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 والستوناخلامسة الدورة 
 * املؤقتمن جدول األعمال) ج (٦٩البند 
حـاالت  : ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز
ــسان حقــوق ــارير اإلن ــة والتق  مــن املقدم
        اخلاصني واملمثلني املقررين

  )١(حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
عـن   معلومـات    وهـو يتـضّمن   ،  ٦٤/١٧٦قرار اجلمعية العامة    تقرير عمال ب  ُيقدَّم هذا ال    

حبكومـة  ، ٦٤/١٧٦وقد أهابت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا         . التقّدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار     
 العـام   ألمـني تعاجل الـشواغل املوضـوعية املبّينـة يف التقريـر الـسابق ل            مجهورية إيران اإلسالمية أن     

ات احملــددة الــواردة يف القــرارات الــسابقة للجمعيــة العامــة بــشأن اختــاذ    وأن تــستجيب للــدعو
مــن نــاحييت القــوانني    ،إجــراءات، وحتتــرم التزاماهتــا املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان احترامــا تامــا       

  .، وذلك فيما يتعلق بعدد من الشواغل احملّددة بوجه خاصواملمارسة العملية
  
  

__________ 
  *  A/65/150.  

  .ّدم هذا التقرير بعد املوعد املقرر بسبب املشاورات مع الدولة العضوقُ   )١(  
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 مقدمة  -أوال   
قـرار   ُيقـدَّم عمـال ب  حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   هذا التقرير عن     - ١

عن التقّدم احملرز يف تنفيـذ هـذا القـرار الـذي      معلومات وهو يتضّمن .٦٤/١٧٦اجلمعية العامة  
تعـاجل الـشواغل املوضـوعية املبّينـة يف     حبكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن       أهابت فيه اجلمعية    

ددة الـواردة يف القـرارين   ، وأن تستجيب للدعوات احملـ   )A/64/357 ( العام ألمنيالتقرير السابق ل  
، وحتتـرم التزاماهتـا     )٦٢/١٦٨ و   ٦٣/١٩١القـراران   (السابقني للجمعية بشأن اختاذ إجـراءات       

، وذلك فيمـا يتعلـق      من ناحييت القوانني واملمارسة العملية     ،املتعلقة حبقوق اإلنسان احتراما تاما    
يف ،  املالحظـات الـيت أبـدهتا      إىلالتقريـر أيـضا     ويـستند   . بعدد من الشواغل احملّددة بوجه خـاص      
ــدوري الــشامل  ــاُت، ســياق االســتعراض ال  رصــد املعاهــدات واإلجــراءات اخلاصــة جمللــس   هيئ

  .)٢(حقوق اإلنسان
 هنـاك املزيـد     كان،  ٦٤/١٧٦ القرار   واعتمادالتقرير السابق لألمني العام     صدور  منذ  و  - ٢

عـامل  املبعض  فـ .  اإلسـالمية  من التطـورات الـسلبية يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران                
 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        هـذا البلـد علـى     طـورات اإلجيابيـة، مثـل تـصديق         عة والتّ شّجامل

احلقـوق االقتـصادية     وتزويده جلنة حقوق اإلنـسان وجلنـة         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين اإلعاقة يف   
الـدوري الـشامل   سـتعراض  وإكماله لال أمدهالتقارير الدورية اليت طال   الثقافية با وواالجتماعية  

تكثيـف احلملـة علـى املـدافعني عـن حقـوق            ، مع األسـف،     ، حجبها أمام جملس حقوق اإلنسان   
ن للحكومـة فيمـا يتعلـق       ون واملعارض والصحفي املدافعون عن حقوق املرأة و     اإلنسان، وال سيما  

ــات يف    ب ــت االنتخاب ــيت أعقب ــراناالضــطرابات ال ــه /حزي ــم  الو. ٢٠٠٩يوني ــات األم ــزال آلي   ت
خماوف بشأن التعـذيب واالعتقـاالت التعـسفية واحملاكمـات          املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان تثري      

 القـضايا الـيت     كانت هناك زيادة ملحوظـة يف تطبيـق عقوبـة اإلعـدام، مبـا يف ذلـك يف                 و. اجلائرة
يف بعـض  وصـل  واسـتمر التمييـز ضـد األقليـات، و        . جمـرمني أحـداث    معارضني سياسـيني و    متّس

  .ىل االضطهاداحلاالت إ
 التالية من التقرير الضوء علـى التطـورات الـيت توضـح التقـدم أو عـدم                  وتسلّط األجزاء   - ٣

 ٦٤/١٧٦ اجلمعيــــة العامــــة يف قرارهــــا الــــيت وجهتــــهاالتقــــدم يف تنفيــــذ خمتلــــف الطلبــــات 
 مـن  ٤ اجملاالت املواضيعية التاليـة املبينـة يف الفقـرة     هذه األجزاء وتشمل  . السلطات اإليرانية  إىل

 يف املهينـة، مبـا    الالإنـسانية أو  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو         التعذيب وغريه   : القرار
__________ 

اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان        املنبثقة عـن     اإلشارات واملالحظات والتوصيات     أن جيدر التنويه     )٢(  
تـرد يف  تاحـة للجميـع وهـي    معلومـات م واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات املشار إليهـا يف هـذا التقريـر هـي               

  .لجمعية العامةلالتقارير اليت نشرت خالل الفترة املشمولة بالتقرير منذ الدورة الرابعة والستني 
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اجملـرمني  عـدام   وإ العلنيـة؛    اإلعـدامات  وعقوبة اإلعدام، مبـا يف ذلـك         ؛ذلك اجللد وبتر األطراف   
 يف حقـوق األقليـات، مبــا  ؛ وحقـوق املـرأة  و؛ اإلعـدام الـرجم كوسـيلة مـن وسـائل     و؛ األحـداث 

التجمــع الــسلمي وتكــوين اجلمعيــات، وحريــة الــرأي   و وحريــة الــدين ؛ذلــك الطائفــة البهائيــة 
احملاكمـــات ذات الـــصلة ، مبـــا يف ذلـــك واحلـــق يف احملاكمـــة وفـــق األصـــول القانونيـــةوالتعـــبري 

 ويرصـد التقريـر أيـضا       .٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران األحداث اليت أعقبت االنتخابـات الرئاسـية يف         ب
ــران اإلســالمية   يف جمــال رية التطــورات األخــ  ــة إي ــسان  يفإشــراك مجهوري ــة حقــوق اإلن  منظوم
  . من القرار٧ و ٦ و ٥ بالفقراتالدولية، عمال 

  
  املسائل املواضيعية  -ثانيا   
، املهينـة  الالإنسانية أو من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        التعذيب وغريه     -ألف   

  مبا يف ذلك اجللد وبتر األطراف
ــداءاٌت عــن      - ٤ ــالتقرير ن ــرة املــشمولة ب املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة   صــدرت خــالل الفت

، وعـن املعهـود     التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
علــى ســـبيل املثـــال  ف. إلــيهم بواليـــات يف إطــار اإلجـــراءات اخلاصــة جمللـــس حقــوق اإلنـــسان    

، ٢٠٠٩أغــسطس / آب١١يف  ،)٣(ء املعهــود إلــيهم بواليــات خاصــةجمموعــة مــن هــؤال قامــت
اديفـار  وقـضية أمـري ج    حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل          بالغ مشترك يلفت نظر      صداربإ
)Amir Javadifr (تعرض للضرب املربح أثناء اعتقاله من قبـل         ُيزعم بأّنه امعي الذي   اجلطالب  ال 

، أعـرب أيـضا عـدد       ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٣   ويف .لسجن تويف الحقا يف ا    مثاألجهزة األمنية   
تعــرض املعــتقلني بقلقهــم البــالغ إزاء التقــارير الــيت تفيــد يف بيــان صــحفي مــشترك عــن  )٤(منــهم

 أمــام يف احملاكمــات ُتــسَتخدمعلــى اعترافــات منــهم  للحــصول واالســتجواب بغلظــةللتعــذيب 
  .احملكمة الثورية

  

__________ 
العامل املعين مبسألة االحتجاز التعـسفي، واملقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي                      الفريق     )٣(  

التعـذيب  سألة  واملقـرر اخلـاص املعـين مبـ    ،ة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان     والتعبري، واملقرر اخلـاص املعـين حبالـ       
ــة     ــن ضــروب املعامل ــريه م ــة وغ ــة  أو العقوب ــسانية أو املهين ــية أو الالإن ــضية     . القاس ــضا ق ــؤالء أي ــار ه ــد أث وق

وهـذا هـو   . الذي ُيزعم أّنه تعّرض للضرب والتجريـد مـن املالبـس والتعـذيب الـشديد     ) Majid Sh( ش ماجد
الذي أشار إليه أحد املصادر، لكّن السلطات اإليرانية رّدت بأّنه يتعذّر عليها التحقّـق مـن هـذه احلالـة        االسم  

  .دون احلصول على املزيد من التفاصيل
التعـذيب وغـريه مـن ضـروب     سألة العامل املعين مبسألة االحتجاز التعـسفي، واملقـرر اخلـاص املعـين مبـ          الفريق     )٤(  

  .واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، قاسية أو الالإنسانية أو املهينةالأو العقوبة املعاملة 
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ر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب     املقر، قّدم   ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط   - ٥
ــة    ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــرا إىل املعامل ــسان   تقري  عــنجملــس حقــوق اإلن

الـذي قيـل   ، كـاظميين بـوروجردي  النداءات اليت وجهها فيما يتعلق بقضية آية اهللا سيد حسني          
فهـو مـثال    . ٢٠٠٧  عـام  ذيب منـذ اعتقالـه يف     إنه تعرض ألشكال خمتلفة من سوء املعاملة والتعـ        

 وتعـــرض للـــضرب ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاين ٢٧ يف احلـــبس االنفـــرادي منـــذ قـــد احُتجـــز
ــار ٥ يف   إيفــاد رســالة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة يطلــب فيهــا   لتوجيهــه ٢٠٠٩مــايو /أي

طبيـة حلالتـه الـصحية       ومل حيـصل علـى أي رعايـة        مجهورية إيران اإلسالمية،     إىلمراقبني دوليني   
روجردي يف  و آيـة اهللا بـ      أنّ  الـسلطات اإليرانيـة    تكتابة هذا التقريـر، ذكـر     ويف وقت   . طريةاخل

 ويتلقـى املطبوعـات    حبقـوق الزيـارة العائليـة    ويتمّتـع اخلـدمات الطبيـة   وحيصل على صحة جيدة 
 ديروجروآيــة اهللا بــعلــى كــم لــسلطات، ُحوحبــسب ا. اإلعــالموســائط وغريهــا مــن أشــكال 

 وتـدمري املمتلكـات وإخفـاء      متطرفة   ذات ميوالت  طوائف   من أجل إنشاء   سجناسنوات  بعشر  
  .أسلحة نارية

طائفـة مـن    علـى   مهورية إيران اإلسالمية بتر األطراف واجللد       جل ويبيح القانون اجلنائي    - ٦
هـذا   أنّ اإليرانيـة الـسلطات   وتـرى   . نـسية ، وبعـض األفعـال اجل     احلرابـة ، و  الـسرقة  منـها اجلرائم،  

