
Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en 

Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran 

 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de activiteiten van de Speciale VN-Vertegenwoordigers en 

Rapporteurs in Iran. 

 

Naam van de VN-

vertegenwoordiger: 

Mandaten/kwesties/bevindingen/bezoeken: Belangrijke rapporten/relevante 

informatie: 

Olof Palme 

Special Vertegenwoordiger 

voor   (en Iraq)  

November 1979-1982  

Mandaat om: 

• de Iraans-Iraakse grens te bezoeken 

• het conflict tussen Iran en Irak te helpen beëindigen 

• toezicht te houden op de vredesonderhandelingen tussen Iran en Irak 

• rapport uit te brengen aan de secretaris-generaal, die op zijn beurt de 

Veiligheidsraad op de hoogte zou houden van de bevindingen van de Speciale 

Vertegenwoordigers 

Mensenrechtenkwesties met betrekking tot bevindingen tijdens bezoeken, onder meer: 

• de behandeling van minderheden en discriminatie van niet-islamitische 

religieuze groepen, met name ten aanzien van de behandeling van baha’i’s. 

Mr. Palme visited Iran five times between 1980 and 1982. 

Rapport over door de Iraanse grondwet 

beschermde mensenrechten: 

• E/CN.4/1516 

Rapport over 

mensenrechtenschendingen jegens de 

baha’i’s in Iran: 

• E/CN.4/1517 

Andrés Aguilar 

Speciale Vertegenwoordiger 

voor Iran 

1984-1986  

Mandaat om: 

• contact te leggen met Iraanse staatsfunctionarissen 

• toezicht te houden op de mensenrechtensituatie in Iran 

Mensenrechtenkwesties, onder meer: 

Voorbereidend rapport over de 

mensenrechtensituatie in Iran in 1985: 

• E/CN.4/1985/20 



• beperkte vrijheid van expressie en meningsuiting 

De Iraanse regering reageerde niet op herhaalde pogingen van Aguilar om ermee in 

contact te treden. 

Reynaldo Galindo Pohl 

Speciale Vertegenwoordiger 

voor Iran 

1986-1995  

Mandaat om: 

• door te gaan met toezicht houden op de mensenrechtensituatie in Iran 

• contact te onderhouden met Iraanse staatsfunctionarissen 

Mensenrechtenkwesties met betrekking tot bevindingen tijdens bezoeken, onder meer: 

• behandeling van vrouwen 

• behandeling van kinderen 

• marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende vormen van 

behandeling of straf 

• rechtsbedeling 

• willekeurige arrestaties 

• het gevangenissysteem 

• het executiebeleid 

• de behandeling van de Koerdische en de Naraoui bevolking 

• beperkingen van de vrijheid van godsdienst 

• vervolging van baha’i’s 

• beperkingen van de vrijheid van expressie en meningsuiting 

• gedwongen of onvrijwillige verdwijningen 

• het recht op leven 

• het recht op eigen bezit 

• het recht op werk 

Pohl bezocht Iran tussen 1990 en 1992 drie keer. Na zijn derde bezoek werd hem de 

toegang tot Iran ontzegd. 

 

Rapporten over de 

mensenrechtensituatie in Iran van 1986 

tot 1995: 

• E/CN.4/1987/23 (1986) 

• A/42/648 (1986) 

• E/CN.4/1988/24  

• A/43/705 (1988) 

• E/CN.4/1989/26 

• A/44/620 (1989) 

• E/CN.4/1990/24 

• A/45/697 (1990) 

• E/CN.4/1991/35 

• E/CN.4/1992/34 

• A/47/617 (1992) 

• E/CN.4/1993/41 

• A/48/526 (1993) 

• E/CN.4/1994/50 

• A/49/514 (1994) 

• A/49/514/Add.2 

• E/CN.4/1995/55 

Amos Wako 

Speciale Rapporteur inzake 

Standrechtelijke en 

Mandaat om: 

• onderzoek te doen naar standrechtelijke en willekeurige executies in Iran 

• onderzoek te doen naar alle schendingen van het recht op leven, zoals 

Algemeen bevindingenrapport (met 

speciale aandacht voor Iran): 

• E/CN.4/1987/20 



Willekeurige Executies 

1982-1992  

vastgelegd door meerdere internationale mensenrechtenorganisaties 

• normatieve oplossingen te bedenken 

• in overleg en contact te treden met de betreffende autoriteiten 

Mensenrechtenkwesties, onder meer: 

• grootschalige standrechtelijke en willekeurige executies 

• bevindingen waaruit naar voren komt dat de meeste schendingen van het recht 

op leven rechtstreeks gerelateerd zijn aan daden van expressie en meningsuiting 

Wako heeft Iran niet bezocht. 

