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للحق   صادمة ملوجز كيف يرتكب املسؤولون اإليرانيون انتهاكات  ا البحثي هذا التقريريوثق 

يف الحياة من خالل حرمان السجناء املرىض عمداً من الرعاية الصحية املنقذة للحياة ورفض  

  التقرير املوجزل ص  يف و .  هاوضمان املساءلة عن الوفيات غري القانونية يف الحجزيف التحقيق  

محافظة يف   18سجناً يف   30نساء يف الحجز يف   4رجالً و  92الظروف املحيطة بوفاة 

 .2010أنحاء إيران منذ عام  مختلف 

الغالف:   من صورة  مأخوذة  ثابتة  صورة 
إيفين   سجن  من  تسريبها  تم  للمراقبة  لقطات 

أغسطس  في  تُظهر  2021  آب/بطهران   .
ال يتحّركالصورة سجي رك دون مساعدة  تُ   ناً 

مكان  في  الحراس  يقف  بينما  األرض  على 
اللقطات   وأظهرت  محنته.  متجاهلين  قريب 
الضعيف   السجين  الصورة  هذه  سبقت  التي 

عليه في فناء السجن.  بشكل واضح وهو يغمى  
يهمله الحراس في البداية ثم يجرونه شبه واع  

وصعود السجن  عبر  األرض،  علىعلى   ًا 
الموظفين   من  العديد  شوهد  كما  السلم. 
مرورهم   أثناء  المريض  الرجل  يتجاهلون 

 .بجانبه
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 لخص التنفيذيامل .1

 

الضرورية، ورفض   صحيةبتعمُّد حرمان السجناء المرضى من الرعاية الترتكب السلطات اإليرانية انتهاكات صادمة للحق في الحياة،  

في حاالت  بصورة طارئة إجراء تحقيقات بخصوص الوفيات في الحجز. ومن أشكال القسوة القاتلة هذه منع أو تأخير نقل سجناء

إلى تدهور المشاكل الصحية،  الكافية طوال مدة سجنهم، مما يؤدي  صحيةحرجة للمستشفيات، وحرمان السجناء من الرعاية ال

 وُيلحق بالسجناء المرضى مزيداً من األلم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفياتٍ كان يمكن تجنبها. 

وتنبع هذه االنتهاكات للحق في الحياة من ثقافٍة راسخٍة في السجون اإليرانية ال تكترُث كثيراً بُحرمة الحياة اإلنسانية وبالكرامة  
ة للسجناء، وتُسه ِّل حدوثها الصالحياُت الممنوحة لمسؤولي السجون بال حسيب وال رقيب، وسط مناخٍ من اإلفالت من  المتأصل

العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة واالنتهاكات األخرى ضد السجناء. وفي حالة السجناء المحتجزين ألسباب  
الوصول  ستخلصتها منظمة العفو الدولية على مدى زمني طويل أن الحرمان المتعمَّد من  ذات دوافع سياسية، تُظهر النتائج التي ا

عمالً متعمداً من أعمال  هالسجناء وعائالتهم وكذلك المجتمع المدني األوسع باعتبارعيشه أيضاً الكافية ي طبيةالرعاية ال إلى

 أو التعجيل به.  هالكهمضتهم، أو حتى التسبب في على معار ، أو معاقبتهميهم المقاومة لديهدف إلى كسر روح  ،القسوة 

في قوانين تنظيم السجون في إيران، والتي   للغاية عدم االحترام ألرواح السجناء وسالمتهم هو أمٌر تعكسه وتُسه ِّله البنود المعيبة

في المهارات في عيادات   في العاملين وعن فجوات كبيرةوانعدام التأهيل  أسفرت، فيما أسفرت، عن مستويات بالغة من القصور 
هذه القوانين مديري السجون ومسؤولي االدعاء صالحية تجاهل المشورة الطبية أو نقضها واتخاذ    تالسجون اإليرانية. كما منح

 بخصوص نقل السجناء. رعاية صحية قرارات 

، ترفض السلطات اإليرانية حتى اآلن إجراء أي  في إيران الكامنة في النظام وتماشياً مع األنماط المترسخة من اإلفالت من العقاب
تحقيقات فعَّالة وعاجلة وشاملة وشفافة ومستقلة بخصوص الوفيات في الحجز، في أعقاب أنباء عن حاالت حرمان متعمَّد وغير 

فيات. ورداً على الغضب العام بشأن الوفيات  مشروع من الرعاية الطبية، ناهيك عن ضمان محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الو
المقدمة للسجناء   طبيةفي الحجز، دأبت السلطات على إنكار أي مسؤولية لها، كما عزَّزت خطاباً يمتدح نوعية الخدمات ال 

 يير نهجها.أي مكان في العالم، مما يدل في واقع األمر على أن السلطات ال تعتزم تغ في " مثيل لهاباعتبارها "نموذجية" و"ال  

رجالً وأربع سيدات في الحجز في شتى أنحاء إيران منذ يناير/كانون  92وقد فحصت منظمة العفو الدولية المالبسات المحيطة بوفاة 

التحدُّث مع مصادر  من خالل  حاالت توضيحية للوفيات في الحجز، بما في ذلك سبع. وأجرت المنظمة بحوثاً ووثَّقت  2010الثاني 

منظمة الطب الشرعي  بشكل مباشر، ومراجعة األدلة الوثائقية المتاحة، مثل السجالت الطبية، وإشعارات رسمية من  أولية تأثرت 
، ورسائل كتبها زمالء في الزنازين لسجناء تُوفوا. أما باقي الحاالت الُمسجلة  (وهي المؤسسة الحكومية للطب الشرعي) اإليرانية

موثوقة لحقوق اإلنسان، وهي تتفق مع النتائج التي استخلصتها المنظمة على مدى  جماعات   10فتستند باألساس إلى تقارير 

 زمني طويل بشأن األنماط المتعلقة بالحرمان المتعمَّد من الرعاية الطبية في السجون اإليرانية. 

ظة أذربيجان الغربية  محافظة، أن السجن الرئيسي في مدينة أرومية بمحاف  18سجناً في   30وُيظهر تحليل المنظمة، الذي يغطي  

حالة من الوفيات الُمسجلة في الحجز. وتنتمي األغلبية الساحقة من السجناء في هذا   22كان األكثر تأثراً، حيث وقعت فيه 
في إيران. وكان السجن التالي من    عر ضة للظلمم السجن إلى األقلية الكردية واألقلية التركية اآلذرية، وهما من األقليات ال

حالة وفيات لسجناء.  13كثر تأثراً هو سجن في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث ُسجلت فيه السجون األ

 في إيران.  عر ضة للظلمموينتمي معظم السجناء هناك إلى أقلية البلوش ال

  39و 19تتراوح أعمارهم بين  منهم   23وفي الغالبية العظمى من الحاالت، كان السجناء المتوفون شباناً أو في أواسط العمر، فكان  

زهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من   59و 40منهم تتراوح أعمارهم بين    26عاماً، وكان 
ُ
عاماً، مما يثير مخاوف من أن أرواحهم قد أ

 الرعاية الطبية. 

. وقد ُيعزى ذلك  2017 حالة( على مدار السنوات الخمس الماضية، أي منذ يناير/كانون الثاني 65ووقعت معظم الوفيات الُمسجلة )
إلى تزايد ُسبل الحصول على المعلومات خالل السنوات األخيرة، ولكنه ُيعد مؤشراً مقلقاً على أن ثمة انتهاكات جسيمة للحق في  

 . السائد الحياة وفي الصحة تستمر بال هوادة في شتى السجون اإليرانية، ويسه ِّلها مناخ اإلفالت من العقاب
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دينوا أو اتُهموا بتهم غير سياسية. سجين 20 قضاياوكانت 
ُ
 اً ذات طبيعة سياسية، أما الباقون فكانوا قد أ

وتشد ِّد منظمة العفو الدولية على أن قائمة الحاالت الست والتسعين التي ُجمعت وُروجعت ألغراض البحث الحالي ليست 

مان من الرعاية الطبية أعلى من ذلك بكثير. ففي  ، وأنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات في الحجز بسبب الحرشاملة

من األعمال االنتقامية،  الذي له أساس من الصحة  أحيان كثيرة ال يتم اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران بسبب الخوف 
قائمة الحاالت تلك   فضالً عن قمع السلطات الشديد للمجتمع المدني ووسائل اإلعالم المستقلة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تشمل

الوفيات أثناء االحتجاز التي توافرت بشأنها أنباء موثوقة عن التعذيب البدني أو استخدام األسلحة النارية بشكل يفضي إلى الموت،  

 .2021وهي الوفيات التي تناولتها منظمة العفو الدولية في تقرير منفصل، في سبتمبر/أيلول  

 فيها ، تفصل 2022 آذار/مارس  23ي، في ئالسلطة القضائية، غالم حسين محسني إج إلى رئيس برسالة المنظمة   وقد بعثت

 .هذا التقرير أي رد حتى وقت نشر  تم  تلقيلم يوالتعليقات والتوضيحات.  لتمس وت بواعث قلقها

 ترك السجناء املرىض ليموتوا
 

على أشكال بسيطة من الرعاية الصحية، مثل قياس  بشكل عام، تقتصر الخدمات الطبية الُمقدمة في عيادات السجون في إيران  

للسجناء. وتفتقر عيادات السجون للوسائل والمعدات الالزمة لتشخيص أو عالج المشاكل الصحية المعقدة،    القلب  ضغط الدم أو نبض
، الذين ال يتعيَّن عليهم  كما تفتقر إلى العدد الكافي من األطباء الممارسين العموميين المؤهلين، ناهيك عن االختصاصيين الطبيين 

زيارة العيادات إال لمدة ساعة أو بضع ساعات خالل األسبوع "حسب الحاجة". وطبقاً لقانون تنظيم السجون في إيران، ال يتعيَّن وجود  
غر  واحد على مدار الساعة إال في منشآت السجون التي تأوي أكثر من ثالثة آالف سجين. أما المنشآت األص  موميممارس عطبيب  

سجين إلى االعتماد على الممرضين    500، حيث ُيضطر السجناء في المنشآت التي تأوي أقل من  حتى  فهي أكثر افتقاراً للعاملين 

 أو المساعدين الطبيين، ذوي المعرفة الطبية المحدودة، لتلبية احتياجاتهم الصحية.  

عني أنه دائماً ما يلزم أن ُينقل فوراً السجناء، الذين يعانون من  وهذا القصور الشديد، سواء من حيث المعدات أو مستويات العاملين، ي 

 يحتاجون لرعاية طبية متخصصة، إلى مرافق طبية خارج السجون.  أو /حاالت طبية طارئة و

الحياة   ولألسف، فإن مسؤولي السجون اإليرانية رفضوا بشكل دائم اإلقرار بهذه الحقيقة واحترام حق السجناء في الصحة وفي 

بنقلهم في وقت مالئم إلى مرافق طبية خارج السجون. وعادًة ما يلجأ هؤالء المسؤولون إلى حرمان السجناء لفترات طويلة من  
ا في ذلك االختبارات التشخيصية، والفحوص الدورية المنتظمة، والمتابعة العالجية بعد العمليات  بمتلقي الرعاية الصحية الكافية،  

السجناء الذين تُشخص حاالتهم بأنها أمراض أو مشاكل صحية خطيرة، أو تظهر  ويحدث ذلك حتى مع   الجراحية، طوال مدة سجنهم.

خطيرة، مثل أمراض القلب، والسرطان، وأمراض الرئة وغيرها من   عليهم عالمات وأعراض ُيحتمل أن تكون ألمراض أو مشاكل صحية
مشاكل الجهاز التنفسي، واألمراض المعدية، ومضاعفات أمراض الجهاز الهضمي. كما يمنع أولئك المسؤولون أو يؤخرون نقل سجناء 

 مرضى بأمراض خطيرة ويعانون من حاالت طبية طارئة. 

ئمة منذ زمن بعيد من خالل األنماط التي أظهرتها المراجعة الشاملة لحاالت الوفيات في الحجز  وتتضح تلك االنتهاكات الموثَّقة والقا

الست والتسعين، التي ُجمعت ألغراض البحث الحالي. وتُظهر تقارير منظمات غير حكومية أنه من بين السجناء الست والتسعين،  

على األقل( في زنازينهم، مما يعني أنهم لم يحصلوا على    17نهم )بالمئة( داخل السجون. وتُوفي كثيرون م  70سجيناً )  64تُوفي  
على األقل( أثناء احتجازهم في عيادات بالسجون تفتقر إلى    16وتُوفي البعض )اإلشراف الطبي األساسي في ساعاتهم األخيرة.  

 ما يكفي من المعدات وأفراد الطاقم الطبي.  

ي حالة مرضية حرجة إلى زنازين الحبس االنفرادي، أو عنابر التأديب، أو أقسام على األقل، نُقل سجناء ف ُسجلتوفي ست حاالت 

االثنان اآلخران إلى المستشفى، ولكن    بنقل في نهاية المطاف  ُسمح، بينما  في السجن  العزل، وتُوفي أربعة منهم وهم بمفردهم 

 المستشفى. بعد فوات األوان، حيث تُوفيا أثناء نقلهما أو بعد وقت قصير من إدخالهما 

وفي حاالت كثيرة، تجاهل أفراد الطاقم الطبي بعيادات السجون ومسؤولو السجون توسالتٍ متكررة من سجناء في حاالت مرضية  

في الزنازين، بنقلهم إلى مستشفيات، واتهموهم بأنهم "يتظاهرون" باألعراض أو "يبالغون"    قلقين للغايةحرجة، أو من زمالئهم ال
روا من أن السجناء المعنيين ُعرضٌة لضرر شديد أو  فيها. ومع ذلك، أفا دت األنباء في ست حاالت على األقل بأن أطباء السجون حذَّ

 للموت وينبغي نقلهم فوراً إلى المستشفى، ولكن مسؤولي السجون تجاهلوا تلك المشورة الطبية. 

