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 اإلنسان حقوق جملس
 األربعون الدورة
 2019 آذار/مارس 22 - شباط/فرباير 25
 األعمال جدول من 4 البند

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 ميةاإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالحالة حقوق   
  *يةتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالم  

 موجز  
م   جزأين. من يتألف وهو ،٣٧/٣0 اإلنسان حقوق جملس بقرار عملا  التقرير هذا يُقدَّ
موجة االحتجاجات يف  املقرر اخلاص الطريقة اليت تعكس هبا يف اجلزء األول، يبّي  

مجهورية إيران اإلسلمية املظامل القائمة منذ أمد طويل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان. ورغم أن 
تعديل قانون االجتار ابملخدرات أدَّى إىل تراجع يف حاالت اإلعدام، فقدد اادت التددد ت 

اجلددزاءات فدر   االقتصدادية املتناميدة مدن حددظ املظدامل، الديت لعلهدا اشدتدت يف أعقدا  إعدادظ
ناس االنفرادية . وأُعر  عن االستياء عن طريق تنظيم احتجاجات خمتلفة لفئات متنوعة من ال

يف مجيددع أءددداء البلدددد. واعتمدددت ااكومدددة بعدددة التدددابي الراميدددة إىل التصدددد  للتددددد ت 
االقتصددادية، بيددد أن االعتقدداالت الدديت اسددتهدفمل افددامي واملدددافعي عددن حقددوق اإلنسدددان 

ظ من جانب الدولة.وا  لنشطاء العماليي تشي إىل ردود متزايدظ ااِدَّ
 املقرر اخلاص استمرار حاالت إعدام األطفال اجلاءي يف مجهورية ويف اجلزء الثاين، يبّي  

إيران اإلسلمية على مدى عقود من الزمن، فيما يشكل انتهاكاا لللتزامات الدولية للبلد يف جمال 
سنوات، وعلى  9ااكم ابإلعدام على الفتيات ما أن يبلغن من العمر  إذ جيواحقوق اإلنسان. 

طفلا على األقل من  ٣٣، ُأعدم 201٣منذ عام سنة. و  15الفتيان ما أن يبلغوا من العمر 
ناحية  األطفال اجلاءي رغم التعديلت املدخلة على قانون العقوابت واجلهود املبذولة من ال

. ويقّدم املقرر اخلاص عدداا من التوصيات افددظ األهداف إىل ت اإلعدامالعملية للدد من حاال
  الربملان والسلطة القضائية من أجل وضع حّد ااالت اإلعدام هذه.

__________ 
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 مقدمة -أوالا  
م هذا التقرير عملا بقرار جملس حقوق اإلنسان  -1 ين.٣٧/٣0يُقدَّ  ، وهو يتألف من جزأ

الشددواغل امللدددة يف جمددال حقددوق اإلنسددان يف مجهوريددة إيددران  مددناا ويتضددمن اجلددزء األول عدددد
تقل  اإلسلمية. ويتناول اجلزء الثاين حاالت إعدام أشخاص كانوا ال يزالون أطفاالا )أشخاص 

عند االرتكا  املزعوم للجرائم ذات الصلة )يُشار إليهم فيما بعد ابسم  (1)عاماا  1٨أعمارهم عن 
 لد.يف الب (2)"األطفال اجلاءي"

، منددذ اإلسدلمية إيدران مجهوريددة يف اإلنسدان حقدوق حبالدة املعددي اخلداص املقدرروالتقدى  -2
ابلعديددد مددن ضددددا  االنتهاكددات املزعومددة وأقددار  الضددددا ، واملدددافعي عددن حقدددوق  تعييندده،

اإلنسددان وافددامي، و ثلددا منظمددات اينتمددع املددددين، اددا يف ذلددة يف أملانيددا واململكددة املتدددددظ 
يطانيدا العظمدى وأيرلندددا الشدمالية. وسددافر املقدرر اخلدداص إىل جنيدف ونيويددوره لتقدد  تقريددره لرب 

إىل اجلمعيدددة العامدددة. وخدددلل ا راتددده، التقدددى امثلدددا البعثدددة الدائمدددة جلمهوريدددة إيدددران  (٣)األخددي
ة اإلسدلمية لددى األمدم املتدددظ وغديهم مدن افداورين. واسدتعر  املقدرر اخلداص التقدارير اخلطيد

واملعلومات الواردظ، والبيداتت والتقدارير ااكوميدة، والتشدريعات والتقدارير اإلعلميدة، والتقدارير 
املقدمدة مدن ايليدات الدوليددة اقدوق اإلنسدان. وأرسدلمل ااكومددة تعليقدات علدى تقدارير املقددرر 

ملعلومات اخلاص. ويوجه املقرر اخلاص شكره إىل مجيع افاورين واملسؤولي على تعاوهنم وعلى ا
 اليت قدموها. 

بلغددددداا يف إطددددار اإلجددددراءات اخلاصدددددة ينلددددس حقدددددوق  14، أُصدددددر 201٨ويف عددددام  -٣
منهددا. ومدن أجددل مواصدلة التعدداون، يكدرر املقددرر  ٣علدى  ااكومددة مدناإلنسدان، ووردت ردود 
  .رظ إىل مجهورية إيران اإلسلميةاخلاص طلبه إجراء ا 

  اإلنسان حقوق حالة -اثنياا  
تسم ااالة الراهنة اقوق اإلنسان بطريقة تعامل ااكومة مع التدد ت االقتصادية ت -4

وقد املتزايدظ، واجلزاءات املفروضة، والشواغل القائمة منذ أمد طويل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان. 
وكددانون  201٧االحتجاجدات الواسددعة النطداق الديت نُظمددمل يف كدانون األول/ديسدمرب حتولدمل 

إىل احتجاجات ذات دوافع خمتلفة، تتعلق مثلا برتاجع مستو ت املعيشة،  201٨ر الثاين/يناي
وارتفدا  معددل التضدخم، وسدوء التخصديص املتصدوَّر لامدوال العامدة، وحداالت التدأخي يف دفددع 
ءات  املرتبات، والصعوابت يف ااصول على املياه، يف مجلة مسائل. وأسفرت إعادظ فر  اجلزا

 . عن تصاعد التوترات

__________ 

أوصمل جلنة حقوق الطفل دوماا أبن تعتمد الدول التعديلت القانونية اللامة لوضدع تعريدف للطفدل ابعتبداره أ   (1)
 .2٨، الفقرظ CRC/C/IRN/CO/3-4العمر. انظر شخص ما دون الثامنة عشرظ من 

( للجندة حقدوق الطفدل بشدأن حقدوق الطفدل يف 200٧)10مدا ورد يف التعليدق العدام رقدم  يتفق هذا املصطلح مدع (2)
 عدالة األحداث.

 .A/73/398انظر  (٣)
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مة يف  -5 ويشعر املقرر اخلاص ابلقلق إااء اإلشارات اليت تدل على درجة متزايدظ من الصرا
التعامل مع االحتجاجات، يف ظل ارتكا  انتهاكاٍت بشكل منطا للدق يف ااياظ، وااق يف 
اارية، وااق يف حماكمة عادلة. وهناه عدد متزايد من املدافعي عن حقوق اإلنسان وافامي 

لصدفيي والنشطاء العماليي الذين يتعرضون للعتقال أو املضايقة. ووصف رئديس اجلهداا وا
القضائا االحتجاجات علناا أبهنا "حترية على العصيان" يُراد به "جّر الناس إىل الشوار  قصد 

 .(4)النيل من أسس اجلمهورية اإلسلمية نفسها"

  احلياة يف احلق -ألف 
يشعر ابلقلق إااء استخدام عقوبة اإلعدام على نطاق واسع، على  ال يزال املقرر اخلاص -٦

الرغم من التطورات اإلجيابية املسدتجدظ. ففدا الفدرتظ املمتددظ مدن كدانون الثاين/ينداير إىل تشدرين 
شخصاا للفرتظ  4٣٧أشخاص، مقارنةا بد  20٧أفادت تقارير عن إعدام  201٨األول/أكتوبر 
رتاجع تجم إىل حد كبي عن تعديل قانون االجتار ابملخدرات وهذا ال .(5)201٧نفسها من عام 

ئم 201٧يف تشرين الثاين/نوفمرب  م املتصلة جبرا ، األمر الذ  أدى إىل اخنفا  حاالت اإلعدا
املخدرات. ونتيجةا لذلة، عُّدلمل العقوابت املفروضة على جرائم خمدرات معينة أبثر رجعا، إذ 

غة حتولمل من عقوبة اإلعدام أو السج بال  ٣0ن مدى ااياظ إىل املدظ القصوى لعقوبة السجن ال
إلعدام. وبعد اعتماد التعديل، ابكما رُفعمل كمية املخدرات اللامة للدكم على شخص اا.  عام

ُكلددف اجلهددداا القضددائا اراجعدددة حددداالت األشددخاص الدددذين سدددبق أن ُحكددم علددديهم ابإلعددددام 
ية يف الرتكاهبم جرائم تتعلق ابملخدرات. وكان من ال صعب تقييم عملية املراجعة النعدام الشفاف

، أعلن تئب رئيس اللجنة 201٨حاالت فر  عقوبة اإلعدام، ولكن يف تشرين األول/أكتوبر 
القضائية التابعة للجمعية االستشارية اإلسلمية، حسب ما أفادت به تقارير، أن أحكام اإلعدام 

توافر ومع ذلة .(٦)شخص قد ُخففمل 15 000الصادرظ حبق  ، ال تزال الشواغل قائمة بشأن 
ئج املراجعة، لاملساعدظ القانونية  تا لمؤهلي للخضو  لعملية املراجعة، وانعدام فرص الطعن يف ن

 واإلبقاء على عقوبة اإلعدام اإللزامية على بعة اجلرائم املتعلقة ابملخدرات. 
الددو  اخلداص اباقدوق  مدن العهدد ٦ومثة خماوف أخرى ال تزال قائمة. فوفقداا للمدادظ  -٧

املدنية والسياسية الذ  صدقمل عليه مجهورية إيران اإلسلمية، ينبغا للدول األطراف اليت مل تُلِغ 
بعد عقوبة اإلعدام أال تفر  هذه العقوبة إال على "أشد اجلرائم خطورظ"، وهو مصطلح يقتصر 

إيران اإلسلمية ال تزال تطبق عقوبة بيد أن مجهورية  .(٧)على اجلرائم املنطوية على القتل املتعمد
اإلعدام على العديد من األفعال اليت ال تنطو  على القتل املتعمد. وأثيت شواغل عقب إنشاء 

فاكمدددة "اجلددددرائم االقتصدددادية" الددديت يعاق دددب عليهددددا  201٨افددداكم اخلاصدددة يف آ /أغسدددطس 
 ابإلعدام. 

ني ابرتكا  ويتعلق أحد الشواغل األخرى القائمة منذ أمد  -٨ طويل إبعدام األفراد املدا
ويف هذه اااالت، تتوافر ألقر  أقرابء الضدية  )اجلزاء ابملثل(. القصاصالقتل العمد يف سياق 

__________ 

 .www.mizanonline.com/fa/news/472402 انظر (4)
 ./https://iranhr.net/en/articles/3514 انظر (5)
 .http://kerman.farsnews.com/news/13970725000810 انظر (٦)
 ( بشأن ااق يف ااياظ. 201٨)٣٦ملعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة ا انظر (٧)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.mizanonline.com/fa/news/472402
https://iranhr.net/en/articles/3514/
http://kerman.farsnews.com/news/13970725000810
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االت متثددل وكانددمل هددذه اادديف شددكل عقوبددة اإلعدددام. االنتقددام ابملثددل املطلددق  إمكانيددة تطبيددق
والبدديل لدذلة هدو  .(٨)201٨يف عدام  يقر  من ثلثة أراب  عمليات اإلعدام املبلغ عنهدا ما

أو دون  ةالديّدتوافر اإلمكانية ألقر  أقرابء الضدية من أجل العفو عن املدعى عليه مع قبدول 
عقوبة إلزامية. وال ميكن النظر يف هذا السياق يف عوامل التخفيف من  القصاصقبوهلا. ويستتبع 

  قبيل سن مرتكب اجلرم، أو طابع اجلرمية أو ملبساهتا.
، الحد  املقدرر اخلدداص املعدي آندذاه حبدداالت اإلعددام خدار  القضدداء 200٦ويف عدام  -9
قاذ األرواح من اا، إبجراءات موجزظ أو تعسف أو ن يف مجلة أمور، أن الديّة وإن كانمل تسهم يف إ

حيث جتنيب حاالت اإلعدام، فإهنا ميكن أن تنتهة ضماتت عدم التمييز، ألن طلب دفعها 
كما ينص قانون العقوابت على أن   .(9)يز ضد الذين ال يستطيعون شراء حريتهمينطو  على متي

اليت تُعطى نتيجةا لقتل رجل. ابإلضافة إىل  الديّةالديّة اليت تُعطى نتيجةا لقتل امرأظ تبلغ نصف 
تل  الديّةو القصاصذلة، ورغم تعديل القانون اإليراين لتدقيق املساواظ يف تطبيق عقوبة  على ق

فإن هذه املساواظ ال تسر  على اجلماعات غي ، ي واألقليات الدينية املعرتف هبا دستور ا املسلم
املعدرتف هبدا. عدلوظ علدى ذلدة، يدؤد  عددم مدنح العفدو مقابدل الديّدة إىل انتهاكدات للدددق يف 

 . (10)الدولة أو التماس ختفيف العقوبة التماس العفو من
ثنية والدينية تشكل نسبة مئوية كبيظ بشكل مفرط وتشي التقارير إىل أن األقليات اإل -10

يف جنداح افكدوم اا الكثيون منهم أيضد وهناه .(11) َّن تُدند فَّذ حبقهم عقوبة اإلعدام أو السجن
علديهم ابإلعددام. وأُثديت شدواغل، علدى سدبيل املثددال، إااء حالدة هدايدة عبدد م بدور، وهدو مددن 

كمة العليا حكم اإلعدام الصادر حبقه بناءا على مراجعتها اإليرانيي األكراد، بعد أن أيدت اف
ناء 201٨الثانية للدكم يف تشرين األول/أكتوبر  ث تعذيب أ ، يف ظل ورود تقارير عن تعرضه لل

 االحتجاا وحرمانه من إمكانية االستعانة ادام من اختياره. 
، 201٨أيلول/سبتمرب  22وانتُهة ااق يف ااياظ من جانب جهات من غي الدول. ففا   -11

شخصاا على األقل، وإصابة عدد كبي  24أّدى هجوم موجه ضد عر  عسكر  يف األهواا إىل وفاظ 
 يف مدينة 201٨وأّدى هجوم آخر يف كانون األول/ديسمرب  .(12)من األشخاص ايخرين جبراح

يعر  املقرر و  .(1٣)إىل وفاظ شخصي ووقو  الكثي من اإلصاابت جبراح، حسب التقارير جاهبار
 ويددين اخلاص عن أحّر تعاايده للضددا  وأسدرهم، واكومدة وشدعب مجهوريدة إيدران اإلسدلمية.

