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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

للفقرة  ية حلقوق اإلنسان، وفقاً   جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السام        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  سالميةإلمجهورية إيران ا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
 مـن   اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلـك             

وال يتـضمن التقريـر أيـة آراء أو         . الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة       
وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منـها               

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهيـة العامـة الـيت          . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع          . ها جملس حقوق اإلنسان   اعتمد

وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االسـتعراض يف اجلولـة           . املعلومات الواردة يف التقرير   
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخـر           . األوىل هي أربع سنوات   
وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى         . ة إن كانت ال تزال صاحلة     التقارير والوثائق املتاح  

املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مـسائل              
أو إىل  /حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و               

  .التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنساناملستوى املنخفض للتفاعل أو 
  
  

 
 A/HRC/WG.6/7/IRN/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

25 November 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

GE.09-17185 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
  عاهدات العاملية األساسية امل

  )٢(اإلنسانحلقوق 
 تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات   أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  ملعاهداتهليئات ا
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       

  التمييز العنصري
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال  ١٩٦٨أغسطس / آب٢٩

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

  -  ال  ١٩٧٥يونيه / حزيران٢٤

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         
 والسياسية

):٤١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال  ١٩٧٥يونيه /ان حزير٢٤
  ال

  -  نعم، حتفظ عام  ١٩٩٤يوليه / متوز١٣  حقوق الطفلاتفاقية 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦

ــشرين األول٢٣  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ــوبر/ ت أكت
٢٠٠٩  

  -  ال

الربوتوكول ؛   الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         :طرفاً فيها ت إيران   املعاهدات األساسية اليت ليس   
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة  ؛  املدنية والسياسيةبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق  األول امللحق  االختياري
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ اتفاقيـة         الربوتوكول االختياري التفاقية    ؛  أشكال التمييز ضد املرأة   ؛ اتفاقية القضاء على مجيع      والسياسية

؛ الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة   )اتفاقية مناهضة التعذيب(وب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       وغريه من ضر   مناهضة التعذيب 
مناهضة التعذيب؛ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع                   

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         ؛   التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     املهاجرين وأفراد أسرهم؛ الربوتوكول االختياري    العمال  
  .القسري االختفاء

  
  لتصديق أو االنضمام أو اخلالفةا  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  عمن  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ٢٠٠٠توقيع فقط،   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٣(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤ اتفاقييت عدانعم،   )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم، عدا الربوتوكوالت  )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

١٣٨ و٩٨ و٨٧نعم، عدا االتفاقيات رقم   )٦(األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات 
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، أشار األمني العام إىل أن مجهورية إيران اإلسالمية اعتادت على أن            ٢٠٠٨يف عام     -١
اعتربهتا هيئات املعاهـدات مـراراً       بتحفظات عامة    عليهاترفق توقيع املعاهدات أو التصديق      

، ٢٠٠٥ويف عام   . )٧(وتكراراً من أهم العوامل اليت حتول دون التمتع ببعض حقوق اإلنسان          
أشارت جلنة حقوق الطفل إىل الطابع العام وغري احملدد للتحفظ الذي أبدته مجهورية إيـران               

افقة مع الغـرض مـن      اإلسالمية، وأعربت عن قلقها من أن طبيعة التحفظ قد ال تكون متو           
  .)٨(ومقاصدها االتفاقية

وقد أوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه بـأن                -٢
تصدق مجهورية إيران اإلسالمية على بروتوكول بالريمو وعلى اتفاقية القضاء علـى مجيـع              

نينها الوطنية ذات الـصلة     ، وأن تسعى إىل مواءمة قوا      دون حتفظات  أشكال التمييز ضد املرأة   
  .)٩(مع الصكني املذكورين

حبقوق اإلنسان للمهاجرين بالتصديق على االتفاقيـة       ملعنية   ا ة اخلاص ة املقرر توأوص  -٣
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ومبواءمة التشريعات والسياسات           

  . )١٠(الوطنية مع أحكام االتفاقية
ة حقوق الطفل بأن تصدق مجهورية إيران اإلسالمية على الربوتوكول          وأوصت جلن   -٤

، وعلـى   )١١(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة         
والتعاون يف جمال التـبين علـى الـصعيد         األطفال   بشأن محاية    ١٩٩٣ لعام   اياتفاقية اله 

  .)١٣(١٣٨مل الدولية رقم ، وعلى اتفاقية منظمة الع)١٢(الدويل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 يضمن جمموعة واسـعة     ١٩٧٩أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أن دستور عام            -٥

من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، بيد أن هناك، من الناحية العملية، عدداً من العوائق              
عمل خمتلف مؤسسات الدولـة     دون  قوق اإلنسان و  اخلطرية اليت حتول دون احلماية التامة حل      

أن ) اليونيـسيف (، الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠٠٩ويف عام   . )١٤(باستقاللية
التحديات اليت يواجهها النظام القضائي تتمثل يف التوفيق بني املبادئ اإلسالمية لفترة ما بعد              

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق     ١٩٩٣ عام   ويف. )١٥(الثورة والقوانني اليت كانت قائمة سابقاً     
اإلنسان أن القوانني احمللية اإليرانية تفتقر إىل الوضوح وال ميكن التنبؤ بكيفية تطبيقها، كمـا               
الحظت وجود قيود عديدة تقترن حبماية القيم الدينية، كما تفسرها الـسلطات اإليرانيـة،              

  .)١٦(تشكل عائقاً أمام التمتع ببعض حقوق اإلنسان
حقـوق  "وأشار األمني العام إىل أن احلكومة قد وضعت قانوناً تكميليـاً بـشأن                -٦

، وذلك سعياً منها إىل إعمال احلقوق الدستورية        ٢٠٠٨، دخل حيز النفاذ يف عام       "املواطنني
  .)١٧(األساسية أمام القضاء
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ـ               -٧ ى ويرى األمني العام أن قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيـة ينـصان عل
ضمانات إجرائية هتدف إىل كفالة احلق يف حماكمة عادلة ويف مراعـاة األصـول القانونيـة                

وأشار إىل تقارير   . )١٨(غري أن بعض األحكام ال تفي باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان         . الواجبة
 تتضمن  ٢٠٠٨يناير  /مفادها أن الصيغة املنقحة لقانون العقوبات اليت أعدت يف كانون الثاين          

كاماً تتناىف مع املعايري الدولية، ومن تلك األحكام مادة تتعلق بالردة وجتعل عقوبة اإلعدام              أح
وتتضمن هذه الصيغة املنقحـة أيـضاً   . )١٩(إلزامية يف حالة التحول من اإلسالم إىل دين آخر  

  .)٢٠(أحكاماً تنص على أشكال أخرى لعقوبة اإلعدام واجللد وبتر األعضاء
شارت اليونيسيف إىل أن الربملان بصدد النظر يف مشروع قانون          ، أ ٢٠٠٩ويف عام     -٨

وإىل ،  ٢٠٠٥يف عـام    ُعـرّض عليـه     يتعلق بإنشاء حماكم متخصصة يف قضاء األحداث،        
كمـا  .على مشروع قانون العقوبات وعلى قانون اإلجراءات املدنيةالتعديالت املزمع إدخاهلا   

علق حبماية األطفال ويتطرق إىل األطفـال       شرع الربملان يف النظر يف مشروع قانون جديد يت        
  .)٢١(الضحايا والشهود على اجلرائم الذين حيتاجون إىل احلماية

، وجهت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد         ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٩
بعض من  ُيزعم أنه حيرم املرأة       الذي املرأة رسالة تتعلق مبشروع القانون اخلاص حبماية األسرة،       

  .)٢٢(ويعزز السلطة القانونية غري املتكافئة اليت ميارسها الرجل داخل األسرةحقوقها املكتسبة، 
وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل إصدار تشريع مينع التحريض علـى               -١٠

ـ     )٢٣(التمييز العنصري أو ارتكاب أي أفعال من هذا القبيل         ر ، غري أهنا دعت إيران إىل أن تنظ
 مـن االتفاقيـة   ١يف مراجعة تعريف التمييز العنصري جلعله مطابقاً للتعريف الوارد يف املادة          

  .)٢٤(الدولية للقضاء على التمييز العنصري

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها   -جيم   
، ١٩٩٦أشار األمني العام إىل أن اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، املنشأة يف عام               -١١
 تعترف هبا جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كهيئة متتثل ملبـادئ              ال

وعالوة على ذلك، أنشأت إيران مركزاً حلقوق اإلنسان لتيسري التعـاون الـدويل             . باريس
  .)٢٥(وتنسيق أنشطة اهليئات احلكومية

أي والتعـبري إىل القيـود      وأشار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الر           -١٢
املؤسسية املختلفة اليت ختضع هلا العمليات احلكومية والربملانية والقضائية نتيجة للسيطرة الـيت    
متارسها عليها مؤسسات وهيئات غري منتخبة ال ختضع للمساءلة أمام الـشعب، بوصـفها              

  .)٢٦(العقبات الرئيسية اليت تعوق عملية اإلصالح يف البالد
ت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مؤسسة قانونية مستقلة لتحديد األولويـات           وقد أوص   -١٣

  .)٢٧(ورصد وتقييم التقدم احملرز يف جمال تنفيذ االتفاقية
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  تدابري السياسة العامة  -دال   
. )٢٨(أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع إيران سياسة شـاملة تتعلـق باألطفـال               -١٤

شأن العنف ضد األطفال وضعت يف أعقاب       وذكرت اليونيسيف أن أول خطة عمل وطنية ب       
 اختذت وزارة الرعاية خطوات هتـدف إىل        ٢٠٠٨ويف عام   . عملية استشارية واسعة النطاق   