الرعاية الطبية الالزمة، فإن منظمة العفو الدولية تحثُّ  وللحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها نتيجة الحرمان من  

، في القانون والممارسة، أن ُينقل فوراً السجناء الذين يعانون من حاالت طبية طارئة إلى مرافق  أن تفرضالسلطات اإليرانية على  

الذين تُشخص  طبية خارج السجون، وذلك لحين إجراء تحسينات هيكلية في عيادات السجون. وبالمثل، يجب أن   ُينقل السجناء 
، أو الذين تظهر عليهم عالمات أو أعراض لما قد تكون مشاكل صحية  لدخولهم السجن  حاالتهم بأنهم مرضى بأمراض خطيرة سابقة

 خطيرة، إلى مرافق صحية خارج السجون على وجه السرعة لتلقي الرعاية الطبية الكافية. 
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إليرانية أن تعد ِّل قانون تنظيم السجون بما يكفل أن تصدر القرارات الطبية المتعلقة بالرعاية كما تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات ا
عن مهنيين متخصصين في الرعاية الصحية،  والصحية للسجناء، بما في ذلك النقل إلى مرافق طبية خارج السجون، بشكٍل مستقٍل  

 النيابة وغيرهم من مسؤولي السلطات القضائية. ومحقق ويلتزم بهاوأن ينف ِّذها مسؤولو السجون وأجهزة األمن واالستخبارات، 

 

 اإلفالت من العقاب 
 

لقان الوفيات في الحجز. وطبقاً  إيران قانون ينص على وجوب إجراء تحقيقات بخصوص  تُنقل جثة  ال يوجد في  السجون،  تنظيم  ون 

، لتحديد أسباب الوفاة بعد تشريح الجثة،  حكومية للطب الشرعي المؤسسة  المنظمة الطب الشرعي اإليرانية، وهي  المتوفى إلى  

 وال يلزم اتخاذ إجراء آخر. 

الحياة، وهذا  ل احرمان  ال  إلى مستوىالوفيات في الحجز، الناجمة عن الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية،    رقىوت تعسفي من 
إعداًما خارج نطاق القضاء حيث توجد نية    لتشك    من شأنها أنكما  بدوره انتهاٌك جسيٌم بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  

محليًا من خالل التهم بارتكاب جريمة القتل العمد    ينعكس جريمة بموجب القانون الدولي، غالبًا ما    ذلك   باإلضافة إلى كون وللقتل.  
الوفاة ستكون   أن  اليقين  بدرجة كافية من  يعرفون  كانوا  أو  السجين  وفاة  التسبب في  إما قصدوا  المسؤولين  أن  النتيجة  إذا ثبت 

 في سلوكهم. ، ومع ذلك استمرواذات الصلةفي الظروف  مشروعةمتعمدة وغير  تصر فهم أو عدم تصر فهم بصورةل محتمةال

ومستقلة لتحديد أسباب الوفيات في الحجز والمالبسات المحيطة بها،   حياديةوُيعتبر واجب إجراء تحقيقات فعَّالة ووافية وشفافة و
إجراء  واجب  احترام  عن  التقاعس  ويمثل  الحياة.  في  الحق  احترام  جوانب  من  أساسياً  جانباً  فيها،  الضالعين  مسؤولية  وتحديد 

 ، انتهاكاً للحق في الحياة. بحد  ذاتهالتحقيقات، 

في إيران، تجد ِّد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى مجلس حقوق اإلنسان   الكامن في النظام  وبالنظر إلى أزمة اإلفالت من العقاب

مم المتحدة من أجل إنشاء آلية للتحقيق والمحاسبة تتولى جمع وتحليل وحفظ أدلة عن أخطر الجرائم المؤثَّمة بموجب  التابع لأل 

 ات جنائية عادلة في المستقبل. القانون الدولي المرتكبة في إيران، بغرض تسهيل إجراء محاكم
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 املنهجية ونطاق البحث .2

في سياق تقصي منظمة العفو الدولية المستمر لألنماط المتعلقة بالحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية الكافية في السجون 
، لتحديد وتجميع سجٍل  2022إلى مارس/آذار  2021أغسطس/آب اإليرانية، أجرت المنظمة بحوثاً مكتبية مكثَّفة في الفترة من 

أثناء االحتجاز في إيران، والتي تنطوي   للشبهات ثيرةعن الوفيات المُ   2010شامٍل من التقارير التي نُشرت منذ يناير/كانون الثاني 

 على ادعاءات بالحرمان من الرعاية الطبية الكافية.  

، وسط أنباء موثوقة  2010يناير/كانون الثاني   1من السجناء الذين تُوفوا في إيران منذ  نساءرجالً وأربع  92وحدَّدت المنظمة حاالت 

عن حرمانهم من الرعاية الطبية الضرورية. ويتضمن ملحقان مع هذا التقرير الموجز ملخصاً لحاالت السجناء الست والتسعين  
بما في ذلك   1حاالت توضيحية للوفيات في الحجز، سبع وأجرت المنظمة بحوثاً ووثَّقت محيطة بوفاتهم. الُمسجلة وللمالبسات ال

التحدُّث مع مصادر أولية تأثرت بشكل مباشر، ومراجعة األدلة الوثائقية المتاحة، مثل السجالت الطبية، وإشعارات رسمية من  
للطب الشرعي(، ورسائل كتبها زمالء في الزنازين لسجناء تُوفوا. أما باقي  الطب الشرعي اإليرانية )وهي الهيئة الحكومية  منظمة

(،  2جماعات موثوقة لحقوق اإلنسان )لالطالع على أسمائها، انظر الملحق  10الحاالت الُمسجلة فتستند باألساس إلى تقارير  

إلى أشخاص آخرين ذوي معرفة في السجون  وتشمل مصادرها أقارب ومعارف وزمالء زنازين سابقين للسجناء المتوفين، باإلضافة 
ضيفت إلى هذه المصادر تقارير وسائل إعالمية ُمستقلة )لالطالع على أسمائها، انظر الملحق 

ُ
(.  2اإليرانية. وفي بعض الحاالت، أ

الصحة في كما تستند النتائج الُمقدمة في هذا التقرير الموجز إلى تقصي المنظمة المستمر منذ زمن طويل لتقديم الرعاية 
السجون في شتى أنحاء إيران، والذي شمل الحصول على شهادات عشرات السجناء الحاليين والسابقين، وكذلك شهادات من  

 ومحامين لعشرات السجناء اآلخرين، ومراجعة األدلة الوثائقية المتاحة.بين قر  مأقارب وأصدقاء 

طبَّقت منظمة العفو الدولية عمليًة صارمًة من التدقيق في المعلومات وفي كل حالٍة ُمسجلة من حاالت الوفيات في الحجز،  
المتاحة للعموم، بما في ذلك تقارير ومقاالت وتدوينات نُشرت على اإلنترنت. كما راجعت المنظمة تقارير إعالمية حكومية لتحديد  

ن المالبسات المحيطة بالوفيات في ما إذا كانت قد صدرت تعليقات علنية من مسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية بشأ

 الحجز. 

وكان جمع قائمة بحاالت الوفيات في الحجز الُمسجلة في شتى أنحاء البالد على مدى أكثر من عشر سنوات يضع تحدياتٍ أمام  
المعنية التحقُّق المستقل، خاصة وأن السلطات اإليرانية منعت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المستقلة 

، كما قمعت بشدة أي تغطية من المنظمات غير الحكومية المستقلة أو المنافذ  1979بحقوق اإلنسان من زيارة إيران منذ عام 

في كثير أنه ،  2010يناير/كانون الثاني وقت يرجع حتى إدراج حاالت الوفيات في الحجز الُمسجلة منذ يعني اإلعالمية المستقلة. و

 جماعات حقوق اإلنسان، التي نقلت أصالً أنباء الوفيات في الحجز، قد فقدت الصالت مع مصادرها.من الحاالت أن 

دينوا بتهٍم ذات طابع غير سياسي، وهو 76وكان حوالي ثلثي األشخاص الذين ُسجلوا على أنهم تُوفوا في الحجز )
ُ
( قد اتُهموا أو أ

ة العفو الدولية، التي اعتادت أن تواجه صعوباتٍ أكثر في الوصول مباشرًة إلى األمر الذي مثل قيداً بحثياً إضافياً بالنسبة لمنظم

حاالت األشخاص الذين احُتجزوا ألسبابٍ ذات دوافع سياسية، نظراً لتردد أفراد مع مصادر أولية في مثل هذه الحاالت، بالمقارنة 

دينوا بالمثل بج 
ُ
رائم غير سياسية، في التحدُّث علناً أو التواصل عن ُبعد مع منظمات  العائالت، وكذلك زمالء الزنزانة الذين اتُهموا أو أ

دولية قائمة خارج إيران. وتفاقمت هذه التحديات في الحاالت التي كان فيها أفراد العائالت يقيمون في مناطق ُمهمَّشة أو نائية 

خدمات المحامين الذين يمكنهم العمل بالنيابة عن  ويفتقرون إلى وسائل االتصال عبر تطبيقات التراسل الفوري، أو إلى ُسبل توفير 

 أقاربهم المسجونين.  

ورغم أن منظمة العفو الدولية لم تكن في وضع يتيح لها التحقُّق بشكل مستقل من تفاصيل ما ورد من أنباء بخصوص المالبسات 

لتقرير الموجز، فإن المالبسات التي وردت المحيطة بكل حالة من حاالت الوفيات في الحجز الواردة في المالحق المصاحبة لهذا ا
أنباء عنها تتفق مع النتائج التي استخلصتها المنظمة على مدى زمني طويل بخصوص الحرمان المتعمَّد من الحصول على الرعاية  
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كرهينة: الحرمان   بعنوان: احتجاز الصحة  2016الصحية الكافية في السجون اإليرانية، حسبما ُوث ِّقت في تقرير المنظمة الصادر عام  
التحرك العاجل المتعددة التي أصدرتها المنظمة على مر السنين   وثائقوكذلك في  2القاسي من الرعاية الطبية في سجون إيران، 

  3بخصوص حرمان سجناء من الرعاية الصحية بما يؤدي إلى أضرار ال يمكن عالجها أو غيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة.

، قدر ونوع المعلومات 2تفاصيل المقدمة في ملخص كل حالة من الحاالت الست والتسعين، الواردة في الملحق وتعكس درجة ال
التي تمكنت منظمة العفو الدولية من جمعها عن عمر السجين المعني وحالته الطبية واألسباب والمالبسات التي أدت إلى وفاته،  

 ونتيجًة لذلك توجد بعض الثغرات.

معظم تقارير المنظمات غير الحكومية والمقاالت اإلعالمية التي راجعتها منظمة العفو الدولية على وجه الدقة الهيئات  لم تحددو

الرسمية الضالعة في حرمان السجناء من الرعاية الطبية. وقد استخدمت منظمة العفو الدولية، في جميع ملخصات الحاالت، عبارة  
، األوانقبل عالجهم   وقفئك الضالعين في منع نقل السجناء المرضى إلى المستشفيات، أو "مسؤولي السجون" لإلشارة إلى أول

أو غير ذلك من أشكال حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية. وينبغي فهم هذه العبارة على أنها ال تقتصر على اإلداريين والحراس  

السجون    قوانين تنظيميابة، الذين يشاركون مباشرًة، حسب وغيرهم من الموظفين في سجٍن بعينه، بل تشمل أيضاً مسؤولي الن
في إيران، في عمليات اتخاذ القرارات بشأن نقل السجناء إلى مرافق صحية خارج السجون لتلقي الرعاية الطبية. وينبغي أيضاً 

ع سياسية، وذلك بالنظر  عدم إغفال ضلوع أجهزة األمن واالستخبارات، وخاصة في حاالت السجناء المحتجزين ألسباب ذات دواف

 إلى األنماط الموثَّقة عن تواطؤ هذه األجهزة في منع الحصول على الرعاية الطبية الكافية في تلك الحاالت. 

وتشد ِّد منظمة العفو الدولية على أن قائمة الوفيات في الحجز التي ُجمعت ليست حصرية، ولكنها أمثلة دالة على قيام السلطات  

ق ُمذهل، بتعريض صحة وحياة سجناٍء في إيران للخطر، وبارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة، من خالل  اإليرانية، في اتسا
وتعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للوفيات في الحجز، المتصلة حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية الكافية. 

اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان بسبب الخوف  وذلك بالنظر إلى عدم بالحرمان من الرعاية الطبية في إيران، أعلى بكثير، 
المتأصل من األعمال االنتقامية، فضالً عن قمع السلطات الشديد للمجتمع المدني ووسائل اإلعالم المستقلة. وهناك عشرات 

 4ر أو أي أنباء على اإلطالق. السجون ومراكز االحتجاز في شتى أنحاء إيران التي ال تتسرب منها عموماً أي أنباء تُذك

وألغراض البحث الحالي، ركَّزت منظمة العفو الدولية على جمع حاالت الوفيات في الحجز التي توفرت بشأنها بعض المعلومات 

المتعلقة بحرمان السجناء من الرعاية الطبية قبل وفاتهم. ومن ثم، فإن القائمة التي ُجمعت ال تشمل السجناء الذين وردت أنباء 

لكن لم تتوفر علناً تفاصيل كافية تشير إلى احتمال أن يكون الحرمان من الرعاية الطبية قد تسبب، أو  بأنهم تُوفوا بسبب المرض، و
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. ]باإلنجليزية[. ُمتاح عىل الرابط: 2019مايو/أيار  16(، MDE 13/0359/2019يف حاجة لرعاية طبية عاجلة: أحمد رضا جاليل" )رقم الوثيقة:  مسجونمنظمة العفو الدولية، "أكاديمي 

https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/0359/2019/en / 
سجن ومركز احتجاز يف مختلف أنحاء إيران. وال يُعرف عدد منشآت االحتجاز غري الرسمية التي تُديرها أجهزة االستخبارات واألمن يف  200صلحة السجون اإليرانية تُدير أكثر من طبقاً للمعلومات املتاحة يف املنافذ اإلعالمية الحكومية يف إيران، فإن م 4

 شتى أرجاء البالد. 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5342/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5342/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5342/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5301/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5301/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5301/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5185/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4484/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3641/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3641/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3641/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3118/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3118/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3118/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2710/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2475/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2475/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2475/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2275/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2275/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2275/2020/en/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/2237/2020/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/2237/2020/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/2237/2020/ar/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1605/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1021/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1021/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1021/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0876/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0876/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0876/2019/en/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/0359/2019/en/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/0359/2019/en/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/0359/2019/en/
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ولم تُدرج المنظمة أيضاً أنباء الوفيات في الحجز التي لم تتضمن أسماء السجناء المعنيين، واكتفت باإلعالن   5أسهم، في وفاتهم. 

