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 والستونرابعة  الالدورة
  األعمال جدول من )ج( ٦٩ البند
 اإلنسان حقوق حاالت :ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز

  اخلاصني واملمثلني املقررين من املقدمة والتقارير
  

  *ران اإلسالميةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إي    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
، إىل تقـدمي معلومـات      ٦٣/١٩١يهدف هذا التقرير، املقدم وفقاً لقرار اجلمعية العامة           

ألمـني العـام عـن حالـة حقـوق          عن آخر ما اسـتجد مـن تطـورات منـذ تقـدمي التقريـر الـسابق ل                 
الــيت ا التقريــر التطــورات  ويغطــي هــذ ). A/63/459(اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية    

يـبني   ف،٢٠٠٨ هيونيـ /الة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيـران اإلسـالمية منـذ حزيـران        شهدهتا ح 
البلـد مبوجـب املعاهـدات     ذلـك   األمناط واالجتاهات العامة ويستند إىل االلتزامات املترتبـة علـى           

ت اخلاصة جمللس حقـوق     ءاالدولية وإىل املالحظات اليت أبدهتا هيئات رصد املعاهدات واإلجرا        
 قـــرارال اخلاصـــة الـــيت حـــددهتا اجلمعيـــة العامـــة يف شواغلويركـــز التقريـــر علـــى الـــ. اإلنـــسان

 يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف أعقـاب            الـيت حـصلت    يشمل عرضـا للتطـورات    كما  ،  ٦٣/١٩١
  .يف مجهورية إيران اإلسالمية ٢٠٠٩االنتخابات الرئاسية لعام 

  
  

 
  

 .قدم هذا التقرير بعد املوعد املقرر بسبب املشاورات مع الدولة العضو  *  
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 ةمقدم -أوال   
اجلمعيـة إىل   فيـه    الـذي طلبـت      ٦٣/١٩١م هذا التقرير وفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة           ُيقدَّ  - ١

ــة حقــوق       ــراً مــستكمالً عــن حال األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا الرابعــة والــستني تقري
  .اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية

مــن تطــورات منــذ تقــدمي عــن آخــر مــا اســتجد ويهــدف التقريــر إىل تقــدمي معلومــات   - ٢
، ويبّين األمناط واالجتاهـات يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة               )A/63/459(لتقرير السابق   ا

  البلـد   ذلـك  لتزامـات املترتبـة علـى     اال إىل   ا، اسـتناد  ٢٠٠٨يونيـو   /إيران اإلسـالمية منـذ حزيـران      
ت رصـد املعاهـدات     ، وباالعتمـاد علـى املالحظـات الـيت أبـدهتا هيئـا            مبوجب املعاهدات الدولية  

ويف حني يركز هذا التقرير بشكل خـاص علـى          .)١(واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    
ا عــن فرعــفإنــه يتــضمن أيــضا  ،)٢(٦٣/١٩١قــرار الالــشواغل الــيت حــددهتا اجلمعيــة العامــة يف  

  .٢٠٠٩ االنتخابات الرئاسية لعام جمال حقوق اإلنسان يف أعقابحصلت يف التطورات اليت 
  

شأن تعزيز حقوق   اإلطار القانوين واملؤسسي جلمهورية إيران اإلسالمية ب        - اثاني  
  اإلنسان ومحايتها

يكفـل دسـتور     كما ورد يف التقرير السابق املقدم من األمني العـام إىل اجلمعيـة العامـة،                - ٣
 طائفـة واسـعة النطـاق مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات               ١٩٧٩مجهورية إيـران اإلسـالمية لعـام        

بيد أنه من الناحية العملية، هناك عدد من العوائـق اخلطـرية الـيت حتـول دون احلمايـة                   . ساسيةاأل
  .التامة حلقوق اإلنسان ودون عمل خمتلف مؤسسات الدولة على حنو مستقل

ويتضمن الدستور اإليراين فـصال شـامال عـن حقـوق الـشعب، يـشمل احلقـوق املدنيـة                     - ٤
كمـا يـنص قـانون العقوبـات         .دية واالجتماعيـة والثقافيـة    والسياسية، وكذلك احلقـوق االقتـصا     

فـــة هتـــدف إىل كفالـــة مراعـــاة    وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة علـــى ضـــمانات إجرائيـــة خمتل     
يف حماكمـــة عادلـــة، غـــري أن مثـــة شـــواغل يف ذلـــك اجملـــال تـــرد يف  احلـــق القانونيـــة و األصـــول

__________ 
جتدر اإلشـارة إىل أن بعـض املالحظـات اخلتاميـة، مثـل تلـك الـيت أبـدهتا اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف عـام                     )١(  

، أصبحت قدمية اآلن بسبب طـول فتـرة التـأخري يف التقـارير الدوريـة جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية، علـى               ١٩٩٣
  . يف هذا التقرير تظل قائمةالرغم من أن الشواغل الواردة

التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو   :املواضــيعية التاليــةالــشواغل ُحــدِّدت يف ذلــك القــرار   )٢(  
عمليات اإلعـدام الـيت جتـري دون احتـرام     معدل االرتفاع املستمر يف املهينة، مبا يف ذلك اجللد وبتر األطراف؛ و     

هبا دوليا، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام العلين وعمليات إعدام األحـداث؛ والـرجم كوسـيلة                للضمانات املعترف   
لإلعدام؛ وحقوق املرأة؛ وحقوق األقليات؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وحريـة الـرأي والتعـبري؛      

  .ألصول القانونية، وعدم احترام حقوق املعتقلني يف احملاكمة وفق ااحلقوعدم احترام 
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اللجـان املتخصـصة   يف ح قيـد املناقـشة   ون العقوبات املـنقّ   نوال يزال قا   . طاء أدناه  -ا  رابع الفرع
التابعة جمللس الشورى اإلسالمي أو اجمللس، غري أنه يتضمن عدداً مـن اجملـاالت الـيت تتنـاىف مـع                    

ووفقا للسلطات، فإن األحكام الـيت تـنص علـى عقوبـة الـرجم        .املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
نونيــة والقــضائية، غــري أن القــانون  قــد ُحــِذفت مــن مــشروع القــانون الــذي أعدتــه اللجنــة القا  

ــدعو إىل   ــر    فــرض املقتــرح يتــضمن أحكامــا ت ــة اإلعــدام واجللــد وبت أشــكال أخــرى مــن عقوب
األوصـــياء ُيعرض علـــى جملـــس ســـ فإنـــه ،القـــانون اجلديـــدحـــال اعتمـــاد اجمللـــس و .األطـــراف
  .ةهنائيبصورة  هالستعراض

التنفيــذي والتــشريعي  جهــزةيــنص الدســتور علــى الفــصل بــني ســلطات األ  يف حــني و  - ٥
علـى حنـو   جهـزة  والقضائي، فإن مثة عددا من املعوقات املؤسسية اليت حتول دون عمـل هـذه األ             

ويشرف املرشـد األعلـى، وهـو حاليـا آيـة       .وحتد من قدرهتا على محاية حقوق اإلنسان      مستقل  
ــى األ   ــي خــامينئي، عل ــزةاهللا عل ــجه ــشريعية التنفيذي ــضائية والت ــن املؤ ة والق ــا م ســسات  وغريه

وهــــذا النظــــام تعــــززه شــــبكة اجملــــالس   ).١٢، الفقــــرة E/CN.4/2006/61/Add.3(الرئيــــسية 
 يف التقريـر   وصـفه  القـضائي الـوارد   اجلهاز  وباإلضافة إىل    .االستشارية اليت ينص عليها الدستور    

 ١٧٤وتنص املـادة     . عدة آليات مؤسسية أخرى تتيح فرص االنتصاف للمواطن         هناك السابق،
 شرفتـ وشـراف رئـيس اجلهـاز القـضائي         ختضع إل على إنشاء مفتشية عامة وطنية      من الدستور   

والتنفيـذ الـصحيح للقـوانني يف اهليئـات اإلداريـة للحكومـة وأفيـد بأهنـا          األمـور   على ُحسن سري    
أيـضا  لجهـاز التـشريعي      مـن الدسـتور، ميكـن ل       ٩٠ومبوجب املـادة    .  الشكاوى الفردية  نظر يف ت

 نفـسه وعمـل     هـاز التـشريعي    اليت يقدمها اجلمهـور ضـد عمـل اجل        أن ينظر يف الشكاوى اخلطية    
 مؤســسات شــبه هنــاك ،وباإلضــافة إىل ذلــك.  التنفيــذي والقــضائي، وأن حيقــق فيهــاهــازيناجل

عـالوة  و. قضائية منها جمالس التحكيم وتسوية املنازعات اليت تبـّت يف عـدد كـبري مـن القـضايا                 
غــري ، هــي هيئــة ١٩٩٦نــسان، املنــشأة يف عــام ذلــك، فــإن اللجنــة اإلســالمية حلقــوق اإلعلــى 

مؤسـسة  ك مركـز متثيلـي      وليس لدى هذه اهليئـة    . ترصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد     حكومية  
جلنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان    أن وطنيــة، كمــا 

عمــل املؤســسات الوطنيــة بوصــفها هيئــة متتثــل ملبــادئ بــاريس املتــصلة مبركــز و  تعتــرف هبــا  مل
ذلك، أنشأت مجهورية إيران اإلسالمية مركـزا حلقـوق اإلنـسان،           فضالً عن   و .حلقوق اإلنسان 

فيمـا يتعلـق    اهليئـات احلكوميـة     بـني   تنـسيق   ال، لتيـسري التعـاون الـدويل و       ةالقـضائي طة  سللـ لخيضع  
  .ل حقوق اإلنسانمبسائ
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  ةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي  - اثالث  
عقـد  الكما أشرُت يف تقريري السابق، حققـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى مـدى            - ٦

والثقافيــة رغــم التباينــات الــيت    مكاســب يف جمــال احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة     املاضــي 
ــاطق األقــل منــواً     مــا ــورة عــام   .زالــت قائمــة بــني املراكــز احلــضرية واملن ــذ ث ــع ١٩٧٩ومن ، تتب

 علـى   تركيـزاً كـبرياً   تركز   اليت    اجتماعية حمورها القيم اإلسالمية    -صادية  احلكومة سياسات اقت  
ووفقــا لبيانــات البنــك الــدويل، فــإن مؤشــرات الــصحة . إعــادة توزيــع الثــروة واحلــد مــن الفقــر

  .)٣(والتعليم يف البلد هي من بني األفضل يف املنطقة
حقـــوق االقتـــصادية ومـــع أن مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية طـــرف يف العهـــد الـــدويل لل  - ٧

ر إىل اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ريــواالجتماعيــة والثقافيــة، فإهنــا مل تقــدم أي تق
ويف ذلك العام، أثارت اللجنة شواغل بشأن معاملـة األقليـات والتمييـز ضـد               . ١٩٩٣منذ عام   

  .)E/C.12/1993/7(املرأة والتشريعات والسياسات املتعلقة باحلرية الثقافية 
عـن مجهوريـة     ٢٠٠٧لعـام   وحسب أحدث البيانات املتاحة يف تقريـر التنميـة البـشرية              - ٨

 ٠,٧٥٩ إىل ١٩٩١ يف عـام   ٠,٦٤٩مـن   لبلد  لتنمية البشرية ل  ادليل  ارتفع  ،  )٤(إيران اإلسالمية 
ــدخل   دىل حــاالرتفــاع إوبــني هــذا  . ٢٠٠٥يف عــام  ــادات يف نــصيب الفــرد مــن ال  كــبري الزي

