
شورای حقوق بشر- بررسی ادواری جهانی 

برای استفاده رسانه ها – سند غير رسمی  

 فوریه (صبح) 15 دوشنبه تاریخ:

 ایران  ، جمهوری اسالمی  :کشور مورد بررسی

، اطالعات گردآوری شده سازمان ملل متحد (A/HRC/WG.6/7/IRN/1)اسناد: گزارش ملی  •
(A/HCR/WG.6/7/IRN/2)اطالعات ذینفعان   خالصه(A/HRC/WG.6/7/IRN/3) و اصالحيه آن 

(A/HRC/WG.6/7/IRN/3/CoRR.1) 
گروه سه کشوری: مکزیک، پاکستان، سنگال  •

کشور مورد بررسی – گزارش ملی 

 نفره ای به ریاست عاليجناب دکتر محمد جواد الریجانی، دبير کل شورای عالی حقوق بشر، 33هئيت  •
قوه قضایيه. 

ارائه گزارش ملی به وسيله عاليجناب دکتر محمد جواد الریجانی.  •

نکات برجسته 

هشت عضو مجلس، دو معاون رئيس جمهور، یک وزیر  و تعدادی معاون وزیر زن هستند.  •
اصالحات قوه قضایيه در حال بررسی است، به عنوان مثال دادگاه های ويژه نوجوانان و مجموعه حقوق  •

 کيفری.
 درصد محکومان به اعدام در دادگاه های ایران مربوط به مواد مخدر و 70در سال های اخير نزدیک به  •

 قاچاق مواد مخدربوده است.
 ابتکارات برای ایجاد شغل. •
 . 2007کنفرانس وزرای جنبش عدم تعهد درباره حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران در سپتامبر  •
 حقوق بشر به وضوح در قانون اساسی گرامی داشته شده. •
 دعوت علنی از فرایند ویژه شورای حقوق بشر. •

 

بحث های متقابل 

اعضای کشور هایی که در بحث های متقابل شرکت می کنند. 

 25کشور های عضو:  •
 28کشور های ناظر:  •

دستاوردهای مثبت 

 دسترسی به مراقبت بهداشتی و آموزش. •
 تالش برای امحای فقر. •
 برنامه ها برای کاهش بيسوادی. •
 تالش  برای ارائه مسکن مناسب برای تمامی شهروندان. •
 سرمایه گذاری دربرنامه های بهزیستی. •
 سطح باالی آموزش زنان. •

مسائل و سئوالت مطرح شده 

 .2009سرکوب تظاهرات صلح آميز، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری  •
 دستگيری ها  و حبس های خودسرانه و بدون مجوز دادگاه. •
 شکنجه و رفتار بد به ویژه به وسيله نيروهای پليس و در بازداشتگاه ها. •
 اذیت و دستگيری مخالفان سياسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران. •



 اعدام بزه کاران نو جوان. •
 استقالل قوه قضایيه. •
 تبعيض عليه زنان و کودکان. •
 آزادی بيان، انجمن  و گردهمايی. •
 تبعيض عليه بهایی ها و سایر اقليت های مذهبی. •

توصيه ها 

 انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقير کننده و خشن. •
  سالگی شده اند.18جلوگيری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از  •
 در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن. •
 احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادالنه و بيطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت. •
 پيگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر. •
 اقدام برای جلوگيری از استفاده بيش از حد زور به وسيله نيروهای امنيتی. •
 امحای انواع گونه های تبعيض از راه قانون و عمل. •
 تضمين حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمينه دسترسی به شغل. •
 تضمين آزادی بيان، مطبوعات و گردهمايی. •
 حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت. •
 تصویب کنوانسيون رفع تمامی اشکال تبعيض عليه زنان و کنوانسيون منع شکنجه. •

پاسخ کشور مورد بررسی 

بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضایيه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.  •
قانون اساسی دادگاه های علنی  را تجویز می نماید، بی گناهی تا هنگامی که جرمی اثبات شود، 

 استقالل قضات و غيره. 
حقوق زندانيان – حق مشورت با وکيل، مالقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطالعات و آموزش.  •

 تالش برای امحای سلول های انفرادی. 
 آزادی بيان – نمی توان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد. •
آزادی دین – بر اساس قانون اساسی تبعيض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است. بهره مندی  •

 بهایی ها از حقوق شهروندی،  اگرچه دین آن ها به رسميت شناخته نمی شود.
حقوق زنان  - تعداد زیادی از سازمان های مردم نهاد ويژه حقوق زنان هستند. زنان در سياست و قوه  •

 قضایيه حضور دارند. تالش می شود از ازدواج های اجباری جلوگيری شود. 
اعدام ها – مجاز بر اساس معيار های بسيار سخت گيرانه. تعدادزیادی از  اعدام ها مربوط به قاچاق  •

 مواد مخدر است. 
ساعت   فوریه در 17تصویب گزارش به وسيله گروه کاری بررسی ادواری جهانی که در تاریخ چهارشنبه 

 انجام شد. 12 : 30 تا 12 : 00
 

برای اطالعات بيشتر به سایت های زیر رجوع شود: 
 

• Uhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx U 
• Country under review (documents submitted):  

             Uhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/IRSession7.aspx U 
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