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السااتارا  ماان االثانيااة  اجلولااة نشااو وبنااا  يبشاا ل اإلساايمية  إياارا شااار مج مجروريااة  -١
                 مجتلقاااااا حياااااا الاشاااااارين ي جلساااااات   20١4أ تااااااوبر تشاااااارين األول  3١الاااااادورم الشااااااامل ي 

 اارر ماارة أخاارا دعمرااا ال اماال رليااة االسااتارا  الاادورم تأ   إياارا . وتااود توصااية 29١خيهلااا 
 الشامل جمللس حقوق اإلنسا .

"بناا  مسسسااال  لاس حقااوق اإلنساا  التاااب  القارار بشاا   اعتمااد وتنييااذ واساتنادا  إىل  -2
االسااااتارا  أ  ياماااال املتوقاااا  فاااان  ماااان ، A/HRC/RES/5/1ي الوثيقااااة  لألماااام املتحاااادة" الااااوارد

حاوار ى مالومال موضاوعية وموثوقاة وعلاى عل قائمةمبثابة آلية تااونية للمجلس  الدورم الشامل
ارا بطريقاة موضاوعية وشايافة و ، التغطياة الااملياة واملااملاة املتسااوية للادول  افاة ل يالاةتياعلي  ُيج

 ة وغري تصادمية وغري مجسيَّسة.وغري انتقائية وبنا 
اإلسيمية عن تقديرها اخلالص جلمي  الدول اليت شاار مج بنشاا   إيرا مجرورية وتارب  -3

علااى  اتوصااياه مجوقاادم ياارا إلالثانيااة ماان االسااتارا  الاادورم الشااامل  اجلولااة وبطريقااة بنااا ة ي
االستارا   شابةأمانة و لثيثية الش ر إىل اللجنة ا إيرا  ما توج  سالية الذ ر.  الأساس املبادئ 

 .ا ومساعدها الوديةتااوهنعلى مجلس لالدورم الشامل ل
اإلسااايمية باناياااة وتياااا  مجيااا  التوصااايال الااايت قااادممج  إيااارا وقاااد استارضااامج مجرورياااة  -4

اجمللاس األعلاى أحاال لاذل،، وفقاا  و . يارا الساتارا  الادورم الشاامل إلمان االثانية  اجلولة خيل
، مجيا  التوصايال إىل الاواارال ةوطنياة املساسولالتصاال اال بوصاي  جراة، إيارا   ي حلقوق اإلنسا

أجرينااا مشاااورال  مااا دقيااو وشاامل.  بشاا ل الستاراضاارا  املانياةواهليئاال واملسسسااال احل وميااة 
واسااااة وم ثياااة مااا  أصاااحاب املصااالحة ارخااارين، مباااا ي الااا، اجملتمااا  املاااد  واملن ماااال غاااري 

مجيا  التوصايال بدقاة مان قبال اتلاط السالطال واخلا ا  مان د مت فحاص فقالاذل،، و احل ومية. 
 القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية. اجملاالل

              ي املائاااااة 65واي تاااااارب عااااان ت ييااااادها حلااااااإلسااااايمية بااااا    إيااااارا مجرورياااااة وتتشااااار   -5
               بت ييااااد إيااااارا  حت اااااىأ  الاديااااد ماااان التوصااااايال الاااايت ماااان التوصاااايال الاااااواردة. وجاااادير بالاااااذ ر 

وقابلاة  ةاتا  مقبولاتالتنيياذ، أو بصادد تشمل تل، اليت مت تنييذها بالياال إىل حاد  باري، أو هاي 
باااا التوصاايال، قجبلاامج . وعايوة علااى الاا،، نااا التنمويااةالوطنيااة وخطط ناااللتنيياذ ي إطااار قوانين

. املرماةاملوضاوعية  راخاطئاة، جملارد أهادافافرتاضاال غري الئقاة و ارال استخدام عبعلى الرغم من 
   ختاااااالط القاااااوانل والقااااايم الوطنياااااة إيااااارا  تسيااااادها، ينبغاااااي توضااااايي أ  التوصااااايال الااااايت مل وأخاااااريا  

 األساسية السائدة.
  واصالة التاااو  البناامب الثابامج رر التزامراا تاإلسيمية أ   إيرا وي اخلتام، تود مجرورية  -6

م  أجرزة األمم املتحدة حلقوق اإلنسا ، وال سيما م   لس حقوق اإلنساا  وآلياة االساتارا  
ة ياااأ  االساااتارا  الااادورم الشاااامل هاااو ارلياااة األ ثااار صااالة وفاال إيااارا وتااارا الااادورم الشاااامل. 

