األمم املتحدة

A/HRC/28/12/Add.1

الجمعية العامة

Distr.: General
2 March 2015
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقـرير الفـريق العامـل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

جمهورية إيران اإلسالمية
إضافة

آراء بش ـ ــسن االس ـ ــتنتاجاو واتو التوت ـ ــياوط وااللتوام ـ ــاو ال و ي ـ ــةط وال ـ ــر و
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

* مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.

230315

200315

(A) GE.15-04067



A/HRC/28/12/Add.1

 -١شااار مج مجروريااة إيارا اإلساايمية بشا ل نشااو وبنااا ي اجلولااة الثانيااة ماان االسااتارا
ال ا اادورم الشا ا ااامل ي  3١تش ا ا ارين األول أ تا ا ااوبر  20١4ي جلسا ا اات الاش ا ا ارين حي ا ا ا تلق ا ا امج
خيهلااا  29١توصااية .وتااود إيارا أ ت اارر ماارة أخاارا دعمرااا ال اماال رليااة االسااتارا الاادورم
الشامل جمللس حقوق اإلنسا .
 -2واساتنادا إىل اعتمااد وتنييااذ القارار بشا "بناا مسسسااال لاس حقااوق اإلنساا التاااب
لألما اام املتحا اادة" ال ا اوارد ي الوثيقا ااة  ،A/HRC/RES/5/1فا اان ما اان املتوق ا ا أ ياما اال االسا ااتارا
الدورم الشامل مبثابة آلية تااونية للمجلس قائمة على مالومال موضاوعية وموثوقاة وعلاى حاوار
تياعلي ل يالاة التغطياة الااملياة واملااملاة املتسااوية للادول افاة ،وجُيارا بطريقاة موضاوعية وشايافة
وغري انتقائية وبنا ة وغري تصادمية وغري جمسيَّسة.
 -3وتارب مجرورية إيرا اإلسيمية عن تقديرها اخلالص جلمي الدول اليت شاار مج بنشاا
وبطريقااة بنااا ة ي اجلولااة الثانيااة ماان االسااتارا الاادورم الشااامل إلي ارا وقاادممج توصااياها علااى
أساس املبادئ السالية الذ ر .ما توج إيرا الش ر إىل اللجنة الثيثية وأمانة شابة االستارا
الدورم الشامل للمجلس على تااوهنا ومساعدها الودية.
 -4وقااد استارضاامج مجروريااة إي ارا اإلساايمية باناي ااة وتيااا مجي ا التوصاايال الاايت ق اادممج
خيل اجلولة الثانية مان االساتارا الادورم الشاامل إليارا  .ووفقاا لاذل ،،أحاال اجمللاس األعلاى
حلقوق اإلنسا ي إيارا  ،بوصاي جراة االتصاال الوطنياة املساسولة ،مجيا التوصايال إىل الاواارال
واهليئاال واملسسسااال احل وميااة املانياة الستاراضاارا بشا ل دقيااو وشاامل .مااا أجرينااا مشاااورال
واس اااة وم ثي ااة ما ا أص ااحاب املص االحة ارخا ارين ،مب ااا ي ال اا ،اجملتما ا امل ااد واملن م ااال غ ااري
احل ومية .ولاذل ،،فقاد مت فحاص مجيا التوصايال بدقاة مان قبال اتلاط السالطال واخلا ا مان
اجملاالل القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية.
 -5وتتش ا اار مجروري ا ااة إيا ا ارا اإلس ا اايمية با ا ا تا ا اارب ع ا اان ت يي ا اادها حلا ا اواي  65ي املائ ا ااة
ما اان التوصا اايال ال ا اواردة .وجا اادير بالا ااذ ر أ الاديا ااد ما اان التوصا اايال الا اايت حت ا ااى بت ييا ااد إي ا ارا
تشمل تل ،اليت مت تنييذها بالياال إىل حاد باري ،أو هاي بصادد التنيياذ ،أو تاتا مقبولاة وقابلاة
للتنيياذ ي إطااار قوانيننااا الوطنيااة وخططنااا التنمويااة .وعايوة علااى الاا ،،قجبلاامج باااا التوصاايال،
على الرغم من استخدام عبارال غري الئقاة وافرتاضاال خاطئاة ،جملارد أهادافرا املوضاوعية املرماة.
وأخ ا اريا ،ينبغا ااي توضا اايي أ التوصا اايال الا اايت مل تسيا اادها إي ا ارا ختا ااالط الق ا اوانل والقا اايم الوطنيا ااة
األساسية السائدة.
 -6وي اخلتام ،تود مجرورية إيرا اإلسيمية أ ت رر التزامراا الثابامج مبواصالة التاااو البناا
م أجرزة األمم املتحدة حلقوق اإلنسا  ،وال سيما م لس حقوق اإلنساا وآلياة االساتارا
الاادورم الش ااامل .وت اارا إي ارا أ االس ااتارا ال اادورم الشااامل ه ااو ارلي ااة األ ثاار ص االة وفاالي اة
وموثوقية ي األمم املتحدة الستارا حالة حقوق اإلنسا ي مجي الدول.
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 -7وفيمااا يلااي موقااط مجروريااة إي ارا اإلساايمية فيمااا يتالااو ب اال توصااية قاادممج ي اجلولااة
الثانية من استاراضرا الدورم الشامل:
(أ)

