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 به نام خــدا

 

توجه به اهميت فزاينده حقوق بشر و محوريت آن در تمامي مباحث مربوط به انسان و جوامع 
اي كه نام آموزش حقوق بشر را بر خود دارد، موجب گرديد تا  انساني و قرار گرفتن در دهه

ژه هاي خود را به آموزش حقوق بشر وي سازمان دفاع از قربانيان خشونت قسمت اعظم فعاليت
برگزاري دوره آموزش حقوق بشر ويژه . هاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد سازمان

 .دانشجويان دانشكده علوم قضايي از جمله آن فعاليتهاست
با اتمام مرحله اول طرح آموزش در دانشكده علوم قضايي مرحله دوم اين طرح همزمان با 

يد كه مطالب دوره در قالب اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر در شهر ژنو برگزار گرد
عناويني چون مباني حقوق بشر، تاريخچه حقوق بشر، موانع اجرايي حقوق بشر، حق دادرسي 

المللي ارائه  عادالنه، حقوق بشر از ديدگاه انديشمندان مسلمان و حاكميت دولتها و اسناد بين
 . گرديد

 در مقر ٢٠٠٤يل  آور٢٣ مارس الي ١٥شصتمين اجالس كميسيون حقوق بشر از تاريخ 
 .برگزار شد) قصر ملل(سازمان ملل متحد، در شهر ژنو 

اي از مهمترين مباحث و اسناد موضوعي مطرح شده  اي كه پيش رو داريد، گزيده مجموعه
 . شود در اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر با تمركز بر ايران است كه ارايه مي

 جنابر اين راه ياري نمودند، به ويژه جا دارد از تمامي افراد و نهادهايي كه ما را د
سرآار ، رياست محترم دانشكده علوم قضايي و آقاي دآرت مريحممد صادقي

، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه سپاسگزاري نموده و خامن دآرت مينو آقايي
 ابراز داشته و سرآار خامن اخوت و آقاي آرش گيتومراتب امتنان خود را از 

 .تعال براي همه عزيزان توفيق بيشتر در خدمت به جامعه بشري  خواستاريماز درگاه خداوند م
 

 عليرضا طاهري
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 :مقدمه
 

 تاريخچه كميسيون حقوق بشر و وظايف آن

اين كميسيون يكي از مهمتـرين نهادهـاي      .  تأسيس شد  ١٩٤٦كميسيون حقوق بشر در سال      
و حمايـت از حقـوق بشـر     ارتقـاء   ايباشد كـه در راسـت       گذاري سازمان ملل متحد مي      قانون

هاي كلي در خصـوص مسـائل حقـوق بشـر،             ها و سياست    مشي  كميسيون خط . فعاليت دارد 
و نظـارت بـر حقـوق بشـر در اقصـي نقـاط جهـان را تعيـين                   توسعه مـوازين حقـوق بشـري      

 . نمايد مي
نويس آن از اولين نشست كميسيون حقوق  شالوده اعالميه جهاني حقوق بشر و پيش

 توسط مجمع ١٩٤٨ دسامبر ١٠اين اعالميه نهايتاً در .  نشأت گرفته است١٩٤٧بشر در سال 
 دسامبر به عنوان روز حقوق بشر در نقاط ١٠در حال حاضر (عمومي به تصويب رسيد 

 ).شود  داشته مي مختلف جهان گرامي
 بيشـتر بـه وضـع    ١٩٦٦ تـا  ١٩٤٧كميسيون در دو دهـة اول كـاري خـود يعنـي از سـال        

توان بـه وضـع قـوانين حقـوق      قوق بشري پرداخته است كه از آن جمله مي استانداردهاي ح 
 تصويب شد، دو كنوانسيون حقوق ١٩٦٦المللي، كه توسط مجمع عمومي در سال          بشر بين 

المللي حقوق فرهنگـي،      المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون بين         بشر، كنوانسيون بين  
 .اجتماعي و اقتصادي اشاره كرد

 اين كميسـيون اقـدام بـه رسـيدگي بـه وضـعيت       ١٩٦٧ل دوم يعني از سال  در بيست سا  
در اين راسـتا گزارشـگران موضـوعي و نيـز       . نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف نمود      

 سـال اول   در واقـع براسـاس اسـتانداردهايي كـه در بيسـت          . هاي كـاري تشـكيل شـد        گروه
 . گرفت د بررسي قرار ميريزي شده بود وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف مور پي
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 به بعد كميسيون به اين نتيجه رسيد كه كشورهايي كه در آنجا مسـائل و              ١٩٩٠از سال   
به همين خاطر اقدام بـه  . معضالت حقوق بشري وجود دارد بايستي اين نقايص را رفع كنند  

در عـين حـال بـر ارتقـاء حقـوق      . هاي فني نمـود   اي و مساعدت    اندازي خدمات مشاوره    راه
منـدي از اسـتانداردهاي اوليـه         دي از جمله حق توسعه و حق بهـره        اصتهنگي، اجتماعي اق  فر

هـا توجـه بيشـتري نيـز بـه حقـوق قشـرهاي               در همـين سـال    . زندگي نيز تأكيـد شـده اسـت       
 .ها و افراد بومي، زنان و كوكان و برابري شده است پذيراز جمله اقليت آسيب

ه اقـدام اعالميـه ويـن و سـند نهـايي كنفـرانس         موارد اخير كه بدانها اشاره شد در برنام       
 مورد تصويب قرار گرفت و از دموكراسي و توسعه به ١٩٩٣جهاني حقوق بشر كه در سال   

 . عنوان جزء الينفك حقوق بشر نام برده شد بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است
 

 ساختار اجرايي كميسيون

هـايي بـراي      ا كه حاوي توصـيه    دبير يا منشي كميسيون حقوق بشر گزارش كميسيون ر        
) مركـزي (بهبود روند عملكرد كميسيون حقوق بشر و همچنين پيشنهادات هيأت گسترش            

از آنجـايي  . كنـد   و بررسي آن توسط هيأت نشست شصت به كميسيون ارائه مي    ٥٩نشست  
و جديد گنجانده شود و همچنين بـر   كه الزم است در اين دستورالعمل كاري مطالب الزم     

 .شود  اين گزارش در آخرين لحظات شروع كميسيون منتشر مي53/208Bعنامه اساس قط
 

 هاي كميسيون و نحوه اجراي آن برنامه

خانم ماريا فرانسيسكا ايـز  (و دبير هيأت ) آقاي مايك اسميت  (كميسيون داراي يك رئيس     
آقـاي  (، معاون دبير كميسيون )آقاي اريك تيستونت(، منشي كميسيون حقوق بشر  )چارين

هاي ديگر اجرايي عبارتنـد   بخش. باشد مي) سه نفر(و باالخره دستيار دبير  ) گونادي دباكينه 
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ها، مستندسازان، ارتباط با      كننده بيانيه   نويس گزارش، فهرست سخنرانان، هماهنگ      پيش: از  
 …ها، و ها، برنامه روزانه، دستيار وب، رزرو اتاق هاي غيردولتي، ويراستاران، منشي سازمان

 

 :شود هاي كميسيون به طور خالصه از موارد زير تشكيل مي امهبرن
 High-level segmentاجالس عالي . ١
 هاي دولتهاي عضو بيانيه. ٢
 حـق رأي   –هـاي عضـو اسـت         زمان آنها نصف زمـان دولـت      (هاي ناظر     هاي دولت   بيانيه. ٣

 )ندارند
نرانان سـه سـاعت قبـل از    ليسـت سـخ  )  دقيقـه ٣معموالً (هاي غيردولتي  هاي سازمان   بيانيه. ٤

. نامه كننـد  ها بايستي در اولين فرصت ممكنه ثبت       ولي سازمان . شود  شروع هر آيتم بسته مي    
 .شود ارائه نمود  بيانيه شفاهي هم بيشتر نمي٦

 ها مؤسسات ملي و آژانس. ٥
توانند دوبار از  ها مي در اين خصوص در هر آيتم دولت: (Right to Reply)حق پاسخ . ٦

 :اين حق بايد.  دقيقه٢ دقيقه و بار دوم ٣بار اول . اسخ استفاده كنندحق پ
 ٢. بعد از پايان آيتم. ١
 پايان جلسه . ٢
 .يا پايان روز استفاده شود. ٣

هـاي الزم     گيـري   بندي به رئيس كميسيون تأكيد شده اسـت كـه سـخت             در مورد زمان  
اي در ايـن   يسـتي طـي جلسـه   در صورتي هم كه الزم به جلسه اضافي باشد با      . گرددمبذول  

 ١٨اما اين اضافه جلسه نبايد بعـد از سـاعت   ) با هيأت مركزي(گيري شود   خصوص تصميم 
 .باشد
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 : آغاز كرد٢٠٠٤ مارس ١٥كميسيون حقوق بشر، شصتمين اجالس ساالنه خود را در  
 

 :هيافتتاح
جانشين كميسارياي عالي حقوق بشر برتراند رامچاران گفت كه امروز بايد   

وي خواستار مشاركت فعال . بود تا اين اجالس را افتتاح كندمي سرجيودي ملو در ميان ما 
هاي مختلف حقوق بشر شد و گفت در مسائلي چون فقر، عدم حاكميت قانون،  در زمينه

قاچاق انسان و تروريسم هنوز راه طوالني براي حل مشكالت وجود دارد و هنوز در 
وي از نمايندگان دولتها خواست كه . شود ا نقض ميكشورهاي مختلف حقوق بشر آشكار

هاي خود را  حل نسبت به ايجاد معاهده آموزش حقوق بشر اعالم نظر كنند و همچنين راه
 .براي مبارزه با قاچاق به كميسيون اعالم كنند

آقاي مايك اسميت كه در ماه ژانويه به عنوان رياست كميسيون انتخاب شده بود 
ايجاد كرده است و شايد كميسيون نياز براي حقوق بشربزرگي گفت تروريسم چالش 

وي به حادثه تروريستي . داشته باشد كه در زمينه ابعاد حقوق بشري اين چالش بحث كند
 .بالي و مادريد اشاره كرد و خواستار نگرش جدي به اين معضل گرديد

شدن كار جلسه كميسيون بايد از سياسي :  گفت٥٩الحجاجي رياست كميسيون  نجات
طرفي و برخورد غيرگزينشي  جلوگيري كند و همه شركت كنندگان بايد متعهد به بي

وي معتقد بود جهانشمولي حقوق بشر يعني اينكه اين استانداردها ظرفيت در . داشته باشند
ها را دارد و اعتقاد خود را به مزيت گفتگوي منطقي و  بر گرفتن همه فرهنگها و ويژگي

 .آرام اعالم نمود
 .آقاي اسميت، نحوه كار تعيين شده توسط دفتر كميسيون را بدين شرح اعالم نمود

  نماينده پاكستان به نمايندگي از كشورهاي كنفرانس اسالمي و گروه آسيايي -١
  نماينده كنگو به نمايندگي از گروه افريقايي-٢
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 .كند  ايرلند به عنوان نماينده اتحاديه اروپا صحبت مي-٣
نتها تصميماتي در زمينه نحوه كار، مدت قرائت بيانيه و نحوه مذاكره همچنين در ا

 .گرفته شد
 

 :نشست عاليرتبه کميسيون حقوق بشر
روز  كه در آغاز بکار کرد ٢٠٠٤ مارس ١٥ كميسيون حقوق بشر در تاريخ عاليرتبه نشست 
وئه و مقامات آن وزير خارجه ايرلند به عنوان نماينده اتحاديه اروپا، آلمان و پاراگنخست 

دادن به سخنرانان بر تالش جدي براي پايان . سخنراني پرداختندد عالي نيجريه به ايرا
خشونت جهاني و تروريسم و در عين حال حمايت از حقوق بشر و ارتقاء آن تأكيد 

 .آنها احترام به حقوق بشر را بخش مهمي از تأمين صلح و امنيت دانستند. كردند
 .ت كه جنگ عليه تروريسم به اولويت جهاني تبديل شده استوزير خارجه ايرلند گف

هاي جديدي براي حمايت و ارتقاء حقوق بشر  در عين حال جنگ عليه تروريسم چالش
 .ايجاد كرده است

العمل در برابر اين  يوشكافيشر وزير خارجه آلمان گفت همه دولتها نياز به عكس
قراري تعادل ميان امنيت و آزادي پاسخ هاي موجود در بر تهديد دارند و بايد به پرسش

هاي  آقاي فيشر همچنين از همه دولتها خواست در زمينه حقوق زنان و محو خشونت. دهند
 و در اين زمينه نسبت به وضعيت زنان افغانستان ابراز نگراني تالش جدي کنندجنسيتي 

 .كرد
نبايد بر زنان وزير خارجه پاراگوئه گفت در هيچ جا براي اعمال كنندگان خشونت 

 مسأله زنان مربوط به نيمي از جمعيت جهان است و انكار .داشته باشدمصونيت وجود  
 .سر و كار دارد، اشتباهي بزرگ استافراد و نه فقط زنان با همه در واقع حقوق زنان كه 
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معاون وزير خارجه نيجريه در سخنان خود به حق توسعه و نابرابري بين كشورها اشاره 
المللي به خاطر  دانست و بر تجارت بينحقوق بشر  اصلي رکن حق توسعه راوي. داشت

 . خرده گرفتاين امرناديده گرفتن 
در زمينه . وي همچنين به مواردي از وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان اشاره كرد

 اعمال ،در زمينه صلح خاورميانه. عراق وي بر محوري شدن نقش سازمان ملل تأكيد كرد
را ابزاري براي تحقق صلح و امنيت دانست و همچنين ضمن قدرداني از تمايل نقشه راه 

 از وضعيت اين كشور و همچنين اوضاع چچن در ،المللي چين براي گسترش همكاري بين
 .روسيه انتقاد كرد

در انتها وي اساسنامه رم را سندي مهم در زمينه حقوق بشر ارزيابي نموده و تأسيس 
 .ري را از موارد قابل توجه توسعه در سالهاي اخير دانستالمللي كيف ديوان بين

 ادامه يافت كه يازده سخنران از سوئيس، ٢٠٠٤ مارس ١٦ كميسيون عاليرتبهنشست 
سوئد، اتريش، كرواسي، ايتاليا، استوني، ال سالوادور، يمن، ارمنستان، تايلند و كانادا 

 .سخنراني كردند
ها و  و هزاران زن كه قرباني تجاوز در جنگوزير خارجه سوئيس با اشاره به صدها 

خشونت عليه زنان يك تراژدي روزانه و خاموش است و هر :  گفت،شوند ها مي درگيري
 .شود دقيقه يك زن قرباني مي

وزير خارجه سوئد به اين گردهمايي اعالم كرد كه نبايد هيچگونه عفوي براي 
شود،   خشونت عليه زنان ميكشي جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي كه شامل نسل

 .وجود داشته باشد
آورترين نقض حقوق بشر  وزير خارجه اتريش، خشونت جنسيت محور را خجالت

يابد، هيچ كس نبايد ادعا كند كه روند  دانست و گفت تا زماني كه اين خشونت ادامه مي
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مسئوليت كميسيون تقويت . كند واقعي را سمت برابري، توسعه و صلح طي مي
 .كند نداردهايي است كه زنان را از خشونت مصون مياستا

معاون وزير خارجه كرواسي دستاوردهاي حقوق بشر در زمينه حقوق زنان را ضعيف 
معاون وزير . دانستند و زنان از هر نژاد، سن و مذهبي را دستخوش خشونت توصيف كردند

هاي اخير تأكيد كردند  دههخارجه ايتاليا نيز بر تداوم خشونت عليه زنان عليرغم پيشرفتهاي 
هاي رشد و  و گفتند در بسياري از نقاط جهان برابري جنسيتي وجود ندارد و در زمينه

 .برند  زنان از كمبود موقعيت برابر رنج مي،توسعه
وزير خارجه استوني، خشونت عليه زنان را امري جهاني دانستند و وزير خارجه        

اي براي تضمين كرامت و زندگي زنان به عنوان  نامهال سالوادور گفت دولت متبوعش بر
 .بخشي از جامعه دموكراتيك تهيه كرده است

وزير خارجه يمن به قدمهاي كشورش در زمينه اصالحات دموكراتيك از جمله 
 . برابري زنان اشاره كرد ارتقاء و تالش براي١٩٩٩برگزاري انتخابات رياست جمهوري 

 حقوق بشر را ابزار ،ره به وضعيت پيچيده قفقاز اشاضمنوزير خارجه ارمنستان 
توانمند شدن براي تأمين امنيت، كرامت و صلح براي همه افراد در كشورها و مناطق 

 .مختلف دانست
وزير خارجه كانادا به اهميت جنگ با تروريسم و در عين حال  حفظ حقوق بشر و 

 تنها ،اديده گرفته شودالزامات آن اشاره كرد و گفت اگر در هر زماني حقوق بشر ن
 .عدالتي و پاشيدن بذر خشونت فراهم آمده است هاي جديد بي  براي ايجاد زمينهموقعيت

فرستاده وزارت خارجه تايلند فقر را انكار كرامت انساني در بدترين شكل دانسته و 
 . عنوان كرد... ساز مشكالتي چون منازعات مسلحانه، تروريسم، قاچاق و  آنرا زمينه
ادامه نشست عالي كميسيون نمايندگاني از فيليپين، آلباني، عراق، افريقاي جنوبي، در 

 . لوگزامبورگ و استراليا و كميسارياي عالي پناهندگان سخنراني كردند
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وزير خارجه فيليپين قاچاق زنان را معضلي جهاني دانست و اعالم كرد كه زمان آن 
در . ين تداوم نظارت بر اين امر تعيين شوداي براي تضم فرا رسيده است كه گزارشگر ويژه

 افزايش خشونت عليه زنان بهتوجهي  ادامه وزير مسكن افريقاي جنوبي نيز بر خطر فقر و بي
معاون نخست وزير و وزير خارجه لوگزامبورگ نيز گفتند كه حقوق . تأكيد كردند
 رفع کنوانسيوني ها توجهي است و اين امر برخالف خواسته ها زن مورد بي اساسي ميليون

 بايد همه ،ناپذيرند اشكال تبعيض عليه زنان است و اگر حقوق بشر واقعاً جهاني و جدايي
 .جا در يك سطح از آنها دفاع شود

وزير خارجه آلباني، با استناد به اصول اعالميه جهاني اعالم كرد كه دولت متبوعش از 
احترام و حمايت از حقوق بشر كه المللي در زمينه  تالش براي افزايش آگاهي جامعه بين

 .كند  حمايت مي،شاخص آشكار ثبات جامعه دموكراتيك هستند
ها براي اولين بار فرصت براي بيان آزادانه و  وزير خارجه عراق گفت كه امروز عراقي

بردند درك   ميبسر اما بيشتر آنها اين مسأله را بخاطر شرايطي كه در آن ،اند آزادي يافته
 .كنند نمي
نظمي و زير پا گذاشتن قانون  رخي از مفهوم آزادي سوءاستفاده كرده و به بيب

اي از آن به  آزادي مسأله مهمي در دموكراسي عملي است و هر سوءاستفاده. اند پرداخته
معاون پارلماني وزارت خارجه استراليا حكومت خوب را اساس . گذارد دموكراسي اثر مي

وقتي حكومت خراب شود، قانون و نظم از : هار داشتاي آزاد و امن دانست و اظ جامعه
بينند و  هاي اقتصادي و مردم آسيب مي رود؛ موسسات ناكارآمد شده و فعاليت بين مي

 .شود تحت اين شرايط حقوق بنياني بشر نيز ناپديد مي
هاي داراي حاكميت،   عالي امور پناهندگان گفت كه در دنياي دولتکميسر

تند كه دولتي ندارند كه از طرف آنها صحبت كند و يا از حقوقشان هايي از مردم هس گروه
در حالي كه اقدامات مثبتي توسط دولتها .  افراد بدون سرزمين و بدون تابعيت:دفاع كند
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اند و هنوز خألهايي   اين اقدامات كافي نبوده،براي حل اين مشكل صورت گرفته است
كميسيون . شود حل مشكالت اين افراد ميوجود دارد كه باعث ايجاد مشكالتي در زمينه 
سرزمين هستند داشته  شان سلب شده يا بي بايد توجه خاص به وضعيت كساني كه تابعيت

 .باشد
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 ترورها را  وها  معاون رئيس جمهور كلمبيا گفت دولت متبوعش ميزان ناپديدشدگي
يرنظاميان و هاي تروريستي در كشورش هنوز به حمله عليه غ كاهش داده است اما گروه

وي به مشكالت اقتصادي كشورش و منابع محدود . دهند نهادهاي دموكراتيك ادامه مي
هايي كه  المللي خواستار همكاري براي يافتن تروريست موجود اشاره كرد و از جامعه بين

 .كنند، شد براي تهيه اسلحه در كشورهاي مختلف مسافرت مي
شدگان لبناني و  يل را در زمينه بازداشتمحمد عيسي وزير خارجه لبنان دولت اسرائ

حق بازگشت فلسطينيان مورد انتقاد قرار داد و گفت لبنان هر شكلي از تروريسم را محكوم 
 . اما نسبت دادن تروريسم به گروه قومي و يا دين خاص غيرقابل قبول است،كند مي

وريسم را وظيفه معاون وزير خارجه ليتواني حمايت از افراد در برابر اشكال مختلف تر
 مبارزه با تروريسم با دموكراسي و ابزارهايالمللي دانست و خواستار مطابقت  جامعه بين

 .حاكميت قانون و حقوق بشر گرديد
 ٢٠٠رئيس مركز ملي آموزش حقوق بشر ازبكستان اعالم كرد كه دولتش بيش از 

خاذ كرده است و قانون در زمينه حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ات
 .نظامي از نهادهاي ملي و حقوق بشري چون دادگاه قانون اساسي تشكيل داده است

المللي براي ايجاد مفهوم  وزير خارجه مراكش گفت كه بايد يك كنفرانس بين
 .مشترك از جنگ عليه تروريسم و اتخاذ سياست منسجم براي محو آن تشكيل شود

 اما پاسخ .ر همه اشكال با تروريسم مبارزه شودوزير خارجه اوكراين گفت كه بايد د
 بلكه بايد بر اساس ،گذاري و امنيتي صورت گيرد  نه تنها بايد با ابزارهاي قانون،به اين نياز
 بايد يك .هاي مشترك استانداردها و تعهد نسبت به حقوق جهاني صورت گيرد ارزش

 ،فزايش احترام به  حقوق بشرالمللي بر اساس ا استراتژي فشرده براي ايجاد امنيت بين
 .حاكميت قانون و عدالت اجتماعي و ترويج دموكراسي تدوين شود
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ستيز  دبيركل كنفرانس اسالمي مسلمانان را قرباني مبارزات توأم با تنفر و اسالم
هاي موجود براي ايجاد ارتباط بين اسالم و اعمال وحشيانه برخي افراد را  دانستند و تالش
 . غيرمنطقي توصيف كردندغيرقابل قبول و

المللي دانستند  معاون پارلماني وزير خارجه ژاپن تحقق حقوق بشر را وظيفه جامعه بين
المللي نبايد نسبت به رنجهاي بشر  و با استناد به اعالميه وين تأكيد كردند كه جامعه بين

جامعه  وظيفه دولتها در حمايت از حقوق بشر، بر نقش اشاره بهتفاوت باشد و با  بي
 .المللي در صورت كوتاهي دولتها تأكيد كردند بين

 گفت كه كميسيون حقوق بشر بايد جايي  امريکامعاون امور جهاني اياالت متحده
دولتها در زمينه اصول جهاني اعالم نظر كند و كساني را كه به صورت در آن باشد كه 

كنندگان،  ركتدر كميسيون، ش. كنند، محكوم كنند مداوم حقوق بشر را نقض مي
ها نفر ايجاد كنند و در  موقعيت، رسالت و وظيفه دارند كه تغيير واقعي در زندگي ميليون

تر، بهتر براي هر  تواند دنيايي امن  بلكه مي،اين امر، كميسيون نه تنها در خدمت آنهاست
 .ملتي ايجاد كند

داردهاي حقوقي هاي تأمين احترام به استان بايد مكانيزم: وزير خارجه اسلووني گفت
وي همچنين از تأسيس دفتر ارتباطي بين . اساسي افراد در جنگ عليه تروريسم ايجاد شوند

كميته ضد تروريسم و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر حمايت كرد و همچنين گفت 
كميسيون بايد مكانيزمي مناسب براي جلب توجه به مطابقت ابزارهاي بكار گرفته شده در 

 .ريسم با استانداردهاي حقوق بنيادين بشر تدارك ببيندجنگ عليه ترو
اجراي حقوق مدني و سياسي و همچنين : وزير عدالت و حقوق بشر كنگو گفت

بسياري از زنان، . حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هنوز روياي اكثريت انسانهاست
لش در كنار ساير ميرند و اين چا ها مي كودكان و مردان از بيماري ايدز و ساير اپيدمي
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هاي عنوان شده در  آل المللي براي رسيدن به ايده روي جامعه بين  پيش برايها چالش
 .اعالميه جهاني حقوق بشر باقي مانده است

تمايل كميسيون براي تمركز بر با توجه به وزير خارجه بنگالدش گفت كه 
تر با تأكيد بر حقوق  نناپذير بودن حقوق مدني و سياسي، نياز براي رويكرد متواز تفكيك

ضروري است براي عملياتي . شود فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و حق توسعه احساس مي
بوسيله هاي كشورهاي در حال توسعه  كردن حق توسعه در همه ابعاد و تكميل تالش

 .المللي به اجماع برسيم همكاري بين
صادي، اجتماعي براي وزير ارتقاء حقوق بشر بوركينافاسو اعالم كرد كه حقوق اقت

وي به نياز كار بيشتر براي مشاركت جهاني و برابري . توسعه كشورها ضروري هستند
ناپذيري همه حقوق بشر، سياسي، مدني، اقتصادي،  اصل تفكيك. ثروت بشر تأكيد كرد

ناپذيري و جهانشمولي اين حقوق در اعالميه جهاني  اجتماعي و فرهنگي و ويژگي تفكيك
المللي بايد براي اعمال آنها در همه سطوح شرايط مناسب  ت و جامعه بينمنعكس شده اس

 .ايجاد كند
هاي   را عامل چالششدندستيار وزير امور سياسي عربستان سعودي  پديده جهاني 

بسيار دانست و اعالم كرد اين پديده بايد به صورت ابزاري براي همكاري طبيعي بين 
. توسعه پايدار و تساوي بين كشورها استفاده شودها براي تحقق عدالت اجتماعي  دولت

هاي مداوم حل   بايد از طريق همكاري،تهديدهايي مثل فقر كه ناشي از جهاني شدن هستند
 .شوند

هاي خود را براي  وزير خارجه بوسني و هرزگوين اعالم كرد كه كشورش تالش
المللي و اروپايي  بين پاريس انجام داده است و استانداردهاي -اجراي توافق صلح ديتون

هاي اخير  پيشرفت. ارتقاء و حمايت از حقوق بشر را درباره شهروندانش اعمال نموده است
المللي خود را انجام داده است و  هاي داخلي و بين كند كه كشور مسئوليت تأييد مي
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المللي پس از جنگ در كشور مثال خوبي از مداخله موثر  هاي داخلي و بين تالش
 .لي استالمل بين

معاون وزير خارجه گواتماال اعالم كرد كه دولت جديد در كشورش در ژانويه 
گذشته روي كار آمده است و خواسته آن وحدت ملي و رفتاري مطابق با اصول 

هاي برداشته شده  از ميان اولين گام. دموكراسي، مبارزه با گرسنگي و فقر شديد است
لح و تأسيس دفتر ملي كميسارياي عالي حقوق تشكيل كميسيون نظارت و ارزيابي روند ص

 .بشر بوده است
زمينه چالش بين همواره وزير امور خارجه و همكاري پرتغال گفت كه حقوق بشر 

 .المللي در دفاع از حقوق بشر بوده است مرزهاي حاكميت ملي و حق مداخله بين
حفظ حقوق بشر كه يكي از موانع اصلي و منازعات مسلحانه آميز  هاي خشونت درگيري
 . هنوز مانع توسعه در بسياري كشورها هستند،هستند

هاي برقراري صلح و  هاي بازدارنده را بسيار كمتر از هزينه ايشان همچنان هزينه فعاليت
 .رفع منازعه دانستند

هاي امريكا در محكوم كردن   سال با تالش١٧وزير خارجه كوبا اعالم كرد كشورش 
يده است و كميسيون امسال نيز بار ديگر با مسأله محكوميت اين كشور در كميسيون جنگ

كوبا حاضر نشده است . كوبا و حق تعيين سرنوشت، استقالل توسعه روبرو خواهد شد
دار و سياسي نماينده كميسارياي عالي  هاي جهت نماينده كميساريا را بپذيرد و گزارش

 .پذيرد حقوق بشر را نمي
سيه گفت كه عواقب اعمال تروريستي همه ابعاد معاون وزير خارجه فدراسيون رو

نقض گسترده حقوق .  از جمله حمايت از حقوق بشر را تحت تأثير قرار داده است،حيات
در موارد متعددي . المللي است العمل فوري و موثر از طرف جامعه بين بشر نيازمند عكس

مشكالت حقوق بشر در شرايط اضطراري بصورت سيستماتيك نقض شدند و انكار 
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 قابل قبول ،اساسي حقوق بشري در كشورهايي كه ظاهراً پرونده حقوق بشرشان پاك است
 .نيست

وزير كشور و سخنگوي دولت اردن گفت كه در تالش براي تحقق اهداف توسعه 
هاي برنامه  هزاره، اردن روندهاي اصالحات سياسي و اقتصادي خود را مطابق راهنمايي

 .شيده استعمران سازمان ملل سرعت بخ
بوسيله دعوت از جامعه مدني و را دولت رابطه بين شهروندان و موسسات دولتي 

بخش خصوصي براي مشاركت در ساختن جامعه رو به جلو و مدرن كه تصميمات با 
 . تقويت كرده است،گيرد مشاركت همه صورت مي

للي مرز الم هاي جامعه بين وزير خارجه هلند گفت تروريسم و ساير تهديدها و چالش
گرايي موثر  شناسند و بهمين دليل كشور هلند با همكاران اروپايي خود به چند جانبه نمي

المللي  معتقدند كه بايد در حوزه سازمان ملل و همچنين همكاري چند جانبه جامعه بين
گرايي موثر بايد شامل نظام كارآمد و موثر چندجانبه در  چند جانبه. اصالح و تقويت شود

هاي برداشته شده  المللي كيفري يكي از قدم وق بشر باشد كه تأسيس ديوان بينزمينه حق
 .است

المللي  معاون نخست وزير جمهوري چك گفت كه همكاري بين مكانيزمهاي بين
وي همچنين اعالم كرد كه رويه . اي و ملي گسترش يابد حقوق بشر با تالشهاي منطقه
 . حقوق بشري باشدکنوانسيون هاي هاي موجود در كميسيون بايد مطابق با رويه

هاي دولت براي اجراي وظايف موجود در اسناد  وزير امور عمومي بوتسوانا به تالش
ها بايد شرايط را براي نظارت و تحقيق  المللي حقوق بشري اشاره كرد و گفت دولت بين

 .كامل گزارشگران ويژه در خاك كشورشان فراهم آورند
 آوريل ٧كشي رواندا در  كرد كه دهمين سالگرد نسلوزير عدالت رواندا، اعالم 

المللي خواست اراده  شود و از حاضران به عنوان بخشي از جامعه بين  برگزار مي٢٠٠٤
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 كشورش ١٩٩٤كشي متمركز نمايند تا از شرايط مشابه  سياسي خود را براي مبارزه با نسل
 .جلوگيري شود

هاي فردي  ان امنيت دولت و آزادينماينده صليب سرخ جهاني گفت ايجاد تعادل مي
ضروري است كه با تروريسم مبارزه شود اما اشتباه خواهد بود كه جنگ . مشكل است

 .المللي حمايت از حقوق بشر و آزادي افراد شود مذكور باعث كاهش استانداردهاي بين
وزير عدالت، امنيت و حقوق بشر آرژانتين به تشريح پاسخگويي دولت به نقض  

هاي دولت در  اي از فعاليت شر در كشور در دوران خودكامگي پرداخت و خالصهحقوق ب
 .هايي كه نيمي از افراد آرژانتين را در فقر قرار داده بود، ارائه كرد مواجهه با چالش

وزير كشور ساحل عاج گفت در كمتر از دو ماه بعد از نزاع سياسي و مسلحانه در 
 ملل خواستار ارسال گروه تحقيق شده است و كشورش دولت با اراده خود از سازمان

 .بنابراين تمايل خود را به ديدارهاي مشابه در زمينه حقوق بشر اعالم كرد
دستيار وزير خارجه ويتنام گفت كه در دنياي چند بعدي، جهاني بودن حقوق بشر 
 و بايد با فهم شرايط تاريخي و ويژه هر ملت تركيب شود و حمايت و احترام حقوق افراد

 .ها بايد با منافع عمومي و اجتماعي ملي مطابقت داشته باشد آزادي
وزير خارجه فنالند در ميان سخنان خود به تأثير و منافع غيرقابل انكار جهاني شدن در 
زندگي همه افراد اشاره كرد و گفت هنوز اين بحث وجود دارد كه چالش بوجود آمده 

ايشان در . ع حاصل از آن دسترسي برابر ندارند منافبهتوسط جهاني شدن اين است كه همه 
نهايت به اهميت حكومت خود در جامعه و نقش نهادهاي داخلي براي جهاني شدن يكسان 

 .اشاره كردند
معاون وزير خارجه لهستان، زمامداري خوب را شاخص مناسبي براي دولتها در تحقق 

دموكراتيك بايد در شكل هاي  توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دانست و گفت دولت
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هاي دموكراتيك در سطوح جهاني و  الملل بوسيله حمايت از ارزش دادن به روابط بين
 .تر باشند اي فعال منطقه

وي .  خواستار توجه بيشتر به آثار اقتصادي جهاني شدن شدگابونوزير  معاون نخست
لي ارزش كافي براي المل شوند و نهادهاي مالي بين گفت بخشي از جمعيت جهان فقيرتر مي

وي گفت هر چند جهاني شدن براي برخي به معني . مسائل حقوق بشر قائل نيستند
 اما براي ديگران باعث فقر، ضعف فرهنگي و فاصله اقتصادي ،هاي جديد است فرصت

العمل  هاي آينده براي حقوق بشر است و بايد با عكس جهاني شدن چالش دهه. شده است
 .جهاني حل شود
ارجه سري النكا گفت كه بازنويسي ساختارهاي قانوني و قانون اساسي، وزير خ