  إهانـة أو إذالال أو تعـذيبا، وأن        النوع من العقوبـات، الـيت تقّرهـا الـشريعة اإلسـالمية، ال ُتعتـرب              
مـن املـضاعفات النامجـة عـن     و اجلرائم احلد من حدوث يفساعد يبديلة  العقوبات  هذه ال تطبيق  
املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب  وجلنــة مناهــضة التعــذيب و. احلــبس

فـرض العقوبـات البدنيـة مـن        اعتربا دائمـا أنّ     املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
 وبتـر األطـراف، خمـالف حلظـر      بـاألخص اجللـد  قبل السلطات القضائية واإلداريـة، مبـا يف ذلـك       

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة
  

  عقوبة اإلعدام واإلعدامات العلنية  -اء ب  
لت زيــادة كــبرية يف فــرض عقوبــة اإلعــدام خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مــع  جُِّســ  - ٧

منـذ  و. ٢٠٠٩ االضـطرابات الـيت أعقبـت االنتخابـات يف عـام             على إثر  حدوث ارتفاع خاص  
الـيت   عمليات اإلعـدام     عدبتصا منظمة العفو الدولية     أفادتالتقرير السابق لألمني العام،     صدور  

ــغ عــددها   ــسّجلة  ٣٨٨بل ــة م ــها،٢٠٠٩يف  حال ــة  ١١٢  من ــُنحال ــة  ذَفّ ت يف األســابيع الثماني
 الـرئيس يف  إىل تـاريخ إعـادة تنـصيب    ٢٠٠٩يونيـه  /حزيـران االنتخابـات يف    موعـد    املمتدة مـن  
  .أغسطس/أوائل آب
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 مـن مـصادر   عـّدة تقـارير    ةوقد تلقى املعهود إليهم بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص          - ٨
.  الرتكـاهبم جـرائم تتعلـق باملخـدرات واالجتـار باملخـدرات            بشأن من ُيزَعم بأّنهم أُعِدموا     شىت

 تعكس اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة االجتـار غـري          اتاإلعدامهذه  وأكدت السلطات اإليرانية أن     
ال ينـدرج   ة حلقوق اإلنسان،    يف رأي اآلليات الدولي   و. املخدرات من البلدان اجملاورة   باملشروع  

أشـد   ضـمن فئـة   قوبـة اإلعـدام، مثـل اجلـرائم املتعلقـة باملخـدرات،             اخلاضـعة لع   من اجلرائم    عدد
 بـشأن   خمـاوف وقد أُثـريت     .)٥(القانون الدويل مبوجب  عقوبة اإلعدام   بيح  ت اليت   اجلرائم خطورة 

  .قضايا عقوبة اإلعدامالعادلة يف  الضمانات القضائية الكافية لضمان احملاكمة رافمدى تو
يـشكل  االنتخابـات  يف أعقـاب   احلرابـة جـرائم  عقوبة اإلعدام على لفرض وما ساد من    - ٩

مــا ال يقــل عــن   قيــل إنّ هنــاك  يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر،    و. قلــق خــاص مــصدر  أيــضا
ــة اإلعــدام بتهمــة      ٢٥ ــةشخــصا، معظمهــم مــن الــسجناء الــسياسيني، يواجهــون عقوب . احلراب
مـن أعـضاء الربملـان      عـضوا    ٣٦تتكـون مـن     جمموعـة   ، تقـّدمت    ٢٠١٠ينـاير   /لثاينكانون ا  ويف

 احلرابـة عليـه هتمـة     لكي يـتم إعـدام مـن ثبتـت          لتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية     اإليراين مبقترح   
ــهم    ــن إدانت ــام م ــّرف. يف غــضون مخــسة أي ــائي  ويع ــانوين اجلن ــران اإلســالمية    جلالق ــة إي مهوري

مـــن أجـــل الترهيـــب أي شـــخص يلجـــأ إىل الـــسالح ”بأنـــه  رابـــةاحلمرتكـــب  )١٨٣ املـــادة(
ميكـن أن تفـرض أحكـام اإلعـدام بتهمـة            و .“واألمـن حلرمان الناس من احلريـة      التخويف أو    أو

الحـظ  ،  ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان يف  و .)٦(عن أي وفـاة أو إصـابة      وإن مل يسفر الفعل     حىت   احلرابة
عـدم وجـود   بإجراءات موجزة أو تعسفا   أو   املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء      

القانون اإليراين، وشـدد علـى الطبيعـة اإلشـكالية للغايـة            يف  احلرابة  جلرمية  تعريف دقيق وواضح    
  .)٧(لفرض عقوبة اإلعدام على مثل هذه االهتامات

وحثـت  ات،  إلعـدام وقـف عـاملي ل     إىل،  ٦٢/١٤٩يف قرارهـا    ودعت اجلمعيـة العامـة،        - ١٠
 مفوضـة األمـم املتحـدة       ومـا فتئـت   .  على العمل من أجل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام          الدول األعضاء 

السامية حلقوق اإلنسان تدعو إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام يف مجيـع الظـروف، وحتـث احلكومـات              
  .على االلتحاق هبذا التوّجه العاملي،  يف ذلك مجهورية إيران اإلسالميةمبا، باستمرار

__________ 
 يثبـت فيهـا وجـود نيـة قتـل         أن   تلـك الـيت ميكـن        بأّنهـا  “أشد اجلـرائم خطـورة    ”نة حقوق اإلنسان    تعّرف جل    )٥(  

شـبه  إعالميـة حكوميـة     ، وهـي منظمـة      أنبـاء الطلبـة اإليـرانيني      وكالـة    وأوردت. ألرواحلـ  إزهاقأسفرت عن   
 ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٥حممد أروفجي البالغ من العمر مخسا وعشرين سنة قد أُعدم يف             أنّ،  رمسية
  .الزنامقارفته  وتعاطيه اخلمركرج لسجن رجاي مبدينة  يف

 بغـض  لـك  أي من العقوبات األربـع، وذ  فرضبوسعهعلى أن القاضي القانون اجلنائي    من   ١٩١ تنص املادة    )٦(  
قة أمـوال الغـري، أو مل يرتكـب          سـر  أوالنظر عما إذا كان قد ثبت أن الشخص قد ارتكـب القتـل أو اجلـرح،                 

  .من ذلك أيا
  )٧(   A/HRC/14/24/Add.1.  
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 إعداد هذا التقريـر،     ولدى .)٨(٢٠٠٩ العلنية يف عام     اإلعدامات عدد من وأُفيد بتنفيذ     - ١١
مـن أجـل    استجابة ملشاعر الرأي العام و    ُتنفَّذ  علنية  ال بأن اإلعدامات اعترفت السلطات اإليرانية    

الــرئيس بعـد أن أصــدر   اخنفــض بـشكل ملحــوظ  عــددها قـد  أن ت الحظـ اهــردع اجلرميـة، لكنّ 
ــة اهللا شــ   ــسابق للــسلطة القــضائية، آي ــاين هروديال ــاير /، يف كــانون الث  حيظــرتعميمــا  ٢٠١٠ين

هذه اإلعدامات تزيد مـن طـابع       آليات حقوق اإلنسان الدولية أن      وذكرت  . اإلعدامات العلنية 
 اإلخــالل بالكرامــة اإلنــسانية  هــا ســوىليال يترّتــب ع والالإنــساين واملهــني، والعقوبــة القاســي

  .والشعور بالصدمة لدى من يشهدهالضحية ل
  

  إعدامات اجملرمني األحداث  -جيم   
 ،)١٠(واتفاقيـة حقـوق الطفـل     )٩(العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        حيظر    - ١٢

، فرض عقوبة اإلعدام علـى      إحدى الدول األطراف فيهما   مجهورية إيران اإلسالمية    ثل  مت اللذان
مـن   إعـدامات ة  لت مخـس  جِّوسُـ .  سنة يف وقت ارتكاب جرميتـهم      ١٨الذين تقل أعمارهم عن     

فإّنـه قيـل   ، ٢٠١٠ورغم أّنه مل يتم اإلبـالغ عـن إعـدامات يف عـام     . ٢٠٠٩ يف عام    هذا النوع 
ــا  ــاك حالي ــذين    ١٥٠ أنّ هن ــن اجملــرمني األحــداث ال ــدام   م ــذ حكــم اإلع ــرون تنفي ــة .  ينتظ ومث

 ّنهـا وقيـل إ  احملكمـة العليـا   من األحداث يف مواجهـة أحكـام باإلعـدام أقرهتـا          ٣٣يقل عن    ال ما
 حدثا قيل إّنهم علـى وشـك       ١٢ما يوجد   رئيس السلطة القضائية، في   من   النهائي   بانتظار اإلذن 

هــذه يف احلكومــة طعنــت  إعــداد هــذا التقريــر،  ولــدى. أن ُيعــدموا بعــد أن صــدر إذن بــذلك 
  .م ولكنها مل تقدم إحصاءات رمسيةاألرقا
 أشـهر   ٩ سـنوات و     ٨ بــ ة   سـن املـسؤولية اجلنائيـ      ُحـدِّدت مبوجب القـانون اإليـراين،      و  - ١٣

أيـضا   فحـسب، بـل مـنخفض    ا لـيس متييزيـ  وهو حتديـد ، للفتيان أشهر   ٧ سنة و    ١٤للفتيات و   
ــة حبــ ــايري الدولي ــة  ولكــّن. سب املع ــسلطات اإليراني ــع    ال ــأنّ مجي ــول ب ــها   تق ــيت يرتكب اجلــرائم ال

حنـو   وقد لوحظ وجـود اجتـاه  . لطفولةامن قبل حماكم    دون سن الثامنة عشرة ُتحاكم      أشخاص  
سـن الثامنـة     املتـهم    إىل حـني بلـوغ    يت تنطوي علـى جمـرمني أحـداث         تطويل إجراءات القضايا ال   

ــة   .أكــربخطــر اإلعــدام عــشرة، ليــصبح عنــدها    ويــتم أيــضا تطويــل هــذه اإلجــراءات يف حماول
 سياسـتها   أنّوذكرت احلكومـة    . على التوّصل إىل تسوية الدِّية     الضحية واجلاين     عائليت لتشجيع
املاليـة   ل عـن حـّق القـصاص، وكـذلك يف تقـدمي املـساعدة             زعلى التنا  تشجيع األقرباء    تتمثل يف 

  .للُمَدان لكي يؤدي ما عليه من دية
__________ 

 تنفيـذ اإلعـدام العلـين يف حـق     ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ و ٢٠٠٩مايو / أيار٣٠مت يف فقا ملنظمة العفو الدولية،    و   )٨(  
  .عرف أيضا باسم مجاعة جند اهللاوا مزعوما يف احلركة الشعبية للمقاومة يف إيران، اليت ُت عض١٦ جمموعه ما

