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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  حلقوق اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة 

  وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

 إيران مجهورية يف اإلنسان حقوق حالة عن العام ألمنيل ملؤقتا تقريرال    
  ** *اإلسالمية

  موجز    
 ، الذي طلبت فيه اجلمعيـة     ٦٥/٢٢٦ العامة اجلمعية لقرار وفقاً التقرير   هذا قّدمُي  

.  األمني العام أن يقدم تقريراً مؤقتاً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة              إىل
تقرير األمناط واالجتاهات السائدة يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيـران            ويعكس ال 

، مبـا يف ذلـك   ٦٥/٢٢٦اإلسالمية، ويتيح معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ القـرار        
ودعت اجلمعية العامة يف هذا القرار حكومة مجهورية        . التوصيات الرامية إىل حتسني تنفيذه    

ة الشواغل اجلوهرية اليت أبرزها التقرير السابق لألمـني العـام           إيران اإلسالمية إىل معاجل   
)A/65/370 (        وتلبية ما تضمنته القرارات السابقة للجمعية العامة)   ٦٣/١٩١القـرارات ،
من دعوات حمددة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة، والوفاء بصورة         ) ٦٤/١٧٦، و ٦٢/١٦٨و

ما يتعلق بعدد مـن     ي القانون ويف املمارسة، ف    كاملة بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، يف     
  .الشواغل املبّينة على وجه التحديد

  

__________ 

  .ا التقريرتأخر تقدمي هذ  *  
  .ُيعمَّم مرفق هذا التقرير بالصيغة اليت ورد هبا  **  
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   مقدمة-أوالً 
طلبت فيه اجلمعية إىل    ، الذي   ٦٥/٢٢٦اجلمعية العامة   عمالً بقرار    ُيقّدم هذا التقرير    -١

. جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الـسادسة عـشرة       األمني العام أن يقدم تقريراً مؤقتاً إىل        
كس التقرير األمناط واالجتاهات السائدة يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة إيـران              ويع

، مبـا يف ذلـك      ٦٥/٢٢٦اإلسالمية، ويتيح معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ القـرار            
ويستند هذا التقرير أيضاً إىل املالحظات اليت أبداها كل         . التوصيات الرامية إىل حتسني تنفيذه    

اإلجراءات اخلاصة جمللـس    بواليات يف إطار    ملعاهدات وعدد من املكلّفني     من هيئات رصد ا   
  .)١(اإلنسانحقوق 

وقد اتسمت حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية منذ تقدمي التقريـر               -٢
حبملة قمع ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، والنشطات يف         ) A/65/370(السابق لألمني العام    

وال تزال آليات األمم املتحدة حلقـوق       . أة، والصحفيني، ومعارضي احلكومة   جمال حقوق املر  
اإلنسان تعرب عن دواعي قلقها إزاء التعذيب وحاالت االحتجاز التعسفي واحملاكمات غري            

 تزايداً ملحوظاً، مبا    ٢٠١١منذ بداية عام     وقد شهدت معدالت تطبيق عقوبة اإلعدام     . العادلة
وال يزال التمييـز متواصـالً ضـد        . قة بالسجناء السياسيني  يف ذلك يف احلاالت املتعل    

ومع ذلك فقد حدثت، مقارنة . جمموعات األقليات وقد بلغ يف بعض احلاالت حد االضطهاد    
 على  ٢٠١٠سبتمرب  /ابية، مبا يف ذلك توقيع الدولة يف أيلول       اإلجيالتطورات  الواقع، بعض    اذهب

 الرتاعات املسلحة،   شراك األطفال يف  إباملتعلق   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    
على جلنة القضاء على التمييز العنصري للنظر فيـه،          ٢٠١٠أغسطس  /يف آب وعرضه  

وتنظيم ندوة قضائية مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف كـانون              
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

طة القضائية واألمـني العـام      واجتمع األمني العام مع كبري مستشاري رئيس السل         -٣
 تشرين  ١٩للمجلس األعلى حلقوق اإلنسان يف إيران، السيد حممد جواد أردشري الرجياين يف             

وأثار األمني العام عدة مسائل متعلقة حبقوق اإلنسان، مثـل          .  بنيويورك ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
تنفيذ اإلعـدام حبـق     القيود املفروضة على املدافعني عن حقوق اإلنسان، وعقوبة اإلعدام، و         

وأجاب السيد الرجياين معرباً عن تقـدير    . األحداث، والشواغل ذات الصلة حبقوق األقليات     
 ،مجهورية إيران اإلسالمية للتعاون القائم بشكل عام مع األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان            

ولكنـه  . نسواء أكان ذلك مع األمني العام أو مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا            

__________ 

  يف إطـار   منذ تقدمي التقرير السابق لألمني العام إىل اجلمعية العامة، أبلغ عدد مـن املكلفـني بواليـات                   )١(
ويشار إىل هـذه    .  مع احلكومة بشأن القضايا املثرية للقلق      االتصاالت اليت أجروها  اإلجراءات اخلاصة عن    

 ).انظر أيضاً املرفق(قضايا يف الفروع ذات الصلة من التقرير ال
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 على أن بلده يرفض بشدة القرار الصادر مؤخراً عن اجلمعية العامـة بـشأن حقـوق                 دّدش
  .سان يف مجهورية إيران اإلسالميةاإلن

  عيةيضاوالقضايا امل  -ثانياً   

، مبا يف ذلك اجللد     التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          -ألف   
  األطرافقطع و
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، الـذي تعـد             ٧ظر املادة   حت  -٤

مجهورية إيران اإلسالمية طرفاً من أطرافه، اللجوء إىل التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية              
بغرض انتزاع   ال التعذيب وحيظر دستور الدولة اللجوء إىل مجيع أشك      . أو الالإنسانية أو املهينة   

، وتنص مواد قانون العقوبات املتعلقة حبقوق املواطنني        فات أو احلصول على معلومات    االعترا
ومع ذلك، فقد تواصل ورود التقارير الـيت تـشري إىل           . على معاقبة مرتكيب أعمال التعذيب    

  .املهينة يف مراكز احتجاز خمتلفةوقوع التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 
اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية          املقرر  وأرسل    -٥

 عدداً من البالغات الفردية إىل السلطات اإليرانية فيما يتعلـق مبـزاعم        والالإنسانية أو املهينة  
واشتركت مع املقرر اخلاص يف إرسال بعض البالغات جهـات متثـل             .)٢(ممارسة التعذيب 

واملقرر اخلاص  لك الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       إجراءات خاصة أخرى، مبا يف ذ     
  .املعين باستقالل القضاة واحملامني

ونشرت وسائط اإلعالم اإليرانية يف األشهر املاضية عدداً من التقارير فيمـا يتعلـق        -٦
، قطعـت الـسلطات     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١ففي  . طراف واجللد بتنفيذ قطع األ  

بأن احلكم قـد    وأفادت التقارير   ن كرمنشاه املركزي يد رجل اهتم بالسرقة؛        اإليرانية يف سج  
 تـشرين   ٢٢ويف   .)٣(موظفني تابعني للجهاز القضائي احمللـي والـسجناء        يف حضور    ُنفّذ
 املدعي العام ملشهد بعد قطع يد أحد اللـصوص أن الـسلطات             أكّد،  ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

خاص الذين خيلون بالنظام العـام واألمـن، وال سـيما     القضائية ال تبدي أية رأفة جتاه األش      
، أفاد النائـب األول لـرئيس الـسلطة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ويف   .)٤(اللصوص

قطع طرف أحد اللصوص، بأن تنفيذ مثل هذه العقوبة يتمـشى مـع          ما يتصل ب  القضائية، في 
__________ 

انظر ( تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن البالغات السابقة          ٢٠١٠فرباير  /قدم املقرر اخلاص يف شباط       )٢(
 ).املرفق

)٣(   http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1665994&Lang=P. 

)٤(   www.dadgostarikhr.ir/tabid/38/ctl/edit/mid/372/code/1080/default.aspx and  

www.jomhourieslami.com/1389/13890907/13890907_06_jomhori_islami_goonagoon_0006.html. 
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 / متـوز  ٢٢ويف  . )٥(ه مصدر لالعتزاز، وسوف يتكـرر حدوثـه يف املـستقبل          أنالقانون و 
، أكد املدعي العام هلمدان، بعد قطع يد مخسة من اللصوص يف سـجن هـذه                ٢٠١٠ يوليه

  .)٦("ينبغي قطع اليد عندما ُتستخدم يف سرقة الناس ومضايقتهم"املدينة، على أنه 
على رجـل اهتـم      أفادت إحدى وكاالت األنباء اإليرانية عن توقيع عقوبة علنية        و  -٧

 يف  ٢٠١٠ ديـسمرب / كـانون األول   ١٨ جلدة يوم    ٨٠ جرى جلده    بتناول الكحول حيث  
، أدانت السلطة القضائية يف طهران امرأة،       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٥ويف  . )٧( رامشري ةمدين

 .)٨( جلدة ١٠٠وهي السيدة سعيدة املعروفة أيضاً بالسيدة كيميا، بتهمة الزنا وقضت جبلدها            
يف قائم شهر ثالثة أشخاص اهتموا بإقامة عالقات         لد، جُ ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ٣١ويف  

وقد أفيد عن فرض عقوبات يف سياق القصاص أو تطبيقاً           .)٩( جلدة ٩٩جنسية غري مشروعة    
ووفقاً لتقارير الصحافة اإليرانية، قضت إحـدى احملـاكم يف طهـران            ". العني بالعني "ملبدأ  
 محيد وقطع جزء من أذنه بعـد         بقلع عني رجل امسه    ٢٠١٠ ديسمرب/ألول كانون ا  ٢٨ يوم

وأكـدت   .)١٠(اعتدائه على رجل آخر مبحلول محضي تسبب يف إصابته بالعمى وحرق أذنه           
السلطات اإليرانية، خالل إعداد هذا التقرير، أن تنفيذ عقوبيت قطع األطـراف واجللـد يف               

  .ماكن يتمشى مع قانون العقوباترامشري وغريها من األ
لد جزاًء على ارتكاب طائفة من اجلرائم،        قطع األطراف واجلَ   ُيجيز قانون العقوبات  و  -٨

وتتذرع السلطات اإليرانية بأن الـشريعة      . مبا فيها السرقة واحلرابة، وبعض األفعال اجلنسية      
ال ُتعتـرب تعـذيباً أو      ذه العقوبات   هأن  اإلسالمية تنص على فرض عقوبات من هذا النوع و        

وحتتج بأن تنفيذ أحكام من هذا النوع يشكل وسـيلة          . إنسانية أو مهينة   معاملة قاسية أو ال   
جلنة مناهضة التعـذيب    ما فتئ كل من     و. ناجعة لردع اجلرمية ويتيح بديالً حيل حمل السجن       

 القاسية أو الالإنسانية أو      أو العقوبة  املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة       و
، مبا يف ذلك     للعقاب البدين  ضائية واإلدارية  أن فرض السلطات الق    يؤكدان على املهينة  
حظر التعذيب وغـريه مـن      مبدأ  يتناىف مع   التحديد،   على وجه     وقطع األطراف  اجللد

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،     تدبأ و . واملهينة ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية    
ية، وجهة نظر مماثلة يف     اليت تراقب تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس        

  ).١٩٩٢(٢٠ رقم  العامتعليقها
__________ 

)٥(   www.aftabnews.ir/vdceoz8zojh8zpi.b9bj.html . 

