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تعتربربرب مجروريربربة إيربرام ا سربربتمية ااسربربتعرال الربربدورة الّربربامل آليربربة قينمربربة وفريربربدة ربربن م تت ربيح
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للدول فرصة مناسبة لتحسني التعرباوم مربن لربتل العمربل ايمرباعن البننرباد وتبربادل اخلربربا مربن جربل دعربم
حقوق ا نسام وتعزيزها ومحايترا .ومن اخلصائص األلرى اليت متيز هذه اآللية احليرباد واملسرباواة واحربرتا
سيادة الدول ،وا سرا مبوازاة ذلك يف النرول حبقوق ا نسام ومحايترا ،فضتً عن التصدة للتحداي
علربربا الصربربعيد الربربو ه .ومربربن هربربذا املنهل رب  ،شربربار مجروريربربة إي ربرام ا سربربتمية مّربربار ة حليلربربة يف ايولربربة
اللاللربربة مربربن ااسربربتعرال الربربدورة الّربربامل و سربربرم فيرربربا إسربربراماً بربياً ،وهربربن ت ربربرر يربربد التزامرربربا ربربذه
اآللية ودعمرا(.)1
وبعد التّاور مع مجيع األ راف الو نية املعنية ،تؤيد مجرورية إيرام ا ستمية  143توصية من
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صل التوصيا الرب  329اليت قدمترا الربدول األعضرباد يف األمربم املتحربدة ييربداً مرباً .ويّربمل العديربد مربن
تلك التوصيا مسائل سب تنفيذها و هن قيد التنفيذ و /و جرى النظربر فيرربا يف إ ربار لهربت التنميربة
الو نيربربة ،ومربربن م فرربربن مدرجربربة يف جربربدول األعمربربال .وحتظربربا  45توصربربية بتيييربربد جزئربربن .وقربربد حربربيت علمرباً
ببعض هذه التوصيا ملا تنهوة عليه من هداف جوهرية هامة ،علا الرغم من هنا قُدم بصيغ غي
ائقة وافرتاضا معيبة ،وُيد بعضرا اآللر جزئياً ألهنا قد تتعارل مع قوانني مجروريربة إيربرام ا سربتمية
اليت انبلق من قيم ومعايي يقبلرا شعب إيرام .وا تؤيد مجرورية إيرام ا ستمية حنو  123توصية ألهنا
تتعارل صراحة مع قوانني إيرام و ألهنربا قُربدم بل ربة غربي ائقربة تسربتند إىل ادعربادا ا سرباس هلربا مربن
الصربربحة .وتتعربربارل هربربذه التوصربربيا يضرباً مربربع هربربداف تعزيربربز حقربربوق ا نسربربام املنصربربوع عليرربربا يف قربرار لرب
حقوق ا نسام  ،1/5ومن شربيهنا م تربؤثر سربلباً يف روح التعرباوم البنرباد .وحتربيت مجروريربة إيربرام ا سربتمية
علماً يضاً ابلتوصربيا  2-26و 3-26و 4-26و 20-26و 22-26و 25-26و 44-26و 62-26و63-26
و 65-26و 67-26و 143-26و 265-26و 274-26و 278-26و 283-26و 307-26و.328-26
وت ربربرر مجروريربربة إي ربرام ا سربربتمية يربربد التزاما ربربا مبتابعربربة وتنفيربربذ توصربربيا ايولربربة اللاللربربة يف ربربروف
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تواج ربربه فير ربربا احل وم ربربة الت ربربدابي القسرب ربرية اانفرادي ربربة غ ربربي املّ ربربروعة ال ربربيت ا ربربذ ا ال ربربوااي املتح ربربدة وت ربربداعيا ا.
وقربربد اسربربتردف هربربذه التربربدابي غربربي املّربربروعة حقربربوق ا نسربربام األساسربربية لدف ربراد فض ربتً عربربن حيربرباة امل ربوا نني يف
إيربرام ،وا سربيما ضربعفرم ،وابأللربص األ فربال واملرضربا .وعلربربا الربرغم مربن التحربداي الربيت يّرب لرا ا رهربربا
ااقتصادة الذة متارسه الوااي املتحدة ضد الّعب ا يراين ،فإم مجروريربة إيربرام ا سربتمية مصربممة
علا مواصلة محاية وتعزيز حقوق ا نسام ،مبا يف ذلك احلقوق ااقتصادية وااجتماعية واللقافية.