  .)٢٩(إدراج مكافحة العنف ضد األطفال يف مشروع اخلطة اإلمنائية الوطنية اخلمسية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  مع آليات حقوق اإلنسانالتعاون   -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
  

  )٤٧(عاهدةملنشأة مبيئة ااهل
دم آخر تقرير قُ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ت ختاميةاآخر مالحظ  وُنظر فيه

  جلنة القضاء على التمييز العنصري 
 

٢٠٠٢  
 

  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
 

-  
 

م  تقرير موحد يض   ٢٠٠٨ورد يف عام    
 والتاسع عـشر    رين الثامن عشر  التقري

 ٢٠٠٦خر تقدميهما من عام اللذين تأ

اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية 
 واالجتماعية والثقافية

ــشرين   - ١٩٩٣يونيه /حزيران - ــاين يف ت ــر الث ورد التقري
 ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

ــث يف  - ١٩٩٣أغسطس /آب - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــر الثال ــشرين ورد التقري ت
 ٢٠٠٩أكتوبر /األول

حيل موعد تقدمي تقرير موحد يـضم        - ٢٠٠٥مارس /آذار ٢٠٠٢ جلنة حقوق الطفل 
 ٢٠١٠التقريرين الثالث والرابع يف عام 

الربوتوكـول   - جلنة حقـوق الطفـل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء       
ــال يف    ــتغالل األطف ــال واس األطف

 اإلباحية املواد

  ال ينطبق
 

  نطبقال ي
  
 

-  
 

حيل موعد تقـدمي التقريـر األويل يف        
  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 نعم وجهت دعوة دائمة 

؛ املقـرر اخلـاص)٣١()٢٠٠٣(املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري          آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
؛ الفريـق العامـل املعـين)٣٢()٢٠٠٢(لة حقوق اإلنسان يف أفغانستان      املعين حبا 

؛ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين)٣٣()٢٠٠٣(باالحتجاز التعسفي   
؛ املقرر)٣٥()٢٠٠٥(؛ املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة         )٣٤()٢٠٠٤(

حلق يف مستوى معيشي مناسباخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر ا       
 ؛)٣٦()٢٠٠٥(وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق 

أجلـت الزيـارة،(الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي         الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ 
؛ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      )٢٠٠٨ووجهت رسالة تذكري يف عام      

؛ املقـررة)٢٠٠٦وجه طلب متابعة يف عام      (القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       
 ) ٢٠٠٨وجهت آخر رسالة تذكري يف عام ( اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد

العقوبة القاسـيةاملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            الزيارات اليت طلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
؛ املقـرر)٢٠٠٧ ويف   ٢٠٠٥طلب إجراء الزيـارة يف      (أو الالإنسانية أو املهينة     

؛)٢٠٠٦طلب إجراء الزيارة يف عـام       (اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني      
 ) ٢٠٠٨طلب إجراء الزيارة يف عام (اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات 

شكرت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة احلكومة على تيسري زيارهتا عثاتالتعاون أثناء الب/التيسري
 .)٣٧(إىل البالد

 - متابعة الزيارات 

 بالغاً ختص فئات منها جمموعات٢١٤خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أرسل       الردود على رسائل اإلدعاء والنداءات العاجلة
 يف املائة من٤٤( بالغاً   ٩٤وردت احلكومة على    . رأة ام ١٩٢خاصة، مبا يف ذلك     
 ).جمموع البالغات

 اسـتبياناً أرسـلها مكلفـون١٦ردت إيران على استبيان واحد من جممـوع          )٣٨(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٤٠(، ضمن املهل احملددة)٣٩(باإلجراءات اخلاصة

  امية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضية الس  -٣  
أشار األمني العام إىل الزيارة اليت قامت هبا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إيران           -١٥

 مبناسبة انعقاد مؤمتر حول حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف، حيـث التقـت             ٢٠٠٧يف عام   
اإلعـدام  مبمثلني كبار عن احلكومة وناقشت معهم جمموعة من الشواغل، مبا يف ذلك عقوبة              

وأبدت السلطات اهتماماً بإقامة تعاون بني نظام       . وحقوق املرأة ) ال سيما يف حالة األحداث    (
 إىل أن   ٢٠٠٧وأشار تقرير املنسق املقيم لعام      .  )  ٤١ (القضاء واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

  . )  ٤٢ (املفوضة السامية التقت أيضاً مبمثلني عن اجملتمع املدين
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، قامت بعثة تقييم فنية تابعـة للمفوضـية بزيـارة طهـران             ٢٠٠٨ مايو/يف أيار و  -١٦
واقترحت املفوضية على السلطات أن تقبل زيارة يقوم        . الستكشاف جماالت التعاون املمكنة   

، وظلت املفوضية    )  ٤٣ (٢٠٠٩هبا املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني قبل هناية عام           
أنشطة التعاون املمكنة، مبا يف ذلك تنظيم ندوة قضائية         تناقش مع ممثلي السلطة القضائية      

وقدمت إيران مسامهتها املالية إىل املفوضية يف       .  )  ٤٤ (حول املسائل املتعلقة باحملاكمة العادلة    
  . ٢٠٠٩عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
م الضوء على التحديات اليت تعّوق حتقيق املساواة        ، سلط األمني العا   ٢٠٠٨يف عام     -١٧

بني اجلنسني يف إيران، وعلى القوانني اجلنائية واملدنية اليت تتضمن أحكاماً متييزيـة تـستلزم               
 واللجنة املعنيـة بـاحلقوق       )  ٤٦ (والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    .  )  ٤٥ (إصالحاً عاجالً 

ستمرار التمييز ونطاقه يتعارضان مع العهـد الـدويل         االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن ا    
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل مسائل منها معاقبة ومضايقة املرأة اليت ال         . والثقافية
وأبرزت اليونيسيف أن نصيب املرأة يف ملكيـة        .  )  ٤٨ (هاتتقيد بقواعد صارمة فيما يتعلق بلبس     

  . )  ٤٩ (األراضي ال يزال منخفضاً جداً
عن احلوادث وحاالت الوفاة    ) الدية(وإن أحكام القانون اإليراين املتعلقة بالتعويض         -١٨

وقـد  .  )  ٥٠ ()وأوصـاهلا (قيمة تشكل ضعف قيمة حياة املرأة       ) وأوصاله(تعطي حلياة الرجل    
.  )  ٥١ (ان هذه األحكام واقترح تشريعاً يقر مبنح املرأة القيمة ذاهتا يف هذه احلاالت     استعرض الربمل 

 يقر حبق املرأة يف احلصول على       ٢٠٠٨وأشارت اليونيسيف إىل قانون اعتمده الربملان يف عام         
تغطية شاملة من شركات التأمني يف حال تعرضها لإلصابة أو الوفاة من جراء حادث، كما               

  . )  ٥٢ (ن آخر يقر حبق املرأة يف أن ختلف زوجها املتوىف يف ملكية األرضأشارت إىل قانو
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الطفل الـذي تكـون أمـه إيرانيـة            -١٩

عترف بـه   وتزوجت شخصاً غري إيراين دون احلصول على املوافقة الرمسية من احلكومة، ال يُ            
كبري من األطفال الذين حيرمون بالتايل من حقهم        وتؤثر هذه احلالة يف عدد      . كمواطن إيراين 

حبقوق اإلنسان  ت املقررة اخلاصة املعنية     وأشار.  )  ٥٣ (يف احلصول على شهادة ميالد أو جنسية      
للمهاجرين بوجه خاص إىل أن السلطات الرمسية ال تعترف بالزواج بني رجل أفغاين وامـرأة    

ج ال يتمتعون بأي مركز قانوين ألن وجود        إيرانية، وأن األطفال الذين يولدون من هذا الزوا       
  . )  ٥٤ (األب األفغاين يعترب غري مشروع
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وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بأمور منها وضـع بـرامج                -٢٠
خاصة بنساء األقليات الالئي يعانني من التمييز املتعدد األوجه؛ وضمان املساواة يف احلقـوق              

  . )  ٥٥ (د إبرام عقد الزواج، وخالل مدة الزواج، وعند حل الرابطة الزوجيةبني الرجل واملرأة عن

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  -٢  
أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أن عقوبة اإلعدام ما زالت تطبق علـى نطـاق           -٢١

 اإلنسان بتقليل عدد    وقد أوصت اللجنة املعنية حبقوق    . )٥٦(واسع، مبا يف ذلك على األحداث     
اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام، وجتنب تنفيذ أحكام اإلعدام علناً وتزويد املتهم جبميـع              

  .)٥٧(الضمانات الالزمة، مبا يف ذلك احلق يف حماكمة عادلة
وأشار األمني العام إىل أن اجلهة املسؤولة عن اجلهاز القضائي أصدرت يف كـانون                -٢٢
غري أن  .  تعميماً حيظر اإلعدام العلين ونشر الصور املتعلقة حباالت اإلعدام         ٢٠٠٨يناير  /الثاين

 يـؤدي وأشار إىل أن اإلعدام العلين      . )٥٨(علينالتقارير تفيد باستمرار حدوث حاالت إعدام       
  .)٥٩("إىل جتريد الضحية من إنسانيتها ويؤثر على حنوٍ وحشي يف من يشهدون اإلعدام

 عن بالغ قلقها بشأن أحكام      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧مية يف   وأعربت املفوضة السا    -٢٣
 إىل أن اجلهة املسؤولة عن      ٢٠٠٨وأشار األمني العام يف عام       .)٦٠(إعدام نفذت حبق أحداث   