 يوم بعينه أو خالل فترة زمنية معينة. بأن حالة وفاة في الحجز أو أكثر قد وقعت في 

وباإلضافة إلى ذلك، ال تشمل قائمة الحاالت تلك الوفيات أثناء االحتجاز التي توافرت بشأنها أنباء موثوقة عن التعذيب البدني أو 

الدولية وحلَّلت  غيره من ضروب المعاملة السيئة أو استخدام األسلحة النارية بشكل يفضي إلى الموت. وقد سجَّلت منظمة العفو
حالة إضافية  16ومنذ نشر التقرير، سجَّلت المنظمة   6. 2021حالة من هذه الوفيات في تقرير منفصل صدر في سبتمبر/أيلول  72

 تُوفوا في الحجز في مالبسات مريبة انطوت على ادعاءات بالتعرض للتعذيب البدني أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.  لسجناء

، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس السلطة القضائية غالم حسين محسني إجئي، عرضت 2022آذار  /مارس  23وفي 

فيها تفصيالً بواعث قلقها بشأن انتهاكات جسيمة للحق في الحياة ارتكبتها السلطات اإليرانية من خالل تعمُّدها حرمان سجناء 
إجراء تحقيقات بشأن الوفيات المريبة في الحجز، وطلبت المنظمة تعليقاتٍ  من الرعاية الصحية الضرورية، وكذلك رفضها ىمرض

وإيضاحاتٍ، بما في ذلك إيضاحات عن أي تدابير اتُخذت لمعالجة تلك االنتهاكات. ولم تكن المنظمة قد تلقت أي رد بحلول موعد  

 وتوصياتها مع السلطات اإليرانية. نشر التقرير الحالي. وسوف تواصل المنظمة البحث عن فرص لمناقشة بواعث قلقها 

 
ق محمدي؛ أنور قربان زاده؛ رستم قرباني؛ جابر إيران ريي؛ فورق ز ري جعفرزاده؛ رضا حسني عليزاده؛ عبد الحسني شكري؛ نص هي؛ صديقرضزاد خري حمدي؛ شأخبات  :من مثل هذه األنباء، وهي تتعلق تحديداً بكل من 13تلقت املنظمة ما ال يقل عن  5

    دوست؛ شورش خرضزاده؛ إيرج عليزاده؛ أمني بوستدار.
 . ُمتاح عىل الرابط:2021سبتمرب/أيلول  15الحجز بدون عقاب، وإفالت ممنهج من العقاب ملرتكبي التعذيب"، منظمة العفو الدولية، "إيران: عقد من الزمن شهَد وقوع وفيات يف  6

torture/-for-impunity-systemic-amid-unpunished-custody-in-deaths-of-decade-a-mnesty.org/ar/latest/news/2021/09/iranhttps://www.a 

 . ُمتاح عىل الرابط:2021سبتمرب/أيلول  15"، 2010شخصاً يف الحجز منذ عام  72منظمة العفو الدولية، "إيران: تفاصيل بشأن وفاة 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/4669/2021/ar/ 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/09/iran-a-decade-of-deaths-in-custody-unpunished-amid-systemic-impunity-for-torture/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/4669/2021/ar/
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الحق يف الحياة يف القانون  .3
 الدويل 

، ذكرت 36ُيعتبر الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحياة أحد الحقوق األساسية المعترف بها دولياً. ففي التعليق العام رقم  
تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، التي تُشرف على 

من جانب الدول األطراف، أن "واجب صون حياة جميع المحتجزين" يشمل "توفير ما يلزمهم من الرعاية الطبية ومراقبة حالتهم 

، في ظروف غير طبيعية،  ونص التعليق العام نفسه على أنه: "يترتب على الوفاة أثناء االحتجاز 7الصحية بشكل منتظم ومالئم".
احتماٌل بتسبب سلطات الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة، ال يمكن دحضه إال بناًء على تحقيق مالئم يثبت وفاء الدولة  

  وُيذكر أن إيران دولة طرف في العهد الدولي 8]من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[".  6بالتزاماتها بموجب المادة 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

وذكرت المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن "انتهاكات الحق في الحياة ال تنبع 
توفير األحوال  فحسب من فعل يتعمد الحرمان من الحياة )القتل العمد( من جانب الدولة...، بل تنشأ أيضاً من إهمال الدولة في

  9والخدمات األساسية الضامنة للحياة، مثل توافر إمكانية الحصول على الغذاء والماء والخدمات الصحية والسكن". 

كما تنبع انتهاكات الحق في الحياة من تعمُّد الدولة الحرمان من الخدمات. فقد أكدت المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج 
بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن "مستوى الني ِّة الُجرمية الالزم إلثبات انتهاك الدولة للحق في الحياة ال يتمثل فحسب في القضاء أو 

القصد الجنائي، بل يشمل أيضاً اإلهمال عن طريق عدم التصرُّف أو التصرُّف، أي الحالة التي تكون الدولة فيها "قد علمت أو كان 

 10عست عن اتخاذ إجراءات كان يمكن أن تمنع وقوع الوفيات". ينبغي أن تعلم" ولكنها تقا

وإذا كانت الوفيات في الحجز، الناجمة عن الحرمان المتعمَّد وغير المشروع من الرعاية الطبية، تمثل حرماناً تعسفياً من الحياة  

إلى ذلك إعداماً خارج نطاق القضاء إذا  تتحمل الدولة مسؤوليته بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإنها قد تُشكل باإلضافة
كانت هناك نيَّة للقتل. وُيعد هذا بدوره جريمًة بموجب القانون الدولي، كما إنه كثيراً ما ينعكس في القوانين المحلية من خالل 

بدرجة كبيرة من  ون توجيه تهم بارتكاب جريمة القتل العمد إذا ثبت أن المسؤولين قصدوا التسبب في وفاة السجين أو كانوا يعلم

  اليقين أن الوفاة هي النتيجة المحتومة لتصرفهم أو لعدم تصرفهم المتعمَّد وغير المشروع، ومع ذلك استمروا في مسلكهم.

وحتى في حالة الوفيات غير المشروعة في الحجز التي ال يتوفر فيها مستوى الني ِّة الُجرمية الالزم إلثبات أنها تشكل إعداماً خارج  
، فإنها تظل انتهاكات للحق في الحياة. وقد كانت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم  بموجب القانون الدولي القضاء نطاق

ويشير اإلهمال الجنائي عموماً إلى الظروف   11المتحدة واضحًة في تأكيدها أن الدول ُملزمة بتجريم القتل عمداً أو بسبب اإلهمال.

وغير مبرر   متعم ًدا ما من خالل تصرفه، أو عدم تصرفه، إذا كان القانون يفرض واجب التصرف، استخفافاً التي ُيبدي فيها شخصٌ 

 بحياة أو بسالمة أشخاص آخرين.   ومتهوًرا

 
 .25، الفقرة CCPR/C/GC/35مم املتحدة رقم: . وثيقة األ 2019سبتمرب/أيلول  3(، 6: الحق يف الحياة )املادة 36اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام  7
 . 29)مرجع سبق ذكره(، الفقرة  36اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام  8
، الفقرة A/HRC/35/23. وثيقة األمم املتحدة رقم: 2017يونيو/حزيران  6بارات الجنسانية إزاء حاالت القتل التعسفي، املقررة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تقرير بشأن تطبيق منظور مراٍع لالعت 9

88. 
 )ج(. 97قتل التعسفي )مرجع سبق ذكره(، الفقرة نية إزاء حاالت الاملقررة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تقرير بشأن تطبيق منظور مراٍع لالعتبارات الجنسا 10
 . 20)مرجع سبق ذكره(، الفقرة  36اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام  11
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الحرمان القاتل من الرعاية  .4
 الطبية

 الئم إىل مستشفيات خارج السجوناملوقت الالحرمان من النقل يف  .4.1
الخدمات الطبية الُمقدمة في عيادات السجون في إيران على أشكاٍل بسيطة من الرعاية الصحية، مثل قياس  بشكل عام، تقتصر 

وتفتقر عيادات السجون للوسائل والمعدات الالزمة لتشخيص أو  12ضغط الدم أو النبض للسجناء أو إعطاء الُحقن بشكل اعتيادي. 

د الكافي من األطباء الممارسين العموميين المؤهلين، ناهيك عن  عالج المشاكل الصحية المعقدة، كما تفتقر إلى العد

 االختصاصيين الطبيين. 

ومن بين بواعث القلق األخرى تقاعس الموظفين الصحيين، وبخاصة األطباء، المكلفين بتقديم الرعاية الطبية للسجناء، عن مراعاة  
ره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك عن طريق الحرمان  مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بحماية السجناء من التعذيب وغي

   13من الرعاية الطبية. 

 الرتتيبات الخاصة بالعاملني الصحيني 

 على الترتيبات المعيبة التالية بالنسبة للعاملين الصحيين في السجون اإليرانية: 14السجون في إيران  قوانين تنظيمتنص 

ساعة يومياً،    24سجين، ال يلزم حتى تواجد طبيب واحد على مدار    500بالنسبة لمنشآت السجون التي تأوي أقل من  
ساعة يومياً،   24الممرضين أو المساعدين الطبيين، ذوي المعرفة الطبية المحدودة جداً، على مدار  وُيعتبر كافياً تواجد أحد 

  15األمر، لعدة ساعات كل أسبوع.  وقيام ممارس عام بزيارة المنشأة، إذا لزم

وثالثة آالف سجين، ال يلزم تواجد ممارس عام واحد إال خالل ساعات   500بالنسبة لمنشآت السجون التي تأوي ما بين  

ما إذا كان هذا يعني ضرورة تواجد أحد الممرضين أو المساعدين الطبيين في   قوانين التنظيميةالعمل المعتادة. وال توضح ال

سجين،   500بخصوص منشآت السجون التي تأوي أقل من   العيادات المسائية والليلية، حسبما ينص البند الُمشار إليه آنفاً 

 16ولكن يبدو أن هذا هو الواقع العملي. 

 17ثالثة آالف سجين، يلزم تواجد ممارس عام واحد فقط على مدار الساعة. بالنسبة لمنشآت السجون التي تأوي أكثر من 

وتضيف قوانين تنظيم السجون بأنه في جميع منشآت السجون، ووفقاً لنتائج تقييم االحتياجات، على االختصاصيين الطبيين 

أنه يتعيَّن على عيادة السجن   قوانين التنظيميةوتحدد ال 18أن يزوروا المنشآت لمدة ساعة أو عدة ساعات خالل األسبوع.

 
 منظمة العفو الدولية، احتجاز الصحة كرهينة: الحرمان القايس من الرعاية الطبية يف سجون إيران )مرجع سبق ذكره(. 12
: مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال سيما 37/194عامة لألمم املتحدة، القرار ة العفو الدولية، احتجاز الصحة كرهينة: الحرمان القايس من الرعاية الطبية يف سجون إيران )مرجع سبق ذكره(. وانظر أيضاً: الجمعية المنظم 13

 . 1982ديسمرب/كانون األول  18زين من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اعتُمد يف األطباء، يف حماية املسجونني واملحتج 
 https://bit.ly/2SDAztA. ]بالفارسية[. ُمتاحة عىل الرابط: 139، املادة 2021مايو/ايار  10آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور،  14
 .139للمادة  1آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )مرجع سبق ذكره( ]بالفارسية[، مالحظة تفسريية  15
 .139للمادة  2ق ذكره( ]بالفارسية[، مالحظة تفسريية آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )مرجع سب 16
 .139للمادة  2آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )مرجع سبق ذكره( ]بالفارسية[، مالحظة تفسريية  17
 .139للمادة  3]بالفارسية[، مالحظة تفسريية آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )مرجع سبق ذكره(   18

https://bit.ly/2SDAztA
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إجراء تقييم االحتياجات كل ستة أشهر، بما يتماشى مع المعايير والبروتوكوالت الصادرة عن وزارة الصحة والخطط الصادرة عن  

 مصلحة السجون. 

 

 

والثغرات في المهارات وسوء السلوك والمالحظ أن القيود الشديدة الُمشار إليها آنفاً، من حيث مستويات المعدات والعاملين 

المهني، تُعر ِّض السجناء المرضى لخطر اإليذاء أو الموت، وتجعل النقل إلى مرافق طبية خارج السجون أمراً ضرورياً لضمان تمتع  

 السجناء المرضى برعاية صحية مماثلة للرعاية المتاحة لألشخاص غير المسجونين أو المحتجزين. 

أو يحتاجون إلى رعاية و/رانية تلجأ على الدوام إلى رفض أو تأخير نقل سجناء يعانون من حاالت صحية حرجة إال إن السلطات اإلي

 طبية متخصصة إلى مستشفيات خارج السجون لتلقي عالجٍ قد ينقذ حياتهم. وقد خلَّفت إجراءات المنع والتأخير هذه عواقب قاتلة. 

، كيف دأبت  2حيطة بوفاة السجناء الستة والتسعين، الُمدرجين في الملحق وتبي ِّن المعلومات المتاحة عن المالبسات الم 

السلطات على منع أو تأخير النقل إلى مستشفيات الطوارئ في األيام أو الساعات األخيرة من حياة السجناء، وتسببت، أو 
عاية طارئة نتيجة إصابة أو مرض أسهمت في التسبب في وفاة سجناء يعانون من حاالت صحية سابقة وسجناء كانوا في حاجة لر

 مفاجئ.

  64، ورد أن 2010ومن بين السجناء المرضى الستة والتسعين، الُمسجلين على أنهم تُوفوا في الحجز منذ يناير/كانون الثاني 

وقت قصير بالمئة( خالل نقلهم إلى مستشفيات أو بعد  29) 19على األقل 26بالمئة( تُوفوا داخل السجن، وتُوفي  71على األقل ) 

من دخولهم المستشفى. وحتى في حاالت األشخاص الستة والعشرين الذين نُقلوا إلى المستشفى، ثبت أن التأخير كان 
ففي بعض الحاالت، أظهرت تقارير منظمات غير حكومية أن عاملين في المستشفيات أخبروا أهالي السجناء المتوفين  20قاتالً. 

