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مجلس حقوق اإلنسان


والعشرون
الدورة الثامنة

البند  2من جدول األعمال
التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق
اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين العام

حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران

اإلسالمية*

تقرير األمين العام

موجز
يُقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار اجلمعية العامة  ،190/69الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل
ويبني
األمني العام أن يقدم تقريراً مؤقتاً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة والعشرين .ن
التقرير األمناط واالجتاهات السائدة يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية ويتيح
معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار املذكور ،مبا يف ذلك التوصيات الرامية إىل حتسني
تنفيذه .وأهابت اجلمعية العامة ،يف قرارها ،حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تتص ندى للشواغل
املوضوعية املبيننة يف التقارير السابقة لألمني العام وأن حترتم احرتاماً كامالً التزاماهتا املتعلقة حبقوق
اإلنسان ،قانوناً وممارسة ،فيما يتعلق بعدد من الشواغل احملددة بوجه خاص.

__________

*

270315

تأخر تقدمي هذا التقرير.
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أولا -مقدمة
 -1يُقــدَّم هــذا التقريــر إىل جملــس حقــوق اإلنســان عم ـالً بق ـرار اجلمعيــة العامــة ،190/69
الذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـراً عـن حالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة
إيران اإلسالمية إىل اجلمعية يف دورهتا السـبعني وتقريـراً مؤقتـاً إىل جملـس حقـوق اإلنسـان يف دورتـه
الثامن ـ ـ ــة والعشـ ـ ـ ـرين .ويق ـ ـ ــدم ه ـ ـ ــذا التقري ـ ـ ــر املؤق ـ ـ ــت معلوم ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن التق ـ ـ ــدم احمل ـ ـ ــرز يف تنفي ـ ـ ــذ
القرار  ،190/69مع الرتكيز على الشواغل احملددة فيه.
 -2ويسـتند التقريــر إىل مالحظـات هياــات األمــم املتحـدة لرصــد معاهـدات حقــوق اإلنســان
واإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وكيانات ش ى يف األمم املتحدة .ويشري التقريـر
أيضاً إىل املعلومات الواردة من وسائط اإلعالم احلكومية الرمسية واملنظمات غري احلكومية.
 -3ومنذ آخر تقرير قدمـه األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة  ،)A/69/306ظـل تطبيـق عقوبـة
اإلعــدام يرتفــع مبعــدل كبــري ج ـداً ،مبــا يف ذلــك إعــدام الســجناء السياســيني واجملــرمني األحــدا .
واستمر تقـدمي التقـارير املتعلقـة مبقاضـاة الصـحفيني واملـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان والناشـطني يف
جم ــال حق ــوق املـ ـرأة واحتج ــازهم بش ــكل تعس ــفي .وتزاي ــد اس ــتهدا األفـ ـراد بس ــب اتص ــاالهتم
املزعومــة بيليــات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ،وظــل أفـراد األقليــات يواجهــون اييـزاً واضــطهاداً
مستمرين .وال تزال حقوق املرأة من الشواغل ذات األولوية ،وال سيما الزواج دون السن القانونية
ونقص اثيل املرأة يف القوة العاملة ويف مناص صنع القرار.
 -4وواصــلت حكومــة مجهوريــة إي ـران اإلســالمية تعاو ــا البنــاء مــع هياــات معاهــدات األمــم
املتح ــدة ،وق ــدمت م ــؤخراً تقريريه ــا ال ــدوريني إىل جلن ــة حق ــوق الطف ــل  )CRC/C/IRN/1واللجن ــة
املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) .(CRPD/C/IRN/1وتعاونت احلكومة أيضـاً بشـكل كبـري
مع االستعراض الـدوري الشـامل يف جولـة استعراضـه الثانيـة .ورغـم هـذه التطـورات ،تقبـل إيـران
زيارة أي من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق اإلنسـان ،مبـا يف
ذلك املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية.

ثانيا -لمحة عامة عن حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإلسالمية
ألف -عقوبة اإلعدام
 تطبيق عقوبة ١


اإلعدام

 -5ما زال األمني العـام يعـرع عـن قلقـه إزاء تزايـد عـدد أحكـام اإلعـدام الصـادرة وعمليـات
اإلعــدام َّ
املنفــذة يف مجهوريــة إيـران اإلســالمية .وقــد أعربــت آليــات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان
مراراً وتكراراً وعلى حنو ثابت عن بالغ قلقها إزاء استمرار هذا االجتاه وحثت احلكومة على وضع
حــد لعمليــات اإلع ــدام .وبلــغ جمم ــول التوصــيات املتعلق ــة بعقوبــة اإلع ــدام  41مــن أص ــل 291
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توصــية قُــدمت إىل مجهوريــة إي ـران اإلســالمية خــالل اجلولــة الثانيــة لالســتعراض الــدوري الشــامل
).)A/HRC/28/12
 -6ويف  28تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2014أعــرع مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق
اإلنس ــان علن ـ ـاً ع ــن قلق ــه الش ــديد إزاء الع ــدد الكب ــري م ــن عملي ــات اإلع ــدام يف مجهوري ــة إي ـ ـران
اإلسـ ــالمية ،وأه ـ ــاع بالسـ ــلطات أن تعم ـ ــد فـ ــوراً إىل تطبي ـ ــق وقـ ــف اختي ـ ــاري لعقوبـ ــة اإلع ـ ــدام.
ويُعت َق ــد أن م ــا ال يق ــل ع ــن  500ش ــخص أُع ــدموا يف الف ــرتة م ــن ك ــانون الثار/ين ــاير إىل تش ـرين
الثار/نوفمرب  ،2014وتقرتح بعض املصادر عدداً أعلى بكثري .)1
 -7وأكدت السلطات اإليرانية ،يف تعليقاهتا على هذا التقرير ،أن عقوبـة اإلعـدام ال تـدخل
يف االعتبار إال ألشد اجلـرائم خطـورة ،مبـا يف ذلـك جرالـة االجتـار باملخـدرات ،الـيت تقـرتن يف كثـري
مــن األحيــان بأعمــال إرهابيــة ،وأن عقوبــة اإلعــدام تُ َّنفــذ حبــق أي ســجني سياســي .وأشــارت
الســلطات أيض ـاً إىل أن املــدعى علــيهم ُالنَحــون مجيــع ضــمانات مراعــاة األصــول القانونيــة أثنــاء
حماكمتهم ،مبا يف ذلك إمكانية االستعانة مبحام واحلق يف االستانا  .وقد قررت اهلياات الدولية
حلق ــوق اإلنس ــان ،مب ــا فيه ــا اللجن ــة املعني ــة حبق ــوق اإلنس ــان انظ ــر  ،A/50/40الفق ــرة  ،)449أن
اجلرائم املتصلة باملخدرات ال تستويف الشروط الدنيا ألشد اجلرائم خطـورة الـيت جتيـز تطبيـق عقوبـة
اإلعــدام مبوجـ القــانون الــدو  .وتفيــد التقــارير أيضـاً بــأن مــا ال يقــل عــن سـبعة أفـراد أُعــدموا يف
قضـايا سياسـية وجـرائم اقتصـادية غــري عنيفـة عقـ إجـراءات اتثــل فيمـا يبــدو للمعـايري الدوليــة
املتعلقــة باحملاكم ــة العادل ــة ومراع ــاة األص ــول القانونيــة املنص ــوص عليه ــا يف امل ــادة  14م ــن العه ــد
الدو اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،ومجهورية إيران اإلسالمية دولة من دوله األطرا .
 -8ويف معظم احلاالت اليت تنطوي على عقوبة اإلعدام ،كثرياً ما انتُهكت ضمانات مراعـاة
األصول القانونية يف إجراءات ال ترقـى إىل مسـتوى املعـايري الدوليـة للمحاكمـة العادلـة .ويثـري هـذا
األمر قلقاً بشأن احتمال اإلدانة غري املشروعة ،اليت ال الكن جتنبها ح ى يف أكثر النظم القضائية
تقــدماً واســتقراراً  .)2ويف ظــل هــذه الش ـواغل ،يهي ـ األمــني العــام جمــدداً بالســلطات اإليرانيــة أن
تقي ــد اللج ــوء إىل عقوب ــة اإلع ــدام و/أو تلويه ــا قانونـ ـاً وممارس ــة ،وال س ــيما عن ــدما يك ــون النظ ــام
القضائي ال يضمن املعايري الدولية للمحاكمة العادلة انظر  ،A/69/306الفقرة .)9
حاجــت حكومــة مجهوريــة إي ـران اإلســالمية بــأن الظــرو اخلاصــة و التهديــدات
 -9وقــد َّ
القائمة نتيجة االرتفال احلاد يف إنتاج املخدرات يف املناطق القريبة من حدود الدولة تستلزم منها
اللجوء إىل عقوبة اإلعدام .ووفقاً للحكومة ،اثل حاالت اإلعدام املتصلة جبرائم املخـدرات أكثـر
مــن  80يف املائــة مــن إمجــا حــاالت اإلعــدام انظــر  ،A/C.3/69/9املرفــق) .ولكــن رئــيس اجمللــس
األعلى حلقوق اإلنسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ،حممـد جـواد الراـار ،اعـرت يف  7تشـرين