اجلهاز القضائي أصدرت، حسب ما تفيد به بعض التقارير، قراراً غري ملزم بوقـف إعـدام                
جه حنو متديـد فتـرة اإلجـراءات        غري أن منظمة اليونيسيف حتدثت عن تو      . )٦١(األحداث

سن الثامنة عشرة وتزداد بـذلك      احلدث  القضائية اليت تشمل جناةً من األحداث إىل أن يبلغ          
 مـن   ١٠٧وأشار األمني العام إىل تقارير مفادها أن        . )٦٢(لعقوبة اإلعدام تعرضه  احتماالت  

 ١٩٩٠مـن   عاماً حكـم علـيهم باإلعـدام يف الفتـرة     ١٨تقل أعمارهم عن  ممن  اجلناة  
  .)٦٣(وجيدر باإلشارة إىل أن السلطات اإليرانية اعترضت على هذه األرقام. ٢٠٠٦ إىل
وشددت املفوضة السامية على أن الدولة هي املسؤول عن وضـع حـٍد إلعـدام                 -٢٤

والحظ األمني العام يف عـام      . )٦٤(األحداث، وأن هذه املسألة ليست من مشموالت األسرة       
مشروع القانون املتعلق بإنشاء حماكم لألحداث لن يلغي عقوبـة           أن من املفهوم أن      ٢٠٠٨

 عاماً ولن يرفع رمسياً سن املسؤولية       ١٨اإلعدام يف حق من يرتكبون جرائم يف سن تقل عن           
املفوضة السامية الضوء على كون مشروع القانون هذا أتاح فرصة مثينة            وسلطت. )٦٥(اجلنائية

  .)٦٦(حق األحداثلوضع حٍد لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف 
، أعربت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة عن قلقهـا            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٥

إزاء ما وردها من تقارير عديدة تتحدث عن نساء يف انتظار تنفيذ عقوبة اإلعدام يف حقهن،                
 امرأة حمكوم علـيهن بـسبب       ٢٠٠ امرأة يف سجن إيفني، منهن       ٣٩٧وأشارت إىل وجود    

، وجه ثالثة مقررين خاصني رسالة تتعلـق        ٢٠٠٨ويف عام   . )٦٧("جرائم أخالقية "ن  ارتكاهب
وذكـرت  . بثماين نساٍء ورجلٍ حكم عليهم باإلعدام رمجاً بسبب ارتكاهبم جرميـة الـزىن            
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احلكومة يف ردها أن اإلسالم يويل أمهية كربى لصون أمن اجملتمـع والـدفاع عـن اآلداب               
 .)٦٩(هت رسالة تتعلق بعدة حاالت مماثلة أخرى، وج٢٠٠٩ويف عام . )٦٨(العامة

 ، إىل تقارير تفيد حبدوث حاالت بتر لألطـراف        ٢٠٠٨وأشار األمني العام يف عام        -٢٦
، قالـت الـسلطات إهنـا       )٧٠( وحاالت وفاة وانتحار مشبوهة يف صفوف السجناء       ،وجلد

ملمارسات اجلنسية املثلية   وتفيد تقارير أيضاً أن املتهمني با     . )٧١(عقوبات تتفق ومبادئ اإلسالم   
وقد أعربـت جلنـة     . )٧٢(خيضعون بشكل روتيين لعقوبة اجللد ويتعرضون للتهديد باإلعدام       

  .)٧٣( عاما١٨ًحقوق الطفل عن نفس الشواغل فيما يتعلق باجلاحنني دون سن 
الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي إىل احلكومـة            أحال  و  -٢٧
. )٧٤( منـها  ٥١٥ حالة، مل يفصل حىت اآلن يف        ٥٣٢،  ١٩٨٠انية، منذ إنشائه يف عام      اإلير

وطلب الفريق العامل اختاذ ما يلزم من تدابري ملنع حدوث حاالت أخرى، والتحقيق يف مجيع               
  .)٧٥(احلاالت املعلقة وتقدمي اجلناة إىل العدالة

االنتخابات أعقبت   اليت   من املكلفني بإجراءات خاصة أن االحتجاجات     ستة  والحظ    -٢٨
خطرية  شخصاً وإصابة املئات إصابات ٢٠ شهدت مقتل ما ال يقل عن        ٢٠٠٩الرئاسية لعام   

ومل . مطاطيـاً ورصاصاً أهنا استخدمت طلقات حية ُيزعم يف مواجهات مع قوات األمن اليت       
ق وأعربت املفوضة الـسامية حلقـو     . )٧٦(جير حىت اآلن أي حتقيق مستقل يف هذه األحداث        

اإلنسان أيضاً عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن ارتفاع عدد االعتقاالت، الـيت قـد                 
تستويف الشروط القانونية، وإزاء إمكانية االستخدام غري املشروع للقوة املفرطة، وال سيما             ال

 .)٧٧(من جانب مليشيات باسيج

ألفراد املعتقلني أودعوا يف    وأشار أصحاب الواليات الستة إىل تقارير تفيد أن أغلبية ا           -٢٩
يفني دون أن توجه إليهم أي هتم ودون أن تتـاح هلـم إمكانيـة               إاحلبس االنفرادي بسجن    

. )٧٨(تفاء القـسري خاالستعانة مبمثل قانوين، وهو ما يثري شواغل تتعلق بإمكانية تعرضهم لال         
قتل واالعتقاالت وكرروا اإلعراب عن بالغ االنشغال إزاء ما وردهم من تقارير عن حاالت ال  

ويف . )٧٩(اجلارية واستخدام القوة املفرطة من جانب أفراد الشرطة وسوء معاملة احملتجـزين           
، أعربت املفوضة السامية عن االنشغال إزاء حالة ثالثة أشخاص ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

  .)٨٠(حكم عليهم باإلعدام عقب االنتخابات
ألة التعذيب ضد املرأة إىل أن الدسـتور حيظـر          وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبس      -٣٠

غري أن األمني العام لألمم املتحدة الحظ أن قانون العقوبـات ال يعـرف هـذه                . التعذيب
 اتفاقيـة   ٢٠٠٢املمارسة تعريفاً واضحاً باعتبارها فعالً إجرامياً، وأن الربملان أقـر يف عـام              

 وذلك بسبب تضارب مزعوم بني      ضت من جانب جملس الوصاية    ِفمناهضة التعذيب، لكنها رُ   
وأعرب ثالثة مكلفني بواليات عن بالغ القلق إزاء ما         . )٨١(أحكام االتفاقية واملبادئ اإلسالمية   

وردهم من تقارير عن حمتجزين خيضعون للتعذيب وألساليب اسـتنطاق قاسـية النتـزاع              
ير تفيـد باسـتمرار     وأشري أيضاً إىل تقار   . اعترافات تستخدم فيما بعد أمام احملكمة الثورية      
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وأوصت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان بتحـسني          . )٨٢(حاالت الوفاة خالل االحتجاز   
  .)٨٣(االحتجاز ظروف
 رسالة، صدر بعضها باالشتراك     ٢١١وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، وجهت        -٣١

الت وتتعلق هذه الرسـائل حبـا     . بني عدد من أصحاب الواليات املكلفني بإجراءات خاصة       
رجال ونساء، ومثقفني وطالب وفنانني ومدافعني عن حقوق اإلنسان ونـشطاء يف جمـال              
حقوق اإلنسان وحمامني وأقليات دينية أو إثنية ونقابيني وصـحفيني يتعرضـون لالعتقـال              

يف هـذه  جـاء  و. واالحتجاز يف معظم احلاالت على أيدي أفراد تابعني لوزارة املخـابرات         
إىل مواقع مل يكشف عنها، بعضهم من       أُخذُوا  كربى هلؤالء األشخاص    الرسائل أن الغالبية ال   

ىل مراكز احتجاز حيث أودعوا يف احلبس االنفـرادي لفتـرات         إأجل االستجواب، مث نقلوا     
رم احملتجزون من العالج الطـيب      وُح. طويلة، وهو ما يسر تعرض هؤالء األشخاص للتعذيب       

ارتكاب أفعال هتـدف إىل اإلخـالل       "،  "قوميهتديد األمن ال  "ألسباب من قبيل    وُحوكموا  
، "بالوضع األمين الداخلي عن طريق إقامة روابط مع جمموعات معارضة وبلدان أجنبية مناوئة            

ـ وتراوحت األحكام بني احلبس   ". نشر أخبار كاذبة  " دة سـنوات، والعقوبـة البدنيـة،    لع
 .)٨٤(والغرامات املالية، وعقوبة اإلعدام

. )٨٥(م إىل انتشار ظاهرة العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس           وأشار األمني العا    -٣٢
وسلطت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة الضوء على أن السلطات نادراً ما تقر               
بأن هذه الظاهرة تشكل فعالً مشكلة خطرية، وأن الضحايا من النساء نادراً ما يبلغن عـن                

ساء انتحرن حرقاً بسبب عدم توافر احلماية القانونية        وأشارت إىل حاالت ن   . تعرضهن للعنف 
للنساء ضحايا العنف، وانعدام املالجئ، وصعوبة احلصول على الطالق، وبسبب القـوانني            

. )٨٦(املتعلقة حبضانة األطفال اليت متيز األب وتفشي ظاهرة التمييز القائم على نوع اجلـنس             
 .)٨٧(وقيل إن بعض احلاالت يتصل جبرائم الشرف

وأوصت املقررة اخلاصة بأن تعزز احلكومة فرص جلوء املرأة إىل العدالة؛ وأن تدرج               -٣٣
ضمن أولوياهتا القضاء على العنف ضد املرأة كقضية من قضايا السياسة العامة هبدف منـع               
مجيع هذه األفعال والتحقيق فيها واملعاقبة عليها؛ وتوفري التشجيعات الالزمة وتقدمي الـدعم             

