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تحرك عاجل
خطر اإلعدام الوشيك ما زال يهدد أحد الجناة األحداث
ال يزال ساالر شادي زادي ،وهو من الجناة األحداث ،عرض ًة لخطر اإلعدام الوشيك ،بعد إدانته بتهمة القتل العمد.
وهو محتجز حالياً رهن الحبس االنفرادي في سجن الكان بمدينة رشت شمالي إيران.

لم ُينفذ حكم اإلعاام ف ساالر شادي زادي ،وهو من الجناة األحااث ،يوم  01أغسطس/آب  5102حسبما كان مقر ًار.
وكان تنفيذ اإلعاام قا حاا له أوالً يوم  0أغسطس/آب ،ولكنه أ ِّ
ُجل إلى يوم  01أغسطس/آب .وال يزال ساالر شااي
ُ

زااي عرض ًة لإلعاام الوشيك ،بالرغم من عام تحايا موعا جايا للتنفيذ .وقا تقام محاموه بطلب إلجراء مراجعة
قضائية جاياة للقضية أمام المحكمة العليا.

ووجهت له تهمة قتل أحا أصاقائه عناما كان عمره 02
وقا ُقبض على ساالر شااي زااي ف فبراير/شباط ُ ،5112
عام ًا .ولم ُيسمح له باالستعانة بمحا ٍم خالل مرحلة التحقيق ،ولم ُيسمح له بتوكيل محا ٍم إال لاى إحالة قضيته للمحكمة.

ويقول ساالر شااي زااي إنه تعرض أيض ًا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خالل مرحلة التحقيق .وقا ُحكم
عليه باإلعاام أول األمر ف ايسمبر/كانون األول  ،5112بموجب مباأ "القصاص" اإلسالم  ،وصار الحكم من

الاائرة  00من محكمة االستئناف الجنائية ف محافظة غيالن ،وه المحكمة االبتاائية الت نظرت القضية .وقا أيات
الاائرة  72من المحكمة العليا ذلك الحكم بعا ثالثة أشهر ف وقت الحق من عام .5112

وف عام  ،5107قام ساالر شااي زااي التماساً إلجراء مراجعة قضائية لقضيته ،استناااً إلى مااة جاياة ف قانون
الم َّ
عال ،الذي أُقر كقانون ف مايو/أيار  .5107وقبلت الاائرة  07من المحكمة العليا اإليرانية طلب
العقوبات اإليران ُ
المراجعة القضائية ،وأعاات القضية إلى المحكمة االبتاائية لفحص ماى أهلية ساالر شااي زااي وقت وقوع الجريمة.

وأحلت المحكمة ساالر شااي زااي باورها إلى هيئة الطب الشرع اإليرانية لفحص حالته النفسية .وخلصت الهيئة إلى
"عام وجوا أالة تثبت أن ساالر شااي زااي كان مختالً عقلي ًا وقت وقوع الجريمة ،إال إنه من المستحيل فحص نموه

العقل

بعا سبع سنوات من الواقعة" .واستناااً إلى هذه النتيجة ،أيات الاائرة  07من المحكمة العليا حكم اإلعاام

األصل .

ُيرجى كتابة مناشدات فو ًار باللغة الفارسية أو اإلنجليزية أو اإلسبانية أو الفرنسية أو بلغة بلدك ،تتضمن النقاط
التالية:
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حث السلطات اإليرانية على أن توقف فو ًار إعاام ساالر شااي زااي ،وأن تضمن إلغاء حكم اإلعاام الصاار

ضاه ،واعااة محاكمته على نحو يتماشى مع المعايير الاولية للمحاكمة العاالة واون اللجوء إلى عقوبة اإلعاام؛


تذكير السلطات بأن إيران قا َّ
صاقت على "العها الاول

الخاص بالحقوق المانية والسياسية" وعلى "اتفاقية

حقوق الطفل" ،وهما يحظران بشكل صارم تطبيق عقوبة اإلعاام على الجرائم الت ارتكبها شخص وهو اون الثامنة
عشرة من العمر؛