__________

)1
)2

4

تفيد التقارير أن ما ال يقل عن  318شخصاً أُعدموا جلرائم متصلة باملخدرات يف األحد عشـر شـهراً األوىل مـن
عام .2014
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،االبتعاد عن عقوبة اإلعدام :احلجج واالجتاهات والتوقعات ،نيويورك.2014 ،
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الث ـ ــار/نوفمرب  2014باحلاج ـ ــة إىل إدخ ـ ــال تع ـ ــديالت عل ـ ــى ق ـ ــانون املخ ـ ــدرات ،مش ـ ـرياً إىل أن
ذل ـ ــك ق ـ ــد يك ـ ــون أول خط ـ ــوة خلف ـ ــض ع ـ ــدد عملي ـ ــات اإلع ـ ــدام املرتف ـ ــع  .)3ويف ك ـ ــانون األول/
ديســمرب  ،2014اعــرت رئــيس اجلهــاز القضــائي ،صــادق أمــو الراــار ،بــدوره باحلاجــة إىل
إدخال تعديالت على قوانني مكافحة املخدرات وأقر بأ ا تثبت فعاليتهـا يف مكافحـة االجتـار
باملخــدرات  .)4ويرحـ األمــني العــام عــذا االعـرتا داخــل اجلهــاز القضــائي بــأن عقوبــة اإلعــدام
غري فعالة يف ردل اجلرائم املتصلة باملخدرات .ويالحظ اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة ملكافحـة االجتـار
باملخدرات وحيث احلكومة على العمل مع األمم املتحدة إلااد اسرتاتيجيات بديلة فعالـة ملعاجلـة
هذه املشكلة.
 -10ويس ــاور األم ــني الع ــام القل ــق أيضـ ـاً إزاء ع ــدد م ــن ح ــاالت عقوب ــة اإلع ــدام ذات البع ــد
السياسي .ففي  20اوز/يوليه  ،2014يُدَّعى أن حكم اإلعدام صدر يف حق أرجنك داوودي،
وهــو مؤلــف وشــاعر ا "هتــم جبرالــة احملاربــة العــداء ه) النتمائــه املزعــوم جلماعــة إيرانيــة معارضــة
)5
وحك ــم علي ــه بالس ــجن مل ــدة 10
ودعم ــه إياه ــا  .وتفي ــد التق ــارير بأن ــه أُوق ــف يف ع ــام ُ 2003
ســنوات بتهمــة نشــر دعايــة مناهضــة للنظــام وإنشــاء وتوجيــه منظمــة معارضــة للحكومــة .وقيــل إن
احملكمــة الثوريــة اعتمــدت ،يف آع/أغســطس  ،2012هتمــة احملارب ـة الــيت اســتندت إليهــا للحكــم
عليـه باإلعـدام .ويـُـدَّعى أنـه تعــرض للحـبس االنفـرادي والتعـذي ملــدة طويلـة .وتفيــد التقـارير بــأن
السيد داوودي وحماميه حيضرا احملاكمـة الـيت صـدر أثناءهـا احلكـم عليـه باإلعـدام .واـري النظـر
حالياً يف القضية ألن احملكمة العليا نقضت احلكم وأمرت مبحاكمة جديدة .وعالوة علـى ذلـك،
كـان حامـد أيــدي وكمـال مالئــي وجهـانوري دهقــار ومجشـيد دهقــار ،وكلهـم مــن أفـراد الطائفــة
الكرديــة ،معرضــني خلطــر اإلعــدام الوشــيك يف ايــة الفــرتة قيــد االســتعراض .وتفيــد التقــارير بــأ م
أُدينـ ـوا يف ع ــام  2010بتهم ــيت احملارب ــة والفس ــاد يف األرض بعـ ـد حماكم ــات ت ــرق إىل مس ــتوى
املع ــايري الدولي ــة للمحاكم ــة العادل ــة  .)6وأك ــدت الس ــلطات أن ه ــؤالء األف ـراد تورط ـوا يف أنش ــطة
وحكم عليهم باإلعـدام بتهمـة االنتمـاء إىل مجاعـة إرهابيـة وتنفيـذ هجمـات مسـلحة علـى
إرهابية ُ
املؤسسة العسكرية.
 -11ويف  25تشـرين األول/أكتـوبر  ،2014أُعــدمت رحيانـة جبـاري ،الــيت كـان قـد صــدر يف
حقهــا حكــم اإلعــدام لقتلهــا املزعــوم موظفـاً ســابقاً يف وزارة االســتخبارات اإليرانيــة يـُـدعى مرتضــى
عبــد العلــي سـرباندي ،رغــم النــداءات املتكــررة الــيت وجهتهــا اتلــف آليــات األمــم املتحــدة حلقــوق
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أوروني ــوز ،اإليـ ـرار الرا ــار ينتق ــد بش ــدة التحي ــز الو ــر بش ــأن حق ــوق اإلنس ــان  7 ،تشـ ـرين الث ــار/نوفمرب
.2014
بـ ـريس  ،يف ،توق ــع زوال  80يف املائ ــة م ــن عقوب ــات اإلع ــدام يف إيـ ـران اخلاص ــة جبـ ـرائم املخ ــدرات  8 ،ك ــانون
األول/ديسمرب .2014
منظمة العفو الدولية ،احلكم باإلعدام على الكات اإليرار أرجنك داوودي 24 ،اوز/يوليه .2014
املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان ،إي ـران :إعــدام اجملــرمني األحــدا ينتهــك القــانون الــدو  -بــيالي 26 ،
حزيران/يونيه .2014
5
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اإلنســان .وقيــل إن الســيدة جبــاري طعنــت الســيد س ـرباندي بعــد أن حــاول فيمــا يبــدو االعتــداء
عليهــا جنســياً .وأكــدت الســيدة جبــاري أ ــا أقــدمت علــى أفعاهلــا دفاع ـاً عــن الــنفس .وأُثــريت
اــاو جديــة بشــأن مراعــاة األصــول القانونيــة يف هــذه القضــية ،ال ســيما أن املعنيــة ادعــت أ ــا
أُدينــت باالســتناد إىل اعرتافــات انتُزعــت منهــا بــاإلكراه وأن احملكمــة تأخــذ علــى مــا يبــدو مجيــع
األدلة غري املباشرة ذات الصلة بعني االعتبار.
 -12واعرتض ــت الس ــلطات ،يف تعليقاهت ــا عل ــى ه ــذا التقري ــر ،عل ــى ادع ــاء االعت ــداء اجلنس ــي
وأكــدت أن احلكــم صــدر بعــد اســتنفاد مجيــع ســبل االنتصــا القانونيــة وأن الســلطة القضــائية
احرتم ــت ضـ ــمانات احملاكمـ ــة وفـ ــق األصـ ــول القانونيـ ــة .وللحيلولـ ــة دون تنفيـ ــذ حكـ ــم اإلعـ ــدام،
أوقف ـ ــت الس ـ ــلطات التنفي ـ ــذ م ـ ـرتني للس ـ ــماح لألسـ ـ ـرتني بالتوص ـ ــل إىل تس ـ ــوية .ويف  31تشـ ـ ـرين
األول/أكتــوبر  ،2014أكــد وفــد مجهوريــة إيـران اإلســالمية املشــارك يف اجلولــة الثانيــة لالســتعراض
الدوري الشامل أن السيدة جباري ُشنقت عمـالً بنظـام القصـاص يف القـانون اجلنـائي اإلسـالمي،
ال ــذي ي ــنص عل ــى أن يقـ ــرر أق ــرع أق ــارع الضـ ــحية م ــا إذا ك ــان ينبوـ ــي تنفي ــذ حك ــم اإلعـ ــدام
 ،A/HRC/28/12الفقـرة  .)134وأضــا الوفــد أن الســلطة القضـائية ســعت باســتمرار إىل إقنــال
ابن الضحية بالعفو عن اجلانية ،ولكن هذا األخري رفض ،أساساً بسب دعاية وسـائط اإلعـالم.
وتعتــرب الســلطات اإليرانيــة القصــاص حقـاً خاصـاً مــن حقــوق أقــارع الضــحية ال الكــن أن تنقضــه
الســلطة القضــائيةن ومــن ُحيــرم املــدعى علــيهم مــن حــق التمــاع العفــو أو فيــف العقوبــة الــذي
ينص عليه القانون الدو .
 -13ويظل ارتفال حاالت التنفيذ العلين لعقوبـة اإلعـدام مصـدراً مـن مصـادر القلـق .واحلقيقـة
أن عمليات اإلعدام املبلغ عنها عرفت ارتفاعاً حاداً يف عام 2014ن فقد أفادت التقارير بأن ما
ال يقــل عــن  50عمليــة إعــدام علنيــة نـُفــذت يف الفــرتة مــن كــانون الثار/ينــاير إىل ايــة تش ـرين
الثــار/نوفمرب ،وأن أغلبيــة هــذه العمليــات شــهدت حضــور حشــد غفــري مــن النــاع ،مبــن فــيهم
القصــر .وتفيــد التقــارير بــأن وســائط اإلعــالم تبــث تســجيالت مصــورة لعمليــات اإلعــدام ،وهــي
َّ
ممارس ــة كان ــت حمظ ــورة ح ــ ى ع ــام  ،A/HRC/22/48 2014الفق ــرة  .)19وتؤك ــد الس ــلطات أن
اهلد من عمليات اإلعدام العلين هو ردل اجلرائم وأن حاالت قليلة فقـط سـببت غضـباً شـعبياً.
ولكن االحتجـاج بـأن عمليـات اإلعـدام العلـين رادل فعـال للجـرائم يتجاهـل مـا هلـذه املشـاهد مـن
أثر ضار على الناع الذين يرو ا ،وال سيما األطفال منهم.
 -٢إعدام المجرمين األحداث
 -14ينشــق قــانون العقوبــات اإلســالمي ،الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف حزيران/يونيــه ،2013
بياــة أكثــر مالءمــة لتنفيــذ معــايري قضــاء األحــدا بالنســبة لألطفــال املخــالفني للقــانون ،ولكنــه
ال يســتبعد اام ـاً إعــدام األحــدا  .وتفيــد التقــارير أن مــا ال يقــل عــن  160جمرم ـاً حــدثاً ك ــانوا
حمتجـ ـزين يف جن ــاح احملك ــوم عل ــيهم باإلع ــدام يف ك ــانون األول/ديس ــمرب  .2014ووفقـ ـاً للمق ــرر
اخل ــاص املع ــين حبال ــة حق ــوق اإلنس ــان يف مجهوري ــة إي ـران اإلس ــالمية ،ــة تق ــارير تفي ــد ب ــأن اني ــة
6
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أش ــخاص كان ــت أعم ــارهم تق ــل ع ــن  18عامـ ـاً وق ــت ارتك ــاع اجلرال ــة أُع ــدموا يف ع ــام 2014
 ،A/69/356الفقرة .)7
 -15وقد أعرع مفوض األمم املتحدة السـامي حلقـوق اإلنسـان وعـدد مـن املكلفـني بواليـات
يف إطــار اإلجـراءات اخلاصــة للحكومــة يف كثــري مــن األحيــان عــن ش ـواغلهم بشــأن هــذه املســألة.
وشددوا على أن أي حكم بإعدام من تقل أعمارهم عـن  18سـنة وتنفيـذ ذلـك احلكـم يتعـارض
مــع التزامــات الدولــة مبوج ـ العهــد الــدو اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة حقــوق
الطفل .ويف  26حزيران/يونيه  ،2014أعرع املفوض السامي علناً عن قلقه إزاء استمرار إعـدام
اجملرمني األحـدا  ،وشـدد علـى أن القـانون الـدو حلقـوق اإلنسـان حيظـر بوضـوح إعـدام اجملـرمني
األحدا بصر النظر عن ظرو اجلرالة.
 -16و تنكر السلطات اإليرانية إعدام أحدا مدانني تقل أعمارهم عـن  18سـنة ،ولكنهـا
أفــادت بــأن الســلطة القضــائية أظهــرت درجــة عاليــة مــن التســاهل واملرونــة يف قضــايا األحــدا ،
وأنشأت فريقاً عامالً للمساعدة علـى احليلولـة دون إعـدام األحـدا  ،بوسـائل منهـا تشـجيع أسـر
الضــحايا واجلنــاة علــى التوصــل إىل تســوية وتقــدمي املعونــة املاليــة  ،A/C.3/69/9املرفــق) .ويف 11
تشرين الثار/نوفمرب  ،2014أشـار نائـ رئـيس اجلهـاز القضـائي املعـين بالشـؤون الثقافيـة إىل أن
عقوبــة اإلع ــدام ال الك ــن أن تُ َّنف ــذ يف مجهوري ــة إي ـران اإلس ــالمية يف ح ــق األش ــخاص ال ــذين تق ــل
أعمـارهم عــن  18سـنة ،ولكنهــا تُ َّنفــذ يف حقهـم بعــد بلـوغهم ســن الثامنــة عشـرة إذا أدينـوا جبرالــة
قتل  .)7ويتعارض هذا املوقف مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،اليت تفـرض حظـراً مطلقـاً علـى
إعدام األشخاص الذين كان عمرهم يقل عن  18سنة وقت ارتكاعم اجلرالة.
 -17وقبلــت مجهوريــة إيـران اإلســالمية ،أثنــاء االســتعراض الــدوري الشــامل األول اخلــاص عــا،
توصــية تــدعوها إىل النظــر يف إلوــاء إعــدام األحــدا  .)8ويــدعو األمــني العــام جمــدداً احلكومــة إىل
وقــف إعــدام اجملــرمني األحــدا وإج ـراء اســتعراض خــاص حلــاالت األطفــال احملتج ـزين يف جنــاح
احملكوم عليهم باإلعدام عد فيف هذه األحكام أو إلوائها.