)٦(   www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=137025. 

)٧(   www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1679374&lang=P. 

)٨(   and www.isna.ir/Isna/newsview.aspx?id=news-1688304&lang=p 

www.irna.ir/newsshow aspx?nid=30170347. 

)٩(   =Pwww.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?id=news-1706375&lang. 

)١٠(   www.kayhannews.ir/891008/15.htm#other1508. 
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  اإلعدام العلينمبا يف ذلك  ،عقوبة اإلعدام  - باء  
 لتقـارير   ووفقـاً . ٢٠١١ منذ بداية    اإلعدام حاالتيف عدد    هائلةت زيادة   جلُّس  -٩

بعـض  إشارة  يناير، مع   / كانون الثاين   يف  شخصاً ٦٦عدم ما ال يقل عن      الصحافة اإليرانية، أُ  
وأفادت التقارير بأن معظم عمليات اإلعدام       .)١١( شخصاً ٨٣املصادر إىل أن الرقم يصل إىل       

اليت ُنفذت ترتبط جبرائم املخدرات، غري أن هناك ما ال يقل عن ثالثة سجناء سياسيني كانوا                
حماكمة عادلة إجراء  بعد  ُتنفّذعدام عمليات اإلأن اإليرانيةالسلطات وتؤكد . ضمن املشنوقني 

أعربـت املفوضـة    ،  ٢٠١١فرباير  /شباط ٢يف  و.  حمكمة أعلى  احلكم من جانب  راجعة  وم
، ٢٠١١  عـام  منذ بدايـة  يف عمليات اإلعدام   الزيادة الكبرية    من  عن انزعاجها  السامية علناً 

 . هبدف إلغـاء عقوبـة اإلعـدام       هذه العمليات تنفيذ  ل  اختياري وقفت البلد إىل إقرار     ودع
اً من األشخاص   أن عددا كبري  من التقارير اليت تفيد ب     عن قلقها    يضاً أ وأعربت املفوضة السامية  

، ، مبن فيهم السجناء السياسيون    ال يزالون ينتظرون دورهم على قائمة احملكوم عليهم باإلعدام        
 ت املفوضة السامية  وشجع،  اجملرمونحىت األحداث   بل و املخدرات،  ب اجلرائم املتصلة  ومرتكبو

ومحايـة حقـوق الـذين      تباع الطرق القانونية    ا الدولية اليت تكفل     البلد على احترام املعايري   
 وخفض عـدد     بشكل تدرجيي  طبيق هذه العقوبة  تقييد  ، من أجل ت   يواجهون عقوبة اإلعدام  

املقرر اخلاص املعين حبـاالت     فقد حذر أيضاً    وعالوة على ذلك،    . قد تسلط فيها  اجلرائم اليت   
باالشـتراك مـع    أصدره  يف بيان علين  أو تعسفاً  بإجراءات موجزة اإلعدام خارج القضاء أو     

 تنفـذ اليت أحكام اإلعدام يف الزيادة اهلائلة   املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني من        
 وجهتـها على الرغم من النداءات العديدة الـيت  ،  غياب الضمانات املعترف هبا دولياً  ظل يف

 عقوبة   أن إىلريان  وأشار اخلب . إلعدام على الفور   ا عملياتوقف تنفيذ   من أجل   األمم املتحدة   
تعني تطبيقها  إذا  ، و  من أشكال العقاب   اًمتطرف، شكالً   ، مبوجب القانون الدويل   اإلعدام تعترب 

 حماكمـة عادلـة     تـوفري  بعد   ورةـأشّد اجلرائم خط  على  استثناًء، فينبغي عدم فرضها إالّ      
  .للمتهمني

العديد من التقـارير    يتلقون  اإلجراءات اخلاصة   ار  يف إط ن بواليات   و املكلف ال يزال و  -١٠
 أعدموا الرتكـاهبم جـرائم تتـصل       ُيزعم أهنم األفراد الذين   ب فيما يتعلق من مصادر خمتلفة    

 حبـوزهتم  اً مواطنني أجانب أو أشخاص    ومشلت عدة قضايا   .باملخدرات واالجتار باملخدرات  
ـ  اإليرانيةسلطات  على الرغم من تزايد اعتراف بعض ال      و .)١٢(جنسية مزدوجة   عقوبـة   أنب

__________ 

 ما ال يقـل     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤ إىل   ١وفقاً ملا ذكرته منظمة العفو الدولية، أُعدم يف الفترة من              )١١(
 .االجتار باملخدراتمن األشخاص الذين هلم يف الغالب صلة ب شخصاً ٧١عن 

وفقاً ملا ذكرته تقارير عديدة، كان من بني الذين أُعدموا بسبب هتم تتصل باملخدرات مواطنون أجانـب                    )١٢(
 وأُعدمت السيدة زهرة هبرامي، وهي مواطنـة حتمـل اجلنـسيتني            .من دول من بينها نيجرييا وأفغانستان     

وتشري السلطات اإليرانية   . بتهمة االجتار باملخدرات   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٩اإليرانية واهلولندية، يوم    
إىل أن قوانني البلد ال متيز يف العقوبة بني املواطنني اإليرانيني وغري اإليرانيني الذين ارتكبوا جـرائم فـوق                   

 .إقليمها
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، فقد واصـلت    املخدراتب اجلرائم املتصلة  ناجعة للحد من   قد ال تكون وسيلة ردع       اإلعدام
  . فرض العقوبات القاسيةضرورةالتأكيد علناً على  السلطة القضائية

 قانون جديد ملكافحة املخدرات، ودخـل       ٢٠١٠ديسمرب/يف كانون األول   قد أُقر و  -١١
 منه على توقيع عقوبة اإلعدام      ١٨وتنص املادة   . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٤حيز النفاذ يف    

على مهريب املخدرات وكبار املتجرين هبا، كما تنص على فرض عقوبات من قبيـل حظـر                
 سنة على كل من نقل أو هّرب أية كمية كانـت مـن              ١٥السفر ملدة تتراوح من سنة إىل       

منني كمجرمني إالّ إذا كان حبوزهتم شهادة تتيح        ويصنف القانون اجلديد املد    .)١٣(املخدرات
، حذر نائب املـدعي العـام       ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون   ٢٧ويف  . هلم العالج هبذه املواد   

للشؤون القانونية من اللجوء إىل اعتماد هنج أكثر صرامة يف التعامل مع االجتار باملخـدرات،        
يواجهون اإلعدام مبوجـب القـانون      وشدد على أن مهريب املخدرات وكبار املتجرين هبا س        

وتعهدت السلطة القضائية أيضاً بتطبيق عقوبة اإلعدام يف محلتها الرامية إىل قمع             .)١٤(اجلديد
، أعلـن آيـة اهللا صـادق        ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٨ويف  . اجلرائم اخلطرية األخرى  

صوص املسلحني حىت    استمرار تطبيق عقوبة الشنق على الل      ،الرجياين، رئيس السلطة القضائية   
وأكد قائد الشرطة الدكتور سردار إمساعيل أمحدي أن هذه التدابري           .)١٥(وإن مل يسرقوا شيئاً   

  .)١٦(ستنطوي بدون شك على أقصى درجات الفعالية يف حماربة اجلرمية
وأفادت التقارير بإعدام عدد كبري من السجناء يف وقت واحد بـسجن مـشهد يف           -١٢
 ما التمس موظفو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،         وعند. ٢٠١٠يوليه  /متوز

ئهم اإليرانيني تقدمي املزيد    ، من نظرا  ٢٠١٠ ديسمرب/خالل زيارهتم لطهران يف كانون األول     
 شخصاً يف مشهد يف إطار ٦٠ن خرب إعدام    هؤالء األخريو من املعلومات يف هذا الشأن، أكد       

، ُشنق  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣ويف  . ار باملخدرات قضايا عالقة ترتبط يف معظمها باالجت     
 .)١٧(سبعة أشخاص أدينوا بتهمة االجتار باملخدرات يف مدينة كرمنشاه الواقعة غرب البلـد            

 أشخاص يف سجن رجائي شهر بتهمة االجتار        ١٠، أُعدم   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩ ويف

__________ 

  غراماً من بلورات امليتافيتامني واالجتار هبـا، مثلـها يف          ٣٠يعاقب بالسجن على هتريب كمية ال تتجاوز         )١٣(
ذلك مثل املواد املخدرة األخرى مثل الكراك واهلريوين، بينما يعاقب باإلعدام على حيازة كمية تزيد عن                

ــا٣٠ً ــايل .  غرام ــشبكي الت ــع ال ــر املوق -www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News: انظ

1687435&Lang=P. 
)١٤(   www.irannewsdaily.com/view_news.asp?id=213176   

http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8910071407 

www.dadiran.ir/default.aspex?tabid=40&ctl=edit&mid=389&code=7697. 
)١٥( www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30114827. 
)١٦( http://news.police.ir/ncms/fullstory/?id=202488. 
)١٧( www.isna.ir/isna/newsview.aspx?ID=news-1698211&lang=p. 
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أُعدم ثالثة أشخاص اهتموا بارتكـاب      ،  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف   .)١٨(باملخدرات
  .)١٩(جرمية االغتصاب يف سجن إيفني

ويتمثل أحد االجتاهات املثرية للقلق يف تزايد عدد القضايا الـيت توجـه فيهـا إىل                  -١٣
وتـرتبط  . عاقب عليها باإلعدام  ُياليت  )  أعاله ٨انظر الفقرة   (السجناء السياسيني هتمة احلرابة     

ـ إالّ أن   اين باستخدام العنف املسلح؛     احلرابة يف القانون اإلير    يف إطـار    بواليـات    نياملكلف
عن الطابع اإلشكايل والتعـسفي     استفسروا  اإلجراءات اخلاصة وغريهم من اخلرباء املستقلني       

 ٢٢ فيما ال يقـل عـن        ٢٠١٠ يناير/وقد ُنفّذ حكم اإلعدام منذ كانون الثاين      . هلذه التهم 
 شخصاً بعالقتـهم    ١١، اهتم   ٢٠١٠ديسمرب  /ن األول  كانو ٢٠ويف  . شخصاً اهتموا باحلرابة  

ديسمرب يف شاباهار، وجرى شـنقهم يف سـجن   / كانون األول ١٥هبجوم بالقنابل وقع يوم     
الفساد يف األرض، واحملاربة، ومعارضـة      "زاهدان بعد إدانتهم واحلكم عليهم باإلعدام بتهمة        