ــسبة كــبرية   ــة  وختــصيص ن ــة العامــة لألنــشطة االجتماعي اســتعراض ألداء حــسب و .مــن امليزاني
ن النــسبة ، فــإجهودهــا لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةمــن حيــث مجهوريــة إيــران اإلســالمية 

 يف املائـة    ٠,٩املئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحـد يف اليـوم قـد اخنفـضت مـن                   
؛ كما اخنفضت النـسبة املئويـة للـذين يعيـشون بأقـل             ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٠,٢ إىل   ١٩٩٩عام  

  .٢٠٠٥ يف املائة عام ٣,١ إىل ١٩٩٩ يف املائة عام ٧,٣من دوالرين يف اليوم من 
ــد   - ٩ ــوأفي ــسنوات األخــرية نتيجــة ارتفــاع معــدل      ب ــاء ال أن هــذه االجتاهــات تباطــأت أثن

الدولـة عـوض    املقدم من   م  دعال مع أن    أسعار االستهالك وما طرأ من زيادات على       )٥(التضخم
ــل عــن  ــك العوام ــا تل ــة     .  إىل حــد م ــاً شــامالً للحماي ــران اإلســالمية نظام ــة إي وتعتمــد مجهوري

التدريب واملساعدة يف البحث عن العمل، والتأمني الـصحي، والتـأمني ضـد             يشمل  االجتماعية  
سـالمية،  ويستفيد نصف الفقراء يف مجهوريـة إيـران اإل         .البطالة، ومعاشات العجز والشيخوخة   

__________ 
  .٢٠٠٩يونيه /، حزيرانمجهورية إيران اإلسالميةلبنك الدويل، تقرير قطري موجز عن ا  )٣(  
عــّد هــذا التقريــر بــشكل مــشترك برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وهيئــة اإلدارة والتخطــيط يف مجهوريــة إيــران  أ  )٤(  

  .اإلسالمية ولكنه مل ُينشر بعد
حيـث ارتفعـت مـن نـسبة     ، ٢٠٠٨ يف املائة يف أواخر عام ٣٠لتضخم حسب املصادر اإلعالمية، بلغت نسبة  ا    )٥(  

  .بداية العاماملسجلة يف  يف املائة ٢٠
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أسـرة معيـشية، مـن املـساعدة احلكوميـة، والـربامج            مليـون    ١,٥ ماليني نـسمة أو      ٤,٥أي حنو   
 اإلنفـاق احلكـومي ومـن       احلد من غري أنه قد جرى     . )٣(اخلريية أو غريها من الربامج غري الرحبية      

يف  ٨٠الربامج االجتماعية بسبب تراجع اإليرادات نتيجة اخنفاض أسعار النفط؛ ذلـك أن حنـو               
إذا كانـت    ويتـساءل البنـك الـدويل أيـضا عمـا          .)٦(ت احلكومـة تـأيت مـن الطاقـة        إيرادااملائة من   

علـى  تـستهدف   الربامج االجتماعية، وال سيما توفري الطاقة واألدوية واملواد الغذائية األساسية،           
انــت  املاليــة والــربامج االجتماعيــة كاتوجتــدر اإلشــارة إىل أن الــسياس .)٣(لفقــراءاحنــو كــاٍف 

  .٢٠٠٩ االنتخابية الرئاسية لعام موضوع مناقشات عامة نشطة بني االقتصاديني أثناء احلملة
وكما ورد سـابقاً، حققـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية نتـائج تـنم عـن حتـسن كـبري يف                         - ١٠

، وتوسـيع نطـاق الفـرص    قيـد ة إىل زيـادة معـدالت ال  يـ وترمي السياسات احلكوم   .قطاع التعليم 
د وتقلـيص الفجـوات بـني اجلنـسني يف مجيـع            شمل املناطق األكثـر فقـرا يف البلـ        ييث  حبالتعليمية  

 يف  ٨٥مـن   مطـردة   وسجل صايف نسبة االلتحاق باملـدارس االبتدائيـة زيـادة            .مستويات التعليم 
واخنفــضت معــدالت التــسرب مــن    . ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام  ٩٨ إىل ١٩٩٠املائــة يف عــام  

كمــا ســجلت   . يف املائــة أثنــاء الفتــرة نفــسها   ٦,٦ املائــة إىل  يف١٣املــدارس االبتدائيــة مــن   
ــن       ــة م ــة العمري ــة يف أوســاط الفئ ــالقراءة والكتاب ــام ب ــاً  ٢٤ إىل ١٥معــدالت اإلمل ــا ارتفاع  عام

 يف ٨١,١ يف املائـة للـذكور ونـسبة         ٩٢,٢ارتفعـت مـن نـسبة       فواجتهت تدرجييا حنـو التكـافؤ،       
. ٢٠٠٥ يف املائـــة علـــى التـــوايل يف عـــام  ٩٦,٧ و ٩٨,١ إىل ١٩٩٠املائـــة لإلنـــاث يف عـــام 

تزال مجهوريـة    وال .)٣(األوىل املرحلة اجلامعية وحاليا، يبلغ عدد النساء ضعف عدد الرجال يف         
إيران اإلسـالمية تواجـه حتـديات يف التعامـل مـع الزيـادة الكـبرية يف الـسكان يف سـن الدراسـة،                        

وُيتــوخى مــن اخلطــة  .ضــمان جــودة التعلــيموتــوفري التــسهيالت الكافيــة يف املنــاطق الريفيــة، و 
 ،اإلمنائية اخلمسية الرابعة حتسني نوعية التعليم على مجيـع املـستويات، وإصـالح منـاهج التعلـيم                

  . املوجه حنو سوق العملوتطوير التدريب املهين
 بنـسبة عـرض اليـد العاملـة    زداد يثّل حتدياً هاماً تواجهه احلكومة، إذ العمالة متزال توال    - ١١
وتعـد البطالـة يف أوسـاط     . مـن البـاحثني عـن عمـل سـنوياً     ٨٠٠ ٠٠٠ يف املائة، أي ما ميثـل        ٤

 ٤٠,٦ إىل ١٩٩٦ يف املائـة يف عـام    ٢٦,٨مـن   تها  ارتفعـت نـسب   ؛ إذ   النساء مشكلة حادة جداً   
  .٢٠٠١يف املائة يف عام 

يـة الـصحية   أما يف ميدان الصحة، فإن توسـيع املرافـق الـصحية، وال سـيما مرافـق الرعا                 - ١٢
 عامــاً للرجــال ٦٤,٨ذي ارتفــع مــن األوليــة، أدى إىل حتــسن كــبري يف معــدل العمــر املتوقــع الــ

. ٢٠٠٤ علـى التـوايل يف عـام    ا عامـ ٧٢,٨ و ٧٠,٥ إىل ١٩٩١ للنساء يف عام ا عام ٦٥,٨ و
__________ 

  )٦(  The Economist, “An Axis in need of oiling”, 23 October 2008.  
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 ١٩٩١ والدة يف عـام      ١ ٠٠٠ لكـل    ٤٤كما اخنفض معدل الوفيـات دون سـن اخلامـسة مـن             
 بـسبب  نفاسـية وفيات الالواخنفض كذلك معدل . ٢٠٠١ والدة يف عام    ١ ٠٠٠ لكل   ٣٦إىل  

ــاء الــوالدة مــن   ــاء الفتــرة ذاهتــا  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٣٧ إىل ٥٤مــضاعفات أثن  . مولــود حــي أثن
 يف ٩٧,٣لتقـارب  هـرة  مموظفـون صـحيون    وازدادت نسبة حاالت الوالدة اليت يشرف عليها        

 األولية، فإن النتـائج الـصحية يف املنـاطق الريفيـة            ونتيجة إلعطاء األولوية للرعاية الصحية    . املائة
  .)٣(تكاد تكون مساوية للنتائج اليت حتققت يف املناطق احلضرية

ففيمـا يتعلـق   . مـن التفـاوت بـني املنـاطق      قـدر أكـرب     بيد أنه يف قطاعات أخـرى، هنـاك           - ١٣
 .وأقـل األقـاليم منـواً      يف املائـة بـني أكثـر         ٢بدليل التنمية البشرية، هناك فجوة تزيد نسبتها على         

فر فـرص للعمـل،     اويبدو أن حدوثها يف األساس يعزى إىل تباينات يف الدخل ناجتة عن عدم تو             
لت جِّكمــا ُســ .األمــر الــذي يــسهم بــدوره يف اهلجــرة الداخليــة مــن املنــاطق الريفيــة إىل املــدن  

ومل تتـوفر بيانـات    ).و وا-يرد حتليلها مبزيٍد من التفصيل يف الفرع رابعا   (تباينات بني اجلنسني    
وقـد أعربـت جلنـة       .مفصلة عن األقليات على الرغم مما أفيـد عـن التمييـز ضـد الطائفـة البهائيـة                 

احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وجلنـة اخلـرباء املعنيـة بتطبيـق االتفاقـات والتوصـيات                  
يف الـسابق   إلجـراءات اخلاصـة     واجلهات املكلفة بواليات يف إطـار ا      التابعة ملنظمة العمل الدولية     

  .الصددذلك عن شواغل يف 
  

  احلقوق املدنية والسياسية  –رابعا   
ــران   - ١٤ ــذ حزيـ ــ/منـ ــة     ٢٠٠٨ هيونيـ ــوق املدنيـ ــال احلقـ ــلبية يف جمـ ــورات سـ ــدثت تطـ ، حـ

وواصــل الناشــطون احملليــون يف جمــال حقــوق اإلنــسان العمــل هبمــة علــى التوعيــة     .والــسياسية
وتعليقـات إعالميـة    جـدال عـام     دت احلملـة االنتخابيـة حـصول        بقضايا حقـوق اإلنـسان، وشـه      

ــاق  ــيت         .واســعة النط ــسان ال ــوق اإلن ــهاكات حق ــادة يف انت ــضاً زي ــام شــهد أي ــذا الع ــري أن ه غ
الناشــطة، اجملموعــات اســتهدفت النــساء وطــالب اجلامعــات واملدرســني والعمــال وغريهــم مــن 

ف اجملموعـات العرقيـة وجمموعـات       أعـضاء مـن خمتلـ     تعّرض  و. سيما يف أعقاب االنتخابات    وال
كمـا عانـت وسـائط اإلعـالم         .الضـطهاد للمضايقات والعنف، ويف بعض احلـاالت،       لاألقليات  

 إصدار بعض املنشورات وُحجبـت بعـض املواقـع          جرى تعليق املستقلة من قيود مشددة، حيث      
 للتواصـل   كما فرضت السلطات قيودا على رسائل اهلاتف احملمول واملواقـع الـشبكية           . الشبكية

  .االجتماعي اليت أصبحت أداة هامة يف احتجاجات املعارضة
عقوبة اإلعدام تطبق على نطاق واسـع، مبـا يف ذلـك علـى األحـداث يف بعـض                   ظلت  و  - ١٥