باء -األعما النتقامية ضد الناططين المتعاونين م األمم المتحدة
 -18تظ ــل ادع ــاءات وق ــول أعم ــال انتقامي ــة ض ــد األف ـراد بس ــب تع ــاو م م ــع آلي ــات األم ــم
املتحــدة حلقــوق اإلنســان أو إقــامتهم اتصــاالت معهــا مصــدر قلــق كبــري .ففــي عــام  ،2014أثــار
املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة باستمرار حاالت أعمال انتقامية ضد أفراد تعاونوا
__________
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فيما يتعلق عذا التقرير ،ذكرت السلطات أن قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد ينص على معاملـة أكثـر مالءمـة
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لألحدا اجلاحنني :يف احلاالت اليت ال تنطوي على القصاصَّ ،
بدلت املـادة  89مـن القـانون التـدابري العقابيـة لألحـدا
الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و 18سنة ،مثالً ،بالسجن يف مركز إصالحي أو السجن ملدة قصرية أو بورامة مالية.
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مــع األمــم املتحــدة ،وال ســيما مــع املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة إي ـران
اإلســالمية .ومــن أصــل  29بالغ ـاً أحيــل إىل الســلطات اإليرانيــة يف الفــرتة مــن كــانون الثار/ينــاير
إىل تش ـرين الث ــار/نوفمرب  ،2014كان ــت أربعـ ـة بالغ ــات تتعل ــق بقض ــايا أعم ــال انتقامي ــة ،وه ــو
ضعف ما كان عليه هذا العدد يف السنة السابقة .وأكدت السلطات اإليرانيـة ،يف تعليقاهتـا علـى
هذا التقرير ،عدم حماكمة أي شخص بسب اتصاله بيليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
 -19وتفيد التقارير بأن سعيد شريزاد ،وهو ناشط يف جمال حقوق اإلنسـان وعضـو يف مجعيـة
ال ــدفال ع ــن أطف ــال الشـ ـوارل واألطف ــال الع ــاملني ،اعتُق ــل يف  2حزيران/يوني ــه  2014عل ــى ي ــد
مــوظفني يف وزارة االســتخبارات .ويـُـدَّعى أنــه بقــي يف مرفــق االحتجــاز التــابع للــوزارة قبــل نقلــه إىل
ســجن إيفــني يف طه ـران .وتفيــد التقــارير بأنــه قضــى الشــهرين األولــني مــن االحتجــاز يف احلــبس
سمح له باالتصـال بأسـرته أو مبحـام .وعلـى الـرغم مـن عـدم صـدور أي قـرار اهتـام
االنفرادي و يُ َ
حبـق السـيد شــريزاد ،يف  18آع/أغسـطس ،تفيـد التقــارير بأنـه أُخـرب شــفاهياً باالهتامـات املوجهــة
إليه ،ومن ضمنها التجمع والتيمر على األمن القومي ،ونشر دعاية مناهضة للنظام ،والتعاون مع
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية .وتفيد التقارير بأن مؤسس
اجلماعـة الروحيــة عرفــان حلقــة  ،الــدكتور حممــد علـي طــاهري ،الــذي يقضــي حاليـاً عقوبــة ــس
سنوات سجناً صدرت حبقه يف تشرين األول/أكتوبر  2011بتهمـة إهانـة املقدسـات اإلسـالمية،
يواجــه هتمـاً إضــافية وضــووطاً مكثفــة علــى أسـرته ألنــه وجــه إىل املقــرر اخلــاص رســالة وصــف فيهــا
اإليــذاء املرتك ـ يف الســجون .فعق ـ نشــر الرســالة يف حزيران/يونيــه  ،2014تفيــد التقــارير بــأن
الســلطات احتجــزت زوجتــه ملــدة أســبوعني ،اعتبــاراً مــن  2اوز/يوليــه  ،2014ووجهــت اهتامــات
جديدة إىل الدكتور طاهري.
 -20وتفيــد التقــارير بــأن حممــد رضــا بورشــجري املعــرو أيض ـاً باســم ســيامك مهــر) اعتُقــل
ووجهت إليه هتمة القيام بأعمال ضد األمن القومي ،ونشـر دعايـة
يف  30أيلول/سبتمرب ُ 2014
مناهضة للنظام ،والسـعي إىل موـادرة البلـد بطريقـة غـري مشـروعة ،واالتصـال بـاملقرر اخلـاص املعـين
حبالة حقوق اإلنسـان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ومبنظمـات مناهضـة للثـورة .وأُفـرج عنـه يف 23
آع/أغسطس بعد أن قضى أربع سـنوات يف السـجن بتهمـة نشـر دعايـة مناهضـة للدولـة ،وسـ
املرشد األعلى ،وتشويه صورة اإلسالم.
 -21ويشــجع األمــني العــام حكومــة مجهوريــة إي ـران اإلســالمية علــى يايــة األف ـراد مــن مجيــع
األعمال االنتقامية والتحقيق يف مجيع حاالت التخويف واالنتقام وضمان املساءلة عليها.

جيم -وض المرأة
 -22يرح األمني العام باملكاس احملققة يف التعليم العا والصحة لفائدة املرأة ،فضالً عن
اجله ــود الرامي ــة إىل إدم ــاج امل ـرأة يف اجمل ــال االجتم ــاعي  -االقتص ــادي .وتش ــمل بع ــض اخلط ـوات
اإلاابية املتخذة إنشاء مؤسسة للنهوض باملرأة يف جمال تنظيم املشاريع وتعاونيات للتخفيـف مـن
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ح ــدة الفق ــر وجمموع ــات نس ــائية تس ــاعد رب ــات األس ــر املعيش ــية وتق ــدم للم ـ ـرأة قروض ـ ـاً ومنح ـ ـاً
ملمارس ــة امله ــن احل ــرة انظ ــر  ،A/C.3/69/9املرف ــق) .وأش ــارت الس ــلطات اإليراني ــة ،يف تعليقاهتـ ــا
عل ـ ــى ه ـ ــذا التقري ـ ــر ،إىل أن ت ـ ــدابري ق ـ ــد ا " ـ ــذت لتعزي ـ ــز وض ـ ــع امل ـ ـ ـرأة م ـ ــن الناحي ـ ــة السياس ـ ــية
واالجتماعي ــة  -االقتص ــادية .وتش ــمل هـ ــذه الت ــدابري تعي ــني مستشـ ــارين لش ــؤون امل ـ ـرأة يف مجيـ ــع
الــوزارات واملنظمــات احلكوميــة ،وإنشــاء مركــز حلمايــة حقــوق امل ـرأة والطفــل يف اجلهــاز القضــائي،
وتعي ــني مستش ــارات يف حم ــاكم األس ــرة ،وإج ـراء إص ــالحات تش ـريعية تع ــزز وض ــع امل ـرأة ،وإنش ــاء
صناديق خاصة يف وزارة العدل لضحايا العنف من اإلنا .
 -23وعلــى الــرغم مــن اإلاــازات املــذكورة أعــاله ،ال اثــل املـرأة ســوى  16يف املائــة مــن القــوة
العامل ــة  ،A/69/356الفق ــرة  .)64ووفقـ ـاً للمؤش ــر الع ــاملي للفج ــوة ب ــني اجلنس ــني لع ــام 2014
الص ــادر ع ــن املنت ــدى االقتص ــادي الع ــاملي ،احتل ــت مجهوري ــة إيـ ـران اإلس ــالمية املرتب ــة  137م ــن
ب ـ ــني  142بل ـ ــداً .وع ـ ــالوة عل ـ ــى ذل ـ ــك ،يكسـ ـ ـ الرج ـ ــال  4.8أض ـ ــعا م ـ ـا تكس ـ ــبه النس ـ ــاء
 ،A/69/356الفقرة  .)67وفيما يتعلق بالنساء يف املناص الوزارية ،صنف املؤشر مجهوريـة إيـران
اإلســالمية يف املرتبــة  105مــن بــني  142بلــداً ،وال يضــطلع ســوى عــدد قليــل مــن النســاء بــدور
إداري أو بــدور يُصــنع فيــه الق ـرار  ،A/69/356الفقــرة  - )69رغــم تشــديد املــادة  3مــن ميثــاق
حق ــوق املـ ـرأة ومس ــؤولياهتا يف مجهوري ــة إيـ ـران اإلس ــالمية عل ــى ح ــق املـ ـرأة يف املس ــاواة يف األج ــور
واالمتيازات وظرو العمل .وتفيد التقـارير بـأن مشـرول اخلطـة الشـاملة لتفـوق السـكان واألسـرة،
الــذي ينظــر فيــه الربملــان حالي ـاً ،ســيفرض مزيــداً مــن القيــود علــى مشــاركة امل ـرأة يف القــوة العاملــة.
وســتُعطى األفضــلية يف فــرص العمــل ،بالرتتيـ  ،إىل الرجــال الــذين لــديهم أطفــال فالرجــال الــذين
خص ــص
ل ــيس ل ــديهم أطف ــال أخـ ـرياً النس ــاء اللـ ـوا ،ل ــديهن أطف ــال .وع ــالوة عل ــى ذل ــك ،ستُ َّ
وظائف التدريس يف مؤسسات التعليم العا والبحو للمتزوجني املـؤهلني مـن مقـدمي الطلبـات
 ،A/69/356الفقرة .)70
 -24ووفقاً للمادة  1117من القانون املدر ،اوز للزوج أن النع زوجته من ممارسـة املهـن أو
األعمال التقنية اليت يعتربها متضاربة مع مصاحل األسرة أو مع كرامتـه اخلاصـة أو كرامـة زوجتـه ،)9
بل الكن للقانون أن النع املرأة من متابعة األنشطة الفنية .ففي  30أيلول/سـبتمرب  ،2014علـى
سبيل املثال ،رفعت رابطة أرباع أسر الشهداء وقدماء احملاربني دعوى ضد وزيـر الشـؤون الثقافيـة
لسماحه للنساء بالوناء مبفردهن يف املهرجانات املوسيقية .)10
__________