• E/CN.4/1989/25 

• E/CN.4/1990/22 

• E/CN.4/1991/36 

• E/CN.4/1992/30 

Abdelfattah Amor 

Speciale Rapporteur inzake 

Religieuze 

Onverdraagzaamheid 

1993-2004  

Mandaat om: 

• onderzoek te doen naar beschuldigingen van religieuze onverdraagzaamheid in 

Iran 

• onderzoek te doen naar de behandeling van religieuze minderheden 

• maatregelen voor te stellen ter verbetering van de situatie 

Mensenrechtenkwesties met betrekking tot de bevindingen tijdens zijn bezoek, onder 

meer: 

• grootschalige religieuze onverdraagzaamheid 

• strenge vervolging van de baha’i’s 

• strenge vervolging van protestanten 

Amor bezocht Iran in 1995 om zijn onderzoek uit te voeren. 

Rapport over zijn bezoek aan Iran in 

1995: 

• E/CN.4/1996/95/Add.2 

Algemene bevindingenrapporten 

(waaronder Iran): 

• E/CN.4/1997/91 

• E/CN.4/1999/58 

Maurice Copithorne 

Speciale Vertegenwoordiger 

voor Iran 

1995-2002  

Mandaat om: 

• toezicht te blijven houden op de mensenrechten in Iran 

• contact te blijven onderhouden met de Iraanse staatsfunctionarissen 

• dringende protesten en verzoeken om informatie te sturen aan de Iraanse 

regering 

Rapporten over de 

mensenrechtensituatie in Iran van 1995 

tot en met 2002: 

• A/50/661 (1995) 

• E/CN.4/1996/59 

• A/51/479 (1996) 

• E/CN.4/1997/63  



Mensenrechtenkwesties met betrekking tot de bevindingen tijdens zijn bezoek, onder 

meer: 

• status van vrouwen 

• behandeling van kinderen 

• marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende vormen van 

behandeling of straf 

• rechtsbedeling 

• arrestaties en situatie in gevangenissen 

• executiebeleid 

• problemen van de Koerdische en de Naraoui bevolking 

• vrijheid van godsdienst en de situatie van de baha’i’s 

• vrijheid van expressie en meningsuiting en de relatie met de pers 

• gedwongen en onvrijwillige verdwijningen 

• recht op leven 

• recht op eigen bezit 

• recht op werk 

Copithorne heeft Iran in 1996 bezocht om onderzoek te doen naar de 

mensenrechtensituatie. 

• A/52/472 (1997) 

• E/CN.4/1998/59 

• A/53/423 (1998) 

• E/CN.4/1999/32 

• A/54/365 (1999)  

• E/CN.4/2000/35 

• A/55/363 (2000) 

• E/CN.4/2001/39 

• A/56/278 (2001) 

• E/CN.4/2002/42 

Kamal Hossain 

Speciale Rapporteur inzake de 

Mensenrechten in Afghanistan 

1998-2003 

De mensenrechtenbevindingen van Kamal waren rechtstreeks gerelateerd aan 

Afghanistan en Pakistan en slechts in beperkte mate aan Iran. 

Kamal bezocht Iran tussen 1998 en 2002 vijf keer (voorafgaand aan mandaatbezoeken 

aan Pakistan en Afghanistan om de mensenrechtensituatie in Afghanistan te 

onderzoeken). 

Rapport over bezoeken aan 

Afghanistan, Pakistan en Iran in 2001 

en 2002: 

• E/CN.4/1999/40 

• E/CN.4/2000/33 

• A/55/346 

• E/CN.4/2001/43/Add.1 

• E/CN.4/2002/43 

Louis Joinet 

Voorzitter-Rapporteur van de 

Mandaat om: 

• onderzoek te doen naar de oorzaken en gevolgen van willekeurige detentie in 

Rapport over zijn bezoek aan Iran in 

2003: 



Werkgroep inzake 

Willekeurige Detentie 

1991-1997; 2001-2003 

alle vormen 

Mensenrechtenkwesties met betrekking tot de bevindingen tijdens zijn bezoek, onder 

meer: 

• fouten in de rechtsgang 

• misbruik van ‘eenzame opsluiting’ in detentiecentra 

• beperkingen van de vrijheid van expressie en meningsuiting 

• vervolging van journalisten 

Joinet bezocht Iran in 2003 met de Werkgroep inzake Willekeurige Detentie op 

uitnodiging van de Iraanse regering. 