إعـدام علـين،   حـاالت  وكان هناك على األقل بعض حاالت إعـدام بواسـطة الـرجم و         . احلاالت
كمــا أفيــد  .لحــد مــن هــذه املمارســات  الــيت اختــذهتا الــسلطات ل طــواتوذلــك علــى رغــم اخل 
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 بتـر لألطـراف وجلـد وحـوادث وفـاة وانتحـار مـشبوهة يف صـفوف                 تعذيب و  حبدوث حاالت 
وتوجز الفروع التالية املعلومات املتاحة بشأن كـل الـشواغل احملـددة    . السجناء أثناء احتجازهم 

  .٦٣/١٩١بصدد هذه املواضيع يف قرار اجلمعية العامة 
  

 يف جمال حقوق اإلنسان منذ االنتخاباتملستجدة االتطورات   -ألف   
 نــشطة اشــتملت علــى مناقــشات مفتوحــة محلــة، وبعــد ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٢يف   - ١٦

لت شـكَّ و. وحامسة، توجـه النـاخبون اإليرانيـون إىل صـناديق االقتـراع النتخـاب رئـيس جديـد                 
ة للحيويـة والديناميـة الـيت تتـسم         عالمة إجيابي وبعدها  املناقشات العلنية املعقودة قبل االنتخابات      

هبا احلياة املدنية والسياسية يف مجهورية إيران اإلسـالمية، ولكـن أسـلوب تعامـل الـسلطات مـع                 
االجتمـاع   احتـرام حريـة التعـبري، وحريـة          بـشأن االحتجاجات اليت تلت االنتخابات أثار القلـق        

ملظـاهرات، وطريقـة    أثنـاء ا  حفظ األمـن    لقوة يف   الشرطة ل تكوين اجلمعيات، واستخدام    حرية  و
 .اإلجراءات القانونية الواجبةما مت اتباعه بشأهنم يف معاملة احملتجزين و

، بعد إعالن فوز الرئيس حممود أمحدي جناد، أُفيد بـأن           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥يف  و  - ١٧
عشرات األلوف من مؤيدي املرشحني اآلخرين خرجوا إىل الـشوارع لالحتجـاج علـى نتيجـة                

واندلع العنـف يف هنايـة املظـاهرات وأفـاد التليفزيـون الـوطين اإليـراين بوفـاة سـبعة                    . اباتاالنتخ
وحـث  . أخـرى مـن البلـد   حنـاء  وأشار عدد مـن التقـارير إىل حـدوث مظـاهرات يف أ      . أشخاص

اإلرادة احلقيقية للـشعب    تتجلى  األمني العام، يف تعليقات أدىل هبا للصحافة، على أنه ينبغي أن            
وطلــب آيــة اهللا علــي خــامينئي،   .)٧(قــصى قــدر مــن الــشفافية والعــدل واملوضــوعية  اإليــراين بأ

املرشد األعلى جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية، مـن مجيـع اجملموعـات واملرشـحني أن يقبلـوا نتـائج                     
وقـد   .االنتخابات، وإن وجدت أى اعتراضات، أن يسلكوا القنوات القانونية لرفـع الـشكاوى      

لنظــر يف ملواصــلة ا أيــام خبمــسة أيــام ١٠لــشكاوى ومــدهتا التلقــي  ة األوليــفتــرةالجــرى متديــد 
بعد ذلك بأنه لن جيري إلغاء االنتخابات ولكن سيعاد عـّد           األوصياء  وحكم جملس   . الشكاوى

  . املرشحون الرئاسيون يف النتائج فيهاطعناليت ناطق املاألصوات يف 
يف  )٨( املـستقلني  مـم املتحـدة   ألاخـرباء   من   مخسة، أعرب   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩يف    - ١٨

 ة التعـسفي  تاملفـرط للقـوة، واالعتقـاال     الـشرطة   عن القلـق الـشديد إزاء اسـتخدام         بيان صحفي   
__________ 

  )٧(  http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=1299 .   ــى ــة علـــ ــسلطات اإليرانيـــ ــت الـــ ــاتاحتجـــ  مالحظـــ
  .العام نياألم

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واملقرر اخلـاص          مقرر -  رئيس :كانوااخلرباء اخلمسة حلقوق اإلنسان       )٨(  
املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعـدام التعـسفي؛ واملقـرر اخلـاص                   

 والتعـبري؛ واملقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                   املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي        
  .املدافعني عن حقوق اإلنسانحبالة  ة املعنية اخلاصةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واملقرر
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 االشـتباكات إال أن   سـلمية إىل حـد كـبري        كانـت   والحظـوا أن االحتجاجـات      . القتلحاالت  و
قـرر اخلـاص    املوأعـرب   .  عديـدين  أفرادمقتل وجرح واعتقال    إىل  أدت  العنيفة مع قوات األمن     

 عـن القلـق البـالغ مـن أن تـشكِّل االعتقـاالت              املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري        
املفـرط للقـوة ضـد مؤيـدي املعارضـة حماولـة مباشـرة لكبـت حريـة             الـشرطة   األخرية واستخدام   

 لتعـسفي لفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز ا        مقـرر ا   - وأبـرز رئـيس   . االجتماع والتعـبري يف البلـد     
مـن حريتـه   أال حيـرم  احلكومة اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان حـق كـل إنـسان يف                واجب  

 .عادلة أمام حمكمة مستقلة وحمايدةحماكمة على أن حيصل بشكل تعسفي ويف 

، أصـــدرت مفوضـــة األمـــم املتحـــدة الـــسامية حلقـــوق ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٩يف   - ١٩
بوقوع عدد متزايد مـن     اليت تفيد   ت فيه عن قلقها إزاء التقارير       بياناً صحفياً أعرب   أيضاً   اإلنسان

 بـصورة غـري     لقـوة املفرطـة   امـع القـانون، وباحتمـال اسـتخدام         ماشـى   االعتقاالت الـيت قـد ال تت      
أعـضاء  علـى يـد     وأعربت عـن قلقهـا بـصفة خاصـة إزاء اإلفـادة بوقـوع أعمـال عنـف                   . قانونية

 تاامليليــشيفــراد عــدم جلــوء أملــسؤولة عــن كفالــة هــي ا احلكومــة نميليــشيا الباســيج، مــضيفة أ
 .ووكاالت إنفاذ القانون النظامية إىل ارتكاب أعمال عنف غري قانونية

ــها مفوضــة األمــم املتحــدة     و  - ٢٠ ــة علــى الــشواغل الــيت أعربــت عن ردت احلكومــة اإليراني
أدلـوا  بالتـصويت   ئـة ممـن هلـم احلـق         ا يف امل  ٨٥باإلفادة بأن ما يزيد عن       السامية حلقوق اإلنسان  

ي لــصاحل مرشــحيهم، وأن املرشــحني األربعــة مجــيعهم أُْعطُــوا  ِملْبأصــواهتم يف جــو هــادئ وسـِـ 
إىل  ا احلكومة اإليرانيـة أيـض   ونوهت. سياساهتم وخططهم عرب اإلذاعة والتلفزيون    لعرض   افرص

مـة  ئالنتخابـات واختـذ اإلجـراءات املال      استعرض الـشكاوى املقدمـة بـشأن ا       األوصياء  أن جملس   
ئة من بطاقات االقتراع يف منـاطق معينـة أو بـصورة عـشوائية، وأنـه أكـد         ا يف امل  ١٠إلعادة عّد   

 .نتائج االنتخابات اأخري

قـوات األمـن ملنـع االحتجاجـات أو لفـضها، اسـتمر          الـيت اختـذهتا     بالرغم مـن التـدابري      و  - ٢١
أحنـاء  مجيـع   ة شـىت يف     حاشـد جتمعـات   من املوطنني اإليـرانيني يف االشـتراك يف         اآلالف  عشرات  

، لقيـت نـدا آقـا سـلطان، وهـى           ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٠ويف   .طهران على مـدى عـدة أيـام       
وقـد  . شابة كانت بصحبة مدرِّسها، مصرعها بطلق ناري يف الـصدر أثنـاء مظـاهرة يف طهـران                

  هذا احلادث اهتماماً واسعاً على الصعيد العاملي بعد تداوله على نطاق واسـع علـى شـبكة                 يلق
الظــروف الــيت أحاطــت مبــصرعها وتفيــد بــأن القــضية قيــد   يف الــسلطات شكك وتــ. اإلنترنــت
  أن إالالـيت وقعـت أثنـاء االحتجاجـات    خلـسائر البـشرية    اعـدد   لدقيق  قياس  وال يوجد   . التحقيق
 شخص على األقل قتلوا وأصـيب كـثريون آخـرون أثنـاء     ٢٠ ذكرت أن    إعالمية عديدة تقارير  

 . املظاهرات
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مواقعهـا الـشبكية    بـأن   ازدياد االحتجاجات، أفادت منافذ إعالمية أجنبية عديـدة         مع  و  - ٢٢
قيوداً جديدة تشترط حصول الـصحفيني علـى إذن   فرضت  وبأن السلطات اإليرانية    قد أغلقت   

وُمنِــع الــصحفيون أيــضاً مــن حــضور أي .  لتغطيــة أي حــدثهصــريح قبــل اخلــروج مــن مكتبــ
ــا    ــأذون هب ــري م ــاهرات غ ــسلط . مظ ــع    وســعت ال ــتخدام مواق ــف اس ــضاً إىل وق التواصــل ات أي

ــيت اســُتخِدَمت يف      ــشبكية ال ــع ال ــا مــن املواق ــة  بــث معلومــات و االجتمــاعي وغريه صــور مرئي
 .لالحتجاجات على الصعيد العاملي

يونيه، أصـدر األمـني العـام بيانـاً أعـرب فيـه عـن اسـتيائه مـن العنـف                     / حزيران ٢٢يف  و  - ٢٣
أدى إىل وقـوع خـسائر يف       ممـا   ضد املـدنيني،    القوة   استخدام   بعد االنتخابات، وخباصة  احلاصل  

، وخباصـة   األساسـية  ودعا السلطات إىل احترام احلقـوق املدنيـة والـسياسية         . األرواح وإصابات 
ــة اإلعــالم     ــة االجتمــاع، وحري ــبري، وحري ــة التع ــا إىل  .حري ــاالت  الوقــف ودع ــوري لالعتق الف

اإلرادة الدميقراطيـة لـشعب     حتتـرم   ن أملـه بـأن      والتهديدات واستخدام القوة، وكرر اإلعراب ع     
وحــث احلكومــة واملعارضــة علــى حــل االختالفــات  . مجهوريــة إيــران اإلســالمية احترامــاً تامــاً 

يونيـه، صــرح  / حزيـران ٢٣ويف . لمي عــن طريـق احلـوار والوسـائل القانونيــة   بينـهما بـشكل سِـ   
 .لعام باسم وزارة اخلارجية اإليرانية برفضه لبيان األمني امتحدث

اإلجـراءات اخلاصـة    ات يف إطـار     ت، وقَّع عدد من املكلّفني بوالي     يف أعقاب االنتخابا  و  - ٢٤
نـشطاء  ئـات مـن     ملنداءات عمل عاجلـة عديـدة بـشأن االعتقـال واالحتجـاز التعـسفي املزعـوم                 

يد الـشرطة اإليرانيـة، وقـوات األمـن،         على  وُزِعم أن االعتقاالت جرت     .  واملتظاهرين املعارضة
. دين أثناء املظـاهرات أو يف املـساكن اخلاصـة         املزي  الباالستخبارات  سيج، وضباط   ايشا الب وميل