)9

انظر التقرير املقدم من منظمة فراليوز إىل االستعراض الدوري الشامل اخلاص جبمهورية إيران اإلسالمية.2014 ،
http://www.uprstinfo.org/sites/default/files/document/iran_islamic_republic_of/session_20_-

._october_2014/freemuse_upr20_irn_e_main.pdf
 )10املنظمة الدولية للحفاظ علـى حقـوق اإلنسـان يف إيـران ،جمموعـة تالحـق الـوزير قضـائياً لسـماحه للنسـاء بالونـاء
مبفردهن  1 ،تشرين األول/أكتوبر .2014
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 -25ويرح األمني العـام بـاجلهود الـيت تبـذهلا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ملكافحـة العنـف ضـد
املـ ـرأة ،وه ــو أم ــر ب ــالغ األملي ــة لق ــدرهتا عل ــى املش ــاركة يف احلي ــاة املدني ــة والسياس ــية واالقتص ــادية
واإلمنائية والتعليمية واالجتماعية والثقافية .وتفيد التقارير بأن احلكومة تدعم املشاريع البحثية اليت
حتل ـ ـ ـ ــل أس ـ ـ ـ ــباع العن ـ ـ ـ ــف اجلنس ـ ـ ـ ــار ودوافع ـ ـ ـ ــه وتعم ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ــى وض ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ــرتاتيجيات وقائي ـ ـ ـ ــة
انظر  ،A/C.3/69/9املرفق) .وانتهـى املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة إيـران
اإلسـالمية إىل أن التقــارير تفيــد بــأن  66يف املائــة مــن النســاء تعرضــن للعنــف املنــز ،A/69/356
الفقرة .)18
 -26وتؤكد املادة  2من ميثاق حقوق املرأة ومسؤولياهتا يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية احلـق يف
االطالل علـى املعـايري املناسـبة الختيـار الـزوج وكـذلك احلـق يف التعـر علـى ذلـك الشـخص قبـل
الـزواج .وعلــى الــرغم مــن هــذا التأكيــد ،ال يـزال زواج األطفــال شــائعاً يف البلــد .وال تتجــاوز الســن
القانونية لزواج الفتيات  13عاماً ،واـوز تـزويج فتيـات ال تتجـاوز أعمـارهن  9سـنوات بـإذن مـن
احملكمة .ويف عام  ،2011كانت حوا  48 580فتاة ترتاوح أعمارهن بـني  10سـنوات و14
عامـ ـاً متزوج ــاتن ويف ع ــام  ،2012أف ــادت التق ــارير ب ــأن م ــا ال يق ــل ع ــن  1 537فت ــاة تق ــل
أعمارهن عن  10سنوات كن متزوجات  ،A/69/356الفقرة .)40
 -27وزواج األطفــال انتهــاك حلقــوق اإلنســان يعــرض النســاء والفتيــات ملخــاطر العنــف البــدر
والنفسي واالقتصادي واجلنسي والكن أن يفضي إىل جمموعـة مـن العواقـ الصـحية واالجتماعيـة
الســياة وغــري ذلــك مــن العواق ـ الســلبية ،مبــا يف ذلــك احلمــل املبكــر وارتفــال معــدالت اعــتالل
األمهات والرضع ووفياهتم .وتُـر َغم النسـاء ،بسـب االفتقـار إىل احلمايـة القانونيـة وإىل بيـوت آمنـة
يلج ــأن إليه ــا ،عل ــى الع ــيٍ يف ح ــاالت إي ــذاء ق ــد ت ــدفعهن إىل ارتك ــاع أعم ــال العن ــف .فف ــي
عــام  ،2010مــثالً ،تفيــد التقــارير بــأن راضــية إبراهيمــي أُدينــت بتهمــة قتــل زوجهــا عنــدما كــان
عمرها  17سنة .وتفيد التقارير بأ ا تزوجت يف سن  14وأابت يف سن  15وتعرضت لإليـذاء
البدر والنفسي من زوجها .وتفيد التقارير أ ا اعرتفت بقتل زوجها وهو نائم .وتفيد التقارير بأن
احملكم ــة العلي ــا رفض ــت االلتم ــاع ال ــذي قدمت ــه إلع ــادة حماكمته ــان والك ــن اآلن أن يُ َّنف ــذ حك ــم
إعدامها يف أي وقت .وعالوة على ذلك ،ال تزال القوانني تسمح باالغتصاع الزوجـي وايـز بـني
الرجل واملرأة فيما يتعلق بقدرة الزوج على بدء عملية الطـالق واسـتكماهلا .ويُقتضـى مـن املـرأة أن
تثب ــت أن خط ـ ـراً كب ـ ـرياً يه ــدد حياهت ــا ح ــ ى تس ــتطيع طل ـ ـ الط ــالق  ،A/60/356الفق ــرة .)19
وبســب هــذه الق ـوانني ،يصــع علــى امل ـرأة أن تفلــت مــن العنــف املنــز وحتمــي نفســها مــن أي
خطر حقيقي وحمدق يهدد حياهتا أو سالمتها.
 -28وال اــنح ق ـوانني اجلنســية يف مجهوريــة إي ـران اإلســالمية امل ـرأة حقوق ـاً متســاوية مــع حقــوق
الرجــل عنــد نقــل جنســيتهن إىل أطفــاهلن .ووفق ـاً ملــا ذكــره مكتـ األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون
الالجاـني ،كــان يعــيٍ يف البلــد أكثــر مــن  950 000الجــق مــن أفوانســتان و 32 000الجــق
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مــن الع ـراق يف كــانون الثار/ينــاير  .)11 2015وال الكــن للم ـرأة الــيت تتــزوج رج ـالً مــن الع ـراق أو
أفوانســتان أن تنقــل جنســيتها اإليرانيــة إىل أطفاهلــا الــذين يصــبحون بــذلك معرضــني خلطــر انعــدام
اجلنســية .وغالب ـاً مــا تــؤدي ق ـوانني اجلنســية التمييزيــة القائمــة علــى نــول اجلــنس إىل حتــول النســاء
واألطفـال إىل أشـخاص عـدالي اجلنسـية أو إىل حـاالت ُحت َـرم فيهـا املـرأة أو ُحي َـرم طفلهـا أو زوجهـا
من جنسية البلد الذي يقيمون فيه .)12
 -29وتفيـ ــد التقـ ــارير بـ ــأن غنجـ ــة ق ـ ـوامي ،وهـ ــي م ـ ـرأة إيرانيـ ــة  -بريطانيـ ــة ،اعتُقلـ ــت يف 20
وحكـم عليهـا يف وقـت الحـق بالسـجن ملـدة سـنة وحبظـر السـفر عليهـا ملـدة
حزيران/يونيه ُ 2014
ع ــامني أل ــا احتج ــت س ــلمياً عل ــى احلظ ــر ال ــذي فرض ــته الدول ــة عل ــى اإليراني ــات الل ـوا ،يرت ــدن
املالعـ ـ حلض ــور مباري ــات الك ــرة الط ــائرة وك ــرة الق ــدم لل ــذكور  .)13وتفي ــد التق ــارير بأ ــا بقي ــت
مل ــدة  41يومـ ـاً يف احل ــبس االنفـ ـرادي ووجه ــت إليه ــا هتم ــة نش ــر دعاي ــة مناهض ــة للنظ ــام الق ــائم
وحضــور جتمعــات ومظــاهرات مناهضــة للنظــام  .)14ويف  22أيلول/ســبتمرب ،رفــض املــدعي العــام
ادعــاءات تفيــد بــأن الســيدة قـوامي احتُجــزت حلضــورها حــدثاً رياضــياً مفسـراً أ ــا اعتُقلــت بســب
أنشــطتها املناهضــة للنظــام القــائم وبســب روابطهــا بقن ـوات فضــائية منهــا هياــة اإلذاعــة الربيطانيــة
الناطقة باللوة الفارسية  .)15وأُفرج عنها الحقاً بكفالة تعادل  37 000دوالر.
 -30ويُقتضــى مــن امل ـرأة يف مجهوريــة إي ـران اإلســالمية أن تراعــي قواعــد اللبــاع اإلســالمي يف
األماكن العامة .وتفيد التقارير بأن الربملان وافق مؤخراً على خطة بشأن ياية اآلمرين بـاملعرو
والناهني عن املنكر  ،مما سيزيد مراقبة ارتداء احلجاع على حنو غري مناس  .وأفـادت السـلطات
اإليرانيــة ،يف تعليقاهتــا علــى هــذا التقريــر ،بــأن جملــس الوصــاية قــد أعــاد اخلطــة إىل الربملــان بعــد أن
تبني أن  14فقرة منها تتعارض مع الدسـتور .وترصـد شـرطة اآلداع بدقـة مجيـع األمـاكن العامـة،
مبــا فيهــا املركبــات ،وتتخــذ إج ـراءات ضــد مــن ال يتقيــدون بالقواعــد األخالقيــة .وتتعــرض النســاء
اللوا ،ال يرتدين احلجاع اإلسالمي خلطر االعتقـال والسـجن ملـدة تـرتاوح بـني  10أيـام وشـهرين
أو غرامة قـد تصـل إىل  500 000ريــال وتفيـد التقـارير بـأن حـوا  30 000امـرأة اعتُقلـت يف
__________