اا املقرر اخلاص متاماا هذين اهلجومي، ويشي إىل االلتزام املعلدن مدن الدولدة اداسدبة اجلنداظ وفقد
م األهدواا، للقانون الدو  اقوق اإلنسدان، ادا يف ذلدة اادق يف حماكمدة عادلدة. وعقدب هجدو 

فرد على األقل من أقلية عر  األهواا قد احُتجزوا مع  ٣00تلقى املقرر اخلاص تقارير تفيد أبن 

__________ 

 ./https://iranhr.net/en/articles/3514 انظر (٨)
(9)  A/61/311 ٦0، الفقرظ. 
 (. 4)٦العهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية، املادظ  (10)
 ./https://ipa.united4iran.org/en/prisoner انظر (11)
 .www.un.org/press/en/2018/sc13523.doc.htmانظر البيان الصدفا ينلس األمن. متاح على:  (12)
 .www.irna.ir/en/News/83125141 انظر (1٣)

https://iranhr.net/en/articles/3514/
https://ipa.united4iran.org/en/prisoner/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.un.org/press/en/2018/sc13523.doc.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.irna.ir/en/News/83125141
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، ونف ددمل (15)قدد اعُتقلدوااا شخصد 22وأكددت السدلطات يف وقددمل الحدق أن  .(14)مندع االتصدال
وذكددرت ااكومددة يف تعليقاهتددا أن التدقيقددات مسددتمرظ يف هددذا الصدددد.  .(1٦)إعدددامهم الحقدداا 

يكرر املقرر اخلاص أتكيدد اادق يف حماكمدة عادلدة للمدتجدزين، وضدرورظ تدوافر املعلومدات عدن و 
 أماكن وجودهم.

 احلرية  يفاحلق و  عادلة حماكمة يف احلق -ابء 
يثي استخدام عقوبة اإلعدام على نطاق واسع جزعاا ابلنظدر إىل العديدد مدن ااداالت  -12

مة عادلة. ويرُِبا الكثي من هذه اااالت انتهاكاٍت للدق املبلغ عنها بشأن انتهاه ااق يف حماك
يف الدفا  عن النفس عن طريق ااصول على املساعدظ القانونية اليت خيتارهدا الشدخص املعدي، 

، املكفددولي بدذنب االعدرتاف علددى أو نفسده ضدد الشدهادظ علددىالشدخص  يُكدر هوللددق يف أال 
اقددوق املدنيددة والسياسدية الددذ  صدددقمل عليدده مددن العهددد الددو  اخلدداص اب 14اوجدب املددادظ 

 مجهورية إيران اإلسلمية. 
اإلجراءات اجلنائية علدى ضدمان  قانون من 4٨ واملادظ الدستور من ٣5 املادظ وتنص -1٣

مدددن قددددانون  ٣02و 4٨اادددق للفدددرد يف أن ميثَّدددل ادددددام مدددن اختيددداره. لكنددده جدددداء يف املدددادتي 
ام فدرد ابرتكدا  جرميدة يعاق دب عليهدا ابإلعددام أو ابلسدجن اإلجراءات اجلنائية أنده يف حدال اهتد

املؤبد أو ببرت األعضاء، أو ابرتكا  "جرائم سياسية أو جرائم صددافة"، فدإن اختيداره للتمثيدل 
يس  قّرها رئ ُي القانوين أثناء مرحلة التدقيق يقتصر على افامي املدرجة أمساؤهم يف القائمة اليت 

ملقرر ابلقلدق بوجده خداص إااء هدذه القيدود، نظدراا إىل التقدارير الدواردظ اجلهاا القضائا. ويشعر ا
واملعلومدات الديت يدتم ااصدول عليهدا أثنداء املقددابلت الشخصدية الديت تشدي إىل وجدود مند  مددن 
التعدذيب وغديه مددن ضدرو  سددوء املعاملدة النتدزا  االعرتافددات ابإلكدراه أثندداء مرحلدة التدقيددق. 

االعرتافددات املنتزعددة  ، ُُيظددر ااصددول علددىلقددانون العقدوابتاا وفقدد ويلحد  املقددرر اخلدداص أندده
تزا  (1٧)ابإلكراه أو حتمل وطأظ التعذيب وال يُقبل هبا أمام افاكم ن ، وخيضع اجلناظ للعقا  على ا
نه "يف حال  1٧1اعرتافات اثل هذه الوسائل. لكنه جاء أيضاا يف املادظ  من قانون العقوابت أ

كا  جرمية، تُعترب اعرتافاته مقبولة وال حتتا  إىل املزيد مدن األدلدة". وعدلوظ اعرتاف املتهم ابرت
نة  ٣٦0على ذلة، تنص املادظ  من قانون اإلجراءات اجلنائية على إمكانية إصدار أحكام ابإلدا

فدسب. وبناء عليه، يشعر املقرر اخلاص ابلقلق لوجدود اا على أساس االعرتافات املقدمة طوع
 قوية النتزا  االعرتافات،  ا ال ييّسر هتيئة بيئة مواتية إلجراء حماكمات عادلة. توقعات مؤسسية

نون العقوابت  -وقدممل ااكومة يف تعليقاهتا وصفاا للشروط الواجب استيفاؤها   -اوجب قا
قبل تقد  اعرتاف ما، وها تشمل ضرورظ التسليم أبن املتهم "عاقل وتضج ونزيه وحدّر خدلل 

 االعرتاف".

__________ 

-www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/iran-fears-mounting-for-detained-ahwazi-arabs نظددددددددددددددرا (14)

amid-reports-of-secret-executions/. 
https://bit انظر (15) .ly/2EZ3MWK . 
 . www.irna.ir/fa/News/83096589 انظر (1٦)
 .1٦9و 1٦٨نظر املادتي ا (1٧)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/iran-fears-mounting-for-detained-ahwazi-arabs-amid-reports-of-secret-executions/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/iran-fears-mounting-for-detained-ahwazi-arabs-amid-reports-of-secret-executions/
https://bit.ly/2EZ3MWK
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.irna.ir/fa/News/83096589
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ويتَّضدح التمييدز يف إقامدة العددل مدن خددلل العددد غدي املتكداف  للعتقداالت وأحكددام  -14
اإلدانة إااء أفراد األقليات. وتلقدى املقدرر اخلداص تقدارير عديددظ يف هدذا الصددد، ادا يتسدق مدع 

يجانية، املعلومات اليت مُجعمل أثناء املقابلت مع أفراٍد من الطائفة البهائية واجلماعة الرتكية األذرب
ناا  ٨٣ومجاعة األكراد ومجاعة البلوش، وغيها. واستعر  املقرر اخلاص أيضاا قائمة أبمساء  سجي

، أشار املكلفون بوال ت يف إطار اإلجراءات 201٨من أفراد الطائفة البهائية. ويف شباط/فرباير 
أحكدام شدديدظ  ااداالت املبلدغ عنهدا الديت أُصددرت فيهدا مدن لعديداخلاصة إىل أهنم على علم اب

 لقيامهم بتدويل حبق أفراد من األقلية املسيدية بعد توجيه هتم إليهم بتهديد األمن القوما، سواء
 .(1٨)ملسيدية أو اضورهم كنائس منزليةأشخاص إىل الد نة ا

تتعلق ابنتهاكات للدق يف حماكمة عادلة وااق يف اارية  تقارير اخلاص املقرر استعر  -15
نادللمواطني امل اا زدوجا اجلنسية والرعا  األجانب افتجزين يف مجهورية إيران اإلسلمية. واست

إىل التقارير الواردظ ابستمرار، واملعلومات املستعر ضة واملقابلت اليت أُجريمل، يشي املقرر اخلاص 
الرعا  اجلنسية و  اإىل وجود من  ينطو  على اارمان التعسفا من اارية إااء املواطني املزدوج

األجانب يف مجهورية إيران اإلسلمية، على الندو الذ  حدده الفريق العامل املعي ابالحتجاا 
ويتفق املقرر اخلاص مع الفريق العامل يف تقييمه أبن الكثي من اااالت تتبع منطاا  .(19)التعسفا

قانونية، وطول فرتظ مألوفاا، يشمل، يف مجلة أمور، االعتقال واالحتجاا خار  نطاق اإلجراءات ال
االحتجاا قبل افاكمة، واارمان من ااصول على املشورظ القانونية، واملقاضاظ اوجب صياغة 
غامضة للجرم، وعدم كفاية األدلة لددعم االدعداءات، والتعدذيب وسدوء املعاملدة، واارمدان مدن 

كومدة اعاجلدة حداالت األمناط اليت ُحددت إىل حاجة ملدة لقيام اا وتشي .(20)الرعاية الطبية
والرعا  األجانب افتجزين يف مجهورية إيران اإلسدلمية، ادن  اجلنسية املزدوجا ملواطنيمجيع ا

فيهم أمحد رضا جل ، وكدامران قدادر ، وروبدرت لفينسدون، وسدعيد ملكبدور، وسدياماه وابقدر 
ء تدعو وأصدر ال راتكليف، ونزار اّكا. - تماا ، وسيو وانغ، وتااني ااكار  فريق العامل آرا

، ادن فديهم أمحدد رضدا جدل  افكدوم (21)إىل اإلفدرا  عدن عددد مدن األشدخاص املدذكورين أعدله
عليه ابإلعدام. ويشعر املقرر اخلاص أيضاا ابجلز  إااء التقارير اليت تشي إىل أن عدداا من هؤالء 

ىل معاجلدة هدذه الشدواغل. األشخاص حباجة إىل رعاية طبية عاجلة ومناسبة، ويدعو ااكومة إ
ونفمل ااكومة يف تعليقاهتا احتجاا السديد لفينسدون وذكدرت أهندا "ابشدرت يف التدقيدق علدى 
أساس التزاماهتا القانونية إااء االدعاءات املتعلقة حباالت املفقودين، وال تزال القضية مفتوحة 

ألمن القوما املوجهة وختضع ملزيد من التدقيقات". كما عرضمل ااكومة التهم ذات الصلة اب
 إىل سائر األشخاص املذكورين أعله.

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22629&LangID=E انظر (1٨)
 .٨2، الفقرظ 52/201٨؛ ورأيه رقم 44قرظ ، الف49/201٧انظر رأ  الفريق العامل رقم  (19)
 .٨٦، الفقرظ 52/201٨انظر رأ  الفريق العامل رقم  (20)
، 50/201٦، ورقدددددددددم 49/201٧، ورقدددددددددم 92/201٧، ورقددددددددم 52/201٨انظددددددددر آراء الفريدددددددددق العامددددددددل رقدددددددددم  (21)

 .2٨/201٦ ورقم

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=22629&LangID=E
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  اجلمعيات وتكوين السلمياحلق يف حرية التجمع  -جيم 
تشي التقارير الواردظ إىل تقليص ااق يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع على مدار   -1٦

طلبة، واألقليات، السنة، وهو ما يؤثر على خمتلف الفئات، اا يشمل العاملي، واملعلمي، وال
 والنساء. 

علدى األجدور غدي املدفوعدة يف  واحتج العاملون يف مصدنع للسدكر يُددعى "هفدمل اتبده" -1٧
ثاين/201٨، وتشرين الثاين/نوفمرب 201٨، وآ /أغسطس 201٧متوا/يوليه   . ويف تشرين ال
مدددن العددداملي والنشددددطاء  1٨، أفدددادت تقددددارير أبن السدددلطات احتجدددزت ءددددو 201٨ندددوفمرب 

وأُفيدد ابإلفددرا  عدن اثددي عشدر شخصدداا، بينمدا كانددمل االحتجاجدات الداعيددة إىل  .(22)لعمدالييا
 إطلق سراح افتجزين املتبقي متواصلة يف وقمل كتابة هذا التقرير. 

موعدة الوطنيدة اإليرانيدة لصددناعة عداملي مددن اين 10، احُتجدز 201٨ويف آذار/مدارس  -1٨
ةا ملشددداركتهم املزعومددة يف إضددرا  بشدددأن األجددور وظدددروف لعددددظ أ م نتيجددالصددلب يف األهددواا 

ويف حزيران/يونيدده، أفدادت تقددارير إبلقدداء القدبة علددى "العشدرات" مددن األشددخاص  .(2٣)العمدل
اإلضدرا  يف تشدرين واسدُتؤنف  .(24)ايخرين يف أعقا  احتجاجهم على األجور غي املدفوعدة

 ي. الثاين/نوفمرب يف ظل عدم االستجابة ملطالب افتجّ 
 201٨ونظّدم سدائقو الشداحنات إضدراابت يف العديددد مدن املقاطعدات مندذ أ ر/مددايو  -19

على األجور املنخفضة يف ظل تزايد نسبة التضخم. وأفادت التقارير ابحتجاا ما يزيد اا احتجاج
، اا يف ذلة (25)سائقاا يف وقمل الحق على إثر استئنافهم اإلضرا  يف أيلول/سبتمرب 150على 
 طعة قزوين.يف مقا
على األجور  ، احتج املعلمون201٨يف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب و  -20

ويف  .(2٦)أو استُدعوا للمثول أمام افاكمواحُتجز البعة منهم  املنخفضة والنقص يف التمويل.
ية ب201٨أ ر/مايو  ن طهران. ، أُلقا القبة على حممد حبييب، العضو يف نقابة املعلمي اإليرا

نه  (2٧)وأُدين بتهم تتعلق ابألمن القوما يف آ /أغسطس يف خضم الشواغل القائمة بشأن حرما
من الرعاية الطبية، وذلة على الرغم من إصابته جبراح تمجة عن سوء املعاملة أثناء إلقاء القبة 

(2٨)عليه
وأُرسل إىل ا رظ ألسبا  طبية  2٧وذكرت ااكومة يف تعليقاهتا أن السيد حبييب تلقى  .

 املراكز الطبية ثلث مرات.
وأُفيدد عدن تنظديم احتجاجدات متعلقدة اباصددول علدى امليداه، وعدن إقامدة مظدداهرات يف  -21

مقاطعدة خواسدتان، وابو ، وخورمشددهر، وعبدادان، وكددوت عبدد م، واألهددواا. وألقدا القددبة 
__________ 

 .www.tuc.org.uk/tuc-writes-iranian-ambassador-regarding-arrests-haft-tapeh-sugar-workers انظر (22)
-www.industriall-union.org/iran-10-detained-after-protests-over-unpaid-wages-of-4000-steel انظددر (2٣)

workers. 
 ./www.hra-news.org/2018/hranews/a-15727 انظر (24)
 .www.itfglobal.org/en/news-events/press-releases/2018/october/itf-statement-on-iran-truckers-strike انظر (25)
 . www.hrw.org/news/2018/11/22/iran-mounting-crackdown-teachers-labor-activists انظر (2٦)
 املرجع نفسه.  (2٧)
 .www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/10/uaa17418.pdf انظر (2٨)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.tuc.org.uk/tuc-writes-iranian-ambassador-regarding-arrests-haft-tapeh-sugar-workers
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.industriall-union.org/iran-10-detained-after-protests-over-unpaid-wages-of-4000-steel-workers
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.industriall-union.org/iran-10-detained-after-protests-over-unpaid-wages-of-4000-steel-workers
http://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15727/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.itfglobal.org/en/news-events/press-releases/2018/october/itf-statement-on-iran-truckers-strike
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.hrw.org/news/2018/11/22/iran-mounting-crackdown-teachers-labor-activists
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/10/uaa17418.pdf
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ل مسار املياه إىل والية  مزار  ابالحتجا  على حتوي 200قيام لدى من  ثلا املزارعي  15 على
 . (29)أمحد وبوير كهكيلويه

شخصاا من  ٨0، اعُتقل 201٨وأتثرت األقليات بنم  التمييز القائم. ففا متوا/يوليه  -22
اجلماعة الرتكية األذربيجانية، حسبما أفادت به تقارير، قبل وأثناء تنظيم احتفال ثقايف يف حصن 

(٣0)اببدة اقاطعدة شددرق أذربيجدان
عدن معظدم هددؤالء األشدخاص وسدد  ورود أنبداء عددن  وأُفددر  .

