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مجلس حقوق اإلنسان


والعشرون
الدورة الثامنة
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
جمهورية إيران اإلسالمية

تصويب
المرفق
يُرجى االستعاضة عن املرفق بالنص التايل.

تشكيلة الوفد
ترأس وفد مجهورية إيران اإلسالمية معايل الدكتور حممد جواد أردشري الرجياين ،األمني العام
للمجلس األعلى حلقوق اإلنسان ومستشار رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية:

090315

060315



سعععادا السععيد حمسععن ن ععري أص عل ،سعع،ري ،املم ععل الععدائع ،البع ععة الدائمععة مهوريععة
إيران اإلسالمية ،جنيف؛



معايل السيد (حجة اإلسالم) هاد صادقي ،وكيل السلطة القضائية املعين بالشؤون
ال قافية؛



سعادا السيدا فاطمة عليا ،عضو جملس الشور ؛



سعادا السيد هاد شوشرت  ،عضو جملس الشورى؛



سعادا السيد اس،نديار اختيار  ،عضو جملس الشورى؛
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س عععادا ال ععدكتور خوس ععرو حئيم ععي ،نائ ع ع أم ععني انل ععس األعل ععى حلق ععوق اإلنس ععان
ومستشار رئيس السلطة القضائية؛



معايل السيد حسني علي أمري  ،القائع بأعمال وزير الداخلية ،وزارا الداخلية؛



مع ععايل ال ععدكتور حمم ععد تق ععي حس ععيين ،الق ععائع بأعم ععال وزي ععر الش ععؤون الدولي ععة ،وزارا
التعاونيات والعمل والرعاية االجتماعية؛



الس ع ععيد حس ع ععني انت ع ععامي ،وكي ع ععل ش ع ععؤون املطبوع ع ععات والنش ع ععر ،وزارا ال قاف ع ععة واإلرش ع ععاد
اإلسالمي؛



سعععادا السععيد كععايع عري ع عبععاد  ،نائ ع األمععني العععام للمجلععس األعلععى حلقععوق
اإلنسان املئلف بالشؤون الدولية؛



سعادا السيد سيد علي رئيس السادات ،وكيل شؤون التنسيق ،وزارا العدل؛



سعادا السيدا منصورا شري،ي صدر ،مستشارا الوزير واملديرا العامة حلقوق اإلنسان
وشؤون املرأا ،وزارا اخلارجية ،مجهورية إيران اإلسالمية؛



السيد سيد حمسن عماد  ،مدير ،إدارا حقوق اإلنسان والتنوع ال قايف ،وزارا اخلارجية؛



السيد مجال أنصار  ،رئيس القضاء مبحاف ة قزوين؛



السيد حسن رحيمي ،املدير العام للعالقات العامة والربوتوكول يف السلطة القضائية؛



السععيد سععيد حممععد مععري  -زمععاين دهئععرد  ،مستشععار ،أمععني انلععس األعلععى حلقععوق
اإلنسان؛



السيد أمحد بينا ،مستشار ،أمني انلس األعلى حلقوق اإلنسان؛



سيد حمسن أراعي ،مستشار ،إدارا حقوق اإلنسان والتنوع ال قايف ،وزارا اخلارجية؛



سيد حمسن قانعي ،مستشار ثالث ،البع ة الدائمة مهورية إيران اإلسالمية ،جنيف؛



السيد حممد زار عيان ،سئرتري أول ،البع ة الدائمة مهورية إيران اإلسالمية ،جنيف؛



السيدا زهرا إرشاد  ،سئرتريا ثانية ،البع ة الدائمة مهورية إيران اإلسالمية ،جنيف؛



السيد حسن دانايي  -فرد ،رئيس شؤون موي،ي انلس األعلى حلقوق اإلنسان؛



السيد مي ع إسالم بناه ،خبري ،انلس األعلى حلقوق اإلنسان؛



السيد حامد إمساعيل بور ،خبري ،وزارا اخلارجية ،مجهورية إيران اإلسالمية؛



سيد حمسن مهرزاد ،خبري ،انلس األعلى حلقوق اإلنسان.

GE.15-02273