 .)٨٨(مكني املرأةالضروري لت

وكررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن بالغ قلقها إزاء احلكم الـوارد يف قـانون            -٣٤
أو حفيده يعرض نفسه لدفع ثلث مبلغ       ابنه  العقوبات الذي ينص على أن الرجل الذي يقتل         

وأعربت . )٨٩(الدية لألم فقط، وال خيضع إال لعقوبة تقديرية إذا تقدمت األم بشكوى رمسية            
من أن أشـكال    ولجنة عن القلق أيضاً إزاء التشريع الذي جييز العقوبة البدنية داخل األسرة             ال

  .)٩٠(معينة من االعتداء اجلنسي على األطفال أو األحفاد ال حيظرها القانون حظراً صرحياً
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يقيمون يف               -٣٥
 جانب أمهاهتم، وإزاء أوضاعهم املعيشية وكيفية تنظيم الرعاية املقدمة إليهم يف            السجون إىل 

  . )٩١(حالة فصلهم عن أمهاهتم
وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن االنشغال إزاء تفشي ظـاهرة              -٣٦

  .)٩٢(احلبس االنفرادي دون موجب موضوعي وألسباب ال عالقة هلا باألغراض التأديبية
وذكرت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة تقارير تتحدث عن ارتفـاع               -٣٧

مثري للقلق يف عدد حاالت االجتار بالفتيات والنساء، وال سيما يف املقاطعات الشرقية حيـث          
تتعرض الفتيات والنساء لالختطاف والبيع أو للزواج القسري املؤقت بغية بيعهن واستعبادهن            

وأبلغت جلنة حقوق الطفل عما وردها من شواغل خبصوص االجتـار بالنـساء              . )٩٣(جنسياً
 ٩٩والفتيات كممارسة ييسرها الزواج املؤقت أو زواج املتعة الذي يدوم بني ساعة واحدة و             

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة إىل إيـران أن             ٢٠٠٩ويف عام   . )٩٤(عاماً
االجتار نشطة   عاماً، وال سيما الفتيات، من املشاركة يف أ        ١٨ دون سن    تضمن محاية األطفال  

وطلبت إىل إيران أيضاً أن . )٩٥(ألغراض االستغالل يف العمل ويف املمارسات اجلنسية التجارية
تتخذ يف الفور تدابري عاجلة  تضمن حظر استخدام األطفال أو شرائهم أو عرضهم ألغراض               

  .)٩٦(حية أو القيام بأنشطة تتصل بإنتاج مثل هذه املوادالبغاء أو إلنتاج مواد إبا
أو يعملون  /وال يزال القلق يساور اللجنة إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون و             -٣٨

وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن اخلوف من الزواج            . )٩٧(يف الشوارع 
تقارير، سبباً من األسباب الكامنـة وراء الظـاهرة         املبكر القسري ميثل، حسب ما ورد من        

 والحظـت أن أطفـال الـشوارع        ).٩٨(املسجلة يف الفترة األخرية واملتمثلة يف فرار الفتيات       
  .)٩٩(معرضون بوجه خاص ألسوء أشكال عمل األطفال

  إقامة العدل وسيادة القانون   -٣  
عات واملمارسات مع األحكـام     أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبواءمة التشري        -٣٩

م إىل  قدَّاملتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة، مبا يف ذلك حق االستعانة مبحامٍ، وحق الفرد يف أن يُ               
وينبغي أيضاً النظر على سـبيل      . أحد القضاة على وجه السرعة ويف أن حياكم حماكمة علنية         

أوصى به الفريـق العامـل   وفقاً ملا   واحملاكم الدينية،  )١٠٠(االستعجال يف إلغاء احملاكم الثورية    
  . )١٠١(املعين باالحتجاز التعسفي

ووجه ثالثة مقررين خاصني النظر إىل حالة عشرة رجال حكم علـيهم باإلعـدام                -٤٠
عقب حماكمة سرية يف خوزستان، يزعم أهنا اتسمت مبخالفة القوانني مـن حيـث طبيعـة                

 قرارات اإلدانة، حسب ما ورد مـن        ُبنيتقد  و. اإلجراءات القانونية وكيفية معاملة احملامني    
وأشار الفريـق العامـل املعـين       . )١٠٢(تقارير، على أساس اعترافات انتزعت حتت التعذيب      

باالحتجاز التعسفي أيضاً، إىل ضرورة سن قوانني تؤكد من جديد مبدأ حصانة حمامي الدفاع  
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ني العام إىل ما أعربت عنـه       وقد أشار األم  . )١٠٣(واحلق يف احلصول على املساعدة القضائية     
 موازياً إلصدار رخـص  اًنقابة احملامني اإليرانيني من قلق إزاء التشريع اجلديد الذي يقيم نظام         

  .)١٠٤(ممارسة مهنة احملاماة
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة السلطات اإليرانية بأن تتخذ              -٤١

ضمان عدم تعرض املرأة للتمييز يف ما يوقـع عليهـا مـن           تدابري هتدف، يف مجلة أمور، إىل       
عقوبات، وأن تكون العقوبات متناسبة مع طبيعة اجلرمية؛ وإجراء التحقيقـات الالزمـة يف              

 عنـدما   حاالت االغتصاب؛ وكفالة عدم تعرض الضحايا للمالحقة القضائية بسبب الـزىن          
املرأة ُتحِضر  ط اليت تقضي بأن     يتعذر على الضحية إثبات تعرضها لالغتصاب؛ وإلغاء الشرو       

  .)١٠٥(شهود عيان إلثبات تعرضها للعنف
 وجلنـة   ،)١٠٦(واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة       وأشار األمني العام،      -٤٢

 ٧ عاماً و ١٤ إىل أن سن املسؤولية اجلنائية يف إيران هو          )١٠٨( واليونيسيف ،)١٠٧(حقوق الطفل 
. للفتيـات )  سنوات قمرية  ٩أي  ( أشهر   ٩ أعوام و  ٨ألوالد و ل)  سنة قمرية  ١٥أي  (أشهر  

كما أشاروا إىل إمكانية حماكمة األطفال الذين يرتكبون جرائم خطرية مثلما حياكم الكبـار              
  .)١٠٩(مبوجب قانون العقوبات

وقد . )١١٠(األحداثرداءة نظام قضاة    وال يزال القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء           -٤٣
 إىل أن مشروع القانون املتعلق بإنشاء حماكم        ٢٠٠٨ العام لألمم املتحدة يف عام       أشار األمني 

، يشجع على العدالـة     )١١١(لألحداث، الذي حظي بالترحيب من جانب جلنة حقوق الطفل        
  .)١١٢(التصاحلية واحللول اجملتمعية والبدائل لألحكام اجلنائية

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
نة حقوق الطفل عن أسفها ألن مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى ال حيظـى              أعربت جل   -٤٤

وقد أشارت املقررة   . )١١٣(باالعتبار الواجب يف مجيع اإلجراءات أو القرارات املتعلقة بالطفل        
اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن القوانني املتعلقة حبضانة األطفال اليت متيز الرجل               

وأعربـت  . )١١٤(خيار للمرأة سوى اإلبقاء على عالقتها مع شريك عنيف        ال تترك عادة أي     
اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقدمي معلومات كافية عما يتعرض له األطفال املولودون خـارج               

  . )١١٥(إطار الزواج من وصم ومتييز
 سـنة   ١٥( سنة   ١٣ سنوات إىل    ٩جنة إىل رفع سن زواج اإلناث من        لوأشارت ال   -٤٥

وحثت اللجنـة   . )١١٦( وأعربت عن بالغ قلقها إزاء احلد املتدين جداً لسن الزواج          ،)لألوالد
  .)١١٧( عاما١٨ًإيران على أن حتدد سن الرشد يف 
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  حرية التنقل    -٥
أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبالة العنف ضد املرأة إىل أن الـزوج، بـصفته رب                 -٤٦

فال ميكن . زوجته وسلوكها يف حاالت عديدة تنقالتاألسرة دون منافس، له احلق يف مراقبة  
للمرأة أن حتصل على جواز سفر أو أن تسافر إىل اخلارج دون أن تقدم شهادة موثقة لـدى                  

  . )١١٨(موثق تبني موافقة زوجها

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة              -٦  
  سياسيةيف احلياة العامة وال

أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن إقرار دين ما كدين للدولـة ينبغـي أن ال                  -٤٧
يؤدي إىل إعاقة التمتع باحلقوق وال إىل أي متييز ضد معتنقي الـديانات األخـرى أو غـري                  

وقد أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن التمييز ضد معتنقـي الـديانات غـري          . )١١٩(املؤمنني
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير تتحدث عـن            . ال يزال قائماً  املعترف هبا   

وأعرب املقرر  . )١٢٠(تعرض أفراد طائفة البهائيني بوجه خاص للمضايقة والتخويف والسجن        
  . )١٢١(اخلاص املعين بالسكن الالئق عن شواغل مماثلة

كثرة القيود املفروضـة علـى      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٤٨
  . )١٢٢( على االرتداد عن اإلسالمب إىل أن القوانني تعاقحرية الدين، مشريةً

، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد عن االنشغال           ٢٠٠٦ويف عام     -٤٩
 )١٢٤(، أثار ستة من املكلفني بواليـات      ٢٠٠٦ويف  . )١٢٣(إزاء تدهور حالة األقليات الدينية    

 من األفراد املنتمني إىل مجاعة نعمة اهللا الصوفية         ١٧٣شواغل إزاء تقارير تتحدث عن توقيف       
واستجواهبم وتعذيبهم إلرغامهم على توقيع شهادات كاذبة يعترفون فيها بأن احتجاجـاهتم            