 ،تقويت فرايند دموكراتيك و تضمين استقالل نهادهاي اساسي و دستگاه قضايي كارآمد
النكا براي تحقق احترام و مطابقت با استانداردهاي حقوق بشر  هاي سري بخشي از تالش

 .در اين كشور هستند
ندوراس گفت كه كشور متبوعش مسئوليت تحقيق در وزير حكومت و عدالت ه

زمينه همه جرائم عليه كودكان و بزرگساالن در كشور را پذيرفته است و تأسيس كميته 
براي تحقيق در زمينه قتل كودكان و تهيه گزارش را به عنوان نمونه قابل توجهي در 

 .كشورش معرفي نمود
الشهاي خود را در زمينه  وزير و كميسيونر حقوق بشر سنگال گفت كشورش ت

 متمركز كرده است NEPAD "مدل مشاركت جديد براي توسعه افريقايي"حقوق بشر در 
 . امنيت و ثبات و به زمامداري استوار شده است،كه بر اساس  حاكميت قانون، حقوق افراد

حقوق بشر بروندئي گفت عليرغم وجود اسناد  و وزير اصالحات قانون اساسي
آل طوالني،  وق بشري و تصويب آنها توسط كشورها راه براي رسيدن به ايدهالمللي حق بين

 .پيچيده و مشكل است
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كميسيونر حقوق بشر موريتاني نيز در ميان سخنان خود به افزايش حضور كودكان در 
 . اشاره كرد١٩٩٦سوادي و كثرت گرايي سياسي از زمان انتخابات  مدارس، رفع بي

هاي اساسي را   نيز حمايت موثر از حقوق بشر و آزاديدوامولمعاون اول وزير خارجه 
كند، واقعاً دموكراتيك  از الزامات زمانه دانست و تنها دولتي كه حقوق افراد را تضمين مي

 .شود خوانده مي
المجالس نيز به اهميت اختصاص كميته پارلماني براي مسائل  دبير كل اتحاديه بين

يك سوم كشورها نسبت به برداشتن اين قدم اقدام گفت بيش از . حقوق بشر اشاره كرد
 .اند كرده

نماينده وزارت خارجه دانمارك با اشاره به لزوم اختصاص دقت بيشتر براي گفتگوي 
اعالم كرد كه ...) گزارشگران، متخصصين مستقل و (هاي ويژه  بين كميسيون و مكانيزم

به عبارت ديگر . شود  دنيا مياين امر باعث ارتقاء قابل توجهي در وضعيت حقوق بشر در
 .هاي كمتر و فعاليت بيشتر از طريق گفتگو و قطعنامه شدند ايشان خواستار بيانيه

المللي براي  نماينده وزارت خارجه انگلستان نيز كميسيون را ابزار اصلي جامعه بين
 ،آيي براي همكاري حمايت از حقوق بشر دانست و اعالم كرد كه كميسيون بايد گرد هم

هم در ارتقاء استانداردهاي حقوق بشر و هم ايجاد همكاري دو جانبه در اجراي اين 
 .استانداردها باشد

اما . دولتهاست با وزير خارجه نروژ، مسئوليت اوليه حمايت و حفاظت از حقوق بشر
هاي توسعه و  هاي بشردوستانه، همكاري كمك. المللي يك ضرورت است همكاري بين
گذاري هستند كه بايد براي ارتقاء حقوق بشر  هاي سياست حوزه ،المللي تجارت بين

 .منسجم و موثر باشند
 سودان به ارتقاء و حمايت از ،هاي موجود وزير عدالت سودان گفت عليرغم چالش

المللي حقوق بشري،  اين امر با مشاهده اجراي معاهدات بين. ماند حقوق بشر متعهد باقي مي
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ي و اجراي برنامه عمل ملي حقوق بشر در سودان تأييد تقويت نهادهاي ملي حقوق بشر
 .شود مي

گذاري حقوق بشر در كشورش خبر  معاون وزير خارجه مكزيك از پيشرفت سياست
او اعالم كرد كه درهاي . داد كه مبتني بر احترام به برابري، احترام و كرامت افراد است

اي و  هاي منطقه ز همه مكانيزمانتقاد و توصيه ادريافت المللي و  كشور به جامعه بين
 .المللي باز است بين

هاي توسعه و از  وزير خارجه هند نيز با اشاره به چالش توسعه اعالم كرد كه استراتژي
 ابزاري براي ارتقاء حقوق بشر هستند و از رشد هشت درصدي اقتصادي ،بين بردن فقر

 .كشورش خبر داد
ر در ارتقاي حقوق بشر، مبارزه با تبعيض هاي سازمان مذكو نماينده يونسكو به تالش

  .و افزايش آموزش حقوق بشر خبر داد
 وزير جوانان، آموزش و پژوهش فرانسه به كار خود  با سخنرانينشست عالي كميسيون

. در سخنان خود به تصويب پروتكل كنوانسيون اروپايي حقوق بشر خبر دادوي پايان داد 
 .ي عادي شروع به كار كردكميسيون بر اساس تقويم برنامه كار

 

 :گزارشي از گفتگوهاي انجام شده تحت برنامه کاري عادي کميسيون

 مارس برنامه كاري ساالنه خود را با شنيدن گزارش ١٩كميسيون حقوق بشر صبح 
در اين گزارش برنامه عادي کميسيون . ساالنه كميسارياي عالي حقوق بشر رسماً آغاز كرد

 : آيتم هجده بررسي مي شود از آيتم چهار آغاز و تا
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 گزارش کميسر عالي حقوق بشر و پيگيري کنفرانس جهاني حقوق بشر: ٤آيتم 

 برتراند رامچاران با ارائه گزارش خود به مسأله ،كميسارياي عالي موقت حقوق بشر
هاي محلي  هاي آموزشي با زبان آموزش حقوق بشر اشاره كرد و خواستار ارائه كتابچه

توانند  ها مي وي گفت دادگاه.  در مدارس و موسسات عالي آموزشي شدبراي آموزش
نقش بيشتري در حفاظت از حقوق بشر داشته باشند و قضات بايد در زمينه استانداردهاي 

وي خواستار عمل فوري در مبارزه با قاچاق زنان شد و گفت بايد . المللي آموزش ببيند بين
هاي خود را توأم با  يل و مطالعه كند و يافتهمكانيزمي تأسيس شود كه موضوع را تحل

آقاي رامچاران به وضعيت حقوق بشر در ليبريا اشاره . هايش به كميسيون ارائه نمايد توصيه
 . كرد و اهميت موضوع را به قدري زياد دانست كه بايد در گزارش كميساريا ثبت شود

 .ن آن پرداختندنظر پيرامو در ادامه ارائه گزارش كشورهاي مختلف به اعالم
 

حق تعيين سرنوشت مردم و اجراي آن براي مردم تحت استعمار و سلطه : ٥آيتم 

 و اشغال بيگانگان
  در گزارش "استفاده از مزدوران به منظور اعمال حق تعيين سرنوشت"گزارشگر ويژه 

 :خود گفت
دام به مزدوران در موارد متعدد اق. تروريسم و قاچاق يكي از مشكالت عصر امروز است

در زيمباوه . اعمال خشونت بر بسياري از مردم افريقا، امريكاي مركزي و كوبا نموده است
 . اند اند دستگير شده ثباتي دولت را داشته اي از آنان كه قصد بي عده
مشكالت همچنين به الئون صورت گرفته است و   گزارش وي بهبودهايي كه در سيربنابر

 .شده استاستفاده از مزدوران اشاره ساحل عاج و ليبريا در زمينه 
در اين گزارش آمده است كه امروزه مزدوران بجاي جنگ براي تعيين سرنوشت در 

هاي افراطي  هايي چون تروريسم، قاچاق جنگهاي قيمتي، انسان، اسلحه و گروه زمينه
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هاي خصوصي كه خدمات  هاي شركت در نهايت نسبت به رشد فعاليت. شوند استفاده مي
 .كنند، ابراز نگراني شده است ها فعاليت مي دهند و در همه قاره ي ارائه مينظام

وضعيت حقوق بشر در "جان دوگارد گزارشگر ويژه كميسيون در زمينه در ادامه 
 در سخنان خود اشاره كرد كه وضعيت "هاي فلسطيني اشغال شده توسط اسرائيل سرزمين

ل اخير افت كرده است و ايجاد ديوار زندگي فلسطينيان بطرز قابل مشخصي در چند سا
بطوري كه احتماالً . آينده دشوار خواهد كرد" بستهناحيه حائل زندگي را براي روستائيان 
 .شوند كنند و ناچار به مهاجرت مي خانه و زندگي خود را ترك مي

اي از وضعيت پيچيده حاكم  نماينده اسرائيل گزارش آقاي دوگارد را تصوير ساده
نماينده فلسطين گزارش را صادقانه و .  خواندغيرمسووالنهنرا يك جانبه و دانست و آ

بينانه خواند و اعالم كرد، اين سند به خاطر ممانعت دولت اسرائيل از بررسي همه  واقع
 .باشد موارد نقض حقوق بشر، در برگيرنده همه موارد نقض نمي

ار حايل در حال ساخت نماينده عربستان سعودي به نمايندگي از اتحاديه عرب ديو
تر شدن اوضاع  توسط اسرائيل را ديوار جدا كننده نژادي دانست و آنرا باعث پيچيده

 .دانست
ترين مسأله خاورميانه دانست و تحقق حق مردم فلسطين  چين مسأله فلسطين را اصلي

 .براي تعيين سرنوشت را كليد اصلي حل عادالنه و پايدار مسأله دانست
تر نيروهاي اسرائيلي از اراضي  ز خواستار عقب نشيني هر چه سريعنماينده كوبا ني

 عدم دستيابي فلسطينيان به حق تعيين سرنوشت را نقض حقوق وي. اشغالي گرديد
 .هاي سازمان ملل دانست المللي و قطعنامه بين

نمايندگان دولت امريكا اعالم كرد كه حق حاكميت بر سرنوشت نبايد بخاطر اهداف 
اسرائيل نيز اعالم كرد كه از حق تعيين سرنوشت و .  سوءاستفاده قرار گيردسياسي مورد

نماينده اسرائيل اعالم . كند حاكميت مردم در همه جاي دنيا از جمله خاورميانه حمايت مي
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گذارد و  ها، كشورهاي عربي و فلسطينيان احترام مي كرد كه به حق حاكميت همسايه
شناسايي دو فاكتوئي كه نه تنها وجود اسرائيل را .  استخواستار شناسايي برابر و دوجانبه

وي ديوار . كند  بلكه حق تعيين سرنوشت آن كشور را نيز شناسايي مي،شناسد برسميت مي
 .حايل را ابزاري براي حفاظت كشور از تروريسم دانست و آنرا موقتي خواند
 اين حق نبايد هند با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت فلسطين اعالم كرد كه

طلبانه سياسي قرار گيرد و بر اين اساس به مسأله كشمير و  هاي فرصت دستاويز تالش
در حاليكه نماينده پاكستان اعالم كرد كه بيش از چهل سال . استقالل آن ايراد گرفت

كنند و زمان فرا   مردم كشمير از ابزارهاي صلح جويانه براي استقالل مبارزه ميکهاست 
 . كه چرخه خشونت در اين منطقه به پايان برسدرسيده است

هاي غيردولتي به قرائت بيانيه شفاهي پرداختند كه  در ادامه جلسه تعدادي از سازمان
 .ها مسأله اسرائيل و فلسطين و همچنين مسأله كشمير و عراق بود محور اصلي بيانيه

 
 نژادي و بيگانه ستيزي نژادپرستي تبعيض: ٦آيتم  

اشكال معاصر نژادپرستي، " شش را با گزارش گزارشگر ويژه كميسيون آيتم
وي در اين زمينه با اعالم خطر درباره بروز مجدد .  آغاز كرد"نژادي و بيگانه ستيزي تبعيض

 به ظهور اشكال جديد تبعيض در برابر غيرشهروندان، مهاجران و ،اشكال مختلف تبليغي
نژادي قرمز توصيف كرد و گزارش  تبعيضوي وضعيت را در زمينه . پناهندگان اشاره كرد

 .  ارائه كردتوباگوخود را درباره سفر به كانادا، كلمبيا، ساحل عاج، كويان و ترينيداد و 
 توان به اين اسناد اشاره كرد  ارائه شد مي٦از اسنادي كه در زمينه آيتم 

E/CN.4/2004/16, E/CN.4/2004/17 and Add.1-3, E/CN.4/2004/21, 

E/CN.4/2004/112, E/CN.4/2004/18 & Add 1& 2 
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 گفت مسائل نژادي مشكل اساسي " افريقايي تبارمردم"در ادامه نماينده گروه كاري 
ها را در ارتقاء حقوق بشر  او نقش رسانه. است كه بايد درباره آن قطعنامه صادر شود

 تنفر و ،توانند محرك تعصب ها مي آفريقايي تباران حياتي توصيف كرد و گفت رسانه
 .رنگ ستيزي و در نتيجه ايجاد تصوير منفي از افريقائيان باشند

 از دولتها دعوت "اجراي موثر اعالميه و برنامه عمل دوربان"گزارشگر گروه كاري 
المللي براي دستيابي به هدف توسعه هزاره كه فراهم كردن  كرد كه هزينه و همكاري بين

دولتها همچنان بايد همواره . ا فراهم آورند است ر٢٠١٥آموزش ابتدايي براي همه تا 
هاي توسعه خود را به  نژادي را مورد نظر داشته باشند و سياست ارتباط بين فقر و تبعيض

 .پذير باشد هاي آسيب ها و جمعيت صورتي تنظيم كنند كه در برگيرنده اقليت
دگان ايرلند نمايندگان مكزيك و ايرلند در اين زمينه بر آموزش تأكيد كردند، نماين

آموزش را ابزار ويژه مبارزه با نژادپرستي دانست و گفت آموزش حقوق بشر نقش مهمي 
آموزش در همه سطوح و سنين و . در ترويج تساهل در دنياي چند فرهنگي خواهد داشت

بخصوص آموزش حقوق بشر راه حل تغيير رفتار و منش براي ترويج تساهل و احترام به 
 .استتنوع در جوامع 

 اوج گرفته ٢٠٠١ سپتامبر ١١پاكستان و مصر و عربستان به مسأله اسالم ستيزي كه از 
آنها از . اشاره كردند و اعراب و مسلمانان را در جنگ عليه تروريسم قرباني تبعيض دانستند

گرايش برخي كشورها براي ايجاد ارتباط بين اسالم كه دين صلح است و پديده نفرت 
 .كردندانگيز تروريسم انتقاد 

نماينده جمهوري كنگو به نمايندگي از گروه افريقايي اعالم كرد كه بشدت نگران 
هاي آموزش، مسكن و اشتغال  آميز در اروپا بخصوص در زمينه افزايش رفتارهاي تبعيض
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است و اين امر را كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته تعهدي در زمينه موفقيت گروه 
 .اند را ناراحت كننده خواند از خود نشان ندادهكاري مردم افريقاي تبار 

افريقاي جنوبي نيز رفتار كشورهاي غربي در پيگيري كنفرانس دوربان را نماينده 
هاي دفاعي روي  وي گفت آشكار است كه برخي كشورها به تاكتيك. نااميد كننده خواند

المللي بايد   بينوي گفت جامعه. كنند آورده و وجود نژادپرستي را در كشورشان نفي مي
 چرا كه نژادپرستي يكي از تهديدهاي بزرگ براي ابناء ،در برابر اين وضعيت اقدام كند

 .بشر در آينده است
 نژادپرستي و اشكال آن فقط با مصوبات قانوني و ايجاد مكانيزمها  گفتنماينده اريتره

 .شود بلكه نياز به اراده سياسي موثر در حل اين مشكل دارد حل نمي
. شورهاي ديگر نيز درباره تالش خود در ارتقاء هماهنگي نژادي بيانيه قرائت كردندك

توان به روسيه، برزيل، سري النكا، نپال، نيجريه، اندونزي، بحرين و سودان،  از جمله مي
 .آرژانتين و يمن، الجزاير، نروژ اشاره كرد

: وي گفت.  كرداي قرائت سفير جمهوري اسالمي ايران نيز تحت اين آيتم بيانيه
اشكال جديد تبعيض و نژادپرستي به طرق مختلف شناسايي حقوقي و سياسي پيدا 

اينترنت نيز . ها و احزاب سياسي بشدت نژاد پرست است ساختار برخي سازمان. اند كرده
هاي اخير  هاي نژادپرستي در سال زير مجموعه. ترويج نژادپرستي را تسهيل كرده است

توان از هدف قرار گرفتن مسلمانان ساكن كشورهاي  ه عنوان مثال ميب. افزايش يافته است
هاي  ها و ساختارهاي سياسي مبتني بر برتري نژادي و ايدئولوژي فعاليت. غربي ياد كرد

ساختن جامعه فارغ از .  بايد در شديدترين شكل محكوم شوند،ناسيوناليست خشونت آميز
همه بايد در جنگ . تمدني دارد  و ات فرهنگيتري از تمايز نژادپرستي نياز به فهم وسيع

ايران . عليه نژادپرستي متعهد باشند و وارد گفتگو و همكاري جهت ضد در اين زمينه باشند
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هاي اروپايي را به احترام به حقوق   دولت،با در نظر گرفتن پيشرفتهاي اخير جوامع اروپايي
كند و از آنها دعوت  شويق ميشان ت بشر مسلمانان از جمله حق اجراي الزامات مذهبي

آميز كه مستقيم يا غيرمستقيم ناقض حقوق  كند كه در قوانين و مصوبات تبعيض مي
هاي اعالميه و برنامه عمل دوربان بايد با روح  توصيه.  تجديدنظر كند،مسلمانان هستند

 .همكاري پيگيري شود
انيه شفاهي پرداختند كه در هاي غيردولتي به ايراد بي  تعدادي از سازمان٦در ادامه آيتم 

 .هاي كرد، اشاره شد ستيزي، اقليت آنها به مسائلي چون يهودي ستيزي، اسالم
 

 حق توسعه: ٧آيتم 

در اين گزارش .  آغاز كرد"حق توسعه"كميسيون آيتم هفت را با گزارش گروه كار 
اي تحقق المللي بر توصيه شده است كه يك نيروي كار به منظور ايجاد مشاركت الزم بين

اصول حاكم بر اين نيروي كاري بايد تقويت مشاركت جهاني براي . حق توسعه ايجاد شود
. توسعه باشد و بايد نمايندگان عالي نهادهاي توسعه، اقتصادي و تجاري را در بر گيرد

 :اسناد مربوط به آيتم هفت عبارتند ازبرخي 
E/CN.4/2004/22, E/CN.4/2004/23, E/CN.4/2004/116 

 
س نماينده مالزي به نمايندگي از جنبش غيرمتعهدها، به وظيفه دولتها براي سپ

.  كه در اعالميه حق توسعه آمده است اشاره كردموانعيهمكاري در جهت توسعه و رفع 
 مشاركت استراتژيك ،در اين ارتباط، ايجاد نيروي كاري بلندپايه براي اعمال حق توسعه

براي استفاده بهتر از نتايج جهاني شدن افزايش خواهد بين متفقين و متحدين حق توسعه را 
 .داد
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نماينده مصر حق توسعه را تالش در حال انجامي توصيف كرد كه بايد در دو سطح 
از طرفي . ايجاد شرايط مطبوع براي هر دو طرف مهم است. المللي صورت گيرد ملي و بين

نبايد هم كند و از طرف ديگر دولتها بايد شرايط داخلي را براي تحقق شرايط توسعه فرا
. مشاركت جهاني بايد توسعه يابد. المللي منزوي باشد اعمال اين حقوق در فضاي بين

 .المللي خود را در مذاكرات اقتصادي بپذيرند دولتها نيز بايد مسئوليت بين
المللي نبايد ضرورت كمك به كشورهاي در حال توسعه را در اين امر  جامعه بين
 از جمله ايجاد شبكه امنيتي . از هر فرصتي براي ارتقاء اين حق استفاده كندفراموش كند و

 .براي حمايت كشورهاي در حال توسعه در برابر جهاني
حاصل از نماينده چين حق توسعه را غير قابل چشم پوشي دانست و گفت منافع 

توسعه وي گفت در فرايند جهاني شدن كشورهاي در حال . جهاني شدن بايد جهاني شوند
البته هر كشور مسئوليت ابتدايي تحقق  حق توسعه را بر . شوند هر روز بيشتر تهديد مي

توسعه . المللي ايجاد كند عهده دارد و بايد شرايط مناسب را در دو سطح ملي و بين
توسعه . شود توسعه اقتصادي بدون توسعه اجتماعي فراهم نمي. فرايندي چند بعدي است

د و در اجراي حق توسعه بايد به سطوح مختلف در كشورهاي بايد انسان محور باش
المللي  المللي و نظام تجارت بين مشاركت موثر در تصميمات بين. مختلف توجه داشت

 عادالنه و برابر براي تحقق حق توسعه در كشورها غيرقابل ،چند جانبه بدون تبعيض
 .اجتناب است

هاي توسعه  المللي و سياست ي موثر بيننماينده ايرلند از جانب اتحاديه اروپا همكار
در عين شناسايي وظايف . در سطح ملي را مركز واقعيت بخشي به حق توسعه دانست

 گفت كه تعهدات و ،هاي اساسي المللي دولتها براي تحقق همه حقوق بشر و آزادي بين
. ز استالمللي مورد نيا المللي داوطلبانه براي تحقق حق توسعه در سطح بين مشاركت بين
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 مساوات، عدم تبعيض، شفافيت، پاسخگويي، مشاركت و ،اي چون برابري اصول پايه
حق توسعه بايد توجه خاص . المللي در تحقق حق توسعه اهميت بسزايي دارند همكاري بين

ها و  به حقوق زنان و نگاه جنسيتي داشته باشد و همچنين حقوق كودكان بايد در همه برنامه
هر كشور مسئوليت توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را دارد كه . دها رعايت شو سياست

 .المللي توأم باشد بايد با تقويت بين
اي را كه بر اساس احترام به حقوق بشر نباشد را محكوم  نماينده عربستان، حق توسعه

پذير  به شكست دانست و حقوق بشر را نيز تا زمان تحقق توسعه اقتصادي اجتماعي آسيب
 .ي گفت تحقق كامل حق توسعه بهترين راه تحقق همه حقوق بشر استو. خواند

 آن را اولين قدم واقعيت ،رتبه نماينده پاكستان به حمايت از تأسيس نيروي كاري عالي
هاي  ها و ضعف پذيري وي گفت در عالم واقعيت آسيب. بخشي به مفاهيم عنوان كرد

. باشد المللي مي ط اقتصادي بينسطوح ملي ناشي از عدم حضور و نبود انصاف در رواب
اتفاقات اخير ثابت كرده است كه رابطه اقتصادي در دنيايي كه عليه تروريسم متحد شده 

 .است بايد شامل امنيت نيز شود
فقر و توسعه نيافتگي بايد به عنوان دشمن مشترك شناسايي شوند و بايد در همه 

در نهايت اينكه تأسيس سند . زه شوداشكال آن به منظور تحقق صلح و امنيت پايدار مبار
ناپذير حقوق بشر كمك  آور قانوني به شناسايي حق توسعه به عنوان بخش انفكاك الزام
 .كند مي

المللي بدون تبعيض بر تحقق حق  نماينده كوبا و عربستان نيز به تأثير همكاري بين
 .توسعه تأكيد كردند

موقعيت چارچوب حق توسعه در ادامه كارشناس مستقل حق توسعه گفت گزارشش 
 همچنين گفته شد در حاليكه فرايند .كند را در مفهوم موجود جهاني شدن مشخص مي



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٢٨

كند، بايد به  توسعه موقعيت فراواني براي افراد در تحقق آزادي و حقوقشان فراهم مي
 .نحوي تنظيم شود كه همه از آن متنفع شوند و كسي استثناء نشود

يند جامعي، از توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مبتني بر توسعه بايد به عنوان فرا
دهد كه جهاني شدن براي كشورهاي  ها نشان مي تجزيه و تحليل. رشد اقتصادي ديده شود

در حال توسعه هميشه باعث رشد اقتصادي نشده است و در مواردي كه منجر به رشد شده 
 .اند فقر نبودهاست هميشه همراه با انصاف، عدالت اجتماعي و كاهش 

هاي مطرح  كشورهاي امريكاي جنوبي كه در گزارش كارشناس مستقل به عنوان مثال
 .شده بودند توضيحاتي درباره وضعيت كشورشان ارائه دادند

اي اقتصادي دانست و اعالم كرد كه حق   توسعه را پديده،نماينده امريكا در بيانيه خود
بنابراين . اما دولتها در اين زمينه مسووليت دارند .توسعه متعلق به مردم است و نه دولتها

مثل حق (هنگام بحث درباره توسعه بايد بر روي حق هر فرد به توسعه تمركز كرد 
 .كند توسعه فردي با آموزش فرد تحقق پيدا مي...) بهداشت، غذا و 

اياالت متحده كشوري توسعه يافته است و توسعه يافتگي آن بخاطر قانون اساسي و 
همه افراد در جهان حق . باشد ايت از حقوق شهروندان براي رقابت در بازار آزاد ميحم

شان برخوردار باشند و دولتها بايد از اين حق  دارند كه از موقعيت برابر براي بهبود زندگي
 .حمايت كرده و فضاي الزم را بوجود آورند

 اعالم كردند كه  كشورهاي افريقايي، آسيايي و خاورميانه٧در ادامه بحث آيتم 
المللي  هاي صحيح بين دستيابي به حق توسعه نيازمند تعهد و حكومت خوب دولتها، كمك

 .و عدالت بيشتر در نظام اقتصادي و تجارتي جهاني است
المللي و مسئوليت جامعه جهاني براي خلق فضاي  نماينده ايران اهميت همكاري بين

رد توافق جهاني هستند را زمينه تحقق حق توانمند براي رسيدن به اهداف توسعه كه مو
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المللي براي توسعه بايد خلق فضاي مناسب  هاي بين توجه اصلي تالش. توسعه دانستند
در عين اينكه دولتها به عنوان مسوولين اوليه توسعه اقتصادي و . المللي باشد اقتصاد بين
هاي موثر در دو  استشوند، تداوم اجراي حق توسعه نيازمند سي شان شناخته مي اجتماعي
 .باشد المللي و ملي مي سطح بين

دارتر  برد، معني نماينده نيجريه، حق توسعه درباره افرادي كه از آثار فقر رنج مي
شوند و حقوق بشر آنها به  ها از منافع توسعه كنار گذاشته مي بومي و اقليتمردم .است

باني ماالريا و سل همگي از قربانيان ايدز، كودكان قر. شوند مند نقض مي صورت نظام
 .جمله اين افراد هستند

نماينده سودان به نقش دولتهاي توسعه يافته در ايجاد مانع براي تحقق حق توسعه 
در اين زمينه وي به لزوم ايجاد سياست درهاي باز در نظام اقتصادي و تجاري . اشاره كرد

سوادي و گرسنگي و بيماري  ر، بياشاره كرد و نماينده اتيوپي نيز حقوق بشر را با وجود فق
 .معني خواند بي

 

 :جلسه ويژه وضعيت سرزمينهاي اشغالي و کشته شدن شيخ احمد ياسين

اي   ويژهجلسه قطع و ٧ كميسيون بررسي آيتم E/CN.4/2004/L.3با تصميم شماره 
هاي اشغالي و در ارتباط با كشته شدن شيخ احمد ياسين به  جهت بررسي وضعيت سرزمين

 .شود  گذاشته و تصويب شد كه در اين بخش به آن پرداخته ميرأي
الزم به ذكر است كه امريكا در مخالفت با اين اجالس ترور احمد ياسين را ناشي از 

اسرائيل نيز . حق دفاع از خود اسرائيل دانست و خواستار غيرسياسي شدن كميسيون شد
سابقه   را در كميسيون بيبرگزاري اجالس ويژه بخاطر قتل رئيس يك گروه تروريست
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 تقبيحمحكوم كردن قتل شيخ احمد ياسين، فعاليتهاي حماس را ضمن اتحاديه اروپا . خواند
 .نمود و اعالم كرد نسبت به برگزاري نشست ويژه رأي ممتنع خواهد داد

در مقابل پاكستان، سودان، كوبا، قطر، عربستان، چين، بحرين، اندونزي، موريتاني، 
من محكوم كردن قتل شيخ احمد ياسين خواستار برگزاري اين نشست ويژه روسيه، هند ض

 .شدند
استراليا، اريتره و ( رأي مخالف ٣ رأي موافق، ٣٤گيري صورت گرفته  در اين رأي

بودند و در نتيجه اجالس ويژه ) شد كه شامل اتحاديه اروپا مي(  رأي ممتنع ١٤و ) امريكا
 . تشكيل شد٢٠٠٤ مارس ٢٤در تاريخ 

ويژه خود تداوم نقض گسترده حقوق بشر در جلسه كميسيون حقوق بشر در 
تصويب  ويژه فوري جلسهاي كه در اين  در قطعنامه. هاي اشغالي را محكوم كرد سرزمين

كميسيون اعالم كرد كه به انجام اعمالي چون قتل ) E/CN.4/2004/L4قطعنامه (شد 
ها را در پي خواهد  دي از خشونت موج جدي،رهبران سياسي توسط نيروهاي اسرائيلي

كميسيون از اسرائيل خواستار احترام كامل به اصول حقوق بشر دوستانه و پرهيز از . داشت
 رأي ٢ رأي موافق، ٣١قطعنامه مذكور با . هاي اشغالي گرديد نقض حقوق بشر در سرزمين

 اعتراض   اسرائيل در. رأي ممتنع به تصويب رسيد١٨و ) امريكا و استراليا(مخالف 
 ويژه را كمكي جلسهيافته به محكوم كردن كشورش دانست و  كميسيون را تخصيص

هايي  نفع اعالم كرد اغلب قطعنامه فلسطين نيز به عنوان ذي. اخالقي براي تروريسم خواند
هنوز اسرائيل منكر رفتارهاي خود بوده  ولي كه كميسيون صادر كرده است عليه اسرائيل 

ها مبارزه و اسرائيل را مجبور به   بايد بصورت جدي با نقض قطعنامهسازمان ملل. شود مي
 .احترام آنها نمايد
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همچنين كشورهاي مختلف به اظهارنظر پيرامون قطعنامه پرداختند كه از ميان آنها 
 :توان به اين موارد اشاره كرد مي

قوق بشر نماينده ايرلند به نمايندگي از اتحاديه اروپا عنوان كرد كه احترام به ح
آميز است و به عنوان ابزار پيشگيري از  هاي دموكراتيك و صلح گذار پايه تمام نظام بنيان

خواهد  ها مي ها و فلسطيني اروپا از اسرائيلي. رود آميز بكار مي منازعه و ايجاد رابطه صلح
كشته شدن . بياورندهاي اساسي دارند بجا  تعهداتي را كه نسبت به حقوق بشر و آزادي

همچنين ، شود و همراهانش توسط اتحاديه محكوم ميشيخ احد ياسين اقضايي فر
 .هاي تروريستي حماس نيز در نظر اتحاديه محكوم است فعاليت

اتحاديه خواستار توقف فوري همه .  خشونت باعث رنج بردن طرفين استفعليچرخه 
هاي  سيدن كمكشود كه موانع ر  از اسراييل دعوت مي.آميز در منطقه است اعمال خشونت

اتحاديه به هدف همزيستي . بشردوستانه را براي كمك به طرفين مخاصمه بردارد
اتحاديه اعالم كرد كه . آميز دو كشور در قالب روند صلح خاورميانه معتقد است مسالمت

تر شدن آن مذاكره كند ولي به خاطر زمان  داد كه با بانيان قطعنامه درباره متعادل ترجيح مي
 .ن امر صورت نگرفته و در نتيجه همه اعضا به آن رأي ممتنع خواهند دادمحدود اي

گري،  نماينده جمهوري اسالمي ايران گفت بار ديگر جامعه جهاني شاهد وحشي
اعمال تروريستي مذكور محكوم و . بربريت و كشتار فراقانوني توسط اسرائيل بوده است

چهره خشن اسرائيل براي جهانيان مثال واضح تروريسم دولتي هستند كه آشكار كننده 
 .است

اياالت . اشاره کردنماينده امريكا به تعهد كشورش به آزادي فردي و دموكراسي 
با توجه به . اند، ايستاده است متحده در جهان در كنار كساني كه براي آزادي خود جنگيده

ريكا معتقد است  ام،كنند هاي كميسيون بر مسأله اسرائيل تأكيد مي اينكه بسياري از آيتم
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. كه موقعيت به اندازه كافي براي پرداختن به مسائل اسرائيل در برنامه عادي وجود دارد
توانند مضر باشند و در نهايت اينكه اياالت متحده مايل  هاي يكجانبه و نامتعادل مي قطعنامه

 .نيست كه كميسيون به مسائل مربوط به شوراي امنيت رسيدگي نمايد
هاي غيردولتي در رابطه با موضوع اجالس به  ري تعدادي از سازمانگي پيسش از رأي
 .اظهار نظر پرداختند

 

 :٧ادامه بررسي آيتم 

 ادامه يافت و ٧گيري كار كميسيون در ارتباط با آيتم  پس از اين نشست و رأي
 .هاي غيردولتي به اظهار نظر پيرامون موضوع حق توسعه پرداختند سازمان

 

 هاي عربي اشغالي از جمله فلسطين بشر در سرزميننقض حقوق : ٨آيتم 

اسناد مربوط .  ادامه داد٨ مارس فعاليت خود را با بررسي آيتم ٢٤كميسيون در تاريخ 
 ,E/CN.4/04/6 Add.1, E/CN.4/2004/6, HR/CN/04/13: به اين آيتم عبارتند از

E/CN.4/2004/24, E/CN.4/2004/25, E/CN.4/2004/26 
 توجه كميسيون "هاي اشغالي فلسطين ضعيت حقوق بشر در سرزمينو"گزارشگر ويژه 

 او گفت ساختن ديوار باعث از .را به ديواري كه در كرانه باختري ايجاد شده جلب كرد
هاي فلسطين شده است و تصرف زمين براي  دست رفتن ميزان قابل توجهي از سرزمين

ها  وار زندگي عادي فلسطينيايجاد دي. ساختن آن بدون مجوز قانوني صورت گرفته است
هر چند ديوار ممكن است به عنوان ابزار مشروع امنيتي براي . را تحت تأثير قرار داده است
. تواند از اين جهت توجيه شود  اما روش ساختن آن نمي،مبارزه با تروريسم تلقي شود



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٣٣

 حق ديوار ناقض اصول حقوق بشردوستانه و ممنوعيت تصرف عدواني اراضي بوده است و
 .برد تعيين سرنوشت فلسطينيان را با كاهش وسعت سرزمينشان زير سوال مي