، ٢٠١٠ديـسمرب   /نون األول  كـا  ٢٨ ويف   .)٢٠("النظام القدسي جلمهورية إيران اإلسالمية    
. أعدمت السلطات السيد على صارمي والسيد علي أكرب سيادات يف سجن إيفني بطهـران             

 صارمي بتهمة احلرابة بسبب عالقته جبماعة معارضة حمظـورة، وهـي            يعلوقد اهتم السيد    
منظمة جماهدي خلق، بينما أُدين السيد علي أكرب سيادات بتهمة التجسس حلساب أجهـزة              

، أُعدم السيد جعفر كاظمي والسيد      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف  . )٢١(ات أجنبية خمابر
حاج أغائي بعد اهتامهما بتهمـة احلرابـة بـسبب مـشاركتهما املزعومـة يف               ي  حممد عل 

وقد سبق   .)٢٢(االضطرابات اليت أعقبت االنتخابات، واتصاهلما مبنظمة جماهدي خلق اإليرانية        
وإصدار ت للسلطات اإليرانية عن قلقها إزاء مدى عدالة احملاكمات للمفوضة السامية أن أعرب

  .)٢٣(أحكام اإلعدام حبق األشخاص املتهمني جبرائم احملاربة
ام للمجلس األعلى حلقوق اإلنسان يف إيران، فإن أكثر         ـووفقاً ملا ذكره األمني الع      -١٤
وتستبعد الـسلطات   . ص يف املائة من قضايا احلكم باإلعدام تندرج يف سياق القصا          ٥٠من  

اإليرانية مسؤولية الدولة عن هذه القضايا على أساس أن فقه الـشريعة اإلسـالمية يعتـرب                
وتبذل السلطة القضائية   . القصاص حقاً خاصاً ألسرة الضحية حبيث ال ميكن للقضاء إسقاطه         

 عـن  جهوداً كبرية يف التوسط بني أسرة الضحية واجلاين من أجل تشجيع التوصل إىل تسوية    
طريق دفع الدية، حبيث تتخلى أسرة الضحية عن هذا احلق، ويكون ذلك يف بعض األحيـان                

__________ 

)١٨(   www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30195341 and www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-

1698211&lang=p. 
)١٩(   www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1701668&lang=P. 
)٢٠(   www.irna.ir/html/1389/13890929/30133861.htm. 
)٢١(   www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1682865&lang=e. 
)٢٢(   www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1701665&lang=p. 
 .A/65/370انظر الوثيقة    )٢٣(
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غري أنه حينما ال ُينظر إىل سلطة إصدار العفـو علـى أهنـا مـن                . عقب إبرام تسوية مالية   
صالحيات الدولة، فلن يكون باإلمكان إعمال حق املتهمني يف التماس العفو أو احلصول على 

وقد جرى يف قضية من هذا النوع تنفيذ حكم اإلعدام          . وجب القانون الدويل  عقوبة خمففة مب  
 حبق السيدة شهلة جاهد، اليت تزوجت زواجاً مؤقتـاً          ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١يوم  

وقد أدينت  . بالسيد ناصر حممد خاين، الالعب السابق يف الفريق الوطين اإليراين لكرة القدم           
  .لزوجة الدائمة لزوجها حىت املوتاالسيدة شهلة جاهد بتهمة طعن 

وُيجّرم القانون اإليراين أيضاً مجيع العالقات اجلنسية املقامة خارج إطـار الـزواج               -١٥
الصحيح؛ وميكن أن يتعرض األشخاص املدانون بإقامة عالقات جنسية غري مشروعة لعقوبات 

 فـإن بعـض أنـواع    ومبوجب قانون العقوبات اإلسالمي،   . شديدة، مبا فيها عقوبة اإلعدام    
باإلعدام، وهي تشمل الزنا،    اقب عليها   عي السلوك اجلنسي، من بني جرائم احلدود األخرى،      

وزنا احملارم، واالغتصاب، وزنا الشخص غري املتزوج للمرة الرابعة، واللواط، والسحاق للمرة 
. سلم بامرأة مسلمةالرابعة، والعالقة اجلنسية بني الرجال دون إيالج للمرة الرابعة، وزنا غري امل

وقد راسلت املفوضة السامية احلكومة اإليرانية لإلعراب عن قلقها إزاء قضيتني مـن هـذا               
انظـر أيـضاً الفقـرات      ( عاماً   ١٨النوع، ويتعلق األمر فيهما بأشخاص تقل أعمارهم عن         

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو          كما أبلغ   ).  أدناه ١٩ إىل   ١٧ من
 بالبالغات الـيت    ٢٠١٠ هيوني/يف حزيران   جملس حقوق اإلنسان   إجراءات موجزة أو تعسفاً   ب

أرسلها إىل احلكومة فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام يف قضايا اللواط، مبا فيها بعض القضايا               
قوق اإلنسان باسـتمرار    حب اللجنة املعنية ورفضت   ).انظر املرفق (اليت تشمل أشخاصاً أحداثاً     

 مـع   متعارضـة  اعتربهتاو،   األرواح تؤدي إىل زهق  عقوبة اإلعدام على اجلرائم اليت ال       فرض  
  .أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وقد أُفيد عن تنفيذ عدد من عمليات اإلعدام العلنية خالل الفتـرة الـيت يـشملها                  -١٦
كـانون   يف السابق للسلطة القضائيةتعميم الذي أصدره الرئيس   الأن  بمما يوحي   االستعراض،  

، مل يتم إنفـاذه     ظر عمليات اإلعدام العلنية   ، والذي حي   آية اهللا شهرودي   ،٢٠٠٨يناير  /لثاينا
كـانون   اإلعـدام يف     أحكـام  اثنني من    حكمني ما ال يقل عن       بشكل علين  قد ُنفذ و. فعلياً
 ٣٢رجل يبلغ   علناً  قد ُشنق   ف،  اإليرانية ط اإلعالم وسائووفقاً ملا ذكرته    . ٢٠١١يناير  /الثاين

 لطعنه رجالً آخر حىت     ٢٠١١يناير  /لثاين كانون ا  ٥سنة من العمر وُيعرف باسم يعقوب يف        
قـد  يف طهران   تفيد التقارير بأن الشنق العلين الذي ُنفذ يف ساحة سادات آباد            و. )٢٤(تاملو

أُعدم علناً يف  ، ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٤يف و .حضره أفراد أسرة الضحية ومجاهري غفرية
تنفيـذ  وحـضر   . نساء ١٠بريغ، الذي أدين بقتل     ساحة قادوس مبدينة كاراج السيد أُميد       

__________ 

)٢٤( 7750 and=www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=40&ctl=Edit&mid=389&Code 
www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30170347. 
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 .)٢٥(املنطقـة السلطتني القضائية والعسكرية وعدد من سـكان         من   عملية اإلعدام موظفون  
ات  عملي  تنفيذ  تكرار ٢٠١١فرباير  / شباط ٢ الصادرعلين  ال ايف بياهن وأدانت املفوضة السامية    

 العلـن   يفأن عمليات اإلعدام    ب أفادت اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان     وقد   .اإلعدام العلنية 
 أن  هلـا ، وال ميكـن  لعقوبة اإلعدام أصالً الطبيعة القاسية والالإنسانية واملهينة    تزيد من وطأة  
ابع ثار جترد الضحية من إنسانيته وتطبع األشخاص الذي يشهدون تنفيذها بط          آتؤدي إالّ إىل    

  .الوحشية

  حاالت إعدام اجملرمني األحداث  - جيم  
 الذي أبرزته ال تزال مسألة إعدام اجملرمني األحداث مصدر قلق مستمر، على النحو              -١٧

 ٩ سـنوات و  ٨ عند حمدداً املسؤولية اجلنائية وال يزال سن  .)٢٦(التقارير السابقة لألمني العام   
 يتسم فقط بطابعه التمييزي ولكنه       ال و إجراء هوفتيان،   أشهر لل  ٧ سنة و  ١٤للفتيات و أشهر  
  تـرى  السلطات اإليرانيـة  غري أن   .  املعايري الدولية  معدله عن مستوى   أيضاً باخنفاض  يتسم

إىل  األطفال إىل احلياة الطبيعية و     إعادة األحداث و  اجملرمنيإلعادة تأهيل   األولوية  منح   ضرورة
أقل  ٢٠١٠ يف عام     الذين أعدموا   األحداث رمني اجمل من أن عدد  وعلى الرغم   . اجملتمعأحضان  

 إعـدام أحكام  فإن التقارير ال تزال تتحدث عن صدور         يف السنوات السابقة،     مما كان عليه  
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج        الحظ،  ٢٠١٠ هيوني/ويف حزيران  .)٢٧(حبقهم

من اجملرمني  ال يقل عن تسعة االقضايا املتعلقة مب ، بقلق،بإجراءات موجزة أو تعسفاًالقضاء أو 
 بسبب جرائم ارتكبوها عندما كـانوا       لإلعدام يف أي حلظة    عرضة خلطر    همالذين   األحداث
 )٢٩(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية  )٢٨(اتفاقية حقوق الطفل  وإن   .قاصرين

قوبة اإلعدام علـى     فرض ع  حيظران كل منهما   طرفاً يف  مجهورية إيران اإلسالمية     اللذين تعد 
  . وقت ارتكاب اجلرمية عاما١٨ًالذين تقل أعمارهم عن األشخاص 

ق حب غري ملزم لتنفيذ اإلعدام       اختيارياً  وقفاً ٢٠٠٥وأعلنت السلطة القضائية يف عام        -١٨
لتوسط بني األسر من أجل ا فعالة خطوات بادرت يف الكثري من األحيان إىل اختاذاألحداث، و

إالّ أنه   . اليت أقرهتا التسوية    على دفع الدية    بل وساعدت األشخاص املدانني    هذه القضايا، يف  
يصبح  عاماً،   ١٨ ني القضايا املتعلقة باجملرمني األحداث إىل حني بلوغ املتهم        متدد آجال عندما  

  .تنفيذ اإلعدام كرباحتمال 
__________ 

)٢٥(   www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1701748&lang=p. 
 .A/65/370 وA/64/357وA/63/459 : الوثائق   )٢٦(
 بلد آخر يف العامل يتلقى خبصوصه على حنو منتظم ادعاءات من هـذا               أي  عدم وجود  الحظ املقرر اخلاص     )٢٧(

 ).A/HRC/4/20الوثيقة (النوع 
 ).أ(٣٧املادة    )٢٨(
 .٦ة  من املاد٥الفقرة    )٢٩(
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ـ  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو         أبلغ  و  -١٩ وجزة أو  بإجراءات م
 عدة   تبادل عن )٣٠(٢٠١٠ هيوني/حزيران يف تقريره املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف          تعسفاً
 يف  تدخلهااملفوضة السامية   كما واصلت    ).قانظر املرف (يرانية  إلمع السلطات ا   سابقة   رسائل

