
 2011نوفمرب/تشرين الثاين  15
 IOR 41/017/2011رقم الوثيقة: 

 
 قطرية الاتا  احلمنظمة العفو حتض أعضاء اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة على نظر 
 مبا تستحق والتصويت ضد أي "دعاوى لعدم اختاذ تدابري"

 
تحضري للنظر يف مشاريع قرارات بشأن حقوق اإلنسان للجمعية العامة لألمم املتحدة حالياً ابل "اللجنة الثالثة"تقوم 

تطال مجهورية إيران اإلسالمية، ومجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، وميامنار. ومنظمة العفو الدولية هتيب ابلدول 
فض مواقف، وأبن تر كل منها ومبا تستحق من   حيثياتاألعضاء يف اللجنة أبن تنظر يف حاالت هذه البلدان بناء على 

 حماوالت جتريد اجلمعية العامة من دورها املهم يف استنكار انتهاكات حقوق اإلنسان. 
 

عالية ففيما خيص اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، يورد مشروع القرار املعروض على "اللجنة الثالثة" قائمة مبعدالت 
لضماانت املعرتف هبا دولياً، وهذا ابعث قلق ة ملفتة يف تنفيذ عقوبة اإلعدام يف غياب امستمرة من االنتهاكات وزايد

أتيت تدابري "اللجنة الثالثة" هذه يف وقت تناقش السلطات اإليرانية فيه عدة وما برح يساور منظمة العفو الدولية. 
انهيك عن على احلرايت األساسية،  تفرض املزيد من القيودأحكام تشريعية جديدة، من شأهنا إذا ما أقرت أن 

القبض على احملامني وانشطي وانشطات حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطالب والصحفيني واملدونني  يف هار استمرا
والناشطني السياسيني وأفراد األقليات اإلثنية والدينية والنقابيني والعاملني يف صناعة السينما، وحبسهم وجلدهم، بسبب 

"اللجنة الثالثة" إىل األذهان أن السلطات اإليرانية مل تسمح  وتعيد مسودة قرارممارستهم السلمية حلقوقهم اإلنسانية. 
، على الرغم من الدعوة القائمة اليت أصدرهتا 2005ألي من اآلليات املوضوعية حلقوق اإلنسان بزايرة البالد منذ 

الذي  –املعين إبيران احلكومة اإليرانية إليها لزايرة البالد. فقد أعلنت السلطات اإليرانية أهنا لن تسمح للمقرر اخلاص 
 بدخول البالد.  – 2011 يف فرباير/شبا  عنيِّ 

 

وفيما يتعلق جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، يعرب مشروع القرار عن بواعث القلق بشأن تواتر التقارير عن وقوع 
واالجتماعية. ويورد النص  انتهاكات منهجية جسيمة على نطاق واسع للحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية

نتهاكات، مبا اتعذيب وصنوف أخرى من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بني مجلة  االتقائمة حب
الظروف الالإنسانية لالحتجاز، وعمليات اإلعدام العلنية، واالعتقال التعسفي ودون مسوغات قانونية، وغياب يف ذلك 

جبة للمحاكمة العادلة واستقالل القضاء، وفرض عقوبة اإلعدام ألسباب سياسية ودينية، والعقوابت اإلجراءات الوا
اجلماعية، ووجود عدد من معسكرات السْجن واستخدام عمل السخرة على نطاق واسع. وكما بيَّنت منظمة العفو 

وهو معسكر يودوك للسجناء ر عدد من حيتجزون يف واحد من معسكرات االحتجاز هذه، الدولية جبالء، يقدَّ 
"يودوك" هذا واحد من ستة معسكرات ومن الرجال والنساء واألطفال، حسبما ذكر.  50,000ني، بنحو يالسياس

سجني سياسي وعائالهتم دون حماكمة أو عقب حماكمات  200,000معروفة يف البالد حيتجز فيها ما يقدر بنحو 
 زالء هذه املعسكرات، مبن فيهم األطفال، للتعذيب وللعمل القسري يف ظروف حمفوفة ابملخاطر. ابلغة اجلور. ويتعرض ن