  . )١٢٥(نظمت بالتنسيق مع مجاعات مناوئة للحكومة
 عن تعرض أعضاء مـن الطائفـة البهائيـة          وأشار األمني العام إىل تقارير تتحدث       -٥٠

لالحتجاز التعسفي وللسجن بدون وجه حق وملصادرة ممتلكاهتم وتدمريها، كمـا الحـظ             
تزايداً كبرياً يف العنف الذي يستهدف البهائيني، مبا يف ذلك التعذيب أو سوء املعاملة خـالل         

 أن االسـتمارات    ىل، أشار اثنان من أصحاب الواليـات إ       ٢٠٠٩ويف عام   . )١٢٦(االحتجاز
ملعاهد التقنية واملهنية تتضمن شرطاً يقضي بالتصريح بالديانة وذلـك          املتعلقة بطلب دخول ا   

مبـادئ توجيهيـة    "وذكر مسؤولون يف اجلامعة أن      . باالختيار بني أربع ديانات معترف هبا     
  .)١٢٧(حتول دون مزاولة البهائيني للتعليم العايل" جديدة
املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إىل أن التشريعات القمعيـة           وأشار املقرر اخلاص      -٥١

وثقافة القمع اليت يزعم أهنا سائدة داخل نظام القضاء، قد أدت، من الناحية العملية، إىل قمع                
منهجي ألي شكل من أشكال التعبري يف الصحافة اليت تنتقد املؤسسات، وال سيما السلطات              

وحث املقرر اخلاص على إلغاء مجيع األحكام اجلنائية        . )١٢٨(صالحالدينية، أو اليت تنادي باإل    
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السلمي، واستبعاد هذه اجلرائم من جمال اختصاص احملاكم الثورية وتعريـف           املتعلقة بالتعبري   
وأعرب املقرر اخلاص   . )١٢٩(الشروط اليت حتد من ممارسة هذا احلق تعريفاً واضحاً يف القانون          

لة الكتاب والفنانني الذين خيضعون للرقابة، ال سيما أن إنتاج أي           عن االنشغال أيضاً إزاء حا    
  .)١٣٠(عمل فين يستلزم احلصول على ترخيص مسبق من وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

 إىل بعض النشطاء يف جمال ٢٠٠٨وجهت يف عام اهتامات وأشار األمني العام إىل أن   -٥٢
. )١٣١(ألمن القومي نظـراً ملـدوناهتم اإللكترونيـة   حقوق املرأة ألسباب تتعلق با الدفاع عن   

، قيوداً صـارمة،    ٢٠٠٩والحظ أن وسائط اإلعالم املستقلة واجهت، عقب انتخابات عام          
  .)١٣٢(فمنعت املنشورات وكذلك املدونات اإللكترونية

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء التمييز الذي استهدف أعضاء              -٥٣
 السلطات فيما تعتقد أنه يعكس الفكر اإلسالمي أو أعربوا عـن            وا سياسية مل يوافق   أحزاب

  .)١٣٣(آراء خمالفة للمواقف الرمسية
، أشار كل من املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة،             ٢٠٠٧ويف عام     -٥٤

 حبالة املدافعني عـن     واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين          
أن عدداً من اإليرانيني، نساًء ورجاالً، ممن اشـتركوا يف االحتجاجـات          إىل  حقوق اإلنسان   

 تعرضوا لالعتقال أو االعتداء     ،السلمية أو دافعوا عن املساواة بني اجلنسني وعن حقوق املرأة         
مال استهدفت  وأشار أصحاب الواليات املذكورون إىل أن هذه األع       . )١٣٤(يف مناسبات عدة  

وهـي  " مليون توقيع لطلب تغيري القوانني التمييزية     "بوجه خاص أفراداً نشطوا يف إطار محلة        
  .)١٣٥(حركة جمتمعية تروج للمساواة بني اجلنسني

، أعرب األمني العام عن انشغاله إزاء ما ورده مـن           ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -٥٥
، وأشار  )١٣٦( تتعرض للتهديد  لى جائزة نوبل للسالم   تقارير تفيد أن شريين عبادي، احلائزة ع      

إىل تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تستهدف النساء، وطالب اجلامعات، واملدرسـني،            
  .)١٣٧(والعمال وغريهم من اجلماعات الناشطة، وال سيما بعد االنتخابات

من احتجاجات ، أن االنتخابات وما تالها ٢٠٠٩وذكرت املفوضة السامية، يف عام   -٥٦
 الـيت   املتعاظمـة إمنا تدل على مدى حيوية اجملتمع املدين يف إيران، ولكنها تبني أيضاً القيود              

وقد حثت جلنة حقوق الطفل وجلنة القـضاء علـى   . )١٣٨(يواجهها اجلهاد السياسي السلمي 
  .)١٣٩(التمييز العنصري احلكومة على االستمرار يف تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية

 يف املائـة خـالل   ٤,١ن اخنفضت موالحظت اليونيسيف أن نسبة النساء يف الربملان        -٥٧
مـارس  /تخابات التشريعية اليت جـرت يف آذار      ن يف اال   يف املائة  ٢,٨الفترة النيابية السابقة إىل     

 إىل أن )١٤٢( واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة)١٤١(وأشار األمني العام. )١٤٠(٢٠٠٨
وأشارت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )١٤٣(مشاركة املرأة يف دوائر احلكومة وصنع القرار حمدودة       



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

15 GE.09-17185 

اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن املرأة ال ميكنها أن تشغل 
  .)١٤٤(منصب القاضي

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  -٧  
 عامـاً،   ١٥ظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء عدد األطفـال دون سـن                -٥٨
سيما يف املناطق الريفية، املشمولني بظاهرة عمل األطفال، وهي ظاهرة متفشية بوجـه              وال

والحظت اللجنة أنه وعلى الرغم من أن احلـد األدىن لـسن            . خاص يف القطاع غري املنظم    
ون العمل، فإن القانون الزراعي ينص على أن احلد األدىن       عاماً مبوجب قان   ١٥االستخدام هو   

  . )١٤٥( عاما١٢ًلسن االستخدام هو 
 إىل  )١٤٦(ويرى األمني العام أن البطالة يف صفوف النساء متثل مشكلة حادة، وأشار             -٥٩

، ٢٠٠٩ويف عـام    . مشاركة املرأة احملدودة يف العمل املدفوع األجر خارج القطاع الزراعي         
اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية على إلغاء أو تعديل القوانني والنظم اليت تقيـد    حثت جلنة   

طبيــق التــشريعات املتعلقــة اســتخدام املــرأة وكــذلك املمارســات التمييزيــة يف ت
  .)١٤٧(االجتماعي بالضمان

ضة وأشار األمني العام إىل أن أحكام قانون العمل املتعلقة بتكوين نقابات العمال غام  -٦٠
ذكر أن أشخاصاً شاركوا يف حماوالت لتكوين رابطات عمال وتنظيم إضرابات           وُي. الصياغة

من أجل احلصول على زيادة يف األجور تعرضوا لالعتقال التعسفي والعنف على أيدي قوات              
ن اخلاصني رسالة تتعلق بتقـارير عـن        ، وجه اثنان من املقرري    ٢٠٠٧ويف عام   . )١٤٨(األمن

  .)١٤٩(تعرض مدرسني للمضايقة بسبب احتجاجهم على ظروف عملهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
أشارت خطة العمل التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن الفقر يف إيران يتسم                -٦١

  .)١٥٠( الريفية ونوع اجلنس-ليم واملناطق احلضرية بتفاوتات كربى حسب األقا
 إىل التطورات امللحوظة    ٢٠٠٦وأشار تقرير صدر عن منظمة الصحة العاملية يف عام            -٦٢

والحظت منظمة اليونيسيف واألمني العام لألمم املتحـدة        . )١٥١(اليت شهدها قطاع الصحة   
 الصحية، مبا يف ذلك الرعاية املقدمـة يف         ، والرعاية )١٥٢(حتسناً كبرياً يف متوسط العمر املتوقع     

غري أن تقريـر منظمـة      . جمال الصحة اإلجنابية واخنفاض معدل الوفيات يف صفوف األطفال        
 يف املائة من السكان ال يتمتعون بتغطية        ١٠ أشار إىل أن أكثر من       ٢٠٠٦الصحة العاملية لعام    

استحقاقات التأمني وعدم توافر    أي خمطط تأمني، وإىل حمدودية فرص االستفادة من         يف إطار   
  .)١٥٤(اخلدمات الكافية يف املقاطعات األقل منواً

وأوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري ملعاجلة القضايا املتعلقة بـصحة املـراهقني          -٦٣
وأشـارت  . )١٥٥(واعتماد سياسة شاملة بشأن املشورة واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابيـة          
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ملخدرات كسبب رئيسي النتشار اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة    اليونيسيف إىل تعاطي ا 
، اعتماد النهج املناسبة ملنـع انتـشار        ايا احلساسة اليت ال تزال مطروحة     ومن القض . البشرية

  .)١٥٦(فريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف الشباب
ـ              -٦٤ ول دون  وأثار املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق شواغل تتعلق بالعقبات الـيت حت

وأعرب عـن القلـق إزاء التمييـز الـذي          . إعمال هذا احلق، مبا يف ذلك ارتفاع التكاليف       
حلاالت املزعومة املتعلقة مبـصادرة     بايستهدف األقليات اإلثنية والدينية واجلماعات الرحل؛ و      