توصيال حت ى بت ييد من مجرورية إيرا اإلسيمية:

للوفا بالتزامرا الراسخ حلماية وتازيز حقوق اإلنسا جلمي مواطنيرا ،ولتنييذ سياساها
وخططر ا ااا الوطني ا ااة بشا ا ا تش ا ااجي وتازي ا ااز حق ا ااوق اإلنس ا ااا واحلري ا ااال األساس ا ااية واجلوهري ا ااة
وحتقي ااو الس اااادة واالاده ااار والرفاهي ااة جلمي ا ا الن اااس م اان اتل ااط من اااحي اجملتم ا ا  ،تسي ااد إي ا ارا
التوصيال التالية:
،30-١38 ،29-١38 ،28-١38 ،27-١38 ،26-١38 ،25-١38 ،20-١38
،38-١38 ،37-١38 ،36-١38 ،35-١38 ،34-١38 ،33-١38 ،32-١38 ،3١-١38
،46-١38 ،45-١38 ،44-١38 ،43-١38 ،42-١38 ،4١-١38 ،40-١38 ،39-١38
،55-١38 ،53-١38 ،52-١38 ،5١-١38 ،50-١38 ،49-١38 ،48-١38 ،47-١38
،63-١38 ،62-١38 ،6١-١38 ،60-١38 ،59-١38 ،58-١38 ،57-١38 ،56-١38
،80-١38 ،79-١38 ،77-١38 ،68-١38 ،67-١38 ،66-١38 ،65-١38 ،64-١38
،94-١38 ،93-١38 ،88-١38 ،87-١38 ،86-١38 ،85-١38 ،83-١38 ،82-١38
،١07-١38 ،١04-١38 ،١03-١38 ،١0١-١38 ،99-١38 ،98-١38 ،97-١38
،١86-١38 ،١82-١38 ،١8١-١38 ،١١4-١38 ،١١0-١38 ،١09-١38 ،١08-١38
،2١7-١38 ،2١3-١38 ،206-١38 ،١99-١38 ،١98-١38 ،١94-١38 ،١87-١38
،239-١38 ،236-١38 ،235-١38 ،224-١38 ،22١-١38 ،220-١38 ،2١9-١38
،247-١38 ،246-١38 ،244-١38 ،243-١38 ،242-١38 ،24١-١38 ،240-١38
،254-١38 ،253-١38 ،252-١38 ،25١-١38 ،250-١38 ،249-١38 ،248-١38
،26١-١38 ،260-١38 ،259-١38 ،258-١38 ،257-١38 ،256-١38 ،255-١38
،268-١38 ،267-١38 ،266-١38 ،265-١38 ،264-١38 ،263-١38 ،262-١38
،275-١38 ،274-١38 ،273-١38 ،272-١38 ،27١-١38 ،270-١38 ،269-١38
،285-١38 ،28١-١38 ،280-١38 ،279-١38 ،278-١38 ،277-١38 ،276-١38
29١-١38 ،290-١38 ،289-١38 ،288-١38 ،287-١38؛
(ب)

توصيال حت ى بت ييد جزئي من مجرورية إيرا اإلسيمية:

