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 والستون الثالثة الدورة
  األعمال جدول من )ج( ٦٤ البند
 اإلنسان حقوق حاالت :ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز

  اخلاصني واملمثلني املقررين من املقدمة والتقارير
   

 *اإلسالمية إيران مجهورية يف اإلنسان حقوق حالة عن العام األمني تقرير  
  

 موجز 
 األمنـاط  عـرض  إىل ،٦٢/١٦٨ العامـة  اجلمعيـة  لقـرار  وفقـا  املقدم التقرير، هذا يهدف 

 إىل اسـتنادا  اإلسـالمية،  إيـران  مجهوريـة  يف اإلنـسان  حقوق حالة يف نطاقا األوسع واالجتاهات
 املعاهـدات  رصـد  هيئـات  أبدته ماو وليةالد املعاهدات مبوجب التزامات من البلد هذا قطعه ما

 خاصـة  بـصفة  التقرير ركزي وبينما .مالحظات من اإلنسان حقوق لسجمل اخلاصة واإلجراءات
ــشواغلا علـــى ــددة لـ ــرار، يف احملـ ــه القـ ــضا يـــشمل فإنـ ــا أيـ ــاول فرعـ ــوق يتنـ ــصادية احلقـ  االقتـ

 والثقافيـــة املدنيـــة احلقـــوق طائفـــة جممـــل عـــن صـــورة يرســـم حبيـــث والثقافيـــة، واالجتماعيـــة
 .اإلسالمية إيران مجهورية يف واالجتماعية والسياسية واالقتصادية

 اإلسـالمية؛  إيـران  مجهوريـة  يف واملؤسـسي  القانوين إلطارا عن عامة حملة التقرير قدموي 
 والثقافيـــة واالجتماعيـــة االقتـــصادية احلقـــوق جمـــال يف الثغـــراتو اإلجيابيـــة التطـــورات وُيـــربز
 يف احملـددة  والـسياسية  املدنية احلقوق جمال يف املواضيعية املسائل يربز كما ؛ةباحلماي يتعلق فيما
 يتـضمن و ؛الدوليـة  اإلنـسان  حقـوق  آليـات  أثارهتا اليت الشواغل سيما وال العامة، اجلمعية قرار
 

 

 .العضو الدولة مع املشاورات بسبب متأخر وقت يف التقرير هذا قُدم * 
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 حقــوق وآليــات اإلنــسان قــوقحل املتحــدة األمــم فوضــيةم مــع البلــد لتعــاون اعامــ ااستعراضــ
 مــع تفاعــلالو عنــها التقــارير تقــدميو املعاهــدات علــى لتــصديقا ذلــك يف مبــا ،الدوليــة اإلنــسان

 داخــل العاملــة البعثــات فيهــا مبــا اخلاصــة، اإلجــراءاتاجلهــات املــسندة إليهــا واليــات مبوجــب 
 .اإليرانية السلطات تتخذها قد اليت والتدابري االستنتاجاتو ؛دلالب
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 مقدمة - أوال 
 إىل اجلمعيـة  فيـه  طلبـت  الـذي  ،٦٢/١٦٨ العامـة  اجلمعية لقرار وفقا رالتقري هذا يقدم - ١

 يف اإلنـسان  حقـوق  حالة عن شامال تقريرا والستني الثالثة دورهتا يف إليها يقدم أن العام األمني
  .اإلسالمية إيران مجهورية

 اإلنـسان  حقـوق  حالة يف نطاقا األوسع واالجتاهات األمناط عرض إىل التقرير ويهدف - ٢
ــة يف ــران مجهوري ــة، املعاهــدات مبوجــب لتزامــاتاال إىل اســتنادا اإلســالمية، إي ــشمل الدولي  وي

 حقــوق لــسجمل اخلاصــة واإلجــراءات املعاهــدات رصــد هيئــات أبــدهتا الــيت املالحظــات التقريــر
 فرعـا  أيـضا  يشمل فإنه قرار،ال يف احملددة للشواغل خاصة أمهية التقرير يويل وبينما .)١(اإلنسان

 احلقـوق  طائفـة  جممل عن صورة يرسم حبيث والثقافية، واالجتماعية االقتصادية احلقوق وليتنا
  .اإلسالمية إيران مجهورية يف واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية املدنية

 
 حقوق تعزيز بشأن اإلسالمية إيران جلمهورية واملؤسسي القانوين اإلطار - ثانيا 

 ومحايتها اإلنسان
 القانوين اإلطار - لفأ 

 حقــوق مــن واســعة جمموعــة ١٩٧٩ لعــام اإلســالمية إيــران مجهوريــة دســتور يــضمن - ٣
 الـيت  اخلطـرية  العوائـق  مـن  اعـدد  ،العمليـة  الناحيـة  من مثة، أن بيد .األساسية واحلريات اإلنسان
 .باستقاللية الدولة مؤسسات خمتلف وعمل اإلنسان حلقوق التامة احلماية دون حتول

 املدنيـة  احلقـوق  يـشمل  الـشعب،  حقـوق  عـن  شـامال  فـصال  اإليراين الدستور يتضمنو - ٤
 ،)١٩ املــادة( التمييــز عــدم :والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق وكــذلك والــسياسية،
 اإلنـسانية  الكرامـة  يف واحلـق  ،)٢١ املـادة ( املـرأة  وحقـوق  ،)٢٠ املـادة ( القانون أمام واملساواة

 االتـصاالت  وسـرية  ،)٢٤ املـادة ( الـصحافة  وحريـة  ،)٢٣ املـادة ( املعتقـد  وحريـة  ،)٢٢ املادة(
 يف واحلـق  ،)٢٧ املـادة ( التجمـع  وحريـة  ،)٢٦ املـادة ( اجلمعيـات  تكـوين  وحريـة  ،)٢٥ املادة(

 ،)٣٠ املـادة ( التعلـيم  يف واحلـق  ،)٢٩ املـادة ( االجتماعيـة  الرعاية وحقوق ،)٢٨ املادة( العمل
ــدم ،)٣١ املــادة( الــسكن يف واحلــق ــادة( التعــسفي االعتقــال وع  اإلقامــة يف واحلــق ،)٣٢ امل

 وإصـدار  ،)٣٥ املـادة ( حمـام  يف واحلـق  ،)٣٤ املـادة ( احملاكم إىل اللجوء يف واحلق ،)٣٣ املادة(
 ،)٣٨ املـادة ( التعـذيب  حظرو ،)٣٧ املادة( الرباءة وافتراض ،)٣٦ املادة( للقانون وفقا احلكم

__________ 
 عـام  يف اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  اللجنـة  أبـدهتا  الـيت  تلـك  مثـل  اخلتاميـة،  املالحظـات  بعض أن إىل التنويه جيدر )١( 

 علـى  اإلسـالمية،  إيـران  جلمهورية الدورية التقارير يف التأخري فترة طول بسبب اآلن قدمية أصبحت ،١٩٩٣
 .قائمة تظل التقرير هذا يف الواردة الشواغل أن من الرغم
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 العامــة املــصلحة أســاس علــى احلقــوق مــن واحلــد ،)٣٩ املــادة( عــتقلنيامل األشــخاص وحقــوق
 ).٤٢ املادة( والتجنس )٤١ املادة( اجلنسية يف واحلق ،)٤٠ املادة(

 قانونـا  احلكومـة  وضعت قضائيا، الدستور يف املكرسة األساسية احلقوق طبيقلت وسعيا - ٥
 أقـر  وقـد  .للتطبيـق  جديـدة  أداةبـ  احملـاكم  تزويـد  إىل هدفي “املواطنني حقوق” بشأن تكميليا
 اجلريـدة  يف وُنـشر  .٢٠٠٥ مايو/أيار ٤ يف الوصاية جملس عليه ووافق القانون مشروع الربملان
 .٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٢ يف املفعول نافذ وأصبح الرمسية

 خمتلفــة إجرائيــة ضــمانات علــى اجلنائيــة اإلجــراءات وقــانون العقوبــات قــانون ويــنص - ٦
 مــن ١٩٠ فاملــادة .ةعادلــال احملاكمــة يفو القانونيــة األصــول مراعــاة يف قاحلــ كفالــة إىل هتــدف
 هلـم  ُيتـاح  وأن الـدفاع  حملامي بالكامل االدعاء وثائق تتاح أن تقتضي اجلنائية اإلجراءات قانون

 .اإلنـــسان حلقـــوق الدوليـــة باملعـــايري تفـــي ال األحكـــام بعـــض أن غـــري .الستعراضـــها الوقـــت
 شــهر ملــدة هتمــة دون فيــه شتبهمــ باحتجــاز تــسمح اجلنائيــة جــراءاتاإل قــانون مــن ٣٣ فاملــادة
  .للتجديد قابلة واحد

 تنـاقش  ٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف أعدت العقوبات لقانون منقحة صيغة أن ديوأف - ٧
 األحكـام  بعـض  اعتمـاده،  حـال  يف املـنقح،  العقوبـات  قـانون  ويتضمن .التقرير هذا إعداد لدى
 عقوبــة جتعـل  بــالردة تتعلـق  مـادة  ذلــك يف مبـا  اإلنـسان،  حلقــوق الدوليـة  ايرياملعـ  مــع تتنـاىف  الـيت 

  .أخرى أديان إىل اإلسالم من التحول حاالت يف إلزامية اإلعدام
 

 املؤسسي اإلطار - باء 
ــا - ٨ ــتور يـــنص بينمـ ــلطات بـــني الفـــصل علـــى الدسـ ــروع سـ  والتـــشريعي التنفيـــذي الفـ

 باسـتقاللية  فـروع ال هـذه  عمـل  دون حتول اليت ؤسسيةامل املعوقات من عددا مثة فإن والقضائي،
  .اإلنسان حقوق محاية على قدرهتا من وحتد

 الدســتور، مــن ٥٧ املــادة يف عليــه املنــصوص الــسلطات بــني الفــصل مــن الــرغم فعلــى - ٩
 والتـشريعي  التنفيـذي  الفـروع  علـى  ،خـامينئي علـي    اهللا آيـة  حالياوهو   األعلى، املرشد يشرف

ــسية املؤســسات مــن هــاريوغ والقــضائي هــذا و .)١٢ الفقــرة ،E/CN.4/2006/61/Add.3( الرئي
 مـن  الوصـاية  جملـس  ويتكون .الدستور اعليهاليت ينص    االستشاريةشبكة اجملالس    هعززالنظام ت 
لــدى و .القــضائي هــازاجل همرشــحي حقــوقيني وســتة األعلــى املرشــد يعينــهم ديــن علمــاء ســتة

 دسـتور ل أهنـا تتنـاىف مـع ا   اعتـرب  إذا الربملـان  ُيقرهـا  الـيت  القـوانني  مـشاريع  نقـض صـالحية    اجمللس
 مرشــدلل استــشارية هيئــة بــدور النظــام مــصلحة تــشخيص جملــس ويقــوم .اإلســالمية والــشريعة
 الوصـاية  وجملـس  الربملـان  بـني  املنازعـات  يف البـت ب يتعلق مافي نهائيةال بالسلطة ويتمتع األعلى،
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 عامـة،  انتخابـات  يف بنيخـ منت ديـن  رجـال  مـن  تكـون ت ليتا اخلرباء مجعية أما .التشريعات بشأن
 .خلعه أو األعلى املرشد تعيني سلطة فله

 العليـا  احملكمـة  رئـيس  بـدوره  يعـني  الذي ،ئيالقضا  اجلهاز رئيس األعلى املرشد ويعني - ١٠
 املدنيـة  احملـاكم  :مـستويات  ةثالثـ  مـن  اإليـراين  القـضائي  النظام ويتكون .العامني املدعني وكبري

 .العليـا  احملكمـة  بـدورها  عليهـا  تـشرف  الـيت  االسـتئناف  حمـاكم  عليهـا  ُتـشرف  العاديـة  واجلنائية
 األســرية واحملــاكم اإلداريــة احملكمــة مثــل ،املــستويات خمتلــف علــى متخصــصة حمــاكم وتوجــد
 فئــاتعلــى  حتــاكمذات طــابع خــاص  ثوريــةعامــة و حمــاكم أيــضا وهنــاك .األحــداث وحمــاكم
ــ اجلــرائم، مــن معينــة  اســتئناف وميكــن .املخــدرات وهتريــب يموقــال األمــن ضــد اجلــرائم هامن
 دون والغرامـات  أشـهر  ثالثـة  عـن  تقـل  الـيت  الـسجن  أحكـام  عـدا  مـا  الثوريـة،  احملـاكم  قرارات
 .الـدين  ورجـال  العـسكريني  بـاألفراد  املتعلقة القضايا اخلاصة احملاكم وتعاجل .ريال ٥٠٠ ٠٠٠
ــد ــار وقـ ــق أثـ ــل الفريـ ــين العامـ ــازباال املعـ ــسفي، حتجـ ــالل التعـ ــه يفزيار خـ ــام تـ  ،٢٠٠٣ عـ