األراضي وعمليات اإلخالء القسري؛ والتمييز الذي يستهدف النساء والفقراء؛ وحمدوديـة           
وتلقى املقـرر اخلـاص     . )١٥٧(ت املتاحة يف املستوطنات غري الرمسية واألحياء الفقرية       اخلدما

شهادات عن العقبات اليت تواجهها النساء العازبات واملطلقات الالئـي يـرغنب يف شـراء               
 وأعرب عن قلقه اخلاص إزاء عدم كفاية املالجئ اآلمنـة للفتيـات             )١٥٨(جار البيوت ئواست

  .)١٥٩(عالفارات ولنساء الشوار
ويف خوزستان، قام املقرر اخلاص بزيارة أراض كانت حتت تصرف إيرانيني عرب،              -٦٥

ومل تكـن   . انتزعتها منهم احلكومة مقابل أسعار زهيدة جداً إلنشاء مشاريع إمنائية ومزارع          
  .)١٦٠(متاحة أمام األشخاص الذين انتزعت منهم أراضيهم أية سبل تظلم قانونية

 الواردة أن عمليات استصدار املمتلكات يف املناطق الريفية تقتـرن           وتفيد املعلومات   -٦٦
  .)١٦١(عادةً بالتهديد والعنف، وتستهدف بوجه خاص أفراد األقليات الدينية

وأشار املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق إىل ضرورة تناول خمتلف املـسائل الـيت                -٦٧
ية من اإلخالء القسري يف إطار سياسـة         والتصحاح والكهرباء واحلما   هتتعلق بالسكن وامليا  

  .)١٦٢(واحدة وشاملة تضمن إيالء األولوية للنساء واجملتمعات احمللية الضعيفة

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
نوه األمني العام مبا حتقق من حتسن كبري يف قطاع التعليم، ولكنه أشار إىل التحديات         -٦٨
روحة، ومنها الزيادة الكبرية يف عدد السكان البالغني سن الدراسة وعدم كفاية املرافـق              املط

وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن          . )١٦٣(املتاحة يف املناطق الريفية   
عـايل،  ويف التعليم ال  . نسبة الفتيات يف مستوى التعليم االبتدائي تساوي تقريباً نسبة الصبيان         

  .)١٦٤( يف املائة من جمموع الطالب٦٢متثل الطالبات نسبة 
وال يزال القلق يساور جلنة حقوق الطفل من اخنفاض نسبة التمدرس يف صـفوف                -٦٩

األطفال العاملني، واألطفال الذين يعيشون يف الشوارع وغري احلائزين على الوثائق الشخصية            
. )١٦٥(ودون من أبوين حيمالن جنسيتني خمتلفـتني      الكاملة، وخباصة األطفال الالجئون واملول    

  .)١٦٦(كما أشارت اللجنة إىل نقص املدارس املتنقلة اخلاصة باألطفال الرحل
وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري احلصول على معلومات بشأن الفـرص              -٧٠

وقد وجه اثنان مـن     . )١٦٧(املتاحة ألفراد األقليات لتعلم لغة األم واستخدامها كأداة للتعليم        
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أصحاب الواليات رسالة تتعلق بطلب مقدم من األتراك األذريني لالعتراف اعترافـاً أكـرب              
  .)١٦٨(حبقوقهم الثقافية واللغوية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد املتدين لألطفال املعوقني املسجلني              -٧١
 املبذولـة مـن أجـل إدمـاج         يف املدارس وحيال انعدام أية معلومـات عـن املـساعي          

  .)١٦٩(األطفال هؤالء

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
من الشواغل فيما   تكّرر منط   لألمم املتحدة   العام  ، الحظ األمني    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف    -٧٢

ن، والعرب يف خوزستان، وأفراد طائفـة نعمـة اهللا          يويتعلق حبماية األقليات، مبا فيها البهائ     
ائفة الكردية، والطائفة السنية، والطائفة البلوشية، والطائفـة األذريـة          الصوفية املسلمة، والط  

  .)١٧٠(التركية، والطائفة املسيحية
، حث ثالثة من املكلفني بواليات احلكومة على وقـف التنفيـذ            ٢٠٠٧ويف عام     -٧٣

 من الرجال العرب املنتمني إىل الطائفة األهوازية        لصادر يف حق سبعة   الوشيك حلكم اإلعدام ا   
، وجه ثالثـة مـن املقـررين    ٢٠٠٨ويف عام   . )١٧١(ومنحهم احلق يف حماكمة عادلة وعلنية     

اخلاصني رسالة تتعلق بأحكام اإلعدام اليت ُيزعم أهنا صدرت يف حق ثالثة أفراد ينتمـون إىل                
وُيذكر أن هذه التهمـة توجـه       . "حمارب"الطائفة الكردية أدينوا بارتكاب جرمية حماربة اهللا        

املنشقني السياسيني ومن ينتقدون عمـل احلكومـة واألشـخاص املتـهمني              إىلباألساس  
د علـى طلبـهم إيـضاحات خبـصوص         ومل يتلق املقررون اخلاصـون أي ر      . بالتجسس
  .)١٧٢("حملاربا" تعريف
، التمست جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية احلصول علـى           ٢٠٠٩ويف عام     -٧٤

ألقليات، مبا يف ذلك يف القطاع العام؛ وعن اجلهود املبذولـة    معلومات بشأن استخدام أفراد ا    
اد األقليـات ألسـباب تتعلـق       لضمان تكافؤ الفرص؛ واملناصب اليت ُيستبعد منـها أفـر         

  .)١٧٣(القومي باألمن

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -١١  
تحـدث عـن    أعربت جلنة حقوق الطفل عن االنشغال إزاء ما وردها من تقارير ت             -٧٥

ترحيل أطفال غري مصحوبني، وإزاء عدم إتاحة فرص وصول املنظمات اإلنسانية إىل هـؤالء    
األطفال، كما أعربت عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن وصول أطفال غري مصحوبني               

بغـرض  ُيستقَدمون  من البلدان اجملاورة إىل إيران، وال سيما من أفغانستان، حيث ُيزعم أهنم             
هلم؛ وإزاء مصري األطفال واألسر ممن يتعذر عليهم العودة إىل أفغانستان ألسباب منها             استغال

  .)١٧٤(األواصر املتينة اليت تربطهم بإيران أو لكون أمهاهتم إيرانيات
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 حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل عدم وجود سياسة أو         ة املعني ة اخلاص ة املقرر توأشار  -٧٦
نظم اهلجرة القانونية من أفغانستان إىل إيران، وهو ما يساهم          تدابري تشريعية وإدارية واضحة ت    

بدرجة كبرية يف التنقالت غري املشروعة والالقانونية عـرب احلـدود ويـشجع اسـتخدام               
  .)١٧٥(واملّتجرين املهربني

وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل وجود اجتـاه حنـو               -٧٧
 الشرعيني كما يعامل الالجئون، وأضافت أن العديد من املهاجرين غري           معاملة املهاجرين غري  

، وأوصت بضمان تطبيق املعايري الدولية حلقـوق        )١٧٦(الشرعيني ُيستغلون يف السوق السوداء    
وينبغي أن . )١٧٧(اإلنسان فيما يتعلق بتوقيفهم وترحيلهم وملِّ مشل أسرهم وظروف احتجازهم        

ني احملتجزين والذين ينتظرون الترحيل فرصة اللجوء إىل احملـاكم     ُتتاح للمهاجرين غري الشرعي   
  .)١٧٨(واالستعانة مبحام، كما ينبغي اختاذ خطوات تضمن عدم جترمي ضحايا االجتار

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  –ثالثاً   
سعة النطاق مسحت   أشارت اليونيسيف إىل أن النمو االقتصادي وبرامج الرعاية الوا          -٧٨

والحظ األمني العام حتقق مكاسـب      . )١٧٩(بتحسني مستوى معيشة نسبة كبرية من السكان      
يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رغم التفاوتات الكبرية اليت ال تزال قائمـة              

  . )١٨٠(بني املناطق احلضرية وأقل املناطق منواً، وبني اجلنسني
 العام إن مجهورية إيران اإلسالمية بلد سخي ميثل وجهة رئيسية لعـدد             وقال األمني   -٧٩

وقد أشار إىل ذلك أيضاً كل من جلنة القـضاء          . كبري من الالجئني، وال سيما من أفغانستان      
 وعام  ٢٠٠٥وقد ُنظمت بني عام     . )١٨١(على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

. ٢٠٠٨ ل الالجئني، ومن املقرر تنظيم عملية ثالثة يف عـام         لتسجيمليتان شاملتان    ع ٢٠٠٧
  .)١٨٢(ومن التدابري املتوقعة اجلديرة بالثناء، إصدار تراخيص عمل هلؤالء الالجئني

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة    
االنضمام إىل االتفاقيـة الدوليـة      ، أعلنت إيران أهنا بصدد النظر يف        ٢٠٠٦يف عام     -٨٠

للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، وأهنا بـصدد إعـادة               
وتعهدت بأن تواصل تعاوهنا الكامل مع جملـس        . النظر يف حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل      

. ري الـشامل  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة وعملية االسـتعراض الـدو           
وتعهدت أيضاً بالدفاع عن أعلى املعايري املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان، ومبضاعفة جهودهـا             
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 التمييزيـة يف القـانون      املتواصلة واهلادفة، وبتوفري احلماية من التمييز ومنع مجيع األعمـال         
  .)١٨٣(املمارسة ويف

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 إىل أمهية مواصلة العمل     ٢٠٠٨املقيم يف إيران يف تقريره السنوي لعام        أشار املنسق     -٨١

وأكد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة    . )١٨٤(املتعلق ببناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان      
اإلمنائية على مخس جماالت للتعاون، مبا يف ذلك تعزيز القدرات من أجل حتقيـق األهـداف                

  .)١٨٥(اإلمنائية لأللفية
وأوصت جلنة حقوق الطفل احلكومة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة مع              -٨٢

وخبصوص . )١٨٦( املساعدة التقنية من املنظمات الدولية ذات الصلة       سأطفال الشوارع وبالتما  
اإليدز، شجعت جلنة حقوق الطفل إيران على     /الشباب ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     

ة التقنية من منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين             التماس املساعد 
باإليدز، واليونيسيف، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وصـندوق األمـم            

  . )١٨٧(املتحدة للسكان

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 

found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 

2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty 

Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 

http://treaties.un.org/ 

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition 
of the death penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

GE.09-17185 20 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 
armed conflict 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 
prostitution and child pornography 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities 

CED International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced  Disappearance 

3  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime. 