شخصداا مدن اجلماعدة نفسدها  40تعر  افتجزين لسدوء املعاملدة. ويف آ /أغسدطس، احُتجدز 
م  مؤقتاا أثناء جتّمع يف مشكي شهر، اقاطعة أردبيل، وس  ورود أنباء عن اإلفراط يف استخدا

ي وأمداكن وجددود مثانيددة مددن شدواغل بشددأن مصدداا القدوظ مددن جانددب قدوات األمددن. وأثدديت أيضدد
يف  201٨دراويد  غنداابد ، بعدد أن ُاعدم أهندم نظمدوا اعتصداماا احتجاجيداا يف آ /أغسددطس 

وذكرت ااكومة يف تعليقاهتا أن األشخاص املذكورين أعله أوِدعوا  .(٣1)سجن طهران املركز 
 السجن مع إاتحة اإلمكانية هلم إبجراء مكاملات هاتفية.

اخلدداص أيضدداا ابلقلددق إااء عمليددات اعتقددال عدددد مددن النسدداء علددى إثددر ويشدعر املقددرر  -2٣
وعلى الرغم من اإلفرا  عن معظمهن بكفالة، فقد  احتجاجهّن على ارتداء ااجا  اإللزاما.

. (٣2)ا"قة "التشجيع على الفساد األخلُحكم على بعضهن ابلسجن ملدظ تصل إىل سنتي بتهم
ىل اللدوا  ال يرتدددين ااجدا  يف البلددد ملددظ تصددل إ النسدداءوجيدوا إصدددار حكدم ابلسددجن علدى 
ما يشكل انتهاكاا اقهن يف املشاركة يف ااياظ الثقافيدة دون شهرين أو فر  غرامة عليهن، في

 . (٣٣)متييز

  والرأي التعبري حرية يف احلق -دال 
والتعبي.  أ الر يلح  املقرر اخلاص القيود املتزايدظ املفروضة على  ارسة ااق يف حرية  -24

الشبكا الرائج للتواصل االجتماعا  (Telegram، ُحِظر موقع تلغرام )201٨ففا نيسان/أبريل 
حبجة أنه "خيُِلُّ ابلوحددظ الوطنيدة " و"يسدمح للبلددان األجنبيدة ابلتجسدس" علدى مجهوريدة إيدران 

بطة  ويف تشرين الثاين/نوفمرب، اقرتحمل ااكومة مشرو  قانون اجلرائم .(٣4)اإلسلمية اجلديدظ املرت
وذكددرت ااكومدددة يف تعليقاهتددا أن الشدددبكات  .(٣5)ابسددتخدام التطبيقدددات اإللكرتونيددة افظدددورظ

النشددددطة للتواصددددل االجتمدددداعا "ملزمددددة بتسددددجيل نفسددددها فقدددد  لدددددى واارظ الثقافددددة واإلرشددددداد 
 اإلسلما".

__________ 

 .www.ilna.ir/fa/tiny/news-628251 انظر (29)
 .www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388892018ENGLISH.PDF انظر (٣0)
- https://iranhumanrights.org/2018/10/great-tehran-penitentiary-imposes-information-blackout انظر (٣1)

on-eight-sufi-detainees-held-in-solitary-confinement/. 
https://bit انظر (٣2) .ly/2EV0xzs. 
(٣٣) A/72/155 ٧٦، الفقرظ . 
 .https://rsf.org/en/news/iranian-court-imposes-total-ban-telegram انظر (٣4)
 ./www.isna.ir/news/97082813960 انظر (٣5)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ilna.ir/fa/tiny/news-628251
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388892018ENGLISH.PDF
https://iranhumanrights.org/2018/10/great-tehran-penitentiary-imposes-information-blackout
https://bit.ly/2EV0xzs
https://rsf.org/en/news/iranian-court-imposes-total-ban-telegram
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.isna.ir/news/97082813960/
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افعي عن حقوق ويعر  املقرر اخلاص أيضاا عن قلقه إااء االجتاه السائد ابعتقال املد -25
يد  اإلنسان، اا يشمل املدافعات عن حقوق اإلنسان، وإيداعهم السجن بسبب أنشطتهم، وتزا

 عدد اعتقاالت افامي والنشطاء العماليي. 
، اعُتقلمل نسرين ستوده، افامية الباراظ اقوق اإلنسان. 201٨ففا حزيران/يونيه   -2٦

فامية اليت مثَّلمل نساء يعشن يف ظل أوضا  هشة، ويف أيلول/سبتمرب، اعُتقلمل هدى عميد، ا
واعُتقلمل افامية اينب طاهر ، وأُفر  عنها الحقاا  .(٣٦)مث أفر  عنها بكفالة يف انتظار حماكمتها

ويُدددذكر مددن بددي التطددورات اجلددديرظ ابلرتحيددب اإلفدددرا   .(٣٧)هتددم إليهددا توجيدده بكفالددة يف انتظددار
  .(٣٨)ن افاما املناصر اقوق اإلنسان، عبد الفتاح سلطايناملشروط يف تشرين الثاين/نوفمرب ع

، أاثر املكلفون بوال ت يف إطار اإلجراءات اخلاصة 201٨ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -2٧
شواغل بشأن اعتقال نسرين ستوده، واوجها رضا خندان، وفرهاد ميثمدا، يف أعقدا  أنشدطة 

واعُتقلمل كل من جنمة واحد  ورضوانة حممد   .(٣9)ظالدعوظ اليت اضطلعوا هبا دعماا اقوق املرأ
عن حقوق املرأظ، وأفادت تقارير الحقاا ابإلفرا  عنهما بكفالة يف تشرين املعروفتي بدفاعهما 

  .(40)الثاين/نوفمرب يف انتظار افاكمة
يف السجن نتيجةا ملمارسة حقهم يف حرية الرأ  والتعبي. فقد  آخرون أشخاص يزال وال -2٨
حممد علا طاهر ، السجن بعد إدانته بتهمة "نشر الفساد يف  ،البديل ابلطبالدُمداو  دِ  أو 

األر ". ويكددرر املقددرر اخلدداص الددددعوظ الدديت وجهتهددا مفوضددة األمدددم املتددددظ السددامية اقدددوق 
 .(41)اإلنسان من أجل إطلق سراحه

افعي عدددن حقدددوق ويشددعر املقدددرر اخلدداص ابجلدددز  إااء ااالددة الصددددية للعديددد مدددن املددد -29
عدددن  إضددراابا  201٨اإلنسددان املددودعي يف السددجن. فقددد بددددأ فرهدداد ميثمددا يف آ /أغسددطس 

على عدم إاتحة اإلمكانية له للستعانة ادام من اختياره، والتهم املوجهة إليه. اا الطعام احتجاج
وجهها  وُيتا  آرش صادقا إىل رعاية طبية متخصصة، وهو ال يزال سجيناا رغم الدعوات اليت

وسهيل عريب حباجة  .(42)الفريق العامل املعي ابالحتجاا التعسفا يف نيسان/أبريل لإلفرا  عنه
، وعوضاا عن ذلة، وُجهمل 201٨ماسة إىل الرعاية الطبية. وكان من املقرَّر اإلفرا  عنه يف عام 
. ويف أشدهر أخدرى ٨و سدنوات 10إليه هتم ابرتكا  جرائم إضافية وُحكم عليه ابلسدجن ملددظ 

تشدرين الثداين/نوفمرب، أثديت شددواغل بشدأن ااالدة الصددية املثدديظ للقلدق لندرجس حممدد ، الدديت 
حتتا  إىل الرعاية الطبية املناسبة. وها ال تزال سدجينة رغدم الددعوظ الديت وجههدا الفريدق العامدل 

الصدية وُسل  الضوء على ااالة  .(4٣)لإلفرا  عنها 201٧املعي ابالحتجاا التعسفا يف عام 
__________ 

 .www.en-hrana.org/womens-rights-activist-hoda-amid-released-on-bail انظر (٣٦)
 .www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/release-on-bail-of-zeinab-taheri انظر (٣٧)
 .www.irna.ir/fa/News/83108418 انظر (٣٨)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23947&LangID=E انظر (٣9)
-www.iranhumanrights.org/2018/09/three-detained-womens-rights-activists-should-be انظر (40)

immediately-released/. 
 .www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16292&LangID=E انظر (41)
 .19/201٨انظر رأ  الفريق العامل رقم  (42)
 .4٨/201٧انظر رأ  الفريق العامل رقم   (4٣)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.en-hrana.org/womens-rights-activist-hoda-amid-released-on-bail
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/release-on-bail-of-zeinab-taheri
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.irna.ir/fa/News/83108418
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23947&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.iranhumanrights.org/2018/09/three-detained-womens-rights-activists-should-be-immediately-released/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.iranhumanrights.org/2018/09/three-detained-womens-rights-activists-should-be-immediately-released/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=16292&LangID=E
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نصي ، السجي الذ    -، عقب وفاظ وحيد صياد  201٨للسجناء يف كانون األول/ديسمرب 
ء  كان قد بدأ إضراابا  عن الطعام يف تشرين الثاين/نوفمرب. وُيث املقرر اخلاص ااكومة على إجرا

نصي ، وكفالة تدوفي  -حتقيق فور  ومستقل ونزيه وفعال يف ملبسات وفاظ السيد صياد  
عاية الطبية على وجه االستعجال جلميع افتجزين الذين ُيتاجون إليها. وذكرت ااكومة يف الر 

ية  ن تعليقاهتا أن السيد صادقا كان حتمل اإلشراف املتواصل لطبيب متخصص، وكانمل اإلمكا
 متاحة له من أجل ا رظ العيادات الطبية خار  السجن. 

تقداٍل وختويددٍف للصددفيي والعدداملي يف وتلقدى املقددرر اخلداص تقددارير عدن عمليددات اع -٣0
صدفيون خار  البلد، مثل موظفا دائرظ الربامج ابللغة كما اسُتهدف   وسائ  اإلعلم يف البلد.

مجداعا يف هدذا الصددد، وهدو ال يدزال  الفارسية يف هيئة اإلذاعة الربيطانية. وُفتح حتقيدق جندائا
نه 201٧موظفاا يف عام  150ن وبدأ تطبيق أمر بتجميد األصول حبق أكثر م جار ا. ُيزعم أ  ،

أمر مؤقمل، وهو ال يزال سار ا. ويف بعة اااالت، خضعمل أسر املوظفي املقيمة يف مجهورية 
املوظفون للتهديد، ونُشرت مقاالت إخبارية كما تعر    إيران اإلسلمية للستجوا  واملضايقة.

يكددرر املقدرر اخلدداص اإلعدرا  عددن عدنهم يف وسدائل التواصددل االجتمداعا قصددد التشدهي هبدم. و 
، (44)شدواغل سددلفه إااء هددذه األعمددال، ويدددعو ااكومددة إىل وقددف مجيددع اإلجددراءات القانونيددة

ابللغة الفارسية يف هيئة اإلذاعة  الربامج دائرظوالكف عن مضايقة الصدفيي، اا يشمل موظفا 
ئوا من الربيطانية. وذكرت ااكومة يف تعليقاهتا أن عدداا من موظفا هيئ رِّ بُد ية  ن ة اإلذاعة الربيطا

 التهم ذات الصلة أبمر جتميد األصول، بينما ال تزال قضا  أخرى مفتوحة. 

  اجلزاءات أثر -هاء 
جيددب أن تُبدددث انتهاكددات ااقددوق املدنيدددة والسياسددية املبيَّنددة يف سددياق التددددد ت   - ٣1

تدد ت االقتصادية املتجددظ اليت تواجهها مجهورية إيران اإلسلم ية. وقد اادادت حدظ هذه ال
، يف أعقدا  قدرار الدوال ت املتدددظ األمريكيدة وقدف 201٨مع إعادظ فر  اجلزاءات يف عدام 

 .(45)شاملة املشرتكة )االتفاق النوو (مشاركتها يف خطة العمل ال
تة اختاذ  إىل ، أشارت حمكمة العدل الدولية201٨ويف تشرين األول/أكتوبر  -٣2 تدابي مؤق
انتظار مزيد من إجراءات التدقيق وقرارها النهائا بشأن اإلجراءات اليت اختذهتا مجهورية إيران  يف

اإلسلمية ضد الوال ت املتددظ بشأن االنتهاه املزعوم ملعاهدظ الصداقة والعلقات االقتصادية 
أن ورأت افكمدددة أن أتكيدددددات الدددوال ت املتدددددظ بشدددد .(4٦)وااقدددوق القنصدددلية بددددي الددددولتي

اإلعفدداءات ألغددرا  إنسددانية "غددي كافيددة لضدددمان معاجلددة اتمددة للشددواغل اإلنسددانية ويف جمدددال 
السلمة اليت أاثرهتا" مجهورية إيران اإلسلمية، ومن مث، فها ترى وجدود خطدر مسدتمر مدن أن 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22314&LangID=E انظر (44)
-www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional انظدددددر (45)

action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/. 
.https://www.ic j-cij، متاحة على:201٨تشرين األول/أكتوبر  ٣النشرظ الصدفية فكمة العدل الدولية، املؤرخة  (4٦)  

EN.pdf-00-01-PRE-20181003-175/175re lated/-org/files/case. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=22314&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
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ملؤقتة وتقضا التدابي ا .(4٧)ت املتددظ عواقب ال ميكن تداركهاالتدابي اليت اختذهتا الوال  تستتبع
للمدكمة أبن تكفل الوال ت املتددظ اإلعفاءات ألغرا  إنسدانية يف إطدار اجلدزاءات، ادا يف 

قطع الغيار، واملعدات واخلدمات ؛ و واملواد الغذائية والسلع الزراعية ذلة األدوية واألجهزظ الطبية؛
 .(49)ظوأعلنمل الوال ت املتددظ إهناء املعاهد .(4٨)اللامة لسلمة الطيان املدين

قددددددددال وايددددددددر خارجيددددددددة الددددددددوال ت املتددددددددددظ إن  ،201٨ األول/أكتددددددددوبر تشددددددددرين ويف -٣٣
ساين وسلمة "االستثناءات، واألذون، وسياسات منح الرتاخيص للمعاملت املتصلة ابلعمل اإلن

وأصددرت واارظ ماليدة الدوال ت املتدددظ توجيهدات يف هدذا الصدددد،  .(50)الطديان سدتظل سدارية"
ويف التوجيهددات، يُشدار إىل أن قددانون  .(51)ؤسسدات املاليددة التابعدة لبلدددان اثلثدةيف ذلددة للم ادا

ء  جزاءات الوال ت املتددظ "يتضمن استثناءات صرُية تسمح للمؤسسات املالية األجنبية إبجرا
أو تيسي املعاملت من أجل بيع السلع الزراعية والغذاء واألدوية أو األجهزظ الطبية" إىل مجهورية 

كيدان مددر  يف قائمدة   مشاركة اإلسلمية "بدون عقوبة، طاملا أن املعاملة ال تنطو  على إيران
وابلنظددر إىل أن معظددم املصدارف اإليرانيددة مدرجددة ضددمن  .(52)اجلدزاءات أو سددلوه آخددر حمظدور"

الصدادرظ عدن واارظ املاليدة، فلعلده مدن الصدعب االضدطل   خاص إلدرا  اخلاضعي الرعا قائمة 
 غي اخلاضعة للجزاءات. ابإلضافة لية يف املمارسة العملية، حىت ابلنسبة إىل التجارظاعاملت ما

يقها يف إطار  تطب إىل ذلة، ونظراا إىل الغمو  افي  بتطبيق اجلزاءات الثانوية والطابع املعقد ل
اإلعفاءات، من املرجح أن تظل الشركات واملصارف األجنبية علدى حدذرها خوفداا مدن العواقدب 

، تواجده الشدركات الديت تصددِّر (54)واستناداا إىل التقدارير .(5٣)تبة من جانب الوال ت املتددظاملرت 
اللواام الطبية إىل مجهوريدة إيدران اإلسدلمية صدعوابت يف ااصدول علدى اخلددمات املصدرفية غدي 

د عن نقص يف العملت األجنبية يف مجهورية إيران اإلسلمية،  ا ُي اخلاضعة للجزاءات، فضلا 
 من إمكانية الدفع للشركات األجنبية. 