 مجي  الدول.ي ألمم املتحدة الستارا  حالة حقوق اإلنسا  ية ي اوموثوق
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 اجلولااة اإلساايمية فيمااا يتالااو ب اال توصااية قاادممج ي إياارا روريااة موقااط مجوفيمااا يلااي  -7
 الدورم الشامل: راالثانية من استاراض

 اإلسيمية: إيرا مجرورية بت ييد من  حت ىتوصيال  )أ( 
 اتنييذ سياساهلقوق اإلنسا  جلمي  مواطنيرا، و وتازيز ححلماية  الراسخللوفا  بالتزامرا  

                وتازيااااااز حقااااااوق اإلنسااااااا  واحلريااااااال األساسااااااية واجلوهريااااااة تشااااااجي  بشاااااا  الوطنيااااااة  راااااااخططو 
 إياااارا تسيااااد اجملتماااا ،  يفاهيااااة جلمياااا  الناااااس ماااان اتلااااط مناااااحوالر  واالادهاااااروحتقيااااو الساااااادة 
 التوصيال التالية:

 ١38-20 ،١38-25 ،١38-26 ،١38-27 ،١38-28 ،١38-29 ،١38-30 ،
١38-3١، ١38-32 ،١38-33 ،١38-34 ،١38-35 ،١38-36 ،١38-37 ،١38-38 ،
١38-39 ،١38-40 ،١38-4١، ١38-42 ،١38-43 ،١38-44 ،١38-45 ،١38-46 ،
١38-47 ،١38-48 ،١38-49 ،١38-50 ،١38-5١، ١38-52 ،١38-53 ،١38-55 ،
١38-56 ،١38-57 ،١38-58 ،١38-59 ،١38-60 ،١38-6١، ١38-62 ،١38-63 ،
١38-64 ،١38-65 ،١38-66 ،١38-67 ،١38-68 ،١38-77 ،١38-79 ،١38-80 ،
١38-82 ،١38-83 ،١38-85 ،١38-86 ،١38-87 ،١38-88 ،١38-93 ،١38-94 ،
١38-97 ،١38-98 ،١38-99 ،١38-١0١، ١38-١03 ،١38-١04 ،١38-١07 ،              
١38-١08 ،١38-١09 ،١38-١١0 ،١38-١١4 ،١38-١8١، ١38-١82 ،١38-١86 ،
١38-١87 ،١38-١94 ،١38-١98، ١38-١99 ،١38-206 ،١38-2١3 ،١38-2١7 ،
١38-2١9 ،١38-220 ،١38-22١، ١38-224 ،١38-235 ،١38-236 ،١38-239 ،
١38-240 ،١38-24١، ١38-242 ،١38-243 ،١38-244 ،١38-246 ،١38-247 ،
١38-248 ،١38-249 ،١38-250 ،١38-25١، ١38-252 ،١38-253 ،١38-254 ،
١38-255 ،١38-256 ،١38-257 ،١38-258 ،١38-259 ،١38-260 ،١38-26١ ،
١38-262 ،١38-263 ،١38-264 ،١38-265 ،١38-266 ،١38-267 ،١38-268 ،
١38-269 ،١38-270 ،١38-27١، ١38-272 ،١38-273 ،١38-274 ،١38-275 ،
١38-276 ،١38-277 ،١38-278 ،١38-279 ،١38-280 ،١38-28١، ١38-285 ،
 ؛١38-29١، ١38-290، ١38-289، ١38-288، ١38-287

 اإلسيمية: إيرا جزئي من مجرورية بت ييد  حت ىتوصيال  )ب( 
الادورم الشاامل  جولاة االساتارا على الرغم من أ  باا التوصيال اليت قدممج أثنا   