  .٦ من املادة ٥الفقرة    )٩(  
  ).أ (٣٧املادة    )١٠(  
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  مرســوماً يقــضي٢٠٠٥أصــدرت يف عــام   قــدالــسلطة القــضائيةوعلــى الــرغم مــن أن   - ١٤
كم اسـتخدام  ال يزال جييز للمحـا و  قانوناًماً ليس ملزِفهو إعدام األحداث،بوقف تطبيق عقوبة   
ــ“القــصاص” حــاالتعلــى  املرســوم وعــالوة علــى ذلــك، ال ينطبــق . ســلطتها التقديريــة يت  ال

 ويتــيح مــشروع قــانون قــضاء األحــداث املقــدَّم إىل  .غــري العمــد أو القتــل  العمــد القتــلتــشمل
 والـذي مـا زالـت الـسلطة التـشريعية اإليرانيـة تنظـر فيـه، فرصـة              ٢٠٠٤جملس الـوزراء يف عـام       

 أُدرجـت  ذلـك،    وباإلضـافة إىل  . واءمة النظام القـانوين اإليـراين املتعلـق بقـضاء األحـداث           قيِّمة مل 
ــص ــددةل وف ــل  يف جمــال حم ــوق الطف ــضاء األحــداث  و حق ــائي   ضــمنق ــانون اجلن ــشروع الق  م

مــشروع القــانون اجلنــائي اإلســالمي ويعــزز . ة اجلنائيــجــراءات اإل قــانوناإلســالمي ومــشروع
حويـل قـضايا األحـداث مـن النظـام اجلنـائي إىل       لت تضمن أحكامـاً يو، صالحيةمبادئ العدالة اإل 

القـصَّر  عقوبـة إعـدام   ُيلغيان  ال  لكن مشروعي القانونني  .السجنلعقوبة  حلول جمتمعية وبدائل    
سلطة الـ  القـضاة    وإمنـا مينحـان    ، املـسؤولية اجلنائيـة     سـنَّ   رمسيـاً  يرفعان جرمية، وال  ارتكبوا   الذين

ــيم النــضج ال ــة لتقي ــال اجل تقديري ــي لألطف ــاة العقل ــع إصــدار أحكــام  ن كمــة اإلعــدام يف احملب ومن
 مــشروع قــانون ، اســتعرض مــسؤولون قــضائيون رفيعــو املــستوى ٢٠٠٨ ويف عــام .االبتدائيــة

 ووافقـوا عليـه   الـشهود،   محايـة   ألطفال الـضحايا و   يتضمَّن أحكاماً بشأن ا    ،جديد حلماية الطفل  
  .، وهو معروض حالياً على الربملان٢٠٠٩ إىل جملس الوزراء يف عام قبل تقدميه

إصــدار بيانــات عامــة      حلقــوق اإلنــسان ة األمــم املتحــدة الــسامي   ةمفوضــ ت واصــلو  - ١٥
علـى سـبيل    و. ممـثلني خاصـني    عـن طريـق    يف حـاالت فرديـة       تدخل لدى الـسلطات اإليرانيـة     وال

جاعي، أعربــت املفوضــة الــسامية عــن قلقهــا بــشأن تنفيــذ حكــم اإلعــدام يف هبنــود شــ    املثــال، 
 كـانون   ٢١ففـي   . كان متهماً بارتكاب جرمية قتـل عنـدما كـان يف سـن الـسابعة عـشرة                 الذي
، بعثـت املفوضـة الـسامية برسـالة إىل الـسلطات اإليرانيـة لإلعـراب عـن                  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

مـصلح زمـاين، بعـدما أُفيـد بأنـه أُعـدم شـنقاً               بشأن تنفيذ حكـم اإلعـدام يف       ةعميقال هاخيبة أمل 
املقـرر اخلـاص    وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أصـدر         . م مرتكَبة عندما كان قاصراً    عن جرائ 

ــإجراءات مــوجزة أو تعــسف    ختــاذ رســائل العــدة اً املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو ب
صــدرت حبقهــم أحكــام  بــشأن األفــراد الــذين واردةمعلومــات الــاســتجابةً للإجــراءات عاجلــة 

  . عندما كانوا أحداثاًبوها جرائم ارتكعن باإلعدام
  

  عدام رمجاًاإل  - دال  
 تنفيذ حكم اإلعدام رمجاً، الذي اعتمدتـه الـسلطة القـضائية           وقف  قرار على الرغم من    - ١٦

.  يــصدر عــن احملــاكم اإليرانيــة   ةمــا زال هــذا النــوع مــن العقوبــ    ف، ٢٠٠٢اإليرانيــة يف عــام  
 ات بواليـ  نياملكلّفـ ، إىل جانـب     سان حلقـوق اإلنـ    ة األمـم املتحـدة الـسامي      ةمفوضـ ت  صـل وا وقد
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يف جملـس حقـوق اإلنـسان، التعـبري عـن القلـق إزاء اسـتمرار تطبيـق الـرجم                     اإلجراءات اخلاصـة  
 أعربـت   ،٢٠٠٩نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢يف  و. كوسيلة لإلعدام يف مجهورية إيـران اإلسـالمية       

مية عن قلقها البالغ بـشأن      املفوضة السامية يف رسالة موّجهة إىل حكومة مجهورية إيران اإلسال         
، ط، واحلكم على زوجتـه، كـربى بابـائي   تنفيذ حكم اإلعدام يف رحيم حممدي عن جرمية اللوا       

ــا   ــة الزنـ ــاً بتهمـ ــدام رمجـ ــاين ٢٧ويف . باإلعـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــدة  ٢٠١٠ينـ ــه عـ ــرِّ، وجَّـ رين مقـ
 علــي و عبــادي وبــ ســرميه انتبــاه احلكومــة إىل حالــةة، مــشتركمناشــدة رســالة ، يف)١١(خاصــني

ثـر  إ علـى     حكـم اإلعـدام    صـدر و. جانفشاين اللذين ُحكـم عليهمـا باإلعـدام رمجـاً بتهمـة الزنـا             
وأيَّـدت حمكمـة   . حماكمة ُزعم بأن املدَّعي عليهما ُحرما فيها من حق اختيار حمامَيي دفاع هلمـا             

م وتالحظ الـسلطات اإليرانيـة أن احملـاك       . االستئناف يف مقاطعة غرب أذربيجان حكم اإلعدام      
مل ُتصدر بعد احلكم بشكله النهائي يف هـاتني احلـالتني وأنـه، نظـراً إىل املعـايري العاليـة املـستوى                   

  .لألدلة املطلوبة، ُيشار إىل وجود أمثلة عدة على قيام احملاكم بإصدار قرارات هنائية بالتربئة
 ولــيس لغــري ( للمتــزوجني  هــين عقوبــة الــرجم مجهوريــة إيــران اإلســالمية أ   وتؤكــد  -  ١٧

 لكـن . األسـرة واجملتمـع   متاسـك    وحتـافظ علـى    لزنا وُتستخدم كرادع  الذين يرتكبون ا  ) املتزوجني
 األمـم املتحـدة    أمـا آليـات    . رمجـاً  عـدام عقوبـة اإل    حاليـاً   يراجـع   أن الربملـان    أشارت إىل  السلطات

ب وغريه مـن ضـرو      من أشكال التعذيب    ميثل شكالً   أن اإلعدام رمجاً   فإهنا ترى  ،قوق اإلنسان حل
العهـد  ذلـك    يف ، وحيظِّـره القـانون الـدويل، مبـا        املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة        

ــسياسية    ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــران اإلســالمية    ال ــة إي ــه مجهوري ــذي صــدَّقت علي .  ال
أشـد  ”ا مـن    صرَّح املمثلون عن هذه اآلليـات أن أيـاً مـن اللـواط أو الزنـا ال ميكـن اعتبارمهـ                     كما

  .الدويل  اليت ميكن أن تصدر بشأهنا عقوبة اإلعدام مبوجب القانون“اجلرائم خطورة
  

  حقوق املرأة  - هاء  
  جلنة وضع املـرأة    مجهورية إيران اإلسالمية عضواً يف     تخب، انتُ ٢٠١٠أبريل  /نيسانيف    - ١٨

  .د املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض  علىدِّق بعدرغم أهنا مل تص
 الصادر عن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،           ٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية لعام     ل وفقاًو  - ١٩

 دليـل التنميـة املتـصل بنـوع اجلـنس      حتتل مجهورية إيران اإلسالمية املرتبة السادسة والـسبعني يف          
. رأة يف مقيـــاس متكـــني املـــ  ١٠٣ االستقـــصائية، واملرتبـــة   مشلتـــها الدراســـة  بلـــدا١٨٢ًبـــني 
لقـد حققـت    و.  البلـد   هـذا  بـني املنـاطق اجلغرافيـة يف      التفاوتات اجلنـسانية مـا زالـت قائمـة           لكن

__________ 
املقـرر اخلـاص املعـين باسـتقالل القـضاة          ؛ و املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه                  )١١(  

املقــرر اً؛ ور اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسف املقــر؛ وواحملــامني
  .اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 ١٩٩٠منــذ عــام املــرأة  تعلــيم املــرأة وصــحة مجهوريــة إيــران اإلســالمية إجنــازات علــى صــعيد 
  .ساس لألهداف اإلمنائية لأللفيةسنة األتشكل  اليت
ساواة بــني اجلنــسني والعنــف ضــد املــرأة    أوجــه عــدم املــ  فــإنورغــم هــذه املكاســب،   - ٢٠

لقـوانني املدنيـة    ا الذي تنطوي عليه  لتمييز  ل النساء   منتشران على نطاق واسع يف البلد، وتتعرَّض      
اجلنـسية  و املتعلقـة بـالزواج والطـالق        سائل املـ  يفللتمييـز   إذن   تتعرض النساء و. اجلنائية القائمة و

. تويل مجيـع الوظـائف احلكوميـة   لعدل واحلق يف  وإقامة اوالوصاية )١٢( واملرياث طفلوحضانة ال 
ومل حيـدث   . )١٣( رئـيس البلـد    هـام متـويل    من الدستور، ال جيـوز ألي امـرأة          ١١٥ للمادة   ووفقاً

جملــس  وال يف املناصــب العليــا لــصنع القــرار يف صــيانة الدســتورأبــداً تعــيني أي امــرأة يف جملــس 
سة حملكمــة، وإمنــا ميكنــها فقــط أن وال ميكــن المــرأة أن تــصبح رئيــ. تــشخيص مــصلحة النظــام

وتظل مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار واحلكـم واحليـاة الـسياسية                . تشغل وظائف قضائية معينة   
.  يف املائــة فقــط مــن مقاعــد جملــس الــشورى اإلســالمي  ٢,٧متدنيــة للغايــة، إذ تــشغل النــساء  

 الربملانيـة األخـرية     رشـحات لالنتخابـات   م  اللـوايت كـنّ    عدد النـساء  السلطات تشري إىل أن      لكن
 أو اجلامعيـة  النساء يف املناصب اإلداريـة   أن عدد   ، و  عاماً ٣٠مرة عما كان عليه قبل       ٣٠ ازداد

  . يف املائة١بنسبة العليا قد ارتفع 
يـزداد ثالثـة    راكـز التعلـيم العـايل       مب التحـاق النـساء      وتفيد مجهورية إيران اإلسالمية بأن      - ٢١