مطالبة السلطات بالتحقيق ف

االاعاءات القائلة إن ساالر شااي زااي قا تعرض للتعذيب أو غيره من

ضروب المعاملة السيئة ،وتقايم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العاالة.
ويرجى إرسال المناشدات قبل يوم  6أكتوبر/تشرين األول  5102إلى كل من:
ُ
المرشا األعلى لجمهورية إيران اإلسالمية
سماحة المرشا األعلى /آية هللا عل خامنئ

مكتب المرشا األعلى

شارع الجمهورية اإلسالمية
نهاية شارع الشهيا كشفار اوست

طهران ،جمهورية إيران اإلسالمية

البريا اإللكترون  :من خالل الموقع ( )http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=suggest
تويتر( @khamenei_ir :باللغة اإلنجليزية)
( @khamenei_esباللغة اإلسبانية)

رئيس السلطة القضائية
سماحة /آية هللا صااق الريجان

مكتب العالقات العامة

رقم  4نهاية شارع عزيزي رقم 0
مقابل تقاطع باستير

شارع وال العصر

طهران ،جمهورية إيران اإلسالمية
(تُكتب ف خانة العنوان عبارة "عناية آية هللا صااق الريجان ")

معلومات إضافية عن التحرك العاجل رقمUA 165/15 :

رقم الوثيقة MDE 13/2324/2015 :إيران

التاريخ  52أغسطس/آب 5102

وترسل نسخ من المناشدات إلى:
ُ
رئيس جمهورية إيران اإلسالمية
فخامة الرئيس /حسن روحان
رئاسة الجمهورية

شارع باستير ،مياان باستير
طهران ،جمهورية إيران اإلسالمية
البريا اإللكترون media@rouhani.ir :

تويتر( @HassanRouhani :باإلنجليزية) ( @Rouhani_irبالفارسية)
ويرجى إاراج العناوين
كما ُيرجى إرسال نسخ من المناشاات إلى الممثلين الابلوماسيين المعتماين لاى بلاكُ .
الابلوماسية المحلية الواراة أاناه على النحو التال :
وُيرجى مراجعة األمانة الاولية ،أو فرع المنظمة ف بلاك ،ف حالة إرسال المناشاات بعا الموعا المحاا.
هذا هو التحرك الثان للتحرك العاجل رقم  .UA 165/15لمزيا من المعلومات ،انظر:
www.amnesty.org/en/documents/mde13/2209/2015/en/
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تحرك عاجل
خطر اإلعدام الوشيك ما زال يهدد أحد الجناة األحداث
معلومات إضافية

ُقبض على ساالر شااي زااي ف

فبراير/شباط  ،5112بعا العثور على جثة صايقه ف

حايقة تنتم

إلى عائلة

ووجهت إلى ساالر شااي زااي تهمة طعن المجن عليه ف الرقبة مما أواى بحياته .وليس من
ساالر شااي زاايُ .
الواضح لمنظمة العفو الاولية مالبسات الجريمة.
ويذكر أن إيران ،باعتبارها اولة طرفاً ف "اتفاقية حقوق الطفل"ُ ،ملزمة بأن تكفل أن يكون تعريف الطفل ف جميع
ُ
تشريعاتها هو الشخص الذي يقل عمره عن  02سنة ،وأن تلتزم بأحكام "اتفاقية الطفل" ف القانون والممارسة العملية.