4  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 

relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

5  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 

Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 

Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-

International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 

III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 

Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

6 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 

Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 

concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 

98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 

Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 

Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect 

of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age for 

Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 

Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

7  A/63/459, para. 73. 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

21 GE.09-17185 

8 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, CRC/C/15/Add.254, 

para. 6. See also UNICEF, submission to the UPR on Iran, p. 1, para. 5. 

9  E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 72 (b) and (d). 

10  E/CN.4/2005/85/Add.2, para. 68. 

11  CRC/C/15/Add.254, para. 75. 

12 Ibid., para. 50. 

13 Ibid., para. 69. 

14 A/63/459, para. 3.  See also A/64/357, para. 3.  

15 UNICEF submission, p.2, para. 7. 

16 Comments of the Human Rights Committee, CCPR/C/79/Add.25, para. 6. See also 

concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 

E/C.12/1993/7, para. 4, E/CN.4/2004/62/Add.2, para. 102 and CRC/C/15/Add.254, paras. 39-40. 

17 A/63/459, para 5. 

18 Ibid., para. 6. 

19 Ibid., para. 7. 

20 A/64/357, para. 4. 

21 UNICEF submission, p. 3, para. 17. 

22 A/HRC/7/6/Add.1, paras.214-226. 

23 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 

CERD/C/63/CO/6, para. 8. 

24 Ibid., para. 11. 

25 A/63/459, para. 13 and A/64/357, para. 5. 

26 E/CN.4/2004/62/Add.2, page 2. 

27 CRC/C/15/Add.254, para. 13. 

28 Ibid., para. 11. 

29 UNICEF submission, p. 2, para. 8. See also A/62/209, para. 9. 

30 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee  Human Rights Committee 

CRC  Committee on the Rights of the Child 
31 E/CN.4/2004/62/Add.2. 

32 A/55/346. 
33 E/CN.4/2004/3/Add.2 and Corr.1. 
34 E/CN.4/2005/85/Add.2. 
35 E/CN.4/2006/61/Add.3. 
36 E/CN.4/2006/41/Add.2. 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

GE.09-17185 22 

37 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 5. 

38 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official 

report by a special procedure mandate-holder. 
39  See (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in 
women and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint 
questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial 
sexual exploitation sent in July 2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale 
of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on 
the sale of children’s organs sent in July 2006; (c) report of the Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire 
on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) 
report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), 
questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants 
sent in 2006; (e) report of the Special Rapporteur on the right to education 
(A/HRC/4/29), questionnaire on the right to education of persons with disabilities 
sent in 2006; (f) report of the Special Representative of the Secretary-General on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises 
(A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management 
practices; (g) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and 
fundamental freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the 
human rights of indigenous people sent in August 2007; (h) report of the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child 
victims of sexual exploitation sent in July 2007; (i) report of the Special Rapporteur 
on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education in 
emergency situations sent in 2007; (j) report on the Special Rapporteur on trafficking 
in persons, especially women and children  (A/HRC/10/16 and Corr.1), questionnaire 
on trafficking in persons, especially women and children; (k) report of the 
independent expert on the question of human rights and extreme poverty to the 
eleventh session of the Council (June 2009) (A/HRC/11/9),  questionnaire on Cash 
Transfer Programmes, sent in October 2008; (l) report of the Special Rapporteur on 
the right to education (June 2009) (A/HRC/11/8), questionnaire on the right to 
education for persons in detention; (m) report of the Special Rapporteur on violence 
against women, (June 2009) (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women 
and political economy; (n) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of 
slavery, including its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on 
national legislation and initiatives addressing the issue of bonded labour; (o) report of 
the Special Rapporteur on the right to food to the twelfth session of the Council 
(A/HRC/12/31), questionnaire on world food and nutrition security; (p) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/12/23), questionnaire on measures to prevent and combat online child 
pornography. 
40 Questionnaire on the right to education of persons with disabilities. 
41 A/64/357, para. 62. 

42 UNDG, Resident Coordinator Annual Report – Iran, 2007, available at 

http://www.undg.org/rcar07.cfm?fuseaction=RCAR&ctyIDC=IRA&P=589 (accessed on 29 

September 2009). 

43 A/63/459, para. 76. 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

23 GE.09-17185 

44 A/64/357, para. 62. 

45 A/63/459, para. 49. 

46 CCPR/C/79/Add.25, para. 13. 

47 E/C.12/1993/7, paragraph 6. 

48 CCPR/C/79/Add.25, para. 13. 

49 UNICEF submission, p. 4, para. 23. 

50 CCPR/C/79/Add.25, para. 13. 

51 A/63/459, para. 50.  

52 UNICEF submission, p. 4, para. 23. 

53 CRC/C/15/Add.254, para. 35. 

54 E/CN.4/2005/85/Add.2, para. 27. 

55 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 75. 

56 A/63/459, para. 23. 

57 CCPR/C/79/Add.25, para. 18. See also General Assembly resolutions 63/191 and 62/168. 

58 A/63/459, para. 33, and A/64/357, para. 36. 

59 A/64/357, para. 36. 

60 See public statements of the High Commissioner of 6 December 2007 and 10 June 2008 

available at 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/FramePage/country+Iran?OpenDocument for 

specific cases. See also A/63/459, para. 44. 

61 A/63/459, paras. 37 – 38. 

62 UNICEF submission, p.3, para. 16. 

63 A/63/459, para. 39. 

64 Public statement of the High Commissioner of 13 October 2009 available at 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/FramePage/country+Iran?OpenDocument. 

65 A/63/459, paras. 37 - 38. 

66 Public statement of the High Commissioner of 13 October 2009 available at 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/FramePage/country+Iran?OpenDocument. See 

also CRC/C/15/Add.254, paras. 29-30. 

67 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 41. 

68 A/HRC/11/6/Add.1, paras. 292-303. 

69 Ibid., paras.327-335. See also Public statement of the High Commissioner of 10 July 2007.. 

70 A/63/459, para. 23. See also CCPR/C/79/Add.25, para. 11. 

71 Ibid., para. 26.  

72 Ibid., para. 27. 

73 CRC/C/15/Add.254, para. 45. – 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

GE.09-17185 24 

74 A/HRC/10/9, para. 197-202. 

75 E/CN.4/2006/56 and Corr.1, para. 292. 

76 United Nations experts gravely concerned by mass arrests in Iran, 7 July 2009, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2009.htm, accessed on 14 September 

2009. See also A/64/357, para. 21. 

77 Public statement of the High Commissioner on 19 June 2009 available at 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/FramePage/country+Iran?OpenDocument.  See 

also A/64/357, para. 19 and UN experts gravely concerned by mass arrests in Iran, 7 July 2009, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2009.htm. 

78 UN experts gravely concerned by mass arrests in Iran, 7 July 2009, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2009.htm. 

79 Ibid.. 

80 Public statement of the High Commissioner for Human Rights of 13 October 2009 available 

at http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/FramePage/country+Iran?OpenDocument.  

81 A/63/459, para. 24  and A/64/357, para. 29. 
82 Iran: detainees subjected to torture and ill-treatment to extract confessions, warn 
United Nations experts, 13 August 2009, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2009.htm, accessed on 14 
September 2009. 
83 CCPR/C/79/Add.25, para. 19. 

84 E/CN.4/2005/51/Add.1 paras. 38-46, E/CN.4/2005/61/Add.1 paras. 135-143, 

E/CN.4/2006/5/Add.1 paras. 170-210, E/CN.4/2006/6/Add.1 paras. 96-115, 

E/CN.4/2006/16/Add.1 paras. 41-42,  E/CN.4/2006/48/Add.1 paras. 26-29, 

E/CN.4/2006/52/Add.1 paras. 106-122, E/CN.4/2006/53/Add.1 pp. 87-111, 

E/CN.4/2006/55/Add.1 paras. 419-455,   E/CN.4/2006/61/Add.1, E/CN.4/2006/67/Add.1 

paras. 65-68, E/CN.4/2006/95/Add.1 paras. 256-269, A/HRC/4/19/Add.1 paras. 103-119, 

A/HRC/4/20/Add.1 pp. 10, 151-172, A/HRC/4/21/Add.1 paras. 177-206, A/HRC/4/25/Add.1 

paras. 179-200, A/HRC/4/27/Add.1 paras. 278-312, A/HRC/4/31/Add.1 para. 96, 

A/HRC/4/33/Add.1 paras. 86-114, A/HRC/4/34/Add.1 paras. 298-331, A/HRC/4/37/Add.1 

paras. 327-354, A/HRC/4/40/Add.1 pp. 70-74, A/HRC/7/6/Add.1 paras. 192-233, 

A/HRC/7/10/Add.1 paras. 116-129, A/HRC/7/19/Add.1 paras. 85-91, A/HRC/7/23/Add.1 

paras. 20-23, A/HRC/7/28/Add.1 paras. 1136-1220,  A/HRC/8/4/Add.1 paras. 153-166, 

A/HRC/8/10/Add.1 paras. 39-43, A/HRC/10/3/Add.1 paras. 97-106, A/HRC/10/8/Add.1 paras. 