 يف ٤٦,٥إىل  لـدى النـساء قـد ارتفعـت أيـضاً     ميـة  األ حمـو    سبةأن نـ  ، و أضعاف تقريباً كـل عـام     
ــة ــصادر لكــن . املائ ــايل  أشــارت إىلم ــيم الع ــاقش ت أن وزارة التعل ــاًن ــول   أحكام ــن قب  للحــد م

 نظـام احلـصص لـصاحل الطـالب         تطبيـق  و ، معينة مـن الدراسـة يف اجلامعـات        يف حقول الطالبات  
ــاتتواجــه ،ويف الوقــت نفــسه. الــذكور ــوداً الطالب ــيهّن  نظــام جديــد  مــن جــراء قي يفــرض عل

  . إىل التعليم العايلنحرية وصوهلمما يقيِّد ، مدهنن األصليةاجلامعات يف الدراسة يف 
جتـاه احلـايل لتطبيـق       اال بسبب أيضاًدة  مقيَّومشاركة املرأة يف احلياة العامة واالجتماعية         - ٢٢

ــد ــةخالقاأل” القواعـ ــشأن امل“يـ ــس بـ ــسني  البـ ــني اجلنـ ــصل بـ ــشهد،   و.  والفـ ــتح يف مـ ــد افُتـ قـ
 املاليـة   ن إدارة شـؤوهن   ن هلـ  تـيح ي،  للنـساء خمـصَّص    مـصريف فـرع   ، أول   ٢٠١٠يونيـه   /حزيران يف

  .مع رجال ال تربطهن هبم عالقة أَسريةدون التعامل 

__________ 
عـض الفـروق احملـددة    إن حقوق املرياث متـساوية مبوجـب القـانون املـدين، لكنـها تـشمل ب       فوفقاً للسلطات،      )١٢(  

  .تعكس األدوار واملراكز االجتماعية املعهودة للرجل واملرأة اليت
  .١٦، الفقرة E/CN.4/2006/61/Add.3نظر  ا  )١٣(  
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ــزال   - ٢٣ ــا ال ي ــساء   كم ــات والن ــار بالفتي ــشكل  االجت ــصدري ــق لل اًم ــران  قل ــة إي يف مجهوري
عــن قلقهــا، أعربــت جلنــة خــرباء منظمــة العمــل الدوليــة  ة، ففــي اآلونــة األخــري. )١٤(اإلســالمية

دون سـن  محايـة األطفـال   احلكومة كفالـة    وطلبت إىل    ، بشأن االجتار بالفتيات   ،٢٠٠٩عام   يف
. )١٥(العمــليف ألغــراض االســتغالل التجــاري واجلنــسي و التعــرض لالجتــار  مــن الثامنــة عــشرة

قــانون جيــرِّم علــى ســبيل املثــال، ف ؛الجتــار تــدابري ملكافحــة امجهوريــة إيــران اإلســالميةاختــذت و
 النـساء   كـراه االجتـار باألشـخاص وحيظـر إ      ،  ٢٠٠٤  عـام   يف ُسنَّ الذي   ،مكافحة االجتار بالبشر  

فيد عن قيام احلكومة بإلقاء القـبض علـى عـدد مـن             مبوجب هذا القانون، أُ   و. على البغاء والرق  
  .إدانتهم وتنفيذ حكم اإلعدام فيهمواجلناة، 
  جمـال   يف تنـشط  منظمة غري حكومية   ٧٣٦ إىل وجود  مجهورية إيران اإلسالمية     ريوتش  - ٢٤

الـبطش   لكـن .  مرة عما كان الوضـع عليـه قبـل عقـد مـن الـزمن               ١٢أي ما يزيد    شؤون املرأة،   
 تواجهـ  و . العام املاضـي   تواصل على مدى    والصحافيات قد   يف جمال حقوق املرأة    بالناشطات

وكـثرياً  .  االحتجـاز أو املنـع مـن الـسفر          ويف بعـض احلـاالت،     ات، واملضايق ،الكثريات الترهيب 
  . يف جمال حقوق املرأةاتالناشطلقمع تتذرَّع السلطات بالتهديدات األمنية اخلارجية  ما
انتبـاه   )١٦( اإلجـراءات اخلاصـة    ات بواليـ  ونه املكلّفـ  ، وجَّ ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٢يف  و  - ٢٥

 هممجــيعومين، ومــمسيــة وجــزيين،  هماشــو، ســاميه مازيــارو، ِفــه قــامسيىل اعتقــال كاإاحلكومــة 
، فـضالً عـن اعتقـال       “املليـون توقيـع   ”ملة   حب  أيضاً ةملعروف، ا  احلملة من أجل املساواة     يف أعضاء
أصـدر  ،  ٢٠١٠ينـاير   /كـانون الثـاين    ٧ ويف. فيني ومدافعني عن حقوق اإلنـسان     اصح و طالب
ــ ــوناملكلّف ــاًب )١٧(اخلاصــة اإلجــراءات ات بوالي ــشتركيان ــبرياً م ــشأن م عــن قلقهــ  للتع احلــبس  ب

__________ 
االجتـار بالفتيـات    تزايـداً مقلقـاً يف   املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه            الحظت     )١٤(  

ن اإلسالمية، أغلبه يف املقاطعات احلدودية، حيـث تتعـرض النـساء للخطـف والبيـع،                يف مجهورية إيرا  والنساء  
ــترقاق اجلنـــسي    ــاً يف االسـ ــيعهن الحقـ ــام ). E/CN.4/2006/61/Add.3(أو للـــزواج املؤقـــت، وجيـــري بـ ويف عـ

ــزواج املؤقـــت      ٢٠٠٥ ــار الـــذي يـــسهِّله الـ ــا بـــشأن االجتـ ــة حقـــوق الطفـــل أيـــضاً عـــن قلقهـ ، أعربـــت جلنـ
)CRC/C/15/Add.254.(  

 Direct Request concerning ( املعنية بتطبيق االتفاقيـات والتوصـيات   التابعة ملنظمة العمل الدوليةرباءخلنة اجل   )١٥(  

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2009, Geneva, doc No. (ILOLEX) 

092009IRN182, para. 10. .(  
، املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري         عين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص      الفريق العامل امل     )١٦(  

  .املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسانواملقرر اخلاص 
؛ املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري         الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واملقرر اخلاص           )١٧(  

؛ املقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة واحملـامني        ؛ و املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان     رر اخلاص   واملق
؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة             و
  .وعواقبهاملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه و
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ــة االنفــرادي ألعــضاء  ــع ” يف محل ــون توقي ــسالم   ” و“امللي . فينيا وصــح“أمهــات مــن أجــل ال
  .يف السجنحالياً   ال يوجد من األشخاص املذكورين أعاله السلطات أن أياًأعلنتو

املعــين بتعزيــز ومحايــة  أعــرب املقــرر اخلــاص ،٢٠٠٩يــسمرب د/كــانون األول ٢١ويف   - ٢٦
 عـن   املعـين بوضـع املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           واملقـرر اخلـاص     احلق يف حرية الرأي والتعبري      
 احلـائزة    شـريين عبـادي    الـسيدة  أفـراد أسـرة      ترهيـب  و ةعـن مـضايق   قلقهما بشأن تقـارير واردة      

 على جائزة نوبل، وتقـارير عـن مـصادرة ميداليـة جـائزة نوبـل للـسالم العائـدة للـسيدة عبـادي                      
ا، وجائزة وسام جوقة الشرف الفرنـسية، وخـامت ُمهـدى إليهـا مـن الرابطـة              هل ةمصاحب ةوشهاد

 ُجمـدت  وعـالوة علـى ذلـك،     .  يف طهـران   مـصرف  يف   هـا  ودائع األملانية للصحافيني، من خزانة   
ويف حـني   .  جـائزة نوبـل للـسالم      ن ضرائب ع  مل تدفع  بتهمة أهنا     املالية لسيدة عبادي احسابات  
إال أهنـا ذكـرت   ، قـضائي  مبوجـب أمـر   يش وختم خزانة ودائعها   بأنه جرى تفت   احلكومة   تعترف

 إىل  قـد ُنقلــت املفـردات   أنتد كانـت قــد أكَّـ  سـرة ن األبـأ  ومفــرداتمل ُيؤخـذ منـها أي    بأنـه 
 اإلجــراءات ات بواليــنيكلّفــأصــدر عــدة م، ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ٧ ويف. خــارج البلــد

أن إجـراءات االعتقـال واحلـبس االنفـرادي         بيانـاً مـشتركاً لإلعـراب عـن قلقهـم بـش            )١٨(اخلاصة
واضعي املـدّونات   ووالصحافيني   العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني         املتخذة حبق 

 شــقيقة احلــائزة علــى جــائزة نوبــل الــسيدة ، عبــادي نوشــني اإللكترونيــة، باإلضــافة إىل الــسيدة
ــادي و  ــد احُتجــزت طــب األســنان يف  ةســتاذاألشــريين عب ــسمرب/كــانون األول ٢٨  يف، وق  دي

ــدو أنو. جمهــول يف مكــان ٢٠٠٩ ــشاط شــقيقتها يف جمــال  مــرتبط با اعتقاهلــيب ــدن  فاع عــن ال
يف و. ٢٠١٠ينـاير  /كـانون الثـاين   ١٤طلق سراح السيدة نوشني عبادي يف     وأُ. حقوق اإلنسان 

 اً مــشترك بيانــاً )١٩(اخلاصــة  اإلجــراءات ات بواليــ ونكلّفــامل أصــدر ، ٢٠٠٩ هيوليــ/متــوز ٢١
 أخـرى  ة ناشـط  بشأن اعتقال وإساءة معاملة السيدة شـادي الـصدر، وهـي           م قلقه لإلعراب عن 

  .ةملرأيف جمال حقوق ا
  

__________ 
املعـين بوضـع املـدافعني عـن        ؛ واملقـرر اخلـاص      املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري       املقرر اخلاص      )١٨(  

ــسان  ــوق اإلن ــسفي؛ و   حق ــين باالحتجــاز التع ــل املع ــق العام ــضاة    ؛ والفري ــين باســتقالل الق ــرر اخلــاص املع املق
وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية             املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      ؛ و واحملامني
  .املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ وأو املهينة

، والفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي،        املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري       املقرر اخلاص      )١٩(  
املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن           ، و املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان      واملقرر اخلاص 

املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة            ، و ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
  .وأسبابه وعواقبه
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  ، مبا يشمل الطائفة البهائيةحقوق األقليات  - واو  
 اإليــراين  يف الدســتورمنــصوص عليــه )٢٠( احلمايــة لألقليــات أن تــوفريعلــى الــرغم مــن  - ٢٧
ــرامج و ــة الوارد يف بـ ــةالتنميـ ــة    إىلراميـ ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــرات االقتـ  حتـــسني املؤشـ
اخلاصــة عــدداً مــن البيانــات   اإلجــراءات ات بواليــونكلّفــأصــدر امل، لقليلــة النمــواملنــاطق ا يف