مسسساااال بناااا  القااارار املتالاااو ب تااااار  مااا  املباااادئ املنصاااو  عليراااا يتتضااامن صااايغة ت يااارا إل
 ههاذ جزئياا  تسياد اإلسايمية  إيارا مجرورياة فان  ، عدائياةو مسايئة  أو  انامجحقوق اإلنساا   لس 

محايااة وتازيااز حقااوق اإلنسااا  علااى علااى اد وعاازم إياارا  اجلاازاياهااا ن اارا  ملماان التوصاايال  اجملموعااة
املستوا الوطين. وعيوة على ال،، ينبغاي أ  يسخاذ ي االعتباار أ  التنيياذ ال امال لاباا هاذه 

مسار الامال  إ اإلسيمية. وغين عن القول  نااألساسية وقيم انالط دستورنا وقوانينخيالتوصيال 
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لامليااة لختليااة امل الىل وقاامج ومااداوالل مطولااة باال امل ونااإتااا  حيالاايام لتاااديل القااوانل احلاليااة 
مجي  اجلرال  رأم خذ ي االعتبار نحباجة إىل أ   فنننامترير تشرياال جديدة،  وعندالتشرياية. 

الااايت   ااان األجااازا   لااان نسياااد إالهلاااذا الساااب ، و  احل ومياااة اال الصااالة. الياعلاااة احل ومياااة وغاااري
 لمواضي  املذ ورة ي التوصيال.تاديلرا وفقا  ل

 ١38-6 ،١38-7 ،١38-8 ،١38-١2 ،١38-54 ،١38-69 ،١38-72 ،١38-73 ،
١38-74 ،١38-75 ،١38-76 ،١38-78 ،١38-8١، ١38-84 ،١38-89 ،١38-90 ،
١38-9١، ١38-92 ،١38-95 ،١38-١00 ،١38-١02 ،١38-١06 ،١38-١١١،              
١38-١١2 ،١38-١١3 ،١38-١١7 ،١38-١١8 ،١38-١١9 ،١38-١22 ،١38-١27 ،
١38-١3١، ١38-١35 ،١38-١56 ،١38-١83 ،١38-١84 ،١38-١85 ،١38-١90 ،
١38-١92 ،١38-١93 ،١38-١95 ،١38-١96 ،١38-204 ،١38-205 ،١38-207 ،
١38-208 ،١38-209 ،١38-2١0 ،١38-2١، ١١38-2١2 ،١38-2١4 ،١38-2١6 ،
١38-226 ،١38-229 ،١38-23١، ١38-234 ،١38-237 ،١38-282 ،١38-284 ،
 ؛١38-286

 اإلسيمية: إيرا مجرورية ت ييد من ب حت ىتوصيال ال  ) ( 
اإلسيمية قصاارا جرادها لقباول أ ا  عادد ن ان مان التوصايال  إيرا مجرورية  بذلمج 

 املقبولاة مان بال تلا،   ان ميح تا  مان عادد التوصايال وهاو ماا، ةختلياامل ا بلادال ة مناملقدم
سااباب املااذ ورة ألل غااري أناا الاديااد ماان البلاادا  ماان مجياا  املناااطو اجلغرافيااة ي الاااامل.  املقدمااة ماان

 :بالت ييد باا التوصيال ال حت ىأدناه، 
   األساساية والتاااليم  مللقايقدممج باا التوصيال دو  إيي  االعتبار الواجا

 ؛ تمانا تن ماإلسيمية اليت 
  والقااااوانل األساسااااية لدسااااتور واضااااي ماااا  اباااااا التوصاااايال تتاااااار  بشاااا ل

 ؛للبلد
  علاااااى النحاااااوروح التاااااااو  مااااا  بااااااا التوصااااايال تتااااااار  بشااااا ل واضاااااي 

ماااازاعم اهاميااااة  حياااا  تلجااا  إىلمااهاااادة بناااا  املسسسااااال نصاااو  علياااا  ي امل
غري  وادعا الإىل افرتاضال  اإلشارةهبد   الئقةغري لغة غامضة و باستخدام 

 ؛مقبولة
  توافاااااو مااااا  أ اااااا  ال يعااااايوة علاااااى الااااا،، فااااان  مضااااامو  بااااااا التوصااااايال