نماينده دولت پاكستان به نمايندگي از سازمان كنفرانس اسالمي گفت جامعه 
المللي و جهان مسلمان هنوز بشدت نگران زير پا گذاشتن سيستماتيك و گسترده  بين

 .حقوق بشر توسط اسرائيل هستند
ها و  ي بجز اعمال خشونت فيزيكي بر فلسطينيان به از بين بردن خانهنيروهاي اسرائيل

همچنين . اند هاي پناهندگان مصون نبوده دهند و حتي كمپ بناهاي عمومي آنها ادامه مي
المللي است و سازمان كنفرانس اسالمي از حق تعيين  ايجاد ديوار حائل مغاير با موازين بين

 از كميسيون جهت تداوم همراهي با مردم فلسطين كند و سرنوشت فلسطينيان دفاع مي
 .كند دعوت مي

هاي  هاي اعمال شده در سرزمين عربستان سعودي از جانب اتحاديه عرب به خشونت
ساختن ديوار در . اشغالي، اعدامهاي فراقانوني و كشتن كودكان و سالمندان اشاره كرد

شود و  جدي به افراد مياراضي فلسطين نقض آشكار حقوق بشر بوده و باعث خسارت 
المللي  هاي بين كند با نفي قطعنامه اسرائيل چنانچه تصور مي. المللي است برخالف اسناد بين

اسرائيل بايد شفاف عمل كند و . برد  در گمراهي بسر مي،تواند به صلح دست يابد مي
به اسرائيل بايد ساختن ديوار بايد متوقف شود و . دست از تروريسم دولتي بر دارد

المللي متعهد باشد و در نهايت كميسيون بايد مانع از رفتارهاي  ها و اسناد بين قطعنامه
 .ها باشد هاي عربي و ساير سرزمين غيرانساني اسرائيلي در سرزمين

دولت چين ايجاد صلح . هاي پاكستان و عربستان موافقت كرد دولت مصر با بيانيه
فلسطينيان از جمله حق تعيين سرنوشت دانست شناسايي حقوق مشروع مشروط به پايدار را 
 .هاي نظامي را باعث عميق شدن نفرت متقابل دانست و فعاليت
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نماينده جمهوري كنگو از جانب گروه افريقايي از گزارش گزارشگر ويژه استقبال 
 .كرد و در مواضع خود از فلسطينيان دفاع كرد

قطر، بحرين و هند همگي در سودان، كوبا، اندونزي، افريقاي جنوبي، موريتاني، 
المللي بر  و خواستار تداوم نظارت بينداده هاي خود اسرائيل را مورد انتقاد جدي قرار  بيانيه

 .مسأله اسرائيل و فلسطين شدند
اياالت متحده امريكا نگاه يكجانبه كميسيون به مسأله را مانعي براي صلح دانست و 

وي گفت در . جايگاه و نامناسب توصيف كردهاي يكطرفه را در كميسيون بدون  قطعنامه
 به بقيه نقاط جهان ٩ فقط به يك كشور اختصاص يافته است آيتم ٨حاليكه آيتم 

وي همچنين از سران فلسطيني خواست مانع از تداوم تروريسم در ناحيه شوند و . پردازد مي
 .يزدكند بپره گناه را نقض مي از اسرائيل خواست از اعمالي كه حقوق مردم بي

وي گفت احترام به حقوق . حقوق بشر را جهاني دانست) ايرلند(نماينده اتحاديه اروپا 
اتحاديه اروپا ساختن ديوار به . بشر اساس جوامع آزاد، صلح آميز و دموكراتيك است

همچنين كشته شدن شيخ احمد ياسين . اصطالح امنيتي را محكوم و خواستار توقف آن شد
آميز و توأم با امنيت دو   تعهد خود را نسبت به همزيستي مسالمترا محكوم و يكبار ديگر

 .دولت در چارچوب برنامه صلح خاورميانه اعالم نمود
، تعدادي از كشورهاي اسالمي تأسيس ديوار حايل را به منظور ٨در ادامه بررسي آيتم 

نده هاي اشغالي دانستند و آنرا محدود كن مشكل كردن زندگي روزمره ساكنان سرزمين
 .جدي آزادي فلسطينيان خواندند

ترين  نماينده اسرائيل علت ساختن ديوار را اين مسأله عنوان كردند كه اين ديوار ساده
با توجه به اينكه رهبري فعلي فلسطين ناتوان و يا . ابزار موثر براي مبارزه با تروريسم است

باشد، ديوار حايل در   مياش در مبارزه با تروريسم ميل نسبت به انجام وظايف قانوني بي
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 موقتي و با هدف ضد ،ديوار. واقع بين قاتلين و شهروندان مورد هدف ايستاده است
خشونت و به عنوان ابزار دفاعي به منظور دفاع از اسرائيليان ساخته شده و تأثيري در 

 . وضعيت حقوقي زميني كه بر آن بنا شده است ندارد
ا را نه تنها در مورد مردان، بلكه درباره زنان، ه نماينده فلسطين جنايات اسرائيلي

 .كودكان و سالمندان دانست و دولت اسرائيل را به اعمال تروريسم دولتي محكوم كرد
كانادا، سوئيس، نروژ بر اين نياز تأكيد كردند كه الزم است طرفين اسرائيلي و 

 .دفلسطيني ابزارهاي موثر براي پيشگيري از اعمال انتحاري ايجاد كنن
هاي خود را قرائت   بيانيه٨سازمانهاي غيردولتي نيز با مواضع مختلف نسبت به آيتم 

 .كردند
 

 هاي اساسي در هر نقطه از جهان نقض حقوق بشر و آزادي: ٩آيتم 

نماينده كميسر عالي حقوق بشر درباره كوبا اعالم كرد تالش كرده است تا همكاري 
بنابراين از منابع ديگر .  كند اما موفق نشده استدولت كوبا را براي انجام ماموريتش جلب
از لحاظ حقوق فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي . براي تدوين گزارشش استفاده كرده است

ي  قطعنامه. هايي داشته است، همچنين در زمينه آزادي مذهبي دولت كوبا پيشرفت
عد كوبا و امريكا  سال تحريم و رابطه نامسا٣٠كميسيون به شرايط دشوار در كوبا بخاطر 

در دوراني كه اين گزارش تهيه شده است، موج گسترده فشار در كشور . كنند اشاره مي
جدي نگراني  مورد شرايط بازداشت هنوز . اند بوجود آمده و تعداد زيادي بازداشت شده

 . هاي خودسرانه صورت گرفته است  بدون وكيل و تحت بازداشت،شرايط محاكمه. است
 در پاسخ رفتار ضد كوبايي كميسيون را بخشي از رفتارهاي سياسي نماينده كوبا

نماينده  وي گفت . غيرعادالنه آن دانست كه مبتني بر تبعيض عليه كشورهاي جنوب است
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اي را بر عهده گرفته است كه وي را تبديل به ابزار سياست خارجي  كميسر عالي وظيفه
 كوبا را كه مردمهاي بزرگ  كه چالشگزارشگر هرگز شجاعت ندارد . امريكا نموده است

چون كه هرگز در كوبا .  درك نمايد،بخاطر مواجهه ديگران با آنها برايشان بوجود آمده
 تحت فشار جدي همسايه ، كه همواره به عنوان كشور در حال توسعهکشوري. نبوده است

ار و هاي امريكايي بوده است و تحت فش  وي حاصل دروغ گزارش. قدرتمند قرار دارد
 .شرايط غيرقابل قبول نوشته شده است

 "وضعيت  حقوق بشر در عراق" را با گزارش گزارشگر ويژه ٦كميسيون بررسي آيتم 
هاي حقوق  المللي بايد به تقاضاي عراق در زمينه پروژه وي گفت جامعه بين. ادامه داد

که ند بشري توجه نشان دهد و همزمان به روند نظارتي خود ادامه دهد و تضمين ك
وي گفت هر چه تاكنون انجام شده است، . شوند هاي فعلي در جهت صحيح انجام  تالش

هاي اساسي احترام گذاشته شوند و بدون  با اين نگاه بوده است كه به حقوق بشر و آزادي
وي گفت آنچه كه در نظر دارد انجام دهد، فقط فهرست . ترس و تبعيض اعمال شوند

چه از طريق تعقيب .  بلكه راهنمايي براي آينده است،نيستكردن موارد نقض حقوق بشر 
هايي كه امكان خشونت را  و تنبيه ناقضين و چه از طريق ايجاد زيرساختارها و مكانيزم

 .برد كاهش داده و يا از بين مي
وي يكي از مسائل اصلي مأموريت خود را كه تقريباً تكميل شده را زندانيان جنگي 

وي گزارش را تا زمانيكه نتواند به عراق سفر كند . دگان دانستكويتي و ديگر ناپديدش
الملل بايد از روندي كه در  جامعه بين. ، ناكافي دانست)كه تاكنون نيز پيش نيامده است(

گيرد حمايت كند و در عين حال آنچه را كه منطبق با حداقل استانداردها  عراق صورت مي
هاي  مردم عراق بايد در زمينه.  تضمين نمايد،گيرد المللي عراق صورت مي و تعهدات بين

هاي مختلف به منظور توانمندشدن در بازسازي كشور، از  مختلف آموزش ببينند و در زمينه
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 سال فشار، ايجاد دموكراسي و احترام به حقوق بشر تخصص ٣٠بين بردن فرهنگ ناشي از 
 نقض حقوق بشر در وي گفت با حداكثر توان خود شواهدي درباره موارد. پيدا كنند

وي همچنين درباره كار خود در زمينه . گذشته فراهم كرده و نتايجي هم گرفته است
ها و تبعيض بخصوص عليه شيعيان گزارش  جمعي، كشتار انفال، فشار اقليت گورهاي دسته

 .داد
وي از گزارش گزارشگر .  ساله به پايان رسيده است٣٠نماينده عراق گفت دوره سياه 

يت كامل كرد و گفت امروز عراق براي بازسازي كشور آماده است و در راه ويژه حما
تروريسم بزرگترين تهديد براي امنيت كشور است و بسياري . دارد دموكراسي گام بر مي
هاي الزم  شوراي حكومتي در حال آماده سازي همه زمينه. برند در حالت ترس بسر مي

 .براي عراقي دموكراتيك در آينده است
گفت گزارشگر ويژه بداليل تهديدهاي امنيتي نتوانسته است به عراق سفر كند و وي 

بنابراين نتوانسته است خسارت عظيم اقتصادي كه كشور با آن مواجه شده است را از 
 .نزديك مشاهده كند

نماينده كويت نيز با شيطاني خواند رژيم صدام گفت بايد بر ديكتاتور بازداشت شده 
ها نفر داخل و خارج از   عدالتي كه در طول حكومت وي براي ميليون.عدالت اعمال شود

كويت به اين واقعيت معتقد است كه ديگر حكومت خودكامه در . عراق ناديده گرفته شد
رژيم سابق به صورت سيستماتيك وجود زندانيان جنگ را نفي . عراق وجود ندارد

 در تصور مقامات كويتي وجود دارند هاي آنها زندانيان كويتي تنها بر اساس گفته. كرد مي
بعد از . و كويت مسأله زنداني جنگ را به منظور اعمال تحريم اقتصادي سياسي كرده است

سقوط رژيم، با گزارش گزارشگر ويژه امروز نقض وحشيانه حقوق بشر در آن كشور 
 .شود بخوبي مستندسازي مي
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گرفت و پس از آن هاي پيرامون گزارش گزارشگر ويژه صورت  در ادامه بحث
توان به اين موارد   را ادامه دادند كه از ميان آنها مي٩كشورها قرائت بيانيه در زمينه آيتم 

 :توجه داشت
 سپتامبر بر ١١پاكستان به نمايندگي از كشورهاي اسالمي به تأثير ناگوار حوادث 

ژادي رنج مسلمانان از مشكالت مذهبي، قومي و ن. الملل معاصر اشاره كرد روابط بين
 ايجاد ارتباط بين اسالم با وي. اند تعداد زيادي قرباني تروريسم دولتي اسرائيل شده. برند مي

وي . تروريسم را در تضاد با ارتقاء اهداف مشترك براي دنياي جهاني شده دانست
وي همچنين . المللي حقوق بشر دانست نشانگر عدم موفقيت ماشين بينرا وضعيت فلسطين 

ي اخير هند و پاكستان براي حل مسأله جامو و كشمير اشاره كرد و اظهار ها به تالش
وي . اميدواري كرد كه گفتگو به منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در آن كشور آغاز شود

همچنين از عدم امنيت در عراق ابراز نگراني كرد و خواستار راه حلي درازمدت براي 
 .استقالل و تماميت ارضي عراق شد

 ايرلند به نمايندگي از اتحاديه اروپا اعالم كرد كه هيچ كشوري سابقه حقوق نماينده
بهمين . المللي مصون باشد نقض ندارد و در نتيجه هيچ كشوري نبايد از نظارت بين بشر بي
االجرا جهت تضمين الزامات ناشي از  هاي الزم اتحاديه اروپا مكانيزمکشورهاي دليل 

ستيزي هنوز بايد  نژادي، بيگانه هاي نژادپرستي، تبعيض  زمينهدر. اند حقوق بشر ايجاد كرده
از . (شوند ها هنوز در اروپا ديده مي متأسفانه اين پديده. پيشرفتهايي در اروپا صورت گيرد

 )ستيزي جمله اسالم
هايي در زمينه حقوق بشر در برخي كشورها مثل سيرالئون و  در سال گذشته پيشرفت

هنوز در زمينه . كند  اتحاديه اروپا از اين پيشرفتها استقبال مي.ليبريا وجود داشته است
شكنجه، رفتارهاي تحقيركننده و . استفاده گسترده از مجازات اعدام نگراني وجود دارد
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 کنوانسيونهايغيرانساني از موارد مشخص نقض حقوق بشر هستند و همه دولتها بايد عضو 
سوريه، اندونزي، كوبا، عربستان و هائيتي ، ايرنوضعيت حقوق بشر در چين، . مربوط شوند

اتحاديه اروپا خواستار لغو امنيت كساني شد . در بيانيه اتحاديه اروپا مورد اشاره قرار گرفت
 )از جمله كودكان سرباز(شوند  كه مرتكب جرم بر روي كودك مي

ي خود در نهايت اتحاديه اروپا از كشورها خواست با توجه به الزامات قانوني و اخالق
 .هاي اساسي حمايت كنند و از طريق همكاري از حقوق بشر و آزادي

تغيير رژيم در عراق از حركت به سمت دموكراسي استقبال از نماينده استراليا ضمن 
وي همچنين از اوضاع حقوق بشر در برمه، زيمباوه، كره شمالي، فلسطين . استقبال كردنيز 

هاي خاتمي و ديگران براي تحقق حاكميت  ز تالشاستراليا ا. اشغالي ابراز نگراني كرد
 .هاي اساسي حمايت كرد قانون و حمايت از حقوق بشر و آزادي

النكا و نپال اشاره كرد و گفت  وي در ميان سخنان خود به چين، اندونزي، سري
تري براي كمك به  اش به نحو شايسته المللي بايد تضمين كمند كه مكانيزم جامعه بين
هاي حمايتي خود و جلب توجه به موارد نقض  حقوق  بشر بكار  ي تقويت نظامدولتها برا

 .گرفته شوند
سودان، چين، كره شمالي، مصر، نيجريه، اريتره همگي از پيشرفتهاي حاصله در 

از طرف ديگر مصر به يكجانبه بودن رويكرد . كشورشان در زمينه حقوق بشر خبر دادند
ت به كشورهاي در حال توسعه عدم مالحظه نكات  نسب٩انتقادي كميسيون تحت آيتم 

 .مثبت انتقاد كرد
نماينده اياالت متحده امريكا از كشورهاي قطر، عراق، عمان، اردن، مراكش، ليبريا، 

اند نام برد  سيرالئون و گواتماال به عنوان كشورهايي كه در زمينه حقوق بشر پيشرفتي كرده
، روسيه، تركمنستان، برمه، سودان، ويتنام، و از ايران، كوبا، عربستان سعودي، مصر
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ازبكستان، زيمباوه، كنگو، اندونزي و كره شمالي و چين به عنوان كشورهايي كه حقوق 
 .دهند نام برد شهروندان خود را مورد نظر قرار نمي

اي براي بررسي   كميسيون را وسيله٩نماينده كنگو به نمايندگي از گروه افريقايي آتم 
 عليه كساني كه به ، همه نقاط جهان دانست ولي رفتار متعصب توسط برخيحقوق بشر در

 را به دو  دنيااين رويكرد .  انتقاد کردگيرد اند صورت مي  بوده"شاگردان بدي"اصطالح 
در حاليكه زمان فرا . ديده مي شودكند و هر سال  ها تقسيم مي ها و وحشي دسته متمدن

هاي حقوق بشري و  بر درك مشترك از ارزشرسيده است كه سياست همكاري مبتني 
وي افزود تروريسم . گفتگو حاكم شود و نه سياست مبتني بر روياروئي و نفي ديگران

ها معتقدند جنگ عليه تروريسم نبايد  اين گروه. نگران عميق گروه افريقايي و عربي است
ريسم نبايد جنگ عليه ترو. به صورت  محدوديت بر كشورهاي در حال توسعه اعمال شود

 .گذاري اجباري و تبعيض آميز شود زمينه ايجاد قانون پيش
نماينده لبنان بيانيه خود را به اعتراض به دولت اسرائيل در زمينه تداوم بازداشت 

 .هاي اسرائيل اختصاص داد تعدادي لبناني در زندان
بال كرد و از  نيز از برخورد باز ايران و چين با مساله حقوق بشر استقونزوئالنماينده 

در حاليكه نماينده نروژ با استناد به بيانيه كتبي . كره شمالي، ميانمار و زيمباوه انتقاد كرد
نماينده . خود نسبت به وضعيت حقوق بشر در چند كشور از جمله ايران ابراز نگراني كرد

زداشت هاي آزادي بيان، با دولت كانادا نيز نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران در زمينه
هاي خود در  وي در ادامه به نگراني. خودسرانه و تداوم شكنجه ابراز نگراني كرد

كشورهاي چين، سوريه، ايران، تركمنستان، برمه، سودان اشاره داشت و از دولت عراق 
 .خواستار تالش بيشتر در ارتقاء وضعيت حقوق بشر گرديد
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 از ارمنستان اعتراض كرد و  هزار نفر آذري٢٠٠نماينده آذربايجان نسبت به اخراج 
نماينده كره شمالي نيز نسبت به برخورد دوگانه، . آنرا مصداق پاكسازي قومي دانست

اي كه  سياسي شده و گزينشي كميسيون اعتراض كرد و گفت در هيچ جا به اندازه
شوند و يا در اسرائيل حقوق بشر  نيروهاي آمريكايي در عراق مرتكب نقض حقوق بشر مي

 .شوند نقض نمي
بر اساس قطعنامه (نماينده اسرائيل با استناد به عقب نشيني كشورش از جنوب لبنان 

از لبنان خواست كه خودش به قطعنامه نسبت به برقراري امنيت در )  شوراي امنيت٤٢٥
اهللا به مرز شمالي اسرائيل آنرا  وي با اشاره به حمالت متعدد حزب. جنوب لبنان متعهد باشد

وي لبنان را كشور حامي تروريسم دانست و . ت فعال ايران و سوريه دانستناشي از حماي
 . تروريستي در سوريه خبردادسازمانهايهمچنين از حضور 

از . هاي غيردولتي به قرائت بيانيه پرداختند هاي دولتي سازمان پس از پايان قرائت بيانيه
لمللي بهايي خواستار تداوم ا سازمان بين: توان به اين موارد اشاره داشت جمله آنها مي
فشار وارده از طرف جامعه . المللي در حمايت موثر از جامعه بهائيت ايران شد حمايت بين

اخيراً قدمهاي كوچكي . المللي باعث جلوگيري از تعرض به اين جامعه شده است بين
 .يده استالمللي در عمل به نتيجه رس برداشته شده است اما كافي نيست اما رفتار جامعه بين

بهائيان هنوز به طور سيستماتيك از .  استنيافتهمتأسفانه شرايط بطور كلي بهبود 
نه تنها حقوق سياسي مدني بلكه . شوند حقوق خود بعنوان شهروندان ايراني محروم مي

المللي بهايي خواستار تداوم حمايت   سازمان بين.حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي
 .تر است يدن به وضعيت با ثبات و تغييرات بنيانيالمللي در جهت رس بين

هاي حقوق بشر نيز در بيانيه خود از وضعيت حقوق بشر  المللي اتحاديه فدراسيون بين
 .در ايران ابراز نگراني كرد
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 حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: ١٠آيتم 

مرتبط با از اسناد .  بررسي آيتم ده را آغاز كرد٢٠٠٤ مارس ٢٩كميسيون حقوق بشر 
 :توان به اين موارد اشاره داشت  مي١٠آيتم 

E/CN.4/2004/43, E/CN.4/2004/43/Add.1 

گزارشي از " مستقل حقوق بشر و فقر شديد"در ابتداي بررسي اين موضوع كارشناس 
  گفتوي فقر شديد را شكل آشكاري از نفي حقوق بشر دانست و. فعاليت خود ارائه داد

. كند ديداً فقير در چه كشوري با چه سطحي از توسعه زندگي ميكند كه فرد ش فرقي نمي
وي اعالم كرد با مطالعه كشورهاي مختلف به اهميت نقش برنامه عمران ملل متحد 

UNDPگزارش نهايي وي پاسخگوي اين . ها پي برده است  بانك جهاني و ساير آژانس
ها در جهان  فقيرترينپرسش است كه عناصر كليدي حقوق بشر كه از طريق آنها وضعيت 

 بهتر خواهد بود، كدامند؟
هر چند راه طوالني تا از بين . عنصر مهم جنگ عليه فقر كنار گذاشتن بدبيني است

 نتوانستهالمللي و نهادهاي توسعه  هاي جامعه بين ابتكار عمل. بردن فقر وجود داشته باشد
 .استاين واقعيت را مخفي كنند كه فقر شديد هنوز يك پديده بزرگ 

هاي توسعه اجتماعي  وي تكامل بانك جهاني را در زمينه اهداف اجتماعي و برنامه
اي از رفتار  وي افزود كه نژادپرستي عليه فقرا شكل گسترده. بسيار محدود توصيف كرد

اجتماعي است و در طول مطالعاتش به اين نتيجه رسيده است كه اين مشكل در دنيا در 
 .حال گسترش است
شناسايي : هايي به كميسيون ارائه داد كه بطور خالصه عبارتند از مه توصيهوي در ادا

 نياز برنامه ،كنند هاي بسيار فقير زندگي مي مسئوليت بالمنازع دولتي كه در آن جمعيت
شامل نظام امنيت اجتماعي كه تضمين كننده سالمت، اشتغال و بازنشستگي " خوبقوانين "
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خوب، تضمين حداقل درآمد، دسترسي به آموزش و باشد، بازسازي دولتها و حكومت 
 . هاي مردم فقيرتر بهداشت، تقويت نقش و قدرت زنان، سياست توجه به خواسته

هاي خارجي بر  هاي تعديل ساختاري و بديهي تأثيرات سياست"كارشناس مستقل 
گفت كه در " مندي از همه حقوق بشر بخصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بهره
هاي حاصل از ابتكار عمل كشورهاي بشدت فقير زير استقراض  لي كه بايد به پيشرفتحا

(HIPC) توجه شود، اين مسأله نبايد به عنوان هدف تعيين شود بلكه بايد ابزاري باشد براي 
اين ابتكار عمل . تحقق اهداف كاهش فقر و ايجاد فضاي اجرايي براي تحقق حقوق بشر

نياز اتخاذ ديدگاه . زارها و اعمال ديگر توسعه تقويت شودمحدود است و بايد توسط اب
جامع براي مشكالت كشورهاي در حال توسعه در زمينه بديهي خارجي و تعديل ساختاري 

 .شود در دنياي جهاني امروزي احساس مي
تأكيد كرد كه عليرغم اينكه حق غذا براي هر انساني بايد " حق غنا"گزارشگر ويژه 
 مرگ هنوز مردم بسياري از گرسنگي، كمبود غذا و فقر زياد محكوم به مورد احترام باشد

 .زودرس، توسعه نيافتگي و رنج روزانه هستند
ها هنوز آموزش ابتدايي رايگان را   گفت حتي نيمي از دولت"حق آموزش"گزارشگر 

هاي دفاعي و نظامي  كمبود اين ضرورت بخاطر پرداختن دولتها به هزينه. كنند اعمال نمي
هاي كميسيون درباره حق  وي همچنين گفت اين مسأله مهم است كه قطعنامه. است

كنند و گفت تمايلي به تمديد مأموريت  آموزش پشت سر هم از حقوق بشر يادي نمي
 .خود ندارد

حق همه افراد براي برخورداري از حداكثر استانداردهاي بهداشت "گزارشگر ويژه 
هاي نفي شده،  بيماري.  وي سه موضوع اصلي داردگفت كه گزارش" بدني و رواني ممكن

حق بهداشت و سالمت جنسي نقش مهمي در مبارزه با . فقر و سالمت و بهداشت جنسي
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انگيزترين  ترين و بحث وي گفت اين مسائل از حساس.  ايدز دارد و فقر؛ نابرابري جنسي
  .المللي است مسائل در حقوق بشر بين

ارنظر پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ها نيز به اظه نماينده دولت
 .پرداختند

نماينده ايران نيز اهداف توسعه هزاره را در زمينه از بين بردن فقر دور از دسترس 
روند فعلي جهاني شدن كه باعث افزايش فقر، توسعه نيافتگي و فقيرتر شدن . توصيف كرد

مند  ه كل خانواده بشري از آن بهرهدهي شود ك شود بايد به نحوي جهت كشورهاي فقير مي
سياست جهاني با هدف توسعه همه جانبه در روندهاي جهاني، اتحاد بين . شوند

توانند عادالنه و در  المللي مي المللي و فضاي  توانمند در سطح بين هاي ملي و بين سياست
يادين در نبود چارچوب مبتني بر اصول بن. برگيرنده بودن جهاني شدن را تضمين كنند

منافع آن از طريق . تحقق همه حقوق بشر، جهاني شدن چالش جدي باقي خواهد ماند
المللي براي تحقق تجارب برابر، رشد اقتصادي و توسعه پايدار همه گير  همكاري بين
جهاني شدن بايد همه گير و برابر باشد و اين امر تنها از طريق تالش مداوم . خواهد بود

 . مبتني بر عموم بشريت محقق خواهد شدبراي تحقق آينده مشترك
 .هاي خود را ايراد كردند هاي غيردولتي بيانيه در پايان بررسي آيتم ده، سازمان
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ناپديدشدگي ) شكنجه و بازداشت، ب) الف: مدني و سياسي شامل حقوق: ١١آيتم 

نابردباري ) استقالل قضايي، ه) آزادي بيان، د) و اعدام خودسرانه و فوري، ج

 خدمت سربازي اجباري) دولتهاي در اضطرار، ز) و بي،مذه

 آغاز "هاي اجباري ناپديدشدگي"كميسيون آيتم يازده را با گزارشگر گروه كاري 
 مارس سال گذشته گروه كاري تجربه قابل توجهي در موارد ٢٣وي گفت در . كرد

مينه تماس  هزار نفر با گروه كاري در اين ز٥٠بيش از . ناپديدشدگي بدست آورده است
گروه كاري با وجود اين هنوز در .  نفر به نتيجه رسيده است٥٣٠٠اند كه پرونده  گرفته
برد و هنوز نگراني درباره عدم پاسخگويي برخي  بست بسر مي  نفر در بن٤١٩٣٤مورد 

بروندئي، كامبوج، گيته، اسرائيل، . رساني آنها وجود دارد كشورها و عدم اطالع
 مورد در عراق الينحل ١٦٣٨٦هنوز .  توگو از جمله اين كشورها هستندموزامبيك، ناميبيا و
 .باقي مانده است

نپال در اين .  كشور گزارش شده است٢٢ مورد جديد در ٢٣٤، ٢٠٠٣در طول سال 
 .ميان از سهم بيشتري برخوردار است

در بيست و سه سال گذشته گروه كاري توانسته است عواملي كه باعث افزايش پديده 
هاي دولتهاي  بعضي از عوامل مربوط به سياست. پديدشدگي هستند را شناسايي كنندنا

 .اند هاي داخلي بوده اقتدارگرا و برخي ناشي از تنش
كند كه موارد متعددي گزارش نشده باقي هستند و معتقدست  گروه كاري تصور مي
ردولتي در زمينه هاي غي هايي براي تشويق و حمايت سازمان سازمان ملل بايد ابتكار عمل

ها خواسته است در  گروه كاري همچنين از دولت. بدست آوردن اطالعات بخرج دهد
 شان را جبران خسارت نمايد و موارد پيشين ناپديدشدگي تحقيق كرده و قربانيان و خانواده

. اي براي پيشگيري موثر است زمينه لغو مصونيت مرتكبين پيش. را مجازات نمايدعاملين 
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دهد كه نتايج مثبت در آشكار شدن موارد از طريق تأسيس يا تقويت  ان ميتجربه نش
 .آيد هاي مستقل داخلي بدست مي بدنه

هاي خودسرانه،  اعدام"كميسيون بررسي آيتم يازده را با گزارش گزارشگر ويژه 
 .  ادامه داد"فوري و فراقضايي

ايل به استفاده وي گفت اخيراً تم. آميز ناميد وي مأموريت خود را امري تأسف
ها ديده است و نگراني عميق خود را از نبود پيشرفت در  خودسرانه از زور را در همه قاره

 .زمينه مأموريتش اعالم كرد
اند و يا  وي گفت همه دولتها در شناسايي و حل اين مشكل به شدت كند عمل كرده

هايي دريافت كرده  به عالوه روي از حداقل پنج كشور گزارش. اند تفاوت باقي مانده بي
اي عليه شهروندان و مظنونين به تروريسم بكار گرفته  است كه بمباران هوايي و يا توپخانه

ها  شده است و نگراني خود را از صدور فرمان تيراندازي توسط مقامات به سمت جمعيت
وي گفت حتي در شرايط سخت دولتها نبايد از وظايفشان نسبت به . نمودو تظاهرات اعالم 

 تحت عنوان جنگ عليه ،حتي در موارد اضطراري عمومي. حق حيات سرپيچي كنند
 .تروريسم حق حيات نبايد زير پا گذاشته شود

هاي متعددي از استفاده از زور براي سركوب تظاهرات آرام وجود دارد  گزارش
 وي گفت كه از دولتها دعوت كرده است كه .)بوليوي، آذربايجان، عراق و اندونزي(

وضعيت ميانمار توسط ايشان ناراحت . قات شفاف مستقل را در اين زمينه بپذيرندتحقي
هاي فوري و شكنجه   اعدامازكننده توصيف شد و گزارشهاي متعددي از استفاده دولت 

 هنوز در كشورهاي ، مرگ در بازداشت ودر نهايت اينكه شكنجه. بدست رسيده است
گيرند و اغلب  هنوز صورت ميهاي ناموسي  مختلف مالحظه جدي است و قتل

 .خورد  در اين زمينه بچشم مياز طرف دولتالعمل كوچكي  عكس
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 سفر ٢٠٠٣ اعالم كرد كه در سال "هاي خودسرانه بازداشت"رئيس گروه كاري 
 سفر كرده التويا به ٢٠٠٤اند و در فوريه  رسمي به جمهوري اسالمي ايران و آرژانتين داشته

 نوامبر از.  كشور ارائه داد١٢ نفر در ١٥١اعالم نظر درباره  ٢٦ گروه ٢٠٠٣است در سال 
 عرض حال فوري ارسال ١٥٧ دولت، ٤٧ نفر به ٨١٢، در مورد ٢٠٠٣ الي نوامبر ٢٠٠٢

هايي در جهت جبران  اند كه قدم سي و سه كشور به گروه كاري اطالع داده. كرده است
اند و در  شدگان آزاد شده داشتدر برخي موارد باز. اند وضعيت بازداشت شدگان برداشته

 .شوند برخي ديگر گروه كاري اطمينان حاصل كرده است كه عادالنه و برابر محاكمه مي
گروه . باشد نامه مي وي گفت گروه كاري هنوز منتظر دولتها براي صدور دعوت

افريقاي جنوبي و بالروس نيز . رود كاري به چين دعوت شده است و در آينده به كانادا مي
اي به حمايت از حقوق  هاي خود، اهميت ويژه گروه كاري در توصيه. در فهرست هستند

گروه كاري اعالم كرده كه . هاي اساسي در جنگ عليه تروريسم داده است بشر و آزادي
هاي مختلف در زمينه بازداشت خودسرانه تحت عنوان مبارزه با تروريسم دريافت  گزارش

ت جنگ عليه تروريسم بايد ابزارهاي تضمين كننده در گروه كاري معتقد اس. كرده است
 .زمينه بازداشت و حق دادرسي عادالنه داشته باشد

در ديدار از جمهوري اسالمي ايران، گروه كاري عنوان كرد كه وضعيت بازداشت 
گيري در نظام قضايي مربوط  خودسرانه به شدت به آزادي بيان و چندگانگي مراكز تصميم

هاي انفرادي تعطيل شوند و مسأله آزادي  كند كه سلول  توصيه ميگروه كاري. است
 .زندانيان عقيده بررسي شود

در خصوص آرژانتين گروه كاري از جمعيت بيش از حد زندانيان و شرايط بد 
هاي استاني اين كشور را داراي تأثير منفي در حق بازداشت  بازداشت خبر داد و سياست

 .شدگان دانست



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٤٨

شكنجه، ساير "بحث پيرامون گزارش ارائه شده، گزارشگر ويژه پس از گفتگو و 
وي در سخنان خود توجه .  گزارش خود را ارائه داد"رفتارهاي غير انساني و تحقيركننده

اند در مورد   آزادي خود محروم شدهازهاي الزم براي افرادي كه  كميسيون را به تضمين
 .دحمايت آنها در برابر خطر شكنجه و ايدز جلب كر

هاي منظم و   است كه فعاليت وي بدون تعيين رويه و روشمعتقدوي گفت كه 
در زمينه ديدارهايي كه داشته است وي گزارش ديدار از . منسجم كم اثر خواهد بود

وي همچنين از ارتباط مداوم با مقامات چين و از مثبت . اسپانيا را به كميسيون ارائه داد
وي از درخواست ديدار از زندان گوانتانامو . شور خبر دادبودن زمينه براي ديدار از اين ك

 . خبر داد،كه توسط وي و گزارشگر ويژه بهداشت به دولت امريكا شده است
گزارش اسپانيا مبتني بر اطالعات دريافت شده از طيف بزرگي از منابع بخصوص 

 .اشدب هاي توصيه شده توسط دولت و سايرين مي دولت اسپانيا، نهادها و سازمان
 : در گزارش اصلي خود، به دو مسأله بصورت جدي پرداخته بودگزارشگر 