)11
)12

)13
)14
)15
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انظــر :مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان ،حملــة عــن العمليــات القطريــة للمفــوض يف عــام :2015
مجهورية إيران اإلسالمية.
وأشــارت الســلطات اإليرانيــة ،يف تعليقاهتــا علــى هــذا التقريــر ،إىل أن قانون ـاً اعتُمــد يف عــام  2006يــنص علــى
إمكانية منح اجلنسية لألطفال املولودين يف مجهورية إيران اإلسالمية مـن زواج امـرأة إيرانيـة مـع رجـل أجنـمل إذا
يكن لديهم سجل جنائي أو سجل يتصل باألمن الوطين.
بريس  ،يف ،القضاء اإليرار يرفض دعاية وسائط اإلعالم بشأن قضية قوامي  18 ،تشرين الثار/نوفمرب .2014
منظمة هيومن رايتس ووتـٍ ،إيـران :علـى إيـران إطـالق سـراح سـيدة هل اعتقاهلـا يف واقعـة احتجـاج رياضـي 8 ،
تشـرين الثـار/نوفمرب  :2014بــريع  ،يف ،إطـالق سـراح املواطنــة اإليرانيـة  -الربيطانيـة غنجــة قـوامي بكفالــة ،
 23تشرين الثار/نوفمرب .2014
بريس  ،يف ،القضاء اإليرار يرفض دعاية وسائط اإلعالم بشأن قضية قوامي  18 ،تشرين الثار/نوفمرب .2014
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الف ــرتة م ــن  2003إىل  ،2013وأن كثـ ـرياً م ــنهن طُ ــردن م ــن اجلامع ــة أو ُحظ ــر عل ــيهن دخ ــول
األماكن العامة ،مثل املتنزهات ودور السينما واملرافق الرياضية واملطارات والشواطق .)16
 -31وتــربز حــاالت االعتــداء باأليــاض يف تش ـرين األول/أكتــوبر  2014علــى ســت نســاء
بذريعــة ارتــدائهن احلجــاع علــى حنــو غــري مناسـ يف أصــفهان وكرمنشــاه وطهـران اــاطر الصــحة
والســالمة الــيت تتعــرض هلــا النســاء  .)17وحظيــت هــذه احل ـواد بقــدر كبــري مــن االهتمــام علــى
الصــعيدين ال ـداخلي والــدو  ،وأُعــرع عــن اــاو مفادهــا أن اهلجمــات قــد تكــون ذات صــلة
باملوافقــة علــى اخلطــة املتعلقــة حبمايــة اآلم ـرين بــاملعرو والنــاهني عــن املنكــر .وتفيــد التقــارير بــأن
قـ ـوات األم ــن هامج ــت ،يف  22تشـ ـرين األول/أكت ــوبر ،ب ــاهلراوات حمتج ــني جتمعـ ـوا أم ــام الربمل ــان
للتنديد باعتداءات األياض  .)18واحتُجز صحفيون وناشطون ،من بينهم أعضـاء يف وكالـة أنبـاء
الطلب ـ ــة اإليراني ـ ــةن وق ـ ــد ك ـ ــانوا ،حس ـ ـ اإلف ـ ــادات ،ا ـ ــرون مق ـ ــابالت م ـ ــع الض ـ ــحايا ويص ـ ــورون
االحتجاج .)19
 -32وحيــث األمــني العــام مجهوريــة إيـران اإلســالمية علــى إجـراء اســتعراض نقــدي خلطــة يايــة
اآلم ـرين بــاملعرو والنــاهني عــن املنكــر ،الــيت قــد تتــيح لألف ـراد اســتهدا النســاء الل ـوا ،يرتــدين
مالبس تُعترب غري تقليدية.

والتجم السلمي
دا  -القيود المفروضة على حريتي التعبير
ّ
 -١حرية التعبير
 -33هن ــاك قل ــق ش ــديد م ــن اس ــتمرار قم ــع الع ــاملني يف وس ــائط اإلع ــالم ،وانتش ــار القي ــود
املفروضــة علــى حريــة ال ـرأي والتعبــري ،مبــا يف ذلــك إغــالق الصــحف واجملــالت ،واســتمرار مراقبــة
وترشيح وحج املواقع الشبكية اليت تنقل األخبار والتحليالت السياسية .وقـد اسـتُهد األفـراد
وحوكم ـوا أل ــم أعرب ـوا عــن آرائهــم يف وســائط التواصــل االجتمــاعي أو ظهــروا يف أشــرطة فيــديو.
وهنــاك حالي ـاً  5ماليــني موقــع شــبكي حمجــوع ،وتفيــد التقــارير بــأن احلكومــة طــط لتنفيــذ الرتشــيح
الذكي  ،ممـا سـيزيد مـن تقييـد احملتويـات املنشـورة علـى اإلنرتنـت  ،A/69/356الفقـرة  .)22وقـد أُعلـن
يف عــام  2006عــن إنشــاء شــبكة إنرتنــت وطنيــة ن وســيزيد ذلــك مــن تقييــد وصــول املســتعملني

__________

)16
)17
)18
)19
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العدال ــة إليـ ـران ،اهليا ــات التأديبي ــة ،وتش ــخيص اهلوي ــات ،واحلج ــاع اإللزام ــي ،والتعق ــيم اإللزام ــي ،والتع ــذي
اجلنســي ،واحلــق يف الســالمة البدنيــة يف مجهوريــة إيـران اإلســالمية  ،تقريــر مقــدم إىل االســتعراض الــدوري الشــامل
جلمهورية إيران اإلسالمية.2014 ،
احلملــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان يف إي ـران ،ســوتوده :االعتــداءات باأليــاض علــى النســاء تبــني أن ‘خطــة تعزيــز
الفضيلة‘ ا أن تتوقف  22 ،تشرين األول/أكتوبر .2014
احلملــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان يف إيـران ،ضــرع واعتقــال حمتجــني يعربــون عــن اســتيائهم مــن حــاالت االعتــداء
باألياض على النساء  24 ،تشرين األول/أكتوبر .2014
سعيد كما دهقان ،احتجـاز صـحفيني إيـرانيني بعـد توطيـتهم االعتـداءات باأليـاض  ،غارديـان 28 ،تشـرين
األول/أكتوبر .2014
GE.15-03063
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إىل شــبكة اإلنرتن ــت العامليــة  .)20ويف  21أيلول/س ــبتمرب ،حــث امل ــدعي العــام وزي ــر االتص ــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات علــى احلجـ الفــوري خلــدمات الرتاســل مثــل فــايرب وتــانوو وواتســاع ،الــيت
ـتخدم لنشـر مالحظـات حتــط مـن قــدر املرشـد األعلـى  .)21واســتناداً إىل تقريـر نُشــر
ادعـى أ ـا تُسـ َ
علــى املوقــع الشــبكي لوكالــة األنبــاء خــرب أوناليــن  ،)www.khabaronline.irحــذر رئــيس الشــرطة
احلكومي ــة املعني ــة بالفض ــاء اإللك ــرتور يف  12أيلول/س ــبتمرب م ــن أن باإلمك ــان مراقب ــة الرس ــائل
اخلاصــة علــى فــايرب وواتســاع وأن األشــخاص الــذين يتــداولون تعليقــات مهينــة بشــأن املرشــد
األعلى وغريه من املسؤولني سيتم التعامل معهم بناءً على ذلك.
 -34ويف  18أيلول/سبتمرب ،أفادت التقارير بأن ستة أشخاص اعتُقلوا يف أيار/مـايو 2014
إلنتاجهم شريط فيديو على موقع يوتيوع يعرضهم وهم يرقصون على األغنية الشـهرية ""Happy
وحكــم علــيهم بالســجن لف ـرتات تـرتاوح بــني ســتة أشــهر وســنة واحــدة وبتلقــي  91جلــدة .وتفيــد
ُ
التقارير بأ م أُدينوا ملشاركتهم يف إنتاج مقطع فيديو بذيء وإلقامتهم عالقات غـري مشـروعة
ب ــني أعض ــاء اجملموع ــة .وعل ــى ال ــرغم م ــن تعلي ــق األحك ــام مل ــدة ث ــال س ــنوات ،ف ــإ م معرض ــون
لالعتقال ثانية إذا ارتكبوا أي جرالة.
 -35ويف تشرين الثار/نوفمرب  ،2014تفيد التقارير بأن احملكمة العليا أيـدت حكـم اإلعـدام
الصــادر حبــق ســهيل عــر بتهمــة إهانــة الرســول الكــرمي يف عــدة تعليقــات علــى الفيســبوك .)22
وأشارت السلطات إىل أن القضاء يعيـد النظـر حاليـاً يف قضـية السـيد عـر وأن احلكـم يصـدر
بعــد بصــيوته النهائيــة .وصــدرت حبــق انيــة أشــخاص ،ومــنهم م ـواطن بريطــار ،أحكــام بالســجن
ملـدد جمموعهــا  123ســنة بــتهم تشـمل التجــديف ونشــر دعايــة مناهضـة للحكومــة وإهانــة املرشــد
األعلى على الفيسبوك  ،A/69/356الفقرة .)27
 -36وتكتســي حريــة اإلعــالم والتعبــري أمليــة بالوــة يف كــل جمتمــعن فمحاكمــة األفـراد لتعبــريهم
عــن آرائهــم علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي ال النــع التعبــري الســلمي املشــرول فحس ـ  ،بــل
يــدفع اجملتمــع حنــو ممارســة الرقابــة الذاتيــة .وحيــث األمــني العــام الســلطات علــى تعزيــز ويايــة حــق
األفراد يف التعبري عن أنفسهم حبرية ،واالمتنال عن إصدار أي عقوبة تتعـارض مـع القـانون الـدو
حلقوق اإلنسان.
 -37ورغم اإلفراج عن عـدد مـن الصـحفيني يف األشـهر األخـرية مـن عـام  ،2014فـإن عـدداً
كبـرياً مــنهم مــا زالـوا يقبعــون يف الســجن .ومــن الــتهم الــيت غالبـاً مــا يُتــذرل عــا لتوقيــف الصــحفيني
وحماكمتهم هتديد األمـن القـومي والتجسـس ونشـر دعايـة مناهضـة للنظـام وإهانـة املرشـد األعلـى.
فالتقــارير تفيــد ،علــى ســبيل املثــال ،بــأن س ـراج الــدين مريدامــادي ،الــذي عــاد إىل مجهوريــة إي ـران