حضروا إلى المس 
ُ
تشفيات ولم تكن تظهر عليهم عالمات حياة تُذكر، أو أي عالمات على اإلطالق، وأنه كان صراحًة أن ذويهم أ

حضروا إلى المستشفيات في وقت أسبق. 
ُ
 باإلمكان إنقاذهم لو أ

سجيناً في أعقاب حوادث معينة وقعت أثناء القبض عليهم أو خالل حبسهم، وأدت إلى أعراض شديدة أو   11وتُوفي ما ال يقل عن  

ية. وفي هذه الحاالت، ُوجد بشكل دائم أن منع أو تأخير النقل إلى مستشفيات الطوارئ أدى إلى وفياتٍ، أو أسهم في  إصابات   رض ِّ
ومحاوالت  22واإلضراب عن الطعام،  21وفياتٍ، ألسبابٍ كان يمكن منعها أو عالجها. ومن هذه الحوادث تناول جرعة زائدة من المخدرات، 

  26وحوادث أثناء القبض أو في السجن.  25والضرب أو اإلصابة بعيارات نارية أثناء القبض،  24والتعارك البدني بين السجناء،  23االنتحار، 

ومضاعفات بالجهاز   27وتُوفي سجناء آخرون إثر تعرضهم لحاالت طبية خطيرة، منها مثالً األزمات القلبية والسكتات الدماغية، 
أو   3219- واإلصابات بفيروس كوفيد 31ومشاكل الكلى،  30ومضاعفات األمراض العصبية،  29ومضاعفات بالجهاز التنفسي،  28الهضمي، 

وهي حاالت إما ظهرت فجأة أو كانت متصلًة بأمراض أو حاالت سبق تشخيصها لدى أولئك السجناء،   33غيره من األمراض المعدية، 

صيبوا أثناء سجنهم، كان الحرمان من الحصول في الوقت المناسب على رعاية الطوارئ  
ُ
إما قبل سجنهم أو خالله. وفي حالة من أ

حياة السجين، يسبقه دائماً عدم الحصول على رعاية طبية  في مستشفى خارج السجن، خالل األيام أو الساعات األخيرة من 

، والحرمان من  كافية لفترات طويلة خالل مدة السجن، بما في ذلك الحرمان من الفحوص التشخيصية المعتادة والفحوص الدورية 

 
(؛ عيل رضا كرمي خريبدي، عام 59)رقم  2012، عام (؛ محمد مهدي زاله نقشبنديان2)رقم  2011(؛ هدى صابر، عام 56)رقم  2011(؛ حسن ناهيد، عام 55)رقم  2011(؛ محسن دكمه جي، عام 71)رقم  2011انظر حاالت: آرش أركان، عام  19

 )رقم 2018(؛ وحيد صيادي نصريي، عام 86)رقم  2018(؛ سجاد جمايل فرد، عام 13)رقم  2017(؛ أكرب كمايل، عام 9)رقم  2016(؛ عزيز أنوريان، عام 65)رقم  2016(؛ حسني أفراسيابي، عام 6)رقم  2015(؛ أنور الجورد، عام 38)رقم  2013

(؛ برويز  66)رقم  2020(؛ صادق ملكي، عام 57)رقم  2020(؛ إسماعيل مستخدم، عام 74)رقم  2020(؛ إسماعيل توتازهي، عام 61)رقم  2020اني، عام رت (؛ عيل ب21)رقم  2019(؛ مهردار باريده، عام 20)رقم  2019(؛ عمر رسويل، عام 52

(؛ مهدي كاظمي 58)رقم  2021ا شه بخش، عام ق(؛ أ75)رقم  2021(؛ حسني باهنديبور، عام 94)رقم  2021(؛ مهدي نريماني، عام 63)رقم  2021(؛ بهنام محجوبي، عام 34)رقم  2020ام  د رحماني، عي(؛ عبد الوح27)رقم  2021قهرماني، عام 

 (.     96)رقم  2022لله جبيل، عام ا (؛ شكر37)رقم  2022)ويُعرف عموماً باسم بكتاش آبتني(، عام 
(. ويف 92)رقم  2019(؛ مرعان خمو، عام 19)رقم  2019(؛ عمر بديل بور، عام 88)رقم  2015(؛ غالم رباني براهوي، عام 1)رقم  2011يف أربع حاالت لم تتوفر معلومات علناً عن املكان الذي تُويف فيه السجناء. انظر حاالت: حبيب الله نادري، عام  20

 (.   64)رقم  2021(؛ ساسان نيكنفس، عام 5)رقم  2013ام ت املصادر املستقلة والبيانات الرسمية عما إذا كان السجني قد تُويف يف السجن أو عقب إدخاله املستشفى. انظر حالتي: أفشني أسانلو، عالحالتني الباقيتني، تباينت روايا
 (. 67)رقم  2021(؛ روح الله ملكي، عام 66)رقم  2020ام (؛ صادق ملكي، ع65)رقم  2016انظر، عىل سبيل املثال، حاالت: حسني أفراسيابي، عام  21
 (. 52)رقم  2018(؛ وحيد صيادي نصريي، عام 2)رقم  2011انظر، عىل سبيل املثال، حالتي: هدى صابر، عام  22
 (. 76)رقم  2016نه، عام كاانظر، عىل سبيل املثال، حالة إيمان رشيدي ي 23
 (. 73)رقم  2018بي، عام انظر، عىل سبيل املثال، حالة محمد طال 24
 (. 74)رقم  2020(؛ إسماعيل توتازهي، عام 34)رقم  2020انظر، عىل سبيل املثال، حالتي: عبد الواحد كمشادزهي، عام  25
 (. 75)رقم  2021(؛ حسني باهنديبور، عام 69)رقم  2020ر، عام كانظر، عىل سبيل املثال، حالتي: مرتىض كار  26
 . 2القلبية والسكتات الدماغية" يف امللحق  "األزمات  1-8انظر القسم  27
 .2"مضاعفات الجهاز الهضمي" يف امللحق   4-8انظر القسم  28
 .2"مضاعفات الجهاز التنفيس" يف امللحق   6-8انظر القسم  29
 .2"مضاعفات األمراض العصبية" يف امللحق   7-8انظر القسم  30
 . 2"مشاكل الكىل" يف امللحق   11-8انظر القسم  31
 .2" يف امللحق 19"كوفيد   2-8ر القسم انظ 32
 . 2"األمراض األخرى املعدية" يف امللحق   3-8انظر القسم  33



  املوت يف غرفة انتظار  
د من الرعاية الطبية يف السجون اإليرانية    الوفيات يف الحجز إثر الحرمان املتعمَّ

 12 الدولية   العفو  منظمة

 

 

شائعة في تلك الحاالت فيما بعد(. وكان من بين األمراض ال  3-4الحصول على العالجات المالئمة بصورة منتظمة )انظر القسم 

 ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والربو، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وأمراض القولون، وأمراض الرئة، ومشاكل الكلى. 

على األقل من السجناء الُمسجلين، تشير األنباء عن المالبسات المحيطة بوفاتهم إلى أنه إزاء حاالتهم الطبية  11وفي حالة 

لحياتهم، اكتفى مسؤولو السجن أو أفراد الطاقم الطبي في عيادات السجون بإعطائهم مسكنات لأللم أو مهدئات   الطارئة المهددة

  34أو أي أدوية أخرى ال صلة لها بمرضهم، وذلك بدالً من التكفل بنقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيات خارج السجون. 

القائمة منذ فترة طويلة، والتي وثَّقتها منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات وتتفق النتائج السالفة الذكر مع بواعث القلق 
ومؤداها أن مسؤولي السجون  35حقوق اإلنسان، وكذلك مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في إيران، 

رعاية طبية متخصصة بشكل منتظم، إلى   اإليرانية يرفضون عادًة نقل السجناء، ممن يحتاجون إلى رعاية الطوارئ أو إلى

 مستشفيات خارج السجون على وجه السرعة. 

 الترصيح بالنقل إىل املستشفى

لمسؤولي السجون والنيابة، الذين ليست لديهم أي خبرة طبية على اإلطالق،   36تُجيز قوانين تنظيم السجون في إيران 

 صالحيَة اتخاذ قرارات تتعلق بالرعاية الصحية، ورفض أو تجاهل توصيات المهنيين المختصين بالرعاية الصحية. 

السجن لتلقي   من قوانين تنظيم السجون على أنه ُيشترط لنقل سجين إلى مرفق طبي خارج 137)ح( و8وتنص المادة  
الرعاية الطبية والعالج ليس فقط الحصول على موافقة مدير عيادة السجن، بل الحصول أيضاً على تصريح من مدير السجن 

ومسؤول من النيابة ُيعرف باسم قاضي تنفيذ األحكام، وهو يعمل تحت إشراف النيابة العامة، التي تتبع بدورها السلطة  

 القضائية. 

السجون على أنه يجوز لمسؤولي السجون، في حاالت "الطوارئ"، نقل سجين إلى مستشفى خارج وتنص قوانين تنظيم 

السجن، بتصريح من مدير السجن، ودون الحصول على موافقة ُمسبقة من قاضي تنفيذ األحكام. وتقضي قوانين تنظيم  
قوانين  بعملية النقل. وال تحدد ال على وجه السرعة 37السجون في مثل هذه الحاالت بضرورة إبالغ قاضي تنفيذ األحكام

 ما الذي ُيعتبر من حاالت "الطوارئ" الطبية، ومن الذي له سلطة تحديد ذلك.  التنظيمية

ويترسخ في قوانين تنظيم السجون نوٌع من التحيُّز الهيكلي ضد النقل إلى مستشفيات خارجية، حيث تنص على أن "تتم 

ء المرضى بقدر اإلمكان عن طريق وحدة الصحة والعالج الطبي داخل السجن  تلبية االحتياجات الطبية والصحية للسجنا

وال يوجد إقرار، سواء في قوانين   38]عيادة السجن[، وذلك حتى ال تكون هناك حاجة للنقل إلى مرفق طبي خارج السجن". 
مالئم من العاملين، وأنه ال يجوز تنظيم السجون أو غيرها، بأن عيادات السجون اإليرانية تفتقر بشدة إلى المعدات وإلى عدد 

االعتماد عليها لمعالجة االحتياجات األساسية للسجناء المرضى الذين يمرون بحاالت طبية طارئة أو تظهر عليهم عالمات أو 

 أعراض قد تكون ألمراض خطيرة، وبالتالي يحتاجون على وجه السرعة لفحوص واختبارات تشخيصية وعالجات متخصصة.  
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املرىض ليموتوا داخل السجون دون توفري الرعاية الكافية لحاالت  ترك  .4.2
 الطوارئ 

  71سجيناً )حوالي   64من بين السجناء الستة والتسعين الذين ُسجلت حاالتهم على أنهم تُوفوا في الحجز، أمضى ما ال يقل عن 

أو مسؤولو السجن اإلقرار  و/بالمئة( ساعاتهم األخيرة داخل السجون، بعد أن رفض الموظفون الطبيون في عيادات السجون 

بخطورة حاالتهم الطبية الطارئة أو قللوا من خطورتها، وتقاعسوا عن نقلهم إلى مستشفيات خارج السجون. وأفادت األنباء بأن ما 
تُوفوا أثناء احتجازهم في عيادات السجون، حيث لم تتوفر الرعاية الطبية المتخصصة التي كانوا  39من هؤالء السجناء 16ال يقل عن 

داخل عنابرهم، مما يشير إلى أنهم لم يتلقوا أبسط أشكال اإلشراف الطبي في  1740يحتاجونها، بينما تُوفي ما ال يقل عن 
على األقل من الحاالت الُمسجلة للوفيات في الحجز، نُقل حاالت أخرى  أربععيادات السجون خالل ساعاتهم األخيرة. وفي 

حيث  ، أو قسم العزل في السجن عقاب السجناء من مكان حبسهم المعتاد في العنبر العام إلى الحبس االنفرادي، أو عنابر ال

  42في السجن وهم بمفردهم دون تلقي أي عالج.  41وا تُوف

 ستوىتُركوا ليموتوا يف عيادات بالسجون متدنية امل 

جماعات أخرى معنية ل  الموثوقةتقارير التشير النتائج التي استخلصتها منظمة العفو الدولية على مدى زمني طويل، وكذلك 

أن أفراد الطاقم الطبي بعيادات السجون ومسؤولي السجون كثيراً ما تجاهلوا توسالتٍ متكررة من سجناء بحقوق اإلنسان، إلى 
أو من زمالئهم في الزنازين، بنقلهم إلى مستشفيات، وأبقوهم في عيادات السجون حيث تُوفوا في و/في حاالت مرضية حرجة، 

  43نهاية المطاف. 

روا من أن  قد ألغراض البحث الحالي، بأن أطباء السجون تمت مراجعتها على األقل،  ومع ذلك، أفادت األنباء في ست حاالت  حذَّ

ُعرضٌة لضرر شديد أو للموت وينبغي نقلهم فوراً إلى المستشفى، ولكن مسؤولي السجون تجاهلوا تلك  كانوا  السجناء المعنيين 

  44يح بنقلهم للمستشفى حتى فوات األوان. التصر لسجناء ليموتوا في السجن أو أخرَّوااالنصيحة الطبية، وتركوا 

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مسؤولي السجون رفضوا أحياناً نقل سجناء يعانون من حاالت طبية طارئة إلى مرافق طبية 

 45خارج السجون، بالرغم من عدم تواجد طبيب في عيادات السجون ليتولى فحصهم. 

 السجون تُركوا ليموتوا يف عنابر 

عيادات السجون مرة أو عدة مرات قبل  إلى قد توج ه  فيما يتعلق بالسجناء السبعة عشر الذين تُوفوا في عنابرهم، ُعرف أن بعضهم

، من بينها ألم شديد في الصدر أو القلب، أو مشاكل في البالغ من مشاكل صحية شتى تبعث على القلق  واشتكواوفاتهم، 
. ومرة أخرى، تشير المعلومات التي راجعتها منظمة العفو الدولية إلى أن أفراد الطاقم  يءالغثيان والق التنفس، أو نوبات متكررة من 

الطبي في عيادات السجون كثيراً ما تجاهلوا هذه الحاالت الطبية الطارئة أو استهانوا بها، وأعطوا بعض السجناء أدويًة من قبيل  
الهضمي، أو حقن ميثادون، أو جرعات من األكسجين اإلضافي، ثم أعادوهم إلى عنابرهم حيث مسكنات األلم، أو أدوية الجهاز 

وأحياناً ما كان أحد العاملين في عيادة السجن يبلغ السجين بأن عليه االنتظار للمرة التالية التي يحضر فيها  46تُوفوا بعد وقت قصير. 

