اآلالف من يمياد الشـــــــــــــي ة يف  يياّ يروا هم يف ســـــــــــــ اق احلملة اليت  شـــــــــــــنها  يياّ 

ة هوادة علي جتار املخدرات املســــلح  علي الصــــع دين اإلقل مي والدويل. ومل نســــمع من األمم املتحد بال
 ال القل   عن  قوقهم املنته ة وعن التضـــح ات العظ مة اليت قدموها مل امحة شـــي اإلدماّ. ومع  ل   
مإّ التقييي ال يفوكت الفيصـــــــــة لريعياي عن القلق م ما يتعلق حبقوق جتار املخدرات املســـــــــلح  يو يولئ  

م ن يّ  طــاهلم عقوبـة الــلين يســـــــــــــــتخــدمّو األ فــال لتهييــس املخــدرات  علي اعتبــار ينــ  ال يزال من امل
 اإلعدا  يف  الة  لقاا القبض عل هم ومقا للقانّو املعدل. 

وي  ريت يف التقييي  االت ،ددة مت اليد علي و   الة منها علي  دة بالتفص  . ب د يّ خطورة  - 9
عي هلر احلاالت  املؤســـفة يف  د  اجا  ال  ســـتدعي ختصـــ ء  قييي قطيع هلا. وال جل ن ألع بلد يّ يد

ال مال؛ مبا يف  ل   يياّ. ومثة علي الدوا  رال و م ان ة لتحســـــــــــــــ  املمارســـــــــــــــات والقوان   املا ي ا 
 تعارض مع القواعد االجتماع ة املقبولة لدى املوا ن . وبطب عة احلال  ال جل ن ألع بلد وال ي توقع من   ال

يسعّو  ىل ميض من    اجم علي اآلخيين.  يّ يتخلي عن قوان ن   يد اليغبة يف وسس  عي د القلة اللين
ويف الواقع  مإّ األســــــاس اللع  قو  عل   قوان ننا  شــــــرتا م    قييبا مج ع بلداّ املنطقة اليت  شــــــ    يياّ 

 جزاا منها  ويت او   طب قها  دود بلد وا د يو  ىت منطقة بع نها.
ملعــا ــة يع شـــــــــــــــواغــ   ق ق ــة  تعلق حبقوق وجلثــ  اال رتا  املتبــادل واحلوار الطييق الصـــــــــــــــح ح  - 1٠

اإلنســاّ. و عزيزاً ملصــداق ة خطاي  قوق اإلنســاّ  مإننا نســعي  ىل احلوار القا م علي اال رتا  بع داً عن 
لعبة  بادل االجامات يو  لقاا اللو  علي اآلخي  وني س بالتعاّو البناا مع مج ع الشــــــــــيواا ا ادكين. و  ع د 

القا مة علي التواصـــــــ  البنااا مع العامل ببســـــــ  آماق جديدة للتعاّو القا م علي ســـــــ اســـــــة الي    رو ا، 
احلوار والتفاهم واال رتا  املتبادل يف مج ع امل ادين  مبا م ها  قوق اإلنســـــــــــــــاّ. وجتدر اإلشـــــــــــــــارة يف هلا 

داّ. وعلي الســـــ اق  ىل احلوار الثنا ي ا ارع بشـــــعّ  قوق اإلنســـــاّ والتعاّو التق  املتواصـــــ  مع عدة بل
حنو ما ي قيك ب  يف التقييي ييضــــا  مإّ مجهورية  يياّ اإلســــالم ة  لتز  باالســــتعياض الدورع الشــــام  ب نما  د 
يديها لتحق ق مزيد من التعاّو واحلوار مع مفوقـــــ ة األمم املتحدة حلقوق اإلنســـــاّ. و عم   يياّ بصـــــورة 

ا هات امل لفة بواليات مواق ع ة يف رال  بنااة مع آل ات ه ئات معاهدات  قوق اإلنساّ وولل  مع
  قوق اإلنساّ. و واص   يياّ الدعوة  ىل احلوار القا م علي التفاهم والتعاّو واال رتا  املتبادل.

 