. لإلعراب عن قلقهم بشأن استمرار إساءة معاملة األقليات، وأحالوهـا إىل الـسلطات اإليرانيـة              
رر اخلاص املعـين حبريـة الـدين أو املعتقـد جملـس حقـوق               املقأبلغ  ،  ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٦يف  و

يف وقـت الحـق،      و ، صـويف   نعمـة اهللا    على أقل تقـدير مـن أقليـة         عضواً ٢٧اعتقال  عن  اإلنسان  
 املقــرر اخلــاص الحــظكمــا . ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٨ يف ،صــفهانبأ عبــادهتم دار عــن هــدم

، ٢٠٠٩فربايـر   /شـباط  ٢١  يف ورود ادعاءات عن قيـام قـوات األمـن وأفـراد الـشرطة الـسرية،              
. عبـادهتم  هـدم دار     علىأمام مبىن الربملان     ملنعهم من االحتجاج     صوفياً ٨٥٠ من   باعتقال أكثر 

منـع  وهم،   مـن أي معلومـات عـن مـصري         تَجـزين  احمل أَسـر  القلق حلرمـان  عن  وأعرب اخلبري أيضاً    
ــون احمل  ــذين ميثل ــصوفيني احملــامني ال ــة مــوكِّ تَجــزين ال ــة  أعلنــت و. ليهم مــن مقابل ســلطات الدول

  .نمية احلضرية قد ُهدم إفساحاً للمجال أمام التاملسجد أن
 عـن  )٢١(اخلاصـة  اإلجراءات ات بوالي ونكلّفعرب امل ، أ ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٨يف  و  - ٢٨
 يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات         اثـنني   معلم ومهندَسـني   ١٩  ما ال يقل عن     اعتقال بشأن مقلقه

أغـــسطس /آب ١٣ و ١١بـــني ســـارافان وزاهـــدان، يف الفتـــرة يف مـــدينيت  مـــن أقليـــة البلـــوش
 إىل مجاعـة    تـساب احملتَجـزين   انب مرتبطـة  أن هذه االعتقـاالت   سلطات الدولة   وذكرت  . ٢٠٠٩

ــة،  ــاًوإرهابيـ ــة خمفَّأن أحكامـ ــم فـ ــدرت حبقهـ ــهم ، و صـ ــرج عنـ ــد أُفـ ــق  قـ ويف . يف وقـــت الحـ
ــشرين األول ٢٩ ــوبر /تـ ــ، و٢٠٠٩أكتـ ــررين خاصـــني جَّـ ــة مقـ ــة إىل   )٢٢(ه ثالثـ ــاه احلكومـ انتبـ

عـدام بتـهم    كم عليهم باإل  احل األقلية العربية و    من سبعة رجال إدانة  املعلومات اليت تلقوها بشأن     
. الـسمري  الـشيخ حـسام   ُيـدعى  رجـل ديـن شـيعي        قتـل  و القـومي من بينـها العمـل ضـد األمـن          

  . أو أثناءهاكمة احملا بدء سواء قبل حمامٍتمكنوا من احلصول على الرجال السبعة مل يأُفيد بأنو
__________ 

. كراد، واللـور، والعـرب، والبلـوش، والتركمـانيني، والفارسـيني          تشمل األقليات العرقية األذربيجانيني، واأل       )٢٠(  
كما تستضيف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        . نعمة اهللا صويف  وتشمل األقليات الدينية املسيحية والبهائية وأقلية       

  . الجئ عراقي٤٠ ٠٠٠ أكثر من مليون أفغاين و
املعـين  ، واملقـرر اخلـاص   ستقل املعـين بقـضايا األقليـات   اخلـبري املـ  الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي، و         )٢١(  

املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة  ، وبوضــع املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

املقـرر اخلـاص املعـين    اً، وة أو تعـسف املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجز          )٢٢(  
املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة ، وباســتقالل القــضاة واحملــامني

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مــا ال يقــل عــن ســتة ســجناء    علــى التــوايلوأعــدم  - ٢٩
ــراد،   ــمسياســيني أك ــرزاد       ه ــويل، وف ــم ه ــان، وشــريين عل ــاماين، وإحــسان فّتاحي ــصيح ياس  ف

وتـشري الـسلطات    . بـة اراحل أدينـوا بتهمـة      همكمانكر، وعلي حيدريان، وفرهاد وكيلي، ومجـيع      
 وأهنـــم شـــاركوا يف أنـــشطة ،ؤالء األشـــخاص مجيعـــا ينتمـــون إىل مجاعـــات إرهابيـــةإىل أن هـــ
 سجينا كرديا آخرين قـد يكونـون معّرضـني          ١٣وتشري التقارير إىل أن ما ال يقل عن         . مسلحة

  .)٢٣(خلطر اإلعدام
  

  الطائفة البهائية    
شكلون أكـرب أقليـة    ا البهائيون، الذين ي   سيم يواجه أتباع الديانات غري املعترف هبا، وال        - ٣٠

دينية غري مسلمة يف البالد، أشكاال متعددة من التمييـز واملـضايقات، مبـا يف ذلـك حرمـاهنم مـن                  
وتعـّرض بعـض أفـراد الطائفـة        . العمل واالسـتحقاقات احلكوميـة واحلـصول علـى التعلـيم العـايل            

، أشـارت   ٢٠٠٩ فربايـر /ويف شباط . البهائية لالحتجاز التعسفي أو ملصادرة ممتلكاهتم وتدمريها      
املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليـات، بقلـق إىل       

ضـرمت الـنريان    فقـد أُ  .  مبمتلكات تعود ألفراد ينتمون إىل الطائفـة البهائيـة         ةر متعمد اضرأإحلاق  
ى املقـابر يف مارفداشـت      عمدا لتدمري منازل ومركبات، بشكل جزئي أو كلي، وتعّرضت إحد         

عــن هــذا احلــادث، ولكــن مل يتخــذ   عــم أنــه أُبلــغ عــدد مــن األجهــزة احلكوميــة  وُز. للتخريــب
فـإن  وتفيد السلطات بأنه على الرغم من أن البهائية ال تعترب ديانـة رمسيـة،           .)٢٤(إجراء رمسي  أي

  .مواطنة غريهم من املواطنني من حقوق اجتماعية ومدنية وحقوقل ما ألتباعها
وكتبت مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان إىل الـسلطات يف العديـد مـن                     - ٣١

 وسعيا إىل احلصول على توضيحات عـن حالـة سـبعة أفـراد مـن                ،املناسبات لإلعراب عن القلق   
ــذ    ــوا منـ ــة اعتقلـ ــة البهائيـ ــار١٤الطائفـ ــايو / أيـ ــهم يف  ٢٠٠٨مـ ــدأت حماكمتـ ــانون ١٢ وبـ  كـ

إعاثــة ألمن الــوطين، والتجــسس، وبــاة ارتكــاب أعمــال خملّــ ”نــها مبتــهم  ٢٠١٠ينــاير /الثــاين
وتفيــد الــسلطات أيــضا بأهنــا تقــوم بــالرد . ، قــد تــستوجب عقوبــة اإلعــدام“يف األرضالفــساد 

على شكاوى مقدمة من أفراد بأهنم تعرضوا للتهديد أو الترهيب مـن إحـدى الكيانـات التابعـة              
طات الـسماح باملراقبـة املـستقلة هلـذه احملاكمـات           مـن الـسل   الـسامية   وطلبت املفوضـة    . للبهائيني

مـت احملاكمـة بعـد ثالثـة        ت، اختُ ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٤ويف  . البارزة، ولكن مل يلـبَّ طلبـها      
__________ 

 Human Rights Watch, “Iran: stop imminent execution ؛A/HRC/14/24/Add.1 الوثيقة من ٤٦٣ انظر الفقرة   )٢٣(  

of Kurdish dissident”, 29 June 2010; Amnesty International, “Worsening repression of dissent as election 

approaches”, February 2009.  
  .١٠٩ إىل ١٠٢الفقرات من  ،A/HRC/10/8/Add.1  الوثيقةانظر   )٢٤(  
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يف وقت إعـداد هـذا التقريـر، وردت تقـارير غـري      . أيام من املثول املتتايل للمتهمني أمام احملكمة     
لـسبعة مـن الطائفـة البهائيـة بعقوبـة بالـسجن ملـدة             أنه سُيحكم على أولئك األفراد ا       عن مؤكدة
 تفـي   وأعربت املفوضة السامية، من خـالل عـدة رسـائل، عـن قلقهـا العميـق مـن أالّ                  .  سنة ٢٠

احملاكمة العادلة يف حال عـدم وجـود أي مـراقبني      و  أصول احملاكمات  هذه احملاكمات مبتطلبات  
التـهم اجلنائيـة املوجهـة إىل     شكلتـ أن عـن بـالغ القلـق مـن         السامية  وأعربت املفوضة   . مستقلني

األفــراد الــوارد ذكــرهم أعــاله، علــى مــا يبــدو، انتــهاكا اللتزامــات مجهوريــة إيــران اإلســالمية   
ســيما حريــة الــدين واملعتقــد،  مبوجــب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، وال

  .معياتتكوين اجلوحرية التعبري و
  

 يف اجلمعيات ألغراض سلمية، وحرية الرأي والتعبري، مبـا       وين  تكحرية االجتماع و    - زاي  
  ٢٠٠٩يونيه / يف حزيران اليت جرت عقب االنتخابات الرئاسيةذلك
فتـرة مـا بعـد االنتخابـات، واصـلت          الـيت أعقبـت     املكثفـة   الـبطش   على الرغم من محلة       - ٣٢

منـرب لالحتجـاج علـى نتـائج      كللتجمعـات الرمسيـة     استخدامها بني حني وآخر     حركة املعارضة   
ــية  ــات الرئاسـ ــع     . االنتخابـ ــتتعامل مـ ــا سـ ــذيرات بأهنـ ــدار حتـ ــن إصـ ــسلطات عـ ومل تتوقـــف الـ

االحتجاجات يف الـشارع بقـسوة، وُنـشرت قـوات األمـن بكثافـة، علـى حنـو منـتظم، ملواجهـة                      
 ، عـن إلقـاء القـبض      ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢فعلى سبيل املثال، أُفيد، يف      . املتظاهرين

ثنـاء  أ شخـصا، مـن بينـهم رسـام الكاريكـاتري الـشهري هـادي حيـدري،         ٦٠على ما ال يقل عن   
إقامة الصالة دعما لـشهاب الـدين طباطبـائي، وهـو أحـد املؤيـدين البـارزين للمرشـح الرئاسـي              

قلـت  واعُت. مري حـسني موسـوي، الـذي اعتقـل بـسبب االضـطرابات الـيت أعقبـت االنتخابـات                  
بــسبب تنظــيم احتجاجــات أســبوعية يف   )٢٥(“أمهــات يف حــداد”أيــضا عــضوات يف جمموعــة  

ــران  ــه يف طهـ ــة الليـ ــاين ٤ويف . حديقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــن ٢٠٠٩نـ ــوات األمـ ــصّدت قـ  ،، تـ
ــشاركني يف         ــصار املعارضــة امل ــن أن ــآلالف م ــدموع، ل ــسيل لل ــاز امل ــراوات والغ ــستخدمة اهل م