ألشـخاص الـذين اعُتِقلـوا ُحرمـوا مـن إجـراء أي اتـصال بـأفراد         مـن ا وأُفيد بأن الغالبية العظمى    
 .م ومل ُيتح هلم الوصول إىل حمامأسره

بيانـاً   )٩(اإلجـراءات اخلاصـة    طـار ات يف إ  يوليه، أصدر سـتة مكلّفـني بواليـ       /ز متو ٧يف  و  - ٢٥
 أن مئـات   إىل املقـررون ونـوَّه . مشتركاً أعربوا فيـه عـن القلـق البـالغ إزاء االعتقـاالت اجلماعيـة           

األشخاص، مبن فيهم مدافعون عن حقوق اإلنسان، وصـحفيون وطلبـة ورجـال ديـن ومؤيـدو                 
سـيج، وأنـه   اميليـشا الب فراد املعارضة، أصيبوا واعُتِقلوا بعد وقوع اشتباكات مع قوات األمن وأ 

ــذ  ــران١٢من ــه، لقــ / حزي ــات آخــر    ا شخــص٢٠ ييوني ــل مــصرعهم وأصــيب مئ ــى األق ن و عل
إصابات خطرية خالل االشتباكات مـع قـوات األمـن الـيت ُزِعـم أهنـا اسـتخدمت ذخـرية حيـة                      ب

وكـرر اخلـرباء الـستة اإلعـراب عـن قلقهـم البـالغ إزاء               .  احملـتجني  ورصاصات مطاطية يف تفريق   
__________ 

 الفريـق  مقـرر  - إىل رئـيس ، باإلضـافة   الواردة أعـاله ٨احلاشية اخلرباء الستة حلقوق اإلنسان هم املذكورون يف    )٩(  
  .العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
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لقـوة املفرطـة وإسـاءة      لـشرطة ل  فادات بوقوع حاالت قتل، واعتقاالت مستمرة، واستخدام ا       اإل
وحث اخلرباء حكومة مجهورية إيران اإلسالمية بشدة على الوفـاء بالتزاماهتـا          . معاملة احملتجزين 

  .ماية حقوق اإلنسان يف البلدحبمبوجب القانون الدويل 

ــراوح بــني  باهتامــات متــهم ١٠٠أغــسطس، بــدأت حماكمــة حنــو  / آب١يف و  - ٢٦  شــىت تت
األمـــن الـــوطين، مبـــا يتنـــاىف واالشـــتراك يف االضـــطرابات، وقيـــادة أعمـــال الـــشغب، والعمـــل  

جمموعـات  عالقـات مـع     إقامة  والعامة واحلكومية،   املمتلكات  واإلخالل بالنظام العام، وإتالف     
 .معادية للثورة

االنتهاء من مجيع القضايا املتبقيـة      ي ب أمرا توجيهيا يقض   ةالقضائيالسلطة  أصدر رئيس   و  - ٢٧
ــَزم  ٢٠٠٩أغــسطس /يف آب حيــث اســتمرت احملاكمــات يف شــهر  األمــر  اذهلــ؛ بيــد أنــه مل ُيلَت
أنـه نتيجـة لتقريـر فريـق التفتـيش       إىل   الـسلطات اإليرانيـة أيـضاً        ونوَّهـت . ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول

كـــز اعتقـــال لعـــدم تـــوافر  املكـــوَّن مـــن كبـــار املـــسؤولني مبكتـــب املرشـــد األعلـــى، أُغِلـــق مر  
 .الطبية والصحية الكافيةاالحتياجات 

ـــ  / آب١٣يف و  - ٢٨ ــة مكلّفــــني بواليـ ــارأغــــسطس، أعــــرب ثالثــ ــراءات ات يف إطــ  اإلجــ
ــارير    )١٠(اخلاصــة ــالغ إزاء تق ــق الب ــد بعــن القل لتعــذيب واالســتجوابات  لتعــرُّض احملتجــزين  تفي

ن مـن بـني املتـهمني حمـامون،         إثالثـة   وقـال اخلـرباء ال    . القاسية من أجل احلصول على اعترافـات      
 أعــضاء املعارضــة الــذين فــضالً عــنوصــحفيون، وغريهــم مــن املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان، 

 .يف أعقاب االنتخابات الرئاسيةاحتجوا 

التعــذيب وضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، مبــا يف   -باء   
 ذلك اجللـد وبتر األطراف

 مـن دسـتور مجهوريـة إيـران اإلسـالمية حتظـر التعـذيب، فقـد قوبلـت                ٣٨مع أن املادة      - ٢٩
البلـد حنـو التـصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                    الـيت اختـذها     طوات  اخل

 بـالرفض مـن جانـب جملـس         ٢٠٠٢املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة يف عـام             
  .)١١(هذا الرفض هو التضارب اجللي مع األحكام واملبادئ اإلسالميةمرد  الوصاية، وقيل إن

__________ 
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن ضـروب    ، ونائب رئيس الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        )١٠(  

  .املدافعني عن حقوق اإلنسانحبالة ية املقررة اخلاصة املعنواملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
 فيـه،   إيـران طـرف    الـذي    ،العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          من   ٧املادة  القانون الدويل العريف أيضاً و    إن    )١١(  

  .التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةحيظران 
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سألة التعـذيب وغـريه   مبـ  املعـين  أرسل املقـرر اخلـاص   ،٢٠٠٨يونيه /منذ شهر حزيران  و  - ٣٠
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مراسالت عديـدة إىل الـسلطات       

 مــن  ذلــكتعــذيب وغــريحــاالت  تلقيهــا بــشأن جــرىدعــاءات خطــرية اإليرانيــة فيمــا يتعلــق با
، أرسـل   ٢٠٠٨أغسطس  /يف آب و. ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

نـه  إاملقرر اخلاص رساليت ادعاء منفصلتني بشأن الزعم بتعذيب مهدي حنفي، وهو طالب قيل              
يعقـوب  ويف بعـد ذلـك متـأثراً بإصـابات يف املـخ،             ُضرَِب أثناء احتجـاز ضـباط الـشرطة لـه وتـو           

 يتمهرهنــاد، وهــو صــحفي وناشــط يعمــل يف الــدفاع عــن الثقافــة واحلقــوق املدنيــة اتُّهِــم بتــهم   
 / آب٤، وأُعــِدم بعــد ذلــك يف )الفــساد يف األرض (ألرضيف ااملفــسد و) معــاداة اهللا(احملــارب 
 / شـباط  ١٥يف  وجهـه   ،  بقسـا وكان الـسيد مهرهنـاد موضـوع نـداء عاجـل            . ٢٠٠٨أغسطس  

 التعـذيب واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين حبالـة               املعـين مبـسألة    املقـرر اخلـاص      ٢٠٠٨فرباير  
أن حتقيـــق الطـــب الـــشرعي بـــوأفـــادت الـــسلطات اإليرانيـــة  .املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان

تـصاف   القضية ال تـزال مفتوحـة وسـبل االن         وبأنيستدل على ظروف مريبة يف وفاة حنفي،         مل
يف أنـشطة إرهابيـة يف منطقـة    اشـترك   بـأن الـسيد مهرهنـاد      تأفـاد كما  . مل ُتستنفَذ بعد  القانوين  
 .بلوشستان - سيستان

نـداء العاجـل أثنـاء الفتـرة        الوقَّع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عدداً من رسائل          و  - ٣١
رمـان مـن النـوم، والـضرب،         احل مـن بينـها    ، من أساليب التعـذيب املختلفـة      اًعددذكر  و. نفسها

ومـن بـني األفـراد      . صحيةالـ رعايـة   الواألوضاع املُجهِدة، وعدم إتاحة احلـصول علـى خـدمات           
حفيون جمموعـــات طلبـــة وجمموعـــات دينيـــة وصـــيف  تعرضـــهم هلـــذه املعاملـــة أعـــضاء املزعــوم 

حتــادات، ونــشطاء اجتمــاعيون، وأفــراد  اال محــالت ومنظمــو ومــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان 
فئــات ومنــها   األقليــاتجمموعــاتمرتبطــون مبختلــف بــوا جــرائم وهــم أحــداث، وأفــراد  ارتك
 .السكان اإليرانيني واألكراد من نيذربيجانيواأل نيالبهائي

 ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١٨ يف   الأصدر املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب نـداء عـاج             و  - ٣٢
فـارزاد  : كرديـة وهـم  إثنيـة  ن أصـول    ثالثـة مـ   أهنـا صـدرت حبـق       إلعدام اليت أفيد    ابشأن أحكام   

ووفقـاً للمعلومـات    . ، وعلي حيدريان، وفرهـد فـاكيلي      )ندويعرف أيضاً باسم سيامَ   (كامنجار  
ــاة،  ــى املتلق ــوزارة  ألق ــسؤولون ب ــى   م ــران يف   االســتخبارات القــبض عل ــة يف طه الرجــال الثالث

االنفـرادي  قيـد احلـبس     فارزاد كامنجـار بعـد ذلـك        ووضع  . ٢٠٠٦أغسطس  /يوليه وآب /متوز
ــُت ــب ــشاه وســانانداج       صل هم تت ــها كرمن ــن بين ــة، م ــاكن املختلف ــن األم ــسلة م باإلرهــاب يف سل

ــد،      . وطهــران ــها الــضرب، واجلل ــه تعــرض للتعــذيب بطــرق مــن بين ــاء احتجــازه، ُزِعــم أن وأثن
ونتيجة للمعاملة اليت تعرَّض هلا، لـزَِم نقلـه مـرتني إىل عيـادات              . للصدمات الكهربائية تعرُّض  وال
وكذَّبت السلطات اإليرانية ادعاءات التعذيب يف معظم هـذه احلـاالت وأجابـت بـأن               . سجنال
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ــات عادلــة أجريــت و   ــر الــسلطات لعقوبــة بتــر     .  متناســبةصــدرت أحكــام حماكم ورغــم تربي
باعتبارمها عقوبتني مستمدتني من الشريعة اإلسالمية، فإهنما ما زالتـا          والعقاب البدين   األطراف  

 .مدعاة للقلق
  

 عقوبة اإلعدام وحاالت اإلعدام العلين  - جيم  
يف البلدان الـيت مل تلـغِ عقوبـة اإلعـدام، قـد ُيحكَـم باإلعـدام فقـط يف حـاالت اجلـرائم                     - ٣٣

ارتــأت اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان أن أشــد  وقــد  .)١٢(الــشديدة اخلطــورة وفقــاً للقــانون
تل الذي يسفر عـن إزهـاق لـألرواح         اجلرائم خطورة هي اليت ميكن أن يثبت فيها وجود نية الق          

 .هذه الفئةيف جتار هبا ال تندرج بصورة أولية الباملخدرات وااملتصلة وأن اجلرائم 

ض عقوبـة اإلعـدام علـى جـرائم معينـة ُتـصنف يف              فـرَ ُتيف مجهورية إيـران اإلسـالمية،       و  - ٣٤
ــا وســفاح احملــارم واالغتــصاب وارتكــاب الــشخص غــري امل      ــشمل الزن ــزوج إطــار احلــدود وت ت

الفاحشة للمرة الرابعة وشرب الكحول للمرة الثالثـة واللـواط وممارسـة رجـال لـسلوك جنـسي                 
ــسلم          ــة، وارتكــاب رجــل غــري م ــرة الرابع ــسحاق للم ــة، وممارســة ال ــرة الرابع ــالج للم دون إي