 47طبيب متخصص، ثم ثبت أن ذلك كان بعد فوات األوان. 

وتُوفي سجناء آخرون داخل عنابرهم، بعدما رفض مسؤولو السجون حتى نقلهم إلى عيادات السجون. وتفيد تقارير لجماعات 

أو صدور تعليمات   48حقوق اإلنسان بأن هذا الحرمان المتعمَّد من جانب مسؤولي السجون حدث ألسباب شتى، من بينها العقاب؛ 
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أو اتهامات ال أساس لها من مسؤولي السجن بأن  49ة نظراً لوجود زيارة رسمية جارية؛ للحراس بإبقاء بوابات بعض العنابر مغلق

 50السجين المعني "يتظاهر" بالمرض.

عاماً، وسعى لمكافحة إدمان المخدرات، وعانى من أعراض شديدة النسحاب المخدر   22وهناك حالة سجين كان يبلغ من العمر 

اهلوا حالته المتدهورة وتحذيرات زمالئه في الزنزانة من أن انسحاب المخدر بدون  عقب القبض عليه، ولكن مسؤولي السجن تج

  51مساعدة قد يكون مميتاً. وقد تُوفي السجين في عنبره، بعد أن تُرك أليام دون الحصول على العالج الكافي. 

عنابرهم لعدة ساعات بعد إبالغهم بالوفاة، مما وفي بعض األحيان، ال يحضر حراس السجن لنقل جثث السجناء الذين تُوفوا في 

يبي ِّن إلى أي مدى مرو ِّع أصبحت الوفيات في الحجز أمراً عادياً بالنسبة لمسؤولي السجون اإليرانية. 
52 

ألغراض البحث الحالي، نقلت األنباء عن أطباء السجن قولهم إن تأخر السلطات في   تمت مراجعتهاوفي حالٍة واحدة على األقل 
حضر إلى عيادة  نق

ُ
ل السجين إلى عيادة السجن قد تسبب، أو أسهم، في وفاته، وأنه كان يمكن تجنُّب وفاة السجين لو كان قد أ

  53السجن في وقتٍ أسبق. 

 تُركوا ليموتوا يف ُعزلة

مسؤولي السجون  توضح ست من الحاالت، التي ُسجلت وُروجعت ألغراض البحث الحالي، بواعث القلق التي طال أمدها من أن  

ال يكتفون أحياناً برفض نقل سجناء في حالة حرجة إلى مرافق طبية خارج السجون، أو إلى عيادات السجون كحد أدنى، بل 

، أو قسم العزل في السجن. وقد تُوفي أربعة من أولئك السجناء وهم عقاب يقومون بنقلهم إلى الحبس االنفرادي، أو عنابر ال
نقل السجينين إلى وفي الحالتين األخريين، وافق مسؤولو السجن في نهاية المطاف على  54ج. بمفردهم دون تلقي أي عال

  55المستشفى.  المستشفى، ولكن بعد فوات األوان، حيث تُوفيا أثناء نقلهما أو بعد وقت قصير من إدخالهما

وكان مريضاً بالسكري من النوع   56اماً، ع 20وأوردت جماعات لحقوق اإلنسان أن مسؤولي السجن حرموا سجيناً يبلغ من العمر 

األول، من حقن اإلنسولين التي كان يعتمد عليها للبقاء حياً. وقد تُرك ليموت على أرضية قسم العزل في السجن، في نموذج 

إليذاء  مخيف لمسلك السلطات، الموثَّق جيداً، المتمثل في منع أدوية أساسية عن السجناء أو سحبها منهم، مما يعرضهم لخطر ا

   57أو الموت. 

وفي ثالث من الحاالت األخرى الُمسجلة، أفادت األنباء أن السجناء المعنيين تُوفوا بسبب اإلصابة، المؤكدة أو المحتملة، بفيروس  

 60واآلخر بسبب التسمم بجرعات مفرطة.  59وفي الحالتين الباقيتين، تُوفي سجين بسبب مشاكل في القلب،  58، 19- كوفيد

   

 أو غريه من األمراض املعدية  19-التقاعس عن عالج مساجني مصابني بفريوس كوفيد 

، تشير المعلومات  19- تُوفوا بسبب اإلصابة المؤكدة أو المحتملة بفيروس كوفيد 61في حاالت ثمانية سجناء ُمسجلين، 

انت لديهم أمراض خطيرة سابقة،  المتاحة إلى أن مسؤولي السجون تجاهلوا أولئك السجناء مراراً طيلة أيام، حتى إذا ك
مثل مشاكل القلب والرئة أو السكري، والتي تزيد من خطر تعرضهم للمرض الشديد أو الموت. وحتى عندما ساءت حالة 

السجناء، اقتصر األمر على عزل كثيرين منهم في قسم منفصل داخل السجن أو وضعهم في الحبس االنفرادي، حيث  
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في نهاية المطاف إلى   62ية الصحية الكافية. وطبقاً للمعلومات المتاحة، فقد نُقل اثنان فقط تُوفوا دون أن يتلقوا الرعا

 مستشفيات خارج السجن كحاالت طارئة، ولكن بعد فوات األوان، حيث تُوفيا بعد وقت قصير. 

تُوفوا بسبب اإلصابة، المؤكدة أو المحتملة،   63ولُوحظت أنماط مشابهة فيما يتعلق بحاالت تسع سجناء ُمسجلين، 

فلونزا، والسل، والمالريا، وأمراض معوية معدية. وتؤكد المعلومات  بأمراض أخرى معدية، من بينها إنفلونزا الخنازير، واإلن
المتاحة بواعث القلق من أن مسؤولي السجون عادًة ما تقاعسوا عن ضمان حصول المصابين المشتبه في إصابتهم  

ى في  بالعدوى على العالج واألدوية في الوقت المناسب، وضمان اتخاذ إجراءات كافية للسيطرة على انتشار العدو
من هؤالء السجناء المرضى نُقل في نهاية المطاف إلى   64السجن. وتفيد المعلومات المتاحة بأن سجيناً واحداً فحسب 

المستشفى وهو في حالة حرجة، وتُوفي هناك بعد فترة وجيزة، وأن الباقين أمضوا أيامهم وساعاتهم األخيرة في  

 تي كانوا يحتاجونها. السجن، حيث لم تتوفر الرعاية الطبية المتخصصة ال

 

 

الحرمان لفرتة طويلة من العالج املتخصص، أو إيقافه، طوال مدة  .4.3
 السجن 

تفيد المعلومات الُمتاحة بخصوص السجناء الستة والتسعين، الذين ُسجلوا على أنهم تُوفوا في الحجز منذ يناير/كانون الثاني 

، بأن حرمان السجناء الذين يعانون حاالتٍ صحية خطيرة من الحصول بشكل كاٍف على الرعاية الصحية المتخصصة طوال مدة  2010
ل الصحية، وإلحاق مزيد من األلم والمعاناة بالسجناء المرضى، وفي نهاية األمر تسبَّب، أو  إلى تدهور المشاكسجنهم قد أدى 

. وتتفق هذه النتائج مع بواعث القلق القائمة منذ زمن طويل، والتي وثَّقتها منظمة العفو الدولية، من  المبكرة ي وفاتهم أسهم، ف
ض على اختصاصيين إلجراء الفحوص واالختبارات التشخيصية، ومن  من العرأن السجناء عادًة ما ُيحرمون، طوال مدة سجنهم، 

 65الفحوص الدورية المنتظمة، والمتابعة العالجية بعد العمليات الجراحية. تلقي العالج المالئم، بما في ذلك األدوية، ومن  

الست والتسعين الُمسجلة، أن السجناء وُيظهر تحليل ما ورد من أنباء بخصوص المالبسات التي أدت إلى حاالت الوفاة في الحجز 

المرضى الذين كانوا في حاجة لعالج متخصص قد تُوفوا في الحجز في معظم الحاالت دون نقلهم إلى مرافق طبية خارج السجون  

 لعالج مشاكلهم الصحية. 

مصحوبة بحاالت طارئة متكررة، أن السجناء الذين تُوفوا  66حالة على األقل، يتعلق معظمها بأمراض مزمنة  15ومع ذلك، حدث في 

في نهاية المطاف أثناء االحتجاز كانوا قد حصلوا على إجازات مرضية، أو نُقلوا، كحاالت طارئة على األغلب، إلى مستشفيات خارج 
عادوهم إلى السجون قبل السجون إلجراء جراحات أو غيرها من العمليات الطبية، ولكن مسؤولي السجون أوقفوا عالجهم وأ

الموعد المحدد وبالمخالفة للنصائح الطبية. وتفيد المعلومات الُمتاحة بأن مثل هذا اإليقاف للعالج أو عدم استمراره قد أعاق تعافي  

  السجناء، بل وأدى في نهاية األمر إلى مزيد من تدهور صحتهم، وتسبب في أنواع شتى من مضاعفات ما بعد العمليات الجراحية
وغيرها من المضاعفات، والتي تُركت دون عالج أو دون عالج كاٍف، ومن بينها النزيف، والتجلطات الدموية، وااللتهابات، والفقدان  

المفرط للوزن، ومشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي، واأللم المستمر، وعدم القدرة على تناول الطعام أو السير بدون مساعدة.  
ء، لم يقم مسؤولو السجون بإعادتهم إلى المستشفى مرة أخرى، وأبقوهم في السجن، حيث وفي حالة خمسة من السجنا 

وفي الحاالت العشر الباقية، ُحرم السجناء المرضى، عقب إعادتهم إلى السجون قبل الموعد المحدد،   67تُوفوا في نهاية المطاف. 
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ره(؛ منظمة العفو الدولية، "مدافع عن حقوق : عباس وحيديان" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، "حرمان سجني مريض من الرعاية الصحية طيلة سنوات: كمال رشيفي" )مرجع سبق ذكالدولية، "تدهور صحة ناشط يف الحبس االنفرادي 

ولية، "حياة مدافعة  يكان" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، "صحة محامية مسجونة ُعرضة لخطر جسيم: نرسين ستوده" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الد ب والحرمان من الرعاية الصحية: عيل رضا فريش ديزجاإلنسان يتعرض للرض

ة العفو الدولية، )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، "حرمان شخص مزدوج الجنسية من الرعاية الصحية لألسنان: أنوشه عاشوري" )مرجع سبق ذكره(؛ منظم : نرجس محمدي"19-عن حقوق اإلنسان مهددة بسبب اإلصابة بفريوس كوفيد

ب يف حاجة للرعاية الطبية" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، ناشط كردي يف حاجة لرعاية طبية عاجلة: سجني تعرض ملعاملة سيئة مهدد بالشلل الكامل: حسني سبنتا" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، "سجناء تعرضوا للتعذي

اب بالرسطان يتعرض للتعذيب يف السجن: آرش صادقي" )مرجع العفو الدولية، "سجني مص ري" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمةقادران كامبختيار رحيمي" )مرجع سبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، "سجني تعرض للتعذيب يف حاجة للرعاية الطبية: 

 ن يف حاجة لرعاية طبية عاجلة: أحمد رضا جاليل" )مرجع سبق ذكره(.   و سجمسبق ذكره(؛ منظمة العفو الدولية، "أكاديمي 
(. 1) 19-(، فريوس كوفيد 1(، مشاكل الكىل )1(، مضاعفات الجهاز التنفيس )2(، مضاعفات الجهاز الهضمي )2عفات األمراض العصبية )(، مضا2(، الرسطان )3كان السجناء الخمسة عرش يعانون من مشاكل صحية مختلفة، من بينها التهابات ) 66

 ويف ثالث حاالت، لم تتوفر معلومات علناً عن املضاعفات التي أدت إىل الوفاة.    
 (. 95)رقم  2022(؛ إبراهيم جوهري، عام 35)رقم  2021(؛ أكرم رحيمي، عام 49)رقم  2017(؛ رضا بور رمضان، عام 76)رقم  2016نه، عام كاي(؛ إيمان رشيدي 54)رقم  2010انظر حاالت: ألربز قاسمي شال، عام  67
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ات. وأخيراً، وافق مسؤولو السجون على نقلهم إلى من تلقي العالج المتخصص على مدى أيام أو أسابيع أو شهور، بل وسنو

 68المستشفيات مرة أخرى، ولكن بعد فوات األوان، حيث تُوفوا إما قبل وصولهم للمستشفيات أو بعد وقت قصير من إدخالهم.

 التقاعس عن عالج سجناء مرىض بالرسطان

كان من بين الممارسات الُمسيئة، التي ُيشتبه أنها  وتُوفوا من جراء السرطان، ،69في حالة خمسة سجناء ُمسجلين في الملحق 
تسببت في تدهور المرض وانتشاره، ما يلي: التقاعس عن نقل السجناء إلى مرفق طبي متخصص إلجراء الفحوص واالختبارات  

بأنهم  التشخيصية، وذلك طيلة شهور بعد أن ظهرت عليهم عالمات وأعراض ملحوظة؛ وحرمان السجناء الذين ُشخصت حاالتهم

مرضى بالسرطان من تلقي العالج الكيماوي على وجه السرعة بالمخالفة لنصائح األطباء؛ وإيقاف العالج؛ وتجاهل النصائح  
وتقوية جهاز المناعة لديهم قبل بدء العالج  نفسيةالصريحة من أطباء بمنح السجناء إجازة ألسباب طبية لتحسين صحتهم ال

 الكيماوي. 

احة أن أحد السجناء أمضى أيامه وساعاته األخيرة في السجن، وأن األربعة اآلخرين نُقلوا إلى المستشفى،  وتفيد المعلومات المت

 وهم في حالة حرجة، حيث تُوفوا بعد وقت قصير. 