ارة الواليــات املتحــدة اجتمــاع حاشــد ســلمي إحيــاًء للــذكرى الــسنوية الــثالثني القتحــام ســف   
 شــخص، مــن بينــهم صــحافيون وناشــطون يف ١٠٠واعتقــل أكثــر مــن . األمريكيــة يف طهــران

__________ 
 وفــاة نــدا آغــا ســلطان خــالل  يف أعقــابة تــشكلت قــررت جمموعــة أمهــات يف حــداد، وهــي جمموعــة نــسائي    )٢٥(  

 املـسؤولني عـن قتـل    مبـساءلة  االضطرابات اليت أعقبت االنتخابات، االجتماع بصمت يف أيـام الـسبت واملطالبـة     
  .ة أولئك املسؤولنيوحماكماملتظاهرين 
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ــسان   ــوق اإلن ــانون األول٨ويف . جمــال حق ــى    / ك ــد عل ــا يزي ــل م ــسمرب، اعتق ــب ٢٠٠دي  طال
  .)٢٦(لعيد الوطين للطالببايف مسريات مناهضة للحكومة خالل االحتفال السنوي شاركوا 

تظاهرة حاشدة مبناسبة يوم عاشـوراء      ُنظِّمت  ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /انون األول  ك ٢٧ويف    - ٣٣
 عنف بعد اندالع اشتباكات عنيفة بني املتظاهرين وقوات األمن، أسـفرت عـن              أعمالُأفسدهتا  

مــصرع مــا ال يقــل عــن ســبعة أشــخاص، مبــن فــيهم ابــن شــقيق زعــيم املعارضــة مــري حــسني       
إمساعيـل أمحـدي   قائـد الـشرطة      ووفقـا ألقـوال    .وسقط العديد من اجلرحـى اآلخـرين      . موسوي

مـن وقـوات الباسـيج       وأشـارت مـصادر عديـدة إىل أن قـوات األ           . شـخص  ٥٠٠مقدم، اعتقـل    
 كــانون ٣٠ويف . شــبه العــسكرية جلــأت إىل االســتخدام املفــرط للقــوة يف مواجهــة املتظــاهرين 

ن بيانـا صـحافيا     ، أصدرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسا        ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
تعرب فيه عـن قلقهـا بـشأن تقـارير عـن أعمـال عنـف مفـرط قامـت هبـا قـوات األمـن وقـوات                            

وأعربت عن قلقهـا بوجـه خـاص إزاء اسـتمرار ورود تقـارير عـن اعتقـاالت لنـشطاء                    . الباسيج
. سياسيني وصحافيني ومدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وجهـات فاعلـة أخـرى يف اجملتمـع املـدين         

أعمـال   عقـب  املعارضـة، يف وقـت الحـق، عـددا مـن املـسريات املزمـع القيـام هبـا                    وألغى زعماء 
  .التحذيرات اليت أصدرهتا السلطات عاشوراء ويفعنف ال

، أعربت املفوضة السامية، يف بيان صحايف هلـا،         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ويف    - ٣٤
ــة أشـــخاص     ــصادرة علـــى ثالثـ ــدام الـ ــام اإلعـ ــشأن أحكـ ــالغ بـ ــق البـ ــن القلـ ــشاركتهم يف عـ  ملـ

وأضـافت أن مثـة خمـاوف كـبرية بـشأن           .  االنتخابـات الرئاسـية األخـرية      تلتاالحتجاجات اليت   
الطريقة اليت أجريت هبا احملاكمات األخرية لنشطاء املعارضة، وحثـت حمكمـة االسـتئناف علـى              

  .مراجعة أحكام اإلعدام بعناية
ــوفمرب، أصـــدرت وزارة العـــدل قا /ويف تـــشرين الثـــاين  - ٣٥ ــام الـــصادرة يف  نـ ــة باألحكـ ئمـ
عـدام علـى مخـسة      وصـدرت أحكـام باإل    . اليت أعقبت االنتخابات  باألحداث  قضية متعلقة    ٨٩

وعـالوة  .  عاما ١٥  شخصا بالسجن ملدد تتراوح بني ستة أشهر و        ٨١أشخاص، وحكم على    
 شخــصا تتــضمن يف ٢٢ديــسمرب أحكــام هنائيــة علــى  /األولعلــى ذلــك، صــدرت يف كــانون  

ــا أحكا ــسجن معظمهــ ــا بالــ ــوراء يف   . مــ ــوم عاشــ ــات يــ ــاب احتجاجــ ــانون ٢٧ويف أعقــ  كــ
ىل إديــسمرب، دعــا كبــار رجــال الــدين ومــسؤولون حكوميــون رفيعــو املــستوى، مــرارا،  /األول

  .ىل اإلعدامإ، اليت تصل عقوبتها بةاراحلالتعامل بقسوة مع املتظاهرين املتهمني بتهمة 

__________ 
قائد شرطة طهران، قوله إنـه     نقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية الرمسية عن اجلنرال عزيز اهللا رجب زاده،                )٢٦(  

  .النظام العام خالل مظاهرات يف العاصمةإلخالهلم ب امرأة، ٣٩ متظاهرين، بينهم ٢٠٤ألقي القبض على 
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 متـهما لـصلتهم   ١٦ إىل احملاكمة يف طهـران  ، قُّدم٢٠١٠يناير /  كانون الثاين  ٣٠ويف    - ٣٦
ــهم بارتكــاب جــرائم    . باضــطرابات عاشــوراء  ــةواتُّهــم مخــسة من ، فيمــا اتُّهــم اآلخــرون  حراب

ــضة      ــة مناهـ ــشر دعايـ ــومي، ونـ ــن القـ ــد األمـ ــة، وهتديـ ــات غـــري قانونيـ ــشاركة يف احتجاجـ باملـ
يت، أمني جملـس صـيانة      ويف اليوم السابق للمحاكمة، دعا آية اهللا أمحد جن        . للمؤسسات القائمة 

ــى جــرائم     ،)٢٧(الدســتور ــات عل ــيظ العقوب ــسلطة القــضائية إىل تغل ــةال مــارس /ويف آذار. احلراب
، أكــدت الــسلطات أنــه ُحكــم علــى ســتة أشــخاص باإلعــدام لــدورهم يف اضــطرابات   ٢٠١٠

أبريـل  /ويف نيـسان  . عاشوراء، وهم بانتظار صدور تأكيد تنفيذ احلكـم عـن حمكمـة االسـتئناف             
أيدت حمكمة االستئناف حكم اإلعـدام الـصادر علـى شخـصني لـدورمها يف املظـاهرة        ،  ٢٠١٠

 شخـصا آخـرين اعتقلـوا       ٢١٧وأُفيـد بـصدور أحكـام قـضائية هنائيـة علـى             . املناهضة للحكومة 
  .النتخابات خالل املدة املستعرضةلعالقتهم باالضطرابات اليت أعقبت ا

ى طالــب جــامعي يبلــغ مــن العمــر     ، ُحكــم باإلعــدام علــ  ٢٠١٠فربايــر /ويف شــباط  - ٣٧
 لـصلته باالحتجاجـات، علـى الـرغم مـن أن            احلرابـة عاما، وهـو حممـد أمـني واليـان بتهمـة             ٢٠

عدم حممد رضـا علـي زمـاين وآراش رمحـاين           وأُ. حمكمة االستئناف ألغت ذلك احلكم فيما بعد      
ــور، يف  ــاين ٢٨ب ــاير / كــانون الث ــا صــلة باالضــطرا   ٢٠١٠ين ــزعم أن هل ــضايا ُي ــيت ، يف ق بات ال

 /وكانا بني الـذين حوكمـوا يف احملاكمـات اجلماعيـة الـيت أجريـت يف آب                . أعقبت االنتخابات 
 / يف تـشرين األول احلرابـة أغسطس، وأدانتهما، يف وقت الحق، حمكمة طهـران الثوريـة بتهمـة      

ــوبر  ــران، وهــي جمموعــة     ،٢٠٠٩أكت ــزعم انتمائهمــا إىل جمموعــة أجنومــان إي باديــشاهي إي  ب
  .القومي  إعادة احلكم امللكي إىل مجهورية إيران اإلسالمية، وبتهمة اإلضرار باألمنتدعو إىل

للحـد مـن الوصـول إيل    خمتلفـة  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اُتخـذت تـدابري رقابيـة           - ٣٨
وتقـول الـسلطات بـأن قـوى خارجيـة تـستخدم وسـائط اإلعـالم لتـأجيج                  . املعلومات، وتدفقها 
ت تـراخيص عـدة     لغيأُغلق عدد كبري من الصحف واجملالت، و      وأُ. طراباتاالحتجاجات واالض 

وأُفيـد بإلقـاء القـبض      . صحف وجمالت أخرى، وتعّرضت مواقعها الـشبكية للغربلـة أو احلجـب           
.  صحافيا النتقادهم احلكومة، وخـضع العديـد مـن الـصحافيني حلظـر الـسفر               ٢٠على أكثر من    

قــوق حل ومنظمــات يــة إعالممنافــذة، مبــا فيهــا  مؤســسة أجنبيــ٦٠وُحظــر االتــصال بــأكثر مــن  
، ٢٠٠٩ وباإلضافة إىل ذلك، ما زال البث الفضائي األجـنيب معطّـال منـذ أواخـر عـام       . نساناإل

ــه      ــشه فيل ــل يب يب ســي ودويت ــات بــث مث ــر علــى هيئ ــد   . ممــا أثّ ــارير عــن تقيي ــضا تق ووردت أي
ة فيمـا يتعلـق باملـسريات، وألقـي         استخدام اإلنترنت واهلواتف احملمولة والرسـائل النـصية القـصري         

__________ 
مـن سـتة علمـاء ديـن يعينـهم املرشـد األعلـى وسـتة حقـوقيني تـسّميهم الـسلطة                      املؤلف  جملس صيانة الدستور،       )٢٧(  

حية االعتراض على مـشاريع القـوانني الـيت جييزهـا الربملـان إذا مـا رأت                 القضائية، هو هيئة صانعة للقرار هلا صال      
  .أهنا تتعارض مع الدستور والشريعة اإلسالمية
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، ُشـكلت   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٧ويف  . القبض على متظاهرين أثناء التقـاطهم صـورا       
، “جـرائم اإلنترنـت  ” عـضوا لرصـد     ١٢وحدة جديدة ملكافحة اجلرمية اإللكترونية مكونـة مـن          

ــة اإلنترنـــت وترصـــد     ــضا ملراقبـ ــرائم الـــسياسية، وأيـ ــا اجلـ ــا فيهـ ، “ألكاذيـــباإلهانـــات وا”مبـ
  .االنتقادات املوجهة إىل احلكومةمصطلح غالبا ما تستخدمه السلطات لوصف  وهو
وخــالل الفتــرة املــستعرضة، وّجــه املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة    - ٣٩

الرأي والتعبري وغريه من املكلفني بواليات خاصة عددا من النداءات العاجلة يعربون فيهـا عـن                
اعتقال صحافيني وطـالب وشـعراء ومـدافعني عـن حقـوق            بلشديد إزاء ورود ادعاءات     قلقهم ا 