ها براي افرادي كه  هاي الزم در زمينه شكنجه و ساير بدرفتاري  تضمين-اول
 شان سلب شده  آزادي

آميز برخي جوامع با بيماران   ايدز و شكنجه كه در اين مورد از رفتار تبعيض-دوم
آنها را قرباني شكنجه دانست كه اين امر ممكن است در توان آنها مبتال به ايدز خبر دارد و 

 .براي دستيابي به عدالت و جبران خسارت موثر باشد
هاي آينده   به نياز جدي  حمايت از حقوق بشر مربوط به ايدز در فعاليتويدر نهايت 

 .خبر داد
سياري از استقالل قضايي در ب:  گفت"استقالل قضات و حقوقدانان"گزارشگر ويژه 

رسد رويكرد  گيرد اما پس از كار ده ساله كميسيون، بنظر مي كشورها مورد تجاوز قرار مي
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طرفي قضايي از وظايف قوه قضائي  استقالل و بي.  در اين زمينه ايجاد شده استسازنده اي
در بسياري كشورها نياز .  بلكه حقوق بشر افرادي است كه به قوه قضائيه نياز دارند،نيست

هاي فني به قوه قضائيه به منظور تضمين باالترين سطح  راهنمايي، توصيه و كمكبه 
وي گزارش خود را با تقاضاي تقويت . طرفي احساس شود اي گرايي، استقالل و بي حرفه

 .المللي جنايي به پايان رساند ديوان بين
اي ه آور حمايت همه افراد از ناپديدشدگي نويس سند الزام پيش"رئيس گروه كار 

: گفت كه گروه مأموريت خود را به دو عنصر متدولوژيك مبتني ساخته است" اجباري
 زواياي مهم مسأله و تضمين جهانشمولي سند برمورد بجاي تمركز  وقت تلف نكردن بي

 )تأكيد بر اجماع(آينده 
، "حمايت و حفاظت از حق آزادي بيان"همچنين امبئي ليگابو گزارشگر ويژه 

وي گفت اعمال حق آزادي بيان و عقيده نشانگر . رش خود را ارائه داداي از گزا خالصه
آزادي بيان نه تنها به نفع فضاي . مهمي از سطح حمايت و حفاظت از كليه حقوق بشر است

عليرغم . هاي دموكراتيك موثر است دموكراتيك است، بلكه در توسعه و ايجاد نظام
ض حق آزادي بيان و عقيده ممكن است نق. ها شرايط هنوز نامساعد است برخي پيشرفت

بسياري از .  فارغ از نوع نظام و شكل حكومت صورت گيرد،در همه كشورها و مناطق
وي نگراني عميق خود را . اند الگوهاي نقض آزادي بيان فعال و بدون تغيير باقي مانده

وم همه كساني ها و در عم ها، اتحاديه نگاران، كاركنان رسانه نسبت به حمالت عليه روزنامه
كه جرأت بيان نظرات مختلف دارند را در بسياري از كشورها اعالم كرد و گفت در بيشتر 

 .شوند  مجازات نمي از حقوق بشرموارد مرتكبين تخلفات
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تالش، شروع، پيشگيري و محو تروريسم ممكن است خود باعث محدوديت حق 
اي  هاي رسانه ه تمركز غولوي نگراني عميق خود را نسبت ب. دسترسي به اطالعات شود
 . ابراز كرددارند،در اختيار موسسات تجاري قرار و اند  كه بازار را احاطه كرده

وي از دولتها دعوت كرد كه اجراي حق آزادي عقيده و بيان را از طريق رسانه را با 
ها و  ايجاد دسترسي آزاد بازيگران مختلف جامعه مدني و اجتماعات محلي، اقليت

 .تضمين نمايدبه رسانه ها،  هاي سياسي و اقتصادي  پذير و گروه  آسيبهاي گروه
 دارندهايي كه نقش نظارتي بر اجراي حق دسترسي به اطالعات  ابتكار عملاز وي 

 .تشويق كردآنان را حمايت و 
هاي جامعه ايراني متوجه  ليگابو با اشاره به سفر به ايران گفت كه در بسياري از بخش

 وضعيت اما.حات و پيشرفت در ارتقاء و حمايت حقوق بشر شده استتمايل به اصال
كند كه همه زندانيان مربوط  او توصيه مي. اجراي حق آزادي بيان و عقيده بدتر شده است

 شده اند مشمولبه جرائم مطبوعات و عقيده، محاكمه جزايي و به مجازات زندان محكوم 
 .عفو شوند

 قدم هاي ديدار گزارشگر ويژه نشانگر يكي از نماينده جمهوري اسالمي ايران گفت
هاي حقوق بشري سازمان  اوليه عملي و همكاري جدي جمهوري اسالمي ايران با مكانيزم

دولت ايران از ورود به . شود طرفانه ايشان قدرداني مي ملل متحد است و از رويكرد بي
كند و در روند همكاري  هاي ويژه كميسيون استقبال مي گفتگوي سازنده و هدفمند با رويه

گزارش ليگابو در برگيرنده . گذاري زيادي نموده است و اين روند بايد موفق باشد سرمايه
كند و همچنين از  ايران از نكات مثبت استقبال مي. نكات متعدد مثبت و منفي است

 .كند گزارشگر ويژه بخاطر جلب توجه به مسائلي كه نياز به عمل دارند قدرداني مي
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اً اين فعاليت نشانگر تمايل به روند تبادلي است كه براي ايران در ايجاد ابزار طبيعت
هاي جامعه ايراني در زمينه  محلي موثر و براي گزارشگر براي آشنايي بيشتر با پويايي

 .ضروري است) آزادي بيان و عقيده(انگيزترين مسائل  بحث
اي خودسرانه گفت ايران ه ايشان همچنين با اشاره به گزارش گروه كاري بازداشت

مايل است ابزارها و تصميماتي كه بر اساس گزارش اتخاذ شده به اختصار اشاره كند و در 
 ابزارهاي ارتقاء و حمايت از حقوق ،نهايت باور ايران بر اين است كه همكاري و گفتگو

 .بشر در جهان هستند
فت موارد زير قابل هايي كه پيرامون گزارش ليگابو درباره ايران صورت گر در بحث
 :توجه است

نماينده كانادا از تصميم گزارشگر ويژه براي توجه به مرگ تراژيك و غير قابل قبول 
نگار كانادايي در ايران و همچنين تصميم ايران براي تسهيل سفر گزارشگر  يك روزنامه

بايد به روند  اما گفت اين مالقاتها نبايد به عنوان هدف تلقي شوند بلكه ،ويژه استقبال كرد
 پتانسيل اقدام عليه بهبا استناد به گزارش كه . تغييرات اساسي و دائمي منتهي شوند

وي گفت كه بسياري در رده بود، كاشاره اند  نمايندگان مجلس كه نظرات انتقادي داشته
المللي نگراني خود را نسبت به رد صالحيت تعداد زيادي از كانديداها ابراز  جامعه بين

 .گيري كنند ند و پرسيدند چه ابزارهايي بايد از اين نقض آشكار آزادي عقيده پيشا نموده
نماينده كانادا . شان است  براي بيان هويت مذهبيبهائيتمسأله ديگر ممنوعيت جامعه 

پرسيد مقامات ايراني چه پاسخي به گزارش گزارشگر ويژه دارند و چه اطميناني از 
شان به عنوان عضوي   با توانايي بهائيان براي ابراز آزادانهكننده در ارتباط رفتارهاي جبران

 .از جامعه دريافت شده است
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در پاسخ اين سوال گزارشگر ويژه به عمل متقابل خود با دولت ايران بر اساس 
هايي به منظور افزايش  اند كه رويه هايش اشاره كرد كه مقامات ايراني پذيرفته توصيه

 . ايران ايجاد كنندپارامترهاي آزادي عقيده در
هاي خود را در زمينه حقوق مدني سياسي قرائت  در ادامه دولتهاي مختلف بيانيه

 :كردند
. نماينده اياالت متحده گفت امريكا كه نسبت به پيشرفت آزادي و صلح تعهد دارد

. هايي براي حمايت از آنها دارند  مكانيزمبه اما جوامع نياز ،حقوق بشر سلب نشدني است
 نهادهاي حمايتي ايجاد كنند و  آنها،ع بايد براي خودمختاري افراد و كرامتجوام

.  جامعه طراحي كنندو رسومنهادهايي براي حقوق مدني و سياسي با توجه به الگوها 
كنند و به  شمارند، اعمال دموكراسي مي  مدني را محترم مي-جوامعي كه حقوق سياسي
انند به وظيفه خود در زمينه واقعيت بخشي به تو  بهتر مي،كنند حاكميت قانون عمل مي

 .حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي افراد عمل كنند
حاكميت جدي قانون براي ساختن فضاي با ثبات سياسي و اقتصادي كه همه كشورها 

 .شوند ضروري است از آن منتفع مي
آن با حمايت هاي اساسي متعهد است و به  دولت امريكا به ارتقاء حقوق بشر و آزادي

در اين اجالس امريكا به . پوشاند از دموكراسي و اجراي اصول دموكراتيك جامه عمل مي
اي در حمايت و  هاي منطقه نويس قطعنامه تقويت نقش سازمان همراه پرو و روماني از پيش

 .كند تأسيس دموكراسي حمايت مي
شوار بايد هاي دموكراتيك در مواقع د نماينده نروژ گفت حقوق بشر و ارزش

سه حق بشري كه گفت وي . آزمايش شوند و جهان نبايد در اين آزمايش شكست بخورد



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٥٣

 حق آزادي از شكنجه، حق آزادي بيان و حق آزادي ،شوند اغلب به چالش كشيده مي
 .باشند مذهب و عقيده مي

هاي مشخص اغلب هدف كشتارهاي  ايرلند به نمايندگي اتحاديه اروپا گفت گروه
هاي مذهبي و زباني، مردم  شوند از جمله اين افراد مدافعين حقوق بشر، اقليت يفراقضايي م
بعالوه بسياري از زنان و دختران تحت عنوان زيرپا گذاشتن .  كودكان هستند وآواره، زنان

. ها نبايد توجيه و تاييد شوند هيچ يك از اين خشونت. شوند ناموس و اخالق كشته مي
هاي اتحاديه اروپا خواند و گفت فعالً  ت اعدام را از ساير اولويتنماينده ايرلند لغو مجازا

اعدام بايد محدود به جرائم جدي شود و فقط بايد مطابق حداقل استانداردهاي تأييد شده 
 .توسط سازمان ملل باشد
 معضالت ناشي از تروريسم صحبت كردند كه تركيه اعالم كرد ازبسياري از كشورها 
ن تروريسم و هيچ ديني قابل پذيرش نيست و مساوي نشان دادن تالش براي ارتباط بي

ها بايد محكوم و محاكمه شوند نه به خاطر  تروريست. اسالم و تروريسم تأسف آور است
 .نژاد، عقيده، رنگ بلكه بخاطر اعمالشان

نماينده اسرائيل نابردباري مذهبي را از بدترين تعصبات دانست كه در دو هزاره اخير 
 سال قرباني نابردباري مذهبي ۲۰۰۰يهوديان . هان را تحت تأثير قرار داده استهمواره ج

امروزه، يهوديت امروزه نيز . شكل متمايز نابردباري مذهبي يهودي ستيزي است. اند بوده
 .قرباني نابردباري مذهبي است

ا هاي شفاهي خود را قرائت كردند در ميان آنه هاي غيردولتي بيانيه در ادامه سازمان
نماينده . بان حقوق بشر در بيانيه خود خواستار بررسي وضعيت ايران در كميسيون شد ديده

 گفت شرايط حقوق بشر نسبت به سال گذشته تنزل پيدا كرده است و كميسيون ديده بان
 .اي عليه ايران صادر كرده و براي اين كشور گزارشگر ويژه تعيين نمايد بايد قطعنامه
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انيان خشونت نيز اعالم كرد كه آزادي بيان تنها با آزادي مخالف جان سازمان دفاع از قرب
اين سازمان همچنين از دولت ايران خواست كه براي حمايت از آزادي بيان . گيرد مي

هاي گزارشگر ويژه آزادي بيان را مورد  تغييرات قانوني صورت دهد و همچنين توصيه
 .توجه قرار دهد

تاهي كميسيون در بررسي نقض حقوق سياسي و مدني بان ملل متحد نيز از كو ديده
 .در چين، ايران و زميباوه انتقاد كرد

در پايان بررسي آيتم يازده گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان، گزارش سفر خود به 
هاي  پذيري اقليت وي همچنين در گزارش خود به آسيب. گرجستان و روماني را ارائه كرد

وي گفت زنان همواره قربانيان . ي مذهبي و تبعيض اشاره كردمذهبي نسبت به نابردبار
ستيزي، مسيحي ستيزي و  وي نگراني خود را از اسالم. هاي مذهبي يا سنتي هستند تبعيض

يهودي ستيزي اعالم كرد و گفت جنگ عليه تروريسم همواره مسائلي درباره آزادي 
 .عقيده و بيان در پي دارند

 
 "و نگاه جنسيتي، خشونت عليه زنانحقوق بشر زنان : "١٢آيتم 

حقوق بشر زنان و نگاه جنسيتي، خشونت "كميسيون حقوق بشر بررسي آيتم دوازده 
 . آغاز كرد"محو تبعيض عليه زنان"كميته رئيس را با شنيدن گزارش " عليه زنان

ها، مردم  پذير زنان همانند اقليت هاي آسيب وي گفت كه كميته بشدت نگران گروه
آنها . اجرين و پناهندگان است كه با خشونت و تبعيض مضاعف روبرو هستندبومي، مه

 .باشند نيازمند تفسير ويژه دولتهاي عضو كنوانسيون رفع تبعيض از زنان مي
 كميسيون بسياري عاليرتبهكند كه در نشست  وي گفت خوشحال است كه اعالم مي

راي مبارزه با خشونت عليه زنان و از سخنرانان برجسته خواستار استفاده از ابزار موثرتر ب
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كميته . اند رسان شده محو مشكالتي چون قاچاق زنان و اعمال سنتي و فرهنگي آسيب
خواهد كه رفتار جدي و پايداري در جلوگيري و محو همه اشكال  موكداً از دولتها مي

 . داشته باشند  آنانخشونت عليه زنان و نقض حقوق بشر
كز بر وضعيت زنان عراق تأكيد كرد و گفت زنان بايد وي در نهايت به ضرورت تمر
هاي بازسازي بعد از جنگ و همه فضاهاي جامعه عراقي و  بصورت مساوي در همه فعاليت

 المللي نيز بايد اجراي كامل و تطابق مقامات عراقي و جامعه بين. توسعه عراق شركت كنند
 . نمايند با همه مقررات كنوانسيون در آن كشور را تضمينقوانين

گفت كه در گزارش خود بر جهاني بودن " خشونت عليه زنان"گزارشگر ويژه 
خشونت عليه زنان، پيچيدگي اشكال آن و تالقي اشكال مختلف تبعيض عليه زنان و 

هاي مثبت، بايد گفت كه شكاف   پيشرفتمشاهدهدر عين . نابرابري تأكيد كرده است
هاي مذهبي و  ويژگيو  ايجاد شده است عميقي بين انسانها از طريق خطوط فرهنگي

 .هاي درگير شده است فرهنگي اغلب منجر به توجيه خشونت عليه زنان در گروه
هر دو اينکه وي از سفر خود به ال سالوادور و گواتماال گزارش داد و گفت عليرغم 

هاي جدي  الملل بشر را دارند، چالش كشور چارچوب قانوني ضروري در زمينه حقوق بين
. ر زمينه تداوم خشونت گسترده عليه زنان درون و بيرون از خانه هنوز وجود داردد

هاي فجيع زنان اين گونه تصوير كرده است كه خشونت عليه  العمل مقامات به قتل عكس
زنان در دو كشور از قاچاق سازمان يافته، داخلي و . زنان به عنوان جرمي سنگين ديده نشود

 .برند  از منازعات مسلحانه رنج ميالمللي و مسائل ناشي بين
 :اند  ادامه يافت كه موارد زير قابل توجه١٢هاي عمومي پيرامون آيتم  سپس بحث

 سال از اجرايي شدن ٢٠ به نمايندگي از استراليا و كانادا گفت دنماينده نيوزيلن
نياز وي با تأكيد . گذرد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و ده سال از اعالميه پكن مي
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المللي بايد با  المللي براي اعمال اين اسناد گفت در حاليكه جامعه بين هماهنگي بين
 برخي كشورها استانداردهايي كه مورد توافق ،هايي براي اجراي تعهداتش پيش برود برنامه

هاي كميته سوم مجمع عمومي در   در حاليكه اتخاذ قطعنامه.اند همه است زير سوال برده
خانگي عليه زنان اتخاذ شده است، ناتواني اين نهاد براي رسيدن به زمينه خشونت 

 .اي جامع نااميدكننده است قطعنامه
 ، جنسيتي، نابرابري هايآمار افزاينده قاچاق و آلودگي به ايدز زنان و كودكان

العمل فوري  باز، سوءاستفاده جنسي و جنگ نياز عكس آميز و خشونت رفتارهاي تبعيض
 .دهد المللي را نشان مي العمل بين المللي و عكس هدات بينبراي اجراي تع

مندي كامل و برابر زنان از  ايرلند به نمايندگي از اتحاديه اروپا گفت براي تضمين بهره
هاي اجتماعي و تصميماتي  حقوق بشر، ضروري است كه زنان و دختران در همه فعاليت

ري جنسيتي نيازمند رويكردي مداوم و ارتقاء براب. كه بر آنها اثرگذار است شركت كنند
مند است كه پيش فرض آن برسميت شناختن تفاوتهاي بين زن و مرد و تمايل به ايجاد  نظام

كشورها چارچوب از بسياري . ها و وظايف بين زنان و مردان است تقسيم متعادل مسئوليت
رها بايد مصوباتي كشو. شود قانوني الزم را دارند اما در عمل به آن احترام گذاشته نمي

هاي موثر الزم براي تضمين اين مصوبات  آميز براي زنان داشته باشند و مكانيزم  غيرتبعيض
 .ايجاد كنند
اين . شود  اجرا مي نيز موجود در اعالميه جهاني حقوق بشر كامالً در مورد زناناصول

ين اصل تمركز اصل بنياني كنوانسيون رفع تبعيض است كه بر ابزارهاي الزم براي تحقق ا
پروتكل الحاقي كنوانسيون نيز قدم مثبتي در اين زمينه است چرا كه سيستم . كرده است

اتحاديه اروپا از . نظارتي موثري درباره اجراي كنوانسيون توسط دولتها ايجاد كرده است
خواهد اين كنوانسيون را امضاء، تصويب و اجرا كنند و نگران تعدد حقوق  همه دولتها مي
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هاي مضر مثل چند همسري و جنايات  ها و سنت عرف. وارده به كنوانسيون استشرط 
. باشد مندي زنان از همه حقوق بشر مي ناموسي اشكال مختلف خشونت هستند كه مانع بهره
. توانند توجيه كننده اين تخلفات باشند عوامل فرهنگي، اجتماعي و مذهبي هرگز نمي

شونت عليه زنان و دختران در خانواده را از بين ببرند دولتها متعهد هستند كه همه اشكال خ
 .و حمايت موثر از زنان و دختران را تضمين كنند

ليتواني به نمايندگي از كشورهاي بالتيك و شمال اروپا قاچاق زنان، را از موانع اصلي 
اي و جهاني در زمينه  العمل ملي، منطقه تحقق حقوق بشر زنان دانست و خواستار عكس

 .يري و مبارزه با قاچاق زنان گرديدپيشگ
نماينده اياالت متحده امريكا نيز بر پيشگيري از قاچاق زنان با توجه به بحران ايدز، 

. بعد از جنگ تأكيد كردجوامع تقويت توانمندي سياسي و اقتصادي زنان بخصوص در 
و زنان در جوامع پس از جنگ نسبت به اشكال جديد بردگي و قاچاق آسيب پذيرند 

وي همچنين از آلودگي گسترده زنان به بيماري . شوند قرباني كار اجباري و فحشاء مي
 .ايدز ابراز نگراني كرد

پذيري زنان با توجه  المللي و آسيب ايدز، قاچاق زنان، لزوم اجراي موثر تعهدات بين
 به نقش سنتي و فرهنگي از جمله مسائلي بود كه نمايندگاني از چين، هند، سريالنكا،
بحرين، كرواسي، بوتان، پاراگوئه، پاكستان، شيلي، كره جنوبي، كوبا و افريقاي جنوبي به 

 .آنها پرداختند
مند و مداوم به   توجه نظامبه جنسيتي جنبشرئيس كميسيون مقام زن گفت كه 

هاي حقوق بشر نيازدارد و كميسيون مقام زن بخشي از  هاي جنسيتي در همه زمينه ديدگاه
ر خود را به بحث درباره نقش مردان و پسران در بدست آمدن برابري جنسيتي مباحثات اخي

 .اختصاص داده است
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هاي خود را قرائت  هاي غيردولتي بيانيه هاي دولتي برخي سازمان پس از قرائت بيانيه
 .كردند
 

 حقوق كودك: ١٣آيتم 

 فروش كودكان،" را با شنيدن گزارش گزارشگر ويژه ١٣كميسيون بررسي آيتم 
 . آغاز كرد"فحشاي كودكان و پورنوگرافي

هاي فعلي براي مبارزه با فروش كودك و فحشاي  گزارشگر ويژه گفت تالش
. مند هستند باشد و هنوز مرتكبين از مصونيت بهره هاي عميق مي كودكان داراي شكاف

گيري  المللي واقعاً خواستار ايجاد نظام حمايت و پيش داند كه آيا جامعه بين وي گفت نمي
 يا خير؟ وي يك كودك را سفير همه كودكان دانست و گفت هر اتفاقي براي استموثر 

درباره سفر خود به فرانسه . افتد افتد در واقع براي همه كودكان اتفاق مي يك كودك مي
وي گفت . وي به ارتباط بين پورنوگرافي كودك و سوءاستفاده جنسي در خانه اشاره كرد

وي .  بررسي هستندحال را به دولت گزارش كرده است كه در مواردي از سوءاستفاده
هاي  همچنين همكاري دولت برزيل را در سفرش به اين كشور ستود و وجود مكانيزم

وي فقر . عمومي و بخش خصوصي براي ايجاد نظام حمايتي براي كودكان را تأييد كرد
شكالت كودكان دامن  دانست كه به مموارديگرسنگي، فقر و نابرابري اجتماعي را از 

 .زنند مي
 با ارائه گزارش خود "مطالعه خشونت عليه كودكان"كارشناس مستقل دبير كل در 

(E/CN.4/2004/68) گفت كه توجه خاص بايد به خشونت عليه كودكان در خانواده و 
گزارش وي . ها، مراكز بازداشت و مراقبت داده شود جامعه، از جمله مدارس، خوابگاه

پذيري  به تأثير تبعيض بر الگوهاي خشونت عليه كودكان دارد و بر آسيبتوجه ويژه 
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هاي جنسيتي بخش مهمي  تحليل. هاي خاص كودكان نسبت به خشونت تأكيد دارد گروه
 .از مطالعه هستند

 .هاي خود در زمينه حقوق كودك پرداختند سپس نماينده دولتها به قرائت بيانيه
اتحاديه اروپا گفت در زمينه ارتقاء و حمايت از حقوق نماينده ايرلند به نمايندگي از 

همه ابعاد تحقق حقوق كودك براي . كودك استانداردهاي واضح قانوني وجود دارند
منازعات مسلحانه تأثير جدي بر كودكان دارند كه از . اتحاديه اروپا از اهميت برخوردارند
 فقط ،شوند نقش بزرگان ميشوند و مجبور به بازي  حيات، خانواده، كودكي محروم مي

جامعه . بخاطر اينكه در دنيايي كه حتي براي بزرگساالن مناسب نيست بقاء داشته باشند
براي تضمين حقوق كودك تحت منازعات مسلحانه را هاي خود  المللي بايد تالش بين

ابزارهاي . اي در پراكنده سازي ايدز دارند منازعات مسلحانه نقش عمده. تقويت كند
 .المللي براي مبارزه با تجارت جنسي بكار گرفته شوند اي، ملي و بين همنطق

سوادي، منازعات مسلحانه، تبعيض، تجارت  نماينده كوبا فقر، گرسنگي، بيماري، بي
اي از كودكان را در جهان سوم  هايي دانست كه تعداد عمده جنسي و خشونت را شرارت

هاي نظامي   منابعي كه مصروف هزينهتي گف و.دهند بصورت روزانه تحت حمله قرار مي
درصد كوچكي از هزينه . شوند بايد براي بهداشت و آموزش استفاده شوند و جنگ مي

تواند مهيا كننده دستيابي به خدمات اوليه براي همه   مي جهان ميليارد دالري نظامي٨٠٠
 .كشورهاي جهان سوم باشد

المللي اجازه داده   به جامعه بينالمللي كيفري  ديوان بينتاسيسنماينده نروژ گفت 
المللي مثل استفاده كودكان در  است كه مرتكبين جنايات عليه بشريت شناخته شده بين

جنگ، هدف قرار دادن كودكان در منازعات مسلحانه، خشونت جنسي مثل تجاوز را 
 .پاسخگو نمايد و به محاكمه بكشد
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مان تصويب كنوانسيون  گفت ساز(UNICEF)نماينده صندوق كودكان ملل متحد 
كند و خوشحال است از اينكه دولتها  توسط تقريباً همه كشورهاي جهان را تشويق مي

. پوشانند دهي خود را كه در كنوانسيون آمده است جامه عمل مي وظيفه گزارش
اي براي كار براي و با كودكان در فعاليت به نفع آنها فراهم كرده  كنوانسيون فرصت ويژه

هاي صورت گرفته براي ارتقاء حقوق و كرامت افراد داراي  ف از تالشيونيس. است
 .كنند معلوليت استقبال مي

ها هستند و كمترين  پذيرترين گروه نماينده جمهوري اسالمي گفت كودكان آسيب
سياست حمايت از كودكان تنها رويكرد قابل توجيه براي . ابزار دفاع از خود را دارند
المللي تمركز زيادي در  در دهه قبل جامعه بين.  كودكان استحمايت و حفاظت از حقوق

هاي دستيابي به آب سالم، بهداشت،  حفاظت از حقوق و وجود كودكان از جمله در زمينه
ها كودك در جهان با فقر،  ها هنوز ميليون عليرغم اين تالش. غذا، آموزش داشته است

، فحشا، قاچاق و بردگي به بيماري، گرسنگي، آوارگي، منازعات مسلحانه، خشونت
 .صورت روزمره مواجه هستند

تجارت جنسي كودكان به ساير مشكالت اجتماعي مثل فقر و محروميت اجتماعي 
المللي نبايد نسبت به اين شرايط غير عادالنه و نامطلوب بردبار  جامعه بين. ارتباط دارند

جنسي و پورنوگرافي از بين بردن خشونت عليه كودكان مثل قاچاق، تروريسم . باشد
ايران به نوبه خود تحقق موثر اهداف كنوانسيون حقوق . المللي است نيازمند همكاري بين

كودك را پيگيري كرده است و بخش قابل توجهي از بودجه ساالنه خود را به اجراي 
 .تعهداتش در كنوانسيون اختصاص داده است

 

 



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٦١

 ١٩٩٤ سال كشي رواندا در المللي نسل سالروز بينجلسه ويژه 

 كه منجر به كشته ١٩٩٤كشي رواندا در سال  المللي نسل كوفي عنان در سالروز بين
وي گفت همه بايد از مسئوليت .  هزار نفر گرديد، خواستار دو دقيقه سكوت شد٨٠٠شدن 

نه دبيرخانه سازمان . خود نسبت به نپرداختن به پيشگيري و توقف نسل كشي آگاه باشند
يك  المللي، هيچ هاي  بين يت، نه كشورها به صورت عمومي، نه رسانهملل، نه شوراي امن
هنوز كمتر كسي اقدام به موقع . اند هاي اين فاجعه نداشته آوري نشانه توجه كافي به جمع

حتي در زمانيكه هشدار جدي وجود دارد، كمبود اراده سياسي براي عمل . دهد انجام مي
 .وجود دارد

 محكوم به ١٩٩٤يادمان مناسب كه سازمان ملل كساني كه در بنابراين، به عنوان تنها 
 ايجاد برنامه عمل پيشگيري از ژنوسايد است كه همه نظام ،كند مرگ شدند، تقديم مي
 .گيرد ملل متحد را در بر مي

اول پيشگيري از منازعات مسلحانه، دوم حمايت از : برنامه عمل شامل پنج عنوان است
لحانه، سوم پايان مصونيت، چهارم اخطار شفاف و بموقع، پنجم غيرنظاميان در منازعات مس

شود كه  ها، احساس مي اقدام فوري و تأثيرگذار در هنگام نياز وقتي كه عليرغم تالش
 .شود آغاز ميبزودي كشي در حال انجام است و يا  نسل

در همين ارتباط دبيركل نگراني خود را از نقض گسترده حقوق بشر و بحران 
المللي نبايد  موقعيت هر چه باشد، جامعه بين. انه در دارفور سودان اعالم كردبشردوست

عنان با دعوت دولت  كوفي. هيچ كس نبايد صبر كند كه بدترين اتفاق بيفتد. ساكت بماند
 بيشتر از ابعاد و ماهيت اطالعاي به دارفور براي  سودان پيشنهاد كرد كه هيأت بلندپايه

 .دي كه نياز به حمايت و كمك دارند اعزام شودبحران و دسترسي به افرا
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كشي رواندا را ناشي از نبود اراده  وزير اطالع رساني رواندا نيز عدم دخالت در نسل
هاي  المللي به موقعيت پاسخ جامعه بين. المللي در اثر منافع خاص دانست سياسي جامعه بين

كشي،  از دوران نسل.  ناكافي باشد١٩٩٤ نبايد به اندازه پاسخ آن به رواندا در سال ،مشابه
هايي داشته است و دستيابي به  رواندا از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي پيشرفت

 .هاي دولتي بوده است  سنگ بناي همه تالش،وحدت
همچنين يكي از اعضاي كميسيون ملي حقوق بشر رواندا گفت ده سال بعد از 

كند  شان وارد مي  جدي به زندگي روزانهكشي، نجات يافتگان از خاطراتي كه آسيب نسل
 .برند رنج مي
 

افراد ) ها، ج اقليت) كارگران مهاجر، ب) الف: ها و افراد خاص گروه: ١٤آيتم 

 .پذير ها و افراد آسيب ساير گروه) بدون مكان، د

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسي آيتم چهارده را با گزارش نماينده 
المللي در  جامعه بين. داخلي، آغاز كرد) بدون مكان(مينه افراد آواره ويژه دبيركل در ز

. داخلي پيشرفتهاي شاياني داشته است) آوارگان(پاسخ به چالش جهاني افراد بدون مكان 
 ميليون نفر قادر بودند به مناطق اصليت ٣. اما تعداد افراد بدون مكان هنوز بسيار زياد است

 اما تعداد مشابهي )، افغانستان، بوسني و هرزگوين و اندونزيمثل آنگوال(خود باز گردند 
 .اند كه نياز به حمايت و كمك جدي دارند جديداً بدون مكان شده

گفت كه ده سال گذشته، پيشرفت كندي " كميسيون توسعه اجتماعي"گزارشگر ويژه 
استاندارد قوانين . "در مواجهه با معلوليت به عنوان مسأله حقوق بشري صورت گرفته است

 توسط مجمع عمومي ١٩٩٣كه در سال " سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت مساوي
هاي معلوليت و توسعه  تصويب شده است به عنوان راهنماي دولتهاي عضو در اجراي برنامه
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هاي ملي براي تضمين جذب معلولين به زندگي سياسي، مدني،  ها و سياست برنامه
 .هنگي كشورشان بوده استاقتصادي، اجتماعي و فر

ها نفر از مهاجرين از  گفت كه در جهان ميليون" حقوق بشر مهاجرين"گزارشگر ويژه 
در اين ميان وي به بازداشت غيرقانوني و . اند آميز و بدرفتاري خبرداده اعمال خشونت

وي همچنين شرايط كار مهاجرين را از مسائلي كه . كمبود دسترسي به وكيل اشاره كرد
گزارشش عنوان شده ناميد و گفت موارد متعددي از اين شرايط با بردگي مطابقت در 
 . و اسپانيا ارائه دادمراکشوي گزارش خود را از سفر به ايران، . دارند

هاي اداري بخصوص درباره  نظمي وي از سفر خود به ايران از مشكالت ناشي از بي
هاي دولتها بايد مطابق  ه سياستوي يادآوري كرد ك. ها خبر داد ها و عراقي افغاني

 .باشد" المللي كميسيون جهاني مهاجرت بين"تصميمات گرفته شده توسط 
نماينده ايران گفت سفر گزارشگر بر اساس دعوت عام جمهوري اسالمي ايران و در 

دولت ايران تالش كرده . راستاي همكاري كامل كشور با كميسيون صورت گرفته است
ها، از جمله ديدار با مقامات دولتي  تعدادي از مالقات. موفق باشداست كه سفر گزارشگر 

تدارك ديده شد و ابزارهاي ويژه براي تضمين مالقات گزارشگر از افراد و اماكن مربوط 
گزارشگر ويژه اعالم كرده كه . اند، بكار گرفته شد كه براي مأموريت وي ضروري بوده

ئه خواهد داد و ايران كامالً با او همكاري گزارش كاملي از ديدارش در اجالس آتي ارا
ايران در زمينه اجراي تعهداتش به . هايش به كشور است ها و توصيه كرده و منتظر يافته

كشورهاي مختلف در آيتم چهارده . همكاري كامل با گزارشگر ادامه خواهد داد
 :هاي خود را قرائت كردند كه موارد زير قابل توجه هستند بيانيه
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ه ايرلند به نمايندگي از اتحاديه اروپا اشكال معاصر بردگي را بشدت محكوم نمايند
وي گفت اتحاديه اروپا متعهد به فعاليت در زمينه محو اشكال مختلف بردگي زنان، . كرد

 .كودكان و مردان است و اين اراده در اعمال اتحاديه اروپا منعكس است
نده براي تضمين ضمانت قانوني كافي در وي از دولتها خواست ابزارها و قوانين بازدار

 .زمينه مبارزه قاچاق انسان اتخاذ كنند
نماينده ال سالوادور گفت مهاجرين اغلب موضوع تجارت و نقض آشكار حقوق بشر 

. كنند بسياري در شرايط غيرانساني، تحقيركننده و سوءاستفاده كننده كار مي. شوند مي
هاي الزم در سطح ملي و  ل هستند و بايد سياستبخصوص كساني كه به عنوان كارگر مناز

 .المللي اتخاذ شود بين
ها   نماينده فنالند نيز خواستار تأسيس رويه ويژه براي نظارت بر اجراي حقوق اقليت