وعـالوة علـى ذلـك،      . الفاحشة مع امرأة مسلمة وقذف احملصن بالزنا أو اللـواط للمـرة الرابعـة             
ــق   ــاداة اهللا     ميكــن تطبي ــق مبع ــى جــرائم تتعل ــدام عل ــة اإلع ــساد يف األرض ) احملــارب(عقوب والف

ويف إطـار فئـة اجلـرائم الـيت     . على أهنا واحدة من العقوبات األربـع احملتملـة      ) املفسد يف األرض  (
 مـن قـانون     ٥١٣املادة  (“ شامت الرسول ”ُيطبق عليها التعذير، ميكن فرض عقوبة اإلعدام على         

ميكــن تطبيقهــا علــى جــرائم مثــل هتريــب املخــدرات أو االجتــار هبــا أو القتــل  كمــا ). العقوبــات
 .أو التجسس أو على جرائم هتدد األمن القوميالعمد 

ن التقــارير مــن شــىت املــصادر بــشأن  تلقــت آليــة اإلجــراءات اخلاصــة عــدداً كــبرياً مــ  و  - ٣٥
ق مــن  أن التحقُّــومــع. جتــار هبــاالواباملخــدرات صل أشــخاص ُزِعــم إعــدامهم نتيجــة جــرائم تتــ

 فـإن البيانـات     ل، مستحي رمجيع املعلومات اليت تلقتها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أم         
 .قلقإىل التبني بالفعل اجتاهاً يدعو 

 ةالقـضائي الـسلطة  كما يتبيَّن من التقرير الـسابق لألمـني العـام، أعلـن املتحـدث باسـم        و  - ٣٦
، أصـدر   الـسلطة القـضائية    أن آيـة اهللا شـهرودي، رئـيس          ٢٠٠٨يناير  / يف كانون الثاين   ةاإليراني

، ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ١١يف  أفـادت    هيئة العفو الدوليـة      بيد أن  .تعميماً حيظر فيه اإلعدام العلين    
وأكـدت  . األمـر ذلـك  بأهنا تلقَّت معلومات بشأن إعدام علين هو األول من نوعه منـذ صـدور               

لـين يف الـسنة املاضـية نظـراً لظـروف خاصـة والـشعور        السلطات اإليرانية تنفيـذ حـاليت إعـدام ع     
__________ 

  .٦دنية والسياسية، املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل  )١٢(  
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طبيعـة القاسـية    المـن   يزيـد    اآلليات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان أن اإلعـدام العلـين              وذكرت. العام
وأن جتريـد الـضحية مـن إنـسانيتها         بـد وأن يـؤدي إىل       ، وال    للعقوبة والالإنسانية واملهينة بالفعل  

 .ممن يشهدون اإلعدايف  على حنو وحشييؤثر 
  

 الرجم كأسلوب من أساليب اإلعدام  -دال   
، قـام املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب واملقـرر اخلـاص                 ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠يف    - ٣٧

املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام بإجراءات مـوجزة أو اإلعـدام التعـسفي                
أسـبابه وعواقبـه، بتوقيـع نـداء عاجـل يطلبـون            واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة و        

فيه معلومات من السلطات اإليرانية بشأن مزاعم برجم مثـان نـساء ورجـل واحـد حـىت املـوت                    
املقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام          وجـه    ،٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ٢١يف  و. بتهمة الزنا 

م التعـسفي واملقـرر اخلـاص املعـين         خارج نطاق القانون أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعـدا         
ــة        باســتقالل القــضاة واحملــامني واملقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب واملقــررة اخلاصــة املعني

بـشأن شخـصني مـن الـذكور أفيـد بإعـدامهما       رسـالة نـداء عاجـل مـشتركة        بالعنف ضد املـرأة     
ت اإلعدام بعد ذلـك يف       حاال ةالقضائيالسلطة  وأكد متحدث باسم    . شَهد لعلة الزنا   يف مَ  ارمج
 أصــدر تعميمـاً حيظــر فيــه  ةالقـضائي الــسلطة ورغــم أن رئـيس   .٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثــاين ١٣

. املمارسـة تلـك   أن الـسلطات مل تـنجح يف القـضاء علـى            توحي بـ  احلاالت األخرية    الرجم، فإن 
عقوبــات القــصاص اســتبدال بيــد أن الــسلطات الحظــت أنــه يف حــاالت كــثرية أخــرى جــرى  

ــات أخــف ب ــا مل .عقوب ــسانية     ووفق ــة ال إن ــرجم معامل ــشكِّل ال ــة، ي ــسان العاملي ــايري حقــوق اإلن ع
  .)١٣(ومهينة

  ت إعدام األحداثحاال  -هاء   
، حـاالت   ٦٢/١٦٨أبرز األمني العـام يف تقريـره الـسابق، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة                    - ٣٨

ــة إ إذ . إعــدام األحــداث كمجــال حمــدد يــثري القلــق   يــران اإلســالمية تقــوم  مــا برحــت مجهوري
. بعمليات اإلعدام على الرغم من اجلهـود الـيت يبـذهلا رجـال القـضاء للحـد مـن هـذه املمارسـة              

فرض عقوبة اإلعدام علـى األفـراد الـذين يرتكبـون جـرائم وهـم دون سـن الثامنـة عـشرة هـو                        ف
، واتفاقيـــة حقـــوق )١٤(خـــرق لكـــل مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية

  . اللذين مجهورية إيران اإلسالمية طرف فيهما،)١٥(طفلال
__________ 

 ؛٣٩، الفقــرة A/HRC/10/44و ؛ ١٢، الفقــرة CAT/C/QAT/CO/1 و ؛٤٥، الفقــرة CRC/C/15/Add.254 انظــر  )١٣(  
  .٦٨، الفقرة E/CN.4/2006/5/Add.2 و

  .٥، الفقرة ٦املادة   )١٤(  
  ).أ (٣٧املادة   )١٥(  
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جمــرمني مـــن   مثانيـــة ٢٠٠٨عـــدم يف عــام  أمنظمــة العفـــو الدوليــة   حــسبما ذكـــرت  و  - ٣٩
وأبلغــت منظمــة .  كمــا ذكــرت التقــارير، أعــدم حــىت اآلن ثالثــة٢٠٠٩حــداث، ويف عــام األ

يف مجهوريـة إيــران   ٢٠٠٩ و ١٩٩٠ حـدثا بـني عــامي   ٤١أنـه قـد أعــدم   أيــضا العفـو الدوليـة   
أكثر من نصف املعدومني من األطفال املبلغ عنـهم يف مجيـع أحنـاء العـامل                ميثل  ، وهذا   اإلسالمية

حـاالت  الـيت سـجلت أكـرب عـدد مـن           يف الفترة ذاهتا وجيعـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية الدولـة              
  .)١٦(إعدام األحداث

يونيــه /حزيــران ١٠فياً يف وقـد أصــدرت املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنـسان بيانــا صــح    - ٤٠
أربعـة مـن    الـصادر حبـق     اإلعـدام   حكـم    تطلب فيه من السلطات اإليرانيـة وقـف تنفيـذ            ٢٠٠٨

علــى األحــداث، مــذكرة إياهــا بــاحلظر املطلــق املفــروض علــى تطبيــق عقوبــة اإلعــدام  اجملــرمني 
اعترفــت بــاخلطوات املتخــذة إلخــضاع    كمــا . األحــداث مبوجــب القــانون الــدويل   اجملــرمني 

مـرتكيب  تشجيع التـسوية بـني      لمن ِقبل القضاء و   دقة  حلاالت املتعلقة باألحداث لتمحيص أكثر      ا
  .وأسر الضحايااجلرائم 

 اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج         وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصـدر املقـرر           - ٤١
عاجلـة  اءات رسائل الختـاذ إجـر  عدة نطاق القضاء أو اإلعدام بدون حماكمة أو بشكل تعسفي      

جــــرائم باإلعــــدام الرتكـــاهبم  أفـــراد ُحكــــم علـــيهم   بــــشأن اســـتجابة للمعلومــــات الـــواردة   
  .أحداث وهم
 واسع النطاق من خمتلـف مـصادر اإلعـالم          وقد حظيت قضية ديالرا دارايب انتباه دويل        - ٤٢

 ٢٠٠٩مــايو /أيــار ١ يف يبفقــد أعــدمت الــسيدة دارا. )١٧(الدوليــةواملنظمــات غــري احلكوميــة 
جرمية عندما كانت يف الـسابعة عـشرة مـن          بزعم ارتكاهبا   يف الثانية والعشرين من عمرها      ي  وه

ويف . ةالقـضائي الـسلطة   ن رئـيس    عـ وقف التنفيذ ملـدة شـهرين       رغم صدور أمر ب   عمرها، وذلك   
فوضة السامية حلقوق اإلنسان عن خيبة أملها العميقـة         املرسالة إىل السلطات اإليرانية، أعربت      

الـصادر  لعدم االمتثال على مـا يبـدو لألمـر التـوجيهي            اإلعدام وعن قلقها الشديد      لتنفيذ حكم 
  .السلطة القضائيةعن رئيس 

  

__________ 
  .“١٩٩٠حاالت إعدام األحداث منذ عام ”هيئة العفو الدولية،   )١٦(  
العفـو  منظمـة   ،  ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  ١،  “األحـداث سـراً   اجملـرمني   إعـدام   : إيران”منظمة رصد حقوق اإلنسان،       )١٧(  

  .٢٠٠٩مايو /أيار ١، “إيران بيب يفإعدام ديالرا دارا”الدولية، 



A/64/357
 

16 09-52184 
 

  حقوق املرأة  -واو   
 إيـران اإلسـالمية علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   ةمل تصادق مجهوري    - ٤٣

  .ضد املرأة
 املعين بالعنف ضد املرأة، إىل جانـب        ، أصدر املقرر اخلاص   ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانومنذ    - ٤٤
 حبالة املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، واملقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز محايـة                ة املعني ة اخلاص ةاملقرر

إىل السلطات اإليرانية بـشأن تقـارير تفيـد بقيـام     ادعاءات احلق يف حرية الرأي والتعبري، رسائل     
املليــون ”محلــة  يف مملــشاركته) حــدنــساء ورجــل وا ٩(أشــخاص  ١٠قــوات األمــن باعتقــال 

إىل املساواة بـني اجلنـسني يف ظـل التـشريع اإليـراين وإىل إدخـال تعـديالت                  دعت  ، اليت   “توقيع
النـساء التـسع كمـا يقـال لفتـرة          وقد احتجـزت    . يز ضد املرأة  يمتتنطوي على   على القوانني اليت    

سجن عامـاً واحـداً بتهمـة    سراحهن، يف حني ُحكم على الرجل بالـ       أطلق   ساعات ومن مث     مثاين
سـبتمرب  /أيلـول  ٨ويف  .  الدعايـة املعاديـة للدولـة      تعريض األمن القومي للخطـر مـن خـالل نـشر          

الصادر عن احملكمة الثوريـة يف      بشأن احلكم   ادعاءات  أرسل املقرر اخلاص ذاته رسالة      ،  ٢٠٠٨
بالـسجن   حقـوق اإلنـسان،    دافعـة عـن   بايزايدي امل زينب  حبق   ٢٠٠٨أغسطس  /آبيف   دماهابا