ما التوصيا الربيت قربدمترا اململ ربة العربيربة السربعودية فرربن مرفوضربة رفضرباً مرباً .وا تُقبربل هربذه
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التوصربربيا بسربرببب شرب ال السربربلول واملعاملربربة غربربي القانونيربربة الصربربادرة عربربن الدولربربة الربربيت قربربدمترا ،مبربربا ربربال
املبرباد األساسربية حلقربوق ا نسربربام وينترربك القربوانني والقواعربد الدوليربربة .وقربرر مجروريربة إيربرام ا سربربتمية
رفض هربذه التوصربيا ربدف حتييربد ومواجرربة هربذه التصربرفا املنر يربة الربيت تنترربك حقربوق ا نسربام والقواعربد
واملباد الدولية .زد علا ذلك م معظم هذه التوصيا يستند إىل ادعادا ا ساس هلا مربن الصربحة
دف إىل إهانة األمة ا يرانية.
وخبصوع التوصربيا  105-26و 110-26و 114-26و ،118-26جيربدر بنربا م نّربي إىل م
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سربربلب احليربرباة ا يُل ربربي إليربربه إا للمعاقبربربة علربربا لهربربر اي ربرائم ،وفق رباً للمربربادة  6مربربن العرربربد الربربدو اخلربرباع
ابحلقربربوق املدني ربربة والسياسربربية .و بق رباً للتعربربديت األل ربربية الربربيت ُدلل رب علربربا ق ربوانني إي ربرام ،ا جي ربربوز م
تت ربرباوز العقوبربربة القصربربوى املفروضربربة علربربا األ فربربال رب سربربنوا مربربن ااحت ربرباز يف املرافرب ا صربربتحية.
ويُقرتح سلب احلياة ش تً من ش ال العقا ل نه ا يُنفذ يف حالة عد إدرال اياين الذة يبلغ سن
املسؤولية اينائية بيعة اير ة وافتقاره من م إىل النضج العقلن والرشد ،استناداً إىل تقييم اخلرباد وح م
احمل مة املختصة.
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وفيمربربا يتعلرب ابلتوصربربيا  140-26و 142-26و ،143-26ينب ربربن التّربربديد علربربا م التعربربذيب
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و ة معاملة سيئة ،فضتً عن انتزاع ااعربرتاف ابيربرب وا ربراه ،فعربال ةظربورة يف مجروريربة إيربرام ا سربتمية،
و م هربذه ااعرتافربا تُعتربربرب اب لربة وغربربي مدعومربة دلربربة ،وذلربك وفقرباً للمربربادة  7مربن العرربربد الربدو اخلربرباع
ابحلقوق املدنية والسياسية ،ومتّياً مربع املربادة  38مربن دسربتور مجروريربة إيربرام ا سربتمية ،و ربذلك املربادة 169
من قانوم العقواب ا ستمن ( ،)2013واملادة  587من قانوم العقربواب ا سربتمن (التعزيربر) ،واملربادة 60
وايزد األلي من املادة  195من قانوم ا جرادا اينائيربة ( ،)2015واملربادة  169مربن التئحربة التنفيذيربة
ملنظمربربة السرب وم واألمربربن والتربربدابي ا صربربتحية ،والفقربربرة  9مربربن املربربادة الوحيربربدة مربربن قربربانوم احربرتا احلربراي
املّروعة ومحاية حقوق املوا نة (املعتمدة يف عربا  .)2004وبنربادً علربا ذلربكُ ،كربا م اينرباة مبوجربب القربانوم
و ربربن م يُعربرباقبوا بعقوبربربة شربربديدة .وعلربربا الربربرغم مربربن ذلربربك ،جيربربرة املربربدعوم العربرباموم ،عربربن ري رب القضربرباة
املتمر زين يف الس وم واألمانة املعنية حبماية حقوق املوا نة واجملال ا شرافية يف املقا عربا  ،عمليربا
تفتيش منتظمة وكققوم يف مجيع التقارير و الّ اوى املقدمة يف هذا الصدد.