  السلطات للتباحث مع  إيفاد ممثلني خاصني   علنية و  إصدار بيانات  الفردية من خالل     حلاالتا
ـ   أعربت املفوضة السامية يف       وعلى سبيل املثال، فقد    :اإليرانية  إىل حكومـة    هارسالة وجهت

 البالغ إزاء عقوبـة     اقلقهعن   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٣ بتاريخمجهورية إيران اإلسالمية    
 بتهمة  إدانتهمابعد    وابراهيم محيدي  انغراز طبطبائي ة حبق القاصرين إحسان ر    اإلعدام الصادر 

  .قبل بلوغهما سن الرشدها ارائم ارتكبجب وقد أُدين كال املتهمني .اطاللو

  الرجم كوسيلة من وسائل اإلعدام  -دال   
الـيت   خـالل الفتـرة      اهتماماً خاصاً  من جديد  إلعدام ل وسيلة تطبيق الرجم ك   أثار  -٢٠

لـى  ، فإن العقوبة املسلطة ع     اإلسالمي القائم  قانون العقوبات مبوجب  و . االستعراض يشملها
 إعالن رئيس السلطة القضائية يف      على الرغم من  و. الزنا يف حالة الشخص املتزوج هي الرجم      

مستمرة يف السلطة القضائية ال تزال فإن ،  عن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الرجم٢٠٠٢عام 
وُتستخدم هذه التعليمة   . حد سواء  الرجال والنساء على     إصدار أحكام اإلعدام بالرجم على    

   .فرادى القضاة، ولكنها ال تنطوي على أي أثر قانوين ملزمل كتوجيه
عقوبـة  هـو   قوق اإلنسان أن الرجم حىت املوت بتهمة الزنا         حب اللجنة املعنية ترى  و  -٢١
 أنه  اخلاص املعين بالتعذيب  ذكر املقرر   وباملثل،  . )٣١( مع طبيعة اجلرمية   إىل حد كبري  تتناسب   ال

قوق اإلنسان  املتعلقة حب اللتزامات  ان احمللي لتربير انتهاك      بأحكام القانو  التذرع للدول   ال ميكن 
مجهورية إيران  ومع ذلك، فإن     .)٣٢(مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك حظر العقاب البدين        

تشكل رادعاً  تزوجني الذين يرتكبون الزنا     شخاص امل ألاعقوبة رجم     على أن  تصراإلسالمية  
ه بالنظر إىل طبيعة هذه التهمة، فإنه من رة واجملتمع، وأن  ألسل األواصر املتينة  صيانةيساعد على   

 عقدت يف كـانون     الدكتور حممد جواد الرجياين يف ندوة قضائية      ذكر   و .الصعب جداً إثباهتا  
أنه ال ينبغـي تـصنيف      )  أدناه ٥١ إىل   ٤٩انظر أيضاً الفقرات من      (٢٠١٠ديسمرب  /األول

يت بغي تصنيفه كأسلوب من أساليب العقاب ال      ، بل ين  "وسيلة لتنفيذ اإلعدام  "الرجم على أنه    
 ونقيباألشخاص املدانني    املائة من     يف ٥٠ألن  وذلك  ،   طابع الرأفة   يف واقع األمر   يغلب عليها 

راجعة على م  حالياًيعكف   أن الربملان     إىل  السلطات شارت ومع ذلك، فقد أ    .قيد احلياة على  
  .الرجم حىت املوتعقوبة 

__________ 

)٣٠(   A/HRC/14/24. 
 .٢٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم    )٣١(
 .A/60/316 من الوثيقة ٢٨الفقرة    )٣٢(
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م عليهـا يف    ـ حك امرأة آشتياين، وهي    ديـحمم سكينة   ة السيدة  قضي قد لقيت و   -٢٢
قتـل   بتهمـة    شتياينت السيدة آ  وأدين.  كبرياًً  دولياً ، اهتماماً  بالرجم حىت املوت   ٢٠٠٦عام  

 .بالرجم حىت املوت   ا وحكم عليه  وهي متزوجة، الزنا  مارسة   مب ها اهتمت أيضاً  زوجها، ولكن 
  مـن  عقـب موجـة   و . جلدة ٩٩ ُجلدتوقد أمضت بالفعل مخس سنوات يف السجن و       

 ١٧ آخرهـا يف     كان تأكيدات  السلطات اإليرانية  أصدرت ،االحتجاجات الدولية الشديدة  
أسـرة  "ألن  آشتياين   السيدة   رجم عقوبة   أشارت فيها إىل تعليق   ،  ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

ـ  ١٠ حكم عليهـا بالـسجن ملـدة         غري أنه ،  "عنهاقد عفت   زوجها    ٩يف  و .)٣٣(نوات س
 .)٣٤(ق السيدة آشـتياين حبالصادر  احلكم  عدم إلغاء  ، أعلن املدعي العام      ٢٠١١ر  فرباي/شباط

حمامي ،   هوتان كيان  جويد السيد   إجراءات احملاكمة خالل  السلطات  ، فقد أوقفت    ومع ذلك 
 وهو مـا على التلفزيون، اعترافاهتا  ، ابنها، وبثت أيضاًقادر زاده سجادالسيد ، والدفاع عنها
  . عدالة إجراءات احملاكمةزاء مدىإ بالغةأثار خماوف 

 حقوق املرأة  -هاء   

ذكر األمني العام يف التقارير السابقة املقدمة إىل اجلمعية العامة معلومات مفصلة عن               -٢٣
وقد أعرب حتديداً عن قلقـه      . دواعي القلق املتعلقة حبقوق املرأة يف مجهورية إيران اإلسالمية        

جمال حقوق املرأة والـصحفيات حيـث تعرضـت         إزاء القمع املمارس ضد النشطات يف       
وذكـرت  . الكثريات منهن للتخويف واملضايقة، ولالحتجاز وحظر السفر يف بعض األحيان         

 يف تقريرها املقدم إىل جملس حقوق       ،هعواقباملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه و       
قة اليت تبادلتها مع السلطات      الساب رسائل معلومات عن ال   ،٢٠١٠يونيه  /اإلنسان يف حزيران  

 فيما يتعلق باحتجاز أعضاء محلة املطالبة باملساواة واليت تعرف خاصة، و )انظر املرفق (اإليرانية  
وفندت السلطات اإليرانية وجود أطياف واسعة النطـاق مـن           .)٣٥(باسم محلة املليون توقيع   

ألفراد ممن مل حيصلوا على النشطات يف جمال حقوق املرأة يف البلد، وحتدثت عن وجود بعض ا     
ترخيص ملنظماهتم غري احلكومية أو من املشتركني يف األنشطة غري القانونيـة والـساعني إىل         

يف مواضع أخرى من هذا التقرير تناول بعـض القـضايا            وقد تسىن . اإلخالل باألمن العام  
ن اجلمعيات وحرية   األخرى املتصلة حبقوق املرأة، مبا فيها تلك اليت تتعلق بالرجم وحرية تكوي           

  .الرأي والتعبري

__________ 

عبارة اقتبستها مصادر صحفية إيرانية من رسالة خطية بعثت هبا رئيسـة اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان                   )٣٣(
ـ  . يف الربملــان اإليــراين إىل الــرئيس الربازيلــي     :شبكي التــايلانظــر املوقــع الـ

www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1696800&Lang=E.. 
)٣٤(   www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1711851&lang=p. 
)٣٥(   A/HRC/14/22/Add.1. 
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  حقوق األقليات  -واو   
ال تزال الشواغل املتعلقة بطريقة معاملة الطائفة البهائية واألقليات األخرى قائمـة،              -٢٤

. وقد أُبرزت هذه األوضاع يف التقارير السابقة املقدمة من األمني العام إىل اجلمعيـة العامـة         
اإلجراءات اخلاصة إثارة القضايا املتعلقة بأعضاء الطائفة        يف إطار ويواصل املكلفون بواليات    
مل ُيعترف بالبهائية كدين  وتالحظ هذه السلطات أنه حىت ولو     . البهائية مع السلطات اإليرانية   

رمسي، فإن أتباعها يتمتعون على قدم املساواة مع غريهم باحلقوق االجتماعية واملدنية وحقوق 
أن هذه الطائفة قد سعت إىل جتنيد أعضاء بوسائل غري قانونية          املواطنة؛ ومع ذلك فهي تدعي      
، لفت عدد مـن املكلفـني       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣ويف  . أو تصرفت ضد األمن القومي    

 انتباه السلطات إىل القضايا املتعلقة مبا ال يقل عـن           )٣٦(اإلجراءات اخلاصة يف إطار   بواليات  
بتيان، وهداية اهللا رضائي، وهومن هوربـد،        قوام الدين ثا   -ستة من أعضاء الطائفة البهائية      

 اعتقلـهم موظفـون مـن وزارة        -ونورا نبيل زاده، وسارا حمبويب، ومـشتاق مسنـدري          
وقد جرى اإلعراب عن دواعي     . ٢٠١٠يوليه  /يونيه ومتوز /االستخبارات يف شهري حزيران   

اد ذات الـصلة    قيام أعوان الدولة يف معظم احلاالت بتفتيش منازهلم ومصادرة املو         بشأن  قلق  
  .بدينهم
 فريبـا كمـال     -، حكم على سبعة من زعماء البهائية        ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -٢٥

آبادي، ومجال الدين خاجناين، وعفيف نعيمي، وسعيد رضائي، وهبروز تـوكلي، ووحيـد             
 عاماً؛ وقد خففت الحقاً األحكـام الـصادرة         ٢٠ بالسجن ملدة    - تيزفهم، ومهوش ثابت  

، ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٤ هؤالء الزعماء السبعة منـذ  احتجز وقد . سنوات١٠حبقهم إىل   
وقد أثـارت املفوضـة     . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢ يوم   ولكنهم مل ميثلوا للمحاكمة إالّ    

السامية قضية هؤالء األشخاص عدة مرات يف رسائل وجهتها إىل السلطات اإليرانيـة ويف              
 لعدم وفاء هذه احملاكمـات مبـا تقتـضيه          اجتماعات عقدهتا معها، فأعربت عن بالغ قلقها      

وطلبت إتاحة الفرصة ملراقبني مستقلني لرصـد هـذه         . األصول ومبتطلبات احملاكمة العادلة   
القضية وغريها من القضايا املسلط عليها الكثري من األضواء، غري أن الـسلطات اإليرانيـة               

ضد األمـن القـومي     وعلى الرغم من اهتام األشخاص السبعة بالعمل        . رفضت هذا الطلب  
والتجسس والفساد، فقد أعربت املفوضة السامية عن قلقها من أن التهم املوجهة إليهم قـد               
تشكل انتهاكاً اللتزامات الدولة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،            

اصـل   كمـا تو .وعلى وجه التحديد حلرية الدين واملعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات 
ورود التقارير اليت تشري إىل تعرض املسيحيني، ومعتنقي املسيحية منهم على وجه التحديـد،              