 إىل وظائفهـا  نقـل  إىل ودعـا  .القانون أمام املساواة مبدأ على احملاكم تلك أثر خبصوص شواغل
 .العادية احملاكم

 ١٩٩٥ عـام  مـن  الفتـرة  يف العـام  املـدعي  وظيفـة  إلغـاء  أنأيـضا    العامل الفريق والحظ - ١١
 (E/CN.4/2004/3/Add.2 العــدل نظــام يف للخلــل سيةالرئيــ األســباب أحــدهــو  ٢٠٠٢ عـام  إىل
ــد .)Corr.1 و ــد وق ــدعون أعي ــامون امل ــام إىل الع ــام يف النظ ــون أهنــم غــري ؛٢٠٠٢ ع ــن يظل  م

 بـدور  يقومـون  وال ، اجلهـاز  رئـيس  إشـراف  حتـت  القـضائي  هـاز اجل مـن  جـزءا  الوظيفيـة  الناحية
  .متاما مستقل

 التوجيهـات  إنفـاذ  أدنـاه  الرابـع  رعالفـ  يف إليهـا  راشامل األخرى املؤسسية املشاكل ومن - ١٢
 الـسلطات  أبلغـت  وقـد  .العلين واإلعدام الرجم حظر مثل ،ئيالقضااجلهاز   رئيس عن الصادرة
 أن إىل مؤقتـة  كتـدابري  ُتستخدم التعميمات هذه بأن اإلنسان حقوق مفوضية اإليرانية القضائية
األدىن مـن    املـستويات  علـى “إشـراف  هيئـات ”بـأن مثـة اآلن       اأبلغته كما .جديدة قوانني ُتسن

 .القواعد تلك تطبيق يف االتساق من مزيد لكفالة املناطق، يف سيما وال القضائي،اجلهاز 

 نصتـــو .للمـــواطن االنتـــصاف فـــرص تتـــيح أخـــرى مؤســـسية آليـــات عـــدة وتوجـــد - ١٣
 ئيلقـضا ااجلهـاز    رئـيس  إشـراف  حتت وطنية عامة مفتشية إنشاء على الدستور من ١٧٤ املادة
 .للحكومـة  اإلداريـة  اهليئـات  يف للقـوانني  الـصحيح  والتنفيـذ اإلجـراءات    سـري  سنحُـ  علىتقوم  
 ومبوجـب  .املظـامل  أمـني  نظـام ب مـا  نوعا شبيهة وهي الفردية الشكاوى تعاجل املفتشية بأن وأُفيد
 يقــدمها الــيت اخلطيــة الــشكاوى يف ينظــر أن أيــضا للربملــان ميكــن ،الدســتور مــن ٩٠ املــادة

ــا ــان عمــل ضــد ورـجلمه ــذي فــرعنيال وعمــل نفــسه الربمل ــا حيقــق وأن والقــضائي، التنفي  .فيه
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 الـيت  املنازعـات  وتسوية التحكيم جمالس منها قضائية شبه مؤسسات توجد ذلك إىل وباإلضافة
 مـشاركة  مـن  وتزيد تعقيدا، األقل أو القضائية غري الطبيعة ذات القضايا من كبريا عددا تسوي

 اإلنـسان،  حلقـوق  اإلسـالمية  اللجنـة  فـإن  ،ذلك عن وفضال .اإلجراءات يف تهومسامه اجلمهور
 القــضائي، واجلهــاز احلكومــة ممثلــيمــن  تتكــون استــشارية هيئــة هــي ،١٩٩٦ عــام يف املنــشأة
 للمؤســسات الدوليــة التنــسيق جلنــة هبــا عتــرفت ومل .البلــد يف اإلنــسان حقــوق حالــة وترصــد
 ومحايـة  لتعزيـز  الوطنيـة  املؤسـسات  مبركـز  املتعلقة مبادئلل لتثمت كهيئة اإلنسان حلقوق الوطنية
 اإلنـسان  حلقـوق مركـزا    إيـران  أنـشأت  ،ذلـك  علـى  وعـالوة  .)باريس مبادئ(اإلنسان   حقوق
 .اإلنسان حقوق سائلمباملتعلقة  احلكومية يئاتاهلأنشطة  وتنسيق الدويل التعاونلتيسري 

 
 لثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا -ا ثالث 

يف مكاســب أكثــر أو علــى مــدى عقــد مــن الــزمن حققــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية  - ١٤
زالـت قائمـة بـني املراكـز         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رغم التباينات اليت مـا        جمال  

 - احلكومـة سياسـات اقتـصادية   تتبـع  ، ١٩٧٩عـام  ثـورة  ومنـذ   .منـواً األقـل  احلـضرية واملنـاطق   
 . تركز كثرياً على إعادة توزيع الثروة واحلد من الفقر،القيم اإلسالميةحمورها عية اجتما

ومـــع أن مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية طـــرف يف العهـــد الـــدويل للحقـــوق االقتـــصادية  - ١٥
تقـارير إىل اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       أي  واالجتماعية والثقافيـة، فإهنـا مل تقـدم         

معاملة األقليات والتمييز القائم بـني الرجـل        بشأن  وقد أثارت اللجنة شواغل     . ١٩٩٣منذ عام   
 . (E/C.12/1993/7) سات املتعلقة باحلرية الثقافيةاواملرأة والتشريعات والسي

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨للفتـرة   التنميـة البـشرية      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن       تقريريفيد  و - ١٦
ــة ال  ــدليل القياســي للتنمي ــشرية جلأن ال ــران اإلســالمية ب ــة إي ــ ارتفــع مهوري يف عــام  ٠,٦٤٩ن م

إىل حـٍد كـبري الزيـادات يف نـصيب الفـرد مـن              بني هـذا    و .٢٠٠٥يف عام    ٠,٧٥٩  إىل ١٩٩١
اسـتعراض ألداء  انتـهى  و .لألنشطة االجتماعيـة  الدخل وختصيص نسبة كبرية من امليزانية العامة

أن النــسبة إىل وغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بلــإطــار جهودهــا لمجهوريــة إيــران اإلســالمية يف 
يف املائـة    ٠,٩ اخنفـضت مـن   قـد   املئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحـد يف اليـوم             

 بأقـل   للـذين يعيـشون   ؛ كما اخنفضت النـسبة املئويـة        ٢٠٠٥يف املائة عام     ٠,٢  إىل ١٩٩٩عام  
وأفيـد أن  . ٢٠٠٥يف املائـة عـام     ٣,١  إىل ١٩٩٩يف املائة عـام      ٧,٣ يف اليوم من     ينمن دوالر 

مـا طـرأ مـن      هذه االجتاهات تباطـأت أثنـاء الـسنوات األخـرية نتيجـة ارتفـاع معـدل التـضخم و                  
واخنفـضت  . الستهالكية لكن دعم الدولة عوض عـن ذلـك إىل حـد مـا             سعار ا األزيادات على   

 .٢٠٠٤ عام  يف املائة٥ إىل ١٩٩١ يف املائة عام ١٥,٨ األطفال ناقصي الوزن مننسبة 
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قطـاع التعلـيم،   تـنم عـن حتـسن كـبري يف     مجهورية إيران اإلسـالمية نتـائج      لئن حققت   و - ١٧
عـدم كفايـة     يف عـدد الـسكان البـالغني سـن الدراسـة و            ةكـبري ال زيـادة إن مثة مـشكالت منـها ال      ف
ة وســجل صــايف نــسبة االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة زيــاد  .يف املنــاطق الريفيــةاملتــوفرة رافــق امل

ويف الوقـت ذاتـه،   . ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام       ٩٨ إىل   ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام        ٨٥من  مستمرة  
. يف املائـــة ٦,٦ يف املائـــة إىل ١٣اخنفـــضت معـــدالت التـــسرب مـــن املـــدارس االبتدائيـــة مـــن  

يف أوسـاط الرجـال والنـساء الـذين تتـراوح           اإلملام بالقراءة والكتابـة     وارتفعت كذلك معدالت    
 ٨١,١ و  ٩٢,٢مـن    تـدرجييا حنـو التكـافؤ إذ ارتفعـت           متجهـة عاما   ٢٤ و ١٥  بنيأعمارهم  

 . على التوايل٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٩٦,٧  و٩٨,١  إىل١٩٩٠يف املائة يف عام 

يـصل الطلـب    إذ  وهذه اخلصائص الدميغرافية جتعـل مـن العمـل حتـدياً هامـاً للحكومـة،                 - ١٨
وتعـد  .  وظيفـة ٨٠٠ ٠٠٠مـا يقـارب    إىل  اشـئة   السنوي على الوظائف يف أوسـاط األجيـال الن        
اجلامعـة ارتفعـت   ب ومـع ازديـاد التحـاق اإلنـاث         .البطالة يف أوساط النـساء مـشكلة حـادة جـداً          

 .٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٠,٦ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٢٦,٨نسبة البطالة من 

الرعايـة الـصحية   رافـق   مسـيما     توسـيع املرافـق الـصحية، وال       فإنيف ميدان الصحة،    أما   - ١٩
 عامــاً للرجــال ٦٤,٨ مــن ارتفــعالــذي   العمــر املتوقــعمعــدلأدى إىل حتــسن كــبري يف األوليــة، 

. ٢٠٠٤يف عـام  على التـوايل   عاماً ٧٢,٨ و  ٧٠,٥ إىل ١٩٩١عاماً للنساء يف عام     ٦٥,٨ و
 ١٩٩١ يف عـام     والدة ١ ٠٠٠ لكـل    ٤٤اخلامـسة مـن     سـن   معدل الوفيـات دون     خنفض  كما ا 
واخنفض كذلك معدل وفيـات األمهـات بـسبب    . ٢٠٠١ والدة يف عام  ١ ٠٠٠ لكل   ٣٦ إىل

ــاء الــوالدة مــن   ــاء الفتــرة ذاهتــا مولــود حــي  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٣٧ إىل ٥٤مــضاعفات أثن  .أثن
لتقـارب  وازدادت نسبة حاالت الوالدة اليت يشرف عليها أخصائيون ماهرون يف جمال الصحة             

 .يف املائة ٩٧,٣

 .البلــدمنــاطق  القائمــة بــني التباينــات ههــذه اإلجنــازات اإلجيابيــة تقلــل منــ  أثــرغــري أن  - ٢٠
 يف املائـة بـني   ٢ علـى  ا تزيـد نـسبته    جـوة يتعلق بالدليل القياسـي للتنميـة البـشرية، هنـاك ف           فيماف

ناجتـة عـن   تباينات يف الدخل يعزى إىل يف األساس أن حدوثها ويبدو   .أكثر وأقل األقاليم منواً
سهم بـدوره يف اهلجـرة الداخليـة مـن املنـاطق الريفيـة إىل               يـ عمل، األمر الذي    لل عدم توفر فرص  

 -رع رابعـا    مـن التفـصيل يف الفـ       مبزيـدٍ بـني اجلنـسني يـرد حتليلـها          تباينـات    تسـجل كما   .املدن
ن التمييــز ضــد الطائفــة عــبيانــات مفــصلة عــن األقليــات علــى الــرغم ممــا أفيــد  تتــوفر  ومل. هــاء

ــة اخلــرباء     أعربــت وقــد .البهائيــة ــة وجلن ــة والثقافي ــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي ــة جلن املعني
شـــواغل يف  يف الـــسابق عـــنالتابعـــة ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة  بتطبيـــق االتفاقـــات والتوصـــيات 

 .الصدد هذا
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 احلقوق املدنية والسياسية - ارابع 
ــة وســلبية    - ٢١ ــة اعلــى الــسواء يف جمــال  شــهد العــام املنــصرم تطــورات إجيابي حلقــوق املدني

سائل علـى التوعيـة مبـ   واصل النشطاء احملليون يف جمال حقوق اإلنسان العمل هبمـة  و .والسياسية
عملية صنع القرار يف خمتلف مؤسـسات       أثري يف   تالالوعي العام و  مستوى  زيادة  لحقوق اإلنسان   

 اإلنـسان يف  قـضايا حقـوق  ملناقـشة  وأثنـاء العـام املاضـي، أنـشئ منـرب عـام             . ربملـان الدولة مثـل ال   
قــد اختــذت و. يف ســياق االنتخابــات العامــةها  ذلــك مناقــشتمجهوريــة إيــران اإلســالمية، مبــا يف

دل  إجيابيـة تـ    تـدابري ،   مـن هـذا التقريـر      فـروع ذات الـصلة    الحـسبما يـرد يف       ،السلطات اإليرانية 
علـى  إلعـدام   عقوبـة ا  ن قبيـل احلكـم ب      مـ  املتعلقة مبسائل لشواغل احمللية والدولية    اأهنا تراعي    على
 تـدابري واختـذ الربملـان     . شكالت مل حتـل متامـا     أن هذه املـ    غريإلعدام رمجاً وعالنية،    األحداث و ا