  .و تعرضهم للتعذيب وسوء املعاملةاإلنسان، والزج هبم يف السجن، أ
، أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة احلـق          ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف    - ٤٠

ــرأي والتعــبري، باالشــتراك مــع املقــر   ــة ال ــة املــدافعني عــن حقــوق   يف حري ــة حبال رة اخلاصــة املعني
ن طويــل علــى عمــاد الــدين بــاقي،  اإلنــسان عــن قلقهمــا إزاء حظــر الــسفر املفــروض منــذ زمــ  

صحفي ومؤسس مركز الـدفاع عـن حقـوق الـسجناء، الـذي مل يـسمح لـه مبغـادرة البلـد                  وهو
رتن إينــالز نــع مــن احلــضور شخــصيا لتلقــي جــائزة مــا  وُم. ٢٠٠٤أكتــوبر /منــذ تــشرين األول

واعتقـل الـسيد   .  يف جنيـف ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢للمدافعني عن حقوق اإلنـسان يف     
ــاقي خــالل احتفــال عاشــوراء يف    ــسمرب / كــانون األول٢٧ب ــضيته بــني  ٢٠٠٩دي ، وكانــت ق

 .)٢٨(، عدد من املكلفني بواليـات خاصـة      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٧قضايا أخرى أثارها، يف     
 أنه ُحكم على السيد عماد الدين باقي بالـسجن ملـدة عـام واحـد بنـاء علـى               وأكدت السلطات 

 مجهورية إيران اإلسالمية عـن طريـق نـشر األكاذيـب       عن  مغرضة دعايةبشن  ” وّجهت له    ُتَهم
  .وأُيد احلكم عند االستئناف. “لتشويش أذهان الناس

  
يتعلق منها باالنتخابـات    احلقوق املتعلقة بأصول احملاكمات واحلصانة، مبا فيها ما           - حاء  

  ٢٠٠٩يونيه / يف حزيران اليت جرتالرئاسية
يوفر دستور مجهورية إيران اإلسالمية، وقـانون العقوبـات، وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة                 -  ٤١
 جمموعة ضـمانات إجرائيـة لكفالـة احملاكمـة وفـق األصـول القانونيـة، تـشمل املـساواة أمـام                      ،فيها

 نة مبحــام، وقرينــة الــرباءة، وحظــر التعــذيب، وحظــر االعتقــال غــري   القــانون، واحلــق يف االســتعا 
ــة     ــانوين، واحلــق يف اســتئناف احلكــم، واحملاكمــات العلني ــم املتحــدة   . الق ــت مفوضــة األم وأعرب

__________ 
بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري، والفريــق العامــل املعــين مبــسألة االحتجــاز   املقــرر اخلــاص املعــين    )٢٨(  

دافعني عـن حقـوق اإلنـسان، واملقـرر اخلـاص املعـين باسـتقالل القـضاة                 التعسفي، واملقررة اخلاصة املعنية حبالة امل     
واحملامني، واملقرر اخلاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                   

  .املهينة، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أو
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السامية حلقوق اإلنسان واملكلفون بوالية خاصة، طوال العام، عن القلق فيما خيص مدى التقّيـد               
  .احلكومة ملية، وخاصة يف ما يتعلق مبحاكمات معارضيبتلك اإلجراءات يف املمارسة الع

، توجـه ثالثـة مقـررين خاصـني، برسـالة مناشـدة             ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤ويف    - ٤٢
كيـة،  ياألمر -أعربـوا فيهـا عـن القلـق إزاء اعتقـال أحـد محلـة اجلنـسيتني اإليرانيـة                    ،)٢٩(مشتركة

ه وإصـدار   وحبـسِ  ،٢٠٠٩يوليـه   /وز متـ  ٩وهو كيان تـاجبخش، الـذي اعتقلـه رجـال األمـن يف              
ــا  ــه الحق ــسبب      واتُّ. حكــم حبق ــاألمن القــومي ب ــة ب ــاجبخش بارتكــاب أعمــال خمل ــسيد ت هــم ال

ــيج   ــشروع خل ــشاركته يف م ــة     ٢٠٠٠ - م ــة مراســالت إلكتروني ــدى شــبكي وقائم ــو منت ، وه
 .جامعــة كولومبيــا، وبــسبب قيامــه ســابقا بأعمــال استــشارية ملعهــد اجملتمــع املفتــوحتستــضيفها 

ضـمن  ، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١وأشار املقـررون اخلاصـون إىل أن الـسيد تـاجبخش كـان، يف               
كمة بتهمة القيام بأشطة خملّـة بـاألمن   المحلئة متهم الذين قدموا     ااملتهمني البالغ عددهم قرابة امل    

أكتــوبر، حكمــت احملكمـــة الثوريــة علــى الــسيد تـــاجبخش      / تــشرين األول ٢٠ويف . القــومي 
ن عقوبتــه خفــضت إىل مخــس إا، علــى الــرغم مــن أن الــسلطات تقــول  عامــ١٥بالــسجن مــدة 

وقد أُعرب عـن خمـاوف مـن حرمـان الـسيد تـاجبخش مـرارا وتكـرارا              . سنوات عند االستئناف  
مبحـام  من االستعانة مبحام خالل فترة احتجازه قبل احملاكمة، ومن رفض طلبه أيضا باالسـتعانة               

  .عنه  الدفاعَيْين السلطات تشري إىل تويل حماِم، على الرغم من أنمن اختياره للترافع عنه
بــدأ بعمليــة مــساءلة بــشأن االنتــهاكات املزعومــة يف   ومل ُي،جــر أي حتقيــق شــاملومل ُي  - ٤٣

بيد أن الـسلطات اإليرانيـة اختـذت بعـض التـدابري التـصحيحية لتبديـد                . فترة ما بعد االنتخابات   
 يوليــه/ويف متــوز.  يف مراكــز االحتجــاز اهلــواجس املتــصلة باســتخدام العنــف وســوء املعاملــة     

، نتيجة لتقرير من فريق التفتـيش املكـوَّن مـن كبـار املـسؤولني مبكتـب املرشـد األعلـى،          ٢٠٠٩
يتعلـق   فيد بإغالق مركـز كهريـزاك لالحتجـاز واختـاذ إجـراءات تأديبيـة حبـق مـسؤولني يف مـا                    أُ

ــيت تلــت ا      ــوا خــالل االضــطرابات ال ــة حمتجــزين اعتقل ــاتبإســاءة معامل ــائج . النتخاب وأدت نت
، للجنـة برملانيـة     ٢٠١٠ينـاير   /، يف كـانون الثـاين     َتبَـ التفتيش إىل اختاذ مزيد مـن اإلجـراءات وثَ        

 حتقيق يف املزاعم املتعلقة بكهريزاك مسؤولية سعيد مرتضوي، مدعي عـام طهـران              بإجراءتقوم  
علــى ناء ضــربا الــسابق، عــن االنتــهاكات الــيت وقعــت يف كهريــزاك، وأكــدت وفــاة ثالثــة ســج

 متـهما بارتكـاب   ١٢، أفيد مبثول جمموعة مؤلفة مـن  ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . أيدي سجانيهم 
ويف هـذا   . جرائم متصلة باالنتهاكات يف كهريزاك للمحاكمة أمام حمكمة عسكرية يف طهـران           

، علــى رجلــني ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠الــسياق، أفيــد بــأن حمكمــة عــسكرية حكمــت، يف   

__________ 
 ومحايـة حريـة الـرأي والتعـبري،     عزيـز خلـاص املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني، واملقـرر اخلـاص املعـين بت        املقرر ا    )٢٩(  

  .واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان
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متظـاهرين    تسعة آخرين باجللد والسجن ودفع الديـة، لقيـامهم بتعـذيب ثالثـة              وعلى ،باإلعدام
وعـالوة   .)٣٠(اعتقلوا خـالل االضـطرابات الـيت أعقبـت االنتخابـات، حـىت املـوت يف كهريـزاك                 

  .للطلبة يف طهران يواجهون احملاكمةمهجع  متهما مبهامجة ٣٣على ذلك، أفيد أيضا بأن 
  

ية األمــم املتحــدة لدوليــة حلقــوق اإلنــسان ومفوضــالتعــاون مــع اآلليــات ا  -ثالثا   
  حلقوق اإلنسان

 االستعراض الدوري الشامل  - ألف  
ــران اإلســالمية   شــاركت   - ٤٤ ــة إي ــة  مجهوري ــشاركة كامل ــدوري   م ــة االســتعراض ال يف آلي

الشامل اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، بتقـدميها تقريـرا وطنيـا وإرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى                   
ــر /عقــود يف شــباطالســتعراض املل ــر / شــباط١٥ويف . ٢٠١٠فرباي فريــق ال، حبــث ٢٠١٠فرباي
لحالة يف مجهورية إيران اإلسـالمية واعتمـد تقريـره     لعامل املعين باالستعراض الدوري الشامل      ال

ج النهائيـة   ، نظر جملس حقوق اإلنسان يف النتائ      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ويف   .يف وقت الحق  
  .لالستعراض واعتمدها

توصـية   ١٢٣منـها     توصية، قبلت مجهورية إيـران اإلسـالمية       ١٨٨صدر ما جمموعه    وأُ  - ٤٥
 توصـــية، وأحاطـــت علمـــا ٤٦جزئيـــا، ورفـــضت قبـــوال توصـــيات  ٣وقبلـــت قبــوال كـــامال،  

وكانـت سـبع مـن التوصـيات املرفوضـة متعلقـة            .  توصـية  ١٦بالتوصيات املتبقيـة البـالغ عـددها        
، وذلـك   )٣١(اصـة متعلقـة بـاإلجراءات اخل    كلفة بواليات   ممعينة  قوم هبا جهات    تبتيسري زيارات   

قـد قبلـت التوصـيات بـشأن التعـاون بوجـه عـام يف سـياق اإلجـراءات                   كانـت   مع أن احلكومـة     
ونظرت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية كـذلك يف التوصـيات املرفوضـة البـالغ عـددها                  . )٣٢(اخلاصة
ؤسسات الـذي تـسترشد بـه العمليـة،          توصية باعتبارها ال تتماشى مع النص املتعلق ببناء امل         ٢٨

أو أهنــا ال تعكــس حقــوق اإلنــسان املعتــرف هبــا عامليــا، أو ال تتماشــى مــع قوانينــها وتعهــداهتا   
  .)٣٣(تزاماهتا القائمةلوا

__________ 
 بيانا حددت فيه أمساء ،٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ يف ،أصدرت احملكمة العسكرية يف مجهورية إيران اإلسالمية    )٣٠(  

  .فار ميين، وحممد كمراين وأمري جواديلرجال الثالثة الذين لقوا حتفهم يف كهريزاك، وهم حمسن روح األا
، اليت تدعو إىل تيـسري زيـارات املقـررين اخلاصـني، مبـا يف        ١١-٥ ، التوصيات ٩٢، الفقرة   A/HRC/14/12انظر     )٣١(  

، العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينــة   ذلـك املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب وغـريه مــن ضـروب املعاملـة أو         
  .الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفيوواملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني؛ 