ية االتصاالت مجعيةعن إمكانية خضو   .(55)الصادرظ ويف أعقا  اإلعلتت -٣4  بي املال
)نظدام سدويفمل( للجدزاءات، أشدارت سدويفمل إىل قرارهدا بتعليددق  العدامل مسدتوى علدى املصدارف

__________ 

(4٧) International Court of Justice, Request for the indication of provisional measures, Order,  

paras. 91–92, dated 3 October 2018, available at https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-

20181003-ORD-01-00-EN.pdf. 
 املرجع نفسه. (4٨)
 .www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286417.htm انظر (49)
 املرجع نفسه. (50)
(51) “Clarifying guidance on humanitarian assistance and related exports to the Iranian people”, 6 

February 2013, available at www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ 

hum_exp_iran.pdf. 
 .4املرجع نفسه، الصفدة  (52)
 .www.economist.com/business/2018/11/08/european-companies-will-struggle-to-defy-america-on-iran انظر (5٣)
 .www.ecfr.eu/article/commentary_iran_the_case_for_protecting_humanitarian_trade انظر (54)
 .www.state.gov/secretary/remarks/2018/11/287090.htm انظر (55)

https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286417.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.economist.com/business/2018/11/08/european-companies-will-struggle-to-defy-america-on-iran
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ecfr.eu/article/commentary_iran_the_case_for_protecting_humanitarian_trade
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.state.gov/secretary/remarks/2018/11/287090.htm


A/HRC/40/67 

GE.19-01422 12 

قاء يف بعة املصارف اإليرانية. ويُسمح للمؤسسات املالية اإليرانية غي ب  اخلاضعة للجزاءات ابل
 .(5٦)نظام سويفمل إلجراء معاملت حمدودظ تشمل األغذية واألدوية

ويشدددعر املقددددرر اخلدددداص ابلقلددددق، يف ظددددل مندددع التدددددويلت املاليددددة إىل مجهوريددددة إيددددران  -٣5
وافر اإلسلمية، من أن تعوق اجلزاءات الثانوية املذكورظ أعله اليت تستهدف أطرافاا اثلثة، إنتا  وت

وتوايدع املعدددات واللدواام الطبيددة والصدديدالنية األساسدية، وهددو مدا ميكددن أن يددؤد  إىل ا دظ يف 
ويف  .(5٧)معدددددالت الوفيددددات. وقدددددد أُعددددر  عدددددن شددددواغل  اثلددددة يف سدددددياق اجلددددزاءات السدددددابقة

أيلول/سدبتمرب، ذكدرت نقابدة صدناعات املستدضدرات الصديدالنية أن مجهوريدة إيدران اإلسدلمية 
ألعضداء اللجندة املعنيدة اا ووفقد .(5٨)ثر مدن نصدف املدواد اخلدام اللامدة إلنتدا  األدويدةتستورد أك

ية،   ٨0ابلصدة التابعة للربملان، تعاين مجهورية إيران اإلسلمية من نقص يف  من املواد الصيدالن
وذكر  .(٦0)من نقص يف األدوية واملعدات الطبية والسلع االستهلكية (59)كما تعاين املستشفيات

يلا:  اإلنسان حبقوق التمتع يف االنفرادية القسرية للتدابي السليب ألثراب ملقرر اخلاص املعيا ما 
"يثي النظام ااا  الشة والغمو ،  ا جيعل مدن شدبه املسدتديل" جلمهوريدة إيدران اإلسدلمية 

 " ُُيتمل استياد "هذه السلع اإلنسانية الضرورية على وجه االستعجال. وهلذا الغمو  "أثر مثب
أن يؤد  إىل حاالت وفاظ بصممل يف املستشفيات مع انقطا  األدوية، دون أن تلدظها وسائل 

 .(٦1)اإلعلم الدولية"

 إعدام األطفال اجلاحنني  -اثلثاا  
  مقدمة -ألف 

ُيظدر القدانون الددو  إعددام األطفدال اجلداءي، بصدرف النظدر عدن سدّن املتهمدي عنددد  -٣٦
. وهدذا ااظددر منصددوص عليده يف اتفاقيددة حقددوق الطفدل، والعهددد الدددو  تنفيدذ عقوبددة اإلعدددام

، أكدت جلنة حقوق 200٣اخلاص اباقوق املدنية والسياسية، والقانون الدو  العريف. ويف عام 
اإلنسدان أن إعدددام األطفدال اجلدداءي يتعدار  مددع القدانون الدددو  العدريف اسددتناداا إىل القددانون 

  .(٦2)الدو 
 للكف عن لعديد من آليات حقوق اإلنسان نداء إىل مجهورية إيران اإلسلميةووجه ا -٣٧

، واللجنددة املعنيددة (٦٣)إصددار أحكددام ابإلعدددام علددى األطفددال، اددا يف ذلدة جلنددة حقددوق الطفددل

__________ 

-www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-02/trump-s-iran-bank-cutoff-from-swift-will انظر (5٦)

make-u-s-sanctions-hurt. 
 .A/67/327 انظر (5٧)
 .http://fna.ir/a0ws79 انظر (5٨)
 ./www.isna.ir/news/97061105121 انظر (59)
 .r/fa/tiny/newswww.ilna.i-673055انظر:   (٦0)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&LangID=E انظر (٦1)
 .200٣/٦٧انظر قرار جلنة حقوق اإلنسان  (٦2)
(٦٣) CRC/C/IRN/CO/3-4 ٣٦، الفقرظ . 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-02/trump-s-iran-bank-cutoff-from-swift-will-make-u-s-sanctions-hurt
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-02/trump-s-iran-bank-cutoff-from-swift-will-make-u-s-sanctions-hurt
http://fna.ir/a0ws79
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.isna.ir/news/97061105121/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23469&LangID=E
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، (٦٦)ومفو  األمم املتددظ الساما اقوق اإلنسدان ،(٦5)، واجلمعية العامة(٦4)حبقوق اإلنسان
األمندداء العددامون املتعدداقبون لامدددم وأاثر  ،(٦٧)ار اإلجددراءات اخلاصدددةواملكلفددون بددوال ت يف إطدد
ياتت  10املتددظ هذه املسألة، يف  تقارير سابقة متعلقة جبمهورية إيران اإلسلمية، وكذلة يف ب

وخدلل عمليددات االسدتعرا  الدددور  الشدامل، أوصددى العديدد مددن الددول أبن تضددع  .(٦٨)عامدة
، أيدت ااكومة توصية أبن 2010لعمليات اإلعدام. ويف عام  مجهورية إيران اإلسلمية حداا 

، أيددت ااكومدة توصديةا أخدرى أتييددداا 2014، ويف عددام (٦9)"تنظدر يف إلغداء إعددام األحدداث"
نفسه  جزئياا، وكانمل تنص على "حظر عمليات إعدام األحداث اجلاءي، مع القيام يف الوقمل 

وقبلدمل مجهوريدة إيددران  .(٧0)وابت اإليدراين اجلديدد"قدانون العقدمدع اا بفدر  عقدوابت بديلدة متشدي
ية حقوق  فاق ت اإلسلمية صراحةا االلتزام حبظر عمليات اإلعدام هذه عن طريق تصديقها على ا

 الطفل والعهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية. 
تددزال  غدي أن املقدرر اخلداص يعددر  عدن ابلدغ األسدف ألن مجهوريددة إيدران اإلسدلمية ال -٣٨

 ااكدم كدنمي إذ .(٧1)تُصدر أحكاماا ابإلعدام على األطفدال "أكثدر بكثدي مدن أ  دولدة أخدرى"
وتشدي  سدنة. 15 بلوغهم عند الفتيان وعلى سنوات، 9 بلوغهن عند الفتيات على ابإلعدام

 .(٧2)200٨م طفلا على األقل من األطفال اجلاءي منذ عا ٦1املعلومات الواردظ إىل إعدام 
. وكاندمل أعمدار مجديعهم تددرتاوح 201٨م سدتة مدن األطفدال اجلداءي علدى األقدل يف عدام وأُعدد
 القصداص سنة وقمل االرتكا  املزعوم للجرمية، وأُعدموا مجيعداا يف إطدار عقوبدة 1٧و 14 بي

مدددددددن األطفددددددال اجلددددددداءي يف  5إىل التقددددددارير السدددددددابقة، أُعدددددددم اا علددددددى جرميدددددددة قتددددددل. واسدددددددتناد
. (٧٦)2014يف عام  1٣و ،(٧5)2015يف عام  4و ،(٧4)201٦م يف عا 5و ،(٧٣)201٧ عام

مدن األطفدال اجلداءي يف جنداح  ٨5وتشي معلومات موثوقدة واردظ إىل وجدود مدا ال يقدل عدن 
م على  طفلا  21افكوم عليهم ابإلعدام يف مجهورية إيران اإلسلمية، وصدور أحكام ابإلعدا

 . 201٣ منذ عام
__________ 

(٦4) CCPR/C/IRN/CO/3 1٣، الفقرظ. 
 .٧٣/1٨1انظر قرار اجلمعية العامة  (٦5)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23689&LangID=E انظر  (٦٦)
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23216&LangID=E انظر (٦٧)
(٦٨) United Nations, “Secretary-General, concerned at worrying trend of executions in Iran, reaf f irm s 

United Nations opposition to death penalty”, 19 October 2015, available at 

https://www.un.org/press/en/2015/sgsm17247.doc.htm. 
(٦9) A/HRC/14/12 (. 40)90، الفقرظ 
(٧0) A/HRC/28/12 ؛ و15٦-1٣٨، الفقرظA/HRC/28/12/Add.1 ٧، الفقرظ .) ( 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22664&LangID=E انظر (٧1)
م  200٨من حاالت اإلعدام من عام  55. وأُبلغ عن 201٨إعدام يف عام ُوثّقمل سمل حاالت  (٧2) . 201٧إىل عا

Iran Human Rights and Ensemble contre la peine de mort, annual report 2017, p. 27, availableانظر:   a t 

https://iranhr.net/en/articles/3258/. 
 .19، الفقرظ A/HRC/37/68 انظر (٧٣)
 .1٨، الفقرظ A/HRC/34/40 انظر  (٧4)
 .21، الفقرظ A/71/418 انظر (٧5)
 .15، الفقرظ A/HRC/28/70 انظر (٧٦)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23689&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23216&LangID=E
https://www.un.org/press/en/2015/sgsm17247.doc.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=22664&LangID=E
https://iranhr.net/en/articles/3258/
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كومددة قددانون العقددوابت مددن أجددل مددنح القضدداظ السددلطة ، عددّدلمل اا201٣ويف عددام  -٣9
التقديرية إلعفاء األطفال من عقوبة اإلعدام إذا رأى القاضا أن الطفل ال يدره طبيعة اجلدرم 

إذا كانمل مثة شكوه بشأن منائده العقلدا. وذكدرت ااكومدة أن سياسدتها تسدعى إىل جتندب  أو
تركدز ااكومدة يف التعليقدات الديت قددمتها عمليات اإلعدام عن طريق الوساطة إذا أمكدن. كمدا 

على أمهية العدالة اإلصلحية وأتهيل األحداث. ويشجع املقرر اخلاص ااكومة علدى مواصدلة 
عاهديةمع التزاماهتا اا استعرا  السياسات القائمة بغية حظر إعدام األطفال اجلاءي، متشي ت  ال

 الدولية. ويراد هبذا التقرير دعم هذه اجلهود. 

 اإلطار القانوين -ءاب 
  الدويل القانوين اإلطار -١ 

، صّدقمل مجهورية إيران اإلسلمية على العهد الدو  اخلاص اباقوق 19٧5يف عام  -40
( من العهد على أنده "ال جيدوا ااكدم بعقوبدة 5)٦ . وتنص املادظ املدنية والسياسية دون حتفّ 

، 1994...". ويف عددام  شددرظ مدن العمدراإلعددام علدى جدرائم ارتكبهددا أشدخاص دون الثامندة ع
)أ( علدى ٣٧صّدقمل مجهورية إيران اإلسلمية على اتفاقية حقوق الطفل، اليت تدنص يف املدادظ 

 تقل أشخاص يرتكبها جرائم بسبب ااياظتُفر  عقوبة اإلعدام أو السجن مدى  اليلا: " ما
املعيدار الواضدح واااسدم يف  هم". و عدن لإلفدرا  إمكانية وجود دون سنة عشرظ مثاين عن أعمارهم

كلتا ااالتي هو السن يف وقمل االرتكا  املزعوم للجرم. وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
على أن الشخص مل يكن دون الثامنة عشرظ وقدمل موثوق وقاطع  أنه يف حال عدم توافر دليل

ميكن أن تُفر  عليه عقوبة ارتكا  اجلرمية، يكون لديه ااق يف االستفادظ من قرينة الشة، وال 
 . (٧٧)اإلعدام

بقوهلا اا وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أبدت مجهورية إيران اإلسلمية حتفظ -41
إهنا "حتتف  لنفسها اباق يف عدم تطبيق أ  أحكام أو مواد من االتفاقية إذا كانمل ال تتفق مع 

مددن اتفاقيدة فييندا لقددانون  19وتدنص املدادظ  الشدريعة اإلسدلمية والتشدريعات الدوليددة السدارية".
. هاعلى أن التدفظات ينبغا أال تكون منافية ملوضو  املعاهدظ وغرض 19٦9املعاهدات لعام 

اا ، أوصمل جلنة حقوق الطفل أبن تسدب مجهورية إيران اإلسلمية حتفظها وفق201٦ويف عام 
جيوا إبداء حتف  يكون  ى أنه "ال( من االتفاقية اليت تنص عل2)51يف ضوء املادظ ، (٧٨)لذلة
علدددى ذلددة، أشدددارت ااكومدددة إىل أن أحكدددام اا ". وردوغرضدددها االتفاقيددة هدددذه ملوضدددو اا منافيدد

 .(٧9)يف البلد" االتفاقية "ملِزمة قانوتا 
األطفدال ينددر  ضدمن  على اإلعدام عقوبةومن املسلم به على نطاق واسع أن حظر  -42