على الرغم من أ باا التوصيال اليت قدممج أثنا جولاة االساتارا الادورم الشاامل
إلي ارا تتضاامن صاايغة تتاااار م ا املبااادئ املنصااو عليرااا ي الق ارار املتالااو ببنااا مسسسااال
لس حقوق اإلنساا أو انامج مسايئة وعدائياة ،فان مجرورياة إيارا اإلسايمية تسياد جزئياا هاذه
اجملموعااة ماان التوصاايال ن ارا ملزاياهااا وعاازم إي ارا اجل ااد علااى محايااة وتازيااز حقااوق اإلنسااا علااى
املستوا الوطين .وعيوة على ال ،،ينبغاي أ يسخاذ ي االعتباار أ التنيياذ ال امال لاباا هاذه
التوصيال خيالط دستورنا وقوانيننا األساسية وقيمنا اإلسيمية .وغين عن القول إ مسار الامال
GE.15-04067
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الاايام لتاااديل القاوانل احلاليااة حيتااا إىل وقاامج ومااداوالل مطولااة باال امل وناال املختليااة للامليااة
التشرياية .وعند مترير تشرياال جديدة ،فنننا حباجة إىل أ ن خذ ي االعتبار رأم مجي اجلرال
الياعلااة احل وميااة وغااري احل وميااة اال الصاالة .وهلااذا السااب  ،لاان نسيااد إال األج ازا الاايت اان
تاديلرا وفقا للمواضي املذ ورة ي التوصيال.
،73-١38 ،72-١38 ،69-١38 ،54-١38 ،١2-١38 ،8-١38 ،7-١38 ،6-١38
،90-١38 ،89-١38 ،84-١38 ،8١-١38 ،78-١38 ،76-١38 ،75-١38 ،74-١38
،١١١-١38 ،١06-١38 ،١02-١38 ،١00-١38 ،95-١38 ،92-١38 ،9١-١38
،١27-١38 ،١22-١38 ،١١9-١38 ،١١8-١38 ،١١7-١38 ،١١3-١38 ،١١2-١38
،١90-١38 ،١85-١38 ،١84-١38 ،١83-١38 ،١56-١38 ،١35-١38 ،١3١-١38
،207-١38 ،205-١38 ،204-١38 ،١96-١38 ،١95-١38 ،١93-١38 ،١92-١38
،2١6-١38 ،2١4-١38 ،2١2-١38 ،2١١-١38 ،2١0-١38 ،209-١38 ،208-١38
،284-١38 ،282-١38 ،237-١38 ،234-١38 ،23١-١38 ،229-١38 ،226-١38
286-١38؛
توصيال ال حت ى بت ييد من مجرورية إيرا اإلسيمية:

( )

بذلمج مجرورية إيرا اإلسيمية قصاارا جرادها لقباول أ ا عادد ن ان مان التوصايال
املقدمة من البلادا املختلياة ،وهاو ماا ان ميح تا مان عادد التوصايال املقبولاة مان بال تلا،
املقدمااة ماان الاديااد ماان البلاادا ماان مجيا املناااطو اجلغرافيااة ي الاااامل .غااري أنا لألسااباب املااذ ورة
أدناه ،ال حت ى باا التوصيال بالت ييد:


قدممج باا التوصيال دو إيي االعتبار الواجا للقايم األساساية والتاااليم
اإلسيمية اليت تن م تمانا؛



با ااا التوص اايال تتا ااار بشا ا ل واض ااي ما ا الدس ااتور والقا اوانل األساس ااية
للبلد؛



با ا ااا التوص ا اايال تتا ا ااار بشا ا ا ل واض ا ااي ما ا ا روح التا ا اااو عل ا ااى النح ا ااو
املنص ااو عليا ا ي مااه اادة بن ااا املسسس ااال حيا ا تلجا ا إىل ما ازاعم اهامي ااة
باستخدام لغة غامضة وغري الئقة هبد اإلشارة إىل افرتاضال وادعا ال غري
مقبولة؛



عا اايوة عل ا ااى ال ا اا ،،ف ا اان مض ا اامو باا ااا التوص ا اايال ال يتواف ا ااو م ا ا أ ا ااا
صااححمج الصاايغة والايااوب ال اواردة ي
احملاف ااال والتقساايمال اإلداريااة .ولااو ج
هذه التوصيال ،أليدها إيرا ؛