لكنـه مـا زال ينبغـي القيـام         ضـد املـرأة،     تنطـوي علـى متييـز       الستعراض األحكام التـشريعية الـيت       
  .يف هذا املضماربالكثري 

حقــوق حــاالت انتــهاك منــها  ،عــن بعــض االجتاهــات الــسلبيةتقــارير  كــذلك وردتو - ٢٢
ــرأة وطــالب اجلامعــات واملدرســني والعمــال وغريهــم مــن اجلماعــات الناشــطة      علــى وجــه  امل

حقـوق اإلنـسان، مبـن     ملـدافعني عـن  امـضايقة  االسـتمرار يف  عـن  كمـا وردت تقـارير    .التحديد
ــود مــن كمــا عانــت وســائط اإلعــالم املــستقلة   . )٢(ن يف جمــال حقــوق املــرأة وفــيهم الناشــط قي

ذوي ويف حـني أفـرج بكفالـة عـن مـواطنني      . مشددة، حيث أوقـف إصـدار منـشورات عديـدة        
، حـدثت اعتقـاالت أخـرى ألعـضاء         ٢٠٠٧جنسية مزدوجة إيرانية وأمريكية احتجـزا يف عـام          

وتفيــد الــسلطات اإليرانيــة أن هــذه القــضايا هلــا صــلة   . يف الطائفــة البهائيــة اســترعت االهتمــام 
 .ن القوميبالتجسس ومتت لدواعي األم

 .األحــداث، مبــا يف ذلــك علــى ومــا زالــت عقوبــة اإلعــدام تطبــق علــى نطــاق واســع  - ٢٣

رمجاً وعلناً رغم التدابري اليت اختذهتا الـسلطات للحـد مـن    مثة على األقل حاالت إعدام وكانت  
حــاالت بتــر لألطــراف وجلــد وحــوادث وفــاة وانتحــار حبــدوث كمــا أفيــد  .هــذه املمارســات

الفـروع التاليـة املعلومـات املتاحـة بـشأن كـل الـشواغل         وتوجز  .  احملتجزين مشبوهة يف صفوف  
  .٦٢/١٦٨  يف قرار اجلمعية العامة بصدد هذه املواضيعاحملددة

__________ 
ائزة نوبـل للـسالم، بـأن قـوات         جـ تفيد منظمة غري حكومية حملية ترأسها الـسيدة شـريين عبـادي، احلـائزة علـى                  )٢( 

املـواطنني   غـري رمسـي السـتجواب        “اسـتدعاء ” ١٣٨ه  يـ  بتوج ٢٠٠٧عـام   يف  األمن أو السلطة القضائية قامـت       
أفـضت إىل صـدور عـدد        قضية أمام احملكمة     ١٣٢ت   حالة اعتقال وعرض   ٢٩٧دون صدور أمر بالقبض ومتت      

ناشـطني يف جمـال حقـوق اإلنـسان وعمـال نقـابيني       حكمـا بالـسجن علـى     ٨٢األحكام اجلنائية، منـها   كبري من   
 . عترض على هذه األرقامبيد أن السلطات اإليرانية ت. وطالب ومدرسني
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التعــذيب وضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، مبــا يف  -ألف  
 ذلك اجللـد وبتر األطراف

 من الدستور التعذيب، لكن قـانون العقوبـات         ٣٨عاله، حتظر املادة    وفقاً ملا هو مبني أ     - ٢٤
أن اتفاقيـة مناهـضة    بـ أفيـد   قد  و. تضمن تعريفا واضحا هلذه املمارسة باعتبارها جرمية حمددة       ال ي 

عرضـت علـى    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                 
ت مـن    رفض لكنها،  ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٥يف   الذي أقرها الدورة السادسة للربملان    

األحكـــام ســـببه هـــو التـــضارب اجللـــي مـــع ن هـــذا الـــرفض إوقيـــل  جملـــس الوصـــاية، جانـــب
  .اإلسالمية واملبادئ

وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       التعـذيب   بوأرسل املقرر اخلاص املعين      -٢٥
 إىل السلطات اإليرانية تتعلق بادعاءات خطـرية        الرسائلداً كبرياً من    عدأو الالإنسانية أو املهينة     

. )٣(حــداًا ونــداًء عــاجالً وكةمــشتر رســالة ٢٤ إليهــا وجــه ،فقــط ٢٠٠٧ويف عــام . بالتعــذيب
أن ادعــاءات التعــذيب يف معظــم هــذه احلــاالت وأجابــت بــ   كــذبت الــسلطات اإليرانيــة لكــن 

 .اسبةجريت وأصدرت أحكاماً متنعادلة أحماكمات 
 والعقوبــة اجلــسدية باعتبارمهــا عقــوبتني  طــرافعقوبــة بتــر األ لالــسلطاتورغــم تربيــر  - ٢٦

استنتجت اللجنة املعنيـة  وقد  .)٤(من الشريعة اإلسالمية، فإهنما ما زالتا مدعاة للقلقمستمدتني 
__________ 

ماريفــان يف يف  ادعــاءات باحتجــاز شــخص أغــسطس، مــثالً، أعــرب املقــرر اخلــاص عــن القلــق إزاء / آب٢يف  )٣( 
ة مليئـة مبيـاه   فـ كما أنه علق مراراً مـن يديـه يف غر  . للضرب والتجويع حيث تعرض   متر مربع،    مساحتها   ،زنزانة

، أرسـل املقـرر     ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٣ويف  . اجملاري والغائط، وأجـرب علـى إبقـاء رأسـه مرفوعـاً كـي ال يغـرق                
ال زعـم أهنـم اعترفـوا حتـت التعـذيب بعـدد مـن اجلـرائم الـيت ارتكبـت يف           اخلاص رسالة أخرى بشأن مخسة رج 

وزعمت التقارير أن أجساد احملتجزين طُبعت بآثار قضبان حديدية حامية وكسرت عظام            . ٢٠٠٦مارس  /آذار
ويف حالـة أخـرى أثارهـا املقـرر اخلـاص يف            . يف أيديهم وأقدامهم، وعذبوا مبثقاب كهربائي وضع على أطرافهم        

تعـرض  ، زعم أن مناصراً للحقوق اللغوية واالجتماعية لإليرانيني مـن أصـل أذربيجـاين              ٢٠٠٧يونيه  /رانحزي ١
وُبلغت والدة . أدى إىل ظهور كدمات كبرية على جذعه وعلى أطرافه املكسورة     ، ما   منطقة خوي للتعذيب يف   

أنـه مل يعـدم إمنـا حـرم مـن            علمت عنـد وصـوهلا ب      هاولكن. السجني بإعدامه واستدعيت لتتسلم اجلثة يف السجن      
 .حقوقه يف استقبال زائرين

كانـت قـد   “ تـصرفات غـري أخالقيـة   ”يد التقارير بأن الشرطة قامت، أثناء محلـة إجـراءات صـارمة لـضبط              فت )٤( 
 نـساء  ٤ شخـصا مـن بينـهم     ٨٧، مبدامهـة حفلـة خاصـة يف أصـفهان واعتقلـت             ٢٠٠٧مـايو   /نظمتها يف أيـار   

وأفيـد بـأن الـشرطة جـردت الكـثري مـن            . قل بارتـداء ثيـاب اجلـنس اآلخـر         أشخاص منهم على األ    ٨واهتمت  
ــضرهبم حــىت أدمــت ظهــو      ــشارع وراحــت ت ــاهبم إىل اخلــصر يف ال ــمثي وخــضع للمحاكمــة  . رهم أو أوجهه

، وكـذلك حليـازة الكحـول       “لتـسهيلهم الفجـور وسـوء الـسلوك اجلنـسي         ”شخصا من أولئك املعـتقلني       ٢٤
، أصدرت حمكمة يف أصفهان إدانة حبقهم مجيعا تتعلـق بأشـكال خمتلفـة              ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران . وتعاطيها
 مليـون ريـال   ٥٠  ماليـني و   ١٠ جلدة ودفع غرامات تتراوح بني       ٨٠وقد حكم على معظمهم بـ      . من التهم 

 .وهذه األحكام هي قيد االستئناف ومل تنفذ بعد).  دوالر٥ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠أي بني (
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ــاء ،حبقــوق اإلنــسان ــة إيــران اإلســالمية املقــ  تقريــر الــدوري النظــر يف ال أثن دم األخــري جلمهوري
شـديدة  فـرض عقوبـات     ، أن   ١٩٩٣ق املدنيـة والـسياسية يف عـام         مبوجب العهد الدويل للحقو   

 مـن العهـد   ٧القسوة مثل الضرب بالعصي والـرجم وبتـر األعـضاء يتعـارض مـع أحكـام املـادة                   
وأعربـت جلنـة   . تعد مجهورية إيران اإلسالمية طرفا فيه    الذي  الدويل للحقوق املدنية والسياسية     

 :عن عميق أسفها ألن ٢٠٠٥يف مالحظاهتا اخلتامية يف عام حقوق الطفل 
األشـخاص  علـى   قوبـة جـسدية     فـرض ع  القوانني املعمول هبا حالياً جتيـز       ... ”  

واحلكـم علـيهم مبختلـف أنـواع     مـن العمـر الـذين يرتكبـون جـرائم      دون الثامنة عـشرة    
نية أو املهينـة مثـل      العقوبة القاسـية أو الالإنـسا      التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو      

بتـــر األعـــضاء أو الـــضرب بالعـــصي أو الـــرجم، وهـــي عقوبـــات تفرضـــها الـــسلطات 
 .)٤٥ ، الفقرةCRC/C/15/Add.254( “...ة القضائية بصورة منهجي

مت قطعهـا يف مدينـة      أيـدي أربعـة أشـخاص       بـأن   وأفادت وكالة األنباء الرمسية اإليرانيـة        - ٢٧
 ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثـاين ١٠ وكالة األنباء ذاهتا يف  تستشهدوباإلضافة إىل ذلك، ا   . مشهد

ن عــدداً مــن حــاالت بتــر األطــراف إيف غــرب مدينــة كرمنــشاه هــاز القــضائي قــول رئــيس اجلب
ن أولئــك املتــهمني إ كمــا قيــل .قلــيماإلعمليــات ســطو يف عقابــاً علــى  قريبــاً يف العلــن نفذســي
 .لتهديد باإلعداماللضرب بالعصي واعتياديا  يتعرضون جنسي مثلي سلوكب

يف الفتــرة مــن البلــد  أثنــاء زيارتــه ،الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفيالحــظ و - ٢٨
 الـسري لـذاهتا     واالحتجـاز احلـبس االنفـرادي     عقوبـة   تطبيق   ،٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٧إىل   ١٥

ــة تقليديـــة   ن بيـــد أ). ٥٤، الفقـــرة Corr.1 و E/CN.4/2004/3/Add.2(ولـــيس ألغـــراض تأديبيـ
السلطات اإليرانية أبلغت مفوضـية حقـوق اإلنـسان بـأن هـذا النـوع مـن احلـبس ال يـسمح بـه                        

 مثل القتل والتجـسس، وفقـا لقـانون     ائية ويقتصر على جرائم خطرية جدا،     يف حاالت استثن   إال
 . يوما٢٠وقد خفضت مدة احلبس االنفرادي من شهر واحد إىل . اإلجراءات اجلنائية

 
 اإلعدام العلينحاالت م وعقوبة اإلعدا - باء 

 ظفت الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي أن قـانون العقوبـات اإليـراين حيـ                  الحظ - ٢٩
احلـدود والقـصاص والديـة والتعـذير         : شـىت هـي     عقوبـات   مخس من اجلرائم ُتطبق عليها     فئاتب

 احلــدودو .)Corr.1 و E/CN.4/2004/3/Add.2(يــة الوقائيــة  باعقرائم املــشمولة بالتــدابري ال واجلــ
 اإلعــدام والــصلب والــرجم وبتــر اليــد  منــهاعقوبــاتُتطبــق عليهــا  ،ة اإلهليــةشيئجــرائم حبــق املــ

والقـصاص   .والضرب بالعـصي والـسجن والنفـي     ، يف حالة العود،      القدم اليسرى  قطعاليمىن، و 
الـيت  وتتوقـف اإلجـراءات    .“العـني بـالعني  ”ثل الـذي يـشبه إىل حـد كـبري مبـدأ             هو االنتقام بامل  

 حيــاة الــشخص أو ســالمته البدنيــة علــى قــرار الــضحية الــذي قــد يطلــب إخــضاع    حبــقتخــذُت
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 .يف حالـة القتـل أو األذى البـدين        ) الديـة ( يقبل بتعـويض مـايل       قد لنفس املعاناة و    اجلاين الطرف
 عليهــا عقوبــات تقديريــة غــري   تــستوجب فــرض الدولــة  جــرائم، فإنــه ُيطبــق علــى  التعــذيرأمــا