ي  الاااواردة والاياااوب ةصااايغولاااو صجاااححمج الاحملاف اااال والتقسااايمال اإلدارياااة. 
 ؛إيرا  أليدها هذه التوصيال،

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

 تيسريال وميح ال حمددة: )د( 
 ار  إىلحا  فقد انضاممج إيارا  أ  هذه التوصية غامضة.  نرا :1 التوتية 

 مااا  ،إياارا ي و الاديااد ماان املااهاادال واالتياقيااال الدوليااة حلقااوق اإلنسااا . 
االتياقيااال الدوليااة باااا إىل االنضاامام يتطلاا  أخاارا،  بلاادا  هااو احلااال ي

ومطالبااة إلجاارا ال والشاا ليال احملليااة و ااذل، مراجاااة ماان اجلراااا التشاارياي ا
 ؛احلقيقة إىل حد  بري تل،هذه التوصية تتجاهل لألسط، و التصديو. ب

  إيااارا مجرورياااة أعطااامج  والتوتـــياو  او ال:ـــلة: إيـــرانالمـــرتة فـــي  وضـــ 
. زهااوتازياملارأة ووضا  قاوق حبللنراو   خاصا   اهتماما  منذ إنشائرا اإلسيمية 
تحساال الوضاا  لإصاايحال واساااة  إياارا  أجاارلماان هااذا اهلااد ،  وانطيقااا  

لماارأة، وم افحااة اليقاار، وخلااو فاار  الاماال، وتااوفري بيئااة ل يتاليمااالالصااحي و 
االقتصااااادية  ترا، وم افحااااة الانااااط ضاااادها وايااااادة مشااااار للماااارأة أ ثاااار أمنااااا  

الانااط  تاان مالاايت باإلضااافة إىل القااوانل و واالجتماعيااة والسياسااية ي اجملتماا . 
إجااارا ال ضاااد الاناااط أيضاااا   إيااارا ضاااد النساااا  ي األماااا ن الااماااة، اختاااذل 

  ان أ  ، إيارا  يمان القاانو  املاد   ١١30املادة للملحوظة بوفقا  و املنزي. 
ملطالباة  أو أم شا ل مان أشا ال السالوس املساي  للنساا  ساببا   الضربي و  

مااااا   يقرهاااااا القاااااانو . ومتاشااااايا  الااااايت اقوباااااة ال، باإلضاااااافة إىل الطيقالزوجاااااة بااااا
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الادياد مان التوصايال املقرتحاة  إيارا تسيد املرأة،  وقسياسترا الاامة لدعم حق
 ؛الستارا  الدورم الشاملمن ا اجلولة ي هذه

 إيااارا مااان دساااتور مجرورياااة  39و 38و 32املاااواد حت ااار  :8و 6 تانتوتـــيال 
    ماااان ١69ي املااااادة املشاااار  حي اااار التاااااذي ، و  اللجااااو  إىلاإلساااايمية بشاااادة 

ماااان "قااااانو   ١0و 9و 7و 6و ١ ال"قااااانو  الاقوبااااال اإلساااايمي"، واليقاااار 
احرتام احلريال املشاروعة ومحاياة حقاوق املاواطن" واملاادة املتالو بواحدة الادة امل

مجياااا   اللجااااو  إىللسااااجو  واإلصاااايحيال" لماااان "اليئحااااة التنييذيااااة  ١69
ثقيلااة لضااما  مناا  التاااذي . وقااد ياار  تاادابري عقابيااة تج و  ،أشاا ال التاااذي 

عااان طرياااو إنشاااا   الرقابياااةوظاااائط العملياااة لتازياااز  تااادابريأيضاااا   إيااارا اختاااذل 
املر ااازم حلماياااة حقاااوق املاااواطن ي الااصااامة واحملاف اااال. وقاااد  الرقااااياجمللاااس 

تيتاايع علااى املسسسااال اال الصاالة، ة فرقااأ إياارا ي أرساالمج اهليئااة القضااائية 
زعومااة. وباإلضااافة إىل املنترا ااال االرير الااواردة بشاا   التقااايااتم التحقيااو ي و 