 
(؛ إسماعيل  52)رقم  2018(؛ وحيد صيادي نصريي عام 38)رقم  2013(؛ عيل رضا كرمي خريبدي عام 59)رقم  2012(؛ محمد مهدي زاله نقشبنديان، عام 71)رقم  2011أركان، عام  (؛ آرش55)رقم  2011انظر حاالت: محسن دكمه جي، عام  68

 (.  96)رقم  2022(؛ شكر الله جبيل عام 75)رقم  2021نديبور، عام (؛ حسني باه64)رقم  2021(؛ ساسان نيكنفس، عام 63)رقم  2021(؛ بهنام محجوبي عام 74)رقم  2020توتازهي، عام 
 (. 58)رقم  2021شه بخش عام  اق(؛ أ57)رقم  2020(؛ إسماعيل مستخدم عام 56)رقم  2011(؛ حسن ناهيد عام 55)رقم  2011(؛ محسن دكمه جي، عام 54)رقم  2010انظر حاالت: ألربز قاسمي شال، عام  69
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 أزمة اإلفالت من العقاب .5

 إليران املُلزمواجب التحقيق  .5.1
يمثل واجب التحقيق في الوفيات التي ُيحتمل أن تكون غير مشروعة عنصراً أساسياً من عناصر احترام الحق في الحياة. فهذا 

الواجب ُيضفي أثراً عملياً على االلتزامات باحترام وحماية الحق في الحياة، كما يعزز المحاسبة واالنتصاف إذا كان ذلك الحق  

جب أن تكون التحقيقات الستجالء الحقيقة بشأن أسباب الوفيات في الحجز والمالبسات المحيطة  الجوهري قد تعرض النتهاك. وي 
بها تحقيقاتٍ عاجلًة ونزيهًة وشفَّافًة وفعَّالًة وشاملًة، ويجب أن تتولى إجراءها سلطاٌت مستقلة تتسم بالكفاءة، وال تربطها أي  

 عالقة مؤسسية بسلطات االحتجاز.  

. فالتحقيقات والمحاكمات تُعتبر أساسية  حترام واجب إجراء التحقيقات، بحد  ذاته، انتهاكاً للحق في الحياةويمثل التقاعس عن ا

للحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل، ولتعزيز المحاسبة والعدالة والحق في إنصاف فعَّال وفي معرفة الحقيقة، وكذلك  

يكون هناك عموماً افتراٌض بمسؤولية الدولة، بالنظر إلى السيطرة المشددة التي  لتعزيز سيادة القانون. وفي حالة وفاة سجناء،  
تمارسها الدولة على أرواح األشخاص الخاضعين لالحتجاز. ولدحض هذا االفتراض، يجب على الدولة إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة 

  70ي تتولى االحتجاز. وفعَّالة من خالل سلطات تتسم بالكفاءة وتتمتع باالستقالل عن السلطة الت

وينص بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حاالت الوفاة التي ُيحتمل أن تكون غير مشروعة )بروتوكول مينيسوتا(، الصادر عن  

األمم المتحدة، على أنه: "يجب أن تتخذ التحقيقات، كحد أدنى، جميع الخطوات المعقولة لتحديد ما يلي: أ( تحديد هوية الضحية  
الضحايا(؛ ب( استخالص وحفظ جميع أدلة اإلثبات المادية لسبب الوفاة، وهوية الجاني )الجناة(، والمالبسات المحيطة بالوفاة؛ ج(  )

تحديد الشهود المحتملين والحصول على ما لديهم من أدلة فيما يتعلق بالوفاة والمالبسات المحيطة بالوفاة؛ د( تحديد سبب 

ت حدوثها، وجميع المالبسات المحيطة بها؛ هـ( تحديد من شارك في حالة الوفاة ومسؤوليتهم الفردية وطريقة الوفاة ومكانها ووق

   71عن الوفاة". 

ويقضي بروتوكول مينيسوتا بأن مشاركة أفراد األسرة أو غيرهم من أقارب المتوفي تمثل عنصراً هاماً من عناصر التحقيق الفعَّال، 
األقارب المقربين من المشاركة على نحوٍ فعَّاٍل في التحقيق، ولكن دون المساس بنزاهته.  وأنه "يجب على الدولة تمكين جميع

ويجب البحث عن أقارب الشخص المتوفى وإبالغهم بالتحقيق... وينبغي أن تُبقيهم آليات أو سلطات التحقيق على علم بالتقدم  

بغي حماية أفراد األسرة من أي سوء معاملة أو ترهيب أو المحرز في التحقيق، خالل جميع مراحله، في الوقت المناسب... وين

 72عقاب نتيجة لمشاركتهم في تحقيق أو بحثهم عن معلومات تتعلق بالشخص المتوفى". 

 اإلنكار ورفض التحقيق .5.2
تهاكات تماشياً مع األنماط المترسخة في إيران من اإلفالت المؤسسي من العقاب عن أعمال القتل غير المشروعة وغيرها من االن 

دأبت السلطات   73الجسيمة لحقوق اإلنسان، حسبما أشار مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في إيران، 

اإليرانية على رفض إجراء أي تحقيقات مستقلة وشفافة بخصوص الوفيات في الحجز، بالرغم من توفر أنباء موثوقة بأنها نجمت عن  

 أعمال غير مشروعة، بما في ذلك الحرمان المتعمَّد من الرعاية الطبية. 

للوفيات في الحجز إلى أن السلطات في معظم الحاالت لم   وتشير مراجعة األنباء المتاحة عن الحاالت الست والتسعين المسجلة
على األقل من السجناء الُمسجلين،    14تعلق علناً على أسباب الوفيات في الحجز والمالبسات المحيطة بها. إال إنه في حالة  

 
 . 29: الحق يف الحياة )مرجع سبق ذكره(، الفقرة 36اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام  70
 . 25، الفقرة 2017األمم املتحدة، بروتوكول مينيسوتا للتحقيق يف حاالت الوفاة التي يُحتمل أن تكون غري مرشوعة )بروتوكول مينيسوتا(،  71
 .36و 35، الفقرتان 2017كول مينيسوتا، بروتو   72
 https://www.undocs.org/ar/A/HRC/49/75. ُمتاح عىل الرابط: 15، الفقرة A/HRC/49/75. وثيقة األمم املتحدة رقم 2022يناير/كانون الثاني  13املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، تقرير،  73

https://www.undocs.org/ar/A/HRC/49/75
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ر تفيد بأن الحرمان من  نفت السلطات، إما في تصريحات علنية أو مباشرة لألقارب، ما صدر عن جماعات حقوق اإلنسان من تقاري
الرعاية الطبية تسبب في هذه الوفيات في الحجز، أو أسهم في حدوثها، ولجأت بدالً من ذلك إلى إرجاع أسباب الوفيات في 

وذلك على نحو متسرع، كثيراً ما كان في غضون ساعات  75(، 4أو تناول جرعات مفرطة من المخدرات ) 74(، 10الحجز إلى المرض ) 

دين  
ُ
من وفاة السجين، ودون أي تحقيقات مستقلة ووافية وشفَّافة. وفي بعض الحاالت، كانت السلطات تسرد قائمًة بالتهم التي أ

عن االدعاءات بانتهاكات حقوق  بها السجناء المتوفون، في محاولٍة بغيضٍة، على ما يبدو، لتجريدهم من إنسانيتهم، ولحرف األنظار 

 اإلنسان التي سبَّبت وفاتهم في الحجز أو أسهمت في حدوثه.

  قوانين تنظيممن  152وال يوجد تشريع في إيران يقضي بوجوب إجراء تحقيقاتٍ بخصوص الوفيات في الحجز. وطبقاً للمادة  

ية ذات الصلة، بالتأكد من أن جثة المتوفى قد نُقلت  السجون، فإن مسؤولي السجون ُملزمون فقط، بالتعاون مع السلطات القضائ
الطب الشرعي عموماً عباراتٍ منظمة وتستخدم   76الطب الشرعي اإليرانية لتحديد سبب الوفاة بعد إجراء تشريح.  منظمةإلى 

 77شهادة وفاته.في أو /موجزة، تتألف من كلمات قليلة، لبيان سبب الوفاة، ثم ُيثبت هذا في شهادة دفن السجين المتوفى و

الطب الشرعي أهالي المتوفين مقدماً بموعد تشريح الجثة، وال تسمح لهم أو لممثليهم القانونيين  منظمة وبوجه عام، ال تبلغ  

 بالتواجد أثناء التشريح أو باالطالع على الوثائق ذات الصلة. 

ل أشمل لألسباب والمالبسات التي أدت إلى الوفاة، فإن  الطب الشرعي اإليرانية ُملزمًة قانوناً بإجراء تحليمنظمة وحتى إذا كانت 

 تحقيقاتها ال تستوفي متطلبات االستقاللية، ألنها تخضع في عملها لسلطة القضاء، التي تشرف أيضاً على مصلحة السجون.

فيما يتعلق بالحرمان    وُيعد غياب الشفافية بخصوص عدد الوفيات في الحجز ملمحاً آخر تتسم به أزمة اإلفالت من العقاب السائدة

 التعسفي من الحياة في إيران.

السجون على أن مصلحة السجون ُملزمٌة بإعداد تقرير شهري عن مختلف المسائل المتعلقة   قوانين تنظيممن  338وتنص المادة  

  امعمدعي ة وإلى بوضع السجون ومنشآت االحتجاز، بما في ذلك عدد الوفيات في الحجز، وبأن تقدمه إلى رئيس السلطة القضائي
إال إنه ال يوجد قانون ُيلزم السلطات بأن تتسم بالشفافية، وبأن تجعل االطالع على هذه المعلومات متاحاً للعموم، كما إنه   78. إيران

أهالي السجناء المتوفين على المعلومات المتعلقة بإجراءات التحقيق في الوفيات في الحجز ونتائجها وأية  باطالعال يوجد إلزام  

   وثائق متصلة بها.      

 ال نيَّة للتغيري  .5.3
ال تقتصر مالمح أزمة اإلفالت من العقاب، السائدة في إيران، فيما يتعلق بالحرمان القاتل من الرعاية الطبية للسجناء، على مجرد  
رفض السلطات بشكل منهجي إجراء تحقيقات، بل كذلك إصرارها على تعزيز خطابٍ يمتدح نوعية الخدمات المقدمة للسجناء في  

لصحية، باعتبارها "نموذجية" و"ال مثيل لها" في أي مكان في العالم، مما يدل في واقع األمر على أن  إيران، بما في ذلك الرعاية ا
 79السلطات ال تعتزم تغيير نهجها. 

، على سبيل المثال، وفي أعقاب وفاة سجين الرأي بهنام محجوبي في الحجز، مما أثار غضباً عاماً،  2021فبراير/شباط   23ففي 
سني إجئي، النائب األول لرئيس السلطة القضائية آنذاك، ورئيس السلطة القضائية حالياً، في مؤتمر صرَّح غالم حسين مح 

 صحفي قائالً:

 
(؛ مهرداد 19)رقم  2019(؛ عمر بديل بور عام 52)رقم  2018(؛ وحيد صيادي نرصي عام 7)رقم  2015(؛ شاهرخ زماني عام 5)رقم  2013(؛ أفشني أسانلو عام 4)رقم  2012(؛ منصور رادبور عام 2)رقم  2011انظر حاالت: هدى صابر عام  74

“نظر دادستان تهران درباره کالبدشکافی هدی  (. وانظر أيضاً: ألف، 37)رقم  2022(؛ مهدي كاظمي )ويُعرف عموماً باسم بكتاش آبتني( عام 30)رقم  2020(؛ فاطمة عليزاده عام 27)رقم  2021(؛ برويز قهرماني عام 21)رقم  2019عام   باريده

. ]بالفارسية[.  2013يونيو/حزيران  22، های استان تهران درباره فوت افشین اسانلو”“توضیحات مدیرکل زندانوكالة أنباء الطالب اإليرانيني،  ؛https://bit.ly/3CUVhYtعىل الرابط: . ]بالفارسية[. ُمتاح 2011يونيو/حزيران  14، صابر”

أنباء   ؛https://bit.ly/34VFImW. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2015أكتوبر/ترشين األول  26 "،شاهرخ زمانی کیست/خربسازی بیهوده برای مرگ طبیعی یک زندانی"وكالة أنباء فارس،  ؛https://bit.ly/3wkKjKMُمتاح عىل الرابط: 

"توضیحات دادستان گچساران درباره فوت یک زندانی در وكالة أنباء ميزان،  ؛https://bit.ly/3Imd9ga. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2018ديسمرب/كانون األول  16، دی نصیری" که بود و چگونه درگذشت؟""وحید صیااملرشق، 

زندانی زن در   ۲۰۰" تکذیب اعتصاب وكالة أنباء ميزان،  ؛https://bit.ly/3MW094l. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2019يوليو/تموز  22. نات پزشکی قانونی و کالبدگشایی علت فوت ایست قلبی است"بیمارستان شهید رجایی/ طبق معای

"،  های تهران در پی درگذشت بکتاش آبتینکل زندان اطالعیه اداره؛ وكالة أنباء الطالب اإليرانيني، "https://bit.ly/3JnxT8l. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2020مارس/آذار  29. "زندانی عارضه قلبی بوده استزندان ارومیه/ علت فوت یک 

. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل 2022يناير/كانون الثاني  9"، اطالعیه دادستانی تهران درباره روند درمانی بکتاش آبتین  ؛ وكالة أنباء الطالب اإليرانيني، "https://bit.ly/3N1yhLY. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2022يناير/كانون الثاني  8

 . https://bit.ly/3CTKmyiالرابط: 
ای تهران درباره  هتوضیحات اداره کل زندان(. وانظر أيضاً: وكالة أنباء تسنيم، "64)رقم  2021(؛ ساسان نيكنفس، عام 94)رقم  2021(؛ مهدي نريماني، عام 63)رقم  2021(؛ بهنام محجوبي، عام 13)رقم  2017انظر حاالت: أكرب كمايل، عام  75

. 2021 يونيو/حزيران 7"، های تهران درباره مرگ ساسان نیک نف اطالعیه اداره زندان؛ وكالة أنباء الطالب اإليرانيني، "https://bit.ly/3imsByd. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2021فرباير/شباط  16"، مسمومیت بهنام محجوبی