 . اإلسالميةالشريعةام أحكمستمدة من 

  وتـشمل  احلدودصنف يف إطار    جرائم معينة تُ  على ارتكاب    عقوبة اإلعدام    ويتم فرض  - ٣٠
الفاحــشة للمــرة الرابعــة  وارتكــاب الــشخص غــري املتــزوج   واالغتــصاب ارمالزنــا وســفاح احملــ 

سلوك جنــسي دون إيــالج للمــرة  رجــال لــوشــرب الكحــول للمــرة الثالثــة واللــواط وممارســة   
 وارتكاب رجل غري مسلم الفاحشة مع امـرأة مـسلمة           ، وممارسة السحاق للمرة الرابعة،    بعةالرا
 على ذلك، ميكـن تطبيـق عقوبـة اإلعـدام       وعالوة. بالزنا أو اللواط للمرة الرابعة    قذف احملصن   و

ا لــى أهنــع) املفــسد يف األرض( األرض يفوالفــساد ) احملــارب(علــى جــرائم تتعلــق مبعــاداة اهللا  
، ميكـن   التعـذير الـيت ُيطبـق عليهـا       رائم  اجلـ  إطـار فئـة      يفو .العقوبـات األربـع احملتملـة     واحدة من   

كمـا ميكـن   ).  مـن قـانون العقوبـات    ٥١٣املـادة    (“مت الرسـول  اشـ ” عدام علـى  فرض عقوبة اإل  
علـى جـرائم     وأالتجـسس    وأالقتل   وأ  أو االجتار هبا    جرائم مثل هتريب املخدرات    ها على تطبيق
 . األمن القوميهتدد
 ارتفـاع   ، إذ أُفيـد حبـدوث      يبعـث علـى القلـق       اإلعـدام   استمرار تزايد حـاالت    وال يزال  - ٣١

  مـن أجـل   جهودهـا  ينـدرج ضـمن    أنـه  خالل األشهر األخـرية، وتـدعي الـسلطات           فيها مفاجئ
ــة ٢٩دوث حبــ، ٢٠٠٨ يوليــه/ متــوز٢٧فيــد يف أُهكــذا، و .جتــار باملخــدراتمكافحــة اال  حال

 . باملخدرات تتعلقمائرجمنها الرتكاب  ١٨ ،إعدام
ــة     - ٣٢ ــالغ إزاء العــدد املرتفــع للغاي ــة حبقــوق اإلنــسان عــن قلقهــا الب ــة املعني  وأعربــت اللجن

  تطبيقـا طبـق فيهـا ضـمانات احملاكمـة العادلـة          حماكمـات مل تُ     صـدرت بعـد    اإلعدام اليت ألحكام  
 املدنيــة فبموجــب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق  .)٨، الفقــرة CCPR/C/79/Add.25(ا ســليم

 فيـه، يقتـصر تطبيـق عقوبـة اإلعـدام علـى             اطرفـ اإلسـالمية    إيـران     مجهورية  اليت تعد  والسياسية،
ــة      ــا إىل أقــصى حــد ممكــن مــع كفال ــد تطبيقه ــق أشــد اجلــرائم خطــورة، ويقي ــضمانات  تطبي ال

 .اإلجرائية القصوى

راين بـأن    اإليـ   القـضائي  هـاز ، أعلـن املتحـدث باسـم اجل       ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كانون الثـاين    - ٣٣
 وهذا التعمـيم يـسري علـى مجيـع القـضايا      . حيظر فيه اإلعدام العلين صدر تعميما أ اجلهازرئيس  

ــى   ــنص عل ــتثناءوي ــااس ــا  ات يقرره ــق عليه ــا  ويواف ــيس اجلرمسي ــازرئ ــزوم   ه ــد الل ــضائي عن  الق
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حيظــر التعمــيم نــشر صــور اإلعــدام يف الــصحف ووســائط    كمــا .اقتــضى األمــر ذلــك  وكلمــا
 .)٥(علين إعدامحاالت غري أن التقارير تفيد باستمرار حدوث  .اإلعالم األخرى

 
 الرجم كأسلوب من أساليب اإلعدام -جيم  

 حيظـر فيـه الـرجم        القضائي تعميمـا   هاز، أصدر رئيس اجل   ٢٠٠٢يناير  /يف كانون الثاين   - ٣٤
لعلـين،  ظـر اإلعـدام ا   مثله مثل التعميم املتعلق حب  ، هذا التعميم  لكن .كوسيلة من وسائل العقاب   

 .قضاةفرادى ال لانوين ملزم وال يعترب إال توجيها أثر قليس له

مــايو /ففــي أيــار. ووردت تقــارير عديــدة عــن الــرجم منــذ اإلعــالن عــن هــذا احلظــر    - ٣٥
ن أحـد  إ، قيـل  ٢٠٠٧يوليـه  /ويف متـوز  .جم شخصان حـىت املـوت يف مدينـة مـشهد    ، رُ ٢٠٠٦

وقـد أعربـت   . ٢٠٠٨عن شريكه أوائل عـام     جم حىت املوت يف قزوين رغم اإلفراج        الذكور رُ 
حلقوق اإلنسان عن قلقهـا البـالغ إزاء هـذه القـضية يف بيـان عـام مـؤرخ               املتحدة   األمم ةيمفوض
 اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان عـن              جهـات   أعربت كما .٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠
سبب بـ سـيما    رأة، وال إليرانيـة بـشأن ممارسـة رجـم املـ         ا يف مراسالت عديدة مع احلكومة       اقلقه
 . وينص قانون العقوبات احلايل على اإلعدام بالرجم عقابا على ارتكاب املتزوجني الزنا.الزنا

:  علـــى األقـــل شخــصا ١٤  حبـــقلـــق تنفيــذها  ُعبـــالرجم أن أحكامــا   التقـــاريرفيــد تو - ٣٦
ن  أ٢٠٠٨يوليــه /ر واردة يف متــوزوباإلضــافة إىل ذلــك، أفــادت تقــاري.  رجــال٣ امــرأة و ١١
  تعتـرض علـى    كم عليهم بالرجم الرتكـاهبم الزنـا، إال أن الـسلطات اإليرانيـة             حُ  أشخاص تسعة

 مـن خـالل تنظـيم محـالت        إلغاء عقوبة الرجم    من أجل  ةم اجملتمع املدين هب    ويعمل .هذه األرقام 
 توثيـق   ، إىل ٢٠٠٦ يف عـام     ، الـيت انطلقـت    “محلة وقف الرجم إىل األبد    ” وهتدف. هلذه الغاية 

 متثيــل املتــهمني،  علــىنيزماعــ احملــامني الحتديــد بــالرجم و صــدرت بــشأهنا أحكــام الــيتقــضاياال
 .صفة هنائيةعلى إلغاء عقوبة الرجم بوالعمل 

 
  األحداثإعدام -دال  

 استنادا إىل التقارير الـواردة       األحداث  القضائي قرارا بوقف إعدام    هازأصدر رئيس اجل   - ٣٧
 ألنـه يـرد يف    للقـضاة ا قانونـ  ملـزم  لـيس لـه أثـر      القـرار  هـذا فـإن   ومـرة أخـرى،      .يف هذا الـصدد   

ــانون، ويتواصــل ورود ت     ــيم إداري ال يف شــكل ق ــدام األحــداث   شــكل تعم ــشأن إع . قــارير ب
حـداث  األ  علـى  عـدام اإل ة عقوبـ   فـرض  ىل إرجـاء حـاالت    إ ىعس ت  القضائية أن السلطات  ويبدو

__________ 
ــة أن أفــادت منظمــة العفــو الدو   )٥(  ــا يف بورازجــان يف   أُ، مــن بينــهم الجــئ أفغــاين ، رجــالأربعــةلي عــدموا علن

 .٢٠٠٨يوليه /متوز ١٠
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ــة، ااســتناد ــق أكــرب   وتفعــل ذلــك  إىل أســس إجرائي ــسببني مهــا حتقي ــدر مم ل ــدقيق   ق كــن مــن الت
 ،“الديــة” ، للتوصــل إىل تــسويةواجلــاينألســريت الــضحية متــسع مــن الوقــت وإتاحــة  القــضائي

 . للشريعة اإلسالميةوفقا

ــرد تقــارير وباإلضــافة إىل ذلــك،  - ٣٨ ــشريعية ت  ت ــسلطة الت ــد أن ال ــستعرض يف الوقــت  في   ت
 “امــموع”حظــي شروع املــن هــذا إ قيــلو . إلنــشاء حمــاكم لألحــداثقــانونمــشروع  احلــايل

ويكــرس  .حيــل إىل جلنــة خاصــة ملزيــد مــن االســتعراض التفــصيلي  وافقــة غالبيــة الربملــانيني وأُ مب
 وجييــز االنتقــال مــن النظــام اجلنــائي إىل حلــول جمتمعيــة وبــدائل عــن    التــصاحليةمبــادئ العدالــة

ــة ــة اإلعــداميالقــانون لــن يلغــ مــشروع ومــن املفهــوم أن  .األحكــام اجلنائي  حــق مــن يف  عقوب
  لكنــه. ســن املــسؤولية اجلنائيــة ولــن يرفــع رمسيــا عامــا١٨يف ســن تقــل عــن  جــرائم نرتكبــوي

يشكل خطوة هامة حنو مواءمة النظام القانوين اإليراين مع املعايري الدوليـة ذات الـصلة يف جمـال                  
 .قضاء األحداث

ــة، تفيــد التقــارير    - ٣٩  إعــدامت حــاال مــن أن عــددا كــبرياورغــم هــذه التطــورات اإلجيابي
هوريــة إيــران اإلســالمية أعــدمت  أن مج منظمــة العفــو الدوليــةوتفيــد. نفــذُياألحــداث مــا زال 

 ل حنو نـصف جممـوع عـدد       ث، وهو رقم مي   ٢٠٠٦إىل   ١٩٩٠ نمطفال جانيا خالل الفترة      ٢٢
فـذت يف مجيـع أرجـاء العـامل أثنـاء الفتـرة املـشمولة               الـيت نُ  )  حالـة  ٥١( األحداث   إعدام حاالت
كــم علــيهم  ُح عامــا١٨ تقــل أعمــارهم عــن   جنــاة١٠٧فيــد أن مــا جمموعــه  كمــا أُ .بــالتقرير

 الـسلطات   عتـرض وت . النهائيـة   قضية من هـذه القـضايا بلغـت اآلن مراحلـها           ٣٦أن  باإلعدام، و 
 مــع  تتجــه حنــو االخنفــاضن حــاالت إعــدام األحــداثأ هــذه األرقــام وتــشري إىل  علــىاإليرانيــة

 .مرور الزمن
ــزم كــل مــن  - ٤٠ ــة حقــوق     ويل ــسياسية واتفاقي ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب  العهــد ال

ف بعـدم فـرض عقوبـة       اطـر  األ  فيهمـا، الـدول    ا طرفـ   اإلسـالمية  إيـران   مجهورية تعدالطفل، اليت   
 . الثامنة عشرة يرتكبون جرائم يف سن تقل عناإلعدام على أشخاص

 أشـــهر لـــألوالد ٧  وعامـــا ١٤ يف ســـن املـــسؤولية اجلنائيـــة اإليـــراينوحيـــدد القـــانون  - ٤١
 ، بــل إن تلــك الــسن منخفــضةات، ولــيس يف ذلــك متييــز فحــسببنــ أشــهر لل٩أعــوام و  ٨ و
  مثلمـا  ميكـن حماكمـة األطفـال الـذين يرتكبـون جـرائم خطـرية              وبالتـايل،    . أيضا املعايري الدولية ب
 علـى   وعـالوة  .)٩٨، الفقـرة    E/CN.4/2002/42انظـر   ( العقوبات   حاكم الكبار مبوجب قانون   ُي

علــى األحــداث ) تقــام باملثــلاالن (القــصاص مبوجــب  اإلعــدامذلــك، مثــة احتمــال فــرض عقوبــة
القـصاص   ويعترب الفقه اإلسـالمي    . أو تسامح أسرة الضحية اجلاين     الديةتفق على    ما مل يُ   ،اجلناة
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ويف  .قـرار يـصدره قـاض أو أي سـلطة أخـرى           ب لغـى من حقوق أسرة الـضحية ال يُ      خاصا  حقا  
 .)٦(القصاصتستثين السلطات اإليرانية مسؤولية الدولة إزاء حاالت هذا الصدد، 

 اسـتمرار حـاالت     إزاء، أعربـت جلنـة حقـوق الطفـل عـن بـالغ قلقهـا                ٢٠٠٥ويف عام    - ٤٢
ذ اخلطـوات الالزمـة لكـي تعلـق         اختـ ا وحثـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى            ،إعدام األحداث 

 قبـل بلـوغهم   جـرائم وضة علـى أشـخاص ارتكبـوا    على الفور تنفيذ مجيع عقوبات اإلعدام املفر   
ة لتحويلــها إىل عقوبــات تتــواءم   ذ التــدابري القانونيــة املناســب  اختــا، ومــن العمــر الثامنــة عــشرة  