  .ضايقةلالعتقال التعسفي وامل

__________ 

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واخلبرية املستقلة املعنية                 )٣٦(
 .بقضايا األقليات
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري، بعد نظرها يف التقريرين الثامن عـشر               -٢٦
حمدودية  قها إزاء، عن قل٢٠١٠أغسطس /يف آب )٣٧(والتاسع عشر جلمهورية إيران اإلسالمية

قوق  بـاحل   وبعض الفئات من غري املواطنني     كراد واأل لوش والب ذريون واآل العرب فئات منها  متتع
ثقافية، وال سيما فيما يتعلق بالسكن والتعلـيم وحريـة          الجتماعية و االقتصادية و االسياسية و ال

 . الدولة الطرف  هالذي شهدت التعبري والدين والصحة والعمل، على الرغم من النمو االقتصادي          
وهو إجـراء الختيـار       "كزينش"وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بالتقارير املتعلقة بتطبيق معيار         

على املرشحني لشغل الوظـائف إبـداء الـوالء    فيه املسؤولني واملوظفني يف الدولة، يشترط     
د حيد مـن    جلمهورية إيران اإلسالمية ودين الدولة، وأعربت عن قلقها من أن هذا املعيار ق            

فرص العمل واملشاركة السياسية املتاحة لألشخاص املنتمني إىل الفئات العربية، واآلذريـة،            
  .والبلوشية، واليهودية، واألرمنية، والكردية وغريها

د مبختلف التهم املتعلقة باملساس باألمن القومي، مبا        اكرألويتواصل إعدام أفراد من ا      -٢٧
 ما ال يقل عن تـسعة سـجناء         ٢٠١٠يناير  / منذ كانون الثاين   وقد أُعدم . فيها هتمة احملاربة  

سياسيني أكراد، مبن فيهم السيد جعفر كاظمي، والسيد حممد علي حاج أغائي، والسيد علي         
  .ل عدة أشخاص آخرين عرضة لإلعدامصارمي، وال يزا

  حرية التجمع السلمي وتكوين مجعيات وحرية الرأي والتعبري  -زاي   
ر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، يف تقريـره             استرعى املقر   -٢٨

، االنتباه إىل عدد كـبري مـن        )٣٨(٢٠١٠يونيه  /املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف حزيران      
املراسالت اليت وجهها إىل السلطات اإليرانية بشأن االدعاءات اجلادة املتعلقة بفـرض قيـود     

 ٢٠٠٩يناير  /فخالل الفترة من كانون الثاين    ). انظر املرفق (لتعبري  على احلق يف حرية الرأي وا     
.  رسالة مشتركة ورسالة واحدة منفـردة      ٢٢، وجه املقرر اخلاص     ٢٠١٠فرباير  /إىل شباط 

وأعرب املقرر اخلاص عن بواعث قلق بالغة بشأن وضع الصحفيني واملدونني واملدافعني عـن          
لق أن استمرار احتجاز األفراد قد تكون لـه         والحظ بق . حقوق اإلنسان ومنتقدي احلكومة   

  .صلة بعملهم كمدافعني عن حقوق اإلنسان ومبمارستهم للحق يف حرية التعبري
وقد وردت خالل فترة االستعراض تقارير متواترة عن فرض قيود علـى وسـائط                -٢٩

عتقـال  ويتواصل ا . اإلعالم أثرت على وسائط اإلعالم املطبوعة واملدونات واملواقع الشبكية        
، وتتواصل  ، أو منعهم من السفر    الصحفيني واملدونني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني      

فمـثالً، أوردت   . التقارير الواردة بشأن فرض قيود على املدونات واملواقع الشبكية اإلعالمية         
ـ  تقول إنه مت     ادعاءات   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢مصادر إعالمية إيرانية يف      ة حظر جمل

__________ 

)٣٧(   CERD/C/IRN/CO/18-19. 
)٣٨(   A/HRC/14/23. 
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وأشار املقـرر   . )٣٩( اإلصالحية األسبوعية لنشرها مقاالت تتناىف مع اآلداب العامة        جلجراغ
اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، يف إضافة لتقريره قدمها إىل جملـس              

 صحف يومية بعـد     ١٠، إىل إغالق أكثر من      )٤٠(٢٠١٠يونيه  /حقوق اإلنسان يف حزيران   
سابز، واعتمـاد ملـي،      كلمةت ال تتوافق مع السياسات الرمسية للدولة، منها         نشرها مقاال 

وحتتج السلطات اإليرانية بأن احلرية مكفولة للصحافة يف نشر املقاالت .  نو، وسرمايهتوحيا
وتزعم السلطات عدم تعرض    . اليت ال تتناىف مع املبادئ اإلسالمية أو احلقوق العامة أو اخلاصة          

يف تعامله مع املخالفات     للمقاضاة بسبب كتاباته، وأن القضاء يتساهل        أي كاتب أو صحفي   
  .الصحفية

وأشارت عدة تقارير إىل أن الـصحفي حـسني ديراخـشان، ُحكـم عليـه يف                  -٣٠
 بالسجن لفترة طويلة عن هتم منها التجسس، والدعاية ضـد النظـام،    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

وقالت . نشاء وإدارة مواقع شبكية مبتذلة وفاضحة     وإهانة املقدسات اإلسالمية وقادة البلد، وإ     
، وُمنع مـن     السنة  سنة ونصف  ٢٢السلطات إن السيد ديراخشان ُحكم عليه بالسجن ملدة         

ومن املـشاركة يف أنـشطة      ) املطبوعة والفضائية الشبكية  (مزاولة العمل يف وسائط اإلعالم      
وُحكم على عدد آخـر     . نافارت إىل أن هذا احلكم قابل لالستئ      ـاألحزاب السياسية، وأش  

فمـثالً، أشـارت تقـارير إىل صـدور حكـم يف            . من الصحفيني بأحكام مشددة مماثلة    
 ضد عماد الدين باقي، وهو صحفي ومؤسس مركز الدفاع عن حقوق       ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

السجناء، بالسجن ملدة ست سنوات مع حرمانه من مزاولة األنشطة املدنيـة ملـدة مخـس                
 بالسجن ملدة   ٢٠١٠يوليه  /يد باقي ينفذ بالفعل حكماً صدر عليه يف متوز        وكان الس . سنوات

بشن دعاية مغرضة ضد مجهورية إيران اإلسالمية عن طريق نـشر األكاذيـب             "سنة الهتامه   
وأشار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري           ". لتشويش أذهان الناس  

 أثاروا قضية مازيـار     )٤١(ةلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص     إىل أنه هو وغريه من املك     
وكاتـب مـسرحي، وسـينمائي،      حيمل اجلنسية الكندية واإليرانية       بارز هباري، وهو حمرر  

، ووردت تقارير عن وضعه قيد احلبس االنفرادي        ٢٠٠٩يونيه  /وصحفي، اعُتقل يف حزيران   
تصال مبحامٍ أو بأسرته، باستثناء مكـاملتني       يف سجن إيفني دون توجيه هتمة له، وُمنع من اال         

  .هاتفيتني قصريتني مع والدته
وتشري تقارير إىل أن القيود املفروضة أثرت عكسياً على صـناعة النـشر وعلـى                 -٣١

فمثالً، تشري تقارير عديدة إىل     . الكّتاب، حيث أدت إىل إرجاء عدد من الكّتاب نشر كتبهم         

__________ 

)٣٩(   http://isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1660287. 
)٤٠(   A/HRC/14/23/Add.1. 
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                  )٤١(

 .ية أو املهينةالعقوبة القاسية أو الالإنسان
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ا كتب الكاتب الربازيلي املعروف باولو كويلهو، رغم أهن       أن السلطات اإليرانية حظرت نشر      
  .١٩٩٨ُتنشر يف البلد منذ عام 

واتسمت األشهر األخرية بتصاعد أعمال البطش بالناشطني واحملامني يف جمال حقوق             -٣٢
واُتهم عدد من املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان بارتكاب خمالفـات تتعلـق             . اإلنسان

. درت حبقهم أحكام مشددة ال تتناسب مع املخالفات، وُحظر سـفرهم  باألمن القومي، وص  
كما تعرض آخرون، مبن فيهم أفراد أسرهم، للتخويف واملضايقة وانتقدت السلطة القضائية            

وشـجب رئـيس    . احملامني ملخالفتهم قواعد السلوك وأخالق املهنة بتحدثهم إىل الصحافة        
ت، املقابالت اليت جيريها احملـامون مـع وسـائط          السلطة القضائية اإليرانية، يف عدة مناسبا     

وحيتج . اإلعالم، وشدد على أن بعض احملامني يسعون إىل تقويض سلطة الدولة هبذه املقابالت
احملامون اإليرانيون بأن أنشطة الدعوة العامة نيابة عن موكليهم أصـحبت أكثـر ضـرورة               

  .هة اإلجراءات القضائية التعسفيةملواج
 نسرين سوتوده، وهي حمامية دفاع بارزة يف العديد من قضايا حقـوق             وُتعد قضية   -٣٣

فقضيتها جتسد اتساع .  خاصاً يف اآلونة األخريةاًاإلنسان الشهرية، من القضايا اليت أثارت قلق  
ق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وقد حظيت هذه         أعمال البطش باملدافعني عن حقو    

 واهتمت ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٤ سوتوده يف ةفقد اعُتقلت السيد. القضية باهتمام دويل واسع
وبالدعاية "، وعدم ارتداء احلجاب يف الرسالة املسجلة بالفيديو،         "بالعمل ضد األمن القومي   "

وُيعتقد على نطاق واسع أن     .  عن حقوق اإلنسان   ، وبالعضوية يف مركز املدافعني    "ضد النظام 
 / كـانون الثـاين  ٨ويف . القضية املرفوعة ضدها ترتبط بعملها كمدافعة عن حقوق اإلنسان 

 سنة  ٢٠ سنة ومبنعها من االشتغال بالقانون ملدة        ١١، ُحكم عليها بالسجن ملدة      ٢٠١١يناير  
نذ اعتقاهلا، قيد احلبس االنفرادي     ووضعت السيدة سوتوده، معظم الوقت، م     . ومبغادرة البلد 

وأضربت عن الطعام لعدة أسابيع أثناء احتجازها احتجاجاً على طول فتـرة      . يف سجن إيفني  
وعند تأييد احلكم . احتجازها دون حماكمة واحتجاجاً على ظروف احتجاز السجناء اآلخرين

ـ            وأنـه قابـل     يس هنائيـاً  الصادر ضد السيدة سوتوده، أشارت السلطات إىل أن احلكم ل
  .لالستئناف

، اسُتدعي رضا قندان، زوج السيدة سـوتوديه،        ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٦ويف    -٣٤
الذي كان قد شن محلة عامة للمطالبة مبحاكمة عادلة لزوجته، الستجوابه أمام الـسلطات،              