و . وال جيددوا السددماح أب  انتقدداص مددن هددذه القواعددد ايمددرظ فئددة القواعددد ايمددرظ للقددانون الددد
االءراف عنها. وينعكس هذا الطابع ايمر من خلل اإلمجا  شبه التام يف الدعوات املوجهة  أو

__________ 

 ( بشأن ااق يف ااياظ.201٨)٣٦انظر التعليق العام للجنة رقم  (٧٧)
(٧٨) CRC/C/IRN/CO/3-4 10و 9، الفقراتن. 
: 1للهيئة الوطنية املعنية ابتفاقية حقوق الطفل، الفقرظ ل  على الرد التكميلا للط (٧9)

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC

%2fCOB%2fIRN%2f23480&Lang=en. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fCOB%2fIRN%2f23480&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fCOB%2fIRN%2f23480&Lang=en
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مدن أجدل إهنداء هدذه املمارسدة الدديت ال تدزال قائمدة يف بضدع دول فدسدب. وختتلدف ااكومددة يف 
 من القواعد ايمرظ.اا يقاهتا أن ااظر ال يشكل جزءالرأ  يف هذا الصدد، وقد ذكرت يف تعل

  الوطين القانوين اإلطار -٢ 

  اجلنائية املسؤولية سن )أ( 
 ااكم كنمي ذإترد تناقضات كبيظ يف إطار التشريعات اإليرانية ونظام العدالة اإليراين   -4٣

 سنة 15الغي من العمر سنوات وعلى الفتيان الب 9البالغات من العمر  الفتيات على ابإلعدام
بي  1٨الرتكا  جرائم معينة، يف حي تُفر  على األطفال الذين تصل أعمارهم إىل  تدا سنة 

 إصلحية على جرائم أخرى. 
يان  سنوات قمرية، 9للقانون املدين، يُعترب سن "الرشد" للفتيات اا ووفق -44 سنة  15وللفت
 للنمدداء البددين للطفدل بندداءا علدى بعدة القددرارات ويف هدذا السدياق يُقدديَّم الرشدد وفقداا  .(٨0)ةقمريد

مددن قددانون العقددوابت املددنقح  14٧و 14٦التقليديدة يف الفقدده اإلسددلما. كمددا حتدددِّد املداداتن 
 سنة قمرية للفتيان.  15سنوات قمرية للفتيات و 9عند  اجلنائية املسؤولية سن 201٣ لعام
ااددود )عقددوابت عقوبدة يعاق دب عليهدا ب وُحدددت املسدؤولية اجلنائيدة عدن اجلدرائم الديت  -45

يات و 9حمددظ من م( أو بعقوبة القصاص عند نفس سن الرشد، أ   فت  15سنوات قمرية لل
سددنة قمريددة للفتيددان. وتسددتتبع هددذه اجلددرائم فدددر  عقددوابت إلزاميددة مثددل الوفدداظ، واجللددد، وبدددرت 

فرد األعضاء، دون منح سلطة تقديرية للمدكمة لتدديد العقوبة املنا سبة على أساس ظروف ال
وسدددّنه والعوامدددل املخففددددة. وأُعددددم مجيدددع األطفددددال اجلددداءي الدددذين ُحكددددم علددديهم ابإلعدددددام يف 

 . القصاصعلى أساس عقوبة  201٨ عام
التعزير اليت كثياا ما تتسم بدرجة أقل من  جرائم عن املسؤولية سنُحددت  املقابل، ويف -4٦

ضا عليهدا العقوبدة الديت يراهدا مناسدبة وفقداا لسدلطته التقديريدة( اليت يفر  القا رائماخلطورظ )اجل
سدنة جلميدع األطفددال. ويف ظدل هدذه الظدروف، تُفددر  علدى األطفدال املدداني تدددابي  1٨ عندد

 إصلحية. 
ويلحدد  املقددرر اخلددداص كددذلة أوجدده تنددداقة ضددمن اإلطددار القدددانوين. ففددا التعدددديل  -4٧

ر ابملخدددرات، أُبقددا علددى عقوبددة اإلعدددام إااء أ  قددانون االجتدداعلددى  201٧ املدددخل يف عددام
.  (٨1)الرتكدا  اجلرميدة"… الثامندة عشدرظ شخص "يستغل األطفال أو األحداث ما دون سدن 

تفر  عقوبة على "أ  شخص جُيرِب األطفال واألحداث الذين تقل أعمارهم  ٣5كما أن املادظ 
ن إىل اعدرتاف واضدح أبن لددى على تعاطا املخدرات". وتشي هااتن املدادات... سنة  1٨عن 

سنة درجة أقل من "الرشد" أو "النماء العقلا" مقارنةا  1٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
 سنة. 1٨ان تتجاوا أعمارهم 

مددن قددانون محايددة  1إذ تعددّرف املددادظ .  دداثلا اا وتعكدس أحكددام تشددريعية أخددرى فهمدد  -4٨
  إنسدان دون سدن الثامندة عشدرظ. وعدلوظ علدى الطفل أبنه أ 2002األطفال واملراهقي لعام 

__________ 

 .1، امللحظة 1210املادظ  (٨0)
 . 45املادظ  (٨1)
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، (٨2)سدنة ااصددول علددى جددواا سددفر 1٨ذلدة، فددل ميكددن إال للفددرد الدذ  يتجدداوا مددن العمددر 
 قيادظ. رخصة على ااصول، أو (٨٣)التصويمل أو

ويف ضوء التناقضات املذكورظ، يكرر املقرر اخلاص توصيات جلنة حقوق الطفل املقدمة  -49
. (٨4)سدنة 1٨اإلسلمية بتنقيح تشدريعاهتا مدن أجدل رفدع سدن الرشدد لتصدبح إىل مجهورية إيران 

وأشارت ااكومة يف تعليقاهتا إىل أن "السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية ُحددت عن طريق مراعاظ 
النماء العقلا والنفسا لاطفال واألحداث، والنظر يف ظروفهم اجلغرافية والثقافية واالجتماعية 

يدة. والتسدليم بسدّن معيندة بوصدفها السدن الددنيا للمسدؤولية اجلنائيدة يشددي إىل أن والدينيدة والعرق
ته عن  ي اادث، يف هذه السن، قد بلغ مستوى الرشد العاطفا والعقلا والنفسا إلدراه مسؤول

 سلوكه. ولذلة، فإن االعرتاف ابلسن الدنيا يرتب  اراعاظ النضج العقلا لاحداث". 

  يةالتشريعالتطورات  -ابء 
من القانون املعّدل األطفال  91، عُدِّل قانون العقوابت. وتُعفا املادظ 201٣يف عام  -50

فيد  ي يم  ي ق ت ما دون سن الثامنة عشرظ واألطفال ما فوق سن الرشد من عقوبة اإلعدام إذا وُجد 
ئهم أبهنم "ال يدركون طبيعة اجلرمية املرتكبة أو حظرها، أو إذا كانمل مثة شكوه قائمة بشأن من ا

على أن "للمدكمة أن تطلب رأ  الطب  91العقلا الكامل، تبعاا لسّنهم". كما تنص املادظ 
ويف  .(٨5)الشرعا أو أن تلجأ إىل أ  طريقة أخرى تراها ملئمة لتدديد النماء العقلا الكامل"

ا أعقا  التعديل، بددأ األطفدال اجلداءون يف طدابور اإلعددام يقددمون طلبدات إىل افكمدة العليد
إلعدادظ حمداكمتهم. والقددى بعدة الطلبددات جتداوابا بينمددا رُفدة الددبعة ايخدر. وأّدى ذلددة إىل 

ظ" للمدكمدددة العليددا يف عدددام  ، تؤكددد أن طلبدددات إعدددادظ 2014إصدددار "سدددابقة قضددائية موحددددِّ
افاكمة مقبولة. وأشارت مجهورية إيران اإلسلمية يف املعلومدات الديت قددمتها إىل جلندة حقدوق 

سدنة وقددمل  1٨أن "إعددادظ حماكمدة مجيددع املدراهقي الددذين كاندمل أعمددارهم تقدل عددن  الطفدل إىل
 .(٨٦)"األحكام السابقة اليت صددرت حبقهدم ارتكا  اجلرمية مقبولة وأن افكمة العليا قد ألغمل

ومدع ذلدة، وعلدى ءددو مدا سديد ابلتفصديل أدته، يواجدده األطفدال اجلداءون عقبدات عديدددظ يف 
 ، فيما تتواصل عمليات اإلعدام.91ملادظ االرتكاا على أحكام ا

 ا املعلنوموقفه الدولة جهود -جيم 
اخُتذ عدد من التددابي املتعلقدة ابألطفدال اجلداءي. ووافدق الربملدان مدؤخراا علدى مشدرو   -51

ويددددنص وهددددو يف انتظدددار موافقدددة جملدددس األوصدددياء.  ،قدددانون بشدددأن محايدددة األطفدددال واملدددراهقي
ئية على إنشاء حماكم لاطفال واملراهقي تضم قاضياا متخصصاا ومستشاراا مؤهلا اإلجراءات اجلنا قانون

قمرية  سنوات 9لكن يف حال توجيه هتم إىل األطفال فوق سن الرشد ) .(٨٧)ذا إملام بنماء الطفل
__________ 

 .1٨من املادظ  1القانون املتعلق جبوااات السفر وشؤون اهلجرظ، الفر   (٨2)
 . ٣٦قانون االنتخاابت، املادظ  (٨٣)
(٨4) CRC/C/15/Add.254 و؛ 2٣، الفقرظCRC/C/IRN/CO/3-4 2٨و 2٧، الفقراتن . 
 ./https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code انظر (٨5)
 .CRC/C/IRN/3-4/Add.1 انظر (٨٦)
 .40٨و 2٨9قانون اإلجراءات اجلنائية، املاداتن  (٨٧)

https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/
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نة،  أو اادود أو القصاصسنة قمرية للفتيان( ابرتكا  جرائم  15للفتيات و ي عزير مع ت جرائم 
 وتشدددي .(٨٨)م املثددول أمدددام الشددعبة اخلاصددة ابملدددراهقي يف افكمددة اجلنائيددة األوىلسدديتعي علدديه

مون يف نفس  معلومات موثوقة واردظ إىل أن ذلة يعي، يف املمارسة العملية، أن األطفال ُياك 
 قاعة افكمة اليت ُُياك م فيها الكبار. 

تهمة  د أُعدموا عملا ق 201٨ومجيع األطفال اجلاءي الذين أُعدموا يف عام  -52 ب إبدانتهم 
. ويف التعليقددات الدواردظ، ذكددرت ااكومدة أن جهددوداا كبديظ تُبددذل القصداصالقتدل علدى أسدداس 

. وأشدارت ديّدة إىل القصداصإلرضاء أقر  أقرابء الضدا  عدن طريدق الوسداطة مدن أجدل حتويدل 
يقية حىت مع... املساعدظ ... ها التشجيع على إجياد صيغة توف أيضاا إىل أن "سياستها املبدئية

" وأن "هذا هو االجتاه السائد واملسار الرئيسا يف التعامل مع هذه الديّةالنقدية من أجل سداد 
 من تتألف عمل وفرقة للمصااة، جلنة إنشاء إىلاا أيض ااكومةاينموعة من اجلاءي". وأشارت 

وحمامي، وأفراد من اينتمع ، وموظفا سجون، اجتماعيي وأخصائيي نفس، وعلماء ،سؤوليم
أقرابء الضدية. وابإلضافة إىل ذلة، تتدخل فرو  اينلس املعي أقر  املدين، لدعم الوساطة مع 
ابملرأظ والطفل وااماية التابع للجهاا القضائا من أجل تسوية  املعي بتسوية النزاعات واملكتب

هود الوساطة ومجع األموال من أجل هذه القضا . كما تقدم املنظمات غي ااكومية الدعم جل
. وعلى الرغم من هذه اجلهود، تلقى املقرر اخلاص تقارير تفيدد أبن اجلهدات الفاعلدة الديّةدفع 

املعنيدة تدرتدد يف التدددخل يف حداالت جدرائم اادددود مدن قبيدل الددزت، والعلقدات اجلنسدية املثليددة، 
 جرائم القتل اليت تنطو  على االغتصا .  أو

التعليقات الواردظ، تربِّر ااكومة استمرار عمليات اإلعدام أبن "واجب الدولة يف  ويف -5٣
عقوبة  فيذ ال ن هذه ااالة هو جمرد النظر يف القتل العمد وإجراء املداوالت يف هذا الصدد، وأن ت

، أشدار املقدرر اخلداص املعدي 2009يكون  كناا إال بناءا على طلب أولياء الددم". ويف عدام  ال
ترى  أخرى دولة توجد الإىل أنه  تعسفاا  أو موجزظ إبجراءات أو القضاء خار  اإلعدام التحبا

 تطبِّددق الديت الددولبددي  مدنضدرورظ لتقدد  هدذه ااجددة تربيدراا لعمليدات إعدددام األطفدال اجلداءي 
(٨9)اإلسلمية الشريعة

( 5)٦ وق الطفل واملادظ)أ( من اتفاقية حق٣٧وأشار أيضاا إىل أن املادظ  .
م  غاء إعدا من العهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية تُلزمان ااكومة بتوسيع نطاق إل

وابإلضدافة إىل ذلددة، فددإن هدذه املمارسددة حتددرم  .(90)القصدداصاألطفدال اجلدداءي ليشدمل جددرائم 
ندو  الطفل، على ءو ما ذُكر، من حقه يف التماس العفو أو ختفيف العقوبة من الدولة على ال

 ( من العهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية.4)٦ملنصوص عليه يف املادظ ا

 اجلنائية العدالة نظام يفومعاملتهم  األطفالضعف  -دال 
يران اإلسلمية وس   -54 ال تزال عقوبة اإلعدام تنفَّذ حبق األطفال اجلاءي يف مجهورية إ

والتعذيب وغيه من ضرو  سوء املعاملة، وعدم  االنتهاكات املتعلقة اباق يف حماكمة عادلة،
 إيلء االعتبار للظروف الفردية لكل طفل. 