__________

 )20احلمل ــة الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف إيـ ـران ،تقيي ــد اإلنرتن ــت :اخل ــط األم ــامي لقم ــع الدول ــة يف إيـ ـران  ،تشـ ـرين
الثار/نوفمرب .2014
 )21بريس  ،يف ،القضاء اإليرار يأمر بتجميد فايرب وتانوو وواتساع  21 ،أيلول/سبتمرب .2014
 )22منظمة هيومن رايتس ووتٍ ،احلكم باإلعدام بسب تعليقات على الفيسبوك  2 .كانون األول/ديسمرب .2014
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اإلسالمية إثر انتخاع الرئيس روحار ُحكم عليه بالسجن ملدة سـت سـنوات بتهمـة نشـر دعايـة
وخفــف حكمــه إىل ثــال ســنوات بعــد
مناهضــة للنظــام وارتكــاع ج ـرائم ضــد األمــن القــوميُ .
االستانا  .)23وتفيد التقارير بأن جيزون ريزايـان ،وهـو صـحفي يف واشـنطن بوسـت حمتجـز منـذ
اوز/يولي ــه ُ ،2014م ــددت ف ــرتة احتج ــازه ب ـ ـ  60يوم ـ ـاً يف تش ـ ـرين الث ــار/نوفمرب  .)24وذك ــرت
الس ــلطات أن الس ــيد ريزاي ــان يواج ــه هتم ــة التجس ــس وأن مكتـ ـ امل ــدعي الع ــام حيق ــق حاليـ ـاً يف
قضيته .وقد اعتُقل السيد ريزايان مع زوجته اانه صـاحلي ،وهـي أيضـاً صـحفية .ولكـن أُفـرج عـن
السيدة اانه بكفالة بعد قضاء  60يوماً يف االحتجاز  .)25وذكـر الـدكتور حممـد جـواد الراـار،
يف مقابلــة أُجري ــت مع ــه ،أن الســيد ريزاي ــان اعتُق ــل ملش ــاركته يف أنشــطة تنته ــك أم ــن الدول ــة .)26
ويشكل اعتقال الصحفيني واحتجازهم وحماكمتهم انتهاكاً خطرياً للحق يف حرية التعبري وإخالالً
بااللتزام ــات الدولي ــة جلمهوري ــة إيـ ـران اإلس ــالمية مبوجـ ـ امل ــادة  19م ــن العه ــد ال ــدو اخل ــاص
باحلقوق املدنية والسياسية.
 -٢حرية التجم
 -38يف  31تش ـرين األول/أكت ـوبر  ،2014أشــار الــدكتور حممــد ج ـواد الراــار يف البيــان الــذي
أدىل به أمام جملس حقوق اإلنسـان إىل الـدور االسـتباقي الـذي تضـطلع بـه أكثـر مـن  17 000هياـة
من هياات اجملتمع املـدر يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان ويايتهـا .وأشـار
أيضـاً إىل أن أكثــر مــن  230حزبـاً سياســياً و 400نقابــة ورابطــة متخصصــة و 60مجعيــة منتميــة
دينياً اارع أنشطتها يف البلد.
 -39ولكـن املـدافعني عــن حقـوق اإلنسـان واحملــامني والطلبـة والناشـطني يف جمــال حقـوق املـرأة
والصحفيني والنقابيني ما زالوا يواجهون القيود واالعتقال واإلدانة والسجن أل ـم الارسـون حقهـم
يف حريـة تشــكيل اجلمعيــات وحريــة التعبــري والـرأي .و ترفــع الســلطات بعــد احلظــر املفــروض علــى
أنشطة احتاد عمال شركة احلـافالت يف طهـران وضـواحيها ،واحتـاد عمـال قصـ السـكر يف شـركة
هفــت تابــه ،ورابطــة املعلمــني .وغالب ـاً مــا ضــع الناشــطون النقــابيون للمقاضــاة واحملاكمــات غــري
وحيتجز يف السجن حالياً أكثر من عشرة ناشطني جملرد ممارسة حقهم يف
العادلة لدوافع سياسيةُ .
التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات .ويوجـد قائـدا احلركـة اخلضـراء ،مـري حسـني موسـوي ومهـدي
وجــه إلــيهم أي هتــم رمسيــة ،لتنظــيمهم
كــرو  ،قيــد اإلقامــة اجلربيــة منــذ عــام  ،2011دون أن تُ َّ
جتمعاً تضامنوا فيه مع احملتجني يف مصر .ويتمثل تطور آخـر يبعـث علـى القلـق يف مشـرول قـانون
__________

)23
)24
)25
)26
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ف ـ ــف احلك ـ ــم الص ـ ــادر حب ـ ــق ص ـ ــحفي إىل النص ـ ــف  30 ،تشـ ـ ـرين

أنب ـ ــاء رادي ـ ــو زمان ـ ــه ،حمكم ـ ــة االس ـ ــتانا
الثار/نوفمرب .2014
اجلزيرة ،إيران ادد احتجاز صحفي أمريكي  4 ،كانون األول/ديسمرب .2014
شـ ـريف منص ــور ،أس ــرة جي ــزون ريزاي ــان تناش ــد إيـ ـران إلط ــالق سـ ـراحه  ،جلن ــة ياي ــة الص ــحفيني 10 ،تشـ ـرين
الثار/نوفمرب .2014
أورونيوز ،آمال اإلفراج قريباً عن مقرر أمريكي  -إيرار  6 ،تشرين الثار/نوفمرب .2014
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جدي ــد أُعل ــن عن ــه يف أوائ ــل ع ــام  2014ويتعل ــق بأنش ــطة األح ـ ـزاع السياس ــيةن وس ــيمنع ه ــذا
املشــرول ،يف حــال اعتمــاده ،األحـزاع مــن ممارســة أنشــطتها حــ ى حتصــل علــى تــرخيص مــن جلنــة
تتــألف مــن ســة أعضــاء الثلــون الســلطة القضــائية والربملــان ووزارة الداخليــة انظــر ،A/69/356
الفقرتــان  38و .)39ويتطل ـ املشــرول أيض ـاً مــن األح ـزاع السياســية أن طــر الــوزارة قبــل أي
جتمع أو مظاهرة مبدة ال تقل عن  72ساعة.

هاء -حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان والناططين
 -40وال يـ ـزال األم ــني الع ــام يش ــعر ب ــالقلق إزاء تن ــاقص احلي ــز املت ــاح للم ــدافعني ع ــن حق ــوق
اإلنســان ،الــذين مــا زال ـوا معرضــني خلطــر املضــايقة والتخويــف واالعتقــال واحملاكمــة لــدفاعهم عــن
احلقوق وعـدم سـكوهتم عـن االنتهاكـات وسـوء املعاملـة .ويف بعـض احلـاالت ،وجهـت السـلطات
إىل بعض األشخاص هتماً تتعلق باألمن القومي جملرد تعبريهم عـن رأيهـم ومشـاركتهم يف جتمعـات
ســلمية .وتعــرض لالعتــداء علــى وجــه اخلصــوص حمــامون ومــدافعون عــن حقــوق اإلنســان تـربطهم
عالق ــة مبرك ــز امل ــدافعني ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ال ــذي أسس ــته احل ــائزة عل ــى ج ــائزة نوب ــل شـ ـريين
عبادي) ،وبلجنة الـدفال عـن السـجناء السياسـيني يف إيـران ،وبلجنـة املبلوـني عـن حـاالت حقـوق
اإلنســان ،وحمــامون أفـراد الثلــون مــوكليهم يف قضــايا حساســة .وال يعــرض ذلــك ســالمتهم البدنيــة
للخطــر فحس ـ  ،بــل يقــوض أيض ـاً عملهــم كمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان ويبــث اخلــو يف
اجملتمع.
 -41ويف  8آع/أغسـ ـ ــطس  ،2014أعربـ ـ ــت جمموعـ ـ ــة مـ ـ ــن املكلفـ ـ ــني بواليـ ـ ــات يف إطـ ـ ــار
اإلجراءات اخلاصة عالنية عن انزعاجها مـن االجتـاه املتصـاعد حنـو اعتقـال األفـراد الـذين الارسـون
حقهم يف حرية التعبـري والـرأي والتجمـع السـلمي وتكـوين اجلمعيـات وإصـدار أحكـام حبقهـم .)27
والحظــت هــذه اجملموعــة توقيــف وإصــدار أحكــام حبــق مــا ال يقــل عــن  36فــرداً ،مــنهم كثــري مــن
الناش ــطني يف جم ــال حق ــوق اإلنس ــان ،يف الف ــرتة م ــن  22أيار/م ــايو إىل  8آع/أغس ــطس ،عل ــى
ووجهـت إىل
عالقة بأنشطتهم أو لتعبريهم عن رأيهم علـى مواقـع شـبكات التواصـل االجتمـاعيُ .
بعضهم أيضاً هتمة التجمع والتيمر علـى األمـن القـومي بعـد مشـاركتهم يف جتمعـات سـلمية،
وحكــم عل ــى أح ــد
ُحكــم عل ــيهم بالســجن مل ــدة ت ـرتاوح بــني س ــتة أش ــهر وأكثــر م ــن  20عام ـاًُ .
األشــخاص بــأن ُالــد  50جلــدة وعلــى آخــر باإلعــدام .وشــاع العديــد مــن احملاكمــات االفــات
إجرائية ،مبا يف ذلك احلرمان من التمثيل القـانور واسـتبعاد املعنيـني مـن احلضـور لسـمال األحكـام
الصادرة حبقهم.
 -42ويف  18تش ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر  ،2014تفيـ ــد التقـ ــارير بـ ــأن نقابـ ــة احملـ ــامني اإلي ـ ـرانيني
خضعت لضوط نائ املدعي العام يف طهران ،ورئيس حمكمـة سـجن إفـني ،ووزارة االسـتخبارات
__________

 )27املفوضـ ــية السـ ــامية حلقـ ــوق اإلنسـ ــان ،إي ـ ـران :خ ـ ـرباء احلقـ ــوق يف األمـ ــم املتحـ ــدة يـ ــدينون املوجـ ــة األخـ ــرية مـ ــن
االعتقاالت وإصدار األحكام حبق اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدر  8 ،آع/أغسطس .2014

GE.15-03063

15

A/HRC/28/26

وفرضت حظراً مهنياً مدته ثال سنوات على نسرين سوتوده ،وهي ناشـطة معـرت عـا دوليـاً يف
جمــال حقــوق اإلنســان حــازت يف عــام  2012علــى جــائزة ســاخارو حلريــة الفكــر الــيت النحهــا
الربمل ـ ــان األورو  ،بعـ ـ ــد إلوـ ـ ــاء ترخيصـ ـ ــها كمحامي ـ ــة .وأُطلـ ـ ــق س ـ ـ ـراح السـ ـ ــيدة سـ ـ ــوتوده يف 18
أيلول/ســبتمرب  2013بعــد أن قضــت نصــف عقوبــة الســجن الــيت صــدرت حبقهــا ومــدهتا ســت
ســنوات بتهمــة العمــل ضــد األمــن القــومي ،وعــدم ارتــداء احلجــاع خــالل عــرض رســالة مســجلة
بالفيديو ،ونشر دعاية مناهضة للنظام ،واالنتماء ملركز املدافعني عـن حقـوق اإلنسـانن و يسـمح
هلــا بالــدفال عــن نفســها أثنــاء جلســات االســتمال الــيت قُــررت فيهــا اجلـزاءات ،ممــا ينتهــك املبــاد
األساس ــية املتعلقـ ــة بـ ــدور احملـ ــامني ،وال سـ ــيما املب ــاد مـ ــن  27إىل  29منه ـ ـا .وصـ ــدر الق ـ ـرار،
حسـ ـ ـ اإلف ـ ــادات ،عل ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن أن حمكم ـ ــة اإلجـ ـ ـراءات التأديبي ـ ــة للمح ـ ــامني ألو ـ ــت يف
أيلول/ســبتمرب  2014حظ ـراً مهني ـاً مدتــه عشــر ســنوات كــان قــد فُــرض عليهــا يف وقــت ســابق.
ويف  25تشرين األول/أكتوبر ،تفيد التقارير بأن قوات األمن اعتقلت السيدة سوتوده ملدة وجيزة
بع ــد عودهت ــا م ــن احتج ــاج عل ــى االعت ــداءات باألي ــاض املرتكب ــة ض ــد النس ــاء .ويف  8تشـ ـرين
الث ــار/نوفمرب ،تفي ــد التق ــارير ب ــأن ن ــرجس حمم ــدي ،وه ــي أيضـ ـاً ناش ــطة ب ــارزة يف جم ــال حق ــوق
اإلنســان ،اســتُدعيت إىل حمكمــة ســجن إفــني الســتجواع دام ســت ســاعات .وهــي حاليـاً طليقــة
ولكنها معرضة لالعتقال.
 -43ويعــيٍ البلــد برمتــه نكســة بفعــل اســتمرار مضــايقة الناشــطني يف جمــال حقــوق اإلنســان
واحملامني واحلظر املهين املفروض عليهم ،علماً بأ م يؤدون دوراً حامساً يف اثيل موكليهم واحلفـاظ
على سيادة القانون.