فــرض علــى أي شــخص  أحكــام اتفاقيــة حقــوق الطفــل وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام كحكــم يُ    مــع
 مــن اتفاقيــة ٣٧ملــادة ا، وفقــا ملــا تقتــضيه  مــن العمــريرتكــب جــرائم قبــل بلوغــه الثامنــة عــشرة

 .حقوق الطفل

 أثنـاء  لقـضية إعـدام األحـداث         عليـا  أعطت املفوضة الـسامية حلقـوق اإلنـسان أولويـة         و - ٤٣
 حـاالت فرديـة مـن       يفحوارها مع الـسلطات اإليرانيـة، الـذي أفـضى إىل عـدد مـن التـدخالت                  

 يف   املتحـدة  األمـم  لـدى  إيـران اإلسـالمية      مهوريـة  جل خالل زيارة ممثلني خاصـني للبعثـة الدائمـة        
وعلـى سـبيل املثـال، أعربـت         .بيانات عامة إصدار  رسائل إىل وزير اخلارجية و    توجيه  جنيف، و 

ــسامية يف   ــانون األول٦املفوضــة ال ــسمرب / ك ــاكوان    ٢٠٠٧دي ــدام م ــا إزاء إع ــالغ قلقه ــن ب  ع
 ديــنمولــودزاده أُالــسيد  أن وأُفيــد.  كرمنــشاهمقاطعــة يف ســجن  اليــوم الــسابقمولــودزاده يف

نما كـان يف الثالثـة عـشر مـن العمـر، وأن اإلعـدام               حي سبع سنوات،     قبل باغتصاب ثالثة أوالد  
 أمــرا بوقــف  القــضائي اجلهــاز وإصــدار رئــيساهتمفــذ رغــم ســحب ضــحاياه املزعــومني اهتامــ ُن

 .)٧(التنفيذ ريثما جيري القضاء استعراضا آخر للحكم
سامية علناً عن قلقهـا بـشأن تقـارير      ، أعربت املفوضة ال   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ويف   - ٤٤

ي، ئهبنـود شـجاعي، وحممـد فـدا       هم  أحداث،  جناة  أفادت بصدور أحكام باإلعدام على أربعة       
تقـل  وسعيد جازي، وهبنام زاري، بسبب جرائم كانوا قـد ارتكبوهـا عنـدما كانـت أعمـارهم                  

ــوأقــرت . ا عامــ١٨عــن  ــة  ب  القــضايا خــضاع تلــكإلاخلطوات الــيت اختــذهتا الــسلطات اإليراني
لتمحـــيص قـــضائي أدق، وتـــشجيع مـــرتكيب اجلـــرائم وأســـر الـــضحايا علـــى التوصـــل لتـــسوية 

املفوضـة الـسامية ذكـرت الـسلطات اإليرانيـة بـاحلظر املطلـق الـذي يفرضـه           غري أن   . بينهم فيما

__________ 
 . ألن املدانني ما زالت تعدمهم الدولةالقصاصال مييز القانون الدويل حلقوق اإلنسان قضايا  )٦( 
حبـق الـسيد    قد صـدر    كم  احل أن يف جنيف  املتحدة   األمملدى   إيران اإلسالمية    مهورية جل نفت البعثة الدائمة    )٧( 

 أجرتـه مفوضـية حقـوق اإلنـسان         السـتعراض الـذي    ا لكـن .  الثامنة عـشرة    قبل سن  مولودزاده جلرائم ارتكبها  
 .ن أن اجلرائم مشلت تلك اليت ارتكبها عندما كان قاصرالوثائق احملكمة بّي
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وأفــادت تقــارير أن تنفيــذ . األحــداثاجلنــاة القـانون الــدويل علــى تطبيــق عقوبــة اإلعــدام علــى  
 .مع أسرة الضحيةسوِّيت قضية السيد جازي قيل إن ل، وجِّهم قد أُاإلعدام حبق

ســبتمرب /ذلــك، أثــارت املفوضــة الــسامية، أثنــاء زيارهتــا طهــران يف أيلــول  إىل وإضــافة  - ٤٥
، قضية حممد لطيف، الذي حكم عليه باإلعدام بسبب جرمية ارتكبها قبـل بلوغـه سـن                  ٢٠٠٧

 .إىل تسوية هنائيةتوصلتا د لطيف وأسرة الضحية أسرة السيوأفيد الحقا أن . الثامنة عشرة
 

 حقوق املرأة -هاء  
مل تصدق مجهورية إيران اإلسالمية بعد على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز                - ٤٦

 .ضد املرأة
ــر   - ٤٧ ــد تقري ــم املتح    ويفي ــامج األم ــصادر عــن برن ــشرية ال ــة الب ـــالتنمي ــرة  ـــ ــائي لفت دة اإلمن

املدروسـة   ١٧٧بني البلدان الــ      ٩٤حتتل املرتبة   مجهورية إيران اإلسالمية    ن  أ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 وال يزال هناك تفـاوت      .متكني املرأة  على مقياس    ٨٧استنادا إىل دليل التنمية اجلنسانية واملرتبة       

اإلدارة والتخطـيط يف    هليئـة    افوفقـ . على الصعيد اجلنـساين فيمـا بـني املنـاطق اجلغرافيـة يف البلـد              
 إىل درجــة ملحوظــة مقارنــة  مــنخفضة إيــران اإلســالمية، فــإن دليــل التنميــة اجلنــسانيمجهوريــة

 . يف بعض املقاطعات مثل سيستان بلوشستان وهرمزكان وزجنانباملعدل الوطين 
إجنــازات هامــة علــى صــعيد تعلــيم املــرأة حققــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية وأفيــد أن  - ٤٨

وحيتمـل  . س فيما يتعلق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   ، وهي سنة األسا  ١٩٩٠وصحتها منذ عام    
فيــات ختفــيض و( ٤، واهلــدف )تعمــيم التعلــيم االبتــدائي( ٢اهلــدف املعــايري يف إطــار أن حتقــق 
فعلـى سـبيل املثـال،     . مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ) األمحتـسني صـحة     ( ٥واهلدف  ) األطفال
 عامـاً،   ٢٤ إىل   ١٥معدل حمو األمية لدى النساء مقارنة بالرجـال، يف الفئـة العمريـة مـن                ارتفع  

بصورة ملحوظـة معـدل التحـاق البنـات بـالتعليم          زاد  و.  يف املائة  ٩٨,٦ يف املائة إىل     ٨٧,٩من  
 يف املائـة، وباتـت الطالبـات        ٩٤,٣ يف املائـة إىل      ٧٩,٢االبتدائي والثانوي والتعلـيم العـايل مـن         

اخلـدمات الـصحية،    وأصـبحت االسـتفادة مـن       .  يف املائة من جمموع طلبة الكليات      ٦٤ن  شكلي
آنفـا، فقـد اخنفـضت أيـضاً معـدالت          ذكـره   كمـا ورد    و. عامـة تقريبـا   مبا فيها الصحة اإلجنابية،     

 .ا حادااخنفاضالرضع األطفال وفيات النفساوات و
ــة إيــ     - ٤٩ ــدة، تواجــه مجهوري ــالرغم مــن هــذه اإلجنــازات اجلي ران اإلســالمية عــدداً مــن  وب

فقـانون العقوبـات والقـانون      . التحديات يف جمال التكافؤ واملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            
ــة حتتــاج إلصــالح عاجــل    ــان علــى أحكــام متييزي ــاين٣٠ويف . املــدين حيتوي ــوفمرب / تــشرين الث ن

قلقهـا بـشأن أحكـام       وعواقبـه ، أبدت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة وأسـبابه            ٢٠٠٧
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ــرة ”يف  ــة األسـ ــانون محايـ ــم ( “مـــشروع قـ ــؤرخ ، ٣٦٧٨٠/٦٨٣٥٧رقـ ــوز٢٢املـ ــه / متـ يوليـ
مـشروع  وسيـصّعب  .  يف إطـار األسـرة  احاليـ هبـا  ، ُيـزعم أهنا هتضم حقوقاً تتمتع املرأة  )٢٠٠٧

القانون بصورة خاصة حصول املرأة على الطالق، حيث سيتعني عليها إثبـات اسـتحالة حتقيـق                
وأحكـام   بوساطة مراكز اإلرشاد األسـري املؤلفـة مـن خـرباء يف الدراسـات والقـوانني                  مصاحلة

 ).٢٢٦ إىل ٢١٤من  الفقرات ،A/HRC/7/6/Add.1(ة املتعلقة باألسرة الشريعة اإلسالمي
ــة واختــذت يف  - ٥٠ ــدة   اآلون ــة  إلاألخــرية بعــض اخلطــوات الواع ــوانني التمييزي . صــالح الق

قيمـة  ) وأوصـاله (احلوادث وحـاالت الوفـاة تعطـي حليـاة الرجـل            عن  ) الدية(التعويض  فأحكام  
 واقتــرح اوقــد اســتعرض الربملــان هــذا األمــر مــؤخر). وأوصــاهلا(هــي ضــعف قيمــة حيــاة املــرأة 

كمــا اســتعرض الربملــان القــانون املعــين . احلــاالتهــذه تــشريعاً يقــر مبــنح املــرأة القيمــة ذاهتــا يف 
حـصة  ”نون، حيق للمرأة عند وفاة زوجها احلـصول علـى          فبموجب القا . مبرياث املرأة املتزوجة  

ملكية األراضي مباشـرة إىل أطفـال       تؤول   اليت ال تشمل املمتلكات العقارية، يف حني         “الزوجة
 عن ذلـك، حيـصل األطفـال مـن الـذكور علـى ضـعف مـا حتـصل عليـه                      الوفض. الزوج ووالديه 

مبقاومــة الوضــع لكنــه اصــطدم هــذا  ملعاجلــة ا جديــداالربملانيــات تــشريعوقــد اقترحــت . اإلنــاث
ــدين  ــادرات مثــل ومــع أن هــذين القــانونني مل يقــرا بعــد، فــإن   . العديــد مــن علمــاء ال هــذه املب

التــشريعية تعــد خطــوات إجيابيــة، وخــصوصاً بــالنظر إىل مــا يرافقهــا مــن نقــاش وحــوار عــامني  
ية الـيت تتـيح للمـرأة       وتشري الـسلطات اإليرانيـة أيـضاً إىل الـتغريات التـشريع           . بشأن حقوق املرأة  

 .حق حضانة أوالدهاوتعطي لألم إمكانية احلصول على طالق بطلب منها 
يف العمــل املــأجور خــارج نطــاق القطــاع الزراعــي،  مــشاركة حمــدودة املــرأة وتــشارك  - ٥١
يف  يف املائــة، ممــا يعــين أن التقــدم الــذي أحــرز يف الفتــرة األخــرية ١٦بنــسبة مــشاركتها قــدر تو

جلنــة وقــد أعربــت . قابلــه بعــد زيــادة يف املــشاركة االقتــصادية للنــساء تإلنــاث مل اجمــال تعلــيم 
يف سـوق العمـل،     النـساء   اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة عـن قلقهـا إزاء ضـعف مـشاركة                 

ــة  ــوهلفـــرص وخـــصوصاً إزاء حمدوديـ ــة   نوصـ ــا وارتفـــاع معـــدل البطالـ يف  إىل املناصـــب العليـ
 مــن القــانون ١١١٧شــارت اللجنــة إىل أنــه مــا مل تلــغ املــادة   ذلــك، أوإضــافة إىل . أوســاطهن

 يف ءوال يتجــاوز متثيــل النــسا . املــدين، فــإن األثــر الــسليب علــى فــرص عمــل النــساء سيتواصــل   
ومراكـز اختـاذ القـرارات    اإلداريـة  يف املناصـب  تهن  يف املائة، كما أن مشارك٤,١الربملان نسبة  

الثقافيـة والقوالـب النمطيـة       - احلـواجز االجتماعيـة   فـإن   عـالوة علـى ذلـك،       و. ال تزال حمدودة  
 .املوقف األبوي السائد يف اجملتمعتعزز اجلنسانية يف املناهج املدرسية ووسائط اإلعالم 

فخالل الزيارة اليت قامـت هبـا املقـررة         . اأيضعلى نطاق واسع    اجلنساين  وينتشر العنف    - ٥٢
 كـــانون ٢٩يف الفتـــرة مـــن  إىل البلـــد اقبـــهوعواخلاصـــة املعنيـــة بـــالعنف ضـــد املـــرأة وأســـبابه  
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، الحظــت املقــررة أن العنــف ضــد املــرأة يف مجهوريــة ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٦ينــاير إىل /الثــاين
إيران اإلسالمية يعزى بصورة رئيـسية إىل أوجـه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني الـيت تـدميها القـيم                 