وفيما يلي قائمة بالتوصيال اليت مل تسيدها إيرا :
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،١١-١38 ،١0-١38 ،9-١38 ،5-١38 ،4-١38 ،3-١38 ،2-١38 ،١-١38
،2١-١38 ،١9-١38 ،١8-١38 ،١7-١38 ،١6-١38 ،١5-١38 ،١4-١38 ،١3-١38
،١١5-١38 ،١05-١38 ،96-١38 ،7١-١38 ،70-١38 ،24-١38 ،23-١38 ،22-١38
،١26-١38 ،١25-١38 ،١24-١38 ،١23-١38 ،١2١-١38 ،١20-١38 ،١١6-١38
،١36-١38 ،١34-١38 ،١33-١38 ،١32-١38 ،١30-١38 ،١29-١38 ،١28-١38
،١43-١38 ،١42-١38 ،١4١-١38 ،١40-١38 ،١39-١38 ،١38-١38 ،١37-١38
،١50-١38 ،١49-١38 ،١48-١38 ،١47-١38 ،١46-١38 ،١45-١38 ،١44-١38
،١58-١38 ،١57-١38 ،١55-١38 ،١54-١38 ،١53-١38 ،١52-١38 ،١5١-١38
،١65-١38 ،١64-١38 ،١63-١38 ،١62-١38 ،١6١-١38 ،١60-١38 ،١59-١38
،١72-١38 ،١7١-١38 ،١70-١38 ،١69-١38 ،١68-١38 ،١67-١38 ،١66-١38
،١79-١38 ،١78-١38 ،١77-١38 ،١76-١38 ،١75-١38 ،١74-١38 ،١73-١38
،20١-١38 ،200-١38 ،١97-١38 ،١9١-١38 ،١89-١38 ،١88-١38 ،١80-١38
،225-١38 ،223-١38 ،222-١38 ،2١8-١38 ،2١5-١38 ،203-١38 ،202-١38
،245-١38 ،238-١38 ،233-١38 ،232-١38 ،230-١38 ،228-١38 ،227-١38
283-١38؛
تيسريال وميح ال حمددة:

(د)