واو -معاملة األقليات الدينية واإلثنية
 -44ال يـ ـزال األم ــني الع ــام قلقـ ـاً إزاء التق ــارير املتعلق ــة حبال ــة األقلي ــات الديني ــة واإلثني ــة ال ــيت
مــا انفكــت تعــار مــن االعتــداءات والتمييــز .وقــد تعهــد ال ـرئيس وغــريه مــن كبــار املســؤولني علن ـاً
بضـمان املسـاواة ،ودعــم حريـة املعتقــد والـدين ،وتوسـيع نطــاق احلمايـة ليشــمل اجملموعـات الدينيــة
كافة ،وتعديل التشريعات اليت ايز ضد األقليات .وأشارت السلطات اإليرانية ،يف تعليقاهتا على
هــذا التقريــر ،إىل أن الدســتور يــنص علــى تســاوي اجلميــع يف احلقــوق وعــدم مقاضــاة أي شــخص
على أساع انتمائه ألقلية دينية أو إثنية معينة.
 -45ولكــن االلتزامــات املــذكورة أعــاله تُـ َـرتجم إىل نتــائج ،وال يـزال التمييــز ضــد اجلماعــات
اإلثني ــة والديني ــة قائم ـاً يف الق ــانون واملمارس ــة  ،A/69/306الفق ــرة  .)40وم ــا زال أف ـراد األقلي ــات
اإلثني ــة والديني ــة يواجه ــون االض ــطهاد ،مب ــا يف ذل ــك االعتق ــال والس ــجن ،واحلرم ــان م ــن الف ــرص
االقتصــادية ،والطــرد مــن املؤسســات التعليميــة ،واحلرمــان مــن احل ـق يف العمــل ،وإغــالق األعمــال
التجاريــة ،وتــدمري األمــاكن الدينيــة مثــل املقــابر ومراكــز الصــالة .ويواجــه األفـراد الــذين يســعون إىل
احلصول على اعرتا أكرب حبقوقهم الثقافية واللووية ااطر التعرض لعقوبات قاسية ،مبا يف ذلك
عقوبة اإلعدام.
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 -46وتشــكل التقــارير املتعلقــة بــالتحريض الــذي يســتهد الديانــة البهائيــة ومعتنقيهــا وتــدمري
املواقع ذات القيمة الدينية والثقافية ،مثل املقابر ،مصدر قلق بالغ .ويف بيان صحفي صدر يف 4
أيلول/ســبتمرب  ،2014حــث املقــرر اخلــاص املعــين حبريــة الــدين أو املعتقــد حكومــة مجهوريــة إيـران
اإلسالمية على ا اذ إجراءات عاجلـة لوقـف تـدمري احلـرع الثـوري مقـربة عائيـة يف شـرياز .وشـدد
على أن االعتداءات على املقـابر البهائيـة تنتهـك حريـة الـدين أو املعتقـد ألن املقـابر جـزء أساسـي
مــن طريقــة النــاع يف ممارســة حقهــم يف حريــة الــدين أو املعتقــد ويف التعبــري عــن هــذا احلــق ،وهــي
تكتســي أمليــة تتجــاوز وجودهــا املــادي  .)28وأشــارت الســلطات اإليرانيــة ،يف تعليقاهتــا علــى هــذا
التقريــر ،إىل أن الــدفن يف املقــربة ُحظــر منــذ عــام  1981وأن مقــربة بديلــة ُخصصــت للبهــائيني يف
شرياز .وأضافت السلطات أن تدمري املقربة يستند إىل أسباع ذات عالقة بالصحة العامـة ولـيس
الورض منه تشويه مسعة الديانة البهائية.
 -47وأبلــغ املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة إيـران اإلســالمية ،يف آخــر
تقريــر قدمــه إىل اجلمعيــة العامــة ،عــن اعتقــال وحجــز ومقاضــاة املســيحيني واملســلمني املتصــوفة أو
الدراويٍ واملسلمني السنة لتنظيمهم اجتماعات أو أنشطة دينية .وأشار إىل أن معظـم املسـلمني
السنة احملتجزين حاليـاً ،وعـددهم  ،150ا "هتمـوا جبـرائم أمنيـة خطـرية ،وأن مـا ال يقـل عـن  49مسـيحياً
بروتيستانتياً احتُجزوا ملشاركتهم يف كنائس منزلية غري رمسية  ،A/69/356الفقرات .)53-47
 -48ويف ايــة الفــرتة قيــد االســتعراض ،تفيــد التقــارير بــأن  33فــرداً مــن أفـراد الطائفــة الكرديــة
كــانوا يف جنــاح احملكــوم علــيهم باإلعــدام بعــد أن صــدرت حبقهــم أحكــام باإلعــدام جلـرائم متصــلة
ب ــاألمن الق ــومي  ،)29مب ــا يف ذل ــك نش ــر دعاي ــة مناهض ــة للنظ ــام ،والتجم ــع والت ــيمر عل ــى األم ــن
الق ــومي ،و الفس ــاد يف األرض و الع ــداء ه  .وظل ــت تُث ــار ا ــاو ش ــديدة بش ــأن ض ــمانات
اــتعهم بــاحلق يف حماكمــة عادلــة ألن التقــارير تفيــد بــأ م تعرض ـوا للتعــذي وســوء املعاملــة أثنــاء
وحرمـوا مــن االتصــال
ووضــعوا يف احلــبس االنفـرادي خــالل عــدة أشــهرُ ،
االحتجــاز قبــل احملاكمــةُ ،
مبح ــام أو ب ــأفراد أس ــرهم .وتفي ــد التق ــارير ب ــأن أح ــد الرج ــال ك ــان قاصـ ـراً وق ــت ارتكـ ـاع جرالت ــه

__________

 )28يف آع/أغســطس  ،2014تفيــد التقــارير بــأن احل ــرع الث ــوري يف ش ـرياز خ ــرع ودن ــس مق ــربة عائيــة قدالــة ك ــان
مــدفوناً فيهــا حـوا  950عائيـاً .ويُـ ندعى أ ــم أقــاموا يف املقــربة لوحــة تبــني تفاصــيل خطــط هتــد إىل بنــاء مركــز
ثقايف ورياضي ومسجد ومكتبة ومطعم ومسرح ومرفـق لرعايـة األطفـال يف املوقـع .ويُقـال إن البقايـا الـيت أُخرجـت
مـن القبــور أثنـاء عمليــات احلفــر األوىل يف نيسـان/أبريل أُلقيــت يف خنـدق جمــاور .ويـُـدعى أن قائـد احلــرع الثــوري
اإلي ـرار يف ش ـرياز صــرح بــأن البهــائيني ال مكــان هلــم يف اجملتمــع اإلي ـرار وأن النظــام اإلســالمي لــن ينظــر بعــني
االعتبــار إىل طائفــة كريهــة وقــذرة وعدالــة األصــل  .انظــر البيــان الصــحفي املشــرتك الصــادر عــن املقــرر اخلــاص
املعين حبرية الدين أو املعتقد ،واملقرر اخلاص املعين بقضايا األقليـات ،واملقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان
يف مجهورية إيران اإلسالمية 4 ،أيلول/سبتمرب .2014
 )29حامــد أيــدي وشــهرام أيــدي وعــا برماشــيت وجهــانوري دهقــار ومجشــيد دهقــار وســيد شــاهو إبراهيمــي ووريــا
قـادري فــرد وحممـد غـريمل وسـيد عبــد اهلـادي حممــد احلســيين وفـرزاد هنرجــو وكيفـان كرالــي وطالـ مــالكي وكمــال
مواليي وبوريا حممدي وكيفان مومنفرد والصـديق حممـدي وسـيد مجـال موسـوي وتيمـور نـديريزاده وفرشـيد ناصـري
وأيــد ناصــري وبــرزان نصــر اه زاده وإدريــس نيمــا ،وأوميــد بيوانــد وعمــان رحيمــي واتــار رحيمــي وحممــد يــاور
رحيمي وعبد الرين صنوار وأجمد صاحلي وعـروز شـهنزاري وأراش شـريفي وكـاوه شـريفي وفـارزاد شـانزاري وكـاوه
ويسي.
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املزعومــة ،وكــان انيــة مــنهم معرضــني خلطــر اإلعــدام الوشــيك بعــد أن أُحيلــت األحكــام الصــادرة
حبقهم إىل اجلهة املكلفة بتنفيذها .وُ شى أن يكون هؤالء األفراد قـد ُسـجنوا لـرتواهم للمـذه
السين باملشاركة يف حلقات دراسية وتوزيع مواد دينية للقراءة.
 -49ويهي األمني العـام جمـدداً باحلكومـة أن حتـرتم احلـق يف حريـة الـدين واملعتقـد ،والتصـدي
للتمييز يف مجيع جماالت احلياة ،واحرتام وتنفيذ التشريعات الـيت حتمـي األقليـات مجاعـات وأفـراداً،
وضمان اإلفراج عن مجيع األفراد املسجونني على أساع دينهم أو معتقدهم.