 ).E/CN.4/2006/61/Add.3(ضد املرأة األبوية والقوانني واإلجراءات التمييزية 
عن القلق إزاء تزايـد محـالت الـبطش حبركـة حقـوق املـرأة يف مجهوريـة إيـران          وأعرب   - ٥٣

وتصف احلكومة اإليرانية أحياناً النـشاط الـداعم حلقـوق املـرأة            .  اإلسالمية خالل العام املاضي   
ــدات   ــه مــرتبط بتهدي ــة بأن ــةأمني ــرددت معلومــات عــن    . خارجي ــال، ت تعــرض فعلــى ســبيل املث

ويف . الـسلطات علـى أيـدي      لالعتقـال والتخويـف      “املليـون توقيـع   ”املنظمني الرئيسيني حلملـة     
، أعربــت مفوضــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان علنــاً عــن قلقهــا إزاء ٢٠٠٧مــارس /آذار ٦

. اإلسـالمية يف طهـران    الثورية   ناشطة أثناء جتمع سلمي أمام احملكمة        ٣١اعتقال ما ال يقل عن      
 عـن   هايعـدة مكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة قلقهـم إزاء اعتقـال مـدافع                   وأبدى  

 يف العديد مـن املناسـبات خـالل الـسنوات األخـرية             م وإساءة معاملته  محقوق املرأة واحتجازه  
كمــا أشــارت املقــررة ). A/HRC/7/28/Add.1 و A/HRC/7/6/Add.1 انظــر علــى ســبيل املثــال(

ــالعنف ضــ   ــة ب ــرأة وأســبابه  اخلاصــة املعني ــهد امل ــساء    وعواقب ــال ن ــق إىل تكــرر حــاالت اعتق  بقل
 .الرتدائهن علناً أغطية رأس ال تغطي كامل الشعر أو معاطف ضيقة

 
 حقوق األقليات -واو  

دين الدولة، ولكنه يتضمن مادتني هـامتني       هو  اإلسالم  أن  ينص الدستور صراحة على      - ٥٤
شـتية واليهوديـة    دراال تعتـرف إال بـاإليرانيني املنـتمني للز         ١٣فاملـادة   . تتعلقان باألقليات الدينية  

 ، يف حـدود القـانون  ،واملسيحية كأقليات دينية، حيـق هلـم ممارسـة شـعائرهم وطقوسـهم الدينيـة           
ومتـنح  . التعلـيم الـديين   أمـور   الشخـصية و  الـشؤون    ملا تنص عليه شرائعهم يف جمال        اوالعمل وفق 

، بشرط االمتناع عن التآمر أو القيام بأنشطة ضـد اإلسـالم             أيضاً محاية لغري املسلمني    ١٤املادة  
 .ومجهورية إيران اإلسالمية

ــرد تقــارير   - ٥٥ ــزال ت ــة لالحتجــاز التعــسفي    عــن وال ت تعــرض أعــضاء مــن الطائفــة البهائي
عمـل  المـن احلـصول علـى       بدون وجـه حـق وملـصادرة أمالكهـم وتـدمريها، ومينعـون              لسجن  لو
أفيـد حبـدوث زيـادة      و. ومن االلتحاق مبؤسـسات التعلـيم العـايل       االستحقاقات احلكومية   على  و
تـستهدف البـهائيني ومـساكنهم وحمـاهلم ومـزارعهم ومقـابرهم يف             الـيت   عنف  الأعمال  يف  برية  ك

 .كما أبلغ عن عدة حاالت تعذيب أو إساءة معاملة أثناء االحتجاز. مجيع أحناء البلد
 البـهائيني مـع      طائفـة  مـرارا قـضية   ت اخلاصـة    املكلفون بواليات مبوجب اإلجـراءا    وأثار   - ٥٦

 حبرية الـدين أو املعتقـد،       ة املعني ة اخلاص ةاملقرر و ٢٠٠٦ هيوني/منذ حزيران ف. يرانيةالسلطات اإل 
 اخلــبري املــستقل املعــين بقــضايا األقليــات، والفريــق العامــل املعــين مبــسألة االحتجــاز التعــسفي    و
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  كــانواهنــمإ قيــلائفــة البهائيــة يف مدينــة شــرياز  مــن أفــراد الط٥٤ اعتقــال مــسألة مــرارا يــثريون
ــسان٢٤يف و.  اجملتمــعةمــخديف طني رمنخــ ــل / ني ــضا ٢٠٠٧أبري ــأي  ة اخلاصــة املقــررت، أعرب
لالضطهاد والـتحقري    من أن الطالب البهائيني يتعرضون       ا حبرية الدين أو املعتقد عن قلقه      ةاملعني
 الـيت  مـديري املـدارس  علـى أيـدي     وم  مدرسـيه  من أشكال إساءة املعاملة من جانب         ذلك وغري

 تعرضـوا   دينـهم مث  ب فيـ عرت ال أجـربوا علـى    نيالطـالب البـهائي   هـؤالء   زعم أن   يُـ و. يدرسون فيها 
.  دون سـابق إنـذار مـن املدرسـة         ،يف بعـض احلـاالت    وطـردوا   ددوا بالطرد،   هانة وهُ اإل و للسب

 حادثـة مـن     ١٥٠و   حنـ  اء عـن وقـوع    بـ ، وردت أن  ٢٠٠٧فربايـر   /شباطويناير  /يف كانون الثاين  و
وعـالوة علـى ذلـك،    . معقيـدهت هنم طردوا بـسبب  بأكثري من هؤالء الطالب أُبلغ  و. هذا القبيل 

تقـدم    مل حيرز أي   هنأىل  إنة خرباء منظمة العمل الدولية      جل ت، خلص ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران و
بـالتمييز   لقـة  املتع منظمـة العمـل الدوليـة     اتفاقيـة   يف تعديل أو إلغاء التشريعات اليت تتعـارض مـع           

ــة واملهــن( ــة أيــضا عــن قلقهــا ا  . ١٩٥٨لعــام ) العمال ستمر إزاء التمييــز ضــد ملــوأعربــت اللجن
. املعتـرف هبـا   املعتـرف هبـا وغـري     األقليـات الدينيـة واألقليـات العرقيـة        إىل نومـ الـذين ينت  فراد  األ

 .اخلطورة شديدةيشكل مسألة زال يوالحظت اللجنة أن التمييز ضد البهائيني ال 
 من قيـادة الطائفـة البهائيـة يف         دافرأن ستة أ  بتقارير  ، أفادت   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٨ويف   - ٥٧

مـارس  / آذار ٥ مـشهد منـذ       مدينـة  يفسـريا    حمتجزاعضو سابع   ظل   و يهم القبض لي ع قأُلالبالد  
ــاويف وقــت الحــق، ك . ٢٠٠٨ ــسامية املفوضــتتب ــة  ة ال ــسلطات اإليراني ــار٢٣ يف ال ــايو / أي م

 مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        يف ضـوء التزامـات      هـذه األنبـاء    معلومات عن حلصول على    ا طلبتل
 أي شـخص     لـضمان عـدم احتجـاز      العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           مبوجب  
  علــى أنيرانيــةوتــصر الــسلطات اإل.  ولــدعم احلــق يف حريــة الــدين أو املعتقــدة تعــسفيبــصورة

 .وميالقاالعتقاالت متت ألسباب تتعلق باألمن 
ــشري  - ٥٨ ــاء وتـــ ــات  أن إىلبعـــــض األنبـــ ــران   مجاعـــ ــة إيـــ ــرى يف مجهوريـــ ــات أخـــ  أقليـــ

علــى ســبيل املثــال،   ف.  مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان    متنوعــةعــرض جملموعــة تت اإلســالمية
ــ رســــلأ األقليــــة العربيــــة يف بتعلــــق تاإلجراءات اخلاصــــة عــــددا مــــن البالغــــات  املعنيــــون بــ

ــتان ــباط ٣ ويف .خوزسـ ــر /شـ ــرب، ٢٠٠٦فربايـ ــاز     عـ ــسألة االحتجـ ــين مبـ ــل املعـ ــق العامـ الفريـ
ــسفي ــرر التع ــبري       واملق ــرأي والتع ــة ال ــة احلــق يف حري ــز ومحاي ــين بتعزي ــا اخلــاص املع  عــن قلقهم

ــ خوزســتان مبقاطعــةهــواز  األقليــة العربيــة يف مدينــة األ  مــنشــخاصأاعتقــال ســبعة  إزاء مي وي
 يرانيـة وأفـراد مـن     مـن اإل   بعـد اشـتباكات بـني قـوات األ         ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ١٢و   ١١
 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام       وّجه،  ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٣١ويف  .  األقلية العربية  هذه

أنبـاء   تلقاها بـشأن     ن قد اكبإجراءات موجزة أو تعسفا االنتباه إىل معلومات         خارج القضاء أو  
 مـن نـشطاء     ٢٢ علـى اإلعـدام   ب احلكـم   قـد تفـضي إىل      حماكمـة سـرية بتـهم      حتدثت عـن إجـراء    
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ــة  ــة العربي ــاين ١٣ويف . األقلي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرة أخــرى    ا، ك٢٠٠٦ن ــرر اخلــاص م ــب املق ت
ــة خبــ  ــسلطات اإليراني ــصادرة يف حــق  اإلعــدامصوص أحكــامال  صاشــخاأل هــؤالء  مــن١٠  ال

 وا مبـا ُنـسب إلـيهم      عترفـ يأهنم تعرضـوا للتعـذيب ل     بـ  الـيت تفيـد      ءانب عن قلقه إزاء األ    اعرب مُ ٢٢ الـ
علـى أن هـذه   يرانيـة  وتـصر الـسلطات اإل  . محـامني قبـل حماكمـاهت    مبل  اصتـ  اال ا فرصـة  ونحمي ومل

 .أنشطة إرهابيةباالعتقاالت متت ألسباب تتعلق 
 عـدد بإرسـال  اإلجـراءات اخلاصـة   قام املكلفون بواليات مبوجب    وباإلضافة إىل ذلك،   - ٥٩

، والطائفـة الكرديـة، والطائفـة       ةالـصوفية املـسلم   بأفراد من طائفـة نعمـة اهللا        تتعلق  من البالغات   
 اوقلــ اعُتقيــل إهنــم، ة املــسيحيوالطائفــة ،ذريــة التركيــة اآلوالطائفــةالبلوشــية،  والطائفــة الــسنية،
 مثـل احلـق يف   ،قـوقهم مطالبـة حب ل لظـاهرات سـلمية  مبتعلـق  تا أهنـ  معز يُـ  وا ألسـباب  ب وعـذِّ  اتعسف

 . الدينيةهمالتحدث بلغتهم وممارسة شعائر
 مسألة حقـوق األقليـات يف مجهوريـة          أيضا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات   تناولت  و - ٦٠

 احلــدود ىدمــ  إزاء عــن قلقهــا،قــوق اإلنــساناملعنيــة حبلجنــة الفقــد عــربت . إيــران اإلســالمية
 قـب اعمأن االرتـداد عـن اإلسـالم    حيـث تالحـظ   عتقـد،   على حرية الدين وامل     املفروضة والقيود

. قـوقهم حبة يف التمتـع     شـديد  صـعوبات    ونواجهـ يث املعترف هبا    ه وأن أتباع الديانات الثال    علي
مـارس ضـد أتبـاع الـديانات غـري           مـدى التمييـز الـذي يُ        إزاء  خـاص  جهالقلق بو ب اللجنة   رعشوت

ــا،   ــرف هب ــهائيني ســيماالاملعت ــذين، الب ــوق ختــضع ال ــود   هم حق ــد لقي ــا يف العه ــصوص عليه  املن
جلنــة القــضاء أعربــت ، ٢٠٠٣ويف عــام . )١٦، الفقــرة CCPR/C/79/Add.25 (ةماصرلــا ةبالغــ

 بعـض األقليـات،     هواجهـ يوجـود متييـز     ب  األنبـاء الـيت تفيـد      على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء      
 يةحكـام التـشريع   األأن بعـض    بـ  من بعـض احلقـوق، و       أفرادها رمحي  يتفيها طائفة البهائيني، ال    مبا
، CERD/C/63/CO/6 ( عرقيـة ودينيـة    اببسـ متحّيـزة أل   متييزية و  ا أحكام  يبدو أهن   الطرف ةدوللل

ن عـــددا كـــبريا أل، أعربـــت جلنـــة حقـــوق الطفــل عـــن قلقهـــا  ٢٠٠٥ويف عـــام . )١٤الفقــرة  
ــة    مــن ــوا يف اجلامع ــهائيني مل يقبل ــالطــالب الب ــديين ببسب ، CRC/C/15/Add.254 ( انتمــائهم ال

 .)٥٩الفقرة 
 كـبرية   أعـدادا استـضاف ث حيـ  ا وسخيارئيسي بلدا  مجهورية إيران اإلسالمية   زالت وال - ٦١