تحمل المسؤولية الجنائية الكاملة،
للرشا و ُّ
وتنص "اتفاقية حقوق الطفل" على أن سن الثامنة عشرة ه السن القياسية ُ
الانيا للمسؤولية الجنائية ،وه السن الت ال يجوز
اون أي تمييز بين البنين والبنات .ويختلف هذا األمر عن السن ُ
الانيا للمسؤولية الجنائية بين اول العالم،
اونها القبض على الطفل أو اتهامه بأية جريمة على اإلطالق .وتتباين السن ُ
إال إن "لجنة حقوق الطفل" ذكرت ف الفقرة  75من تعليقها العام رقم  01على االتفاقية أن "اللجنة ترى ف تحايا السن

تشجع الاول األطراف على رفع مستوياتها
الانيا للسمؤولية الجنائية اون  05سنة على أنه أمر غير مقبول اولياً .لذا َّ
ُ
الانيا المطلقة وأن ترفعها إلى مستوى
الانيا للمسؤولية الجنائية إلى سن  05سنة بوصفها السن ُ
المتانية المتعلقة بالسن ُ
أعلى".

وال تزال سن المسؤولية الجنائية المعتماة ف إيران ه تسع سنوات قمرية للفتيات و 02سنة قمرية للفتيان .واذا كان
الطفل قا تجاوز هذه السن ،يُعامل معاملة البالغ من حيث اإلاانة والحكم ،وذلك ف القضايا الت تنطوي على تطبيق
الم َّ
عال ف عام ُ ،5107منح
الحاوا حسب الشريعة اإلسالمية ،وف قضايا القصاص .ولكن منذ إقرار قانون العقوبات ُ

القضاة سلطة تقايرية لع ام إصاار حكم باإلعاام على الجان الحاث إذا ما ثبت لهم أن الجان لم يكن يع طبيعة
ورشاه".
الجريمة أو عواقبها ،أو إذا كان هناك شك ف "نموه العقل ُ

وخالل الفترة من مايو/أيار  5107إلى يناير/كانون الثان  ،5102قبلت بعض اوائر المحكمة العليا اإليرانية طلبات

الم َّ
عال ،ومن ثم أعاات القضايا
عاا من الجناة األحااث إلجراء مراجعة قضائية لقضاياهم استنااًا إلى قانون العقوبات ُ
إلى المحكمة االبتاائية إلعااة المحاكمة .إال إن بعض الاوائر األخرى ف المحكمة العليا رفضت قبول الرأي القائل بأن
الم َّ
عال يوفر أساساً صالحاً للمراجعة القضائية أو إعااة المحاكمة .وكان من شأن هذا التضارب ف
قانون العقوبات ُ
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االجتهاا الفقه القضائ أن يافع بعض المحامين ف عام  5104إلى التقام بطلب إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا

من أجل إصاار "حكم استرشااي" .وف  5ايسمبر/كانون األول  ،5104قضت الهيئة العامة بأن جميع السجناء على
ذمة أحكام باإلعاام بسبب جرائم ارتكبوها وهم اون سن الثامنة عشرة يحق لهم طلب إجراء مراجعة قضائية لقضاياهم

واعااة نظر هذه القضايا على ضوء "نموهم العقل " وقت وقوع الجرائم الت أُاينوا بارتكابها.

وتجار اإلشارة إلى أن "لجنة حقوق الطفل" ،التابعة لألمم المتحاة والت تراقب تنفيذ "اتفاقية حقوق الطفل" ،قا طلبت
من إيران إبالغ اللجنة ،ف

موعا أقصاه أكتوبر/تشرين األول  ،5102بنتائج المراجعة القضائية لقضايا السجناء

المحكوم عليهم باإلعاام بسبب جرائم ارتكبوها وهم اون سن الثامنة عشرة ،وذلك استناااً إلى "الحكم االسترشااي"
الصاار عن المحكمة العليا ف عام .5104

ويعتقا أن ما ال يقل عن  52من الجناة األحااث قا أُعاموا ف إيران خالل الفترة من عام  5112إلى عام ،5104
ُ
ويعتقا أن هناك ما ال يقل عن  061من الجناة األحااث محتجزون على ذمة أحكام باإلعاام.
ُ
االسم :ساالر شااي زااي
النوع :ذكر
معلومات إضافية عن التحرك العاجل رقمUA 165/15 :

رقم الوثيقة MDE 13/2324/2015 :إيران

التاريخ  52أغسطس/آب 5102