 . https://bit.ly/3D0KIDh]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 
 . 152املادة  ،ttps://bit.ly/2SDAztAh،2021مايو/أيار  10، ]بالفارسية[  )مرجع سبق ذكره( ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نامه اجرایی سازمان زندان آیین 76
 ( 94)رقم  2021 ، عامومهدي نريماني ( 27)رقم  2020 ، عامقهرماني یزانظر عىل سبيل املثال، حاالت برو  77
 ( 1)ع() 338، املادة ]بالفارسية[  )مرجع سبق ذكره(ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  نامه اجرایی سازمان زندان آیین 78
 https://bit.ly/3HIzvrL. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2022يناير/كانون الثاني  11"،  های ایران فراتر از دیگر کشورها استخدمات رفاهی زندان معاون قوه قضاییه: وكالة أنباء العاصمة اإليرانية، " 79
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  املوت يف غرفة انتظار  
د من الرعاية الطبية يف السجون اإليرانية    الوفيات يف الحجز إثر الحرمان املتعمَّ

 19 الدولية   العفو  منظمة

 

 

 

"السجن له قيوده الخاصة، والسجناء لدينا،  

قياساً بالسجناء في العالم، في وضعٍ أفضل 

من نواحٍ كثيرة. إن تكلفة العالج والصحة لهم، 

بكوفيد  يتعلق  فيما  مرتفعة 19-وخاصة   ،

حيث  من  إنه  كما  للنظر.  وملفتة  للغاية 

إيران[   معاملة ]في  وضعنا  فإن  السجناء، 

فيه   يجري  إيران  مثل  مكان  يوجد  وال  فريد، 

 . 80ة"الدرج السجناء بهذه التساهل مع

 

 

 السجن. ولم يوضح المسؤول القضائي الكبير ما يقصده بعبارة "القيود الخاصة" باعتبارها جزءاً أساسياً من 

الذي كان  81، وفي أعقاب وفاة الكاتب مهدي كاظمي )المعروف عموماً باسم بكتاش آبتين(، 2022يناير/كانون الثاني    8وبالمثل، في  

إ ظلماً في سجن  العام للمجلس  يمسجوناً  واألمين  الدولية  القضائية للشؤون  السلطة  رئيس  نائب  أبادي،  فين، قام كاظم غريب 
 فين، في استعراضٍ دعائي على ما يبدو، وفيما بعد قال في مقابلة إعالمية:  يبزيارة إلى سجن إ 82في إيران،   األعلى لحقوق اإلنسان 

 

 

"من غير المحتمل بالنسبة للدول األخرى أن  

ن  تقدم حقاً الخدمات التي نقدمها للسجناء. إ

مرافق  نمط إدارتنا للسجون إنساني، كما إن  

تقّدم في الوقت الحاضر في سجوننا    الرعاية

نطاًقا أوسع  في    ميزات  الموجودة  تلك  من 

سائر الدول. وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن أن  

ألي  السيئة  المعاملة  مع  أحد  يتساهل 

لحقوق  انتهاك  أي  نقبل  ال  ونحن  سجين، 

 83السجناء".

 

 

 ومضى كاظم غريب أبادي قائالً:

والبد من تقديم الخدمات الالزمة لهم، خاصة ما يرغبون فيه، طبقاً للقوانين. ولألسف رغم كل  ، يتنا تحت رعا"السجناء  

، فما زالت إيران تتعرض التهامات ]بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان[  ]اإليرانية[  هذه الخدمات الالفتة في السجون
 من خالل إثارة بعض القضايا الهامشية غير الصحيحة". 

المسؤول القضائي الكبير ما يقصده بعبارة "القضايا الهامشية غير الصحيحة"، وال من الذي أثارها، ولكن سياق تصريحه  ولم يوضح  
 يوحي بأنه كان يشير إلى الغضب العام في إيران وعلى مستوى العالم في أعقاب وفاة بكتاش آبتين في الحجز. 

لحة السجون اإليرانية، محمد مهدي حاج محمدي، الخدمات المقدمة  ، وصف رئيس مص 2020سبتمبر/أيلول   15وفي مثال آخر، في 

للسجناء في إيران لضمان رفاههم وسالمتهم بأنها "ال مثيل لها" في أي مكان في العالم، وأرجع االدعاءات عن انتهاكات حقوق  
 84ء انطباع سلبي عن السجون ]اإليرانية[". اإلنسان إلى "أعداء النظام والثورة ]في الجمهورية اإلسالمية[، الذين يحاولون بدأب إعطا

 وأضاف قائالً:

 
 https://bit.ly/3pBXjr8. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2021فرباير/شباط  23اش و حواشی پیرامون فوت بهنام محجوبی"، ای به شایعات مطرح شده در مورد خانوادهاژهحسنیهمشهري أونالين، " واکنش م 80
 ن التفاصيل عن حالة مهدي كاظمي )املعروف عموماً باسم بكتاش آبتني(.لالطالع عىل مزيد م 2يف امللحق  37يمكن الرجوع إىل القسم  81
 ضائية. املجلس األعىل لحقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية هو املؤسسة الرسمية لحقوق اإلنسان يف البالد، ويعمل تحت إرشاف السلطة الق 82
 https://bit.ly/3HIzvrL. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2022يناير/كانون الثاني  11های ایران فراتر از دیگر کشورها است"،  خدمات رفاهی زندان وكالة أنباء العاصمة اإليرانية، " معاون قوه قضاییه: 83
   https://bit.ly/3KfmyY9. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2020سبتمرب/أيلول  15"، نظیر استها: خدمات زندانبانی ما در دنیا کمان زندانرئیس سازم أنباء املرشق، " 84
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  املوت يف غرفة انتظار  
د من الرعاية الطبية يف السجون اإليرانية    الوفيات يف الحجز إثر الحرمان املتعمَّ

 20 الدولية   العفو  منظمة

 

 

 

]كوفيد كورونا  فيروس  ديرت  19-"أزمة 
ُ
أ  ]

على نحو جيد في السجون... وينبغي علينا 

اإلعالمية،  الطاقات  باستخدام  نجتهد،  أن 

لكي ننقل إلى العالم ما حققناه من إنجازات  

الحقوق  باحترام  يتعلق  فيما  السجون،  في 

 المدنية وتقديم خدمات متنوعة للسجناء".

 

 

وكثيراً ما تكون التصريحات الرسمية عن مستوى الرعاية الصحية في سجون إيران مصحوبًة ببيانات رسمية تنسب أنباء انتهاكات 
فعلى سبيل المثال، ردَّت الحكومة اإليرانية مؤخراً،   85حقوق اإلنسان إلى "أعداء" نظام الجمهورية اإلسالمية، وتصفها بأنها "ُملفَّقة". 

 فقالت:   86، 2022يناير/كانون الثاني   24على مذكرة ممثلي اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة، المؤرخة في    2022مارس/آذار   9في 

لها، مس رمزياً  الدولة" اسماً  تلفيقات ال  "الضجة اإلعالمية األخيرة، التي اتخذت عبارة "الوفيات في حجز  تمدٌة من 
أساس لها من الصحة وال تستند إلى أي أدلة، وهي تصدر عن وسائل إعالمية معينة تابعة لحكومات معادية لجمهورية  

إيران اإلسالمية. واالدعاءات عن وفاة سجناء في حجز الدولة، بسبب التعذيب أو سوء المعاملة أو الحرمان من الرعاية  

ال الحملة  عن  تصدر  المجتمع  الطبية،  أنظار  حرف  بغرض  اإلسالمية،  إيران  اإلعالمية ضد جمهورية  والضجة  دعائية 
الدولي عن الحقائق الدامغة على األرض في مركز االحتجاز في خليج غوانتنامو، وفي سجن أبو غريب، وفي عشرات  

  87. "من مراكز االغتيال والتعذيب ذات السمعة السيئة، التي تتبع الواليات المتحدة وحلفائها

ورداً على بواعث القلق المثارة، وخاصة ما يتعلق بالحرمان من تلقي الرعاية الصحية الكافية في السجون اإليرانية، نفى الرد الرسمي  
للحكومة "االدعاءات التي تشير إلى أوجه قصور في شروط النظافة الصحية في السجون"، وادعى أن "المدانين، بغض النظر عن  

إ  المنسوبة  التهم  مدار  طبيعة  قيود على  أي  وبدون  بسرعة  الصحية  الرعاية  مرفق  إلى  الوصول  بإمكان  يتمتعون  فئاتهم،  أو  ليهم 

الساعة". وأضاف الرد الرسمي قائالً: "في حالة عدم كفاية المعدات والمرافق المتخصصة لعالج المرضى في السجن، يمكن نقلهم  
السجون اإليرانية في هذا الصدد    قوانين تنظيم من   137هد الرد بالمادة إلى خارج السجن في أي وقت في النهار أو الليل"، واستش

 آنفاً(.     1-4)انظر القسم  

 مضايقة األهايل .5.4
االحتجاز في مالبسات مريبة،   خاللعلى مدى سنوات أن أهالي األشخاص الذين يموتون   ةُيظهر توثيق ورصد منظمة العفو الدولي

أو ُيقتلون بشكل غير مشروع على أيدي عناصر تابعة للدولة عادًة ما يتعرضون ألشكال شتى من المضايقات والترهيب على أيدي  
ضباط األمن واالستخبارات، وخاصة إذا ما شككوا علناً في ادعاءات السلطات بشأن المالبسات المحيطة بوفاة أقاربهم أو سعوا 

كما تلقى بعض المحامين الذين يمثلون العائالت الثكلى تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم أو  88لحصول على إنصاف قانوني. ل
وللسلطات اإليرانية أيضاً سجل طويل في الضغط على عائالت المتوفين إلجبارهم على  89حتى بالتعرض لالضطهاد والسجن. 

ستالم جثث أقاربهم، أو من أجل الموافقة على دفنها فوراً. وبشكل عام، ليس بإمكان  التخلي عن حقهم في الشكوى من أجل ا 

 الطب الشرعي اإليرانية. منظمة هذه العائالت السعي إلجراء تشريح مستقل للجثث عن طريق أي هيئة للطب الشرعي بخالف  

 
محیط زندان های تهران بویژه  وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية، " ؛https://bit.ly/3qiWdRh. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2022مارس/آذار  15 "،کنندهای ما سیاه نمایی میمعاندین درباره وضع زندانوكالة أنباء الطالب اإليرانيني، " 85

سبتمرب/أيلول   15"، وزه در اوین ۲روایت یک خربنگار از حضور  »اینجا زندان است«؛وكالة أنباء فارس، " ؛https://bit.ly/3tleqQ6عىل الرابط:  . ]بالفارسية[. ُمتاح2022فرباير/شباط  8"، بازداشتگاه اوین کانون فضاسازی دشمن است

 .  /:bit.ly/3tloUio/https. ]بالفارسية[. ُمتاح عىل الرابط: 2021
ني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي؛ املقررة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات  املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية؛ الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل املع 86

هة إىل إيران.  تعسفاً؛ املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني؛ املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية موجزة أو . وثيقة األمم 2022يناير/كانون الثاني  24أو الالإنسانية أو املهينة، مذكرة مشرتكة موجَّ

 باإلنجليزية[. ُمتاحة عىل الرابط:. ]AL IRN 36/2021املتحدة رقم: 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26927 
 ownLoadFile?gId=36846https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/D. ]باإلنجليزية[. ُمتاحة عىل الرابط: 2022مارس/آذار  AL IRN 36/2021 ،9جمهورية إيران اإلسالمية، الرد عىل املذكرة املشرتكة رقم  87
 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح عىل الرابط: 2018مارس/آذار  13(، MDE 13/8049/2018م الوثيقة: منظمة العفو الدولية، ينبغي وضع حد الضطهاد العائالت املطالبة بالحقيقة والعدالة بخصوص املحتجزين الذين تُوفوا أثناء االحتجاز )رق 88

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8049/2018/en/ 

 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح عىل الرابط: 2020مارس/آذار  4(، MDE 13/1894/2020يف إيران )رقم الوثيقة:  2019ل مظاهرات نوفمرب/ترشين الثاني منظمة العفو الدولية، "إنهم يقتلون أطفالنا": حاالت قتل الُقرصَّ خال

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en/ 

 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح عىل الرابط: 2022إبريل/نيسان  7(، MDE 13/5441/2022قة: منظمة العفو الدولية، السلطات تنتهك الحظر املطلق للتعذيب من خالل مضايقة الشهود املشاركني يف محكمة الفظائع اإليرانية )رقم الوثي

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5441/2022/en/ 
arrests-release/2018/09/iran-https://www.amnesty.org/ar/latest/press-، 2018سبتمرب/أيلول  3"، إيران: اعتقال محامني وناشطني يف مجال حقوق املرأة يشري إىل تشديد حملة القمع ضد املجتمع املدني"منظمة العفو الدولية،  89

society-civil-on-crackdown-intensifying-signal-activists-rights-menswo-and-lawyers-of/ ،3، "'ظلم يبعث عىل الصدمة'جلدة  111سنة و 30إيران: الحكم عىل محام لحقوق اإلنسان بالسجن "؛ منظمة العفو الدولية 

   /njusticei-shocking-a-lashes-111-and-prison-in-years-30-to-lawyer-rights-human-of-sentencing-release/2019/06/iran-https://www.amnesty.org/ar/latest/press، 2019زيران يونيو/ح
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 تمت مراجعتهافوا في الحجز، أشارت األنباء التي وفي عدة حاالت تتعلق بالسجناء الستة والتسعين الذين ُسجلت حاالتهم أنهم تُو
العفو    إلى أشكال مختلفة من المعاملة السيئة تعرض لها أفراد عائالت المتوفين، وهي تتفق مع النتائج التي استخلصتها منظمة

 90الدولية. 

 
 (88)رقم  2015 ، عامغالم رباني براهوي( و 27)رقم  2021 ، عامز قهرمانيیبرو انظر عىل سبيل املثال، حاالت  90
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 نتائج وتوصيات .6

 
في إيران، والتي لم تُعالج ولم ُيعاقب مرتكبوها بالرغم من توفُّر    التي تثير الشبهات  من حاالت الوفيات في الحجز  صادمُيعتبر العدد ال

السجناء   بأرواح  اإليرانية  السلطات  يدل على استخفاف  الطبية، مؤشراً  الرعاية  أنباء موثوقة عن حرمان متعمَّد وغير مشروع من 

 وسالمتهم. 