 .المللي شد مشاركت در پيشگيري از نقض حقوق آنان در منازعات توسط جامعه بين
ي بيشتر براي مبارزه با قاچاق، حمايت سايرين نيز به موضوعاتي از قبيل لزوم همكار

المللي از ايجاد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، مبارزه با ناپديدشدگي اجباري  بين
 .تأكيد كردند

هاي غيردولتي  هاي نمايندگان سازمان  را با شنيدن بيانيه١٤كميسيون بررسي آيتم 
 .پايان داد

 
 مسأله مردم بومي: ١٥آيتم 

ق بشر بحث پيرامون مردمان بومي را با شنيدن گزارش گزارشگر كميسيون حقو
وي گفت حقوق بشر . آغاز كرد" هاي اساسي مردم بومي وضعيت حقوق بشر و آزادي"

تصويب اعالميه سازمان ملل درباره . شود مردم بومي همواره در بسياري كشورها نقض مي
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 از مالحظات جدي تبعيض عليه مردم بومي هنوز. حقوق مردم بومي ضروري است
 . الخصوص در اجراي عدالت است علي

عضو هيأت معتمدين صندوق داوطلبانه سازمان ملل متحد در زمينه جمعيت بومي 
 مورد تقاضا براي بودجه براي شركت ٥٤٧گفت در جريان هفتادمين جلسه هيأت در ژنو، 

بوميان آيي دائمي مسائل  هاي بومي و گردهم در اجالس بعدي گروه كاري جمعيت
 .دريافت كرده است

 گفت تغيير "اعالميه پيشنهادي در مورد حقوق مردمان بومي "گزارشگر گروه كاري
 ولي اين تغييرات .مسائل بازدارنده بايد رفع شوند. جدي در رويه دولتها بايد صورت گيرد
جاد اند كه اجماع الزم براي تصويب متن اصلي اي جدي هنوز به اندازه كافي اثرگذار نبوده

 .شود نياز به اراده سياسي احساس مي. كنند
المللي مردم  صندوق داوطلبانه سازمان ملل متحد براي دهه بين"رئيس گروه مشورتي 

هاي  ها و گروه  پرونده ارائه شده توسط سازمان١٦٠گفت كه گروه مشورتي " بومي جهان
 كشور جهان را ٢٦ در  پروژه٣٥بومي سراسر دنيا را بررسي كرده است و ارائه يارانه به 

هاي مذكور در حقوق بشر مردم بومي از طريق برگزاري سمينار  پروژه. توصيه كرده است
 .و ارائه انتشارات در اين مسأله نقش خواهند داشت

 

گزارش و ) الف: گزارش كميسيون فرعي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر: ١٦آيتم  

 انتخاب اعضاء) تصميمات پيشنهادي، ب

.  بررسي آيتم شانزده را با شنيدن گزارش حقوق بشر در كلمبيا آغاز كردكميسيون
 (E/CN.4/2004/13)در گزارش خود " كميسر موقت  حقوق بشر"برتراند رامچاران 
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هاي غيرقانوني فعال در كشور در هيچ شكل و حالتي به عرض  گفت هيچ يك از گروه
 .شر احترام بگذارند، پاسخ ندادندخواسته شده بود به حقوق بدر آنها هاي فوري كه  حال

هايي شده است كه  دولت منجر به رويه" امنيت دموكراتيك"وي گفت كه سياست 
وي گفت گزارشش . المللي حمايت و حفاظت از حقوق بشر است مغاير با تعهدات بين

 توصيه به دولت كلمبيا، طرفين منازعات مسلحانه و نمايندگان جامعه مدني و ٢٧حاوي 
 .باشد المللي مي ينجامعه ب

 گفت كه گروه كاري "كميسيون فرعي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر"سپس رئيس 
 شامل بررسي ٢٠٠٣اي در   خاصي تمركز كرده است و جلسه سه هفته هايروي حوضه

  و تهديدهاي جديد به حقوق بشر زنان، تأثيرات حقوق بشر بر اعمال ضد تروريستي
 . فساد دولتها بوده استمالكيت اسلحه خصوصي و نتايج

ايرلند به نمايندگي اروپا از تعهد كلمبيا به گفتگوي سازنده با دفتر كميسارياي عالي 
هاي دولت كلمبيا  حقوق بشر استقبال كرد و حمايت اتحاديه را از اعالميه لندن و تالش

گ هاي كلمبيا در جن  ضمن قدرداني از تالش.اعالم کردبراي كاركرد دموكراتيك دولت 
عليه تروريسم و قاچاق مواد مخدر اتحاديه اروپا اعالم كرد كه بايد اهميت زيادي به 

 .مذاكره براي حل بحران نظامي داخلي داده شود
در نهايت نيز اعضاي كميسيون فرعي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر با اين تركيب 

 .توسط كميسيون انتخاب شدند
يسلند، مراكش، پاناما، كره جنوبي، روماني، بلژيك، كوبا، مصر، مجارستان، ژاپن، ا

 سال ٤تونس، اياالت متحده و نيجريه كشورهايي بودند كه در كميسيون فرعي به مدت 
 .نماينده خواهند داشت
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المللي  هاي بين وضعيت ميثاق) الف: ارتقاء و حمايت از حقوق بشر: ١٧آيتم 

علم و محيط ) ، داطالعات و آموزش) مدافعين حقوق بشر، ج) حقوق بشر، ب

 .زيست

" مدافعين حقوق بشر"در ابتداي بررسي اين آيتم و گزارشگر ويژه دبيركل در 
هايي از نهادينه شدن خشونت عليه مدافعان حقوق بشر  وي گفت نشانه. گزارشي ارائه داد

 .خورد و شواهدي بر مصونيت متخلفين وجود دارد به چشم مي
هايي  ابتكار عمل. اند ضعيت ايجاد شده نشان دادهها تمايل خود را به حل و اكثر دولت

گذاري در حمايت از آنها و تالش براي اتخاذ اصول  براي حمايت مدافعين، سياست
دهد كساني كه  اطالعات نشان مي. خورد آور داخلي بچشم مي اعالميه به عنوان قوانين الزام

ها، حق  فعين حقوق اقليتدر ميان مدافعان حقوق بشر بيشتر مورد حمله واقع شدند، مدا
تعيين سرنوشت، تقاضاكنندگان حكومت دموكراسي، حقوق مردم بومي، حقوق كار، 

 .اند حقوق زنان و مدافعين صلح بوده
سپس كشورهاي مختلف به ارائه گزارشاتي پيرامون وضعيت فعاالن حقوق بشري در 

 .سراسر جهان پرداختند
هاي جديد و عدم  چالشبا قوق بشر، همه جهان مدافعان حدر : نماينده نروژ گفت

امنيت مواجه هستند و رفتارهاي دولتها، تحت عنوان امنيت و مبارزه با تروريسم، بشدت 
 .فضاي سياسي را براي فعاليت مدافعان حقوق بشر تنگ كرده است
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) اي، ب هاي معاهده بخش) الف: هاي حقوق بشر كاركرد موثر مكانيزم: ١٨آيتم 

تقويت دستگاه سازمان ملل متحد براي ) اي، ج اركات منطقهنهادهاي ملي و تد

 .حقوق بشر

.  را با سخنان رئيس كميته حقوق بشر آغاز كرد١٨كميسيون حقوق بشر بررسي آيتم 
 جهانشمولي ميثاق حقوق مدني و سياسي و پروتكل اختياري آن ويژگيوي گفت كه 

هاي   تأكيد و استقبال از پيشرفتبا توجه به مكاتبات با اشخاص،. شوند منظماً تقويت مي
هاي حفاظتي از اهميت بااليي  گسترده كميته درباره پروتكل الحاقي و تأثير آن در نظام

كميته تالش زيادي براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر داشته است اما . برخوردار است
 براي هنوز باقي مانده است چشمگيرتر است و بنابراين مهم است كه كميتهراهي که 

رسيدن به اهدافش هم از لحاظ انساني و هم از لحاظ مواد مورد نياز، بيشتر تقويت شود و 
 .موقعيت اعضاي آن مورد محافظت قرار گيرد

هاي خود براي بررسي  رئيس كميته حقوق كودك گفت كه از باالترين ظرفيت
ود استفاده بندي مشاهدات خ گزارشات ارائه شده توسط كشورها و اتخاذ توصيه در جمع

هاي مختلف با هدف افزايش آگاهي در سطح  كميته در حال تدوين استراتژي. كرده است
 .باشد دهي درباره كنوانسيون مي ملي درباره اهميت گزارش

هاي  در ادامه بررسي اين آيتم موسسات ملي حقوق بشر به ارائه گزارشي از فعاليت
 .يل موجود استهاي آنها در سند ذ خود پرداختند كه مشروح بحث

United Nations, Press Release, Meeting coverage Commission on 

Human Rights, AFTERNOON, 14 April 2004 
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 پرداخت كه بعلت پرداختن ٢١ و ٢٠ و ١٩هاي  كميسيون همچنين به بررسي آيتم
 .گردند صرف به مسائل تكنيكي در اين گزارش مطرح نمي

 
 :قطع نامه هاي صادر شده توسط کميسيونخالصه اي از برخي از 

هاي مختلف تحت  در روزهاي پاياني كميسيون حقوق بشر اقدام به صدور قطعنامه
 :ها عبارتند از اين قطعنامه. هاي مختلف نمود آيتم

 

بهبود در كاركرد دفتر كميسارياي عالي حقوق  "(E/CN.4/2004/L.14) قطعنامه-١

 ) ١٨ Cآيتم " (بشر سازمان ملل متحد

 ٥١: رأي موافق
 -: رأي مخالف
 ٢: رأي ممتنع

بر اساس اين قطعنامه از انتصاب كميسارياي جديد استقبال شده است و از دبيركل 
خواسته شد كه در آينده توازن جغرافيايي را در انتخاب كميسر رعايت كند و از دفتر 

ر اين قطعنامه بار كميسيون د. تر عمل كند كميساريا خواسته شد كه در فعاليت خود شفاف
ديگر تأييد كرد كه وظيفه كميسارهاي عالي ارتقاء و حمايت از تحقق حق توسعه است و 

 .منابع و كاركنان كافي در اجراي اين حق بايد بكار گرفته شوندبايد 
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تحت   : ( درباره وضعيت حقوق بشر در فلسطينE/CN.4/2004/L.7 قطعنامه -٢

 )٨ و ٥آيتم 

 ٥٢: رأي موافق
 )امريكا (١: أي مخالفر

 -: رأي ممتنع
 از جمله حق تأسيس ،در اين قطعنامه حق مردم فلسطين در تعيين سرنوشت خود

دولت مستقل و حاكم فلسطين تأكيد شد و كميسيون اعالم كرد به دنبال اجراي هر چه 
 .سريعتر اين حق هستند

 
 )٥آيتم : ( درباره وضعيت صحراي غربيE/CN.4/2004/L8 قطعنامه -٣

كه با اجماع به تصويب رسيد كميسيون حقوق بشر حمايت خود را از نقشه صلح حق 
تعيين سرنوشت مردم اين ناحيه به عنوان راه حل سياسي نهايي بر اساس توافق بين طرفين 

حل قابل قبول سياسي قدرداني و حمايت شد  هاي دبيركل در يافتن راه از تالش. اعالم كرد
 .هاي الزم را داشته باشند  شد با دبيركل همكاريو از همه طرفين خواسته

 
استفاده از مزدوران به عنوان ابزار نقض "درباره  E/CN.4/2004/L.15 قطعنامه -٤

  ":حقوق بشر و اعمال حق مردم براي تعيين سرنوشت خود
 ٣٦: رأي موافق
 ١٤: رأي مخالف
                     ٣: رأي ممتنع
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ره گزارشگر را سه سال تمديد كند و از همه دولتها كميسيون تصميم گرفت كه دو
گذاري الزم را براي ممانعت از اين  هاي الزم را برداشته و ابزارهاي قانون خواست كه گام

ها مزدوران حمايت مالي، آموزشي و ترانزيت شوند  كه در سرزمينشان و ساير سرزمين
 .اتخاذ نمايند

 
 ٦ تحت آيتم (E/CN.4/2004/L.S)  قطعنامه مبارزه با تهمت عليه اديان-٥

 ٢٩: رأي موافق
 ١٦: رأي مخالف
 ٧: رأي ممتنع

در اين قطعنامه كميسيون نگراني خود را از تبليغات منفي عليه اديان و نابردبار نشان 
دادن برخي اديان و استفاده زياد ارتباط بين اسالم و نقض حقوق بشر و تروريسم اعالم 

 سپتامبر را نگران ١١هاي مسلمان بعد از حادثه  تار با اقليتكميسيون همچنين از رف. نمود
هاي  كننده توصيف كرد و تاسف خود را از تهمتهاي وارده به اديان توسط برنامه

 .ها اعالم نمود هاي افراطي بخصوص با حمايت دولت سازمان
 

  )٧آيتم (حق توسعه E/CN.4/2004/L.17قطعنامه  -٦

 ٤٣: رأي موافق
 ٣: رأي مخالف
 ٠: رأي ممتنع

در اين قطعنامه تصميم گرفته شد كه مأموريت كارشناس مستقل در اجالس شصت و 
يكم تمديد شود و از دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر خواسته شد كه همه حمايت الزم 
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مأموريت گروه كاري نيز . را از ايجاد نيروي كار بلندپايه در اجراي حق توسعه نشان دهد
 . شدبراي يكسال تمديد

 
سوريه  بشر در منطقه اشغالي جوانان  وضعيت حقوقE/CN.4/2004/L.12قطعنامه  -٧

 )٨آيتم (

 ٣١: رأي موافق
 ١: رأي مخالف
 ٢١: رأي ممتنع

هاي مجمع عمومي و شوراي  در اين قطعنامه كميسيون از اسرائيل خواست كه قطعنامه
ضايي و اداري اسرائيل قابل امنيت كه در آنها شورا اعالم كرده بود كه قوانين، نظام ق

 .باشد، را رعايت نمايد اعمال در جوانان نمي
 

هاي اشغالي     ها در سرزمين اسكان اسرائيلي(E/CN.4/2004/L.19) قطعنامه -٨

 )٨آيتم (

 ٢٧: رأي موافق
 ٢: رأي مخالف
 ٢٤: رأي ممتنع

فلسطيني ها مانع اساسي براي صلح و ايجاد دولت  در اين قطعنامه اسكان اسرائيلي
هاي  از دولت اسرائيل خواسته شد كه سياست اسكان خود را در سرزمين. خوانده شد

همچنين از اسرائيل خواسته شد از . اشغالي تغيير و از اسكان افراد جديد جلوگيري كند
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الملل دانسته  جلوگيري كنند و ساختن آن مغاير با حقوق بين" ديوار حائل"ساخته شدن 
 .شد

 
هاي اشغالي  مسئله نقض حقوق بشر در سرزمين(E/CN.4/2004/L6) قطعنامه -٩

 )٨آيتم (عرب از جمله فلسطين

 ٣١: رأي موافق
 ٧: رأي مخالف
 ١٥: رأي ممتنع

در اين قطعنامه حق مقاومت در برابر اشغال توسط مردم فلسطين مورد تأييد واقع شد و 
 اشغال كميسيون. نقض حقوق بشر توسط نيروهاي اشغالگر بشدت محكوم شد

هاي فلسطين را خشونت جرم عليه بشريت و نقض آشكار حقوق بشر دانست و بار  سرزمين
 .هاي فلسطين را محكوم كرد ديگر ساختن ديوار در سرزمين

 
  ٩آيتم " وضعيت حقوق بشر در كوبا "(E/CN.4/2004/L.13) قطعنامه -١٠

 ٢٢: رأي موافق
 ٢١: رأي مخالف
 ١٠: رأي ممتنع

از كوبا خواسته شد از ابزارهايي كه حقوق اساسي، آزادي بيان و در اين قطعنامه 
احكام صادره عليه فعاالن سياسي و روزنامه . برد بپرهيزد حقوق شهروندان را زير سوال مي

الملل گزارش شده محكوم شد و از دولت كوبا خواسته شد در  نگاران كه در سطح بين
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هاي سياسي   فكري و گروهمکاتبي همه ايجاد ابزارهايي كه باعث ايجاد گفتگوي واقع
 .شود، ابتكار عمل به خرج دهد مي

 
  ٩بشر در تركمنستان تحت آيتم وضعيت حقوق(E/CN.4/2004/L.20)قطعنامه  -١١

 ٢٥: رأي موافق
 ١١: رأي مخالف
 ١٧: رأي ممتنع

در اين قطعنامه كميسيون نگراني عميق خود را در سياست دولت سركوب فعاليت 
تخلفات مختلف از قانون از طريق بازداشت خودسرانه، . ف را اعالم كردسياسي مخال

كنند  آيي خود را اعمال مي زنداني و تعقيب كساني كه حق آزادي انديشه و بيان و گردهم
هاي روس و  آميز عليه اقليت و همچنين محدوديت آزادي اطالعات و بيان و رفتار تبعيض

 .شود ازبك اعمال مي
 

وضعيت حقوق بشر در جمهوري دموكراتيك (E/CN.4/2004/L.4) قطعنامه -١٢

 ٩خلق كره تحت آيتم 

 ٢٩: رأي موافق 
 ٨: رأي مخالف
 ١٦: رأي ممتنع

در اين قطعنامه نگراني شديد نسبت به نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر در 
هاي خودسرانه و فراقضايي، اعدام  كره از جمله اعدام در مألعام، شكنجه، بازداشت

هاي  همچنين اعالم شد كه محدوديت. هاي بازداشت، كار اجباري اعالم شد سياسي، كمپ
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در اين قطعنامه كميسيون از . آيي، عقيده وجود دارد زيادي در زمينه آزادي بيان، گردهم
رياست خواست كه نسبت به انتصاب گزارشگر ويژه درباره حقوق بشر در اين كشور اقدام 

 .نمايد
 

  ٩وضعيت حقوق بشر در بالروس تحت آيتم (E/CN.4/2004/L.22) قطعنامه -١٣

 ٢٣: رأي موافق
 ١٣: رأي مخالف
 ١٧: رأي غايب

هاي فوري سه مقام دولتي  هاي اجباري و اعدام در اين قطعنامه نسبت به ناپديدشدگي
گذاري، بازداشت خودسرانه، فشار بر  نگار روندهاي انتخاباتي و قانون و يك روزنامه

هاي مستقل و احزاب مخالف سياسي و  ها، وضعيت رسانه ي غيردولتي و اقليتها سازمان
كميسيون همچنين تصميم گرفت كه براي اين كشور . هاي تجاري ابراز نگراني شد اتحاديه

 .گزارشگر ويژه معين كند
هاي حقوق بشر در زيمباوه، چين، روسيه، و چچن با رأي مخالف كميسيون  قطعنامه× 

 .روبرو شدند
 

رفتارهاي غيرقابل قبول كه "در زمينه E/CN.4/2004/L.16/Rev.2 قطعنامه -١٤

اشكال جديد نژادپرستي، تبعيض نژادي و بيگانه ستيزي و ساير اشكال نابردباري 

 ٦تحت آيتم " كنند را تقويت مي

 ٣٦: رأي موافق
 ١٣: رأي مخالف



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٧٦

 ٤: رأي ممتنع
نئونازيسم، ها زنده شدن  ولتدر اين قطعنامه مصوبه اعالميه دوربان كه در آن د

گرايانه را محكوم كرده بودند مورد تأييد مجدد قرار   و تعصبات مضر ملينئوفاشيسم
 .گرفت

خواسته شد در گزارش خود " اشكال معاصر نژادپرستي"همچنين از گزارشگر ويژه 
 .در اجالس شصت و يكم به اين موضوع بپردازد

 
هاي  رات دور ريختن محصوالت زبالهتأثي"(E/CN.4/2004/L.18) قطعنامه -١٥

   ١٠تحت آيتم "خطرناك و سمي در برخورداري از حقوق بشر 

 ٣٨: رأي موافق
 ١٣: رأي مخالف
 ٢: رأي ممتنع

سازي غيرقانوني در كشورهاي در حال توسعه محكوم شد و  در اين قطعنامه اين زباله
از قاچاق غيرقانوني اين ها ملزم شدند كه ابزارهاي قانوني الزم براي جلوگيري  دولت

 .مأموريت گزارشگر ويژه نيز سه سال تمديد شد. ها را فراهم كنند محصوالت و زباله
 

هاي تعديل ساختاري و بديي  تأثيرات سياست"(E/CN.4/2004/L.23) قطعنامه -١٦

خارجي بر برخورداري كامل از حقوق بشر بخصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي 

 ١٠تحت آيتم " و فرهنگي

 ٢٩: رأي موافق
 ١٤: رأي مخالف
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 ١٤: رأي ممتنع
هاي كلي پيشنهادي خود  در اين قطعنامه از كارشناس مستقل خواسته شد كه راهنمايي

المللي خصوصي و عمومي جهت  را براي كشورها و موسسات مالي ملي، بين
 .هاي اصالحات اقتصادي ارائه نمايد ها و بازپرداخت وامها و برنامه گيري تصميم
 
 تحت آيتم ده " حق غذا"E/CN.4/2004/L.24 قطعنامه -١٧

 ٥١: رأي موافق
 ١: رأي مخالف
 ١: رأي ممتنع

 ميليون نفر در جهان غيرقابل قبول دانسته شد و همه ٨٤٠در اين قطعنامه فقر غذايي 
 .ها تشويق شدند كه در زمينه تحقق واقعي و كامل حق غذا گام بردارند دولت
 
بهبود ميزان برخورداري از حقوق فرهنگي " E/CN.4/2004/L.25 قطعنامه -١٨

 تحت آيتم ده " هاي فرهنگي مختلف براي همه و احترام به هويت

 ٣٨: رأي موافق
 ١: رأي مخالف
 ١٤: رأي ممتنع

در اين قطعنامه مسئوليت اوليه دولتها براي بهبود ميزان برخورداري از اين حقوق و 
تلف برسميت شناخته شد و از كميسر عالي هاي فرهنگي مخ تقويت احترام به هويت

هاي مربوط درباره امكان تأسيس رويه موضوعي براي  خواسته شد با دولتها و سازمان
 .اعمال دقيق اين قطعنامه مشورت كند



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٧٨

مسكن كافي به عنوان يكي از محتويات ".E/CN.4/2004/L.27/Rev قطعنامه -١٩

     اجماع–گي، تحت آيتم ده حق برخورداري از استانداردهاي كافي براي زند

المللي، دموكراسي و  در كشورها و در سطح بين" حكومت خوب"در اين قطعنامه 
حاكميت قانون و احترام به حقوق بشر به عنوان عناصر ضروري براي تحقق حق 

 .برخورداري از استانداردهاي كافي براي زندگي به شناسايي شدند
 
  ١٠آيتم  تحت" بشر و ابزارهاي فشار يكجانبه قحقو"E/CN.4/2004/L.30 قطعنامه -٢٠

 ٣٦: رأي موافق
 ١٤: رأي مخالف
 ٣: رأي ممتنع

ها ملزم شدند كه از اعمال و بكارگيري ابزارهاي يك جانبه  در اين قطعنامه دولت
المللي، حقوق بشردوستانه، منشور ملل متحد و هنجارها و اصول روابط  مغاير با قوانين بين

ولتي و بخصوص رفتارهاي با ماهيت اعمال فشار با تأثيرات فراسرزميني كه آميز بين د صلح
 .شود بپرهيزند ها مي باعث اختالل در روابط تجاري بين دولت

 
 تحت آيتم ده   " حقوق بشر و فقر شديد "E/CN.4/2004/L.32 قطعنامه -٢١

 تصويب با اجماع
ق بشر براي همه بايد در اين قطعنامه يادآوري شد كه تضمين حمايت از همه حقو

هاي اساسي به اجرا گذاشته  تبعيض عليه فقيرتران برداشته شود و همه حقوق بشر و آزادي
شود و فهم بهتري از وضعيت افراد فقير بوجود بيايد مأموريت كارشناس مستقل نيز به 

 .مدت دو سال تمديد شد



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٧٩

  آيتم ده -"بشرجهاني شدن و تأثير آن بر حقوق "E/CN.4/2004/L.35 قطعنامه -٢٢

 ٣٨: رأي موافق
 ١٥: رأي مخالف
 -: رأي ممتنع

در اين قطعنامه ارتقاء و حمايت از حقوق بشر به عنوان مسئوليت اوليه همه دولتها 
المللي راه   كه تعهد ايجاد فضاي مناسب در دو سطح داخلي و بينشدشناخته شد و تأكيد 
 .باشد عملي محو فقر مي

 
     ١٠آيتم " حق آموزش"E/CN.4/2004/L.39 قطعنامه -٢٣

  تصويب با اجماع
در اين قطعنامه كميسيون همه دولتها را ملزم كرد كه حق آموزش را جداً مورد توجه 

همچنين تصميم . قرار دهند و تضمين كنند كه اين حق شناسايي و بدون تبعيض اعمال شود
 .گرفته شد كه مأموريت گزارشگر ويژه تا سه سال تمديد شود

 
هايي مانند  دسترسي به درمان براي بيماري"E/CN.4/2004/L.40 قطعنامه -٢٤

 ١٠آيتم " ايدز، سل ماالريا

  تصويب با اجماع
ها ملي براي تحقق دسترسي همه به  در اين قطعنامه از دولتها خواسته شد كه استراتژي

مراقبت و گيري كننده تدوين كنند و همچنين زمينه درمان  لوازم، خدمات و اطالعات پيش
 .حمايت از همه مبتاليان را فراهم آورند

 



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٠

حق برخورداري همگان از باالترين "E/CN.4/2004/L.41 قطعنامه -٢٥

  ١٠تحت آيتم " استانداردهاي سالمت فيزيكي و رواني

 ٥٢: رأي موافق
 ١: رأي مخالف

دولتها موظف شدند قدمهاي اساسي در اختصاص همه منابع موجود براي تحقق اين 
المللي خواسته شد به كمك به كشورهاي در  از  جامعه بين. براي همه استفاده كنندحق 

حال توسعه در اين زمينه ادامه دهند و از دولتها خواسته شد تحقق بدون تبعيض اين حق را 
 .تضمين كنند

 

 ١٠تحت آيتم " تخليه اجباري" قطعنامه -٢٦

 ٤٥: رأي موافق
 ١: رأي مخالف
 ٧:  رأي ممتنع
گذار تعداد زيادي از موارد نقض حقوق بشر  هاي اجباري پايه  قطعنامه تخليهدر اين

 .خوانده شد و از دولتها خواست براي ممانعت از آن قوانين الزم را ايجاد كنند
 

مسأله تحقق همه حقوق اقتصادي، اجتماعي، "E/CN.4/2004/L.42 قطعنامه -٢٧

تصادي، اجتماعي و فرهنگي فرهنگي مندرج در اعالميه جهاني و ميثاق حقوق اق

    ١٠آيتم  براي همه مردم، تحت

 ٤٨: رأي موافق
 ٥: رأي ممتنع



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨١

در اين قطعنامه آزادي از ترس و آزادي انسان تنها در حالتي قابل تحقق دانسته شد 
كميسيون همچنين . برخوردار شودحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بتواند از كه فرد 

 .ه را براي دو سال تمديد كردماموريت گروه كار مربوط
 

اي در  ها و تدابير منطقه تقويت نقش سازمان" E/CN.4/2004/L.42 قطعنامه -٢٨

  ٩تحت آيتم " ارتقاء و ترويج دموكراسي

 ٤٥: رأي موافق
 ٨: رأي ممتنع

اي بين دولتي پيشنهاد داد كه فعاالنه در ارتقاء و ترويج  هاي منطقه كميسيون از سازمان
گيري از شرايطي كه  ركت كنند و از اتخاذ قوانين طراحي شده براي پيشدموكراسي ش

 .كند آيد استقبال مي  ميبحسابتهديد براي نهادهاي دموكراتيك 
 

  آيتم يازده" حقوق بشر و تروريسم"E/CN.4/2004/L.80 قطعنامه -٢٩

 ٣١: رأي موافق
 ١٤: رأي مخالف
 ٨: رأي ممتنع
كس حق محافظت شدن در برابر تروريسم را دارد نامه تأكيد شد كه هر  در اين قطع

كميسيون همچنين وحدت خود را . و نقض حق حيات، آزادي و امنيت بشدت محكوم شد
هايشان اعالم كرد و هرگونه شناسايي تروريسم بوسيله دين،  قربانيان تروريسم و خانوادهبا 

 .مليت، فرهنگ خاصي را رد كرد
 



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٢

قويت مشاركت مردمي، انصاف،  عدالت ت"E/CN.4/2004/L.44 قطعنامه -٣٠

 " اجتماعي و منع تبعيض به عنوان اركان حياتي دموكراسي

 ٢٨: رأي موافق
 ١٤: رأي مخالف
 ١١: رأي ممتنع

هاي  كميسيون تأييد كرد كه دموكراسي بر اساس اراده آزاد مردم در تعيين نظام
اد زندگي شكل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مشاركت آنان در همه ابع

ها عناصر مشترك وجود دارد، الگوي  همچنين در حاليكه در همه دموكراسي. گيرد مي
 .اي از دموكراسي برآيد صدور شكل ويژهصدد ثابتي وجود ندارد و هيچ دولتي نبايد در 

 

 تماميت دستگاه قضايي، تحت آيتم يازده  "E/CN.4/2004/L.45 قطعنامه -٣١

 تصويب با اجماع
طعنامه كميسيون اعالم كرد كه همه افراد حق دارند كه عادالنه، عمومي و در اين ق

طرف مستقل تأسيس شده توسط قانون حاضر شوند و اصل همواره  قانوني در دادگاهي بي
از دولتها خواسته شد كه . بر برائت است و محكوميت بايد بر اساس قانون صورت گيرد

نند و تمام ضروريات دفاع را در اختيار افراد محاكمه حضوري را براي همه افراد رعايت ك
هاي نظامي دارند تضمين  هاي ويژه و دادگاه همچنين از كشورهايي كه دادگاه. قرار دهند

ها بخش غيرقابل تفكيك از نظام قضايي عمومي كشور باشند و  گرفته شد كه اين دادگاه
ي عادالنه تعيين شده را المللي براي رسيدن به دادرس آيين دادرسي كه توسط جامعه بين

 .بپذيرند
 



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٣

طرفي دستگاه قضايي، قضات و  استقالل و بي"E/CN.4/2004/L.52 قطعنامه -٣٢

 تحت آيتم يازده " استقالل وكال

 تصويب با اجماع
استقالل قضايي سنگ بناي "در اين قطعنامه كميسيون به نگراني گزارشگر ويژه كه 

هاي فني براي   عالي خواست كه به همكاري اشاره كرد و از كميسر"حكومت قانون است
ولتها خواست كه به اين استقالل احترام دآموزش قضات و حقوقدانان ادامه دهد و از همه 

 .گذاشته و براي تحقق اين هدف قوانين مناسب طراحي كنند
 
بخشي  ، جبران خسارت و توانغرامتحق   "E/CN.4/2004/L.53 قطعنامه -٣٣

 تحت آيتم يازده " هاي سياسي ترده حقوق بشر و آزاديبراي قربانيان نقض گس

 تصويب با اجماع
المللي خواسته شد توجه به حق جبران خسارت را براي  در اين قطعنامه از جامعه بين

 .هاي گسترده داشته باشند قربانيان خشونت
 

 آيتم يازده " محو همه اشكال نابردباري مذهبي "E/CN.4/2004/L.۵۵ قطعنامه -٣٤

 يب با اجماعتصو
هاي  در اين قطعنامه همه اشكال نابردباري محكوم شد و دولتها ملزم شدند كه در نظام

گذاري خود تضمينات الزم براي آزادي بيان، عقيده و مذهب و وجدان را  اساسي و قانون
 .فراهم كنند



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٤

همچنين تضمين كنند كه هيچ كس از حق زندگي، آزادي و امنيت بخاطر مذهب يا 
 بازداشت نگردد و مرتكبين تخلفات در اين زمينه  يامحروم و يا محكوم به شكنجهاعتقاد 

 .را مجازات كند
آيي، احترام همگان به مذاهب و  احترام به اماكن مذهبي و آزادي عبادت و گردهم

 .اعتقادات مختلف و رفع تبعيض و نابردباري از ديگر وظايف دولتها دانسته شد
 كه فهم، بردباري و احترام به مسائل مذهبي را ارتقاء و همچنين دولتها تشويق شدند

 .مأموريت گزارشگر ويژه بمدت سه سال تمديد گرديد. تشويق كنند
 

" هاي اجباري، فوري و فراقضايي اعدام"E/CN.4/2004/L.56/Rev.1 قطعنامه -٣٥

 تحت آيتم يازده  

 ٣٩: رأي موافق
 ١٢: رأي ممتنع

افتد محكوم كرد و  در سراسر جهان اتفاق ميكميسيون بشدت اين اعمال را كه 
نگراني خود را از مصونيت عاملين اعالم كرد و از همه دولتها خواست كه توقف اين 

حق حيات افراد حمايت كنند و نسبت به اين رفتارها از ها را تضمين كنند و  اعدام
 .طرفانه انجام دهند تحقيقات عميق و بي

هايي كه هنوز مجازات اعدام را اعمال  ون از دولتهمچنين، در اين قطعنامه، كميسي
 .المللي حقوق بشر پيروي كنند كنند خواست از اسناد بين مي

 .مأموريت گزارشگر ويژه براي سه سال تمديد شد
 



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٥

 تحت -"پرستيناسازگاري دموكراسي و نژاد  "E/CN.4/2004/L.57 قطعنامه -٣٦

   ١١آيتم 

  تصويب با اجماع
يت نژادپرستي، بيگانه ستيزي و تبعيض نژادي در هر شكل، كميسيون ضمن محكوم

 نقش اساسي در تضعيف ،هاي نژادپرستانه و بيگانه ستيز اعالم كرد مصونيت در برابر جرم
حاكميت قانون و دموكراسي دارد و ايجاد نئونازيسم، نئوفاشيسم و تعصبات ملي و نژادي 

 كميسيون نگراني خود را از يهود در نهايت. را محكوم كرده و غيرقابل توجيه خواند
 .ستيزي، مسيحيت ستيزي و اسالم ستيزي اعالم كرد

 

  تحت آيتم يازده   -هاي خودسرانه بازداشت" E/CN.4/2004/L.58 قطعنامه -٣٧

 تصويب با اجماع
كميسيون با پذيرش نظرات گروه كاري خواستار جبران خسارت براي اشخاص 

دولتها دعوت كرد كه به گزارش گروه از رديد و بازداشت شده و محروم از آزادي گ
هاي آن اهميت بدهند، به حق حضور در دادگاه افرادي كه خودسرانه  كاري و توصيه
 تا اينكه دادگاه درباره قانوني بودن بازداشت تصميم بگذارنداند احترام  بازداشت شده