__________ 

 .٣15املرجع نفسه، املادظ  (٨٨)
(٨9) A/HRC/11/2 ٣٦و ٣5، الفقراتن . 
 املرجع نفسه. (90)
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 أمناط اإلدانة القائمة على االعرتاف  -١ 
يثددي ااكددم علددى األطفدددال ابإلعدددام جزعدداا بوجدده خددداص ابلنظددر إىل ضددعف وضدددعهم   -55

إمكانية االستعانة ادام، كأطفال حتديداا، يف ظل انتشار أمناط انتهاكات موثَّقة بشأن عدم 
واالعتمدددداد علددددى االعرتافددددات املنتز عددددة عدددددن طريددددق اإلكددددراه أو التعددددذيب يف إطددددار اإلجدددددراءات 

وق الطفل والعهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية على فاقية حقوتنص ات. (91)القضائية
وتدرى  .(92)عدم جواا إجبار األطفال على االعرتاف ابلذنب أو اإلدالء بشهادظ ضدد أنفسدهم

جلنددة حقددوق الطفددل أيضدداا أن األطفددال قددد يُدددفعون إىل اإلدالء ابعددرتاف غددي صددديح بسددبب 
دم فهمهم، واخلوف من العواقب اينهولة أو من سنهم، ومراحل منائهم، وطول االستجوا ، وع

عددنهم أو إبمكانيدة ختفيددف التلمديح إبمكانيدة السددجن، وكدذلة نتيجدةا للوعددد إبمكانيدة اإلفدرا  
كما تدزداد حالدة الضدعف الكامندة لددى األطفدال ألنده يف حدال توجيده هتدم إلديهم   .(9٣)العقوابت

لفرصة هلم الختيار حماميهم خلل مرحلة ابرتكا  جرائم تنطو  على عقوبة اإلعدام، ال تتاح ا
يه رئيس  التدقيقات األولية. وعوضاا عن ذلة، يقتصر اخليار املتاح على افاما الذ  يوافق عل
اجلهدداا القضدددائا. وتشددي املعلومدددات الددواردظ إىل أن العديدددد مددن األطفدددال أُدينددوا علدددى أسددداس 

 ى سدبيل املثدال، أفدادت تقدارير أبنعلد 201٨اعرتافات منت زعة خلل تلة املرحلدة. ففدا عدام 
 1٧أُرغممل على االعرتاف أبهنا قتلمل اوجها عندما كانمل تبلدغ مدن العمدر  اينب سيكانفاند

علدددا رضدددا طددداجيكا يف وأُعددددم مث سددددبمل اعرتافهدددا ولكنهدددا أُعددددممل رغدددم ذلدددة.  .(94)عامدداا 
يب، حسب بعد أن اعرتف ابلقتل العمد يف سن اخلامسة عشرظ عقب تعرضه للتعذ 201٧ عام

  .(95)التقارير. وسدب اعرتافه أيضاا يف وقمل الحق ولكن مل يُفتح حتقيق يف ادعاءاته

 ةاملمارسات اليت تبلغ حّد التعذيب وغريه من ضروب سوء املعامل -٢ 
تثي معاملة األطفال يف طابور اإلعدام قلقاا ابلغاا. وقد اّدعى  ثلو ااكومة أن مجهورية  -5٦

ويف املمارسة العملية، هذا يعي أن الدولة  (9٦) تنّفذ عمليات إعدام األطفال.إيران اإلسلمية ال
تسجن الطفل املدان يف طابور اإلعدام لسنوات حىت يبلغ سن الثامنة عشرظ وتنفذ حبقه عقوبة 

إىل أن عمليددات إعددام العديددد مدن األطفددال اا التقددارير الدواردظ أيضد وتشدي اإلعددام بعدد ذلددة.
ويف هددذا  .(9٧)األخدديظ اللدظددة يف األحيدانمل علددى ءدو متكددرر، ويف الكثددي مددن اجلداءي أُرجئدد

قضددية  201٨حزيران/يونيدده  يفالصددد، أاثر مفددو  األمددم املتدددظ السدداما اقددوق اإلنسدان 
كما أُرج    .(9٨)الفضل جزاين شراها، وهو طفل جانح أُرج  إعدامه أربع مرات قبل التنفيذ أبو

 201٧كا وأميددد رسددتما أربددع مددرات. وقددد أُعدددما يف عددام إعدددام كددل مددن علددا رضددا طدداجي
م. ويشعر ابإلعدا عليهم افكوم جناحعلى التوا  بعد قضاء سنوات عديدظ يف  201٨ وعام

__________ 

 أعله. 1٣انظر الفقرظ  (91)
 .14؛ والعهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية، املادظ 40اتفاقية حقوق الطفل، املادظ  (92)
 .5٧( بشأن حقوق الطفل يف عدالة األحداث، الفقرظ 200٧)10انظر التعليق العام للجنة رقم  (9٣)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23689&LangID=Eانظر  (94)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21958&LangID=Eانظر  (95)
https://bitمتاح على:  ،2014انظر البيان الذ  أدىل به رئيس اجلهاا القضائا يف عام  (9٦) .ly/2LE4dGY. 
(9٧) A/67/279 4٨، الفقرظ. 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23279&LangID=E انظر (9٨)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23689&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=21958&LangID=E
https://bit.ly/2LE4dGY
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23279&LangID=E
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املقرر اخلاص ابلقلق ألن جمموعة من الظروف املتصلة إبرجاء اإلعدام على ءو متكرر، و ارسة 
اا ، والضعف امللِام للطفل نظراا إىل سّنه، تؤد  حتماالنتظار حىت يبلغ الطفل سن الثامنة عشرظ

ناء  ويؤكد. (99)إىل صدمة نفسية شديدظ وتدهور صدا لدى األشخاص املعنيي ب املقرر اخلاص 
عترب  ُت على ذلة أن سياسة ااكم على األطفال ابإلعدام و ارستها يف مجهورية إيران اإلسلمية 

ناىف مع املهينة أو اللإنسانيةملة القاسية أو منطاا من التعذيب وغيه من ضرو  املعا ت ي ، وهو ما 
اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدو  اخلاص اباقوق املدنية والسياسية، اللذين تشكل مجهورية 

فيهما. ويشدد املقرر اخلاص على أن السبيل إىل معاجلة هذا الوضع هدو اا إيران اإلسلمية طرف
م علددى األطفددال وختفيددف أحكددام اإلعدددام الصددادرظ حبددق مجيددع القيددام فددوراا حبظددر حكددم اإلعدددا

 األطفال اجلاءي يف جناح افكوم عليهم ابإلعدام. 

  ابإلعدام عليهم احملكوم األطفال ظروف -٣ 
م على أساس  -5٧ تشي التقارير الواردظ إىل أن الكثيين من األطفال افكوم عليهم ابإلعدا

م منزلدددددة أدغ مددددن غدددديهم علددددى الصددددعيدين االقتصددددداد  ، ُيتلددددون إىل جانددددب أسددددرهالقصدددداص
ويف بعدة ااداالت،  .(100)واالجتمداعا، ويسدتفيدون بدرجدة أقدل مدن التعلديم وشدبكات الددعم

تواجه الطفلت اجلاءات حاالت شديدظ اخلطورظ، اا يف ذلة الزوا  ابإلكراه والعنف العائلا. 
خذ يف االعتبار العوامل املخففة املتصلة ومع ذلة، ال يوجد نطاق تشريعا يتيح للمدكمة أن أت

ابخللفية أو الظروف اليت ينشأ فيها الطفل أو الظروف اليت ارتُكبدمل فيهدا اجلرميدة املزعومدة. ويف 
، أُعدددممل اثنتددان مددن النسدداء اللددوا  تددزوجن وكددّن ال يددزلن طفددلت، ومهددا حمبوبددة 201٨عدام 

عى أ هندا قتلددمل اوجهدا عندددما كاندمل يف سددن مفيدد ، الديت تزوجددمل يف سدن الثالثددة عشدرظ، ويدددَّ
عى، اليت تزوجمل يف سن اخلامسة عشرظ، سيكانفاند ، واينب(101)السابعة عشرظ هنا ويدَّ تلمل أ  ق

السيدظ سيكانفاند رغم عدم إجدراء  وأُعدممل. (102)عشرظ السابعة سن يف كانمل  عندما اوجها
ة جلنة توصيويكرر املقرر اخلاص حتقيق يف االدعاءات املتعلقة ابلعنف العائلا أثناء فرتظ اواجها. 

 الددنيا السدنسدنة وبرفدع  1٨سدنة إىل  1٣مدن  الفتيدات لدزوا  الددنيا السدنحقوق الطفل برفع 
 .(10٣)سنة 1٨سنة إىل  15الفتيان من  لزوا 
ُيزعم أن  -5٨ ويشي املقرر اخلاص إىل أن الوس  الذ  أي  منه الطفل املتهم والظروف اليت 

عاملن يكتسيان أمهية حامسة، ليس فق  ألنه ينبغا للمدكمة أخذمها يف اجلرمية ارتُكبمل فيها 
ألهنمدا ميكدن أن يعوقدا افداوالت الراميدة إىل جتندب اإلعددام عدن طريدق دفدع اا ااسبان، إمنا أيض

. إذ من غي افتمل أن يكون األطفال الذين نشأوا يف فقر، على سبيل املثال، قادرين على الديّة
ولدذلة تتوقدف حيداظ الطفدل  .(لقصداصاطلوبة )اليت ليس هلا حد أعلدى يف جدرائم امل ةالديّ  دفع

على قدرظ أسرته على جذ  انتباه املنظمات غي ااكومية اليت ميكن أن تساعد يف مجع األموال 
__________ 

 بشأن "ظاهرظ طابور اإلعدام". 1٣إىل  ٨، الصفدات من A/67/279 انظر  (99)
5انظر، على سبيل املثال:  (100) 3),  p . 2016( Growing Up on Death Rownal, Amnesty Internatio:متاح على  ، 

www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/04/growing_up_on_death_row_-_the_death_penalty_and 

_juvenile_offenders_in_iran_final.pdf. 
 .www.hrw.org/news/2018/02/07/iran-three-child-offenders-executed انظر (101)
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23689&LangID=E انظر (102)
(10٣) CRC/C/IRN/CO/3-4 2٨و 2٧، الفقراتن . 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/04/growing_up_on_death_row_-_the_death_penalty_and%20_juvenile_offenders_in_iran_final.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/04/growing_up_on_death_row_-_the_death_penalty_and%20_juvenile_offenders_in_iran_final.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.hrw.org/news/2018/02/07/iran-three-child-offenders-executed
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=23689&LangID=E
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الكافيدة. وهددذه املنظمدات ليسددمل موجدودظ يف كددل مقاطعدة، ومددن مّث لديس لدددى األسدر الفقدديظ 
النائية سوى مستوى حمدود من التأثي والتدصيل العلما والدوعا، ولدذا املقيمة يف املقاطعات 

فها تواجه حتدد ت خطديظ يف هدذا الصددد. ويؤكدد املقدرر اخلداص أن هدذه العوامدل تفسدر ملداذا 
يكدون منشدأ معظدم األطفددال اجلداءي الدذين تنفَّدذ حبقهددم عقوبدة اإلعددام يف األوسداط الفقدديظ 

 لناحية االقتصادية. واملقاطعات األقل رخاء من ا
ية، من  2٨٦للمادظ اا وذكرت ااكومة يف تعليقاهتا أنه وفق -59 ئ من قانون اإلجراءات اجلنا

اإللزاما وقمل إصدار ااكم إعداد "ملف عن الشخصية" يتضمن وصدفاا للظدروف الديت كاندمل 
لددف أن إعددداد هدذا امللدف جيدر  بشدكل منفصدل عدن املاا قائمدة عندد وقدو  اجلدرم. وذكدرت أيضد

اجلنائا، ويشمل تقرير األخصائا االجتماعا بشأن ااالة البدنية واألس رية واالجتماعية للمتهم، 
إىل أن "عدوا" املدتهم يؤخدذ بعدي االعتبدار اا عن التقريدرين الطديب والنفسدا. وأشدارت أيضد فضلا 

 الية. ، وتقدم املنظمات غي ااكومية واملؤسسات االجتماعية إسهامات مالديّةألغرا  دفع 

 العقوابت  قانونمن  ٩١تنفيذ املادة  -هاء 
  عامة حملة -١ 

للقضاظ  201٣من قانون العقوابت يف عام  91كما ذُكر أعله، أاتح اشرتا  املادظ  -٦0
 املرتكبة اجلرمية طبيعةه يدر إعفاء األطفال من عقوبة اإلعدام إذا ارأتى القاضا أن الطفل ال "

 لسدّنه". وذكددرت تبعداا  الكامدل، العقلدابشدأن منائده  قائمدة شدكوه مثدة كاندمل  إذا أو حظرهدا، أو
أن األحكام  2015يف تقريرها املقدم إىل جلنة حقوق الطفل يف عام  اإلسلمية إيران مجهورية

 .(104)الديت سدبق أن صدددرت حبدق مجيددع األطفدال اجلدداءي سدتُلغى، يف انتظددار إعدادظ حمدداكمتهم
ا التقرير أن "أحكام قدانون العقدوابت اإلسدلما كاندمل وذكرت ااكومة يف تعليقاهتا على هذ

عاما". وتشي التقارير األخيظ إىل  1٨فعالة يف ااد من إعدام البالغي الذين تقل أعمارهم عن 
، بعدد إعدادظ 201٧ختفيف األحكام الصادرظ حبق ما ال يقل عن ستة أطفال جاءي يف عام 

فاذ املادظ ومع ذلة، ال تزال عمليات ا .(105)حماكمتهم يف  91إلعدام مستمرظ. ومنذ أن بدأ ن
حبسدددب تقدددديرات املقدددرر  طفدددلا علدددى األقدددل مدددن األطفدددال اجلددداءي ٣٣، أُعددددم 201٣عدددام 
طفدلا علدى األقدل علدى  21ملعلومدات موثوقدة واردظ، ُحكدم ابإلعددام علدى اا . ووفقد(10٦)اخلداص
 رغمرار عمليات اإلعدام جلنة حقوق الطفل استماستنكرت ، 201٦. ويف عام القصاصأساس 

وصددف بعدة املكلفددي بدوال ت يف إطددار اإلجددراءات  201٧ويف عدام  ،(10٧)املعتمددد تعدديلال
يف  201٣اخلاصدة عمليدات اإلعددام اجلاريدة علدى أهندا "دليدل قداطع علدى فشدل تعدديلت عددام 

عى ويف هدذا الفدر ، يسدد .(10٨)وقدف إعددام األفدراد افكدوم علديهم ابإلعدددام مدن قبيدل األطفدال"
 يف وقف عمليات اإلعدام. 91املقرر اخلاص إىل شرح السبب وراء عدم فعالية املادظ 

__________ 

(104) CRC/C/IRN/Q/3-4/Add.1 ٣٣، الفقرظ. 
(105) A/72/322 ٦٨، الفقرظ. 
 أعله.  ٣٨انظر الفقرظ  (10٦)
(10٧) CRC/C/IRN/CO/3-4 ٣5، الفقرظ . 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21547&LangID=E انظر (10٨)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=21547&LangID=E
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  تعسفيةو  غري متسقة تقييمات -٢ 
، أعربدمل جلندة حقدوق الطفدل عدن "قلقهدا الشدديد" ألن قدرارات إعفداء 201٦يف عدام  -٦1

التقديريدة "ختضدع متامداا للسدلطة  91األطفال من أحكدام اإلعددام علدى أسداس تقييمدات املدادظ 
 .(109)للقضاظ"، وحثَّمل مجهوريدة إيدران اإلسدلمية بقدوظ علدى إاالدة السدلطة التقديريدة مدن افداكم

السلطة التقديرية املمنوحة إشكاليةا بوجه خاص ألن املعدايي املسدتخدمة لتقيديم "النمداء  وتطرح
ضاظ يطرحون ففا بعة اااالت، أفادت التقارير أبن القوغي موضوعية.  العقلا" غي حمددظ

يعترب  أسئلة بسيطة تركز على ما إذا كان الطفل يعرف أن القتل فعل حرام. ويف حاالت أخرى، 
القضاظ أن الطفل قد "أكمل مناءه العقلا" ما داممل ال توجد أدلة على أنه يعاين من مشاكل 

قدد مندا يف الصدة العقلية. كما يستخدم القضاظ تدابي من قبيل تقييم ما إذا كدان شدعر البددن 
 .(110)لدى املّدعى عليه لتأكيد منائه العقلا

عى عليدده لطبيعددة اجلددرم املرتكددب،  -٦2 وذكددرت ااكومددة يف تعليقاهتددا أن "عدددم إدراه املدددَّ
وجود شكوه بشأن نضجه ومعرفته مها من الشروط املنصوص عليها يف املادظ، وأنه ال بدد   أو