للااااذين ياااادعو  انتراااااس حقااااوقرم  وا الشاااا لالاااا،، فقااااد تااااوخى املشاااار  آليااااة 
آلياااااة و التااااااذي .  بااااااللجو  إىلالااااا، الشااااا اوا املتالقاااااة  ماااااواطنل، مباااااا ي 

"احلرياااااال املشاااااروعة وحقاااااوق  بشااااا  تشااااارياال هاااااذه مدرجاااااة ي وا االشااااا 
ِضاااا املااااواطنل".  ترتيبااااال  ويتااااييللمسااااا لة  املانيااااةذا التشااااري  اجلرااااال هاااا وخيج

 املنصااو  علياا ماان خاايل  لاس الرقابااة، علااى النحااو  اشاا اوا ضاادهتقاد  ل
ي عاادد  ا   بااري   ا  ، شااردنا ااياضااشاادةي القااانو . ونتيجااة لتاادابري رقابيااة أ ثاار 

 وجتاااادر ااااالس التيتاااايع" ي الساااانوال األخاااارية. "را تماسااااتلالشاااا اوا الاااايت 
تتوافاو ما  أهادا   إيارا ي  املانياةإىل أ  التدابري اليت اختذها اهليئاال  اإلشارة

إدارال جتااارم اتياقياااة األمااام املتحااادة ملناهضاااة التااااذي . وعااايوة علاااى الااا،، 
أح اااااام  بشااااا  املزياااااد مااااان الدراساااااال  هاااااذه املسسساااااال حالياااااا   يالبحاااااو  
 ؛االتياقية

  برية لتازيز حقاوق الطيال. اإلسيمية أمهية   إيرا توي مجرورية  :18التوتية 
اتياقياة حقاوق الطيال وبروتو وهلاا االختياارم إىل  إيارا هلذا السب ، انضممج و 

، املاااواد اإلباحياااةي و ي البغاااا  األطياااال اساااتغيل الثاااا  بشااا   بيااا  األطياااال و 
مباااا يتيااو مااا  عزمراااا علاااى جانااا  الادياااد ماان املباااادرال الوطنياااة. و والاا، إىل 

جلنتراا الوطنياة حلقاوق الطيال، ومباا يتماشاى ما   إيارا ل  تنييذ االتياقية، أنش
ثيثااة تقااارير دوريااة إىل هيئااة الرصااد اال  إياارا  أح ااام هااذه االتياقيااة، قاادممج

إىل هااااذه إياااارا  علااااى غاااارار عاااادد ماااان البلاااادا  األخاااارا، انضااااممج و الصاااالة. 
هلاذا الساب ، و . وثقافترااي ضو  مبادئرا الدينياة  ا  عام ا  حتي وأبدل االتياقية 

الشااخص و التوصايال الاايت تتااار  ما  هااذا الاتحي .  إياارا تسياد    ان أ  ال
ت ااوين أساارة ماا  سااليم لاا  حريااة الاازوا  و اقاال يتمتاا  ببلااس ساان الرشااد و يالااذم 
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التااااااليم و  إياااارا قااااوانل ل وفقااااا   الشخصااااية  قانونيااااة ومصاااااحلال  مراعاااااة التزاماتاااا
 ١062للمااادة  وفقااا  اإلساايمية. وباإلضااافة إىل الاا،، حي اار الاازوا  القساارم 

الاازوا   وحي اار. علااى اإلطاايقغااري ام صاالة هااو و  إياارا ي ماان القااانو  املااد  
ماان  646للمااادة وفقااا  علااى الاا، شااخص مل يبلااس ساان الرشااد ويااقاا   ماان

 ؛قانو  الاقوبال
  انامج آفاة إيرا الثورة اإلسيمية ي في  يوم انتصرل أول من  :47التوتية  ،

االنترا ااال  إحادااألجنبيااة  البلادا ا اإلرهااب الايت اسااتيادل مان دعاام باا
يل، وال ساااايما احلااااو ي احلياااااة يااااراناخلطاااارية للحقااااوق األساسااااية للمااااواطنل اإل

 حيااهم  إيارا شاخص  ١7 000حناو  فقادو باألمن والسيم.  ي التمت واحلو 
 5وعلى مدا السنوال اخلمس املاضية، مت اغتياال  ،نتيجة مباشرة لإلرهاب 