 .بگيرد
 



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٦

تحت : ه و اجباري ناخواست ناپديدشدگي هايE/CN.4/2004/L.59قطع نامه -٣٨

 آيتم يازده 

 تصويب با اجماع
كميسيون در اين قطعنامه بر اهميت كار گروه كاري تأكيد كرد و آنرا براي ادامه 

از دولتها خواسته شد كه . ها تشويق كرد برقراري ارتباط بين خانواده قربانيان و دولت
اي حمايت از شاهدان هاي اساسي بر فرهنگ مصونيت براي مرتكبين را از بين ببرد و گام
با اين پديده بردارند، تغييرات الزم گر ناپديدشدگي اجباري و مدافعين حقوق بشر مبارزه

همچنين يادآوري شده است كه دولتها بايد تحقيقات . در نظام قانوني خود ايجاد كنند
 .رسد دليلي براي ناپديدشدگي وجود دارد، انجام دهند طرف را هنگامي كه بنظر مي بي

 
هاي  شكنجه و ساير رفتارها و مجازات"E/CN.4/2004/L.61 قطعنامه -٣٩

 رحمانه تحت آيتم يازده  تحقيركننده، غيرانساني و بي

 تصويب با اجماع
ضمن محكوم كردن اين اعمال در هر شرايطي اعالم شد كه كساني كه اين اعمال را 

.  شده و شديداً تنبيه شونددهند بايد مسئول شناخته كنند و يا دستور مي تشويق، تسهيل مي
هاي ملي حقوقي بايد تضمين كنند كه جبران خسارت كافي و عادالنه براي قربانيان  نظام

هاي بدني را از مصاديق اين قطعنامه دانست و دولتها را از  كميسيون مجازات. صورت گيرد
 .آن منع كرد

ه اشيائي كه براي همچنين از دولتها خواسته شد از توليد، تجارت و صدور و استفاد
اند جلوگيري كنند، به كنوانسيون منع شكنجه بپيوندند و پروتكل  شكنجه طراحي شده

 .الحاقي را بپذيرند و پاسخگوي مكاتبات گزارشگر ويژه باشند



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ٨٧

 تحت آيتم يازده" حق آزادي عقيده و بيان"E/CN.4/2004/L.65 قطعنامه -٤٠

 تصويب با اجماع
ه به حق آزادي بيان و عقيده احترام بگذارند و آنرا ها خواست ك قطعنامه از دولت

تضمين كنند و به نقض آن پايان دهند؛ جبران خسارت قربانيان را تضمين كنند و شرايط را 
گيري فراهم آورند؛ به  براي مشاركت كامل و موثر  برابر زنان در همه سطوح تصميم

 بگذارند؛ به رويكرد تكثرگرا هاي مستقل احترام ها بخصوص رسانه آزادي بيان در رسانه
هاي وارده بر آزادي بيان تنها   محدوديت کهها احترام بگذارند و تضمين كنند در رسانه

بخاطر احترام به حقوق ديگران است و از استفاده از مفهوم مبارزه با تروريسم براي محدود 
 .ها بپرهيزند آزاديساختن

 

 اجراي عدالت، بخصوص حقوق بشر در"E/CN.4/2004/L.66 قطعنامه -٤١

  تحت آيتم يازده-"اطفال

ها خواسته شد كه همه ابزارهاي قانوني الزم را براي اجراي  در اين قطعنامه از دولت
ابزارهاي الزم براي  و كامل استانداردهاي سازمان ملل براي تحقق عدالت را فراهم كنند

 .مبارزه با تروريسم را فراهم كنند
 

 تحت آيتم دوازده" ان و دخترانقاچاق زن" قطعنامه -٤٢

 تصويب با اجماع
هاي موضوع قاچاق از تجارت  كميسيون از دولتها خواست كه تضمين كنند كه انسان

از دولتها . هاي فيزيكي و رواني دارند و صدمه مصون هستند و دسترسي كافي به مراقبت
هم آورند و آنها را خواسته شد كه امكان جبران خسارت، سرپناه و كمك براي قربانيان فرا
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همچنين دولتها ملزم شدند كه . ندهندبخاطر اقامت و مهاجرت غيرقانوني تحت پيگرد قرار 
اي قاچاق را شناسايي كنند و به اين پديده عنوان مجرمانه بدهند و با استفاده از  عوامل ريشه

 و همچنين بخش بازرگاني بخصوص بخش توريسم. اينترنت در اين زمينه مبارزه كنند
 .هايي براي مبارزه با قاچاق تنظيم كنند نامه اينترنت تشويق شدند كه آيين

 

گزارشگر ويژه قاچاق انسان، بخصوص زنان و "E/CN.4/2004/L.62 قطعنامه -٤٣

 تحت آيتم دوازده  " دختران

 :تصويب با اجماع
اي به مدت سه سال به اين امر اختصاص  كميسيون تصميم گرفت كه گزارشگر ويژه

هايي براي ابزارهاي الزم براي حمايت از  د كه ضمن ارائه گزارش ساالنه، توصيهده
 .قربانيان ارائه دهد

 

 تحت آيتم دوازده " محو خشونت از زنان"E/CN.4/2004/L.63 قطعنامه -٤٤

 :تصويب با اجماع
در اين قطعنامه خشونت فيزيكي، رواني و جنسي در خانواده از جمله سوءاستفاده 

وز، چندهمسري و ساير جرائم عليه زنان تحت عنوان ناموس بشدت محكوم جنسي، تجا
 .شد

در اين قطعنامه عليه رفتارهاي سنتي مضر و موثر در سالمت زنان و دختران ابزارهايي 
 .تدارك ديده شده كه از جمله آنها تمديد سه ساله ماموريت گزارشگر ويژه بود
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 تحت آيتم سيزده" ي در افريقاكودك رباي"E/CN.4/2004/L.50 قطعنامه -٤٥

 :تصويب با اجماع 
در اين قطعنامه كودك ربايي براي اهداف مختلف محكوم شد و كميسيون خواستار 
خلع سالح كودكان سرباز شد و از دولتهاي افريقايي خواسته شد كه ابزارهاي خاص براي 

 .كار گرفته شودحفاظت از كودكان آواره و بدون خانه به منظور جلوگيري از اين جرم ب
 
 تحت آيتم سيزده" حقوق كودك"E/CN.4/2004/L.51 قطعنامه -٤٦

 ٥٢: رأي موافق
 ١: رأي مخالف

هاي باقي مانده خواسته شد تا كنوانسيون حقوق كودك و دو  در اين قطعنامه از دولت
پروتكل الحاقي را امضاء و تصويب كنند و به مصونيت مرتكبين جرم عليه كودكان پايان 

 .دهند
 
تحت آيتم " خشونت عليه زنان كارگر مهاجر"E/CN.4/2004/L.69 قطعنامه -٤٧

 چهارده 

 تصويب با اجماع
ها خواسته شد كه همه ابزارهاي الزم براي تضمين  در اين قطعنامه از دولت

ها تشويق شدند  برخورداري كامل زنان كارگر مهاجر از حقوق بشر را فراهم كنند و دولت
 .راي از بين بردن علتهاي اين پديده جستجو كنندهايي را ب كه راه
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 تحت آيتم چهارده" افراد گم شده"E/CN.4/2004/L.70 قطعنامه -٤٨

 ٥٢: رأي موافق
 ١: رأي مخالف

هاي درگير مخاصمه خواست كه ابزارهاي صحيح  در اين قطعنامه كميسيون از دولت
 .گيرندبراي جلوگيري از گم شدن افراد و جستجوي گم شدگان بكار 

 
تحت آيتم " حقوق بشر و افراد داراي معلوليت"E/CN.4/2004/L.76 قطعنامه -٤٩

 چهارده

 تصويب با اجماع
در اين قطعنامه از دولتها دعوت شد كه ابزارهاي الزم براي تضمين برخورداري برابر 

 هاي اساسي را فراهم كنند و هر و كامل افراد داراي معلوليت از همه حقوق بشر و آزادي
 .شكل از تبعيض را ممنوع نمايند

 
 تحت آيتم چهارده" حقوق بشر مهاجرين"E/CN.4/2004/L.78 قطعنامه -٥٠

 تصويب با اجماع
رفتار و رويه نژادپرستانه و نابردبار عليه مهاجرين محكوم شد و از دولتها خواسته شد 

با قاچاق مصونيت مرتكبين را لغو كنند، موارد نقض قوانين كار را پيگيري كنند و 
 .مهاجرين مبارزه كنند

 :در بررسي آيتم چهارده قطعنامه ديگر با اين عناوين به تصويب رسيدند
 E/CN.4/2004/L.48 بررسي حقوق غيرشهروندان -
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 تساهل و تكثرگرايي به عنوان عناصر تفكيك ناپذير ارتقاء و حمايت از حقوق -
 E/CN.4/2004/L.71بشر

 E/CN.4/2004/L77 افراد بدون مكان داخلي -
المللي حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعضاي   كنوانسيون بين-
 E/CN.4/2004/L.72شان خانواده

 : با اين عناوين به تصويب رسيدندهايي در زمينه وضعيت مردم بومي جهان نيز  قطعنامه*
 گروه كاري كميسيون فرعي حمايت و ارتقاء حقوق بشر با موضوع مردم بومي -
 E/CN.4/2004/L.81جهان 

 E/CN.4/2004/L.82  دهه جهاني مردم بومي جهان-
 E/CN.4/2004/L.105  حقوق بشر و مسائل بومي-
 :هايي تحت اين عناوين تصويب شدند هاي آيتم شانزده قطعنامه  در مورد قطعنامه*
هاي تجاري از نگاه حقوق  هاي فرامليتي و شركت هاي سازمان مسئوليت "-
 E/CN.4/2004/L.73/Rev.1"بشر

  E/CN.4/2004/L.73 فعاليت كميسيون فرعي ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر  -
 

  ٩وضعيت حقوق بشر در ميانمار، تحت آيتم "E/CN.4/2004/L.34 قطعنامه -٥١
 تصويب با اجماع

در اين قطعنامه نقض سيستماتيك حقوق بشر، بازداشت و حصر خانگي خانم سوكي، 
هاي قومي و احزاب  گ ملي براي دموكراسي و ساير اقليتبازداشت فعاالن حزب لي

 .سياسي محكوم شد و مأموريت گزارشگر ويژه بمدت يكسال تمديد گرديد
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 :هايي تحت آيتم هفده با اين عناوين به تصويب رسيدند قطعنامه
 E/CN.4/2004/L.31المللي در زمينه حقوق بشر   تقويت همكاري بين-
 E/CN.4/2004/L.43 تيك و منصفانه ايجاد نظم جهاني دموكرا-

 ارتقاء صلح به عنوان الزمه ضروري برخورداري همگان از همه حقوق بشر-
 E/CN.4/2004/L.68  

 E/CN.4/2004/L.79 هاي بشر  حقوق بشر و مسئوليت-
در اين قطعنامه كميسيون از (مسأله مجازات مرگ  E/CN.4/2004/L.94 قطع نامه-
مدني و سياسي خواست كه به تصويب دومين پروتكل آن هاي عضو ميثاق حقوق  دولت

در زمينه محو اعدام سرعت ببخشند و چنانچه هنوز مجازات اعدام دارند از اعمال آن بر 
 مجانين بپرهيزند و اعمال آن را به  و سال، زنان باردار و يا داراي نوزاد١٨كودكان زير 

        .شديدترين جرائم اختصاص دهند

 E/CN.4/2004/L.103اي اساسي انسانيت  استاندارده-

 E/CN.4/2004/L.104  علم و محيط زيست-
 E/CN.4/2004/L.107 مدافعان حقوق بشر-
 E/CN.4/2004/L.108المللي حقوق بشر هاي بين  وضعيت ميثاق-
 E/CN.4/2004/L.85  نقش حكومت خوب در ارتقاء حقوق بشر-
 E/CN.4/2004/L.109 گيري دهه آموزش حقوق بشر  پي-
 E/CN.4/2004/L.110  مصونيت-
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 :گزارش گزارشگران ويژه با تمرکز بر مسائل ايران

گزارش گروه كاري ناپديدشدگي اجباري و غيرداوطلبانه، منتشر شده 

 به شماره سند ٢٠٠٤ ژانويه ٢١، )ب(در تاريخ تحت آيتم يازده 

E/CN.4/2004/58 

 جمهوري اسالمي ايران: ١٥٦ الي ١٥١پاراگراف 

 در دوران بررسي، گروه كاري چهار مورد جديد ناپديدشدگي را به دولت -١٥١
 منتقل شدند و با ٢٠٠٣ سپتامبر ١٥اين موارد بعد از . جمهوري اسالمي ايران منتقل كرد

توجه به نحوه كار گروه كاري، قابل درك است كه دولت پيش از تهيه اين گزارش 
 .توانسته پاسخي ارائه كند نمي

 ١٩٨٩ و ١٩٨١هاي بين  در سال)  مورد در كل٥١٧(موارد ناپديدشدگي  اكثر -١٥٢
هاي مسلح مخالف  برخي از افراد به خاطر همكاري و عضويت در گروه. صورت گرفتند

 در فرودگاه ١٩٩٨اي است كه در سال  ساير موارد شامل نويسنده. بازداشت و زنداني شدند
 در ١٩٩٩فت، چهار دانشجو كه در ژوئيه ر اش مي تهران در حالي كه به مالقات خانواده

نگار و مدير يك مركز فرهنگي در تهران كه در  اند، روزنامه طول تظاهرات بازداشت شده
 .باشد  ناپديد شد مي٢٠٠٢سال 

 ١٩٨٣هاي   نفر است كه آخرين بار در سال٤ موارد جديد گزارش شده شامل -١٥٣
ها نقش  نقالب اسالمي در همه بازداشتكميته ا. اند  توسط زندانيان ديده شده١٩٨٨يا 

 .داشته است
 مورد بوسيله اطالعات بدست ١٣ مورد روشن شده توسط گروه كاري، ١٦ از -١٥٤

در دوران . اند  مورد توسط اطالعات بدست آمده از منابع آشكار شده٣آمده از دولت و 
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بنابراين . بفرستد نفر ديگر يادآوري ٥٠١مورد بررسي، گروه كاري نتوانسته است درباره 
 .گروه كاري از گزارش درباره مكان و وضعيت ناپديدشدگان ناتوان است

 :مشاهدات
 گروه كاري هنوز نگران اين مسئله است كه كار ناچيزي براي روشن شدن -١٥٥
 از ٢٠٠٣ نفر صورت گرفته است و هيچ اطالعاتي در اين زمينه در سال ٥٠٠وضعيت 

 .دولت دريافت نشده است
گروه كاري مايل است به دولت ايران تعهداتش براي بكارگيري ابزار ضروري  -١٥٦

گيري از ايجاد موارد ناپديدشدگي در آينده و تحقيق درباره موارد موجود و اجراي  پيش
 .عدالت براي عامالن را يادآوري كند
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رحمانه،  هاي بي شكنجه و ساير رفتارها و مجازات"گزارش گزارشگر ويژه 

 به شماره ٢٠٠٤ مارس ٢٣منتشرشده در تاريخ "  و تحقيركنندهغيرانساني

E/CN.4/2004/56/Add.1 

  جمهوري اسالمي ايران:٨٣٤ الي ٨٠٦هاي  پاراگراف

جمهوري اسالمي ايران به همراه به ، كه ١٣٨٢ تيرماه ٢٥ در نامه مورخ -٨٠٦
ضايي، فوري فراقهاي  گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده و بيان و گزارشگر ويژه مجازات

خودسرانه ارسال شد، گزارشگر ويژه به دولت اطالع داد كه اطالعاتي مربوط به مرگ 
خبرنگار زهرا كاظمي كه ظاهراً از چند روز قبل هنگامي كه در محل توقيف بوده است از 

ها، خبرنگار  براساس گزارش.  دريافت كرده است٨٢ تيرماه ٢٣برد، در   ضربه رنج مييک
 تيرماه، در راه رفتن به تركمنستان براي انجام وظايف خبرنگاري در حال ١٣ ساله در ٥٤

ها، خويشاوندان او به  طبق گزارش. برداري از حومه شمالي تهران بازداشت شده بود عكس
اند كه به يك دكتر خارجي براي معاينه وي اجازه دهد كه به هيچ  دولت اصرار كرده
خانم كاظمي حين : ني بدون دليل منطقي گفتندمقامات ايرا. اند موفقيتي دست نيافته
اهللا   تيرماه، احساس ناخوشي و بيماري كرد و فوراً به بيمارستان بقيه٦بازجويي در تاريخ  

 .االعظم، جايي كه متحمل ضربه شد، برده شد
، گزارشگر ويژه به دولت اطالع داد كه ١٣٨٢ تيرماه ٣١ در نامه مورخ -٨٠٧

 :هاي ذيل به دست آورده است هاطالعاتي در مورد پروند
احسان محمدي، علي صيادي، حسام بياتاني، محمد خضري، ساسان رحماني، زهرا 
نظري، محسن زاري، رويا كاغذي، علي موحد، سارا اقبالي، نسرين برقي، علي اكبري، 
مجيد ظهوري، نازنين حجازي، صبا منجح، اصغر رحيمي، شهره سنايي، سعيد اكرمي، 

سن زيدان، آرش كي خسروي، بهنام اميني، علي فرخي تيرگر نژاد، نسرين نجمي، ح
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زاد، مسعود عيدي زاد،  محمدعلي حجري، امين سروش، ابوالفضل حسين زاد، رويا حسني
سيامك بخشي، رضا نادري، مسلم فاويل زاده، مسعود شفيعي، عليرضا رويگر، سوسن 

گر، سيروس اشكاني، مرتضي خداپرست، قاسم مقدم، علي پورحمزه، ديبا نادري، حسن لن
 .طلب زاد و يونس اكريالي

ي ميان  اند كه در جريان برخورد گسترده ها، آنان ميان اشخاصي بوده طبق گزارش
 آذر ١٨ و ١٧اند و نيروهاي امنيتي در  معترضين ضد حكومت كه بيشترشان دانشجو بوده

نامتناسب از قدرت عليه كامالً مشخص است كه نيروهاي امنيتي به استفاده .  رخ داد١٣٨١
ها براي مضروب كردن  طبق گزارش. اند معترضين در نقاط مختلفي از كشور متوسل شده

برابر . معترضين زنجير، باتوم، چماق و چاقو توسط نيروهاي امنيتي به كار گرفته شده است
  آذر ماه پاسداران انقالب، براي متفرق كردن تظاهرات در١٧ها در شيراز، صبح  گزارش

 آذر در دانشگاه تهران، ١٧در . فلكه ستاد مركز شهر، به روي دانشجويان آتش گشودند
نيروهاي ويژه ضد شورش، گروه شبه نظامي بسيج، نمايندگان وزارت اطالعات و نيروهاي 

روز بعد، هنگام تظاهرات . اهللا معترضين را مورد ضرب و شتم قرار دادند انصار حزب
هاي  بنابر گزارش.  دليلي به برخوردهاي خشن كشيده شدهيچ  معترض بي٣٠٠٠٠حدوداً 

آور استفاده كرد و آتش گشود  گارد ضد شورش براي متفرق كردن جمعيت از گاز اشك
 .كردند در حالي كه مأموران، در ميان جمعيت با چماق تظاهركنندگان را مضروب مي

 يا فراقضاييهاي  ام كه به همراه گزارشگر ويژه اعد١٣٨٢ مرداد ٨ در نامه مورخ -٨٠٨
خودسرانه ارسال شد، گزارشگر ويژه به حكومت اطالع داد كه اطالعاتي در مورد 

 :هاي زير به دست آورده است پرونده
ها در ايرانشهر   ساله از نارمك تهران، طبق گزارش٣٢ محسن رستمي، مردي -٨٠٩

 ١٣٨١ آبان ١٧در اش  مدتي كوتاه پس از آزادي. دستگير و در محل نامعلومي زنداني شد
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اين تبديل به يك باور شده است كه او مورد شكنجه بوده است و . هيچ دليلي فوت كرد بي
طبق . توسط مأموران وزارت اطالعات ايران مورد يك تزريق قلهك قرار گرفته است

ها، خانواده او چند روز پيش از مرگش براي پيدا كردن او به ايرانشهر رفتند و او را  گزارش
 .ك خيابان متروك به شدت مجروح پيدا كردنددر ي

چنين . هاي شكنجه روي سر، صورت، پاها و بازوهاي به طور كاملي مشهود بود نشانه
اش گفته است كه يك تزريق كشنده به او  گفته شده است كه محسن رستمي به خانواده

شود  ميگزارش كالبد شكافي از دفتر مأمور بررسي و تحقيق تأييد . صورت گرفته است
كه علت مرگ يك تزريق سمي بوده است كه به يك خرابي مهلك در كبد منجر شده 

رسد براي جلوگيري از علني شدن پرونده خانواده محسن رستمي از سوي  به نظر مي. است
 .شوند وزارت اطالعات تهديد مي

 در سنندج ١٣٨١ آذر ٢١ ساله، در ٤١تنهاييان، ... ا ها،  حبيب  طبق گزارش-٨١٠
اين يك واقعيت است كه او در طول دوران توقيفش تحت بدرفتاري شديد . ستگير شدد

اش چهار روز بعد به دست   آذر اعالم شد جنازه٢٥ها او در  طبق گزارش. بوده است
 .هاي شكنجه بوده است گزارش شده است كه بدن او داراي نشانه. اش سپرده شد خانواده
كه به همراه گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده  ١٣٨٢ شهريور ٢٧ در نامه مورخ -٨١١

و بيان ارسال شد، گزارشگر ويژه به دولت اطالع داد كه اطالعات بيشتري در مورد رضا 
عابري نسب و آرش هاشمي، رهبران سازمان دانشجويي دفتر تحكيم وحدت دريافت 

راه رئيس به هم. اند  بازداشت شده١٣٨٢ تير ١٩ها آنها در  بر اساس گزارش. كرده است
 يك تقاضاي رسيدگي فوري ارسال ٨٢ تير ٢٤گروه كاري بازداشت خودسرانه در 

، والدين رضا عابري نسب براي يافتن راهي به رهايي فرزندانشان ١٣٨٢ مرداد ٨در . گرديد
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 ساعت پس ٤٨ها آرش هاشمي  بنابر گزارش. تقاضاي مالقات با رئيس دادگاه نامعلوم بود
 .از بازداشت آزاد شد

، گزارشگر ويژه به دولت يادآوري كرد كه ١٣٨٢ مهر ١٧ در نامه مورخ -٨١٢
 ارسال شده است بدون جواب ٧٨ و ٧٩، ٨٠، ٨١هاي  هايي كه در سال تعدادي از پرونده
 .باقي مانده است
 هاي فردي رسيدگي

، گزارشگر ويژه يك تقاضاي رسيدگي فوري مربوط به ١٣٨١ دي ماه ٢٤ در -٨١٣
 ٢٣ ساله، و حسين اميري ٢٣ ساله، مهدي بويري ٢٢ ساله، محمد صفوي، ٢٢رضا نظريت، 

يك دادگاه انقالب در شيراز تعدادي از افراد را به جرم  نهضت . ساله را ارسال كرد
 .مسلحانه عليه نظام اسالمي و دزدي به قطع دست راست و پاي چپ محكوم كرد

رشگر ويژه در مورد استقالل ، گزارشگر ويژه به همراه گزا١٣٨١ اسفند ٢٢ در -٨١٤
قضات و وكال، يك درخواست رسيدگي فوري مربوط به يك خبرنگار، عباس عبدي 

. ، فرستاده شد١٣٨١ آبان ٢٣يك درخواست رسيدگي فوري ديگر نيز قبالً در . ارسال كرد
چنان كه گزارش شده است كه . رود كه او در خطر بدرفتاري قرار داشته باشد بيم آن مي
گزارش شده است كه وي قبالً تا .  تجديد سواالت در توقيف انفرادي بوده استاو براي

 براي مدت نامحدودي در ١٣٨١ دي ماه ٢١انتقالش به بخش باز و عمومي زندان اوين در 
گزارش شده است كه وي از درد شديدي در يكي از . زندان انفرادي نگهداري شده بود

عباس . اينه شدن توسط يك دكتر تقاضا كرده استبرد و مكرراًَ براي مع پاهايش رنج مي
اش بيان كرده است كه اگر دوباره به زندان انفرادي  عبدي در آخرين مالقات با خانواده

برده شود دست به اعتصاب غذا خواهد زد كه اين امر موجب نگراني هرچه بيشتر 
ي يك شود وكيل عباس عبد گزارش مي. اش در مورد وضعيت او شده است خانواده
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 صادر شده تهيه كرده ٨١ سال حبس او كه در دي ماه ٨درخواست فرجام بر ضد حكم 
ها نشانگر اين مطلب است كه وكيل او در زمان بازجويي  به هر حال گزارش. است

موكلش اجازه حضور نداشته و بعد از آن هم هيچ رونوشتي در اختيار وي قرار نگرفته 
 .است

 اظهارات مكرر وكيل كه مالقات بايد در خلوت شود عليرغم به عالوه گفته مي
وكيل عباس عبدي . صورت گيرد يك بازپرس در آخرين ديدار آنها حضور داشته است

اجازه دسترسي به موكلش را نداشته و هيچ اطالعاتي در مورد وضعيت او از جانب مقامات 
 .زندان اوين قابل دسترسي نشده است

 ويژه يك تقاضاي رسيدگي فوري در مورد ، گزارشگر٢٠٠٣ در دوم آوريل -٨١٥
دانشجو، نويسنده و خبرنگار پزشكي، اميرعباس فخرآور مشهور به سياوش، به همراه 

بر اساس اطالعات رسيده به اميرعباس . گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده و بيان ارسال كرد
اش  اله براي شنيدن فرجام حكم هشت س٢٠٠٣ مارس ١٨فخرآور دستور داده شد كه در 

ها كتابي انتقادآميز نسبت به دولت ايران بوده است  به دليل نوشتن كتابي كه طبق گزارش
ها وقتي كه اميرعباس فخرآور در  طبق گزارش. در دادگاه انقالب شمال تهران حاضر شود

دادگاه حاضر شد، به دو وكيل او كه در دفعات قبلي و كالت او را بر عهده داشتند اجازه 
ها بعد از مشاجره با  بر اساس گزارش. كه به عنوان وكيل در دادگاه حاضر شوندداده نشد 

قاضي و قبل از اين كه به زندان قصر منتقل شود در برابر قضات، كارمندان دادگاه و پدر و 
شود او به علت جراحات شديدي كه در  گفته مي. مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت

 .باقي مانده به مراقبت پزشكي نيازمند استدادگاه متحمل شد و جراحت پاي 
فراقضايي، هاي   گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه اعدام٢٠٠٣ مه ٩ در -٨١٦
 فوريه ٩هايي كه در  هاي عجوالنه كه پس از شورش  در مورد اعدامخودسرانه و فوري
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ارسال  در زنداني در اصفهان آغاز شد، رخ داده است يا در خطر رخ دادن است ٢٠٠٣
ها در طي شورش، دو زنداني كشته و ده تن ديگر به شدت مجروح  بر اساس گزارش. كرد
اند كه براي جرايم مواد  شود شورشيان درخواست آزادي زندانياني را داشته گفته مي. شدند

شود كه پس از آن  گزارش مي. شوند مخدر دستگير و در زندان انفرادي نگهداري مي
سيد . اند شان اعدام نبوده است، اعدام شده گرچه كه محكوميت اصليتعدادي از زندانيان ا

ها به خاطر يك جرم مواد مخدر به پانزده سال حبس و  محمد ميرصافيان كه طبق گزارش
ها  طبق گزارش.  اعدام شد٢٠٠٣ مه ٤پنج ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شده بود در 

 او، سيد عطا ناصر ميرصافيان كه به دليل مأموران به خانواده وي اطالع دادند كه برادر
 .الوقوع مواجه است جرمي مشابه در زندان است با اعدامي قريب

، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئن ١٧ در -٨١٧
 مربوط به دو پناهنده انگلستان و اعضاي خودسرانهرئيس گروه كاري در مورد بازداشت 

 به اجبار از ٢٠٠٣ ژوئن ١٢يران، ابراهيم خدابنده و حميل بسام كه در حزب مقاومت ملي ا
شود آنها با كارت مسافرت قراردادي  گفته مي. دمشق بازگردانده شده بودند ارسال كرد

 ).نيز مشهور است" گذرنامه پناهندگي"يا " سند آبي"كه به (در حال سفرند 
 براي بازجويي به زندان اوين برده حين ورود آنان به فرودگاه تهران، فوراً بازداشت

رود كه آنان تحت خطر  در نگاهي به ماهيت انفرادي بودن توقيفشان، بيم آن مي. شدند
 .شكنجه يا ديگر اشكال بدرفتاري باشند

، گزارشگر ويژه يك تقاضاي رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئن ١٧ در -٨١٨
ط به محسن سازگارا كه خبرنگاري  مربوخودسرانهرئيس گروه كاري در مورد بازداشت 

طبق .  ساله است ارسال كرد٢٢ ساله است و پسرش وحيد سازگارا كه يك دانشجوي ٤٨
در نگاهي به . اند  در منزلشان دستگير شده٢٠٠٣ ژوئن ١٥ها هر دوي آنها در  گزارش
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جه رود كه آنها در خطر شكن ماهيت انفرادي بودن توقيفشان در محلي نامعلوم، بيم آن مي
 .يا ديگر اشكال بدرفتاري باشند

، گزارشگر ويژه يك تقاضاي رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئن ٢٥ در -٨١٩
دفتر تحکيم نماينده ويژه دبيركل مدافعين حقوق بشر در مورد دانشجوي فعال منصوب به 

ها در  التحصيالن ايران، منوچهر محمدي، كه بر اساس گزارش  دانشجويان و فارغوحدت
اين مورد مشمول تقاضاي رسيدگي .  بازداشت شده بود ارسال كرد١٩٩٩ژوئيه  ١٣

هاي برون دادگاهي، عجوالنه و  اي كه به همراه گزارشگر ويژه مربوط به اعدام فوري
ها او از بند سه زندان اوين  طبق گزارش. شود  ارسال شد مي٢٠٠٢ اوت ٢٢مستبدانه در 

شود او در پي شش روز  گفته مي. شخص نيستمنتقل شده و محدوده مكاني كنوني وي م
ظاهراً مدت . آزادي موقتي و پس از بازگشتش به زندان به مكان نامعلومي منتقل شده است

 توسط مأموران گارد انقالب مورد ٢٠٠٣ ژوئن ٢٧كوتاهي پس از بازگشتش به زندان در 
در مدت هاي تلويزيوني او  ضرب و شتم قرار گرفته است كه به شدت از مصاحبه

در نگاهي به ظاهر توقيف انفرادي وي در مكاني نامعلوم و . اند اش انتقاد كرده آزادي
رود كه او در خطر شكنجه يا  ادعاهاي مبني بر مضروب شدن او در محبس، بيم آن مي

 .ديگر انواع بدرفتاري باشد
 گزارشگر ويژه يك تقاضاي رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئن ٣٠ در -٨٢٠

مومني، ...  در مورد عبداخودسرانههاي  گزارشگر گروه كاري مربوط به بازداشترئيس 
مهدي شيرزاد، سعيد نوروزي ازغندي، خالد بايزيدي، حنيف نوابي و حداقل پنجاه و پنج 

ها، آنها در پي تظاهرات  طبق گزارش. نفر ديگر از دانشجويان دانشگاه تهران ارسال كرد
شود كه  گزارش مي. اند  در تهران بازداشت شده٢٠٠٣ ژوئن ٢٢ تا ١١بين روزهاي 
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نيروهاي ويژه تهران براي متفرق كردن تظاهركنندگان اعزام شدند از نيروي بيش از 
 .اي براي منحل كردن تظاهرات استفاده كردند اندازه

در نگاهي به ظواهر پيشين كه اشخاص توقيف شده در شرايط مشابه مورد شكنجه يا 
الذكر ابراز نگراني  اري قرار گرفتند، تماميت روحي و جسمي افراد فوقديگر انواع بدرفت

 .شده است
، گزارشگر ويژه به همراه رئيس گزارشگر گروه كاري ٢٠٠٣ ژوئيه ١٤ در -٨٢١

 يك تقاضاي رسيدگي فوري در مورد كارمند نظامي خودسرانههاي  مربوط به بازداشت
 ناپديد شده است ارسال ٢٠٠٣ ژوئن ١٣از  ساله، اصغر مظاهري كلهرودي كه ٦٧بازنشسته 

 اصغر مظاهري كلهرودي، خودش مختصراً با منزل تماس گرفت ٢٠٠٣ ژوئن ١٨در . كرد
اش به او  و به همسرش گفت كه بايد مسائلي را حل كند اما در مورد محدود مكاني

 .اطالعاي نداد
ر همان روز  خانه او توسط پليس تفتيش شد و د٢٠٠٣ ژوئن ٢١شود در  گزارش مي

بنابراين . خانواده او توسط مأموران قوه قضائيه مطلع شدند كه او توقيف شده است
در نگاهي به ظاهر توقيف او در مكاني . اظهارات محدوده مكاني او نامعلوم بوده است

 .رود كه او در خطر شكنجه يا ديگر انواع بدرفتاري باشد نامعلوم، بيم آن مي
 ١٤ دولت گزارش داد كه مظاهري موقتاً در ٢٠٠٣اكتبر  ٢٣ در ناحيه مورخ -٨٢٢

او از .  به دادگاه انقالب، ارجاع شد٢٠٠٣ اوت ١٦ توقيف شد و پرونده وي در ٢٠٠٣ژوئن 
به هر حال پرونده او به دليل ماهيت . اتهامات مربوط به صالحيت دادگاه انقالب تبرئه شد

 تبرئه گرديد ٢٠٠٣ سپتامبر ٤وي در .  ارجاع گرديد١٠٣٤جرايم به دادگاه عمومي شعبه 
 .كه زماني بود كه آزاد شد
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، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئيه ١٤ در -٨٢٣
و گزارشگر ويژه مربوط به حق خودسرانه رئيس گزارشگر گروه كاري مربوط به توقيف 

يندگان سازمان آزادي عقيده و بيان در مورد رضا عامري نسب و آرش هاشمي نما
 پس از ٢٠٠٣ ژوئيه ٩ها آنان در تاريخ  بنابر گزارش.  ارسال كرد(OCU)دانشجويان 

از آن به . برگزاري يك كنفرانس با حضور خبرنگاران در دانشگاه تهران بازداشت شدند
با نگاهي به ظواهر توقيف انفرادي آنان در مكاني . بعد محدود مكاني آنان معلوم نيست