قـوق اإلنـسان غـري مـأذون هبـا واالشـتراك يف             حلمجعيـات   االنتمـاء إىل     سنوات بتهمـة     ملدة أربع 
الـسجن  بوقـد أعـرب املقـررون اخلاصـون عـن قلقهـم مـن أن احلكـم                  . محلة مـن أجـل املـساواة      

قد يكون بسبب أنـشطتها الـسلمية للـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان       بايزايدي السيدة الصادر حبق  
  .فقط ال غري

، أصدر املقرران اخلاصان املعنيان حبالة املـدافعني        ٢٠٠٨نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٧ويف    - ٤٥
عن حقوق اإلنسان وبـالعنف ضـد املـرأة بيانـاً مـشتركاً يعربـان فيـه عـن قلقهمـا العميـق بـشأن              

مـشريين   عن حقوق املرأة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،            لة االضطهاد اجلارية ضد املدافعني    مح
أحكـام بالـسجن علـى      واضطهدوا وفرضـت     أن املتظاهرين السلميني قد اعتقلوا واحتجزوا        إىل

يف جمــال الناشــطني ع  إىل أن احلكومــة مــا برحــت تــضايق وتــروّ  اكمــا أشــار. الكــثريين منــهم
  . من السفرمنعهمت و“املليون توقيع”يف محلة ني حقوق املرأة واملشترك

  
  حقوق األقليات  -زاي   

ور اإليــراين صــراحة أن اإلســالم هــو ديــن الدولــة، لكنــه يتــضمن حكمــني يعلــن الدســت  - ٤٦
ــا  ــامني يتعلقـ ــة نهـ ــات الدينيـ ــادة .  باألقليـ ــرانيني  ١٣فاملـ ــد أن اإليـ ــتيني تفيـ ــود الزرادشـ  واليهـ

الدينيــة الوحيــدة املعتــرف هبــا واللــذين حيــق هلــم ممارســة طقوســهم    األقليــات واملــسيحيني هــم 
 القانون، والتصرف حسب نواميسهم فيما يتعلـق بالـشؤون     وشعائرهم الدينية حبرية، يف حدود    

احلمايـة لغـري املـسلمني، شـريطة أن         تـوفري    على   ١٤كما تنص املادة    . الشخصية والتعليم الديين  
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وال يعتـرف   . مجهورية إيـران اإلسـالمية    ضد  حيجموا عن التآمر أو القيام بنشاط ضد اإلسالم و        
سلطات تؤكـد أن البـهائيني يتمتعـون بـاحلقوق املمنوحـة      الطائفة البهائية كأقلية دينية، لكـن الـ    ب

  .جلميع اإليرانيني اآلخرين
ــهاك حقــوق         - ٤٧ ــارير عــن انت ــسان تتلقــى التق ــسامية حلقــوق اإلن ــا برحــت املفوضــة ال وم

ويف حني أنه مـن املـستحيل التحقـق مـن مجيـع             . اإلنسان لألقليات يف مجهورية إيران اإلسالمية     
مــن القلــق بــشأن محايــة األقليــات، مبــا فيهــا الطائفــة البهائيــة،    نــوع هنــاكاملعلومــات الــواردة، 

واألقليـــة العربيـــة يف خوزســـتان، وطائفـــة نعمـــة اهللا اإلســـالمية الـــصوفية، والطائفـــة الكرديـــة، 
  .والطائفة السنية، والطائفة البالوشية، والطائفة اآلذرية التركية

طائفـة البهائيـة لالحتجـاز التعـسفي،       بـشأن تعـرض أفـراد ال       وما برحت التقارير تتـوارد      - ٤٨
ومصادرة املمتلكات، واحلرمان من العمل، واالستحقاقات احلكومية، واحلـصول علـى التعلـيم             

اخلـبري املـستقل املعـين    مـن  كما أرسل عدد من الرسائل مـن خمتلـف املقـررين اخلاصـني و      . العايل
وقد كتبت مفوضـة األمـم املتحـدة        . مبسائل األقليات إىل احلكومة بشأن معاملة الطائفة البهائية       

السامية حلقوق اإلنسان يف العديد من املناسبات تعـرب عـن قلقهـا وتلـتمس إيـضاحات بـشأن                   
، ٢٠٠٨مـايو   /أيـار  ١٤ ويف   .حالة سبعة أفراد من العقيدة البهائية احتجزوا ملدة تزيد عن عـام           

هـم فاريبـا كاماالبـادي،      و -ستة مـن أفـراد الطائفـة البهائيـة          إلقاء القبض على    ذكرت التقارير   
 -لي، وفهـد تيـشفام      اكومجال الدين خاجناين، وعفيف النعيمي، وسعيد الرضـائي، وهبـروز تـو           

ــذ ذاك احلــني يف ســجن إيفــني     ــا برحــوا من ــارس /آذار ٥ويف . وم ــارير  ٢٠٠٨م ، ذكــرت التق
يـة  أفـراد الطائفـة البهائيـة وهـو حمفـاج سـابيت مـن ِقبـل الـسلطات اإليران           فرد آخر مـن     احتجاز  

 وقــد ردت  .االنفــرادي يف مــشهد منــذ ذاك احلــني    احلــبس  مــا بــرح حمتجــزاً يف    يــزعم أنــه   و
، ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٢٠الــسلطات اإليرانيــة علــى دواعــي القلــق لــدى املفوضــة الــسامية يف  

ويف وقـت   . فأشارت إىل أن اعتقال البـهائيني الـسبعة كـان نتيجـة قيـامهم بأنـشطة غـري قانونيـة                   
التقـارير الـيت تفيـد بتوجيـه هتـم      إزاء ضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقهـا      الحق، أعربت املفو  

، وهـذه   )فـسدين يف األرض   امل(إضافية ضد البـهائيني الـسبعة، مبـا فيهـا نـشر الفـساد يف األرض                 
ــؤدي إىل   ــهم ت ــة اإلعــدام فــرض الت ــادت فأ. عقوب ــد   ف ــشمل هتدي ــهم ت ــة أن الت احلكومــة اإليراني

، والتــدخل يف حيــاة “املنظمــة الطائفيــة”بقــصد انــضمامهم إىل يعهم وتــرواملــواطنني اإليــرانيني 
ومــا زال الــسبعة يف انتظــار . املــواطنني اإليــرانيني اخلاصــة ومعتقــداهتم، وتــشكيل منظمــة ســرية 

 ،ومــا برحــت املفوضــة الــسامية . يهمماملثــول أمــام احملكمــة وقــد ُحرمــوا مــن الوصــول إىل حمــا   
احتجـاز هـؤالء األفـراد قـد ينتـهك االلتزامـات املترتبـة علـى               ألن  ن بالقلق   ا يشعر ،األمني العام و

مجهورية إيران اإلسالمية مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، وال سـيما         
  .رية الدين واملعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعياتفيما يتعلق حب
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   والتعبريحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي  -حاء   

علـى  مفروضـة   ديدة  شـ كما أبرز يف تقرير األمني العام السابق، ما برحت هنـاك قيـود                - ٤٩
قـد أصـدر املقـرر اخلـاص املعـين          ف. احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية              

ــشأن        ــشديد ب ــداء العاجــل لإلعــراب عــن القلــق ال ــرأي والتعــبري عــدداً مــن رســائل الن ــة ال حبري
 كالـصحفيني والطـالب     ،دعاءات الـواردة الـيت تفيـد باعتقـال وسـجن جمموعـات مـن النـاس                اال

وقـد أعـرب املقـرر اخلـاص عـن قلقـه مـن أن يكـون           . والشعراء واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان      
عملـهم  واالحتجاز املستمر هلؤالء األفراد املتـهمني مـن ِقبـل الـسلطات اإليرانيـة              هناك صلة بني    

كمــا أعــرب عــن قلقــه بــشأن     . اإلنــسان وحقهــم يف حريــة التعــبري   كمــدافعني عــن حقــوق   
االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة واألساليب اليت تستخدمها قوات األمـن اإليرانيـة،           

  .ومصادرة احلواسيب وخمتلف الوثائقاملمتلكات مبا فيها تفتيش 
قالل القـضاة واحملـامني     املقرر اخلـاص املعـين باسـت      دعا  ،  ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٤ويف    - ٥٠

النظـر  الفتـا    إىل اختاذ إجـراءات عاجلـة     واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         
حــسب ف. إىل املعلومــات الــواردة املتعلقــة باحلــائزة علــى جــائزة نوبــل للــسالم شــريين عيبــادي  

لوكالــة أنبــاء  املوقــع الــشبكي مقــال يف نــشر، ٢٠٠٨أغــسطس /آب ٨املعلومــات الــواردة يف 
اجلمهورية اإلسـالمية يتـضمن ادعـاءات مفادهـا أن حقـوق اإلنـسان تـستخدم كوسـيلة ضـغط                    

نتقد السيدة عيبادي أهنا تولـت الـدفاع        يبقصد فرض النواميس الغربية على الثقافات األخرى و       
 وكالــة املخــابرات املركزيــة التابعــة للواليــات املتحــدة لجنــسيا، وهبــائيني، وعمــالء مثلــيني عــن 

هــذه وقــد أعــرب املقــرر اخلــاص عــن قلقــه بــشأن احتمــال اســتخدام محلــة التــشهري . األمريكيــة
وتؤكــد الــسلطات . كتحــريض علــى القيــام مبزيــد مــن املــضايقة ضــد الــسيدة عيبــادي وأســرهتا 

حلمايـة بـالنظر إىل مواقفهـا       بااإليرانية أنه من الصعب علـى احلكومـة أن تـزود الـسيدة عيبـادي                
  .قضة للميول الدينية لدى الشعبوتصرحياهتا املنا

، كتبـت نائبـة مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية             ٢٠٠٨ديـسمرب   / األول كانون ٢٣ويف    - ٥١
حلقوق اإلنسان إىل احلكومة اإليرانيـة ُتعـرب عـن قلقهـا العميـق بـشأن التقـارير الـيت تفيـد بـأن                        

مركـز املـدافعني عـن      مبدامهـة    ٢٠٠٨ديسمرب  / األول كانون ٢١يف  إنفاذ القانون قاموا    موظفي  
وكتبـت نائبـة املفوضـة الـسامية ثانيـة       . الـسيدة عيبـادي   ترأسـه   حقوق اإلنسان يف طهران الذي      

، ُتعــرب عــن مزيــد مــن القلــق بــشأن ٢٠٠٩ينــاير / الثــاينكــانون ٢إىل الــسلطات اإليرانيــة يف 
 احلكومـة   الـسيدة عيبـادي وتناشـد     مـرتل   التقارير اليت تفيد بقيام حشد مـن املتظـاهرين مبهامجـة            

حثــت احلكومــة علــى ضــمان أن كمــا . ة الــسيدة عيبــادي وزمالئهــااإليرانيــة أن تــضمن ســالم
يكون املدافعون عن حقوق اإلنسان يف إيران قـادرين علـى القيـام بأنـشطتهم املـشروعة حبريـة،                   
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احلكومـة أن تـأذن علـى الفـور بإعـادة فـتح املركـز،               طلبـت إىل    كما  . بدون ترويع أو مضايقة   و
لـسيدة  با اخلـاص    كتـب القـانوين   املركز قانوين كامل وإعادة مجيع املواد املـصادرة مـن           ومنحه م 
أن تتخـذ   إىل  األمني العـام الـسلطات اإليرانيـة        دعا   ،٢٠٠٩يناير  / الثاين كانون ٣ويف  . عيبادي