  .٢٨-٢٤، التوصيات ٩٠املرجع نفسه، الفقرة    )٣٢(  
، ٣٩-٣٦، ٣٢، ٣١، ٢٩-٢٧، ٢٤-٢٢، ١٥، ١٣-١١، ٩-٢، التوصــيات ٩٢املرجــع نفــسه، الفقــرة      )٣٣(  

٤٤-٤١.  
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وتضمنت التوصيات الـيت أيـدهتا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية تعزيـز احلقـوق االقتـصادية                  - ٤٦
. قـوق اإلنـسان وفقـا ملبـادئ بـاريس         حب وطنيـة معنيـة      واالجتماعية والثقافية، وإنشاء مؤسـسات    

ووافقت احلكومة أيضا على النظـر يف إلغـاء عقوبـة إعـدام القـصر وضـمان حريـة الوصـول إىل                      
  .عليهافرض قيود اإلنترنت وعدم 

  
 التعاون مع نظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان  - باء  

مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل اتفاقيــة  انــضمت ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٢٣يف   - ٤٧
، لتزيـد بـذلك عــدد االتفاقيـات الـيت هـي طـرف فيهــا إىل       )٣٤(حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة   

  .)٣٥(مخس اتفاقيات
ــشرين األول٢٧ويف   - ٤٨ ــوبر / ت ــا    ٢٠٠٩أكت ــران اإلســالمية تقريره ــة إي ــدمت مجهوري ، ق

نفيـذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      الث إىل اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان بـشأن ت    ثالدوري ال 
ــسياسية  ــة والـ ــشرين األول . املدنيـ ــة يف تـ ــتنظر اللجنـ ــوبر /وسـ ــدم  ٢٠١٠أكتـ ــر املقـ . يف التقريـ

إىل  ،٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣ يف   ،قدم البلد تقريره الدوري الثاين     وباإلضافة إىل ذلك،  
هــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة بــشأن تنفيــذ الع 

مجهورية إيـران اإلسـالمية     وهذان مها أول تقريرين تقدمهما      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ومـع ذلـك، ال تـزال املالحظـات     . عـشر سـنوات  بعـد مـضي مـا يزيـد علـى          إىل هاتني اللجنتني    

  .د كبري دون تنفيذ إىل ح١٩٩٣عام اخلتامية ذات الصلة اليت أقرهتا اللجنتان يف 
  

 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - جيم  
أصــدرت مجهوريــة إيــران اإلســالمية دعــوة دائمــة جلميــع اجلهــات املواضــيعية املكلفــة     - ٤٩

، وتصادف ذلك مـع إهنـاء واليـة     ٢٠٠٢يونيه  /بواليات متعلقة باإلجراءات اخلاصة يف حزيران     
هــي الواليــة الــيت وســالمية، إلان ايــرإاملمثــل اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة  

ــسان    ــة حقــوق اإلن ــشأهتا جلن ــام ســتة  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣وخــالل عــامي  . ١٩٨٤يف عــام أن ، ق
مكلفــني بواليــات متعلقــة بــاإلجراءات اخلاصــة بزيــارة البلــد، ولكــن مل جتــر أيــة زيــارات ألي   

  .٢٠٠٥عام مكلفني بواليات متعلقة باإلجراءات اخلاصة منذ 

__________ 
 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،            ٤٦سالمية حتفظـا عامـا حتـت املـادة          يران اإل إأدرجت مجهورية      )٣٤(  

  .معلنة أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بأي أحكام يف االتفاقية قد ال تكون متماشية مع قواعدها السارية
 على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري، والعهـد الـدويل اخلـاص        اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء     )٣٥(  

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوباحلقوق املدنية والسياسية، 
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 ألول مـرة،    ٢٠٠٥اص املعين بالتعذيب احلصول على دعـوة يف عـام           وطلب املقرر اخل    - ٥٠
 منــذ ذلــك احلــني، كانــت آخرهــا يف تـــشرين      ةرســائل تذكرييــة ســنوي   ودأب علــى إرســال   

تعزيـز ومحايـة    املقرر اخلاص املعـين ب    كل من   وتقدم أيضا بطلبات للزيارة     . ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
؛ واملقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة        ٢٠١٠ر  فرباي/احلق يف حرية الرأي والتعبري، يف شباط      

وتكرر الطلب يف التقريرين ذوي الصلة املقدمني إىل جملـس حقـوق             (٢٠٠٦واحملامني، يف عام    
؛ واخلـبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا األقليـات، يف      )٢٠١٠ و ٢٠٠٩اإلنسان يف كل مـن عـامي      

دام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة        وأرسل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلع     . ٢٠٠٨عام  
  .معلقةزيارة البلد وال تزال مجيع طلبات . ٢٠٠٨أو تعسفا طلبا للزيارة يف عام 

ــا جمموعــه        - ٥١ ــاإلجراءات اخلاصــة م ــق ب ــات تتعل ــون بوالي إىل رســالة  ٤٢وأرســل املكلف
انيـة  ومل تـرد الـسلطات اإلير    .  فرديـة  ١٥ منـها مـشتركة و       ٢٧، وكانـت    ٢٠٠٩يف عـام     إيران
  .رسالتني  علىإال
  

 ألمم املتحدة حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية ا  - دال  
، دعــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية رمسيــا مفــوض األمــم ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢٤يف   - ٥٢

مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان         كما أن   . مي حلقوق اإلنسان لزيارة البلد    املتحدة السا 
ــذ عــام  دأبــت  ــى ٢٠٠٨من ــاون  عل ــشطة التع ــشة أن ــة  مناق ــسلطة القــضائية   املمكن ــي ال مــع ممثل

ــة، مبــا يف ذلــك   ــة يف طهــران يف عــام     عقــد اإليراني ــدوة قــضائية بــشأن قــضايا احملاكمــة العادل ن
يرانيـان يف نـدوة     إبناء على دعوة من املفوضـية، شـارك قاضـيان           ووعالوة على ذلك،    . ٢٠١٠
  .٢٠٠٩فمرب نو/يف ملديف يف تشرين الثاينقدت ُعقضائية 

ــدخل     - ٥٣ ــالتقرير، ت ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــسامي ية مفوضــتوأثن ــم املتحــدة ال  حلقــوق ة األم
اإلنــسان لــدى الــسلطات اإليرانيــة يف عــدد مــن فــرادى حــاالت وقــضايا حقــوق اإلنــسان عــن  

وتــضمنت هــذه . البيانــات العامــةإصــدار الرســائل وتوجيــه وإيفــاد ممــثلني خاصــني هلــا  طريــق 
ــة،    حــاالت  إعــدام لقــصر أو  احلــاالت حــاالت  ــسانية أو مهين ــة قاســية أو الإن ــة أو عقوب معامل

  .، وحقوق األقلياتلدينرية االجتماع، وحقوق املرأة، وحرية احاالت متعلقة حب أو
  

 االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
وي علــى شــواغل طــالكــثري مــن اجملــاالت الــيت تنالــضوء علــى هــذا التقريــر يــسلط   - ٥٤

ويـساور األمـني العـام    . سـالمية يـران اإل إيتعلـق حبقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة        فيمـا مستمرة  
انزعاج كبري إزاء تقارير االستعمال املفرط للقوة، وحاالت القبض واالحتجـاز التعـسفي،             
واحملاكمات غري العادلة، وإمكانية وقوع حاالت تعذيب وإساءة معاملة لناشـطي املعارضـة             
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ويـشجع األمـني العـام      . ٢٠٠٩عت يف أعقاب انتخابـات عـام        فيما يتعلق بالقالقل اليت وق    
اختـاذ  احملـددة إىل    االستجابة للدعوات   على  هنا، و املربزة  احلكومة على التصدي للشواغل     

كفالـة امتثـال   علـى  اجلمعية العامـة مـن قبـل، و      اختذهتا  صادرة يف القرارات اليت     إجراءات ال 
  .املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

غل األخــرى املبينــة يف هــذا التقريــر، يالحــظ األمــني العــام أن ايتعلــق بالــشووفيمــا   - ٥٥
نع الرجم كطريقة مبعلى سبيل املثال للقيام السلطات قد اختذت بعض اخلطوات اإلجيابية، 

إال أن األمني العـام يـساوره القلـق    . لإلعدام أو احلد من تطبيق عقوبة اإلعدام على القصر      
ــدا  ــةبريإزاء عــدم إنفــاذ هــذه الت وهــو يــشجع احلكومــة علــى االســتجابة   .  بــصورة منهجي

للــشواغل املــربزة يف التقريــر ومواصــلة تنقــيح قوانينــها الوطنيــة، وخاصــة القــانون اجلنــائي  
قــوق اإلنــسان واحليلولــة دون الدوليــة حلعــايري املقــضاء األحــداث لكفالــة امتثــال انون وقــ

  .الدينية وغريها من فئات األقلياتو املمارسات التمييزية ضد املرأة واألقليات العرقية
ويرحب األمني العام بتصديق مجهورية إيران اإلسالمية مؤخرا على اتفاقية حقـوق           - ٥٦

ــدات حقــوق         ــى معاه ــضا عل ــصدق أي ــة أن ت ــب باحلكوم ــة، ويهي األشــخاص ذوي اإلعاق
أة، اإلنسان الدولية األخرى، ال سيما اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـر          

عقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية       واتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو ال              
توقيعهــا وتــصديقها علــى خمتلــف  قدمتــها لــدى املهينــة، وأن تــسحب التحفظــات الــيت   أو

فيمـا  معاهدات حقوق اإلنـسان، علـى النحـو الـذي توصـي بـه اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات                     
مجهوريــة إيــران اإلســالمية ويرحــب األمــني العــام أيــضا بتقــدمي . منــهايتعلــق بكــل معاهــدة 

إىل املقدمـة   تقاريرها اليت تأخرت لفترة طويلة يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان، ال سيما             
  .اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــة ملفو    - ٥٧ ــدعوة احلكوم ــام ب ــسامي ةضــويرحــب األمــني الع  حلقــوق ة األمــم املتحــدة ال
ــة      ــات متعلقـ ــتقبال املكلفـــني بواليـ ــة علـــى اسـ ــد، ويـــشجع احلكومـ ــارة البلـ ــسان لزيـ اإلنـ
باإلجراءات اخلاصة مبا يتماشى مـع الـدعوة الدائمـة الـيت أصـدرهتا الـسلطات اإليرانيـة يف                   

ة ويكـرر التأكيـد علـى طلـب املفوضـة الـسامية بإرسـال بعثـة حتـضريية رفيعـ                   . ٢٠٠٢عام  
ويرحـب األمـني العـام أيـضا مبـشاركة مجهوريـة            . قبـل زيارهتـا   على مستوى العمل    املستوى  

على التنفيذ الالحق ملا يتم إيران اإلسالمية يف االستعراض الدوري الشامل، ويشجع بقوة 
ة للمجتمـع املـدين وغـريه مـن       مبـشاركة كاملـة وحقيقيـ     التوصل إليه مـن توصـيات، وذلـك         

  .األطراف املعنية
  