بعنايدددددة يف سدددددي اإلجدددددراءات  91ظ كددددذلة مدددددن مراعددددداظ املصدددددطلدات املشدددددار إليهددددا يف املددددداد
مسددألة التسدددليم  91...". وأشددارت ااكومدددة أيضدداا إىل أن "املشددرّ  تنددداول يف املددادظ  القضددائية
املسددؤولية اجلنائيددة، واعددرتف إىل حددد مددا أبن املددراهقي الددذين تقددل أعمددارهم يف سددياق ابلنضدج 

يدركون طبيعة فعلهم؛ وتوجد ميكن أن يكونوا قد بلغوا النضج العقلا، وهم ال سنة ال  1٨ عن
 للددددددّ مثددددة شددددكوه بشددددأن منددددائهم وكمددددال مقدددددرهتم العقليددددة، ومددددن مث، فددددل جيددددوا إخضدددداعهم 

. ولذلة، فإن إشارظ القانون ]إىل[ هذه املصطلدات هامة، ألهنا تساعد القاضا على القصاص أو
 ،القصداصأو  اادد التفكي على هذا األساس والقيام، عوضاا عن فر  عقوابت شدديدظ مثدل

 ".بتدديد العقوابت املقررظ حسب القضية وسن املدعى عليه

 هاتوفري يف و عدم االتساق يف االستعانة مبشورة اخلرباء  -٣ 
 الطبمن قانون العقوابت على أنه "جيوا للمدكمة أن تطلب رأ   91تنص املادظ   -٦٣

". وأعربمل الكامل العقلا النماء  طريقة أخرى تراها ملئمة لتدديد أ إىلأو أن تلجأ  الشرعا
 الشرعا الطب خرباءحقوق الطفل عن قلقها الشديد ألنه "يُسمح للقضاظ ابلتماس رأ  جلنة 

ويف بعة اااالت اليت مل يُطلب فيها رأ  اخلرباء، كان  .(111)مكلفي بذلة رمسياا" ولكنهم غي
أميدد  201٨م يف عدام تقييم القاضا للطفل أبنه أكمل مناءه العقلا. فعلى سبيل املثال، أُعدد

تماس اا، عام 1٦رستما، الذ  أدين بتهمة قتل شخص عندما كان يبلغ من العمر  رغم عدم ال
 افكمة افلية وافكمة العليا رأ  اخلرباء لتقييم منائه العقلا. 

وعند طلب املشورظ من اخلرباء، التُمس رأ  األطباء العاملي يف املنظمة اإليرانية للطب  -٦4
عا، وها مؤسسة اتبعة للدولة. ويف مناسبات عديدظ، اضطلعمل املنظمة اإليرانيدة للطدب الشر 

__________ 

(109)  CRC/C/IRN/CO/3-4 ٣٦و ٣5، الفقراتن . 
، متدداح علدددى: 2015التقريددر املددواا  املشدددرته ملنظمددات اينتمددع املددددين، "حقددوق الطفددل يف إيدددران"، آذار/مددارس  (110)

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_198

09_E.pdf. 
(111) CRC/C/IRN/CO/3-4 ٣٦و ٣5، الفقراتن . 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_19809_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_19809_E.pdf
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 سدالبيها فاطمدةوأُديندمل الشرعا ابلتقييمات بعد فدرتظ طويلدة مدن االرتكدا  املزعدوم للجدرائم. 
عامدداا. وُحكددم عليهددا  1٧، عندددما كانددمل تبلددغ مددن العمددر 200٨بتهمددة قتددل اوجهددا يف عددام 

. وخلل إعادظ افاكمة، 201٣يف عام  91ابملادظ  ا إعادظ افاكمة عملا ابإلعدام مث أتيدمل هل
خلصدمل املنظمددة اإليرانيدة للطددب الشدرعا إىل أهنددا كانددمل قدد أكملددمل مناءهدا العقلددا يف وقددمل 

يم كما   ارتكا  اجلرمية، أ  قبل مخس سنوات من ذلة. ونُفذت حبقها عقوبة اإلعدام. قي ت مت 
أبنه اتم النمو بعد سنة من االرتكا  املزعوم للجرم، وأُعدم يف  اهاشر  الفضل أبوالطفل اجلانح 

وقمل الحق. ويرى املقرر اخلاص أن من املستديل إجراء تقييم موثوق به يف مثل هذه الظروف. 
ويلح  املقرر اخلاص أنه ال بد من الرتكيز على ضرورظ البدث القائم على أدلة مستفيضة لدعم 

عقلا  1٨فراد الذين تقل أعمارهم عن الرأ  القائل أبن لدى األ سنة مستوى أدغ من النماء ال
نفسها،  مقارنةا ابلكبار. وهناه املزيد من األدلة املتاحة لدعم هذا الرأ  يف التشريعات اإليرانية 

تسمح إبعفاء الطفدل  91أن املادظ اا ويلح  املقرر اخلاص أيض .(112)على ءو ما ذُكر أعله
عدام إذا كانمل هنداه "حالدة عددم تديقن مدن منائده العقلدا الكامدل". وهدذا اجلانح من عقوبة اإل

 يشي إىل عدم جواا ااكم على الطفل ابإلعدام يف حال وجود أدغ شة يف هذا الصدد.

  تابعةامل يف االتساق عدم -٤ 
يف بعة اااالت، كان تقييم القاضدا يشدي إىل وجدود شدكوه بشدأن النمداء العقلدا  -٦5

ذلة التقييم مل يكن تفذاا يف إجراءات االستئناف، وُُيكم على الطفل ابإلعدام يف  للطفل، لكن
وقددمل الحددق يف هددذه ااالددة. فعلددى سددبيل املثددال، أظهددر التقيدديم الددذ  أُجددر  يف البدايددة فمددد  
كداهلور  أندده مل يُكمدل مندداءه العقلدا يف وقددمل ارتكدا  اجلرميددة، وُحكدم عليدده ابلسدجن. غددي أن 

يددا ألغدمل ااكددم الصدادر حبقدده يف وقدمل الحددق وُحكدم عليدده ابإلعددام خددلل إعددادظ افكمدة العل
 .(11٣)افاكمة

  حملاكماتعدم االتساق يف تنفيذ إعادة ا -٥ 
مل تكدن فعالدة يف جتنيدب  91تشدي املعلومدات الديت تلقاهدا املقدرر اخلداص إىل أن املدادظ  -٦٦

ال تنص  91م. ومن أسبا  ذلة أن املادظ األطفال افكوم عليهم ابإلعدام تنفيذ العقوبة حبقه
على إجراء مراجعة تلقائية للقضا . بل جيدب علدى األطفدال اجلداءي افكدوم علديهم ابإلعددام 

تدل الكثديون مدنهم ُيعلى أسرهم تقد  طلب إلعادظ افاكمدة. وعلدى ءدو مدا ذُكدر أعدله،  أو
 مددن أقدل بدرجدة ويسددتفيدون عا،االجتمداو  االقتصداد ين الصدعيد علددىمنزلدة أدغ مدن سدواهم 

، وال يكون لديهم إملام حبقوقهم القانونية. ويف ظل هذه الظدروف، قدد الدعم وشبكات التعليم
أو قد ال تكدون لدديهم الوسدائل اللامدة للقيدام  ،يدركون توافر إمكانية طلب إعادظ افاكمة ال

لِف املقرر اخلداص اادا  بذلة. ويف حاالت أخرى، رُفضمل طلبات إعادظ افاكمة. وسبق  لس
 تسلي  الضوء على هذا االجتاه، وعْر  الكيفية اليت رفضمل هبدا افكمدة العليدا طلبدات ايندب

 .(114)وثلثة آخرين من األطفال اجلاءي دون توضيح األسبا  سيكانفاند

__________ 

 أعله. 49إىل  4٦انظر الفقرات من  (112)
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23216&LangID=E انظر (11٣)
(114)  A/72/322 ٦٧، الفقرظ . 
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وحىت عندما تُقبل طلبات إعادظ افاكمة، ُُيكم جمددداا علدى بعدة األطفدال اجلداءي  -٦٧
اغلهما يف عدام. وقد أعر  كل من جلنة حقوق الطفل وسلف املقرر اخلاص ااا  عن شو ابإل

 على التوا .  (11٦)201٧وعام  (115)201٦هذا الصدد يف عام 

  ٩١املادة  تنفيذتقييم  -٦ 
، مددع 91عدر  املقدرر اخلداص بعدة القيدود األساسدية واخلطديظ املتعلقدة بتنفيدذ املدادظ  -٦٨

. وتتسم طريقة عقوبة اإلعدام إعفاء األطفال اجلاءي من بعة اااالت االعرتاف أبنه جرى يف
العقلا وقمل ارتكا  اجلرمية ابلتعسف وعدم االتساق، وخيضع التقييم كلياا للسلطة  تقييم النماء

ية  التقديرية للقاضا، الذ  ميكن أن خيتار التماس املشورظ الطبية أم ال. وما يقّو  أكثر مصداق
ت هو استخدام معايي متضاربة، وال سيما عند إجرائها بعد مدرور سدنوات علدى هذه التقييما

وُرفضمل  وقو  اجلرمية املعنية. ويف بعة اااالت، أُلغيمل نتائج التقييم يف إجراءات االستئناف.
إلعدددادظ حماكمدددة أطفدددال جددداءي حمكدددوم علددديهم  91الطلبدددات املقدمدددة يف إطدددار املدددادظ بعددة 

يم إىل ابإلعدام. ويف حاالت أ ي خرى جرت فيها املوافقة على طلبات إعادظ افاكمة، خلص التق
 أن الطفل اجلانح أكمل مناءه العقلا، وجرى أتييد حكم اإلعدام.

 صياتاستنتاجات وتو  -رابعاا  
 حالة حقوق اإلنسان -ألف 

ة إيران مجهوريةيف  بدأت اليت االحتجاجات أن اخلاص املقرر يالحظ -٦9 يف   اإلسالمي
 حبقاوقمل القائماة مناذ أماد طويام فيماا يتعلاق املظااتعكاس  ٢٠١٧األول/ديسامرب  كاانون

ورات تط لوحظت وقد .واالجتماعية والثقافية االقتصادية حلقوقالتمتع اب وخباصة اإلنسان،
 يف كباري، مماا أد  إ  تراجاع  ابملخادرات االجتاار قاانون علاى دخمإجيابية، مثم التعاديم املا

 .إ  اشتداد حدة املظامل املتزايدة االقتصادية التحدايتلك، أّدت ومع ذ اإلعدام. عمليات
 عانوأُعارب  .االنفرادياة ماؤخراا  زاءاتنتيجاةا إلعاادة فارل اجلا املظاامل هاذهت تفاقمولرمبا 

 أحنااء مجياع يفمان الناا   متنوعاة جملموعااتخمتلفاة  احتجاجاات تنظايمعن طرياق  االستياء
املرتتب على الصعيد  األثر من التخفيف إ  الرامية ريالتداب بعض احلكومة واعتمدت البلد.

 حرية يف احلق على املفروضة القيود زايدةعن اا ، ولكن هذه التدابري أسفرت أيضاالقتصادي
املساتجدة  تطاوراتويف ماوازاة ذلاك، تُناذار ال اجلمعياات. وتكوين والتجمع والتعبري الرأي
ة متزايدةبردود   استهدفت اليت االعتقاالت خالل من ذلكتبني ، ويالدولة جانب من احلادَّ
. ويؤدي إيداعهم الساجن إ  العماليني والنشطاء اإلنسان حقوق عن واملدافعني احملامني

 أمار وهاذا عادلاة. حماكماة يف احلاق ذلاك يف مباا ،تقويض احلماية اليت تشمم مجيع احلقوق
ثناء ابإلكراه االعرتافات زاعالنت املعاملة سوءملحوظ من  منط إ اا نظر  القلق، على يبعث  أ
املعين،  التحقيق مرحلة األولية واحلرمان من إمكانية االستعانة مبحام من اختيار الشخص 

__________ 

(115)  CRC/C/IRN/CO/3-4 ٣٦و ٣5، الفقراتن. 
(11٦) A/72/322 ٦٨، الفقرظ. 
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 اإلعااادام عقوبااةال تااازال  نفساا ، الوقاات ويف اخلطااارية. اجلاارائم علااى، املرحلاااة هااذه خااالل
 .املتعمد تمالق على تنطوي ال اليت جلرائمعلى نطاق واسع، مبا يف ذلك على ا ستخدمتُ 

  يلي: مبا والربملان احلكومة تقوم أبن اخلاص املقرر يوصي  -٧0
 عقوبةاملشمول ب نطاقال منعقوبة اإلعدام، إزالة أي جرم  إلغاءيف انتظار  )أ( 
"، اليت تقتصر على القتم املتعمد، وكفالة ختفيف األحكام خطورة اجلرائم أشد" غري اإلعدام

لكفالاة  التشريعات. تعديم أخر  جرائم على ابإلعدام ليهمع احملكوم مجيعالصادرة حبق 
ا يف مب ابإلعدام، علي  كميُ  شخص يإمكانية التما  العفو أو ختفيف احلكم من الدولة أل

 ؛القصاصذلك على أسا  
 ضروب من وغريه التعذيب أشكال مجيع من لسجناءكفالة توافر احلماية ل ) ( 

ات اليت يتم احلصول عليها عن طريق هذه العرتافإطالقاا ابكفالة عدم القبول   .املعاملة سوء
 املتهمني؛ ضد كأدلةاملعاملة  
وقاانون اإلجااراءات اجلنائياة مباا يكفام أال تكااون  العقاوابت قاانون تعاديم ) ( 

  ابلذنب؛رتافات وحدها كافية للتسليم االع
 يتاجون الذين احملتجزينري الرعاية الطبية العاجلة لألشخاص توف كفالة )د( 

يشمم األشخاص الاذين جار  يديادهم يف هاذا التقريار، علاى خلفياة تعرضاهم  مبا إليها،
كفالااة أن يتلقااى مجيااع األشااخاص   طااري.يتهاادد حياااوم أو لتاادهور صااحي خ وشاايكخلطار 

ية ذلك يف مبا ،ةواملنتظمة الفوري الصحية الرعاية منياا كافاا  قدر احملتجزين  تخصصة امل الرعا
 املستنرية؛بناء على موافقتهم عند االقتضاء، 

ثناء  )هد(  أ كفالة قيام السلطات املختصة املستقلة ابلتحقيق يف حاالت الوفاة 
 املعاملاة ساءةت لإلجراءات القانونية الواجبة وإبانتهاكا بوقوع االدعاءاتيف و االحتجاز 

ملهاام املسااؤولية تقاد  األشااخاص املشاتب  يف ي بغيااةيقيقااا فااورايا ومساتقالا ونزيهاااا وفعااالا 
 عادلة؛ حماكمة يف للحقاا وفقاجلنائية إ  احملاكمة 

 خدمات على جرمية أي ابرتكاب املتهمني األشخاص مجيعحصول  كفالة و() 
ل مرحلااة خاال ذلااك يف مباا القضااائية، اإلجاراءات مراحام مجيااع خااللم اختياااره مان حماام

 االقتضاء؛هلم، عند  ةالقانونيفري املعونة تو التحقيق األويل واالستجواب، و 
ئهم  حالتهمالذين ستتدهور  السجناء مجيعكفالة عدم احتجاز  )ا(  بسبب بقا