81-112, A/HRC/11/6/Add.1 paras. 247-337, A/HRC/11/7/Add.1 paras. 141-149, 

A/HRC/11/36/Add.1 paras. 42-45, A/HRC/11/841/Add.1 paras. 137-161. See also UN experts 

gravely concerned by mass arrests in Iran, 7 July 2009, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2009.htm, accessed on 14 September 2009. 

85 A/63/459, para. 52. 

86 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 34. 

87 Ibid., para. 35. 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

25 GE.09-17185 

88 Ibid., page 2. 

89 CRC/C/15/Add.254, para. 31. 

90 Ibid., para. 47. 

91 Ibid., para, 51. 

92 E/CN.4/2004/3/Add.2, para. 54 

93 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 36. 

94 CRC/C/15/Add.254, para, 70. 

95 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 

182), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009IRN182, para. 10. See also 

CRC/C/15/Add.254, para. 71. 

96 ILO Committee of Experts, Individual Direct Request concerning Worst Forms of Child 

Labour Convention, 1999 (No. 182), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009IRN182, paras. 3-4. 

97 CRC/C/15/Add.254, para. 64. 

98 ILO Committee of Experts, Individual Direct Request concerning Worst Forms of Child 

Labour Convention, 1999 (No. 182), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009IRN182, 

para. 12. 

99 Ibid., para. 13. 

100 CCPR/C/79/Add.25, para. 20. 

101 E/CN.4/2004/3/Add.2, para. 65 (1). 

102 Iran must stop executions of Ahwazi Arabs sentenced to death following a secret, grossly 

unfair trial, rapporteurs say, 10 January 2007, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2007.htm, accessed on 14 September 2009. 
103 E/CN.4/2004/3/Add.2, para. 65 (4). 

104 A/63/459, para. 69. 

105 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 73. 

106 Ibid., para. 50. 

107 CRC/C/15/Add.254, para. 72. 

108 UNICEF submission, p. 3, para. 17.  

109 A/63/459, para. 41. 

110 Ibid., para. 72. 

111 A/63/459, paras. 37 – 38. 

112 CRC/C/15/Add.254, para. 8. 

113 Ibid., para. 27. 

114 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 47. 

115 CRC/C/15/Add.254, para. 24. 

116 Ibid., para. 22. 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

GE.09-17185 26 

117 CRC/C/15/Add.254, para. 23. 

118 See also E/C.12/1993/7, para. 6 and CRC/C/15/Add.254, para. 24. 

119 CCPR/C/79/Add.25, para. 22. 

120 CRC/C/15/Add.254, para. 41. See also CCPR/C/79/Add.25. 

121 E/CN.4/2006/41/Add.2, para. 81. 

122 CCPR/C/79/Add.25, para. 16. 

123 Special Rapporteur on freedom of religion or belief concerned about treatment of followers 

of Baha’í faith in Iran, 20 March 2006, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2006.htm, accessed on 14 September 2009. 
124 The independent expert on minority issues, the Special Rapporteur on contemporary forms 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, the Special Rapporteur on 

freedom of religion or belief, the Special Rapporteur on the independence of judges and 

lawyers, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 

opinion and expression, and the Special Rapporteur on the question of torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment. 

125 A/HRC/7/23/Add.1, para. 20; A/HRC/4/19/Add.1, paras. 103-106; A/HRC/4/25/Add.1, 

para. 179 

126 A/63/459, paras. 55 and 57. See also CERD/C/63/CO/6, para. 14, E/CN.4/2004/62/Add.2, 

para. 84, A/64/357, para. 48 and A/HRC/10/8/Add.1, paras. 86-89. 

127 A/HRC/10/8/Add.1, paras.107-108. See also CERD/C/63/CO/6, para. 14, 

CRC/C/15/Add.254, para. 59 and E/C.12/1993/7, para. 5. 

128 E/CN.4/2004/62/Add.2, para. 45. See also A/63/459, para. 22. 

129  E/CN.4/2004/62/Add.2, page 2. 

130 Ibid., para. 81. 

131 A/63/459, para. 65. See also CCPR/C/79/Add.25, para. 15. 

132 A/64/357, para. 14. 

133 CCPR/C/79/Add.25, para. 15. 
134 UN Experts deeply concerned about arrests of women’s rights defenders in Iran, 5 
April 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2007.htm, 
accessed on 14 September 2009. See also Public statement of the High Commissioner 
of 6 March 2007, and A/63/495, para. 53. 
135 UN Experts warn on the ongoing crackdown of women's rights defenders in the 
Islamic Republic of Iran, 27 November 2008, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2008.htm, accessed on 14 
September 2009. See also A/63/459, para. 65. 
136 Public statement of the Secretary-General of 3 January 2009 available at 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/FramePage/country+Iran?OpenDocument.  

137 A/64/357, para. 14. 

138 High Commissioner’s oral statement to the twelfth session of the Human Rights Council of 

14 September 2009 available at 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

27 GE.09-17185 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/2DD5A4BD46C13CEFC1257631002D5

B6B?opendocument. 

139 CRC/C/15/Add.254, para. 19 and CERD/C/63/CO/6, para. 17. 

140 UNICEF submission, p. 4, para. 23. 

141 A/63/459, para, 51. 

142 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 29. 

143 See also UN Experts warn on the ongoing crackdown of women's rights defenders in the 

Islamic Republic of Iran, 27 November 2008, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2008.htm, accessed on 14 September 2009.  

144 CCPR/C/79/Add.25, para. 13 and E/C.12/1993/7, 9 June 1993, para. 6. 

145 CRC/C/15/Add.254, para. 68. See also ILO Committee of Experts, Individual Direct 

Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2009, Geneva, 

doc. No. (ILOLEX) 092009IRN182, para. 6. 

146 A/63/459, para. 18 and A/64/357, para. 11. See also UNICEF submission, p. 4, para. 23. 

147 ILO Committee of Experts, Individual Observation concerning Discrimination 

(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. 

(ILOLEX) 062009IRN111, para. 13.  See also E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 75. 

148 A/63/459, para. 66. 

149 A/HRC/8/10/Add.1, para. 39. 

150 UNDP, Country Programme Action Plan 2005-2009, p. 2, para. 2.4, available at 

http://www.un.org.ir/Pub_Gallery/Publications/General%20Documents/UNDP-CPAP.pdf 

(accessed on 29 September 2009).  
151 WHO, Country Cooperation Strategy at a Glance, Geneva, 2006, available at 
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_irn_en.pdf (accessed 
9 September 2009). 
152 A/63/459, para. 19 and A/64/357, para. 12. 

153 UNICEF submission, p. 2, paras. 14-15.  
154 WHO, Country Cooperation Strategy at a Glance, Geneva, 2006, available at 
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_irn_en.pdf (accessed 
9 September 2009). 
155 CRC/C/15/Add.254, para. 58. 

156 UNICEF submission, p. 4, para. 21.  

157 E/CN.4/2006/41/Add.2, page 2 

158 Ibid., para. 95 

159 Ibid., paras.101 and 105. 

160 Ibid., para. 79 

161 Ibid., para. 83 

162 Ibid., para. 32 

163 A/63/459, para, 17 and A/64/357, para. 10. 



A/HRC/WG.6/7/IRN/2 

GE.09-17185 28 

164 E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 26. 

165 CRC/C/15/Add.254, para. 59. See also UNICEF submission, para. 19. 

166 CRC/C/15/Add.254, para. 60. 

167 CERD/C/63/CO/6, para. 13. 

168 A/HRC/4/19/Add.1, paras 109-110. 

169 CRC/C/15/Add.254, para. 53. 

170 A/63/459, para. 59 and A/64/357, para. 47. 

171 Iran must stop executions of Ahwazi Arabs sentenced to death following a secret, grossly 

unfair trial, rapporteurs say, 10 January 2007, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/press2007.htm, accessed on 14 September 2009. 
172 A/HRC/10/3/Add.1, paras. 97-105. 

173 ILO Committee of Experts, Individual Observation concerning Discrimination 

(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. 

(ILOLEX) 062009IRN111, para. 15. 

174 CRC/C/15/Add.254, para. 62. 

175 E/CN.4/2005/85/Add.2, para. 60. 

176 Ibid., paras. 57 and 59. 

177 Ibid., para. 71. 

178 Ibid., para. 72. 

179 UNICEF submission, p. 1, para. 2. 

180  A/63/459, paras. 14 and 20. 

181 A/63/459, para. 61, CERD/C/63/CO/6, para. 5 and CCPR/C/79/Add.25, para. 5. 

182 A/63/459, para. 61.  

183 Pledges and commitments undertaken by Iran before the Human Rights Council, as 

contained in the letter dated 8 May 2006 sent by the Permanent Mission of Iraq to the United 

Nations addressed to the Secretariat of the United Nations, available at 

http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/, (accessed on 9 September 2009).  

184 UNDG, Resident Coordinator Annual Report – Iran, 2008, available at 

http://www.undg.org/rcar08.cfm?fuseaction=RCAR&ctyIDC=IRA&P=1095 (accessed on 29 

September 2009). 

185 Iran UNDAF 2005-2009, 2004, p. 3, available at: http://www.undg.org/archive_docs/5291-

Iran_UNDAF.pdf (accessed on 29 October 2009).  

186 CRC/C/15/Add.254, para. 65. 

187 Ibid., para. 58. 

        