مسؤولي السجون وسلطات  تُكسب ، السائدة في إيران، الكامنة في النظام أزمة اإلفالت من العقاب ية أن وترى منظمة العفو الدول

في ارتكاب انتهاكاتٍ صادمة للحق في الحياة، من خالل حرمان السجناء المرضى من    مزيداً من الجرأة ليستمر وااالدعاء في البالد  
بشكل اعتيادي. وتحذ ِّر المنظمة من أن شبح الموت سوف يظل يخي ِّم طويالً على السجناء المرضى    حيويةتلقي الرعاية الطبية ال 

تعمَّد وقاتل الحتياجات السجناء الطبية، وتقديمهم  في إيران إلى أن يتم التحقيق مع المسؤولين المشتبه في تجاهلهم بشكل م

 للمحاكمة في حالة توفُّر أدلة مقبولة ذات صلة. 

، قد أثارت مراراً 2012وُيذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في قراراتها السنوية بشأن حالة حقوق اإلنسان في إيران منذ عام  

خطر الموت الذي يواجهه السجناء  "طبي الكافي" في السجون اإليرانية، وحذَّرت من  بواعث قلق بشأن "الحرمان من تلقي العالج ال 
تتولى   السجون  لإلشراف على  ومستقلة  موثوقة  هيئة  "إنشاء  وإلى  الممارسة"،  هذه  "إنهاء  إلى  السلطات  ودعت  لذلك"،  تبعاً 

 91التحقيق في شكاوى االنتهاكات". 

المتكرر الدولية  المناشدات  السجناء من  وبالرغم من هذه  المتمثل في حرمان  القاسي  النمط  إنهاء  اإليرانية  السلطات  رفضت  ة، 

 الذات. تهنئةالرعاية الطبية الكافية، ولجأت، بدالً من ذلك، إلى تكرار النفي القاطع، وإلى إصدار تصريحات ل إمكانية الوصول إلى

وخاصة منذ حملة القمع المميت واستخدام   92اإلفالت من العقاب في إيران، وبالنظر إلى جسامة االنتهاكات ذات الصلة، وتعمُّق أزمة  
، وهي الحملة التي شملت موجًة من أعمال القتل  2019بقصد القتل لتفريق المظاهرات التي عمَّت البالد عام  غير المشروعة  القوة  

فإن منظمة العفو الدولية تجدد مناشدتها   93التعذيب واالختفاء القسري،  عمليات غير المشروعة، واالعتقاالت التعسفية الجماعية، و
ألمم المتحدة بأن ثمة حاجة ماسة إلنشاء آلية مستقلة للتحقيق والمحاسبة من أجل كسر التابع لإلى مجلس حقوق اإلنسان  

 حلقة اإلفالت من العقاب والحيلولة دون إزهاق مزيد من األرواح.

 
)ن(؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 2، الفقرة A/RES/67/182، وثيقة األمم املتحدة رقم: 2012ديسمرب/كانون األول  20: حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 67/182الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار  91

: حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية 69/190)م(؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 5، الفقرة A/RES/68/184، وثيقة األمم املتحدة رقم: 2013ديسمرب/كانون األول  18إيران اإلسالمية، اعتُمد يف : حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية 67/184

ديسمرب/كانون  17: حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 70/173)م(؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 5، الفقرة A/RES/69/190رقم: ، وثيقة األمم املتحدة 2014ديسمرب/كانون األول  18إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 

، وثيقة األمم املتحدة رقم: 2016ديسمرب/كانون األول  19حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف : 71/204؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 10، الفقرة A/RES/70/173، وثيقة األمم املتحدة رقم: 2015األول 

A/RES/71/204 وثيقة األمم املتحدة رقم:  2017 ديسمرب/كانون األول 19: حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 72/189؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 12، الفقرة ،A/RES/72/189 ؛ الجمعية العامة  12، الفقرة

: حالة حقوق 74/167املتحدة، القرار  ؛ الجمعية العامة لألمم14، الفقرة A/RES/73/181، وثيقة األمم املتحدة رقم: 2018ديسمرب/كانون األول  17: حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 73/181لألمم املتحدة، القرار 

 28يف : حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد 75/191؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 15، الفقرة A/RES/74/167، وثيقة األمم املتحدة رقم 2019ديسمرب/كانون األول  18اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 

، وثيقة األمم املتحدة 2021ديسمرب/كانون األول  16: حالة حقوق اإلنسان يف جمهورية إيران اإلسالمية، اعتُمد يف 76/178؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 18، الفقرة A/RES/75/191، وثيقة األمم املتحدة رقم 2020ديسمرب/كانون األول 

 . 19، الفقرة A/RES/76/178رقم 
ع بأزمة اإلفالت من العقاب منظمة العفو الدولية، إيران: و 92  . ]باإلنجليزية[. ُمتاح عىل الرابط: 2021يونيو/حزيران  19(، MDE 13/4314/2021)رقم الوثيقة: صول إبراهيم رئييس للرئاسة تذكري مروِّ

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/en/ 
 : . ُمتاح عىل الرابط2020سبتمرب/أيلول  2(، MDE 13/2891/2020)رقم الوثيقة:  يف إيران 2019سحق اإلنسانية: االعتقاالت الواسعة وحوادث االختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمرب/ترشين الثاني منظمة العفو الدولية،  93

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde13/2891/2020/ar/ 

نوفمرب/ترشين الثاني   16(، MDE 13/2308/2020مع معلومات جديدة( )رقم الوثيقة:  2021)تحديث حتى نوفمرب/ترشين الثاني  2019حالة وفاة خالل قمع احتجاجات نوفمرب/ترشين الثاني  324تفاصيل عن وكذلك: منظمة العفو الدولية، 

]موقع باإلنجليزية والفارسية[.   شبكة اإلفالت من العقاب: إخفاء أعمال القتل بقطع اإلنرتنت يف إيرانومنظمة العفو الدولية،  /nts/mde13/2308/2020/enhttps://www.amnesty.org/en/docume. ]باإلنجليزية[. ُمتاح عىل الرابط: 2021

 / shutdown.amnesty.org-https://iranُمتاح عىل الرابط: 
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هة إىل  .6.1  السلطات اإليرانية توصيات ُموجَّ
 

 ناسب الرعاية الطبية الكافية يف الوقت امل إمكانية الوصول إىل توفري 
 

بشدة وغير كافية على اإلطالق لتلبية احتياجات السجناء   محدودةاإلقرار بأن الخدمات الطبية المتاحة في السجون اإليرانية   •

في القانون والممارسة  ،  أو يحتاجون إلى عالج طبي متخصص، ومن ثم فمن الضروريو/الذين يعانون من حاالت حرجة  
ك لحين  نقل السجناء الذين يعانون من حاالت طبية طارئة فوراً إلى مرافق طبية خارج السجون، وذل أن يتم  فرض  العملية  

أن ُينقل السجناء الذين تُشخص حاالتهم بأنهم مرضى    طويلة المدى، وفرضتوفُّر أدلة على حدوث تحسينات أساسية  
، أو الذين تظهر عليهم عالمات أو أعراض لما قد تكون مشاكل صحية خطيرة، إلى  ة لدخولهم السجنبأمراض خطيرة سابق

واالختبارات التشخيصية،    فحوصلتلقي الرعاية الطبية، بما في ذلك ال  مرافق صحية خارج السجون دون تأخير ال مبرر له
 ؛ والفحوص الدورية المنتظمة، والمتابعة العالجية بعد العمليات الجراحيةوتلقي العالج المالئم، بما في ذلك األدوية 

بما يكفل أن  من قانون تنظيم السجون،    137)ح( والمادة  8تعديل القوانين والقواعد التنظيمية اإليرانية، بما في ذلك المادة  •

عن  وتصدر القرارات الطبية المتعلقة بالرعاية الصحية للسجناء، أو نقلهم إلى مرافق طبية خارج السجون، بشكٍل مستقٍل  

النيابة وغيرهم من    ومحقق  يلتزم بهاوأن    ،مسؤولي السجون   أن تنف ذ من جانب، ومهنيين متخصصين في الرعاية الصحية
 مسؤولي السلطات القضائية ومسؤولي أجهزة األمن واالستخبارات؛ 

  من خالل  اإلسراع بمعالجة مشكلة القصور الشديد في مستويات العاملين والفجوات الكبيرة في المهارات، بما في ذلك •

المادة   يتلقى  من    139تعديل  الموارد الالزمة، بما يكفل أن  المالية وغيرها من  الموارد  قانون تنظيم السجون، وتخصيص 
السجناء الرعاية الصحية البدنية والعقلية الكافية داخل السجون بالمجان، ودون أي تمييز ألي سبب كان، وذلك على قدم 

 المساواة مع الرعاية الصحية الُمتاحة للسكان عموماً؛ 

 مهنيونال   وأن يلتزم،  امت  في إطار استقالل سريرييتولى تقديم الرعاية الصحية عاملون طبيون مؤهلون يعملون  أن  ضمان   •

ن في السجون، وكذلك المستشفيات التي تستخدمها الدولة لمعالجة السجناء، بالمعايير واألخالقيات الطبية في  والطبي
 . التعامل معهمالسجناء و عالج

 

 التحقيقات واملحاكمات 
 

المادة   • إجراء    152تعديل  األمر، إلعطاء صالحية  يلزم  أخرى حسبما  تشريعية  تدابير  واعتماد  السجون،  تنظيم  قانون  من 

و وافية  تتسم    حياديةتحقيقات  مستقلة  جانب سلطة  من  ومالبساتها  الحجز  في  الوفيات  أسباب  في  وفعَّالة  وشفافة 
مينيسوت بروتوكول  متطلبات  يتماشى مع  بما  تكون غير بالكفاءة،  أن  ُيحتمل  التي  الوفاة  بالتحقيق في حاالت  المتعلق  ا 

 مشروعة، الصادر عن األمم المتحدة، وغيره من المعايير الدولية؛

، في حالة توفُّر أدلة مقبولة ذات صلة، وفق إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية  مالحقات قضائيةإجراء تحقيقات جنائية، و •

اللجوء إلى عقوبة اإلعدام، لألفراد الذين ُيشتبه أنهم أمروا بارتكاب أفعال غير مشروعة أثناء االحتجاز للمحاكمة العادلة وبدون  
و التعاون  أبدوا  أو  ارتكبوها،  أو  أو حرضوا عليها،  الحجز،  وفيات في  وقوع  أو أسهمت في  أو    في  التواطؤتسببت  ارتكابها، 

لوا ارتكابها بأي شكل آخر، وكذلك رؤ  ساء أولئك األفراد الذين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، بأن أحد  ساعدوا أو سهَّ
العاملين تحت أمرتهم يرتكب جريمًة، أو على وشك ارتكابها، ولكنهم لم يتخذوا جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود  

 صالحياتهم لمنع الجريمة والمعاقبة عليها؛  

أو غيرهم من المحتجزين على ذمة المحاكمة، ممن تُوفوا المدانين    للسجناء  الكلي عن العدد    بشكل منتظم إصدار بيانات   •
 في الحجز، وهويتهم وأعمارهم، وتاريخ وفاتهم ومكانها وأسبابها ومالبساتها؛ 

 

 عمليات التفتيش 
 

هيئات محلية ودولية من خبراء  ، وغير ُمعلن عنها سلفاً، ومستقلة، وغير ُمقيَّدة، تقوم بها  منتظمةالسماح بعمليات تفتيش   •
 مستقلين لجميع األماكن التي يوجد بها أشخاص محرومون، أو ُيحتمل أن يكونوا محرومين، من حريتهم؛ 

ألمم المتحدة، وقبول طلبات الزيارة المقدمة  التابع لتوجيه دعوات للزيارة إلى اإلجراءات الخاصة في مجلس حقوق اإلنسان   •

خاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في إيران، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في المقرر ال   ومن بينهممنهم،  
التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

إلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحاالت ا
والفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي التابع لألمم المتحدة، والسماح لهم بدون أي قيود بدخول السجون وغيرها من  

عدم تعرض    مراكز االحتجاز وبمقابلة الضحايا وأهاليهم ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، مع ضمان

 أي شخص ألعمال انتقامية بسبب االتصال بآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.         
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هة إىل مجلس حقوق اإلنسان  .6.2  مم املتحدة التابع لل توصيات ُموجَّ
للتحقيق والمحاسبة تتولى جمع وتحليل وحفظ أدلة عن أخطر الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي المرتكبة إنشاء آلية   •

 في إيران، بغرض تسهيل إجراء محاكمات جنائية عادلة في المستقبل. 
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ماليني شخص، تعمل عىل  10منظمة العفو الدولية هي حركة تضم 

استنهاض مشاعر التعاطف اإلنساني لدى كل شخص، وتقوم بحمالت 

من أجل التغيري حتى نتمكن جميعا من التمتع بحقوقنا اإلنسانية. 

وتتمثل رؤيتنا يف عالم يفي فيه من هم يف السلطة بوعودهم ويحرتمون 

كومة أو  القانون الدويل، ويخضعون للمساءلة. نحن مستقلون عن أي ح

عقيدة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم تمويلنا بشكل  

أسايس من قبل أعضائنا والتربعات الفردية. ونؤمن أن العمل بالتضامن  

 والتعاطف مع الناس يف كل مكان يمكن أن يغري مجتمعاتنا نحو األفضل. 

 

ما لم يذكر خالف ذلك فإن محتوى المادة الوارد في هذه الوثيقة  
محمي بموجب رخصة المشاع اإلبداعي )يجب نسب المادة إلى  

منظمة العفو الدولية، ويحظر استخدام المادة ألية أغراض  
تجارية، ويحظر إجراء أي تعديل أو اجتراء في لمادة أو نشر أو  

)أنظر   .(4، رخصة دولية عرض مواد أخرى مستقاة منها

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/legalcode ) 

وإذا نسبت حقوق الطبع إلى جهة غير منظمة العفو الدولية، فإن  
 هذه المادة تكون غير خاضعة لرخصة المشاع اإلبداعي

 

  على موقعنا صفحة األذوناتلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  
 ظمة العفو الدولية. من

  معلومات االتصال 

 

info@amnesty.org 

 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

 @AmnestyAR 

 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

 

amnesty.or/ar 
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