عيـة  امليـون الجـئ أفغـاين طو   وبعـد عـودة حنـو    .  أفغانـستان  تـه  جار  مـن   ال سـيما   ،من الالجـئني  
 مكتـــب شـــؤون األجانـــب نظـــم، ٢٠٠٤ إىل عـــام ٢٠٠٢  املمتـــدة مـــن عـــامخـــالل الفتـــرة

 يف مــا بــني لتــسجيل الالجــئني تنيني شــاملعمليــتوزارة الداخليــة لــ بعاالتــ  األجانــبنيواملهــاجر
تــسجيل الالجـــئني  ل ة عمليــة ثالثــ  نظــم املكتـــب ، ٢٠٠٨يف عــام  و. ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ يمعــا 

 مـن الالجـئني     ٨٥٠ ٠٠٠بة ألكثـر مـن      سـ انلالجـئ امل  اإصـدار بطاقـة     هو اآلن بصدد    األفغان و 
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د نـ الجـئني ع  ل العمل أيضا    تصاريح إصدار من املتوقع    أنهدير بالثناء   ومن اجل . لنياألفغان املسجَّ 
سجلون ال يُـ   أن األطفـال الالجـئني       تفـإن جلنـة حقـوق الطفـل الحظـ         ومـع ذلـك،     . همتسجيل
 األطفــال لني لــدى الــسلطات، وأن تــسجيل    مــسجَّ الوالــدان يف املــدارس إال إذا كــان  حاليــا

 .)املرجع نفسه (الالجئني غري جماين
 

 رية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبريح -زاي  
 عن بـالغ القلـق بـشأن احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي وتكـوين                   أعرب اجملتمع الدويل   - ٦٢

 اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـن قلقهـا إزاء               فقـد أعربـت    .اجلمعيات وحرية الـرأي والتعـبري     
 ٦املــادتني ب ةلــمثَّواملمــدى القيــود املفروضــة علــى حريــة التعــبري والتجمــع وتكــوين اجلمعيــات  

 الـسياسية   والرابطـات نون أنـشطة األحـزاب واجلمعيـات    من قا ١٦املادة  ب من الدستور و   ٢٤ و
 الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        مـن العهـد    ١٩ و   ١٨ خالفا ألحكام املـادتني      هنأت  الحظو. واملهنية

 وافقـ وا ي  مل ن أعـضاء بعـض األحـزاب الـسياسية الـذي           فقد مورس التمييز ضد    ،املدنية والسياسية 
 . الرمسيـة  قـف اولملة  لفـ اوا عـن آراء خم    بـ عرأن   أو الـذي   ي الفكر اإلسالم   فيما تعتقد أنه   السلطات

 علـى   تة قـد فرضـ    صـارم  ا قيـود  أن اإلعـالم و   ط وسـائ  يفأيـضا   شـائعة    الرقابة الذاتيـة     و أن ديبو
 .)١٥، الفقرة CCPR/C/79/Add.25 (ممارسة حرية التجمع وتكوين اجلمعيات

فقـد  . اثلةخماوف مم املكلفون بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة اإلعراب عن        وكرر   - ٦٣
، )E/CN.4/2004/62/Add.2انظـر    (املقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف حريـة الـرأي والتعـبري              أعرب  

يف  رغبــة قويــة عــن، ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠ إىل ٤  دامــت مــنالــيتخــالل زيارتــه 
داخــل الربملــان وعلــى أعلــى املــستويات يف   و اجملتمــع املــدين   يف صــفوف مؤســسات إلصــالحا

شــار أو. ية املؤســس التكــتالت عــدد مــنلــهاقعر، لكــن اإلصــالحات  ذلــك الوقــتيفاحلكومــة 
  تتطــابق مـــع  يف قـــانون الــصحافة وقــانون العقوبـــات ال   املوجــودة ن العديــد مــن القيـــود  أ ىلإ
 القيـود مثـل      دواعي هـذه   والحظ أن .  من العهد  ١٩املادة   من   ٣الفقرة   املمكنة مبوجب  لقيودا

 معايري موضوعية وتعريف واضـح وميكـن أن تـؤدي           تفتقد إىل  “نتقادالا” أو   “إلسالماإهانة  ”
لــى إعــادة النظــر يف  عكمــا حــث الــسلطات اإليرانيــة  . إىل ســوء التفــسري مــن جانــب القــضاة  

د يت حتـ  ألحكـام الـ   لالتشريع الذي حيد من ممارسة حرية الرأي والتعبري وإعطـاء تعريـف أوضـح               
 .من هذا احلق

 خلــاص علــى أن اســتخدام احملــاكم الثوريــة حملاكمــةشــدد املقــرر اوعــالوة علــى ذلــك،  - ٦٤
. له أثر سليب على ممارسة احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري             “الرأي ب اجلرائم ذات الصلة  ” مرتكيب

الحقـني بتهمـة ارتكـاب جـرائم ذات         ملاودعا احلكومة اإليرانية إىل منح العفو جلميـع الـسجناء           
 .الصحافة والرأيب صلة
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 اإلعـالم يف املاضـي      ط علـى وسـائ     املفروضـة  يـدة عـن تـشديد القيـود        متزا أنباء وردتو - ٦٥
ومواقــع لكترونيــة اإل املــدوناتوســائط اإلعــالم املطبوعــة و قــد مشلــت هــذه احلملــة ف. القريــب

 مـدافع معـروف عـن حقـوق اإلنـسان يف             وقـال  .صحفينيكما ُسجن بعـض الـ     شبكة اإلنترنت   
ــبالد  ــةفي صــح٣٠ن حنــو إال مــارس / الفتــرة مــن آذار خــاللدلــبال يف اأوقــف إصــدارها ة وجمل
ــارس /ىل آذارإ ٢٠٠٧ ــه، مــ٢٠٠٨م ــشرق تافيا صــحن بين ــاليومي هاميهــان وال  ، وكــذلكنات
بعض الناشـطني  وُوجهت لـ  .َهفت وتاالشو ي زنَدغيصبحو دونياي تصوير وزانان و مادريس

. روهـا  الـيت حر    نظـرا للمـدونات    القـومي  ألسـباب تتعلـق بـاألمن        اتيف جمال حقوق املرأة اهتام    
 ة إلكترونيـة  مدونـ ١٨ أكثـر مـن       تعـرض   وحده، ٢٠٠٨مايو  /نه، خالل شهر أيار   أ أيضا   وردو

نبـاء   األ  بعـض  فـادت أو. ةغربللل) “ليون توقيع امل”محلة  (تركز على القوانني التمييزية ضد املرأة       
 ظــروف الــيت تعمــل فيهــا يــؤثر ســلبا علــى ال، ممــا علــى الكتــب املفروضــةلرقابــةانــه مت تــشديد أ

، حيــث ويبــدو أن احلكومــة اإليرانيــة تــشجع الرقابــة الذاتيــة صــراحة . ابعة النــشر والكّتــصــنا
قـدرا   لو أن دور النـشر متـارس   وزير الثقافة والتوجيه اإلسالمي قوله       عنعالم   اإل طنقلت وسائ 

 .ىشكوال ت يفحلّأ ملا الرقابة الذاتية من
تنــاقض وجــود  بــسبب ادعقّــمحــق العمــال يف تكــوين نقابــات عماليــة مــستقلة  وغــدا  - ٦٦

 احلـــق يف تكـــوين كفـــلفـــي حـــني أن الدســـتور يف. واضـــح بـــني القـــوانني الوطنيـــة والدســـتور
العمــال  يكتنفهــا اإلهبــام بــشأن تكــوين  مــن قــانون العمــل  ٦ املــادة  فــإناجلمعيــات والتجمــع،

ــاتل ــةنقاب ــة إىل إ دروو.  حــرة عمالي ــاوالت الرامي ــش أن احمل ــن  ءان ــدد م ــة رابطــات العمالال ع ي
ي  وأعمـال العنـف علـى أيـد        االعتقـاالت التعـسفية   ب لـت وبق األجور قـد     بسبب اتإضراب شنو

 .قوات األمن
  

ــة و     - حاء  ــم يف حماكمـ ــن حقهـ ــزين مـ ــان احملتجـ ــدم    حرمـ ــة وعـ ــول القانونيـ ــق األصـ فـ
 حقوقهم احترام

 وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة يف إيــران، علــى النحــو العقوبــاتيــنص الدســتور وقــانون  - ٦٧
ومـع  . أعـاله، علـى طائفـة مـن الـضمانات اإلجرائيـة املتعلقـة بأصـول احملاكمـة القانونيـة                   الوارد  

  اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة   يف املائة مـن الرسـائل الـيت وجهتـها إىل           ٦٥ذلك، فإن ما يربو على      
 بقلقهــا إزاء تتعلــق ٢٠٠٧اجلهــات املــسند إليهــا واليــات مبوجــب اإلجــراءات اخلاصــة يف عــام 

 .ين من حقهم يف حماكمة وفق األصول القانونية وعدم احترام حقوقهمحرمان احملتجز
غيـاب الـضمانات املتعلقـة      قـوق اإلنـسان عـن قلقهـا إزاء          حب كما أعربت اللجنة املعنيـة     - ٦٨

 اسـتيائها مـن عـدم التقيـد هبـذه األصـول،       وأبـدت بأصول احملاكمة القانونية واحملاكمـة العادلـة،       
حملاكمــات ســرا هــي القاعــدة وحيــث  حيــث الرتعــة إىل إجــراء اخاصــة أمــام احملــاكم الثوريــة،  



A/63/459  
 

08-53073 23 
 

، CCPR/C/79/Add.25 (إلعــداد دفاعــه  تتــوفر للمتــهم، علــى مــا يبــدو، إمكانيــة حقيقيــة        ال
 ).١٢ الفقرة

 إىل  ١٥ يف الفتـرة مـن       زيارتهوالحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، خالل         - ٦٩
الــشكليات اإلجرائيــة الــيت متثــل ضــمانة ضــد املعاملــة  ، عــدم التقيــد ب٢٠٠٣فربايــر / شــباط٢٧

ويف جلــسات احملــاكم الثوريــة بــشكل خــاص، يــؤدي تفــسري متــشدد للغايــة للمــادة   . التعــسفية
 على قانون اختيار احملامني إىل طـرد احملـامني        ٣ وللمالحظة   نائية من قانون اإلجراءات اجل    ١٢٨

يـشارك مـشاركة   لفريـق أنّ احملـامي جيـب أن     هـذا ا  وأفـاد . القـضاة االستنـسابية   بناء على سلطة    
فعليــة يف مجيــع مراحــل احملاكمــة وأن احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة جيــب أن يكــون واقعــا  

 وأعربت نقابة احملامني اإليـرانيني عـن قلقهـا إزاء           ).Corr.1 و   E/CN.4/2004/3/Add.2(ملموسا  
اولـة احملامـاة، األمـر الـذي قـد يزيـد            التشريع اجلديد الذي يقيم نظاما موازيا إلصدار رخص مز        

 .من تقويض استقاللية النقابة
 وأشــارت .تمييــزالوتتحمــل النــساء تبعــات القــوانني واملمارســات الــيت تنطــوي علــى     - ٧٠

.  إىل أنّ قواعد اإلثبات متيز ضـد املـرأة         وعواقبهالعنف ضد املرأة وأسبابه     باملقررة اخلاصة املعنية    
علـى سـبيل املثـال، تـساوي شـهادة          ‘‘ العالقات اجلنسية احملظورة  ’’و  ففي جرائم معينة، القتل أ    

عــالوة علــى . املــرأة نــصف شــهادة الرجــل فقــط وجيــب أن تــدعمها شــهادة رجــل لكــي ُتقَبــل 
ذلك، أشارت إىل أنّ العقوبات املفروضة غري متناسـبة مـع خطـورة اجلـرائم املرتكبـة وأنّ هـذه                    

متييز ضد النساء إذ إهنن يتعرضن لعقوبات أقـسى مـن      العقوبات التعسفية كثريا ما تنطوي على       
 ).E/CN.4/2006/61/Add.3(تلك اليت يتعرض هلا الرجال الذين يرتكبون اجلرمية نفسها 

 
التعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان واآلليــات الدوليــة  -خامسا  

 حلقوق اإلنسان
 التابع لألمم املتحدةنظام معاهدات حقوق اإلنسان التعاون مع  -ألف  

إن مجهوريــة إيــران اإلســالمية طــرف يف أربــع معاهــدات كــربى مــن معاهــدات األمــم  - ٧١
ــسان، هــي   ــوق اإلن ــل   : املتحــدة حلق ــوق الطف ــة حق ــا يف  (اتفاقي ــوز١٣صــدقت عليه ــه / مت يولي

ــز  ) ١٩٩٤ ــكال التمييــ ــع أشــ ــة القــــضاء علــــى مجيــ ــا يف ( لعنــــصري اواتفاقيــ صــــدقت عليهــ
والـسياسية والعهـد الـدويل     والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة  ) ١٩٦٨أغسطس /آب ٢٩