GE.15-04067

التوتية  :1نرا أ هذه التوصية غامضة .فقد انضاممج إيارا حا ار إىل
الاديااد ماان املااهاادال واالتياقيااال الدوليااة حلقااوق اإلنسااا  .وي إيارا  ،مااا
هااو احلااال ي بلاادا أخاارا ،يتطل ا االنضاامام إىل االتياقيااال الدوليااة باااا
اإلجارا ال والشا ليال احملليااة و ااذل ،مراجاااة ماان اجلراااا التشارياي ومطالبااة
بالتصديو .ولألسط ،تتجاهل هذه التوصية تل ،احلقيقة إىل حد بري؛
وضـ ـ المـ ـرتة ف ــي إيـ ـران والتوت ــياو او ال :ــلة :أعط اامج مجروريااة إي ارا
اإلسيمية منذ إنشائرا اهتماما خاصا للنراو حبقاوق ووضا املارأة وتازيزهاا.
وانطيقااا ماان هااذا اهلااد  ،أجاارل إي ارا إصاايحال واساااة لتحساال الوض ا
الصااحي والتاليماي للمارأة ،وم افحااة اليقاار ،وخلااو فاار الاماال ،وتااوفري بيئااة
أ ث اار أمنا ااا للم ا ارأة ،وم افحا ااة الان ااط ضا اادها واي ااادة مشا ااار ترا االقتصا ااادية
واالجتماعيااة والسياسااية ي اجملتم ا  .وباإلضااافة إىل القاوانل الاايت تاان م الانااط
ض ااد النس ااا ي األم ااا ن الاام ااة ،اخت ااذل إي ارا أيض ااا إج ارا ال ض ااد الان ااط
املنزي .ووفقا للملحوظة باملادة  ١١30مان القاانو املاد ي إيارا  ،ان أ
ي و الضرب أو أم شا ل مان أشا ال السالوس املساي للنساا ساببا ملطالباة
الزوجا ااة ب ا االطيق ،باإلضا ااافة إىل الاقوبا ااة الا اايت يقرها ااا القا ااانو  .ومتاشا اايا م ا ا
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سياسترا الاامة لدعم حقوق املرأة ،تسيد إيارا الادياد مان التوصايال املقرتحاة
ي هذه اجلولة من االستارا الدورم الشامل؛
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التوت ــيتان  6و :8حت اار امل اواد  32و 38و 39م اان دس ااتور مجروري ااة إي ارا
اإلس اايمية بش اادة اللج ااو إىل التا ااذي  ،وحي اار املش اار ي امل ااادة  ١69م اان
"ق ااانو الاقوب ااال اإلس اايمي" ،واليق اارال  ١و 6و 7و 9و ١0م اان "ق ااانو
املادة الواحدة املتالو باحرتام احلريال املشاروعة ومحاياة حقاوق املاواطن" واملاادة
 ١69ما اان "اليئحا ااة التنييذيا ااة للسا ااجو واإلصا اايحيال" اللجا ااو إىل مجي ا ا
أش ا ال التاااذي  ،وتجياار تاادابري عقابيااة ثقيلااة لضااما من ا التاااذي  .وقااد
اختااذل إي ارا أيضااا تاادابري عمليااة لتازيااز الوظااائط الرقابيااة عاان طريااو إنشااا
اجمللااس الرقاااي املر اازم حلمايااة حقااوق امل اواطن ي الااصاامة واحملاف ااال .وقااد
أرساالمج اهليئااة القضااائية ي إي ارا أفرق اة تيتاايع علااى املسسسااال اال الصاالة،
ويااتم التحقيااو ي التقااارير ال اواردة بش ا االنترا ااال املزعومااة .وباإلضااافة إىل
ال اا ،،فق ااد ت ااوخى املش اار آلي ااة للشا ا اوا لل ااذين ي اادعو انتر اااس حق ااوقرم
م ا اواطنل ،مبا ااا ي الا اا ،الش ا ا اوا املتالقا ااة با اااللجو إىل التاا ااذي  .وآليا ااة
الش ا ا اوا ها ااذه مدرجا ااة ي تش ا ارياال بش ا ا "احلريا ااال املشا ااروعة وحقا ااوق
وخي ِ
ضا ا ها اذا التشا اري اجلر ااال املاني ااة للمس ااا لة ويت اايي ترتيب ااال
املا اواطنل" .ج
لتقاد شا اوا ضاادها ماان خاايل لاس الرقابااة ،علااى النحااو املنصااو عليا
ي القااانو  .ونتيجااة لتاادابري رقابيااة أ ثاار شاادة ،شااردنا ااياضاا بااريا ي عاادد
الش ا ا اوا الا اايت اسا ااتلمترا " ا ااالس التيتا اايع" ي السا اانوال األخا اارية .وجتا اادر
اإلشارة إىل أ التدابري اليت اختذها اهليئاال املانياة ي إيارا تتوافاو ما أهادا
اتياقيااة األماام املتحاادة ملناهضااة التاااذي  .وعاايوة علااى الاا ،،جتاارم إدارال
البحا ااو ي ها ااذه املسسس ا ااال حاليا ااا املزي ا ااد ما اان الدراس ا ااال بش ا ا أح ا ااام
االتياقية؛
التوتية  :18توي مجرورية إيرا اإلسيمية أمهية برية لتازيز حقاوق الطيال.
وهلذا السب  ،انضممج إيارا إىل اتياقياة حقاوق الطيال وبروتو وهلاا االختياارم
الثااا بش ا بي ا األطيااال واسااتغيل األطيااال ي البغااا وي امل اواد اإلباحيااة،
والاا ،إىل جان ا الاديااد ماان املبااادرال الوطنيااة .ومبااا يتيااو م ا عزمرااا علااى
تنييذ االتياقية ،أنش ل إيارا جلنتراا الوطنياة حلقاوق الطيال ،ومباا يتماشاى ما
أح ااام هااذه االتياقيااة ،قاادممج إيارا ثيثااة تقااارير دوريااة إىل هيئااة الرصااد اال