بشادة  لناااملنطقاة اجملااورة تا ثرل لساو  احلا ، و يل. ياران اإلالالما  الناوويلمن 
اإلسايمية هاذه  إيارا مجرورياة  وساتقبلمن آفة اإلرهاب ي السنوال األخرية. 
ارثاار السالبية لإلرهااب ومنا  تطبياو بالتوصية وستواصل جرودها لرف  الاوعي 

 ؛فيما يتالو هبذه ال اهرة الشريرةزدوجة املاايري امل
 غاري القانونياةامليروضة و الاقوبال إ   غين عن القول :52و 46 نتاالتوتي ،

تتاااااار  ماااا  ميثاااااق األماااام االنيراديااااة التاااادابري والاقوبااااال القساااارية  وخاصااااة
وال  اإلنساا الادوي املتحدة والقانو  الدوي وحقوق اإلنسا  الدولية والقانو  

ب بساااو التمتااا   ا  يسااالبي ا  تااا ثري أيضاااا   وتاااسثر هاااذه الاقوباااالسااايما الارااادين. 
 مااا أ  البلاادا  املسااتردفة.   يحقااوق اإلنسااا  األساسااية للمااواطنل احلقااوق و 

أهنااا مشااروعة هااذه الاقوبااال علااى  تااراالاااامل ال األغلبيااة الا مااى ماان بلاادا  
مااا الاقوبااال االقتصااادية ضااد مااواطين بلااد  باال تاارا أ  وال أ  هلااا مااا ي رهااا،

يري حقاااوق اإلنساااا . ولاااذل،، مجيااا  قواعاااد ومااااامااا  واضاااي بشااا ل تنااااقا ت
اإلسااايمية محاياااة حقاااوق  إيااارا اتل التوصااايتل، ستواصااال مجرورياااة ا هلاااقبوهلاااب

 ؛قتصاديةاالاقوبال الشابرا بالوقو  ضد فر  
  هذه التوصية غامضاة وجتادر اإلشاارة إىل أ  الدساتور والقاوانل  :89التوتية

تشاري  إىل حاجاة  وال توجادتس اد بنصارار علاى رفاا التميياز  ي البلداألخرا 
 ؛شامل جديد ي هذا الصدد

  و اااااذل، املباااااادئ  إيااااارا اإلسااااايمية وقااااوانل  للقواعااااادوفقاااااا   :143التوتــــية
الايقال اجلنسية بال فن  أمهية األسرة،  بش  الثقافية اليت ينادم هبا الشا  

ي إطار الزوا . وعايوة علاى الا،، حي ار القاانو   غري مسموح هبا إالاألفراد 
 صااار  بإياارا مااواطن  ألمماان أشااا ال االضااطراد وسااو  املااملاااة  أم شاا ل

للقاااانو . وفقاااا   اجلنااااة، وياااتم التاامااال مااا  ةوالنيساااي ةالبدنيااا حالتااا الن ااار عااان 
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التااااادخل ي الشاااااسو  فااااان  للقاااااوانل اإلسااااايمية، وفقاااااا  وباإلضاااااافة إىل الااااا،، 
اجلانس  ناو تغياري ل عملياال جراحياة وتاتماخلاصة لألفراد دو  أم متييز ننو . 

  ثارية،هنااس طلباال  و . الشاخص املااين فقاوعلاى طلا   ول ن بناا ، إيرا ي 
يااة يراني املستشااييال اإلاجلراحيااة هااذه الامليااال جاارا  إل ،حاا  ماان األجاناا 

الاايت ي ااو  اهلااد  ، واايااا  ت اااليط الامليااة اجلراحيااةبسااب  تقاادم الطاا  
 ياة أفضل.إم انية التمت  حب منرا

مل يتيساار (، 2 9)بيااا  الاارئيس  للحاادود املتالقااة حبجاام التقاااريرن اارا   جادير بالااذ ر أناا و  -8
عقوبااة بشاا    و ااذل، 285و 23١و ١29بشاا   التوصاايال تيسااريال ي هااذه اإلضااافة تقااد  

 .قوق اإلنسا األمم املتحدة السامية حلاإلعدام، والتااو  م  اإلجرا ال اخلاصة وميوضية 
    

 