وأُفرج عن السيد قندان بعد دفعـه كفالـة         . ان الناس ـواُتهم بنشر أكاذيب وتشويش أذه    
يد من العقوبات مـن جانـب        دوالر أمريكي، ولكنه ال يزال معرضاً ملز       ٥٠ ٠٠٠رها  قد

  .السلطات
، عن  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ت املفوضة السامية يف بيان أصدرته يف        بوأعر  -٣٥

 بشأن مصري املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، ال سيما             بالغقلقها ال 
، وحثت السلطات اإليرانية على التعجيل مبراجعة قـضيتها واملـسارعة إىل            السيدة سوتوده 
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والحظت املفوضة السامية أن العديد من احملتجزين احلاليني هلم عالقة مبركـز            . اإلفراج عنها 
وُحكم . املدافعني عن حقوق اإلنسان الذي أنشأته السيدة شريين عبادي الفائزة جبائزة نوبل           

دة، وهو حمامٍ وشريك يف إنشاء املركز، بالسجن ملدة تسع سنوات           على السيد حممد سيف زا    
تشكيل "و" ببث دعاية ضد النظام" سنوات، إلدانته    ١٠وباملنع من مزاولة العمل القانوين ملدة       

أعضاء آخرين يف املركـز بتـهم       مقاضاة  ري  جتو". مجعية هتدف إىل اإلضرار باألمن القومي     
ويف األشـهر األخـرية،     .  وُمنعوا من السفر إىل اخلارج     مماثلة، واحُتجز بعضهم لفترات أقل    

تعرض آخرون من املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني، ممن هلم ارتباط مبنظمات حقـوق              
. اإلنسان أو ميثلون موكليهم يف قضايا حساسة، للمقاضاة أو االعتقال أو املنع مـن الـسفر            

 تراجع أيضاً قضايا منظمات أخرى اعُتقل       وحثت املفوضة السامية السلطات اإليرانية على أن      
أعضاؤها أو أُدينوا خالل األشهر األخرية، مبا يف ذلك جلنة الدفاع عن السجناء السياسيني يف               
إيران، وجلنة مراسلي حقوق اإلنسان، وكذلك فرادى احملامني الذين ميثلـون مـوكليهم يف              

وذكرت السلطات أن   . لطالبيةقضايا حساسة، فضالً عن الناشطني من الطالب والقيادات ا        
  .السيد سيف زادة استأنف احلكم، وأنه أُفرج عنه الحقاً بكفالة

، وجهت نائبة املفوضة الـسامية حلقـوق        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف    -٣٦
اإلنسان، يف غياب املفوضة السامية، رسالة إىل احلكومة سلطت فيها الضوء على الـشواغل              

سوتوده وبقضايا ناشطني آخرين يف جمال حقوق اإلنسان حوكموا أو          املتعلقة بقضية السيدة    
وأعربت عن قلقها ألن حممد أولياي فرد، وهو حمامٍ وعضو يف جملـس إدارة جلنـة                . أُدينوا

أنه حتدث  عم  ُيز ا مل  ملدة عام  بالسجنيقضي عقوبة    ،الدفاع عن السجناء السياسيني يف إيران     
وأشارت أيـضاً إىل أن جافيـد   . م ضد إعدام موكليه   عالنية خالل مقابلة مع وسائط اإلعال     

 / تـشرين األول   ١٠حوتان كيان، الذي دافع عن سكينة حممـدي أشـتياين، اعُتقـل يف              
.  وال يزال رهن التحقيقات لصلته باجلماعات املناهضة للثـورة يف اخلـارج            ٢٠١٠ أكتوبر

لتجمع على حنو كامل،    وشجعت نائبة املفوضة السامية احلكومة على ضمان حرية التعبري وا         
وعلى إتاحة مزيد من احلرية للمحامني والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان الذين يؤدون دوراً              

  .حقوق اإلنسان يف مجيع اجملتمعاتحمورياً وبناًء يف محاية 
وأُوقفـت  . ووردت تقارير عن استمرار أعمال البطش بأفراد مجاعات املعارضـة           -٣٧

كمـا  . عارضة، وُمنعت بعض قياداهتا من السفر إىل اخلـارج        تراخيص عدد من األحزاب امل    
وردت ادعاءات عن قيام مسؤويل األمن بصورة دورية مبنع الزائرين عن االلتقـاء بقيـادات               

وتشري التقارير  . املعارضة وعن تعرض مقارهم هلجمات متفرقة من جانب أشخاص جمهولني         
ن قيادات املعارضة، الذين تكرر رفض      إىل توجيه تعليمات للصحافة بعدم نشر أي مقاالت ع        

ومن شأن هذه التدابري أن تؤثر سلبياً على املناخ الذي سُتجرى فيـه             . معاتجتطلباهتم عقد   
  .٢٠١١االنتخابات الربملانية يف عام 
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ويتواصل صدور أحكام مشددة ضد الناشطني املعارضني الذين اعُتقلوا يف أعقـاب              -٣٨
 /وأشارت الصحافة اإليرانية، يف كـانون الثـاين  . نتخاباتاالضطرابات اليت اندلعت بعد اال  

 سـنوات   ١٠، إىل أن حمكمة االستئناف يف طهران أيدت حكماً بالسجن ملدة            ٢٠١١يناير  
 سـنوات   ١٠وحكماً آخر حبظر ممارسة األنشطة السياسية وحظر العضوية يف األحزاب ملدة            

واُتهم السيد  . احلرية اإلصالحي أخرى على عماد هبافار رئيس فرع الشباب يف حزب حركة           
، بالعضوية يف حركة احلرية، وبالتواطؤ      ٢٠٠٩ديسمرب  /هبافار، الذي اعُتقل يف كانون األول     

أما السينمائي جعفر باناهي، الذي حيظـى بتقـدير دويل،          . والتجمع، وبالدعاية ضد النظام   
لسجن ملدة ست سنوات،    والذي جذبت قضيته اهتماماً دولياً واسعاً، فقد ُحكم عليه أيضاً با          

مع حظر ممارسته للعمل السينمائي وكتابة األفالم والسفر للخارج وإجراء مقـابالت مـع              
 ٢٠١٠مارس /وقد اعتقل السيد باناهي يف آذار.  سنة٢٠وسائط اإلعالم احمللية والدولية ملدة     
  .)٤٢(واهتم بالتواطؤ وبالدعاية ضد النظام

   وفق األصول القانونيةاالفتقار إىل احلق يف حماكمة  -حاء   
ُيعترب احلق يف حماكمة عادلة عنصراً رئيسياً حلماية حقوق اإلنسان، وهـو وسـيلة                -٣٩

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ١٤وتنص املادة   . إجرائية حلماية سيادة القانون   
 املتعلقة  والسياسية، الذي انضمت إليه مجهورية إيران اإلسالمية، على سلسلة من الضمانات          

بأصول احملاكمات واحملاكمة العادلة، منها حق مجيع األشخاص يف جلسة مساع عادلة وعلنية             
وينطوي الدستور واإلطار القـانوين     . أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة ُتنشأ وفقاً للقانون       

ـ      . للبلد على العديد من ضمانات احملاكمة العادلة       ون وقد أعربت املفوضة الـسامية واملكلف
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، طوال العام، عن بواعث قلق بشأن الضمانات اإلجرائية             

وأدى إنشاء حمكمة خاصـة يف سـجن        . اليت تالحظ فيما يتعلق مبحاكمة خصوم احلكومة      
إيفني، للنظر يف القضايا السياسية واألمنية، إىل زيادة بواعث القلق بشأن حقوق احملتجزين يف              

فأثناء التحقيقات األولية، مثالً، يتلقى القضاة معلومات من        . وفق األصول القانونية  احملاكمة  
ضباط االستخبارات فحسب؛ وال حيق حملامي املشتبه فيهم مقابلة موكليهم، ويعمل القضاة يف 

  .بيئة ختضع ملراقبة وزارة االستخبارات
ـ           -٤٠ ائل إىل الـسلطات    ووجه املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عدة رس

اإليرانية بشأن جمموعة متنوعة من املسائل، منها االفتقار الواسع إىل احلق يف احملاكمة وفـق               
كما أعربوا عن بواعث قلق خاصـة إزاء        . األصول القانونية وعدم احترام حقوق احملتجزين     

االحتجـاز،  املمارسة الروتينية للحبس االنفرادي، وممارسة التعذيب وإساءة املعاملة أثنـاء           

__________ 

  www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1691741&lang=p andانظر    )٤٢(
www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1677747&lang=p. 
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كما طُرحت شواغل بشكل علين بشأن عدم       . واالحتجاز االنفرادي لألفراد دون توجيه هتمة     
إمكانية اتصال األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام، يف أحيان كثرية، مبمثل قانوين، بل عـدم              

 من الدسـتور ُتلـزم      ٣٥ورغم أن املادة    . إخطار أسرهم وحماميهم بإعدام هؤالء األشخاص     
حضور حمامي الـدفاع، وتعتـرب      يف  ماع واجللسات العامة    تسالحملاكم بعقد جلسات ا   مجيع ا 

ـ إناألحكام الصادرة دون حضور حمامي الدفاع باطلة والغية، ف  دعى علـيهم   العديد من امل
 من قانون اإلجراءات اجلنائية     ١٢٨وتضيِّق املادة   . هذا احلق األساسي  يف الواقع من    ُيحرمون  

 مبنحها القضاة سلطة تقديرية يف استبعاد حمامي الدفاع من حـضور            ةي الدستور ة الضمان ههذ
جلسات النطق باحلكم يف القضايا احلساسة، أو يف السماح للمحامني باحلضور دون التحدث 

وتشري أيضاً التقارير الواردة إىل السماح بانتزاع االعترافـات حتـت           . حىت هناية اإلجراءات  
 وحتديد كفالة ال تتناسب مع التهم املوجهة للمحتجزين كي          اإلكراه أثناء إجراءات التحقيق،   

  .ُيفرج عنهم

التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ومع مفوضية األمم املتحدة            -ثالثاً   
  السامية حلقوق اإلنسان

  االستعراض الدوري الشامل  -ألف   
 ١٥مية يف   أُجريت عملية االستعراض الدوري الشامل جلمهوريـة إيـران اإلسـال            -٤١

، واعتمد جملس حقـوق اإلنـسان النتيجـة النهائيـة لالسـتعراض             ٢٠١٠فرباير  /شباط
(A/HRC/14/12)   توصية، قبلت الدولـة  ١٨٨، وقد قُدمت  )٤٣(٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ يف 

 ٤٦ توصيات منها قبوالً جزئياً، ورفضت       ٣ توصية منها قبوالً كامالً، وقبلت       ١٢٣الطرف  
وتتعلق سبع توصيات من التوصيات املرفوضة      .  توصية الباقية  ١٦ل باتوصية، وأحاطت علماً    