• E/CN.4/2004/3/Add.2 

Ambeyi Ligabo 

Speciale Rapporteur inzake de 

Vrijheid van Expressie en 

Meningsuiting 

2003-2008  

Mandaat om: 

• toezicht te houden op Iran met betrekking tot de vrijheid van expressie en 

meningsuiting 

Mensenrechtenkwesties met betrekking tot de bevindingen tijdens zijn bezoek, onder 

meer: 

• beperkingen van de persvrijheid 

• beperkingen van de vrijheid van journalisten 

• beperkingen van de vrijheid van onderwijs en expressie van studenten 

• beperkingen van de vrijheid van advocaten 

• beperkingen van de vrijheid om politieke activiteiten te ontplooien 

Ligabo bezocht Iran in 2003 op uitnodiging van de Iraanse regering 

Rapport over zijn bezoek in 2003 aan 

Iran: 

• E/CN.4/2004/62/Add.2 

Gabriela Rodríguez Pizarro 

Speciale Rapporteur inzake de 

Mensenrechten van Migranten 

1999-2005  

Mandaat om: 

• het Iraanse beleid betreffende Afghaanse en Iraakse migrantarbeiders te 

evalueren 

• onderzoek te doen naar de behandeling van Afghaanse en Iraakse 

migrantarbeiders door Iran 

Rapport over haar bezoek aan Iran in 

2004: 

• E/CN.4/2005/85/Add.2 



Mensenrechtenkwesties met betrekking tot de bevindingen tijdens haar bezoek, onder 

meer: 

• ongelijke kansen voor migrantarbeiders, met name Afghaanse en Iraakse 

vluchtelingen 

• slechte behandeling van minderheidsgroepen, met Afghaanse en Iraakse 

vluchtelingen 

Pizarro bezocht Iran in 2004 op uitnodiging van de Iraanse regering. 

Yakin Ertürk 

Speciale Rapporteur inzake 

Geweld tegen Vrouwen 

2003-2009  

Mandaat om: 

• onderzoek te doen naar de Iraanse bestuursstructuur met betrekking tot 

vrouwen 

• onderzoek te doen naar de status van vrouwen in Iran 

• onderzoek te doen naar de grondwettelijke basis voor geweld tegen vrouwen in 

Iran 

Mensenrechtenkwesties met betrekking tot de bevindingen tijdens haar bezoek, onder 

meer: 

• ongelijke kansen voor vrouwen 

• vooroordelen tegen vrouwen als gevolg van strenge islamitische beginselen 

Ertürk bezocht Iran in 2005 op uitnodiging van de Iraanse regering. 

Rapport over haar missie in Iran in 

2005: 

• E/CN.4/2006/61/Add.3 

Miloon Kothari 

Speciale Rapporteur inzake 

Goede Huisvesting 

2000-2008  

Mandaat om: 

• onderzoek te doen naar de belangrijkste (grond)wettelijke facetten van het 

huisvestingsbeleid 

• onderzoek te doen naar de huisvesting van mensen in de context van de 

levensomstandigheden in Iran 

• onderzoek te doen naar de huisvesting van minderheidsgroepen 

Mensenrechtenkwesties met betrekkingen tot de bevindingen tijdens zijn bezoek, onder 

Rapport over zijn missie in Iran in 

2005: 

• E/CN.4/2006/41/Add.2 



meer: 

• discriminatie op grond van religie 

• uitzettingen 

• discriminatie van vrouwen met betrekking tot het recht op huisvesting 

Kothari bezocht Iran in 2005 op uitnodiging van de Iraanse regering. 

Philip Alston 

Speciale Rapporteur inzake 

Wederrechtelijke, 

Standrechtelijke en 

Willekeurige Executies 

2004-2010  

Mandaat om: 

• wereldwijd onderzoek te doen naar beschuldigingen van wederrechtelijke, 

standrechtelijke en willekeurige executies 

Mensenrechtenkwesties, onder meer: 

• het hoge aantal wederrechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies 

• de onwil van Iran om in overeenstemming met het VN-mandaat de 

internationale normen met betrekking tot de doodstraf te respecteren 

Alston is door de Iraanse regering de toegang tot Iran ontzegd. 

Algemene bevindingenrapporten 

(waaronder Iran): 

• A/HRC/11/2/Add.1 

• A/HRC/14/24/Add.7 

Ahmed Shaheed 

Speciale 

Rapporteur/Vertegenwoordiger 

inzake de Mensenrechten in 

Iran 

2011  

Mandaat om: 

• onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen in Iran 

• in september 2001 het eerste rapport te presenteren 

14 maart 2011 – Interim-rapport van de 

secretaris-generaal over de 

mensenrechtensituatie in Iran: 

• A/HRC/16/75 

 