ثالثا -التعاااون ما ا ليااات الدوليااة لحقااوق اإلنسااان ومفوضااية األمام المتحاادة
السامية لحقوق اإلنسان
ألف -التعاون م منظومة معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 -50يرحـ األمــني العــام بتعــاون مجهوريــة إيـران اإلســالمية مــع هياــات املعاهــدات  ،)30الــذي
شــهد حتســناً يف الســنوات األخــرية .فباإلضــافة إىل التقــارير الدوريــة الــيت نظــرت فيهــا جلنــة القضــاء
علــى التمييــز العنصــري آع/أغســطس  )CERD/C/IRN/18-19 )2010واللجنــة املعنيــة حبقــوق
اإلنسـ ـ ـ ــان تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتـ ـ ـ ــوبر  )CCPR/C/IRN/3 )2011وجلنـ ـ ـ ــة احلقـ ـ ـ ــوق االقتصـ ـ ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية أيار/مايو  ،)E/C.12/IRN/2 )2013قدمت الدولة أيضاً تقريرها الدوري
الثال ــث إىل جلن ــة حق ــوق الطف ــل آذار/م ــارع  )CRC/C/IRN/3-4 )2013وتقريره ــا األول إىل
جلنـ ــة حقـ ــوق األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب .(CRPD/C/IRN/1 )2013
وستستعرض جلنة حقوق الطفل تقرير مجهورية إيران اإلسالمية يف حزيران/يونيه .2015
 -51ويشــجع األمــني العــام احلكومــة علــى االمتثــال امتثــاالً تام ـاً آلليــات املتابعــة املنبثقــة عــن
هيا ــات املعاه ــدات وت ــوفري املعلوم ــات ال ــيت تطلبه ــا اللج ــان بش ــأن تنفي ــذ التوص ــيات املقدم ــة يف
مالحظاهتا اخلتامية .ويهي األمني العام جمدداً باحلكومة أن توتنم هذه الفرصـة للنظـر يف التقـدم احملـرز
يف تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان بإعداد تقارير دقيقة ومنتظمة ومناسبة من حيث التوقيت.

باء -التعاون م اإلجراءات الخاصة
 -52يرحـ ـ األم ــني الع ــام بالتعه ــد ال ــذي قطعت ــه مجهوري ــة إيـ ـران اإلس ــالمية ل ــدعوة مكلف ــني
ب ــواليتني مواض ــيعيتني للقي ــام بزي ــارة قطري ــة يف ع ــام  .2015وس ــتكون هات ــان الزي ــارتني قطـ ـريتني
__________

 )30مجهوريــة إي ـران اإلســالمية ط ــر يف العه ــد الــدو اخل ــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ،والعه ــد الــدو اخل ــاص
بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوهلــا االختيــاري املتعلــق ببيــع األطفــال
واستوالل األطفال يف البواء ويف املواد اإلباحية ،واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري،
واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وهــي أيضـاً مــن األطـرا املوقعــة علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة
حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة.
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األوليني من نوعهما منذ عام  2005وستشكالن خطوة إىل األمام يف تنفيذ الدعوة الدائمة الـيت
وجهتهــا احلكومــة يف عــام  2002إىل مجيــع اإلجـراءات اخلاصــة املواضــيعية .وعلــى الــرغم مــن أن
وجه إليهمـا الــدعوة ،ينبوــي اإلشــارة إىل أ ــا ســبق أن
احلكومــة حتــدد أي املكلفــني بواليــات ســتُ َّ
وافقــت م ــن حي ــث املب ــدأ عل ــى زي ــارات اريه ــا ك ــل م ــن الفري ــق العام ــل املع ــين حب ــاالت االختف ــاء
القســري أو غــري الطــوعي ،واملقــرر اخلــاص املع ــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو ب ــإجراءات
موجزة أو تعسفاً ،واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد.
 -53ويشـجع األمــني العـام احلكومــة علــى تعزيـز تعاو ــا مـع املقــرر اخلــاص املعـين حبالــة حقــوق
اإلنســان يف مجهوريــة إيـران اإلســالمية بالســماح لــه بزيــارة البلــد .وقــد ســعى املكلــف بالواليــة مـراراً
وتكـراراً ،منـذ تعيينـه يف عـام  ،2011إىل احلصـول علــى حـق دخـول البلـد .واكـن مـن االجتمــال
بالبعث ــات الدائمـ ــة جلمهوريـ ــة إي ـ ـران اإلسـ ــالمية يف جني ــف ونيويـ ــورك ،وكـ ــذلك مبمثلـ ــني للسـ ــلطة
القضائية وأعضاء يف الربملان ومسؤولني يف اجمللـس األعلـى اإليـرار حلقـوق اإلنسـان وأعضـاء وفـود
زائرة أخرى .ويشجع األمني العام على مواصلة هذا النول من احلوار ،بيد أنه حيث احلكومة على
تعزيز تعاو ا مع املقرر اخلاص ،وال سيما بدعوته لزيارة البلد.
 -54و ترد إال ردود قليلة على العدد الكبري مـن الرسـائل الـيت بعثتهـا اإلجـراءات اخلاصـة إىل
مجهوري ــة إي ـران اإلس ــالمية .فم ــن أص ــل  29رس ــالة موجه ــة يف الف ــرتة م ــن ك ــانون الثار/ين ــاير إىل
تشـرين الثــار/نوفمرب  ،2014تــرد الســلطات اإليرانيــة إال علــى ســة .وتتعلــق أغلبيــة الرســائل
املوجهة حباالت التعذي واإلعدام واالعتقـال التعسـفي واحتجـاز الصـحفيني والناشـطني يف جمـال
حق ــوق اإلنس ــان واض ــطهاد األقلي ــات الديني ــة واحملاكم ــات غ ــري العادل ــة وس ــوء معامل ــة الس ــجناء
واحلرمــان مــن الع ـالج الطــمل واألعمــال االنتقاميــة ضــد األف ـراد التصــاهلم بيليــات األمــم املتحــدة
حلقوق اإلنسان.

جيم -التعاون م مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -55ظــل مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان يثــري ش ـواغل حقــوق اإلنســان مــع
املسؤولني اإليرانيني ،يف مناسبات منها االجتماعـات املعقـودة مـع وزيـر الشـؤون اخلارجيـة ،ورئـيس
اجملل ــس األعل ــى حلق ــوق اإلنس ــان يف مجهوري ــة إيـ ـران اإلس ــالمية ،واملمث ــل ال ــدائم جلمهوري ــة إيـ ـران
اإلســالمية لــدى األمــم املتحــدة ،والوفــود الزائــرة .وتــدخل املفــوض الســامي أيض ـاً لــدى الســلطات
بشــأن قضــايا حقــوق اإلنســان الفرديــة .ودعــت الســلطات اإليرانيــة املفــوض الســامي اجلديــد إىل
زيارة مجهورية إيران اإلسالمية يف وقت مناس للطرفني.
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 -56يرح ـ األمــني العــام مبشــاركة مجهوريــة إي ـران اإلســالمية الفعالــة يف االســتعراض الــدوري
الش ــامل بتق ــدمي تقريره ــا ال ــوطين ع ــن تنفي ــذ التوص ــيات ال ــيت اخ ــض عنه ــا االس ــتعراض األول يف
عام  )A/HRC/WG.6/7/IRN/1 2010وبإرسال وفد رفيـع املسـتوى إىل جلسـة التحـاور املعقـودة
يف  31تش ـرين األول/أكت ــوبر  .2014وخ ــالل االس ــتعراض الث ــار ،أدل ــت  104وف ــود ببيان ــات
وقــدَّمت  291توص ــية .وســتقدم مجهوري ــة إي ـران اإلس ــالمية ردودهــا عل ــى التوصــيات املقدم ــة يف
الدورة الثامنة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان.
 -57ويشجع األمني العام احلكومة على حبث التوصيات املقدمة حبثاً شامالً عـد النظـر يف
قبوهلــا وتنفيــذها .ويشــجعها أيض ـاً علــى التمــاع املســاعدة التقنيــة مــن األمــم املتحــدة ومنظمــات
اجملتمع املدر لضمان النجاح يف تنفيذ التوصيات.

رابعا -التوصيات
 -58ل يالا األمااين العااام يشااعر بارتباااء طااديد إااء اسااتمرار العاادد ال بياار ماان حااالت
اإلعدام ،بما في ذلك إعدام السجناء السياسيين واألحداث ،ويهيب مجددا بالح ومة أن
تعتمااد وقف اا ارتياري اا لتطبيااق عقوبااة اإلعاادام وحظاار إعاادام المجاارمين األحااداث فااي جمي ا
الظروف.
 -59ويحث األمين العام ح وماة جمهورياة إياران اإلساالمية علاى تهيزاة حيال للمادافعين
عن حقوق اإلنسان والمحاامين والحاحفيين واإلفاران عان الساجناء السياسايين ،بمان فايهم
الماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان والمحااامون المحتجاالون ل لساابب إل ممارساتهم الشاارعية
لحقهم في حرية التعبير وت وين الجمعيات والتجم السلمي.
 -60ويرحااب األمااين العااام بالاادعوة التااي وجهتهااا الح ومااة إلااى مفااوض األماام المتحاادة
السامي لحقوق اإلنسان إلجراء ايارة قطرياة ،وهاو يشاج الح وماة علاى أن تتعااون تعاونا ا
كااامالا م ا المقاارر الخااا المعنااي بحالااة حقااوق اإلنسااان فااي جمهوريااة إي اران اإلسااالمية
بمنحه حق درو البلد.
 -61ويرحااب األمااين العااام باإلنجااااات التااي حققتهااا الدولااة فااي مجااا تعلاايم الم ارأة
وصحتها ،ويالحظ تركيال ريايس جمهورياة إياران اإلساالمية ،حسان روحااني ،علاى المسااواة
بااين الجنسااين .ويشااج األمااين العااام الح ومااة علااى اتخاااذ رطااوات عمليااة بالقىاااء علااى
التميياال ضااد الم ارأة فااي جمي ا مجااالت الحياااة ،بمااا فيهااا المجااا السياسااي والجتماااعي
والثقااافي والماادني .ويحااث الح ومااة علااى ضاامان المساااواة والحمايااة ل قليااات الديني ااة
واإلثنية في البلد.
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 -62ويرحب األمين العام بتعاون جمهورية إياران اإلساالمية ما هيزاات معاهادات األمام
المتحدة لحقوق اإلنسان ،ويحث الدولة على متابعاة المالحظاات الختامياة لجميا هيزاات
المعاهدات والتحديق على اتفاقية القىاء على جمي أط ا التمييل ضد المارأة ،واتفاقياة
مناهىة التعذيب وغيره من ضروب المعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو المهيناة،
والتفاقي ااة الدولي ااة لحماي ااة جميا ا األط ااخا م اان الرتف اااء القس ااري ،والتفاقي ااة الدولي ااة
لحماية حقوق جمي العما المهاجرين وأفراد أسرهم.
 -63ويرحب األمين العام بتعاون جمهورية إيران اإلسالمية النشيط م آلية الساتعراض
ال اادوري الش ااامل ،ويش ااج الح وم ااة عل ااى قب ااو التوص اايات المقدم ااة إل ااى الدول ااة أثن اااء
السااتعراض الاادوري الثاااني الخااا بهااا والتمااا المساااعدة التقنيااة ماان األماام المتحاادة
والمجتم المدني في تنفيذها.
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