 التوصيات ترغم أن الدولة قبل    )٤٤(بزيارة املكلفني بواليات معينة يف إطار اإلجراءات اخلاصة       
وتتعلق التوصيات األخرى الـيت حظيـت       . )٤٥(املتعلقة بالتعاون العام مع اإلجراءات اخلاصة     

قتصادية واالجتماعية والثقافية وإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق       بدعم الدولة بتعزيز احلقوق اال    
كما وافقت مجهورية إيران اإلسالمية على النظر يف إلغاء عقوبة          . اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   

  .إعدام األحداث اجلاحنني والنظر يف ضمان حرية الوصول غري املقيد إىل شبكة اإلنترنت

__________ 

 .١٤/١١١قرار جملس حقوق اإلنسان    )٤٣(
ـ            ١١ إىل   ٥التوصيات من   تدعو     )٤٤( هم  إىل تيسري زيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة، من

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،                 
 .واملقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 .٢٨ إىل ٢٤التوصيات من    )٤٥(
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  تحدة ملعاهدات حقوق اإلنسانالتعاون مع نظام األمم امل  -باء   
باإلضافة إىل تصديق مجهورية إيران اإلسالمية على مخس معاهدات رئيـسية مـن               -٤٢

سبتمرب علـى   / أيلول ٢١، فإهنا وقعت يف     )٤٦(معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان     
  .ات املسلحةالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاع

، نظرت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري يف          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ و ٤ويف    -٤٣
، اللذين كان من    )٤٧(التقريرين الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر جلمهورية إيران اإلسالمية        

والحظت اللجنة حدوث تطورات إجيابيـة متنوعـة يف         . ٢٠٠٦ تقدميهما يف عام     فترضامل
، وتعـديل اخلطـة اإلمنائيـة    ٢٠٠٥افقة على قانون حقوق املواطن يف عام    الدولة، منها املو  

الرابعة، وهي تطورات تتيح توجيه خمصصات مالية ونسبة مئوية من عائدات النفط والغاز إىل              
األقاليم األقل تقدماً، ال سيما تلك اليت تقطنها فئات إثنية حمرومة، وتتيح أيضاً التعاون النشط               

اجملتمع الدويل يف مسائل حقوق اإلنسان، مثل املبادرة اليت طرحها اجملتمع           من جانب البلد مع     
غري أن اللجنة أعربت عن بواعث قلـق إزاء التقـارير           . الدويل لتعزيز احلوار بني احلضارات    

املتعلقة بالتمييز العنصري يف احلياة اليومية، وإزاء بيانات صدرت عن مسؤولني حكـوميني             
والحظت اللجنة أن االتفاقية الدولية     . صري والتحريض على الكراهية   تنطوي على التمييز العن   

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مل حيتج هبا مطلقاً يف احملاكم احمللية، وأعربت عن               
. قلقها إزاء التقارير املتعلقة باملعاملة التمييزية للرعايا األجانب يف النظام القـضائي اإليـراين             

لدولة على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل            وشجعت اللجنة ا  
، قدمت مجهورية إيران اإلسالمية، لنظر اللجنة املعنيـة         ٢٠٠٩ويف عام   . تصدق عليها بعد  

حبقوق اإلنسان، تقريرها الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             
دوري الثاين بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية   والسياسية، وتقريرها ال  

واالجتماعية والثقافية، ومها أول تقريرين تقدمهما الدولة إىل اللجان منذ أكثر من عقد، ومن              
  . على التوايل٢٠١٢ و٢٠١١أكتوبر /املقرر النظر فيهما يف تشرين األول

  تحدةالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة لألمم امل  -جيم   
لزيـارة   ، وجهت مجهورية إيران اإلسالمية دعوة مفتوحة      ٢٠٠٢يونيه  /يف حزيران   -٤٤

 ٢٠٠٣ويف عـامي    . البلد إىل مجيع املكلفني بواليات مواضيعية يف إطار اإلجراءات اخلاصة         

__________ 

لدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص          حقوق الطفل، واالتفاقية ا   اتفاقية     )٤٦(
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة             

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
)٤٧(   CERD/C/IRN/CO/18-19. 



A/HRC/16/75 

21 GE.11-12349 

ملثـل هـؤالء     أي زيارة    جتر، قام ستة من املكلفني بواليات بزيارة البلد، ولكن مل           ٢٠٠٥و
  .٢٠٠٥ام منذ عاملكلفني 

ووافقت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية من حيث املبدأ على عدد من الزيـارات               -٤٥
 الفريق العامل املعين حبـاالت      ماإلجراءات اخلاصة، منه  املكلفني بواليات يف إطار     من جانب   

، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو         )٤٨(االختفاء القسري أو غري الطوعي    
ومل حيـدد   . )٥٠(، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد       )٤٩(راءات موجزة أو تعسفاً   بإج

  .بعد جدول للزيارات
 القيام بزيـارة،    ٢٠٠٥وكان املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد طلب يف عام             -٤٦

. ٢٠١٠ديسمرب  /ووّجه رسائل تذكريية سنوية منذ ذلك احلني كان آخرها يف كانون األول           
، ٢٠١٠فربايـر   /كما وّجه املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري طلباً للزيارة يف شـباط            

، ٢٠٠٦ووّجهت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني طلباً للزيـارة يف عـام              
، ووجه اخلبري املـستقل     )٢٠١٠ و ٢٠٠٩ لعامي   رسائلوكّررت الطلب يف تقريريها عن ال     (

وأرسـل رسـالة تذكرييـة يف تـشرين          (٢٠٠٨ايا األقليات طلباً مماثالً يف عام       املعين بقض 
دام خارج القـضاء    ـاالت اإلع ـرر اخلاص املعين حب   ـه املق ـووج). ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ـ    . ٢٠٠٨أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسالة تذكريية يف عام           ع هـذه   ـوال تـزال مجي
  .الطلبات معلقة

يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل مجهورية إيران اإلسالمية،         وأرسل املكلفون بوال    -٤٧
وقـد رّدت   .  نداًء عاجالً، ورسالتا اّدعاء    ٣٦، منها   رسالة ٣٨، ما جمموعه    ٢٠١٠يف عام   

  .، رغم ورود عدة ردود منذ ذلك احلني٢٠١٠ يف عام رسائلالسلطات اإليرانية على ست 

  لسامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة ا  -دال   
، وجهت مجهورية إيران اإلسالمية دعـوة رمسيـة إىل          ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٤يف    -٤٨

، ٢٠١١وقد قبلت املفوضة السامية القيام بالزيـارة يف عـام           . املفوضة السامية لزيارة البلد   
 /ثـاين  كانون ال٢٤ويف . د لترتيب الزيارةـولكنها طلبت السماح بإيفاد بعثة عاملة إىل البل       

__________ 

 ٢٠٠٨وأرسلت مذكرات متابعة يف األعوام      . ولكنها أُجلت  ٢٠٠٤يوليه  /على القيام بزيارة يف متوز    فق  اُت   )٤٨(
 . لتحديد مواعيد للزيارة٢٠١٠أغسطس من عام / وآب٢٠٠٩و

، ٢٠٠٥فربايـر   /؛ وأُرسلت طلبات املتابعة يف شباط     ٢٠٠٤نوفمرب  /أُرسل الطلب األويل يف تشرين الثاين        )٤٩(
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /ألول، وكـانون ا   ٢٠٠٦نـوفمرب   /، وتشرين الثـاين   ٢٠٠٥أكتوبر  /وتشرين األول 

 .٢٠١٠سبتمرب /وأيلول
ووجهت عدة طلبات ومذكرات    . ٢٠٠٣نوفمرب  /اُتفق من حيث املبدأ على القيام بالزيارة يف تشرين الثاين            )٥٠(

 .٢٠١٠نوفمرب /متابعة، كان آخرها يف تشرين الثاين
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، وجه األمني العام للمجلس األعلى حلقوق اإلنسان، الدكتور الرجياين، رسالة           ٢٠١١يناير  
  .إىل املفوضة السامية تتضمن دعوة للبعثة التحضريية

، عقدت املفوضية السامية حلقـوق      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢ و ١ويف يومي     -٤٩
وجاءت هذه  . ة ندوة قضائية يف طهران    اإلنسان والسلطة القضائية جلمهورية إيران اإلسالمي     

وشـارك يف   . ٢٠٠٧الندوة مثرة اتصاالت مستمرة بني املفوضية والسلطة القضائية منذ عام           
رئاسة الندوة اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وحضرها أيـضاً             

  .مسؤولون من وزارة اخلارجية اإليرانية
هم الدكتور كمال حسني من بـنغالديش،        -ثة خرباء دوليني    وشارك يف الندوة ثال     -٥٠

 باإلضافة إىل   -  من سويسرا، والقاضية عائشة شجون حممد من ملديف        فالتر كالني واألستاذ  
 مـن القـضاة     ٣٥وشّجعت املفوضية مشاركة    . موظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

لعليا وحمكمة االستئناف واحملاكم الثورية،     واحملققني من اجلانب اإليراين، منهم قضاة احملكمة ا       
ومما يدعو لألسف أن عدداً     . فضالً عن مسؤولني من نظام السجون واملؤسسات اإلصالحية       

. كبرياً من القضاة اإليرانيني مل يتمكنوا من املشاركة واالستفادة من خربة اخلرباء الـدوليني             
 املشاركة بسبب العطلة اليت أُعلنت وأوضحت السلطات أن عدداً من املدعوين مل يتمكنوا من

نتيجة للتلوث بالضباب الدخاين، وأضافت أن القضاة املشاركني يف الندوة نظموا حلقـات             
  .دراسية داخلية لتقاسم خرباهتم مع زمالئهم

وتناولت املناقشات اليت جرت أثناء الندوة مسائل حقوق اإلنسان ذات الصلة بإقامة              -٥١
ت املكفولة لألشخاص لدى القبض عليهم وخالل فترة احتجـازهم          العدل، ال سيما الضمانا   

رهن احملاكمة، واحلق يف حماكمة عادلة وفق األصول القانونية، وأوضاع احلبس بعد اإلدانة،              
واستعرض أيضاً املشاركون يف الندوة اخلربات واملوارد ذات الصلة         . مبا يف ذلك منع التعذيب    

  .القضائيبالتدريب والتطوير املهين للجهاز 
وتناولت املناقشات اليت دارت بني املشاركني جمموعة واسعة مـن املـسائل، وأُويل       -٥٢

اهتمام كبري ملختلف عناصر إجراءات احملاكمة العادلة يف ضوء العنصر الرئيـسي الـوارد يف               
 من العهد الدويل اخلـاص  ١٤ للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن املادة   ٣٢التعليق العام رقم    

وتطّرقت املناقشات للتحقيقات السابقة للمحاكمة، وإجـراءات       . احلقوق املدنية والسياسية  ب
االعتقال، وإصدار األوامر القضائية، واملراجعة القضائية واإلشراف على أعمـال التحقيـق،            
واحلدود الزمنية لالحتجاز املؤقت، وإخطار أسر احملتجزين واالتـصال هبـا، واالسـتعانة             