  .هاوأمن زيد من املضايقة وضمان سالمة السيدة عيبادياملحدوث تدابري فورية ملنع 
، ردت الــسلطات اإليرانيــة علــى املفوضــة الــسامية  ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين كــانون ٥ويف   - ٥٢

تـرخيص تأسـيس    حقوق اإلنسان كان قـد تلقـى        عن  ن مركز املدافعني    قوهلا إ حلقوق اإلنسان ب  
الـصفة القانونيـة علـى      إضـفاء    مـن أجـل      هأو ميثاقـ  نظامـه األساسـي     لكنه أخفق يف تقدمي     مبدئيا  

، وإثـر   ٢٠٠٦أغـسطس   /آبملركـز إشـعاراً هبـذا الـشأن يف          وقد أُعطي ا  . االنحو املطلوب قانون  
العــام أمــراً قانونيــاً بــإغالق املركــز املــدعي عــدم امتثــال املركــز لــذاك اإلشــعار، أصــدر مكتــب  

وأشارت السلطات اإليرانية إىل أنه يف وسع السيدة عيبـادي وزمالئهـا            . رمحوختمه بالشمع األ  
ر االجتماعـــات ا اإليرانيـــة بقوهلـــا إن تكـــروأضـــافت الـــسلطات. ممارســـة أنـــشطتهم القانونيـــة

الزيـارات  اخلارج اليت قامت هبـا الـسيدة عيبـادي وزمالؤهـا، مبـا فيهـا                إىل  والبيانات والزيارات   
 إال بيـان واضـح للحقـوق املنـصوص عليهـا بوجـه خـاص يف العهـد الـدويل                     إىل جنيف، مـا هـو     

  .احلقوق املدنية والسياسيةباخلاص 
  

 وعدم احترام حقوق املعتقلنياحملاكمة وفق األصول القانونية يف ق نقصان احل  -طاء   
 إىل الــسلطات رســائلالفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي عــدة  رئــيس صــدر أ  - ٥٣

ق يف احلـ واسـع النطـاق   بوجـود نقـصان    تـوحي اليت احلاالت  جمموعة متنوعة من بشأناإليرانية  
احلــاالت  تلــكومشلــت . قــوق املعــتقلنيحل محتــراعــدم اب ووفقــا لألصــول القانونيــةاحملاكمــة يف 

بس احلـــ”يظلـــون يف دون هتمـــة، واالحتجـــاز  رهـــن ونوضـــعي وافـــراد كـــاناألادعـــاءات بـــأن 
مــسألة مــثرية بوصــفه “نفــراديالبس ااحلــ”اللجــوء إىل ط الــضوء علــى يسلتــ ومت. “نفــراديالا

 يـران جلمهوريـة إ يارتـه  ن زعـ  ويف تقرير الفريـق العامـل       ٦٢/١٦٨للقلق يف قرار اجلمعية العامة      
ــال هــو ، و٢٠٠٣ يف عــام اإلســالمية ــزال ي ــانوين   ي ــد األســاس الق ــسية يف حتدي ــة رئي شكل عقب

ــاز   ــال واحتجـ ــراألالعتقـ ــو. دافـ ــة    متـ ــراءات عاجلـ ــاذ إجـ ــضا إىل اختـ ــدعوة أيـ ــضيةيف ت الـ  قـ
 اإليـدز /ريوس نقص املناعـة البـشرية     ، وكالمها من كبار األطباء يف جمال ف       ي عالئ كاميارو أراش

ــة إتعــاطي املخــدرات ملحلــد مــن الــضرر  اوبــرامج  ــرانجبمهوري ــتم عــم أن ملوُز.  اإلســالميةي  ي
ــا، ــتم إبـــالغ    إبالغهمـ ــامي الـــدفاع كمـــا مل يـ ــهما،حمـ ــهم املوجهـــة إليهمـــ   جب  عنـ ، اميـــع التـ

مـا  هِاُتبـأن الطبيـبني     لطات  وتفيـد الـس   .  مجيـع األدلـة يف القـضية       هلما باسـتعراض  يسمح   مل كما
  .ا يف اجملال اإلنساينمد األمن القومي وليس يف ما يتعلق بأنشطتهأعمال ضبالقيام ب
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، اهتمامـا دوليـا     انا صـربي  كـس اإليرانيـة، رو   -  األمريكيـة  قضية املواطنـة   وقد اجتذبت   - ٥٤
ينـاير  /كـانون الثـاين    القـبض علـى الـسيدة صـربي يف           َيلقِـ  أُ فقـد ،  ةرداوالـ لتقارير  لوفقا  و. كبريا

 ، كمـــا اهتمـــتالـــصحافةيف جمـــال ة تبعـــ خمالفـــة لألنظمـــة امل بالقيـــام بأنـــشطةت واهتمـــ٢٠٠٩
 ٢٠٠٩فربايـر   /شـباط  ١٠ حىت   “نفراديالبس ا احل” يفالسيدة صربي   واحُتجزت  . التجسسب

  ويف.اعتقاهلـا ببلغـه  لت والـدها يف الواليـات املتحـدة    ع مـ  تني دقيقـ  ملدةمكاملة هاتفية   أجرت   حني
ــسلطة القــ  ٢٠٠٩مــارس /آذار ٥ ــةإلضائية ا أكــد متحــدث باســم ال ــأنيراني ــسيدة صــربي   ب  ال

لـسيدة  لصحفية  الـ بطاقـة   الالـسلطات اإليرانيـة أن      وذكـرت   .  يف سجن ايفني يف طهـران      ةحمتجز
ــد ألغيــ   ــام تصــربي ق ــا ب نتيجــة ل٢٠٠٥ يف ع ــشطقيامه ــهكأن ــة يف جمــال    ة تنت ــة املتبع األنظم

ذلـك  أبطلـت   حمكمـة االسـتئناف      ولكـن    ، سـنوات  ملدة مثانيـة   بالسجن   احكم عليه و. الصحافة
ملــدة  بالــسجن كــم علــى الــسيدة صــربي اجلديــد، ُحلقــرار اومبقتــضى .يف هنايــة املطــافاحلكــم 

 مجهوريـة إيـران     ت مـن الـسجن، وغـادر      ا أفرج عنـه   ،يف وقت الحق  و .تنفيذوقف ال سنتني مع   
  .اإلسالمية

كومـة   مـن الرسـائل إىل احل      اعـدد املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني       جه  وو  - ٥٥
 إجــراءالــيت تــشوب عمليــة  النطــاق ةواســعالالعيــوب  خبــصوصخــاوف جــادة مب تتعلــقاإليرانيــة 

كـانون   ٢١يف  و. حمـامني   خـدمات  ملتـهمني علـى   حـصول ا   و احملاكمات وفق األصـول القانونيـة     
نـداء عـاجال إىل الـسلطات اإليرانيـة          )١٨(عـدد مـن املقـررين اخلاصـني       وجه   ،٢٠٠٩يناير  /الثاين

ــضية جــيال   ــشأن ق ــالم  ب ــد حكــم عليه  مهــا شخــصان  ســكندري، وإن حممــدي وغ ــاكــان ق  م
مقابلــة  مــن  ســلطات الــسجن احملــامني   فقــد منعــت وفقــا للمعلومــات الــواردة،   و. باإلعــدام
ن احلكومـة   ون اخلاص ور املقرر كَّوذَ. إلدعاء ا اهذدحضت  يرانية  إلالسلطات ا ولكن  . احملتجزين
املراعـاة الـصارمة جلميـع      ب ملزمـة الـدول األطـراف      فإن ،حاالت عقوبة اإلعدام  بأنه يف   اإليرانية  

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق ١٤ضــمانات احملاكمــة العادلــة املنــصوص عليهــا يف املــادة 
اللجنــة املعنيــة أن ن أيــضا واملقــرروالحــظ . أي اســتثناءاتسمح بــتــال  يتاملدنيــة والــسياسية، الــ

عقوبـة اإلعـدام،    الـيت تنطـوي علـى       عاوى  من البديهي يف الـد    ”أنه  إىل    أشارت حبقوق اإلنسان 
“ حيــــصل املتــــهم علــــى املــــساعدة الفعالــــة مــــن حمــــام خــــالل مجيــــع مراحــــل احملاكمــــة    أن
)CCPR/C/GC/32   عنـد االسـتئناف    أحكامهما، تففُخفقد  وفقا للسلطات،   و. )٣٨، الفقرة ، 

  .إىل السجن
  

__________ 
 املعــين املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفاً، واملقــرر اخلــاص    )١٨(  

 اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف  باســتقالل القــضاة واحملــامني، واملقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب، واملقــررة   
  .املرأة ضد
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م املتحــدة األمــ ومفوضــية نقــوق اإلنــساحلليــات الدوليــة اآلالتعــاون مــع   - خامسا 
  قوق اإلنسانحل

  األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنساننظام التعاون مع   -ألف   
مـن معاهـدات األمـم      رئيـسية   إن مجهورية إيـران اإلسـالمية طـرف يف أربـع معاهـدات                - ٥٦

ــسان، هــي   ــوق اإلن ــل   : املتحــدة حلق ــوق الطف ــة حق ــا يف  (اتفاقي ــوز١٣صــدقت عليه ــه / مت يولي
صـدقت عليهـا يف   ( ليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري             ، واالتفاقية الدو  )١٩٩٤

والسياسية، والعهد الـدويل   ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية)١٩٦٨أغسطس /آب ٢٩
يونيــه / حزيــران٢٤صــدقت عليهمــا يف (اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة   

ذات صـلة حبقـوق اإلنـسان، وانـضمت         وصّدقت أيضا على بعض معاهدات أخـرى        ). ١٩٧٥
انـضمت  (والربوتوكـول امللحـق هبـا       ) ١٩٥١(االتفاقية املتعلقة مبركز الالجـئني      إليها، من بينها    

، واتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا       )١٩٧٦يوليــه /متــوز ٢٨إليهمــا يف 
ــا يف  ) (١٩٤٨( ــسطس / آب١٤صــدقت عليه ــة الدو)١٩٥٦أغ ــة   ، واالتفاقي ــع جرمي ــة لقم لي

ــة عليهــا  الفــصل العنــصري  ــسان١٧انــضمت إليهــا يف  ) (١٩٧٣ (واملعاقب ، )١٩٨٥أبريــل / ني
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجـراءات فوريـة         و

  .)١٩()٢٠٠٢مايو / أيار٨صدقت عليها يف ) (١٨٢االتفاقية رقم (للقضاء عليها 
 الـدوريني هـا   يتقرير  مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      قدمت ،٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٦ويف    - ٥٧

 بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال         اجملمعـني الثامن عشر والتاسع عـشر      
. ٢٠٠٦ ينـــاير/ كـــانون الثـــاين٤ يف  تقـــدميهما كـــان مـــن املقـــررنيلـــذ ال،التمييـــز العنـــصري

جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة تقــارير إىل تقــدم  مل ة احلكومــ فــإنكــر أعــاله،ذُ كمــاو
كمـا أن املالحظـات   . والثقافية أو إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ألكثر مـن عقـد مـن الـزمن         

ــة لكــ  ــام    ل اخلتامي ــيت اعُتمــدت يف ع ــتني، ال ــاتني اهليئ ــن ه ــذة إىل   ١٩٩٣ م ــري منف ــزال غ ، ال ت
علــى أن ترفــق توقيــع هوريــة إيــران اإلســالمية  مجفقــد درجــتعــالوة علــى ذلــك، . بعيــد حــد

