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تبرع ما ھي حقوق اإلنسان ؟

الصفحة
حقوق اإلنسانقضایانبذة عناالرئیسیة

ھیئات حقوقأین نعملبحسب البلدان
المنشورات والمواردأخبار وأحداثاإلنسان

  

باشیلیت تدعو إیران إلى إطالق سراح المدافعین عن حقوق اإلنسان المحتجزین في سجونھا في ظّل تفّشي كوفید-19

English

جنیف (في 6 تشرین األول/ أكتوبر 2020) - أعربت مفوضة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان میشیل باشیلیت یوم الثالثاء عن قلقھا البالغ حیال تدھور أوضاع المدافعین عن
حقوق اإلنسان والمحامین والسجناء السیاسیین المحتجزین في سجون إیران، ودعت السلطات إلى اإلفراج عنھم في ظّل تفشي كوفید-19.

وإیران من أكثر البلدان تضّرًرا في المنطقة بسبب كوفید-19.  ویعاني نظام السجون فیھا اكتظاًظا مزمنًا، وتدھور الظروف الصحیة التي تفاقمت أكثر بعد في زمن الوباء. وقد أدى
النقص في المیاه وفي منتجات النظافة الصحیّة والمواد المطّھرة، باإلضافة إلى عدم توفّر ما یكفي من معدات الوقایة وأدوات االختبار وأماكن العزل، فضالً عن الرعایة الطبیة غیر

المالئمة، إلى تفّشي الفیروس بین المحتجزین، وإلى وقوع عدد من الوفیات بحسب ما أشارت إلیھ التقاریر.

وفي شباط/ فبرایر، أصدر القضاء اإلیراني توجیھات بشأن اإلفراج المؤقت عن عدد من السجناء، بھدف التخفیف من االكتظاظ وتجنّب تفّشي الفیروس على نطاق أوسع.  وأشارت األرقام
الرسمیّة إلى أّن حوالى 120,000 محتجز استفادوا من ھذه اإلجراءات. ولكن یبدو أنّھ تم تعلیقھا، وُطلب من المحتجزین العودة إلى السجون بأعداد كبیرة. باإلضافة إلى ذلك، استثنت

اإلجراءات المتّخَذة األشخاص الذین ُحكم علیھم بالسجن ألكثر من خمس سنوات بتھمة المساس بـ"األمن القومي".

ونتیجة لذلك، تعّرض معظم َمن احتُِجز في األصل تعّسفًا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق اإلنسان والمحامون ومزدوجو الجنسیّة، واألجانب والمحافظون على البیئة وغیرھم من
المحرومین من حریتھم بسبب التعبیر عن آرائھم أو ممارسة حقوقھم األخرى، لمخاطر أكبر باإلصابة بالفیروس.

وأعلنت باشیلیت قائلة: "بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تقع على كاھل الدول مسؤولیة رفاھیة كل من ھم تحت رعایتھا، بمن فیھم جمیع المحرومین من حریتھم، وحمایة صحتھم
الجسدیة والعقلیة.  وال یجب أبًدا سجن األشخاص بسبب آرائھم السیاسیة أو غیر ذلك من أشكال النشاط الداعم لحقوق اإلنسان، وال یجب أبًدا معاملة ھؤالء المحتجزین معاملة أكثر قساوة

أو تعریضھم لخطر أكبر."

وأضافت قائلة: "یقلقني أن أرى كیف تم استخدام اإلجراءات المصممة للتخفیف من تفّشي كوفید-19 بطریقة تمییزیة ضد ھذه المجموعة المحددة من المحتجزین."

ومن بین أكثر القضایا رمزیةً، قضیة المحامیة البارزة في مجال حقوق اإلنسان والمدافعة عن حقوق المرأة نسرین ستوده، التي ُحكم علیھا بالسجن ألكثر من 30 عاًما بتھم تتعلق بعملھا
في مجال حقوق اإلنسان. واحتجاًجا على استمرار استخدام االعتقال التعسفي، وعلى الرعایة الطبیة غیر المالئمة في السجون، بدأت ستوده إضرابًا ثاٍن عن الطعام في آب/ أغسطس،

أنھتھ بعد حوالى 50 یوًما بسبب تدھور صحتھا السریع. وتتطلب حالة قلبھا عالًجا متخصًصا.  

وأكّدت مفّوضة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان قائلة: "أشعر بقلق بالغ من أن حیاة نسرین ستوده في خطر. وأحّث مّرة جدیدة السلطات على إطالق سراحھا فوًرا ومنحھا إمكانیة
التعافي في منزلھا قبل الخضوع للعالج الطبي الذي تختاره. فعلى مر السنین، كانت ستوده مدافعة مثابرة وشجاعة عن حقوق إخوانھا اإلیرانیین، وقد حان الوقت كي تتوقف الحكومة عن

انتھاك حقوقھا بسبب الجھود التي بذلتھا من أجل اآلخرین."

وأعربت المفوضة السامیة عن قلقھا حیال االستھداف المستمر والمنھجي لمن یعبّر عن رأي معارض، وحیال تجریم ممارسة الحقوق األساسیة.

وختمت قائلة: "من المؤسف أن نشھد استخدام نظام العدالة الجنائیة كأداة إلسكات المجتمع المدني.  فالتعبیر عن رأي معارض لیس بجریمة أبًدا، بل ھو حّق أساسّي یجب حمایتھ
وتعزیزه. أحّث الحكومة اإلیرانیة على إعادة النظر في جمیع األحكام الصادرة بحق المحتجزین بدون أساس قانوني كاف، تماشیًا مع التزامات إیران القانونیة الدولیة، بما في ذلك الحق في

محاكمة عادلة. وأدعو إلى اإلفراج غیر المشروط عن المدافعین عن حقوق اإلنسان والمحامین والسجناء السیاسیین والمتظاھرین السلمیین وجمیع األفراد اآلخرین المحرومین من حریتھم
بسبب التعبیر عن آرائھم أو ممارسة حقوقھم. ومن الضروري للغایة معالجة مثل ھذه المظالم في الوقت الذي یجتاح فیھ كوفید-19 السجون اإلیرانیة."
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