احلكومة بقوة على اإلفراج عن  راج عن مزيد من سجناء الرأي، وحيثأما مشروع القرار اخلاص مبيامنار فريحب ابإلف
أو، ويو مني كو انينغ، وكو كو غيي،  مبا يف ذلك عن يو هكون هتون -سجناء اآلخرين دون إبطاء أو شرو مجيع ال

وهذه دعوة تدعمها منظمة العفو الدولية بقوة. كما تعرب مسودة القرار عن القلق البالغ  – ويو ميينت آي، ويو غامبريا
حيال استئناف األعمال القتالية، وتكرر الدعوات إىل احلكومة كي تضع حداً ملمارسة االعتقال التعسفي، والتعذيب 

ضروب سوء املعاملة، واالختفاء القسري، والعنف اجلنسي، والتهجري القسري املنهجي ألعداد كبرية من  وغريه من
األشخاص. وتتطابق بواعث القلق هذه مع تقارير متواترة تلقتها منظمة العفو الدولية يف اآلونة األخرية وتعيد إىل 

سان يف شرقي ميامنار ترقى إىل مستوى جرائم حرب األذهان ما نشرته املنظمة من أحباث حول انتهاكات حلقوق اإلن
وجرائم ضد اإلنسانية. ولذا فإن منظمة العفو الدولية تعرب عن أسفها حيال عدم تضمني مسودة القرار دعوة إىل 

مباشرة حتقيق دويل مستقل يف اجلرائم اجلسيمة يف ميامنار من أجل حتديد الوقائع على األرض وحماسبة اجلناة. فمن غري 
ملرجح أن يؤدي أتليف "اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان"، اليت يعرتف هبا مشروع القرار، يف سبتمرب/أيلول، إىل سد هذه ا

 الثغرة، نظراً لعدم استقالليتها عن احلكومة. 
 

فضالً عن ذلك، يضفي دستور البالد الصفة القانونية على احلصانة من املقاضاة للمسؤولني عن انتهاكات املاضي 
 قوق اإلنسان. حل
 

وبينما ابت من املقرر أن تنظر "اللجنة الثالثة" هذه احلاالت العينانية الثالث، ليس مثة دولة انصعة السجل عندما يتعلق 
األمر حبقوق اإلنسان، وال جيوز أن جيري التسرت على دولة ما يف وجه التفحص العلين لسجلها يف جمال حقوق 

تعارض بشدة، من حيث املبدأ، أية وسيلة إجرائية، من قبيل "عدم فرض أي تدبري"،  اإلنسان. ومنظمة العفو الدولية
 حتول دون نظر حاالت حقوق اإلنسان حبسب معطياهتا وحيثياهتا. 

 

يقضي بتأجيل النقاش بشأن بلد ما مبقتضى القاعدة  اقرتاح قرار "بعدم اختاذ أي تدبري"، بناء على تبين من شأن إن
أن يوقف كل نقاش حول حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد. راءات اخلاصة ابجلمعية العامة، من قواعد اإلج 116

ومن شأنه كذلك أن مينع "اللجنة الثالثة" من اختاذ إجراء عياين يرمي إىل تعزيز االحرتام حلقوق اإلنسان والتشجيع عليه، 
ن هناك مكان للمناورات اإلجرائية الرامية إىل وهو أحد "أغراض ومبادئ" ميثاق األمم املتحدة. وينبغي أن  ال يكو 

بتعزيز حقوق  يف األصل احليلولة دون مناقشة احلاالت اخلطرية حلقوق اإلنسان وفق خصائصها ومعطياهتا يف جلنة مكلفة
ث اإلنسان ومحايتها. وإذا ما طرحت مثل هذه املبادرات يف "اللجنة الثالثة" هذا العام، فإن منظمة العفو الدولية حت

ومبا أدى إىل هزمية مقرتح  ،مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على أن تصوت ضدها، كما حدث يف العام املاضي
 "بعدم اختاذ أي تدبري" بشأن احلالة يف إيران. 

 
 