 .رود كه آنان در خطر شكنجه يا ديگر انواع بدرفتاري باشند م آن مينامعلوم، بي
، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئيه ١٦ در -٨٢٤

 ساله، محسن سازگارا كه ٤٨گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده و بيان در رابطه با خبرنگار 
رش وحيد سازگارا بازداشت شده است  در تهران به همراه پس٢٠٠٣ ژوئن ١٥گفته شود در 
 از زندان اوين آزاد شد ولي ٢٠٠٣ ژوئيه ٩ها وحيد سازگارا در  بنابر گزارش. ارسال كرد

 .برد به هر حال پدرش همچنان در بازداشت انفرادي به سر مي
باور بر اين . شود ديدار با نزديكانش، وكيلش و پزشكش رد انكار شده است گفته مي

پي بازداشت شدنش در شرايط بدي بوده و ده روز اعتصاب غذا را تحمل است كه او در 
گفته شده است كه او در چند سال گذشته دو عمل جراحي قلب داشته و به . كرده است

با توجه به ماهيت انفرادي بودن بازداشت او، بيم آن . مراقبت پزشكي منظم نيازمند است
 .بدرفتاري باشدرود كه او در خطر شكنجه يا ديگر انواع  مي

اگر او فوراً و به نحو كافي و مناسب خدمات پزشكي دريافت نكند، سالمتي او مورد 
 .نگراني است
، يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ ژوئيه ٢٢ گزارشگر ويژه در -٨٢٥
 و گزارشگر ويژه حق آزادي خودسرانههاي   گزارشگر گروه كاري بازداشت-رئيس
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. اند ارسال كرد شود دستگير شده اي كه گفته مي ورد خبرنگاران ايرانيعقيده و بيان در م
شوند  ها آنان شامل تقي رحماني، رضا عليجاني، هدي صابر و امير طيراني مي طبق گزارش

 ١٤ها از  ها و وكالي آن خانواده. شوند كه احتماالً توسط گاردهاي انقالبي نگهداري مي
علي اكرمي از روزنامه بسته شده ندات اصالحات . ند هيچ خبري از آنان ندار٢٠٠٣ژوئن 

 ژوئيه، حسين ١٢ و ١١در .  ژوئن همسرش را نديده است١٦از هنگام بازداشتش در 
بايكاني، وحيد استادپور و سعيد رضوي فقيه همه از ويراستاران  نگارندگان روزنامه 

ازپرس تهران اصالح طلب ياس نو و شهرام محمدي نيا مدير هفته نامه وقت، نزد ب
 (OCU)ها سعيد رضوي كه دبير سياسي  بنا به گزارش. فراخوانده و سپس محبوس شدند

از آن . هم هست توسط مأموران اطالعاتي در برابر دفاتر اتحاديه خبرنگاران بازداشت شد
محمدي نيا كه متهم به انتشار مقاله عكس . پس محدوده مكاني او نامعلوم باقي مانده است

 ميليون ريال ١٠٠توانست  چرا كه نمي. ها، زنداني شد است، بنا بر گزارشخالف عفت 
شود كه مهدي حبيبي، عضو كميته مركزي اتحاديه  همچنين گزارش مي. وثيقه تهيه كند

 دستگير شد و اينكه ٢٠٠٣ ژوئيه ١١اسالمي دانشجويان دانشگاه اميركبير در مورخه 
 جمشيدي سردبير روزنامه اقتصادي آسيا به ايرج. محدوده مكاني او هم اعالم نشده است

خانم .  دستگير شدند٢٠٠٣ ژوئيه ٦همراه همسرش ساقي باقرنيا، مديريت خبرنگاري در 
در حالي كه همسرش ابتدائاً در زندان اوين تهران بود . باقرنيا در روز بعد با وثيقه آزاد شد

محدوده مكاني نامعلوم و با توجه به .  ژوئيه به محلي نامعلوم منتقل شد٩و سپس در 
رود كه آنها در خطر  بازداشت انفرادي مهدي حبيبي و سعيد رضوي فقيه بيم آن مي

 .شكنجه يا ديگر انواع بدرفتاري باشند
 گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري در مورد تقي ٢٠٠٣ اوت ٤ در -٨٢٦

 دستگير ٢٠٠٣ن  ژوئ١٤ها در  رحماني، هدي صابر و رضا علي جاني كه طبق گزارش
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 نفر ٤اين .  ژوئن دستگير شده است ارسال كرد١٧طور امير طيراني كه در  اند و همين شده
 خودسرانهرئيس گزارشگر گروه كاري بازداشت . اند ها در بازداشت انفرادي بنابر گزارش

و گزارشگر ويژه ترويج و حمايت حق آزادي عقيده و بيان يك درخواست رسيدگي 
با توجه به بازداشت انفرادي .  ارسال كردند٢٠٠٣ ژوئيه ٢١ با اين پرونده در فوري در رابطه
ها در خطر شكنجه يا ديگر انواع بدرفتاري  رود كه آن الذكر، بيم آن مي ممتد افراد فوق

 .باشند
 گزارشگر ويژه، يك درخواست رسيدگي فوري در مورد ٢٠٠٣ اوت ٢٠ در -٨٢٧

 ١٢ها در  ضاي حزب مقاومت ملي ايران كه بنا بر گزارشابراهيم خدابنده و جميل بسام، اع
اند و به محض رسيدن به ايران توسط  ، تحت قواي قهريه از سوريه بازگشته٢٠٠٣ژوئن 

چنانكه در درخواست رسيدگي . اند، ارسال كرد مأموران اطالعاتي ايران بازداشت شده
 ژوئن ١٧ت مستبدانه در  گزارشگر گروه كاري بازداش-فوري ارسال شده به همراه رئيس

.  اشاره شده است، محدوده مكاني آنها پس از دستگيري تأييد نشده باقي مانده است٢٠٠٣
اي در مورد آنان اعالم شده است كه با توجه به بازداشت انفرادي ممتد  هاي جدي نگراني

 .شان، ممكن است آنها در خطر شكنجه يا ديگر انواع بدرفتاري باشند و طوالني
، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ سپتامبر ٤ در -٨٢٨

گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده و بيان در مورد يك خبرنگار، محسن سازگارا كه در 
 ١٦ به همراه رئيس گزارشگر گروه كاري بازداشت مستبدانه و ٢٠٠٣ ژوئن ٢٠هاي  تاريخ

هاي فوري ديگري نيز  ده و بيان درخواستژوئيه به همراه گزارشگر ويژه حق آزادي عقي
 از زندان ٢٠٠٣ اوت ٢٥ها، آقاي سازگارا بايد در  طبق گزارش. ارسال كرده بود، فرستاد

شود در يك سپتامبر قوه قضائيه اعالم كرد كه او آزاد نشده  گفته مي. شد اوين آزاد مي
شود كه امكان دسترسي  گفته مي.  عليه او وجود دارد٢٠٠٢چرا كه ادعاهايي از سال . است
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ها وضعيت  طبق گزارش. اش از زمان بازداشت انكار شده است منظم او به وكيل و خانواده
رود كه او در خطر  با توجه به ماهيت انفرادي توقيف او بيم آن مي. سالمت او خوب نيست

ه هاي پزشكي كه ب نگراني بر آن است كه او كمك. شكنجه يا ديگر انواع بدرفتاري باشد
 .كند خاطر وضعيت قلبش به آن نياز دارد دريافت نمي

، گزارشگر ويژه، يك درخواست رسيدگي فوري به ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٣ در -٨٢٩
 و گزارشگر ويژه حق آزادي خودسرانههمراه رئيس گزارشگر گروه كاري بازداشت 

تصادي، بهزاد عقيده و بيان در مورد معاون سردبير روزنامه آسيا و ويراستار سابق ابزار اق
اش توسط   پس از تفتيش خانه٢٠٠٣ سپتامبر ٧ها او در  طبق گزارش. زرين پور، ارسال كرد

پور  شود محدوده مكاني آقاي زرين گفته مي. هاي مسلح دستگير شده است لباس شخصي
رود كه او در خطر  با توجه به توقيف او در مكاني نامعين، بيم آن مي. نامشخص است
 .باشد  انواع بدرفتاري ميشكنجه يا ديگر

، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٩ در -٨٣٠
، گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده و خودسرانه گزارشگر گروه كاري بازداشت -رئيس

بيان و گزارشگر ويژه استقالل قضات و وكال در مورد مهدي سعيد عسگري، مازيار 
 توسط مأموران گارد ٢٠٠٣ اوت ٩دو نفر اول در . ي ارسال كرداصالني و علي خالق

 سپتامبر ١ها علي خالقي در  طبق گزارش. اند هايشان در تهران بازداشت شده انقالبي در خانه
ها بر اين است كه  عقيده. در خياباني در تهران توسط مأموران گارد انقالبي دستگير شد

زندان اوين هستند اما محل آنان تأييد نشده مهدي سعيد عسگري و مازيار اصالني در 
شود كه امكان دسترسي آنان به خانواده و كالت حقوقي انكار و ناديده  گزارش مي. است

شود  عالوه بر اين گفته مي. محل توقيف علمي خالقي نيز معلوم نيست. گرفته شده است
با توجه به . اند رار گرفتهاند مورد شكنجه ق كه هر سه نفر در موقعي كه در بازداشتگاه بوده
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رود كه آنها در خطر شكنجه يا  بازداشت آنان در مكاني نامعين و يا تأييد نشده، بيم آن مي
 .ديگر انواع شكنجه يا بدرفتاري باشند

، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري در مورد ٢٠٠٣ اكتبر ٦ در -٨٣١
 يك درخواست ٢٠٠٣ ژانويه ١٣  ساله كه در٢٢ ساله و محمد صفوي ٢٢رضا نظريت، 

شان تقاضاي  ها، آنها از حكم بنابر گزارش. فوري در موردشان ارسال شده بود، فرستاد
گفته . شان توسط دادگاه عالي تأييد شد  حكم٢٠٠٣ مارس ٨اند اما در  تجديدنظر كرده

شيراز در تواند در هر زماني باشد در زندان  شود كه آنها تا زمان اجراي حكمشان كه مي مي
 ساله كه ٢٣ ساله و حسين اميري، ٢٣دو نفر ديگر، مهدي بويري، . بازداشت خواهند ماند

ها با قرار وثيقه  اند طبق گزارش شود در شرايط مشابهي بازداشت و محكوم شده گفته مي
 .اند آزاد شده
، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ اكتبر ٢٩ در -٨٣٢
 در مورد داريوش زاهدي، شخصيت خودسرانهزارشگر گروه كاري بازداشت  گ-رئيس

 ٢٠٠٣شود او در ابتداي ژوئيه  گزارش مي.  ساله ارسال كرد٣٧ امريكايي -علمي ايراني
شود  گفته مي. اي در دفتر برادرش در تهران بازداشت شده است هنگام شركت در جلسه

ها توسط وزارت  شده است كه بنابر گزارشداريوش زاهدي به بخشي از زندان اوين منتقل 
. شود شود كه گفته شده در آن او در بازداشت انفرادي نگهداري مي اطالعات كنترل مي

اند تا مختصراً و در خصوص يك پاسدار  شود دوبار اجازه يافته خانواده او كه گفته مي
تش در زندان اش و وضعي مالقاتش كنند، هيچ اطالعاتي در مورد وضعيت حقوقي پرونده

رود كه او در خطر شكنجه  بيم آن مي. شود كه او وكيل ندارد همچنين گزارش مي. ندارد
 .يا ديگر انواع بدرفتاري باشد
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، گزارشگر ويژه، يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ نوامبر ٢٠ در -٨٣٣
انشجوي نماينده ويژه مدافعين  حقوق بشر، دبيركل سازمان ملل متحد در مورد يك د

 ٢٠٠٣ نوامبر ٨در طي يك دوره مورد تأييد زندان، او در . فعال، احمد باطبي ارسال كرد
ها  بنابر گزارش. پس از اينكه در مراسم افطار دانشگاه تهران شركت كرد ناپديد شده است

برده است   به داليل پزشكي در مرخصي از زندان به سر مي٢٠٠٣ اكتبر ٢٠ از باطبياحمد 
.  به پايان برسد٢٠٠٣ نوامبر ١٠ها قرار بر اين بوده است كه مرخصي او در  رشو طبق گزا

 هنگامي كه پدر او به منظور كسب آگاهي در مورد محل فرزندش با ٢٠٠٣ نوامبر ١٧در 
چنان كه . سربازپرس تهران مالقات كرد، مطلع شد كه او به زندان فرستاده شده است

ها بر آن است كه احمد باطبي  نگراني.  نشده استشود محل بازداشت او اعالم گزارش مي
 براي ٢٠٠٣ نوامبر ١٠ تا ٤به علت مالقات با گزارشگر ويژه حق آزادي عقيده و بيان كه از 

با توجه . يك مأموريت حقيقت يابي از ايران بازديد كرد، تحت آماج حمالت قرار گيرد
و در خطر شكنجه يا ديگر انواع رود كه ا به بازداشت او در يك مكان نامعين، بيم آن مي

 .بدرفتاري باشد
، گزارشگر ويژه يك درخواست رسيدگي فوري به همراه ٢٠٠٣ نوامبر ٢٤ در -٨٣٤

گزارشگر حق آزادي عقيده و بيان و گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در ارتباط با يك 
شده بود كه در بيان .  در تهران ارسال كرد٢٠٠٣ نوامبر ١٥گزارش از روزنامه كيهان در 

شيراز هفت زن كه جزئيات بيشتر بعداً در موردشان منتشر خواهد شد، به دليل حرمت 
گزارش شده است كه آنها . اند  ضربه شالق محكوم شده٥٠شكني ماه رمضان، هر يك به 

 .اند پس از بازداشتشان، اعتراف كرده
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منتشر " گزارش گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان و علتها و پيامدهاي آن

 E/CN.4/2004/66/Add.1 به شماره ٢٠٠٤ مارس ٣شده در تاريخ 

 جمهوري اسالمي ايران: ١٠٢ الي ٩٧هاي  پاراگراف

 :مكاتبات صورت گرفته با دولت
اي به دولت درباره اطالعات دريافت شده  ، گزارشگر ويژه نامه٢٠٠٣ در ژانويه -٩٧

 بر اساس اطالعات دريافت شده، زنان .درباره جود خشونت و تبعيض عليه زنان ارسال كرد
هايي چون سنگسار، كور شدن و  در نظام كيفري با تبعيض رو به رو هستند و با مجازات

شوند كه منجر به شكنجه، ازدواج اجباري، ميزان باالي خشونت  قطع عضو مواجه مي
همچنين . شود خانگي، خشونت جنسي بوسيله تبهكاران و مجرمين سازمان يافته مي

هايي درباره خشونت گسترده عليه زنان زنداني و مخالفان سياسي كه در دوران  زارشگ
خميني صورت گرفته وجود دارد و شامل موارد تجاوز، شكنجه و اعدام ... ا حكومت آيت

گزارشگر ويژه نگراني خود را درباره دست داشتن مقامات باالي . شود بسياري از زنان مي
 و همچنين تداوم شكنجه و سوءاستفاده از زنان زنداني ابراز مذهبي حكومتي در اين جرائم

 .كند مي
هاي فوري،  ، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه اعالم٢٠٠٣ مارس ١١ در -٩٨

اي به دولت ايران درباره اطالعات دريافت شده از زهرا باغ  خودسرانه و فراقضايي نامه
 بعد از ٢٠٠٢ ژانويه ١٢د شده بودند و در شيرين و فرزانه يولي كه متهم به قتل يك مر

ها در گچساران در جنوب ايران  اعدام. تحمل چهار سال زندان بدار آويخته شدند، فرستاد
گزارش شده است كه مجازات اعدام تحت قانوني صورت گرفته كه . صورت گرفت

شد اعدام شود ولي اگر فردي زني را بك كند هر زني كه مردي را بكشد اعدام مي اعالم مي
آميز بودن  هايي درباره تبعيض نگراني". زن نصف مرد است"شود چرا كه ديه  نمي



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ١١٠

تري نسبت به مردان در  هاي كيفري ابراز شده است كه زنان به مجازاتهاي سنگين مجازات
 )به عنوان مثال قتل. (شوند جرم مشخص محكوم مي

هاي  يژه اعدام، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر و٢٠٠٣ مارس ٣٠ در -٩٩
خودسرانه فوري و فراقضايي عرضحال فوري در زمينه وضعيت افسانه نوروزي كه پس از 

و در معرض اعدام قرار ) ٢٠٠٣اوت (صدور حكم كه به تأييد دادگاه عالي رسيده است 
اي تنها  سيد علي خامنه... ا رهبر جمهوري اسالمي آيت. اند دارد، به دولت ايران فرستاده

 پس از كشتن ١٩٩٧وي در سال . تواند براي او عفو صادر كند ه است كه ميمقامي بود
رئيس پليس اطالعات كيش در جنوب ايران در حين دفاع شخصي در حاليكه از خود در 

در . برابر تجاوز مقام دولتي كه در غياب شوهرش وارد اتاقش شده بود، بازداشت شد
 :گويد اساسي اشاره كرده است كه مي قانون مجازات ٦١پرونده وي وكيل وي به ماده 

اگر كسي در حال دفاع از جان، مال، حيثيت، آبرو و آزادي خود در برابر تهاجم 
اي شود در صورت وجود اين شرايط محاكمه و  غيرعمدي مرتكب عمل مجرمانهياعمدي 

 .شود مجازات نمي
  دفاع متناسب با خطر و حمله -الف
 . دفاع اضافه نباشد-ب
ادن فوري به نيروهاي دولتي ممكن نباشد و يا در دفع خطر و حمله موثر  اطالع د-ج
 .نباشد

بنابر گزارشات، وي به اعدام محكوم و در زندان بندرعباس در جنوب ايران نگهداري 
 شوهرش، مصطفي ٢٠٠٣در اوت . شد كه بخاطر شرايط سختش شناخته شده است

كايات شهروندان رسيدگي  مجلس كه در آن به ش٩٠جهانگيري به كميسيون اصل 
 .شود درباره شرايط همسرش شكايت كرد مي
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، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر آزادي عقيده و بيان و ٢٠٠٣ نوامبر ٢٤ در -١٠٠
 نوامبر ٢٥گزارشگر شكنجه عرض حال فوري درباره گزارش مندرج در روزنامه كيهان 

هر يك به جرم حرمت )  توضيحبدون ارائه( كه در آن اعالم شده بود كه هفت زن ٢٠٠٣
 ضربه شالق در دادگاه عمومي شيراز محكوم شدند، به دولت ايران ٥٠شكني ماه رمضان، 

هاي شيراز در حال رقص و شنيدن  گزارش شده است كه اين زنان در خيابان. ارسال نمود
 گفته .داران ماه رمضان تفسير شده است اند كه به روزه موسيقي بلند مشغول رانندگي بوده

شد كه رفتار آنها باعث مزاحمت براي شهروندان شده و بارها از پليس تقاضاي متوقف 
 .اند كردن آنها را داشته

 ضربه ٥٠گزارش شده است كه پس از بازداشت، آنها اعتراف نموده و هر يك به 
گيرد و آيا  معلوم نيست كه مجازات در چه زماني صورت مي. تازيانه محكوم شدند

 ديدنظر داده شده است يا نه؟تقاضاي تج
 :مكاتبات دريافتي از دولت

 دولت جمهوري اسالمي ايران پاسخ خود را به عرض حال ٢٠٠٣ اكتبر ٢٢ در -١٠١
دولت اعالم كرد كه .  درباره وضعيت افسانه نوروزي ارسال نمود٢٠٠٣ سپتامبر ٣٠فوري 

ه رياست قوه قضائيه حكم اعدام وي صادر شده و به تأييد دادگاه عالي رسيده بود ك
 .دستور تعليق مجازات براي بررسي بيشتر پرونده را صادر كرده بود
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 ٤گزارشگر ويژه استقالل قضات و حقوقدانان منتشر شده در تاريخ "گزارش 

 E/CN.4/2004/60/Add.1به شماره " ٢٠٠٤مارس 

 "جمهوري اسالمي ايران "٤٦ الي ٤٣پاراگراف 

 : مكاتبات با دولت
 .E/CN.4/2003/65/Addحال فوري  ،گزارشگر يك عرض٢٠٠٣ ژانويه ٢٤ در -٤٣

در زمينه كالي عضو كانون وكال، محمد علي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني كه بخاطر 
 .دفاع از زندانيان سياسي بازداشت شده بودند، فرستاد

وكال بصورت عمومي اعالم كردند كه موكلينشان در حين بازداشت براي اخذ 
 آقاي ٢٠٠٢ مه ٢٠بر اساس اطالعات دريافتي، در تاريخ . شكنجه شده بودنداعتراف 

دادگاه . دادخواه به پنج ماه زندان و ده سال محروميت از فعاليت حقوقي محكوم شده بود
 .شود پشت درهاي بسته صورت گرفت و بيم آن رفت كه دادخواه عادالنه محاكمه نمي

اتهام مبتني بر سخنراني . جديدنظر تأييد شد اين حكم توسط دادگاه ت٢٠٠٢در دسامبر 
آزادي "نگاران از   در دفاع از زندانيان سياسي و روزنامه٢٠٠١دادخواه در دادگاه در نوامبر 

.  بازداشت شده بودند٢٠٠١آيي در مارس و آوريل  بود كه در دو گردهم" جنبش ايران
ش اخراج شد و بنابراين ا دادخواه توسط رئيس دادگاه انقالب بخاطر سخنراني دفاعيه

 .نتوانست موكلين خود را در باقيمانده پرونده وكالت نمايد
حقوقدان ديگر، آقاي سلطاني بود كه از پانزده نفر از افراد ملي مذهبي با اتهام 

 ٢٠٠٢ ژوئيه ٩ ژانويه بخاطر محكوميتي كه در ٢١براندازي نظام اسالمي بود كه در 
 .اني خود را شروع كرددريافت كرده بود، چهار ماه زند

اتهام اصلي آقاي . وي همچنين براي پنج سال از فعاليت حقوقي محروم شده است
سلطاني اين بود كه در دفاعيات خود عنوان كرد با موكلينش هنگام بازداشت بدرفتاري 
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اند كه نتيجه آنها نامعلوم  هر دو وكيل براي احكام تقاضاي تجديد نظر داده. شده است
 .است

، گزارشگر ويژه همراه با گزارشگر شكنجه يك عرض حال ٢٠٠٣ مارس ١٢در  -٤٤
گزارش شده است كه وي براي مدت نامعلومي . فوري درباره شكنجه عباس عبدي فرستاد
گزارش شده است كه وكيل عبدي عليه حكم . در بازداشت بدون خبر بسر برده است

.  تقاضاي تجديدنظر داده است صادر شده است٢٠٠٣هشت سال زندان  وي كه در ژانويه 
اما او اجازه نداشته در بازجويي موكل خود شركت كند و مدارك نيز در اختيار وي قرار 

به عالوه، در آخرين ديدار وي با عبدي عليرغم تذكرات وكيل كه ديدار . نگرفته است
وكيل عبدي اجازه . بايد خصوصي صورت گيرد يك بازجو همواره حضور داشته است

ي به وكيل خود را نداشته و هيچ اطالعاتي از شرايط آقاي عبدي توسط مقامات دسترس
 .زندان بدست نيامده است

، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه ارتقاء و حفاظت ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٩ در -٤٥
از حق آزادي عقيده و بيان، گزارشگر ويژه شكنجه و رئيس گروه كاري بازداشت 

هدي سعيد عسگري، مازيار اصالني و عملي خالقي عرض حال فوري خودسرانه در زمينه م
 .ارسال كرده است

هايشان در   در خانه٢٠٠٣ اوت ٩بر اساس اطالعات دريافت شده، دو نفر اول در 
علي خالقي بنا بر گزارشات توسط . تهران بوسيله پاسداران انقالب دستگير شده است

 . است بازداشت شده٢٠٠٣همين نيرو اول سپتامبر 
باور بر اين است كه دستگيري آنها با عضويتشان در گروه مخالف حزب ملت ايران 

باور بر اين است كه مهدي سعيد عسگري و مازيار اصالني در زندان اوين . ارتباط دارد
همچنين گزارش شده است كه . ها تأييد نشده است اند ولي مكان آن تهران بازداشت شده
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مكان بازداشت علي . نواده و نماينده قانوني نفي شده استحق آنان در دسترسي به خا
همچنين ممكن است همه اين افراد در دوران بازداشت . خالقي نامعلوم گزارش شده است

 .شكنجه شده باشند
 گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه ارتقاء و حفاظت از آزادي عقيده و بيان -٤٦

 درباره آقاي ناصر ٢٠٠٤ دسامبر ٥بشر در تاريخ و نماينده ويژه وضعيت مدافعين حقوق 
بر اساس اطالعات دريافت . اند زرافشان عضو كانون وكالي تهران عرض حال ارسال كرده

محل سالح " آقاي زرافشان توسط دادگاه نظامي تهران به اتهام ٢٠٠٢ مارس ١٨شده در 
اي  هاي زنجيره نه پرونده قتلبه سه سال زندان و براي بيانيه مطبوعاتي خود در زمي" ))الكل((

در پي .  مختومه شد به دو سال زندان محكوم شده است٢٠٠٢روشنفكران كه در ژانويه 
 نوامبر ٢٥ و ٢٠٠٢ ژوئيه ١٥تقاضاي تجديدنظر اين احكام بوسيله دادگاه نظامي تهران در 

ن حكم پنج  به تأييد رسيد و تقاضاي فرجام زرافشان به دادگاه عالي رد شد و بنابراي٢٠٠٢
گفته شده است كه پرونده عليه وي توسط پليس ايجاد شده . سال زندان وي تأييد شد

است و محكوميت وي با هدف متوقف كردن فعاليت وي به عنوان وكيل خانواده 
 . شكل گرفته است١٩٩٨روشنفكران به قتل رسيده توسط دستگاه اطالعات در سال 

ندان اوين بازداشت است و اجازه ديدن دهد كه زرافشان در ز گزارشات نشان مي
اين نگراني وجود د ارد . وكيل خود خانم شيرين عبادي در طول رويه كاري نداشته است

كه زرافشان بخاطر فعاليت خود به عنوان وكيل و مدافع حقوق بشر مورد هدف واقع شده 
 .است
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 ٢٤ در منتشر شده" هاي فراقضايي، فوري و خودسرانه گزارش گزارشگر اعدام

 E/CN.4/2004/7/Add.1به شماره سند ) ب(، تحت آيتم يازده ٢٠٠٤آوريل 

 جمهوري اسالمي ايران: ٢٣٣ الي ٢٢٥هاي  پاراگراف
 :هاي فوري  عرض حال

، گزارشگر ويژه بهمراه گزارشگر ويژه شكنجه عرض حال ٢٠٠٣ مه ١٩ در -٢٢٥
هاي  ت شده درباره اعدامفوري به دولت جمهوري اسالمي ايران درباره اطالعات درياف

 فوريه ٩فوري صورت گرفته و همچنين خطر بروز آن بعد از شورش در زندان اصفهان در 
. دو زنداني كشته شدند و ده نفر در شورش بشدت مجروح شدند.  ارسال كردند٢٠٠٣

شورشيان تقاضاي آزادي كساني را داشتند كه بخاطر مواد مخدر دستگير در سلول 
از آن تاريخ تعدادي از زندانياني اعدام شدند كه به مرگ محكوم . بردند انفرادي بسر مي

 سال زندان و جريمه براي مواد مخدر محكوم شده ١٥سيد محمد ميرصفيان به . نشده بودند
مقامات به خانواده او گفتند كه برادرش سيد عطا ناصر .  اعدام شد٢٠٠٣ مه ٤بود كه در 

رفت كه اين  بيم از اين مي. شود زندان بود اعدام ميميرصفيان كه بخاطر همان جرم در 
 .زندانيان در اين شرايط اعدام فوري شوند

، گزارشگر ويژه عرض حال فروي درباره وضعيت محمد ٢٠٠٣ مه ٢٦ در -٢٢٦
اسماعيل زاده كه حكم اعدامش توسط دادگاه عالي تأييد شده بود به دولت ايران ارسال 

در شيروان نزديكي . امي حزب دموكرات كردستان استزاده فعال و ح اسماعيل. كرد
او بشدت در هنگام بازداشت .  دستگير شد١٩٩٦ اوت ٨مهاباد در شمال غرب كشور در 

گزارش شده است . مجروح شده بود و پاي چپش بخاطر پيشگيري از درمان وي قطع شد
گزارشها . تكه وي شكنجه شده و در حين بازداشت در مهاباد با او بدرفتاري شده اس

جنگ مسلحانه عليه حكومت "دهند كه وي بخاطر اتهامات متعددي از جمله  نشان مي
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گشودن "، "مشاركت در قتل سه مقام محلي"، "عضويت در گروه غيرقانوني"، "اسالمي
و ساير مسائل امنيتي توسط شعبه يك دادگاه انقالب مهاباد " سازي هاي راه آتش به دستگاه

 تأييد حكم اعدام به اطالع وي رسيد و هر لحظه ٢٠٠٣ ژانويه ٩ر د. به مرگ محكوم شد
 .ممكن است اعدام شود

 گزارشگر ويژه بهمراه گزارشگر خشونت عليه زنان عرض ٢٠٠٣ سپتامبر ٣٠ در -٢٢٧
رجوع شود به . (حال فوري درباره وضعيت افسانه نوروزي به دولت ايران ارسال كرد

 :مكاتبات ارسال شده)  همين گزارشگزارش گزارشگر ويژه عليه زنان در
 به همراه گزارشگر ويژه شكنجه و آزادي عقيده و بيان ٢٠٠٣ ژوئيه ١٥ در -٢٢٨

اي   كه از ضربه٢٠٠٣ ژوئيه ١١عرض حالي به دولت ايران درباره مرگ زهرا كاظمي در 
ابعيت  ساله كه ت٥٤نگار  روزنامه. هنگام بازداشت آسيب ديده بود به دولت ايران ارسال شد

هاي شمالي تهران  برداري از دامنه  هنگام عكس٢٠٠٣ ژوئن ٢٣ايران و كانادا را داشت در 
بستگان وي تأييد . نگاري بازداشت شد در سفرش به تركمنستان در يك فعاليت روزنامه

شود خانواده  گفته مي. كنند كه وي بخاطر ضربه بازجويان به حالت كما فرو رفته بود مي
ها  آن. اند قي براي بررسي او بوسيله يك پزشك خارجي از وي داشتهوي تالش ناموف

از . همچنين بازداشت را خودسرانه خواندند و بر نبود درمان پزشكي كافي تأكيد كردند
 در حين بازداشت ٢٠٠٣ ژوئن ٢٦طرف ديگر مقامات ايران گفتند ناراحتي كاظمي در 

رئيس . عظم كه در آنجا آسيب ديد، منتقل شداهللا ا شروع شده و بالفاصله به بيمارستان بقيه
جمهور شخصاً دستور تحقيق درباره علل اتفاق مرگ وي و يافتن شخص مسئول را صادر 

 .كرده است
، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه شكنجه مكاتباتي ٢٠٠٣ ژوئيه ٢٩ در -٢٢٩

 .اند را در اين موارد به دولت ايران ارسال كرده
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 ساله از جمله نارمك تهران در ايرانشهر دستگير و در ٣٢مي، مردي  محسن رست-٢٣٠
باور .  اندكي بعد از آزادي فوت شد٢٠٠٢ نوامبر ١٧محل نامشخصي بازداشت شد و در 

رود كه وي شكنجه شده و توسط افراد وزارت اطالعات و امنيت به وي تزريق مرگبار  مي
كشور و پيوستن به گروه مجاهدين كساني كه همواره وي را متهم به ترك . شده است
كند كه علت مرگ تزريق سمي بوده است كه  گزارش پزشكي تأييد مي. اند كرده خلق مي

اند تا  خانواده وي توسط وزارت اطالعات تهديد شده. به كبد آسيب جدي رسانده است
 .در عموم درباره پرونده سخني نگويند

سابقاً .  در سنندج دستگير شد٢٠٠٢امبر  دس١١ ساله در ٤١اهللا تنهائيان،   حبيب-٢٣١
وي با . چهار بار دستگير و متهم به همكاري با  حزب دموكرات كردستان شده بود

بدن وي كه .  اعدام شد٢٠٠٢ دسامبر ١٥ها مواجه شد و در  بدرفتاري در حين بازداشت
 .اش گرديد عالمت شكنجه داشت چهار روز بعد تحويل خانواده

هاي محمد  اي به دولت ايران در زمينه ، گزارشگر ويژه نامه٢٠٠٣ اكتبر ٢٠ در -٢٣٢
سعادت فات، نادر ابراهيمي، علي خرسامه و داوود جعفري، چهار زنداني ايراني كه در 

 اعدام شدند، ٢٠٠٣ ژانويه ٣٠مألعام در نقاط مختلف اراك در غرب ايران در تاريخ 
 . ديدند و تجديدنظر آسيبآنها از نبود شفافت در طول محاكمه . ارسال نمود

ها  يكي از زندانيان در مقابل ورودي اصلي دانشگاه گزارش شده است كه اين اعدام
 .اند صورت گرفته است هاي اخير تظاهرات كرده به منظور ترساندن دانشجويان كه در ماه

 :مكاتب دريافتي
سانه  پرونده اف- مراجعه شود به گزارش گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان-٢٣٣
 نوروزي
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 خالصه مكاتبات با دولت، منتشر شده -گزارش حق آزادي عقيده و بيان

 E/CN.4/2004/62/Add.1 به شماره ٢٠٠٤ مارس ٢٦در 

 جمهوري اسالمي ايران: ٤٢٤ الي ٤٠٤هاي  پاراگراف
 :مكاتبات ارسالي

، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه شكنجه عرض ٢٠٠٣ آوريل ٢ در -٤٠٤
نگار  دانشجوي پزشكي، نويسنده و روزنامه) سياوش(ري درباره اميرعباس فخرآور حال فو

گزارش شده است كه وي به دادگاه انقالب . به دولت جمهوري اسالمي ايران ارسال كرد
براي تجديدنظر در حكم هشت سال زندان بخاطر ) ٢٠٠٣ مارس ١٨(در شمال تهران 

وقتي اميرعباس . ه بود، احضار شده استنوشتن كتابي كه نسبت به دولت انتقاد كرد
فخرآور در دادگاه حاضر شد، وكالي وي كه بيشتر وكالت او را به عهده داشتند، اجازه 

بعد از بحث با قاضي، گزارش شده است كه در محل دادگاه در مقابل . وكالت نيافتند
ل شده قاضي، مقامات دادگاه و پدر و مادرش كتك خورده است و به زندان قصر منتق