الصا االة .وعلا ااى غ ا ارار عا اادد ما اان البلا اادا األخا اارا ،انضا ااممج إي ا ارا إىل ها ااذه
االتياقية وأبدل حتي ا عاما ي ضو مبادئرا الدينياة وثقافتراا .وهلاذا الساب ،
ال ان أ تسياد إيارا التوصايال الاايت تتااار ما هااذا الاتحي  .والشااخص
الااذم يبلااس ساان الرشااد ويتمتا باقاال سااليم لا حريااة الاازوا وت ااوين أساارة ما
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مراع اااة التزاماتا ا القانوني ااة ومص اااحل الشخص ااية وفق ااا لقا اوانل إيا ارا والتا اااليم
اإلساايمية .وباإلضااافة إىل الاا ،،حي اار الاازوا القساارم وفقااا للمااادة ١062
ماان القااانو املااد ي إيارا وهااو غااري ام صاالة علااى اإلطاايق .وحي اار الاازوا
ماان شااخص مل يبلااس ساان الرشااد ويااق ا علااى الاا ،وفقااا للمااادة  646ماان
قانو الاقوبال؛
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التوتية  :47من أول يوم انتصرل في الثورة اإلسيمية ي إيرا  ،انامج آفاة
اإلرهااب الايت اسااتيادل مان دعاام بااا البلادا األجنبيااة إحادا االنترا ااال
اخلط اارية للحق ااوق األساس ااية للما اواطنل اإليا ارانيل ،وال س اايما احل ااو ي احلي اااة
واحلو ي التمت باألمن والسيم .وفقاد حناو  ١7 000شاخص إيارا حيااهم
نتيجة مباشرة لإلرهاب ،وعلى مدا السنوال اخلمس املاضية ،مت اغتياال 5
من الالما الناوويل اإليارانيل .ولساو احلا  ،تا ثرل املنطقاة اجملااورة لناا بشادة
من آفة اإلرهاب ي السنوال األخرية .وساتقبل مجرورياة إيارا اإلسايمية هاذه
التوصية وستواصل جرودها لرف الاوعي بارثاار السالبية لإلرهااب ومنا تطبياو
املاايري املزدوجة فيما يتالو هبذه ال اهرة الشريرة؛
التوتيتان  46و :52غين عن القول إ الاقوبال امليروضة وغاري القانونياة،
وخاص ااة التا اادابري والاقوبا ااال القس ا ارية االنيرادي ااة تتاا ااار م ا ا ميثا اااق األما اام
املتحدة والقانو الدوي وحقوق اإلنسا الدولية والقانو الادوي اإلنساا وال
س اايما الار اادين .وت ااسثر ه ااذه الاقوب ااال أيض ااا ت ا ثريا س االبيا ي التمت ا ب بس ااو
احلقااوق وحقااوق اإلنسااا األساسااية للماواطنل ي البلاادا املسااتردفة .مااا أ
األغلبيااة الا مااى ماان بلاادا الاااامل ال تاارا هااذه الاقوبااال علااى أهنااا مشااروعة
وال أ هلااا مااا ي رهااا ،باال تاارا أ الاقوبااال االقتصااادية ضااد م اواطين بلااد مااا
تتناااقا بش ا ل واضااي م ا مجي ا قواعااد وماااايري حقااوق اإلنسااا  .ولااذل،،
بقبوهلا اا هلا ااتل التوص اايتل ،ستواص اال مجروري ااة إيا ارا اإلس اايمية محاي ااة حق ااوق
شابرا بالوقو ضد فر الاقوبال االقتصادية؛
التوتية  :89هذه التوصية غامضاة وجتادر اإلشاارة إىل أ الدساتور والقاوانل
األخرا ي البلد تس اد بنصارار علاى رفاا التميياز وال توجاد حاجاة إىل تشاري
شامل جديد ي هذا الصدد؛
التوتـ ــية  :143وفقا ااا للقواعا ااد اإلسا اايمية وق ا اوانل إي ا ارا و ا ااذل ،املبا ااادئ
الثقافية اليت ينادم هبا الشا بش أمهية األسرة ،فن الايقال اجلنسية بال
األفراد غري مسموح هبا إال ي إطار الزوا  .وعايوة علاى الا ،،حي ار القاانو
أم ش ا ل ماان أش ا ال االضااطراد وسااو املااملااة ألم م اواطن إي ارا بصاار
الن اار ع اان حالت ا البدني اة والنيس ااية ،وي ااتم التاام اال م ا اجلن اااة وفق ااا للق ااانو .
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وباإلضا ااافة إىل الا اا ،،وفقا ااا للق ا اوانل اإلسا اايمية ،فا اان التا اادخل ي الشا ااسو
اخلاصة لألفراد دو أم متييز ننو  .وتاتم عملياال جراحياة لتغياري ناو اجلانس
ي إيرا  ،ول ن بناا علاى طلا الشاخص املااين فقاو .وهنااس طلباال ثارية،
حا ماان األجانا  ،إلجارا هااذه الامليااال اجلراحيااة ي املستشااييال اإليرانيااة
بسااب تقاادم الط ا واايااا ت اااليط الامليااة اجلراحيااة ،الاايت ي ااو اهلااد
منرا إم انية التمت حبياة أفضل.
 -8وجادير بالااذ ر أنا ن ارا للحاادود املتالقااة حبجاام التقااارير (بيااا الارئيس  ،)2 9مل يتيساار
ي هااذه اإلضااافة تقااد تيساريال بشا التوصاايال  ١29و 23١و 285و ااذل ،بشا عقوبااة
اإلعدام ،والتااو م اإلجرا ال اخلاصة وميوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا .

8

GE.15-04067