عاهـدات،  مباملعاهدات أو التـصديق عليهـا بتحفظـات عامـة، وهـو أمـر اعتربتـه اهليئـات املنـشأة                     
أهم العوامل اليت حتول دون التمتع ببعض حقوق اإلنسان اليت حتميها هـذه             من  مرارا وتكرارا،   

  .املعاهدات
  

__________ 
  . أساسية من اتفاقيات العمل الدولية، مخس منها هي اتفاقيات١٣صدقت مجهورية إيران اإلسالمية على   )١٩(  
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء   
 دعــوة دائمــة إىل مجيــع ٢٠٠٢يونيــه /وجهــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف حزيــران   - ٥٨

اإلجراءات اخلاصة املواضيعية، وتزامن ذلك مـع وقـف واليـة املمثـل       يف إطار   املكلفني بواليات   
اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية الــيت حــددهتا اللجنــة املعنيــة 

املقـرر اخلـاص    مـن   ل  قام ك  ،٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣خالل عامي   و. ١٩٨٤سان يف عام    حبقوق اإلن 
واملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف أفغانـستان             املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري،     

  املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين         واملقـرر اخلـاص    العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي     الفريق  و
املقـرر اخلـاص املعـين بالـسكن الالئـق كعنـصر مـن              و ،العنف ضد املـرأة   ب ةملعني ا ة اخلاص ةواملقرر

بزيـارات إىل  عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييـز يف هـذا الـسياق،                
 ومل يقـم أٌي مـن      .)٢٠(تقارير عن النتائج اليت توصلوا إليهـا      أصدروا  مجهورية إيران اإلسالمية، و   

  .٢٠٠٥اإلجراءات اخلاصة بزيارات منذ عام  إطار يفاملكلفني بواليات 
الفريـق العامـل املعـين      ووافقت احلكومة اإليرانية من ناحية املبدأ على زيارات كل مـن              - ٥٩

املقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج            ، و )٢١(حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي      
  .)٢٣( حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةرراملقو ،)٢٢(القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

ــاتبقــدم تو  - ٦٠ ــارة طلب املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب وغــريه مــن     مــنكــل  للزي
، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥يف عـــامي ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية أو املهينـــة 

واخلبري املستقل املعـين بقـضايا      ،  ٢٠٠٦يف عام   واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني       
 حبــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء  املقــرر اخلــاص املعــين؛ كمــا أرســل٢٠٠٨يف عــام األقليــات 

  .٢٠٠٨يف عام رسالة تذكريية بإجراءات موجزة أو تعسفاً  أو
خــالل الــدورة الــسابعة مهوريــة إيــران اإلســالمية ينظــر يف األمــور املتعلقــة جبوســوف   - ٦١
 لــس حقــوق اإلنــسان يف يــق العامــل املعــين باالســتعراض الــدوري الــشامل التــابع جمل  لفرل عــشر
  . ٢٠١٠ عام فرباير/شباط

  
__________ 

  )٢٠(   E/CN.4/2004/62/Add.2 ؛A/55/346 ؛E/CN.4/2004/3/Add.2 و Corr.1 ؛ وE/CN.4/2005/85/Add.2؛ و E/CN.4/2006/61/Add.3؛ و E/CN.4/2006/41/Add.2..  
 ٢٠٠٧وأرسلت طلبـات متابعـة بـشأهنا يف عـامي     .  ولكنها أجلت ٢٠٠٤يوليه  /تفق على القيام بزيارة يف متوز     ا  )٢١(  

  .٢٠٠٨و 
بشأهنا، كان آخرهـا     وأرسلت طلبات متابعة متعددة    .٢٠٠٦سبتمرب  /تفق مبدئيا على القيام بزيارات يف أيلول      ا  )٢٢(  

  .٢٠٠٨ ديسمرب/يف كانون األول
بـشأهنا، كـان     وأرسلت طلبات متابعة متعددة    .٢٠٠٣نوفمرب  /تفق مبدئيا على القيام بزيارات يف تشرين الثاين       ا  )٢٣(  

  .٢٠٠٨ أبريل/آخرها يف نيسان
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  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانالتعاون مع   -جيم   
مجهوريـة  لـويز أربـور،    السامية السابقة حلقـوق اإلنـسان،   األمم املتحدة   مفوضة  زارت    - ٦٢

 تالتقـ و. ٢٠٠٧سـبتمرب   /حنيـاز يف أيلـول    حركـة عـدم اال     بلـدان     مؤمتر حلضوراإلسالمية  إيران  
 / يف جنيــف يف أيلــول،ُمتَّقــي، منوشــهر يــراينإل مــع وزيــر اخلارجيــة اة احلاليــة الــساميةاملفوضــ
يرانيـة  إلة تناقش مع ممثلـي الـسلطة القـضائية ا      املفوض ظلت،  ٢٠٠٨منذ عام   و. ٢٠٠٨سبتمرب  

عادلـة  الاكمـة  باحمل سائل املتعلقـة ظيم ندوة قضائية حول املأنشطة التعاون املمكنة، مبا يف ذلك تن   
  . حمدد هلا حىت اآلنموعدتقرير مل يتم اإلسالمية، يران مجهورية إيف 
بـشأن  ،  لـسنة املاضـية   خـالل ا  ،  توسطت املفوضة السامية لدى الـسلطات اإليرانيـة       لقد    - ٦٣

ا وتوجيــه الرســائل هلــني  عــرب إيفــاد ممــثلني خاصــ احلــاالت الفرديــة حلقــوق اإلنــسان عــدد مــن 
داث وحريـة  ومشل ذلك حاالت هلا عالقة حبقـوق املـرأة وإعـدام األحـ    . وإصدار البيانات العامة 
  .الدين وحقوق األقليات

  والتوصيات االستنتاجات  -سادسا  
 مـرة أخـرى، علـى العديـد مـن جمـاالت القلـق املـستمر               ،يسلط هذا التقرير الضوء     - ٦٤

ومــن املــشجع أن بعــض هــذه  .  يف مجهوريــة إيــران اإلســالميةقــوق اإلنــسانحبيتعلــق فيمــا 
ــاءالقــضايا، مثــل حقــوق املــرأة، كانــت موضــع مناقــشة مفتوحــة ونــشطة      االنتخابــات أثن

االنتخابـات،  تلـك    مـن املـشاركة يف       عـايل الستوى  املـ  كمـا أن  . هذا العـام  البلد  الرئاسية يف   
يف ة علـى ديناميـة اجملتمـع املـدين      عالمـات إجيابيـ  هـي ،  أعقبتـها واالحتجاجات السلمية اليت  

أحــث احلكومــة فــإنين ،  ســابقةةامــ عبيانــاتكمــا أشــرت يف و.  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة 
لقـد  .  احلـوار والوسـائل القانونيـة      عـرب  الـسلمية    طرقا بـال  مـ تـسوية خالفاهت  علـى   واملعارضة  

قــال  االســتخدام املفــرط للقــوة، واالعت  ب الــيت تفيــد  بــشدة مــن التقــارير   ا مرتعجــكنــت
  .نشطاء املعارضة ، واحتمال تعذيب وسوء معاملةنيواالحتجاز التعسفي

أن الـسلطات  فإين أالحـظ  التقرير،  هذا  األخرى احملددة يف    بالشواغل  فيما يتعلق   و  - ٦٥
اختــذت بعــض اخلطــوات اإلجيابيــة ملنــع الــرجم أو احلــد مــن تطبيــق عقوبــة اإلعــدام علــى      

أشجع حكومـة   إنين  و. نفذ مل تُ   هذه اخلطوات  أن منيساورين القلق   لكن  و.  مثال األحداث
ــران اإلســالمية   ــة إي ــى مجهوري ــيت ُســ  عل ــشواغل ال ــر   لِّمعاجلــة ال ــضوء يف التقري ــا ال ط عليه

ــة، ال   ــوانني الوطني ــة الق ــضاء     ومواصــلة مراجع ــوانني ق ــد وق ــات اجلدي ــانون العقوب ســيما ق
 املمارسـات التمييزيـة     نـع مللمعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان و        لاألحداث، لضمان االمتثال    

  . األقليات األخرىوجمموعاتاألقليات العرقية والدينية وضد املرأة، 
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ؤشـرات  مبيتـصل   فيمـا   جيابية جلمهورية إيران اإلسالمية     إلجنازات ا إلأالحظ ا إنين  و  - ٦٦
أشـجع احلكومـة علـى مواصـلة التـصدي ألوجـه التفـاوت              و. اقتصادية واجتماعيـة عديـدة    

بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، فـضال عـن التمييـز ضـد         اإلقليمـي يف التمتـع   
  . املرأة واألقليات، وخاصة يف مواجهة الصعوبات االقتصادية العاملية

لتعـاون مـع األمـم املتحـدة،        علـى ا  شجع حكومة مجهورية إيران اإلسـالمية       أبينما  و  - ٦٧
قطاع  حقوق اإلنسان وإصالح     تعزيزقوق اإلنسان، ل  األمم املتحدة حل  يف ذلك مفوضية     مبا

ــة ــ ،العدال ــة    ف ــى املعاهــدات الدولي ــصديق عل ــة إىل الت ــسية إنين أدعــو احلكوم ــوق الرئي حلق
واتفاقيـة مناهـضة   اإلنسان، وخباصة اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،             

 إىل، وينــةالتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو امله  
 عنـد التوقيـع والتـصديق علـى معاهـدات حقـوق اإلنـسان               وضعتهاسحب التحفظات اليت    
متــشيا مــع و. عاهــداتمباملنــشأة اهليئــات كــل مــن  بــه توصــذي أاملختلفــة، علــى النحــو الــ

 هـا مهورية إيران اإلسالمية وضع اللمسات األخرية على تقارير       ينبغي جل التزاماهتا الدولية،   
سـيما   لفتـرات طويلـة، وال    تقدميها  يت تأخر   الو ،اهدات حقوق اإلنسان  الدورية مبوجب مع  

مـن  قـوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،               املعنيـة حب  لجنة  الإىل  
  . يف تنفيذ االلتزامات ذات الصلةلسماح بإجراء استعراض منتظم للتقدم احملرزأجل ا
ــرغم مــن  و  - ٦٨ ــى ال ــدعوة الدائعل ــع املكلفــني   املوجهــة مــة أن ال ــة إىل مجي مــن احلكوم

 هي موضـع ترحيـب، يؤسـفين        اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    يف إطار   بواليات  
 وابلَطَالزيارات اليت تيسري على ع احلكومة شجِّأُ و،٢٠٠٥زيارة منذ عام  أي ه مل حتدثأن

مـن إجـراء تقييمـات       يتمكنـوا من أجل أن    إىل البلد باعتبارها مسألة ذات أولوية       هبا  القيام  
، دون تــأخريتقــوم، مــن علــى أن   اإلســالميةإيــرانمجهوريــة وأحــث حكومــة . أكثــر مشــوال

رباء اخلـ جلنـة   ولـس حقـوق اإلنـسان،       جملذ التوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة       يتنفب
ــيئــات واهل  واملعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصــيات نظمــة العمــل الدوليــة التابعــة مل شأة املن

  .عاهدات حقوق اإلنسانمب
  