ر احملققني مقابل دور القضاة، واحلق يف عدم اإلكراه على إصدار إفـادات أو              باحملامني، ودو 
اعترافات تدين الذات، واإلشراف على أماكن االحتجاز وفصل احملتجزين رهن احملاكمة عن            
السجناء املدانني، واألوضاع يف السجون، واحتياجات السجينات من احلماية، وأطفال النساء  

ونـّوه اخلـرباء بالـضمانات      . ة والتطوير املهين هلم أثناء اخلدمة     احملتجزات، وتدريب القضا  
املنصوص عليها يف دستور الدولة، وبالتوجيهات التنفيذية املعتمدة كقانون، وأشاروا أيضاً إىل         
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ومل تصدر عن االجتماع    . وعدم وضوح كبري  ما يكتنف تنفيذ هذه التوجيهات من غموض        
  .أي نتائج أو بيانات رمسية

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
يسلط هذا التقرير الضوء على العديد من اجملاالت اليت تثري قلقاً مـستمراً إزاء                -٥٣

وأعرب األمني العام عن انزعاج شديد إزاء       . حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية     
 التعسفيني،  التقارير املتعلقة بتزايد حاالت اإلعدام، وبتر األطراف، واالعتقال واالحتجاز        

واحملاكمات غري العادلة وإمكانية تعذيب وإساءة معاملة نشطاء حقوق اإلنسان واحملـامني           
  .والصحفيني والناشطني املعارضني

ويشجع األمني العام حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على أن تتصدى للشواغل             -٥٤
 القرارات الـسابقة الـيت      الواردة يف التقرير وأن تليب نداءات العمل احملددة الواردة يف         

إىل  األمني العـام     شريوي. اعتمدهتا اجلمعية العامة ويف عملية االستعراض الدوري الشامل       
الدور املهم والبّناء الذي يؤديه احملامون والناشطون يف جمال حقوق اإلنسان يف محاية هذه              

مع وعلـى   احلقوق، ويشجع احلكومة على أن تضمن على حنو كامل حرية التعبري والتج           
  .توفري مزيد من احلرية للمحامني والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق بالشواغل األخرى اليت حددها التقرير، يالحظ األمـني العـام أن               -٥٥
السلطات اختذت بعض اخلطوات اإلجيابية، منها منع الرجم كوسيلة لإلعدام أو احلد من             

ومع ذلك، يعرب األمني العام عن قلقه لعدم        . حداثتطبيق عقوبة اإلعدام على اجلناة األ     
ويـشجع  . إنفاذ هذه التدابري على حنو منهجي، والستمرار ظهور حاالت من هذا القبيل           

األمني العام احلكومة على تنقيح قوانينها احمللية، ال سيما قانون العقوبات وقانون قـضاء              
اإلنسان ومنع تطبيق عقوبة اإلعدام     األحداث، مبا يضمن امتثاهلا للمعايري الدولية حلقوق        

  .وغريها من العقوبات اليت حيّرمها القانون الدويل
ويرحب األمني العام بتوقيع احلكومة مؤخراً على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٥٦

حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، ويدعو احلكومة إىل التصديق            
هدات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، ال سيما اتفاقية القضاء على مجيع           أيضاً على املعا  

أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإىل سحب حتفظاهتا بشأن التوقيع والتصديق على عدد             

  .على النحو الذي توصي به هيئات املعاهدات ذات الصلةمن معاهدات حقوق اإلنسان 
ويرحب األمني العام باجلهود اليت بذلتها الدولة يف اآلونـة األخـرية لتحـديث        -٥٧

ويشجع الدولة على اختاذ    . تقاريرها الدورية املقدمة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       
 جلنة القـضاء    ٢٠١٠أغسطس  /إجراءات بشأن املالحظات اخلتامية اليت قّدمتها يف آب       
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ـ           واألقليـات اإلثنيـة     رأةعلى التمييز العنصري فيما يتعلق باملمارسات التمييزية ضد امل
  .والدينية وغريها من فئات األقليات

ورغم أن احلكومة وجهت دعوة مفتوحـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                 -٥٨
 األمني العام عن أسفه     ، يعرب ٢٠٠٢اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان يف عام        

، ويشجع احلكومة على تيسري الزيارات املطلوبـة        ٢٠٠٥لعدم القيام بأية زيارة منذ عام       
إىل البلد على سبيل األولوية كي يتمكن املكلفون بواليات من إجراء تقييمـات أكثـر               

مـن  كما يعرب األمني العام عن قلقه إزاء اخنفاض معّدل الرّد على العدد الكبري              . مشوالً
 املرسلة من اإلجراءات اخلاصة واليت تنطوي على إدعاءات بارتكاب انتـهاكات        رسائلال

بالغة اخلطورة حلقوق اإلنسان، ويدعو احلكومة إىل تعزيز تعاوهنا مع اجمللس يف هذا اجملال              
وينّوه األمني العام باإلسهام القّيم الذي ميكن أن يقّدمه املكلفون بواليـات يف             . بالتحديد

اإلجراءات اخلاصة يف رصد وضع حقوق اإلنسان يف البلد واإلبالغ عنه، وكـذلك  إطار  
  .يف تيسري تقدمي املساعدة التقنية يف اجملاالت ذات الصلة
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Annex 

This annex includes cases raised in communications with the Iranian authorities by Special 
Procedures mandate-holders but only reported publicly to the Human Rights Council 
during the period under review.  

 A. Torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

1. On 12 January 2009, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment jointly with the Working Group on Arbitrary Detention 
and the Special Rapporteur on the independence of Judges and Lawyers, expressed 
concerns over the detention of Mr Arash Alaei and Mr Kamiar Alaei in section 209 of Evin 
Prison, where detainees are reportedly routinely subjected to prolonged interrogation while 
blindfolded, to solitary confinement, sleep deprivation, threats, beatings and stress 
positions. Concerns were also expressed over the lack of fair trial procedure, where during 
the criminal process that led to the trial of Mr Alaei and Mr Kamiar before Tehran’s 
Revolutionary Court on 31 December 2008, neither the defendant’s lawyer was informed of 
all charges against them, nor had they been allowed to review all the evidence in the case. 
The Iranian authorities stated that Mr Alaei and Mr Kamiar were arrested on charges of 
acting against national security and collaborating with belligerent states and were sentenced 
to 6 years and 3 years in prison respectively. The ruling was upheld by the appellate court.  

2. On 4 February 2009, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and 
degrading treatment or punishment drew the attention of authorities to the case of Mr 
Arzhang Davoudi, who was arrested on 9 November 2003 without a warrant and taken to 
section 2A of Evin Prison, where he was held in a solitary cell. Mr Davoudi was allegedly 
beaten, insulted, tortured and interrogated from midnight to morning. After a trial which 
took place behind close doors and lasted less then an hour and without the presence of a 
lawyer, Mr. Davoudi was sentenced to 15 years imprisonment. On 14 January 2009, Mr 
Davoudi who resisted security officers from chaining him during his transfer to 15th 
Revolutionary Court was punched by the guards and also handcuffed with one arm over his 
shoulder. He was kept in a single cell with two other prisoners, who were accused of 
murder.   

 B. Death penalty   

3. On 22 December 2009, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or 
arbitrary executions drew the attention of the Government to the cases of several men 
including juveniles sentenced to death on charges of sodomy. According to the information, 
Nemat Safavi was arrested on charges of lavat in June 2006, when he was 16. In 2008, the 
Criminal Court of Ardabil found him guilty and sentenced him to death. In November 
2009, the Supreme Court quashed the sentence and sent the case back to a different section 
of the Criminal Court of Ardabil. On 31 May 2007, Ghaseem Bashkool, a university 
student and another man were arrested on charges of lavat and sentenced them to death. In 
July 2008, the Criminal Court of Tabriz found Mahdi Pooran aged 16, Ebrahim Hamidi, 
Hamid Taghi, and Mehdi Rezai guilty of lavat and sentenced them to death. Furthermore, 
the Criminal Court of Shiraz found Mohsen Ghabraji guilty of lavat and sentenced him to 
death. The judgment was upheld on appeal by the Supreme Court. In February 2008, 
Hamze Chavoshi and Loghman Hemzepour were arrested on charges of lavat.    
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 C. Executions of juvenile offenders  

4. On 22 December 2009, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or 
arbitrary executions drew the attention of the Government regarding the sentencing of 
juveniles Nemat Safavi and Mahdi Pooran to death on charges of homosexuality. Both 
defendants charged with lavat were sentenced to death for acts committed when they were 
under 18 years. The Special Rapporteur expressed concern over the sentence and stated any 
judgments imposing the death sentence and executions of juvenile offenders would be 
incompatible with the international obligations of the Islamic Republic of Iran under 
various international human rights instruments including International Covenant on Civil 
and Political Rights and Convention on Child Rights.  

5. On 31 March 2009, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions expressed concern regarding Mr. Abu Moslem Sohrabi, a man sentenced to 
death as qesas (retribution) for a killing committed in 2001, when he was aged 17. 
According to information, the death sentence was being affirmed by the Court during the 
review ordered by the Supreme Court in July 2008.   

 D. Women’s rights  

6. On 28 December 2009, the Special Rapporteur on violence against women, its 
causes and consequences jointly with the Working Group on Arbitrary Detention and the 
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders sent an allegation letter 
regarding the arrest and detention of several members of the One Million Signature 
Campaign, particularly Ms Somayeh Rashidi, who was notably supporting the campaign. 
According to information, on 14 December 2009, security officials went to Ms Rashidi’s 
house and seized her belongings after searching her house. Five days later, Ms Rashidi was 
summoned to the Revolutionary Court, where she was allegedly interrogated, charged, 
detained and transferred to Evin Prison. It was alleged that several other members of the 
campaign were also previously arrested and detained in April 2009, and more than eleven 
members were allegedly summoned to the Revolutionary Courts for questioning. Concerns 
were expressed that the arrest and detention of Ms Rashidi could be directly related to her 
work in defense of human rights.   

 E. Freedom of peaceful assembly and association and freedom of opinion 
and expression  

7. On 19 January 2010, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the 
right to freedom of opinion and expression, together with the Working Group on Arbitrary 
Detention and the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers sent a 
joint communication regarding Mr. Payam Jahangiry, a student of political science at 
Shiraz University and a supporter of the opposition movement, who was arrested on 5 
December 2009 at his home in Shiraz. The arresting officers who at first identified 
themselves as workers from an electricity provider and forced their way in as Mr. Jahangiry 
opened the door, searched his home and confiscated various personal belongings, including 
four computers and various documents and photographs. Concerns were expressed that the 
arrest and detention of Mr. Jahangiry had been carried out solely in connection with his 
reportedly peaceful and legitimate exercise of his rights to freedom of opinion and 
expression, assembly and association.  

        