. ديدگي پا، وي احتياج جدي به مداوا دارد پس از ضرب و جرح دادگاه و آسيب. است
نگراني وجود دارد كه فخرآور پس از نامه سرگشاده مشتركش با دانشجوي زنداني ديگر 

 ٢٠٠٣ فوريه ٤در نامه مذكور كه در . احمد باطبي به مقامات مورد هدف قرار گرفته باشد
 .لت جمهوري اسالمي انتقاد شده بودنوشته شد، نسبت به دو

هاي  ، گزارشگر ويژه به همراه گروه كاري بازداشت٢٠٠٣ آوريل ١٠ در -٤٠٥
وي : خودسرانه، عرض حال فوري در ارتباط با منوچهر خلوصي به دولت ايران فرستاد

بنا به اطالعات دريافت .  بازداشت شد٢٠٠٣ مارس ٢٧يك بهائي بود كه در مشهد در 
 مجازات معلق وي را لغو و وي را ٢٠٠٢ دسامبر ٧ دادگاه انقالب مشهد در ١٣ه شده، شعب
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به چهار سال زندان كرده است تحت اين عنوان كه وي عضو جامعه بهائيت بوده و 
 .هاي بهائيش خالف امنيت داخلي كشور بوده است فعاليت

اي جامعه  وقتي بخاطر ديدار ساير اعض١٩٩٩ آقاي خلوصي اولين بار در ژوئن -٤٠٦
شش ). A/54/365 و E/CN.4/2000/35اسناد مربوط (بهائيت در بيرجند ديدار كرده بود 

روز بعد وي به زنداني در مشهد منتقل شد و در زندان انفرادي نگهداري شد و در طول 
رسد اتهامات وارده بخاطر بهايي بودنش به وي نسبت داده  بنظر مي. بازجويي كتك خورد

 ٣ انجام شد و در ١٩٩٩ سپتامبر ٨ و ٧ دادگاه مشهد در ٣وي در شعبه پرونده . اند شده
بنابر گزارشات بدست آمده، خلوصي اجازه ديدار با .  محكوم به مرگ شد٢٠٠٠فوريه 

.  روزه منع گرديد٢٠وكالي خود را نداشته است و تنها از تقاضاي تجديدنظر در دوران 
را به شعبه يك دادگاه انقالب ارائه كند اي  گزارش شده است همسرش موفق شد كه بيانيه

 از زندان آزاد شد ٢٠٠٠خلوصي بهار .  ديوانعالي فرستاده شد٣اي نيز براي شعبه  و نسخه
 .اش شد و يا موقعيت حكم صادره چه بود ولي معلوم نيست  چه عاملي باعث آزادي

مچنين ، گزارشگر ويژه بهمراه گزارشگر ويژه شكنجه و ه٢٠٠٣ ژوئيه ١٤ در -٤٠٧
هاي خودسرانه عرض حال فوري مشتركي درباره رضا عامري نسب و آرش  بازداشت

 بعد از كنفرانس خبري بازداشت ٢٠٠٣ ژوئيه ٩هاشمي رهبران دفتر تحكيم وحدت كه در 
آنان خواستار آزادي بيان، اصالحات سياسي و آزادي . اند به دولت ايران ارسال كرد شده

رود كه  بيم آن مي. به دستور دادستان كشور بازداشت شدندآنها . دانشجويان شده بودند
 .تحت خطر شكنجه و بدرفتاري قرار گيرند

هاي خودسرانه در  ك به گزارشگر شكنجه يا اعدام. ر:  پرونده زهرا كاظمي-٤٠٨
 همين گزارش

  همان-٤٠٩
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، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه شكنجه عرض ٢٠٠٣ ژوئيه ١٦ در -٤١٠
 ساله كه با فرزندش وحيد سازگارا ٤٨نگار  تركي درباره محسن سازگارا روزنامهحال مش

بر اساس .  در تهران بازداشت شدند به دولت ايران ارسال كرد٢٠٠٣ ژوئن ١٥در 
اما .  از اوين آزاد شد٢٠٠٣ ژوئيه ٩جديدترين اطالعات دريافت شده، وحيد سازگارا 

اش از ديدار با  وكال، پزشكان و خانواده. دبر پدرش هنوز در بازداشت نامشخص بسر مي
اند و بخاطر اعتصاب غذاي ده روزه پس از دستگيري  اش منع شده وي پس از دستگيري

هاي اخير دو عمل قلب انجام داده است و نياز  او در سال. برند در شرايط نامساعدي بسر مي
هاي ابراز شده است كه  بخاطر نامعلوم بودن بازداشت وي، نگراني. به مداواي منظم دارد

هايي نيز درباره عدم  نگراني. وي ممكن است در معرض شكنجه و بدرفتاري قرار گيرد
 .دسترسي به موقع و كافي وي به دارو نسبت به سالمت وي ابراز شده است

هاي  ، گزارشگر ويژه بهمراه رئيس گروه كاري بازداشت٢٠٠٣ ژوئيه ٢٢ در -٤١١
نگاران  شكنجه عرض حال فوري درباره تعدادي از روزنامهخودسرانه و گزارشگر ويژه 

اين افراد شامل تقي رحماني، . اند براي دولت فرستاد شد بازداشت شده ايراني كه گفته مي
رضا عليجاني، هدي صابر و امير طيراني بود كه توسط سپاه پاسداران انقالب نگهداري 

علي . كمترين خبري از آنها ندارند ٢٠٠٣ ژوئن ١٤خانواده و وكالي آنها از . شوند مي
 ژوئن بازداشت شد ١٦از زماني كه در " نداي اصالحات"اكرمي از روزنامه اصالح طلب 

 .ديده نشده است
 ژوئيه حسين باستاني، وحيد استادپور و سعيد رضوي ١٢ و ١٠ در روزهاي بين -٤١٢

د سعيد مرتضوي دادستان فقيه سردبير ياس نو و شهرام محمدي نيا سردبير هفته نامه وقت نز
سعيد رضوي فقيه، كه دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت نيز . تهران متهم و زنداني شدند

 روبروي دفتر اتحاديه غيردولتي ٢٠٠٣ ژوئيه ١٠باشد توسط نيروهاي امنيتي در  مي
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محمد نيا، متهم به . از آن زمان، مكان وي نامعلوم است. نگاران ايراني دستگير شد روزنامه
 .هاي موهن بود انتشار مقاالت و عكس

 گزارش شده است مهدي حبيبي عضو كميته مركزي انجمن اسالمي -٤١٣
 بازداشت و مكان وي نامشخص است ٢٠٠٣ ژوئيه ١١دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران، 

 )در زمان ارسال مكاتبات(
ل آسياي  در همين مكاتبه به اطالعاتي پيرامون ايرج جمشيدي، مدير مسئو-٤١٤

 به همراه همسرش ساقي باقرنيا بازداشت ٢٠٠٣ ژوئيه ٦وي در . اقتصادي ارجاع شده بود
 ٩شد،  ساقي باقرنيا با قيد ضمانت آزاد شد اما همسرش كه در اوين نگهداري مي. شده بود

" انتشار عليه حكومت"دو روزنامه نگار به اتهام .  به مكان نامعلومي منتقل شد٢٠٠٣ژوئيه 
. انتشار عكسي از مريم رجوي رهبر مجاهدين خلق در روزنامه بازداشت شدندپس از 

در . روزنامه به دستور دادستان كل تهران توقيف شد و خانه و دفتر جمشيدي تفتيش شدند
 .هاي اخير، جمشيدي بارها توسط پليس و دستگاه اطالعاتي احضار شده است سال

همراه گزارشگر ويژه شكنجه، عرض ، گزارشگر ويژه به ٢٠٠٣ سپتامبر ٤ در -٤١٥
 ٢٠٠٣ ژوئن ٢٠ك  به عرض حال .ر(حال مشتركي درباره محسن سازگارا، روزنامه نگار 

بنابر اطالعات . به دولت ايران فرستادند)  همين گزارش٤١٠گزارشگر شكنجه و پاراگراف 
 ٧١٧ از اوين پس از وديعه ٢٠٠٣ اوت ٢٥دريافت شده قرار بود كه سازگارا در تاريخ 

 ٢٠٠٣ ژوئن ١٥وي از . اش به دادگاه انقالب سپرد، آزاد شود هزار دالري كه خانواده
 .دستگير شد) تغييرات الزم در قانون اساسي(اي كه روي پايگاه اينترنتي خود  بخاطر مقاله

گزارش شده است كه در اول سپتامبر قوه قضائيه اعالم نموده كه سازگارا به اين 
دريافت شده وي .  عليه وي موجود است٢٠٠٢اي از سال  كه پروندهخاطر آزاد نشده است 

 . تواند راه برود و نياز به درمان ويژه قلبي دارد سختي مي ضعيف است و به
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ها همچنين  نگراني. رود بخاطر نامعلوم بودن وضعيت وي ، بيم شكنجه و بدرفتاري مي
 .ش ابراز شده استا درباره عدم دريافت داروي كافي با توجه به شرايط قلبي

، گزارشگر ويژه و گزارشگر ويژه شكنجه نامه ٢٠٠٣ سپتامبر ١٧ در تاريخ -٤١٦
. مشتركي درباره رضا عامري نسب و آرش هاشمي، رهبران دفتر تحكيم وحدت فرستادند

، پس از كنفرانس خبري در دانشگاه تهران كه در آن خواستار ٢٠٠٣ ژوئيه ٩اين دو نفر در 
بر اساس اطالعات . الحات سياسي و آزادي دانشجويان، بازداشت شدندآزادي بيان، اص

، والدين رضا اميري نسب خواستار ديدار با دادستان كل ٢٠٠٣ ژوئيه ٢٩دريافت شده در 
گزارش شده است كه در طول ديدار به آنها گفته شد . رشدند كه فرزندشان را آزاد كند

در . منتهي به صدور مجازات مرگ شودكه جرائمي كه وي انجام داده است ممكن است 
 ٤٨درباره آرش هاشمي، باور بر اين بود كه . آن زمان محل نگهداري وي هنوز نامعلوم بود

گزارشگران خواستار دريافت اطالعات درباره . ساعت بعد از دستگيري آزاد شده است
 .مكان و اتهامات وارده به آنان شدند

ويژه به همراه گزارشگر ويژه شكنجه و گروه ، گزارشگر ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٣ در -٤١٧
هاي خودسرانه عرض حال فوري درباره بهزاد زرين پور، دستيار سردبير آسيا و  بازداشت

 بعد از تفتيش منزلش توسط ٢٠٠٣ سپتامبر ٧وي در . سردبير قبلي ابرار اقتصادي فرستادند
رسال مكاتبه نامعلوم مكان زرين پور در هنگام ا. افراد لباس شخصي مسلح بازداشت شد

بخاطر نامعلوم بودن مكان، بيم شكنجه و . بود و همچنين اتهامات وارده نيز مشخص نبودند
 .رود بدرفتاري مي
، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر ويژه شكنجه و گروه ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٩ در -٤١٨
رباره هاي خودسرانه و گزارشگر ويژه استقالل قضات عرض حال مشتركي د بازداشت

بنا به اطالعات دريافت شده . مهدي سعيد عسگري، مازيار اصالني و علي خالقي فرستادند
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هايشان در تهران توسط سپاه پاسداران انقالب   در خانه٢٠٠٣ اوت ٩دو نفر اول در 
.  دستگير شد٢٠٠٣ سپتامبر ١خالقي هم توسط سپاه در خيابان و در تاريخ . بازداشت شدند

يري آنها با عضويتشان در حزب ملت ايران، يك گروه اپوزيسيون رسد دستگ بنظر مي
باور بر اين است كه سعيد عسگري و اصالني در اوين در بازداشت بسر . ارتباط دارد

بعداً گزارش شد كه از دسترسي به خانواده و . برند اما مكان آنها تأييد نشده است مي
هر سه نفر در . ي خالقي نامعلوم استمكان بازداشت عل. اند نماينده قانوني محروم شده
از آنجايي كه مكان بازداشت آنها نامعلوم است خطر . اند حين بازداشت شكنجه شده

 .شكنجه و بدرفتاري وجود دارد
ك به گزارش گزارشگر خشونت عليه زنان در همين گزارش، پرونده هفت .  ر-٤١٩

 زن در شيراز
 قضات و حقوقدانان در همين ك به گزارش گزارشگر ويژه استقالل.  ر-٤٢٠
  ناصر زرافشان-گزارش
هاي خودسرانه و   دسامبر، گزارشگر ويژه به همراه گزارشگر اعدام٨ در تاريخ -٤٢١

نماينده دبيركل در زمينه مدافعين حقوق بشر عرض حالي درباره شيرين عبادي، مدير 
 ارسال ٢٠٠٣بل انجمن حقوق كودك و مركز مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نو

، عبادي توسط شبه ٢٠٠٣ دسامبر ٣بنابراين گزارشات دريافت شده، در تاريخ . كردند
در حال ورود به اتاقي در دانشگاه الزهراء براي سخنراني ...ا نظاميان منتسب به حزب

اين مردان درب ورودي را . پيرامون حقوق زنان و حق حضانت مادر محكوم به مرگ شد
بنابر اطالعات بدست . عارهايي از قبيل مرگ بر شيرين عبادي سر دادندمسدود كردند و ش

هايي درباره به خطر افتادن جان و تماميت  آمده وي مجبور به پنهان شدن گرديد و نگراني
 .فيزيكي وي ابراز شده است
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 .مكاتبات دريافت شده
هاي  اسخمقامات پ) ٢٠٠٣ نوامبر ١١ الي ٣( در حين ديدار گزارشگر از ايران -٤٢٢

براي اطالعات بيشتر .  فراهم آوردند٢٠٠٠ذيل را براي برخي مكاتبات ارسال از سال 
 :رجوع كنيد به

E/CN.4/2001/64 Parsa. 164, 165, 166 & 168; E/CN.4/2002/75/Add.2 

Parsa.159, 161; E/CN.4/2003/67/Add.1, Parsa.276-280 & 283, 

Communications Sent on 2 & 10 April/ 14, 15, 16 & 22 July, 4, 17, 23 & 

29 September 2003 
 درباره مهدي سعيد عسگري، مازيار ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٩درباره نامه ارسال شده در ) الف

 ٢٠٠٣ اوت ٩اصالني و علي خالقي، دولت ايران اعالم كرد كه سعيد عسگري در 
. باشد ليه امنيت كشور ميبازداشت شده و متهم به عضويت در گروه غيرقانوني و فعاليت ع

مهرداد اصالني در تاريخ .  اكتبر متهم شده و توان پرداخت ضمانت نداشته است١٢وي در 
وي نيز ناتوان از پرداخت .  اوت با همان اتهامات بازداشت و در همان تاريخ متهم شد٢٠

بر متهم  اكت١٢ با اتهامات مشابه دستگير و در ٢٠٠٣آقاي خلقي اول سپتامبر . ضمانت بود
 .سه نفر منتظر رسيدن زمان محاكمه هستند. شد

 ٧ درباره بهزاد زرين پور دولت اعالم كرد وي در ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٣درباره نامه ) ب
و " روابط نامشروع"، "جرائم مالي" متهم به ٢٠٠٣ نوامبر ٧ دستگير و در ٢٠٠٣سپتامبر 

 نوامبر ٨رداخت وثيقه نبود در شده است با وجودي كه قادر به پ" اعتياد به مواد مخدر"
 . آزاد شد٢٠٠٣
 :، دولت به موارد زير پاسخ داد٢٠٠٣ ژوئيه ٢٢در رابطه با نام ) ج
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 ١٢٥

 ٢٠٠٣ ژوئيه ١٤ تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر و امير طيراني در -
 ٧آنها در . بازداشت و متهم به اخالل در نظم عمومي و تهديد براي امنيت كشور شدند

 .امير طيراني به قيد ضمانت آزاد شد.  متهم و منتظر دادگاه هستندنوامبر
 ٢٠٠٣ اوت ٥ علي اكرمي به جرم تهديد براي امنيت كشور دستگير و متهم شد و در -

 .مورد عفو قرار گرفت
 دستگير و متهم به تهديد براي ٢٠٠٣ ژوئيه ١٢ حسين باستاني و وحيد استادپور در -

سعيد . ژوئيه جهت تكميل تحقيقات به قيد ضمانت آزاد شدند ٢٠امنيت كشور شدند و در 
 ژوئيه دستگير و متهم به تهديد عليه امنيت كشور و اخالل در نظم ٢٠رضوي فقيه در 
وي در اواخر سپتامبر به قيد ضمانت و جهت تكميل تحقيقات آزاد . عمومي گرديد

 درباره شهرام محمدي نياز . اكتبر متهم شد١٢ ژوئيه دستگير و ١٢مهدي حبيبي در . گرديد
 .دولت اعالم كرد كه وي دستگير نشده است

اعمال "، "تبليغ عليه حكومت" دستگير و متهم به ٢٠٠٣ ژوئيه ٦ ايرج جمشيدي در -
. برد وي هنوز در بازداشت بسر مي. گرديد" تهديد عليه امنيت كشور"، "غيراخالقي

نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام به نفع همسرش ساقي باقرنيا همان روز دستگير و متهم به 
 ژوئيه به قيد ضمانت آزاد شد و تحقيقات هنوز ٧وي در . هاي تروريست گرديد گروه

 .ادامه دارد
 درباره رضا اميري نسب و آرش ٢٠٠٣ سپتامبر ١٧ ژوئيه و ١٤هاي   درباره نامه-

ير شدند و متهم  دستگ٢٠٠٣ ژوئيه ٩ و ١٠دولت اعالم كرد كه آنان در ) احمدي(هاشمي 
احمدي و عامري به قيد ضمانت . به اخالل در نظم عمومي و تهديد براي امنيت ملي شدند

 . ژوئيه و اواخر اوت آزاد شدند٢٠در 
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 ١٢٦

 ٢٠٠٣ مه ٨ دولت پاسخ داد كه محسن ميردامادي در ٢٠٠٢ مه ١٥ در ارتباط با نامه -
مي و تشويش افكار عمومي به بخاطر توهين به نظام، نشر اكاذيب، توهين به مقدسات اسال

 سال از فعاليت مطبوعاتي محروم و به پرداخت دو ٤وي براي . شش ماه زندان محكوم شد
.  ماه توقيف شد٤روزنامه نوروز هم براي . محكوم شد)  دالر١١٤٩(ميليون ريال 

 .باشد ميردامادي تقاضاي تجديدنظر كرده است و تا معلوم شدن نتيجه آزاد مي
 درباره محمد علي دادخواه، دولت ايران گرفت كه ٢٠٠٢ ژانويه ٣١نامه  در پاسخ -

وي با شكايت شاكي خصوصي به پنج ماه زندان و ده سال ممنوعيت از فعاليت حقوقي به 
مجازات زندان در . محكوم شده است" تشويش اذهان عمومي"و " نشر اكاذيب"خاطر 

 آزاد ٢٠٠٣وي در مه . عاليت لغو شدمرحله تجديدنظر ناپديده شد ولي ممنوعيت وي از ف
 .شد

، دولت اعالم كرد كه عمادالدين باقي ٢٠٠٣ سپتامبر ٥٢ در نهايت، در ارتباط با نامه -
به جرم توهين به مقدسات اسالم و نشر اكاذيب بر اساس شكايت شاكي خصوصي به سه 

 .سال زندان محكوم شده و دو سال و نيم بعد آزاد شده است
هايي درباره لطيف صفري   دولت پاسخ٢٠٠٠ آوريل ٢٦ا توجه به نامه  در نهايت، ب-
دولت اعالم كرد كه او به دو سال زندان، يك ماه و يك روز زندان براي توهين . ارائه داد

به مقدسات اسالم، توهين به نمايندگان مجلس، توهين به فرمانده نيروهاي مسلح، تهديد 
 . آزاد شد٢٠٠١وي در پايان اوت . دها محكوم ش نظم عمومي تشويق ناآرامي

 :مشاهدات
كند و منتظر پاسخ مكاتبات  ها تشكر مي  گزارشگر ويژه از دولت بخاطر پاسخ-٤٢٣

هايي كه از سال  گزارشگر از دريافت پاسخ نامه. باشد  مي٢٠٠٣ دسامبر ٨ و ٥ نوامبر، ٢٩
سخي تاكنون دريافت اند و در سفر ايشان به دولت منتقل شده و هيچ پا  ارسال شده٢٠٠٣
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 ٢٣، ٢٠٠١ سپتامبر ١٨ ژانويه و ٢٤، ٢٠٠٠ آوريل ٢٦ نوامبر و ١٦. (كند نشده قدرداني مي
 )٢٠٠٣ آوريل ١٠ و ٢ و ٢٠٠٢ اكتبر ١٦ مه و ١٠ و ٧آوريل، 

 :ديدار
 از جمهوري اسالمي ٢٠٠٣ نوامبر ١١ الي ٣ با دعوت دولت، گزارشگر ويژه از -٤٢٤

 به E/CN.4/2004/62/Add.2أموريت ايشان به شماره گزارش م. ايران ديدن كرد
 .شود كميسيون  حقوق بشر و اجالس شصتم ارائه مي
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 ١٢٨

 : هاي كتبي صادر شده انعكاس وضعيت حقوق بشر در برخي بيانيه

 تحت آيتم شش به شماره  Transnational Radical Party (TRP) بيانيه كتبي -١

E/CN.4/2004/NGO/191 

بيانيه سازمان مذكور از مجازات مرگ تحت قوانين شريعت براي در بخشي از اين 
 اعالم كرده است كه به TRP. بازان در ايران و عربستان ابراز نگراني شده است همجنس

اين اصل اعتقاد دارد كه بدون وجود قرباني، جرحي وجود ندارد و بنابراين از اين دو 
 لغو كند و در گفتگويي باز، در بازان را كشور خواسته است كه مجازات مرگ همجنس

 .گرايان وارد شوند ها و دو جنس بازان، دو جنسي زمينه ماهيت تبعيض وارده عليه همجنس
 

 تحت آيتم نه به (FIDH)المللي جوامع حقوق بشر   بيانيه كتبي فدراسيون بين-٢

 E/CN.4/2004/NGO/164شماره 

 و نگراني خود را از وضعيت  كالً به مسائل ايران پرداخته استFIDHدر اين سند 
 :حقوق بشر در ايران تحت اين موارد اعالم نموده است

در اين باره به رواج : مجازات مرگ و ساير رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز) الف
. هاي عقيدتي و كودكان اشاره شده است گسترده مجازات اعدام براي تخلفاتي چون جرم

الء عام، دار زدن، سازمان مذكور اعالم كرده است كه بنا به با اشاره به سنگسار، اعدام در م
 .المللي اعدام بايد حداقل زجر رواني و فيزيكي را بهمراه داشته باشد قواعد بين

اين سازمان اعالم داشته است كه كنوانسيون منع شكنجه توسط شوراي نگهبان رد 
 .شوند يهاي بدني و شكنجه بصورت گسترده انجام م شده است و مجازات

با استقبال از تأسيس دوباره دادستاني سازمان مذكور از : حق دادرسي عادالنه) ب
نگاران و  انتصاب مرتضوي به عنوان دادستان كل تهران كه سابقه جدي برخورد با روزنامه
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 او را در ٩٠كسي كه كميسيون اصل . (روشنفكران را داشته است ابراز نگراني كرده است
در اين بند همچنين با استناد به گزارش گزارشگر ويژه ) ول دانسته استپرونده كاظمي مسئ

 .نسبت به وضعيت ناصر زرافشان نگراني شده است
اين سازمان، ايران را ناقض آزادي بيان دانسته و به زنداني : آزادي بيان و عقيده) ج

باس از جمله ايرج جمشيدي، ع. نگاران اشاره كرده است شدن روشنفكران و روزنامه
عبدي، عليرضا جباري، بهزاد زرين پور، سيامك پورزند، رضا عليجاني، تقي رحمراني، 

 .هدي رضا زاده صابر، عليرضا احمدي، اكبر گنجي، يوسفي، اشكوري و حسين قاضيان
همچنين با اشاره به حوادث كوي دانشگاه از باقي ماندن در زندان اين افراد ياد شده 

 .حمدي و اكبر محمدياحمد باطبي، منوچهر م: است
 حزب اهللا تظاهركنندگان طرفدار اصالحات دموكراتيك را سركوب ٢٠٠٣در ژوئن 

ها نفر قاضي، حداقل يك نفر كشته و صدها تن زخمي شدند كه برخي بدون  كرد و ده
 .برند معلوم شدن هويت هنوز در بازداشت بسر مي

 .گهبان نقض شده استآزادي انتخاباتي هم در رد صالحيت گسترده توسط شوراي ن
 :هاي قومي و مذهبي اقليت) د

در قانون . تبعيض عليه مسيحيان و بهائيان و گاهي اهل سنت در ايران رواج دارد
 .اساسي، قوانين كيفري و مدني بشدت براي غيرمسلمانان تبعيض قائل شده است
نها بخاطر آ. اند جامعه بهايي كه بزرگترين اقليت در ايران است رسماً شناسايي نشده

هاي مذهبي،  هايي چون تحصيل، اموال و ساختمان شان با تبعيض در زمينه عقايد مذهبي
 .زنداني و محدوديت در آزادي مواجه هستند
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عليرغم برسميت شناختن مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان در قانون اساسي آنها نيز در 
ل مذهبشان بشدت در عمل شوند و حق اعما هايي مثل اشتغال با تبعيض مواجه مي زمينه

 .شود توسط مقامات نقض مي
 حقوق زنان) ه

قانون مدني و قانون مجازات . زنان در عمل و در قانون با تبعيض سيستماتيك مواجهند
 .شامل مواردي از نابرابري زنان و مردان است

پس از طالق، زن حق  حضانت . تنها قدم مثبت، حق حضانت براي مادران بوده است
و پسران را تا سن هفت سالگي خواهد داشت و پس از آن قاضي براي حضانت دختران 

 .توانست پسرش را تا دو سالگي نگهداري كند قبالً، زن مي. گيرد تصميم مي
 .تصويب كنوانسيون نيز توسط شوراي نگهبان متوقف شده است

 :ها توصيه
  صدور قطعنامه و انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران-١
 هاي حقوق بشر توسط ايران هاي مكانيزم جراي توصيه ا-٢
  آزادي زندانيان سياسي-٣
  اختصاص مجازات اعدام به جرائم سنگين-٤
  تصويب پروتكل دوم ميثاق حقوق مدني و سياسي -٥
هايي كه منجر به شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز و غيرانساني و   لغو مجازات-٦
 .شوند رحمانه مي بي

 آميز نسبت به زنان نين تبعيض تغيير قوا-٧
 ها  پايان دادن تبعيض اقليت-٨
  تعليق قاضي مرتضوي- اصالح دادگستري به منظور تحقق حق دادرسي عادالنه-٩
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  تصويب بدون شرط كنوانسيون رفع اشكال تبعيض از زنان-١٠
 اي در زمينه دو ميثاق هاي دوره  ارائه گزارش-١١
  تضمين سالمت انتخابات عمومي-١٢
  پذيرش مسائل مطرح شده توسط گزارشگران ويژه-١٣
 

به ) نابردباري مذهبي(تحت آيتم يازده " جامعه مردم تهديد شده" بيانيه كتبي -٣

 E/CN.4/2004/NGO/72: شماره سند

 :در بخشي از اين بيانيه به مسائل ايران اشاره شده است
 :ايران

 .جمعيت ايران مسلمانان شيعه و سني هستند% ٩٩
آنها . ت غيرمسلمان كشور بهائيان هستند كه حدود سيصد هزار نفر جمعيت دارنداقلي

بر طبق قانون تقريباً هيچ حقي ندارند و در زندگي روزمره خود با تبعيض، انكار حق 
 .مالكيت و دسترسي به دانشگاه، محدوديت شغلي و اعمال مذهبي مواجهند

شوند و  نابراين زنان به فحشا متهم ميازدواج بهائيان در قانون شناسايي نشده است و ب
 .گردند كودكان غيرمشروع و محروم از ارث تلقي مي

عالوه بر تبعيض، بهائيان در ايران بيست سال است كه تحت شديدترين فشارها قرار 
قانون اساسي به مسيحيان و يهوديان را به . اند  صدها تن كشته شده١٩٧٩از سال . دارند

دهد  كند و به آنها اجازه فعاليت مذهبي بدون دخالت مي اسايي ميعنوان اقليت مذهبي شن
توانند مشاغل نظامي داشته  نمي. هاي نمايندگي آزاد نيستند اما آنها نيز در انتخابات بدنه

 .باشند و در حقوق مالكيت، شغل و تحصيالت با موانعي روبرو هستند
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 ه شماره  تحت آيتم نه بBaha'i International بيانيه كتبي -٤
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 ١٣٣

در اين بيانيه سازمان مذكور به جديدترين اخبار پيرامون وضعيت بهاييان پرداخته 
هاي كوتاه مدت و تبعيض، مشكالت اشتغال، توقف  در اين بيانيه به بازداشت. است
هاي آموزشي خصوصي و تأسيس اماكن بهايي  هاي اقتصادي، مزاحمت در برنامه فعاليت
 .ه شده استاشار

از جمله قطعنامه : اند المللي اين واقعيات را پذيرفته هاي بين  سازمان٢٠٠٣در سال 
 و گزارش ساالنه (CERD)دسامبر مجمع عمومي، اعالم نظر كميته رفع تبعيض نژادي 

 (ILO)سازمان جهان كار 
ينه هاي كوتاهي برداشته شده است كه برداشتن گز المللي قدم در نتيجه فشارهاي بين

 .نام دانشگاه از اين موارد است مذهب از فرم ثبت
اند و همواره به آنها وعده  بهائيان از انقالب ايران تحت تبعيض و خشونت واقع شده

جامعه . شوند داده شده كه در صورتي كه دين خود را تغيير دهند از پيگرد معاف مي
ريان مخالفي وابستگي به هيچ دولتي، مذهبي و ج. بهائيت تهديد براي حكومت ندارد

هاي سياسي و  يكي از اصول بهائيت پيروي از حكومت و پرهيز از درگيري. ندارد
ها برايشان  هدف آنها بدست آوردن حقوقي است كه در ميثاق. آميز است خشونت

 نفر ناپديد ١١اند و   بهايي كشته شده٢٠٠، بيش از ١٩٧٩در سال . شناسايي شده است
، سه ٢٠٠٤تا فوريه .  گزارش شده است١٩٩٨ اعدام شده در ژوئيه آخرين بهايي. اند شده

هاي كوتاه  مقامات ايران امروزه از بازداشت. اند بهايي بخاطر عقايدشان بازداشت شده
، اطالعاتي مبني بر بازداشت ٢٠٠٣در سال . اند مدت براي فشار به بهائيان استفاده كرده

 جامعه بهاييت از حق اجتماعات آزاد و ١٩٨٣ل از سا. خودسرانه بهائيان دريافت شده است
هاي  بهائيان ايران در گروه. اند قانوني براي تعيين نهادهاي دموكراتيك خود منع شده
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. كنند ها براي كودكانشان كالس آموزشي برگزار مي كنند و در خانه كوچك عبادت مي
 .شوند هاي خصوصي هنوز مورد مزاحمت واقع مي آيي اين گردهم
آنان . اند ل كامل بهائيان از تحصيالت باالي رسمي در ايران محروم شدهيك نس

 نيروهاي اطالعاتي به موسسه ١٩٩٨ ايجاد كردند اما در سال ١٩٨٧برنامه خود را در 
را ضبط ... آموزش عالي بهايي، حمله كردند و افراد را بازداشت و كتب و كاغذها و 

 دولت قيد مذهب را از فرم ورود به دانشگاه المللي باعث شده است كه فشار بين. كردند
 .آيد حذف كند كه بايد ديد در عمل چه تغييري بوجود مي

 مصادره شده است و بازگردانده ١٩٧٩اموال، اماكن مقدس، مراكز اداري بهائيان از 
در سال . اموال خصوصي بهائيان هم تحت حمله قرار دارد. اند نشده و بسياري نابود شده

هاي خود در ادارات دولتي و موسسات آموزشي بركنار شدند  ار بهايي از شغل ده هز١٩٨٠
 .گيرد و حقوق بازنشستگي به آنها تعلق نمي

. ازدواج و تولد و طالق بهائيان به رسميت شناخته نشده است و از حق ارث محرومند
اي  ه مقالهاز جمل. هاي عمومي دولتي تنفر و توهين نسبت به بهائيان رواج دارد در روزنامه

 .چاپ شد" جام جم" در ٢٠٠٣كه در اوت 
در انتهاي بيانيه آمده است كه بهائيان ايران سرزمين خود را دوست دارند و عليرغم 

اند و تنها خواهان حقوقي هستند كه به شهروندان  هاي كه در رژيم اخير كشيده همه سختي
ن بخش ارزشمندي از جامعه اند كه به عنوا گيرد و چشم به روزي دوخته ايران تعلق مي

 .ايراني پذيرفته و مورد احترام باشند



   --------------------------------------------گزارشي از اجالس شصتم كميسيون حقوق بشر 

 ١٣٥

 تحت ”The World Union for Progressive Judaism (WUPJ)“ بيانيه كتبي -٥

 :E/CN.4/2004/NGO/87 به شماره سند ١٨و ) ب (١٤، )ب (١١آيتم 

 اعتراض در اين بيانيه نسبت به ناپديدشدگي اين افراد در حين حركت به مرز پاكستان
 ١٠اين افراد همگي بهودي هستند و حدود . كرد و خواستار روشن شدن وضعيت آنان شد

 :اند سال است كه ناپديد شده
 ساله بوده، در شهري نزديك مرز پاكستان ١٥هنگام ناپديدشدگي :  بابك تهراني-١

 .ناپديد شده است
 .ديد شده استنيك خود، زاهدان، به همراه بابك تهراني ناپ) شهين( شاهين -٢
 . ساله بود بازداشت شده است٢٠ در حاليكه ١٩٩٤در سال :  بهزاد ساالري-٣
 بازداشت به همراه ساالري:  فرهاد عزتي-٤
  ناپديد شد-١٩٧٢متولد :  اميد سلوكي-٥
  ساله، ناپديد شد٤٥اكنون :  همايون باالزاده-٦
  روبن بن ماتزليا با اميد سلوكي ناپديد شد-٧
 بن ماتزليا با اميد سلوكي ناپديد شد آبراهام -٨
 قهرماني، متولد كرمانشاه ناپديد شد) كورش( سيروس -٩
  همراه با سيروس ناپديد شكنجه- آبراهام قهرماني-١٠
  نوراهللا ربيعي زاده-١١
١٢- Yitzhak Hasis Khoram-Abad 

 ٢٠٠٠در سال " محاكمه شيراز"نكته ديگري كه در اين بيانيه بدان اشاره شده است 
 .بود كه بصورت جدي به آن انتقاد شده است