 أممحبقهم يف حال عدم وجود  بديلةيف السجن نظراا إ  ظروفهم الصحية، وإصدار أحكام 
 اجلنائية؛ اإلجراءات قانون من ٥٠٢ ملادةحكام األشفائهم خالل التنفيذ التام  يف

لتصديقوق مجيع األشخاص املنتمني إ  أقليات دينية وإثنية ح محاية )ح(   وا
 حرية يف حقهمواإلفراج عن مجيع املسجونني نتيجةا ملمارسة  ضدهم، التمييز أشكال جلميع
 املعتقد؛ أو الدين

 حرية يف حلقهم السلمية مارستهمكفالة اإلفراج عن مجيع املعتقلني نتيجةا مل )ط( 
ة األفراد  أبماكنفوراا  رس  األُ  إبالغ ت.وتكوين اجلمعياوالتعبري والتجمع  الرأي ل وجود وحا

 ؛احملتجزين
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دافعات عن امل فيهم مبن اإلنسان، حقوق عن املدافعنيعدم وديد  كفالة ) ( 
قة لتخويفحقوق اإلنسان واحملامون والصحفيون، ابستخدام أساليب ا ي  واالعتقال واملضا

لتلك  التعسفية،ذلك من العقوابت من احلرية أو غري  واحلرمان التعسفي تعريضهم  وعدم 
 ؛األساليب، واإلفراج عن مجيع الذين احُتجزوا بسبب املهنة اليت يضطلعون هبا

 التعسفي، ابالحتجاز املعين العامم الفريق آراء يف الواردة التوصيات تنفيذ )ه( 
 اجلنسية املزدوجي نياملواطن بشأن العامم الفريق أبرزها اليت االنتهاكات ألمناطوالتصدي 

 ؛الرعااي األجانبو 
 اجلازاءات علاى املرتتباة اآلاثر بعاض لتخفيف الالزمة التدابري مجيع اختاذ )ل( 

 االقتصااااادية ابحلقااااوق اخلاااااص الاااادويل العهاااد مبوجااااباللتزامااااات اب الوفاااااء، و االقتصاااادية
ة آلية ماإنشاء  .الضعيفة الفئات محاية ذلك يف مبا والثقافية، واالجتماعية ل لية شفافة لكفا

 األساسية. اإلنسانية املواد من وغريها األدوية يف التجارةاستمرار 
 اخلطااوات مجيااع اجلازاءات تفاارل الايت البلاادانتتخااذ  أبن اخلااص املقاارر ويوصاي -٧1

يران لجز لكفالة عدم تقويض حقوق اإلنسان نتيجةا ل الالزمة إ ة  اءات املفروضة على مجهوري
ُول   اإلسالمية، بوسائم منها ئية دون  الضماانتكفالة أن ي  واإلعفاءات اإلنسانية واإلجرا

  اإلنسان. حبقوق التمتع على ضارةظهور آاثر 

  اجلاحننياألطفال  إعدام -ابء 
 عقاااود ماااد  علاااى اساااتمر اجلااااحننياألطفاااال  إعااادام أنإ   اخلااااص املقااارريشاااري  -٧2
 كنمي إذ .حبقوق اإلنسان اإلسالمية نإيرا مهوريةاا لاللتزامات الدولية جلانتهاكيشكم  مافي

 عناااد الفتياااان وعلاااى سااانوات، ٩ بلاااوغهن عناااد الفتياااات علاااىيف البلاااد  ابإلعااادام احلكااام
كومة جلهود الوساطة من أجم احلصول على احلاملقدم من وأّد  الدعم  سنة. ١٥ بلوغهم

 عاضبمان قاانون العقاوابت، إ  جتنياب  ٩١، واشارتاع املاادة القصاص جرائمالصفح عن 
 األقم على طفالا  ٢١ على ابإلعدام ُحكم ذلك، من الرغم وعلى اإلعدام. عقوبة األطفال

. وهاذه األرقااام تؤكاد أن حمتااو  ٩١املااادة منااذ اشارتاع  اجلااحنني األطفااال مان ٣٣ عادموأُ 
 تقياايمويف العدياد مان احلاااالت، ُأجاري  .غاري كااافأ وأن تنفياذها مل يكان فعاااالا  ٩١ املاادة

االرتكاااب املزعااوم  علااى سانوات ماارور بعااد ٩١ املااادة يفاملنصااوص عليا  النمااء العقلااي 
األطفاال احملكااوم  مان الكثاريين أن إ ماات الايت جاار  استعراضاها املعلو وتشاري  .للجرمياة

 واالجتمااعي، االقتصاادي الصاعيدين علاى ساواهم مان أدىن منزلاةتلون يعليهم ابإلعدام 
 حاالت، ويواجهون يف بعض األحيان الدعم وشبكات التعليم من أقم بدرجة ويستفيدون

ومااع  .ائليذلاك الازواج ابإلكاراه وحااالت مزعوماة مان العناف العا يف مباا اخلطاورة، شاديدة
يف احلسابان عناد  املخففاة العوامام أتخاذ أن لمحكمةات القائمة لالتشريعذلك، ال تتيح 
، يكون األطفال ةالديّ  على االتفاقوعالوة على ذلك، ويف حال  اإلعدام.النظر يف حكم 

" حاريتهم، ويعتماادون علاى اآلخاارين شااراء" علاى قاادرةغاري املنتمااني إ  أس ار ميسااورة أقام 
  هوادة؛ بال مستمرةاإلعدام  عمليات تزال المن مث، فو  حياوم. إلنقاذإلجياد املال الالزم 
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 يلي: مبايوصي املقرر اخلاص أبن يقوم الربملان  -٧٣
 إعدام ظرالسرعة على التشريعات القائمة حل إدخال تعديالت على وج  أ() 

 ١٨ عنتقم  أعمارهمعندما كانت  القصاصأو  احلدود جرائم ارتكبوا الذين األشخاص
ساانة، والاااذين يُعتااربون هباااذه الصاافة أطفااااالا. إدخااال تعاااديالت علااى وجااا  الساارعة علاااى 

طاااابور  األحكاااام الصاااادرة حباااق األطفاااال اجلااااحنني يف مجياااع ختفيااافالتشااريعات مااان أجااام 
 ؛اإلعدام
 هاااذا أن إ  ابلنظااارتفاقياااة حقاااوق الطفاام ا علااى العاااام الاااتحفظ سااحب ) ( 
 ؛وغرضها االتفاقيةيتناىف مع موضوع  العام التحفظ
 القصاص جرائم عن اجلنائية املسؤولية سن لرفعتعديم قانون العقوابت  ) ( 

 املساااواة قادم علاى األطفاال مجياع معاملاةسانة جلمياع األطفاال، وكفالاة  ١٨إ   احلادودو
 اجلنائية. العدالة نظام يف متييز ودون
 يلي: مبايوصي املقرر اخلاص أبن تقوم السلطة القضائية  -٧4

 ،علاااى وجااا  االساااتعجال اجلااااحنني األطفااال مياااعاإلعااادام املقااارر جل وقااف )أ( 
 األطفال مجيعحبق  احلدودو القصاص جرائم أسا  علىالصادرة  اإلعدام أحكام وختفيف

 حنني؛اجلا
على وج  االستعجال  تعميم إصدار تشريعي،يف انتظار إجراء استعرال  ) ( 

 القصااااص جااارائم أسااا  علاااى ابإلعااادام األطفااال علاااى كاااميُلاازم مجياااع القضااااة بعاادم احل
بور  ،احلدود أو ويُلزم رؤساء احملاكم إبصدار أمر إبعادة حماكمة مجيع األطفال اجلاحنني يف طا

  اإلعدام. عقوبة  إاإلعدام دون حق الرجوع 
اإلخالل ابلتعهد امللزام املنصوص  ودون أعاله، املذكورة التوصيات تنفيذ انتظار يف -٧5

خلاص ابحلقوق املدنية والسياسية بعدم احلكم ا الدويل والعهد الطفم حقوق اتفاقية يفعلي  
تقااوم  نأب اخلاااص املقاارر يوصااي اجلاااحنني، األطفااالعلاى األطفااال ابإلعاادام وبعاادم إعاادام 

 :مبا يلي القضائية السلطة
يتفق احلا مجيع يف عقليللنماء ال شامم تقييم جراءإب احملاكمإلزام  )أ(  الت مبا 
انون العقوابت، والسعي دائماا إ  احلصول على مشورة اخلرباء يف جمال قمن  ٩١مع املادة 

 مان وكاذلك االجتماعياة، اخلادماتوالطب النفساي لألطفاال، و  النفس وعلم الطفم، مناء
 ؛اإلعدام عقوبةمن  الطفماإليرانية للطب الشرعي، بغية كفالة إعفاء  املنظمة

لوجاهة ويف  ٩١كفالة إجراء أي تقييم يف إطار املادة  ) (  على أسس ظاهرة ا
  .اإلعدام عقوبة فرلالعقلي للطفم، ومن مث التقيد بعدم إمكانية  نماءاملتعلق ابل شكظم ال
 لطفمالعقلي الكامم ل نماءعاتق االّدعاء إلظهار ال علىاا دائم ثباتاإل عبءيقع  أنكفالة 

 احلقلد  الطفم  يكونذلك، كفالة أن   وابإلضافة إ .٩١ لمادةوفقاا ل ،بشكم مؤكد متاماا 
 يف حال عدم إجراء التقييم بعد وقوع اجلرمية مباشرةا؛ الشك قرينة من االستفادة يف

االت مجيع األطفال اجلااحنني يف حل شفافإجراء استعرال فوري وفعال و  ) ( 
 األخار  الدعم وأشكال املايلالدعم و هلم  القانوين التمثيموكفالة إمكانية  اإلعدامطابور 
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قانون  من ٩١ املادة يف علي  املنصوص النحو على احملاكمةإعادة  يف حقهم ملمارسة الالزمة
 ؛العقوابت
لقبض لقيأُ  أو جزوااحتُ  لذينا األطفالكفالة عدم إجراء مقابالت مع  )د(   ا

عند االقتضااء،  القانونية املعونةهم على الفور منحمن اختيارهم، و  حمام حبضور إال عليهم
لنظر عن  ا ومتكينهم من االتصال بفرد خيتارون  من أفراد أسروم يف مجيع األوقات بصرف 

 ؛اجلرم الذي يُتهمون ابرتكاب 
 مان الطفام، كفالاة أن ينظار اعارتافأ و وصحة شهادةأ أ نوعية تقييملد   )هد( 
 االحتجاااااز فاااارتة طااااوليف مجيااااع ظااااروف االسااااتجواب، وال ساااايما ساااان الطفاااام و  القاضااااي

 أثناااااااءأو غاااااريهم ماااااان املمثلااااااني وحضااااااور اآلابء  قااااااانونينيممثلااااااني  وجااااااود، و واالساااااتجواب
 االستجواب؛

ئية، و  يف األطفال مع يتعاملون الذين مجيعإلزام  )و(  خباصة نظام العدالة اجلنا
 املكلفني املهنيني من وغريهم الشرطة حمققيو  الشرعيني، واألطباء، القضاة، واملدعني العامني

لطفم حقوقواملستمر واملنهجي يف جمال  املتخصص للتدريب خلضوعاب القوانني، إبنفاذ  .ا
لنفس البدين الطفممناء  مراعاة كيفيةوينبغي للمشاركني االسرتشاد هبذا التدريب ملعرفة   ي وا
 القانون مبوجب اإلسالمية إيران مجهوريةوالعقلي واالجتماعي بطريقة تتفق مع التزامات 

 اإلنسان؛ حلقوق الدويل
ليت  لألطفالومستقلة  متخصصة حماكم إنشاء )ا(  ا من أجم النظر يف القضااي 
 سواء يف احملكمة احلدودو القصاص جرائم وتتعلق جبميع اجلرائم، مبا يف ذلك أطفاالا تشمم 

لذين  يكونكفالة أن   .املقاطعات مجيع يفو  االستئناف،االبتدائية أو حمكمة  ا لقضاة  ا لد  
رفع دعاو  أمام هاذه احملااكم،  ميكنهم الذين العامني املدعنيلد  و  احملاكم، هذهيرتأسون 

اخلااااص  جتماااعالاوالتاادريب املتخصااص يف جمااال علاام  املهنيااة املااؤهالت ماان األدىن احلااد
 السلوكية؛ والعلوم، األطفالوجية وسيكول ،ابلطفم

 الطفاااميف احلسااابان الظاااروف الااايت ينشاااأ فيهاااا  احملكماااةأتخاااذ  أنكفالاااة  )ح( 
ل جرمية أيارتكاب  زعميُ  اليت والظروف ا قفيها، مبا يف ذلك عن طريق إعداد التقارير  ب ة سا

ع علاام جبمياا علاىكفالاة أن تكااون احملكمااة   ابلكاماام.وعرضااها والنظار فيهااا  ابحلكاام للنطاق
لتعليم و والثروةرية، واألس  الوقائع ذات الصلة ابلطفم، مثم البيئة االجتماعية   ظروف، وا

للاتمكن ماان تااوفري  االجتماعيااة اخلاادماتتنمياة القاادرات الكافيااة يف جماال  كفالااة  .الازواج
 ؛يف هذا الصدد املشورةالتقارير املشار إليها أعاله، وتكليف هذه اجلهات بتقد  

 كخيار أخري وألقصر إال لمحاكمةاالحتجاز السابق ل ستخدمكفالة أال يُ  )ط( 
 القصاص جرائم ذلك يف مبا جرمية، أي ابرتكاب املتهمني ألطفالفرتة ممكنة ابلنسبة إ  ا

 ؛احلدودو
اص اخلاا واملقاارر اإلنساان حلقااوق الساامية املتحاادة األمام مفوضااية تزوياد ) ( 

 ابإلعدام. عليهم كوماحملبقائمة تضم أمساء مجيع األطفال اجلاحنني 
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 اخلاص املقرر يوصي اجلاحنني، األطفالويف انتظار إلغاء عقوبة اإلعدام ابلنسبة إ   -٧٦
 إجاراء إ يئاات اخلارباء املادعوة ه مان وغريهاا الشارعي، للطاب اإليرانياة املنظمةأبن تقوم 
 ، مبا يلي:٩١يف إطار املادة  تقييمات
اتم  يقنيملعرفة ما إذا كان هناك  األدلة على قائمة علميةأ إجراء تقييمات  )أ( 

مان قااانون  ٩١العقلااي للطفام اجلاانح يف وقاات ارتكااب اجلارم وفقاااا للماادة  نمااءال بشاأن
 مجيااعالايت أجراهااا اخلاارباء يف  التقييمااات نتااائ  التقياايم هاذايعكااس  أنالعقاوابت. كفالااة 

والطاااب النفساااي األطفااال،  نفاااسمنااااء الطفاام، وعلااام  مبااا يشااامم الصااالة، ذات اجملاااالت
 ؛االجتماعية اخلدماتلألطفال، و 

وتقد  استنتاج  الشك قرينة من االستفادة يفإاتحة احلق للطفم اجلانح  ) ( 
بعدم اليقني عندما ال ميكن التوصم إ  اليقني التام من الناحية العلمية، مبا يف ذلك يف حال 

 ونشر منهجية إلجراء التقييم.عدم إجراء التقييم بعد وقوع اجلرم املزعوم مباشرةا. وضع 
    