يونيــه / حزيــران٢٤صــدقت عليهمــا يف (واالجتماعيــة والثقافيــة  اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية 
وصّدقت أيضا على بعض معاهـدات أخـرى ذات صـلة حبقـوق اإلنـسان، مـن بينـها                   ). ١٩٧٥

ــز الالجــئني     ــة مبرك ــة املتعلق ــا   والرب) ١٩٥١(االتفاقي ــا يف  (وتوكــول امللحــق هب صــدقت عليهم
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) ١٩٤٨(واتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا  ) ١٩٧٦يوليـــه /متـــوز ٢٨
ــا يف  ( ــدقت عليهـ ــسطس / آب١٤صـ ــصل    ) ١٩٥٦أغـ ــة الفـ ــع جرميـ ــة لقمـ ــة الدوليـ واالتفاقيـ

اقيـة  االتفو) ١٩٨٥أبريـل  / نيـسان ١٧صـدقت عليهـا يف   ) (١٩٧٣ (واملعاقبـة عليهـا   العنـصري 
) ١٨٢رقـم   (املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واختـاذ إجـراءات فوريـة للقـضاء عليهـا                  

 اتفاقيــة ١٣؛ وصــدقت مجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى ٢٠٠٢مــايو /صــدقت عليهــا يف أيــار(
 ).دولية متعلقة بالعمل

أة مبوجـب   ومل يكن التعاون على أشده بـني مجهوريـة إيـران اإلسـالمية واهليئـات املنـش                 - ٧٢
ــة أو إىل   فهــي مل ترفــع تقــارير إىل  . معاهــدات ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت جلن

واملالحظـات اخلتاميـة الـيت اعتمـدها        . قوق اإلنسان ألكثر مـن عقـد مـن الـزمن          حب  املعنية لجنةال
حيـة  لكـن مـن النا  .  ال تزال، إىل حد بعيـد، بـدون تطبيـق   ١٩٩٣كل من هاتني اهليئتني يف عام  

 وجلنــة القــضاء علــى مجيــع  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠اإلجيابيــة، نظــرت جلنــة حقــوق الطفــل يف عــامي  
 مما أتاح إجـراء حتليـل متعمـق         لبلد،اأحدث تقارير    يف   ٢٠٠٣ يف عام    أشكال التمييز العنصري  

 .ملختلف أشكال التمييز وحلالة حقوق الطفل فيه
 توقيـع املعاهـدات أو التـصديق        وقد اعتـادت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى أن ترفـق              - ٧٣

عليهــا بتحفظــات عامــة اعتربهتــا اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات مــرارا وتكــرارا أحــد أهــم  
 .بعض حقوق اإلنسان اليت حتميها هذه املعاهداتب حتول دون التمتعالعوامل اليت 

 
  اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بواليات مبوجبالتعاون مع  - باء 

 دعـوة مفتوحـة إىل مجيـع        ٢٠٠٢يونيـه   /ية إيران اإلسـالمية يف حزيـران      وجهت مجهور  - ٧٤
واليات مبوجـب اإلجـراءات اخلاصـة، وتـزامن ذلـك مـع وقـف واليـة املمثـل اخلـاص                     ب املكلفني

قــوق حب  املعنيــةلجنــةال الــيت حــددهتا نــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالميةاملعــين حبالــة حقــوق اإل
ة البلــد حــىت اآلن املقــرر اخلــاص املعــين بالــسكن الالئــق   وقــام بزيــار. ١٩٨٤اإلنــسان يف عــام 

كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي مناسـب وبـاحلق يف عـدم التمييـز يف هـذا الـسياق                      
الــعنف ضـد    باملقـررة اخلاصـة الـمعـنيــة       و) E/CN.4/2006/41/Add.2؛ انظـر    ٢٠٠٥يوليه  /متوز(

؛ انظــــــر ٢٠٠٥فربايــــــر /شــــــباط - ينــــــاير/كــــــانون الثــــــاين(املــــــرأة وأســـــــبابه وعواقبــــــه 
E/CN.4/2006/61/Add.3 (   واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين)فربايــر /شــباط

  حريــةواملقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة احلــق يف) E/CN.4/2005/85/Add.2؛ انظـر  ٢٠٠٤
لفريـق العامـل    وا) E/CN.4/2004/62/Add.2انظـر    ؛٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين (الرأي والتعبري   

). Corr.1 و E/CN.4/2004/3/Add.2انظــر  ؛٢٠٠٣فربايــر /شــباط(املعــين باالحتجــاز التعــسفي 
 االختفـاء القـسري أو غـري        الفريـق العامـل املعـين حبـاالت        مـن    ات كـل  على زيـار  مبدئيا  فق  ووو
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املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــانون أو بــإجراءات مــوجزة  والطــوعي 
املقــرر أرســل و.  لكنــها مل تــتم بعــداملقــررة اخلاصــة املعنيــة حبريــة الــدين أو املعتقــد وتعــسفا  أو

طلبـا آخـر    أو تعـسفا    اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القانون أو بـإجراءات مـوجزة             
 لزيـارة البلـد وعـدة طلبـات إضـافية أخـرى مـن هـذا النـوع يف                    ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

وأعربــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبريــة الــدين أو املعتقــد مــن جديــد عــن  . ٢٠٠٨مــارس /آذار
 يف زيـــارة مجهوريـــة إيـــران ٢٠٠٨مـــارس /رغبتـــها يف رســـالة بعثـــت هبـــا بعـــد ذلـــك يف آذار 

وطلب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية       . اإلسالمية
 ومنذئذ وهو يبعث سـنويا برسـائل تذكرييـة      ٢٠٠٥ زيارة البلد يف عام      أو الالإنسانية أو املهينة   

 ٢٠٠٦ واحملامني زيـارة البلـد يف عـام    اخلاص املعين باستقالل القضاةوطلب املقرر   . هبذا الشأن 
وطلب اخلبري املستقل املعـين مبـسائل األقليـات زيـارة البلـد يف              . ٢٠٠٨وكرر طلبه هذا يف عام      

 .٢٠٠٨عام 
مجيع اجلهات املـسند إليهـا واليـات مبوجـب اإلجـراءات اخلاصـة بعثـت بعـدد                 كما أن    - ٧٥

ــران          ــة إي ــسان يف مجهوري ــوق اإلن ــسائل حق ــن م ــة واســعة م ــت طائف ــن الرســائل تناول كــبري م
.  رسـالة مـشتركة    ٤٢ رسـالة مـن أصـلها        ٥٦ مـا جمموعـه      ٢٠٠٧وُوجه يف عام    . )٨(اإلسالمية

 . قضايا١٠وردت السلطات اإليرانية على 
 

 التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان - يمج 
زارت مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف  - ٧٦

 حلضور مؤمتر عقدته بلدان حركة عدم االحنيـاز بـشأن حقـوق اإلنـسان     ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول  
يعي املستوى وحبثـت معهـم   وأثناء زيارهتا هذه، اجتمعت مبمثلني حكوميني رف    . والتنوع الثقايف 

وحقـوق  ) خاصـة إعـدام األحـداث   ( قلقها من بينـها عقوبـة اإلعـدام       طائفة من املسائل اليت تثري    
وأثناء هـذه املباحثـات، أعربـت الـسلطات اإليرانيـة عـن رغبتـها يف أن يقـوم تعـاون بـني                       . املرأة

ا اجلهـاز املـذكور،     ويف وقت الحق، وبناء على دعوة وجههـ       . املفوضية وجهاز القضاء اإليراين   
__________ 

طــاق القــانون أو بــإجراءات  املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج ن  وحــده، أرســل ٢٠٠٧يف عــام  )٨( 
ــران اإلســالمية ٢٠  أو تعــسفامــوجزة ــة إي امــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي   والفريــق الع؛ رســالة إىل مجهوري

قـرر اخلـاص املعـين     امل رسـالة؛ و   ٢٠واملقرر اخلاص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف الـرأي والتعـبري                رسالة؛   ١٧
رر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة               رسائل؛ واملق  ٧ واحملامني   باستقالل القضاة 

واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين رسـالة واحـدة؛     رسالة؛   ٢٤القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
معـنيــة  املقـررة اخلاصـة الـ   رسـالة؛ و ٢٣واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان           

رسـائل؛   ٣ملعنيـة حبريـة الـدين أو املعتقـد           رسائل؛ واملقـررة اخلاصـة ا      ١٠بالـعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبه      
 .واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم رسالة واحدة
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 الستكـشاف جمـاالت   ٢٠٠٨مايو  /قامت بعثة تقييم فنية تابعة للمفوضية بزيارة طهران يف أيار         
وكخطـوة أوىل، اقترحـت املفوضـية علـى الـسلطات أن تقبـل مجهوريـة إيـران                  . التعاون املمكنة 

ــا   ــوم هبـ ــارة يقـ ــامني قبـــل   املاإلســـالمية زيـ ــتقالل القـــضاة واحملـ ــة قـــرر اخلـــاص املعـــين باسـ هنايـ
 .٢٠٠٩ عام
وتوسطت املفوضة السامية لـدى الـسلطات اإليرانيـة بـشأن عـدد مـن حـاالت حقـوق           - ٧٧

ومشـل ذلـك حـاالت هلـا     . عامـة اإلنسان عرب إيفاد ممثلني عنها وتوجيه رسائل وإصـدار بيانـات           
سانية  وإعدام األحداث واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـ         التجمععالقة حبقوق املرأة وحرية     

 . سيما القتل بالرجم باحلجارة، وحرية الدين وحقوق األقليات أو املهينة، وال
 
 االستنتاجات - سادسا 

يشار يف هذا التقريـر إىل العديـد مـن اجملـاالت الـيت ال تـزال تـدعو إىل القلـق علـى             - ٧٨
ة مستوى حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسـالمية إىل جانـب بعـض اخلطـوات اإلجيابيـ                

 بعـض  وتقييـد اليت اختذهتا السلطات اإليرانية لوضع حد للقوانني اليت تنطوي على التمييـز          
ويــشجع األمــني العــام حكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى  . جوانــب عقوبــة اإلعــدام

معاجلــة جوانــب القلــق الــيت ُســلط عليهــا الــضوء يف هــذا التقريــر وعلــى مواصــلة تعــديل     
 اجلديــد والقــوانني املتعلقــة بقــضاء األحــداث،  قــانون العقوبــاتالقــوانني الوطنيــة، خباصــة 

وذلك لكفالة تقيدها باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان واحليلولة دون ممارسات التمييز ضد            
ويالحـظ األمـني العـام اإلجنـازات        .  والدينية وغريهـا مـن األقليـات       العرقيةاملرأة واألقليات   

مية قياسا بالعديد من املؤشرات، ويشجع احلكومة علـى         اليت حققتها مجهورية إيران اإلسال    
ــاحلقوق االقتــصادية       ــاطق مــن حيــث التمتــع ب مواصــلة تقلــيص التفــاوت املوجــود بــني املن

 .واالجتماعية والثقافية، إىل جانب التمييز ضد املرأة واألقليات
ية يرحــب األمــني العــام بــاخلطوات الــيت اختــذهتا حكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالم     - ٧٩

مؤخرا الستكشاف سبل التعاون مع األمم املتحـدة، خباصـة مفوضـية حقـوق اإلنـسان، يف                 
ــضاء    ــسان وإصــالح الق ــوق اإلن ــى     . جمــايل حق ــصديق عل ــى الت ــة عل ــشجع احلكوم ــو ي وه

املعاهــدات الدوليــة الرئيــسية املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، خباصــة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  
ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة   واتفاقاملرأة أشكال التمييز ضد  
أو املهينة، وعلى سـحب التحفظـات العامـة الـيت أبـدهتا لـدى توقيـع         القاسية أو الالإنسانية

معاهدات خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنسان والتصديق عليها، على غرار ما أوصت بـه اهليئـات    
أن تنجــز مجهوريــة إيــران  ن أملــه يف وأعــرب األمــني العــام عــ . املنــشأة مبوجــب معاهــدات 

اإلسالمية التقارير الدورية اليت جيب أن تقدمها مبوجب هيئات حقـوق اإلنـسان وتـأخرت               
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قوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوق االقتـصادية         حب  املعنية لجنةالسيما إىل    طويال عن تقدميها، وال   
حترزه يف جمـال الوفـاء      ، ليتسىن إجراء استعراض منتظم للتقدم الذي        واالجتماعية والثقافية 
ويرحب األمني العام بالـدعوة املفتوحـة الـيت وجهتـها احلكومـة إىل      . بواجباهتا يف هذا اجملال  

اجلهات التابعة جمللس حقوق اإلنسان املـسند إليهـا واليـات مبوجـب اإلجـراءات اخلاصـة،                 
ء تقيـيم   ويشجع احلكومة على تيسري زيارات هذه اجلهات إىل البلد بغية متكينها مـن إجـرا              

 .أكثر مشوال
 