 190-26و 297-26و 298-26و 302-26و 304-26و305-26

وفيم رب ربربا رب ربربص التوص رب ربربيا
-7
و 307-26و 311-26و ،318-26جيربربدر بنربربا م نّربربي إىل م املربربادة التاسربربعة عّربربرة مربربن الدسربربتور تربربنص
علربربا مربربا يلربربن ’’يتمتربربع ف ربراد الّربربعب ا ي ربراين  -مربربن يربربة قوميربربة و قبيلربربة ربربانوا  -ابملسربرباواة ف ربن احلقربربوق
وا يعتربربرب اللربربوم و العنصربربر و الل ربربة و مربربا شربربابه ذلربربك سربرببباً للتفاضربربل‘‘ .وعلربربا ة حربربال ،فربربإيرام بلربربد متنربربوع
األعربراق .وتّرب ل اجملموعربربا ا ثنيربربة افربربة جربربزداً ا يت ربربز مربربن األمربربة ا يرانيربربة وا تُعتربرب ة واحربربدة منرربربا
قلية إثنية.
وخبصوع التوصيا  277-26و 279-26و ،282-26ينب ربن التّربديد علربا م قربوانني مجروريربة
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إيرام ا ستمية تنص علا ح مجيع املوا نني الزواج حبرية وت وين سربرة .وحتظربر املربادة  1062مربن القربانوم
املربربدين واملربربادة  646مربربن قربربانوم العقربربواب ا سربربتمن (التعزيربربر) الربربزواج القسربربرة .ويف حالربربة إبربتغ السربربلهة
القضربربائية بربربزواج قسربربرة ورفربربع دعربوى قضربربائية بّربربينهُ ،كربربل الربربزواج القسربربرة وفقرباً ألح ربربا القربربانوم املربربدين.
وكربربا ك م ربربل مربربن ُجيربربرب شخص رباً علربربا الربربزواج القسربربرة ،وتُفربربرل عقوبربربة علربربا مرت ربربب هربربذه اير ربربة وفق رباً
للق ربوانني اينائيربربة العامربربة .و
وسربربن الربربزواج الربربدنيا ُةربربددة حالي رباً يف املربربادة  1041مربربن القربربانوم املربربدين ،وتّربربمل
املتحقة القانونية ل زواج يُعقربد لتفرباً هلربذه املربادة .وتسربتند السياسربة العامربة الربيت تتبعرربا الدولربة يف هربذا
الصدد إىل توعية األسر.
وفيمربربا يتعل رب ابلتوصربربيتني  242-26و ،243-26تربربنص املربربادة  20مربربن الدسربربتور علربربا م مجيربربع
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األفربراد ،رجربربااً ونسربربادً ،متسربرباووم يف احلمايربربة مبوجربربب القربربانوم .عربتوة علربربا ذلربربك ،تربربنص املربربادة  101مربربن
لهربربة التنميربربة الو نيربربة السادسربربة علربربا م مجيربربع املنظمربربا التنفيذيربربة ملزمربربة سدراج العربربدل بربربني اينسربربني يف
مجيع لههرا وبرا را.
 -10وفيما يتعل ابلتوصربيا  155-26و 156-26و ،158-26ت فربل قربوانني مجروريربة إيربرام ا سربتمية،
ملل قانوم الصربحافة ،حريربة التعبربي وحريربة احلصربول علربا املعلومربا لل ميربع .ووفقرباً للمربادتني  8و 9مربن
القربربانوم املتعل رب ابآلم ربرين ابملعربربروف والنربرباهني عربربن املن ربربر (املعتمربربد يف  ،)2015ك رب لدف ربراد توجيربربه النقربربد
وإلهار مجيع املسؤولني واملو فني يف احل ومة لما وقفوا علا عرقلة و إعاقة تستوجب الت رمي .ووفقاً
يضرباً للصرب ول الدوليربة حلقربوق ا نسربام ،وا سربيما املربادة  19مربن العرربد الربدو اخلرباع ابحلقربوق املدنيربة
والسياسربربية ،جيربربوز إنفربرباذ قيربربود مربربن جربربل محايربربة النظربربا العربربا واآلدا العامربربة واأللربربتق والصربربحة العام ربة
واألمن القومن فضتً عن حقوق األفراد اخلاصة.
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التو ياأ اليت حظيت ابلت ييد
 -11بعد التّاور مع مجيع األ راف الو نية املعنية خبصوع التوصيا ال رب  329املقدمربة مربن الربدول
األعضاد يف األمم املتحدة ،فيما يلن التوصيا الرب  143اليت حظي بتيييد من مجرورية إيرام ا ستمية
،52-26 ،51-26 ،50-26 ،49-26 ،48-26 ،47-26 ،46-26 ،43-26 ،26-26 ،1-26
،68-26 ،66-26 ،64-26 ،61-26 ،60-26 ،59-26 ،58-26 ،57-26 ،56-26 ،55-26 ،53-26
،79-26 ،78-26 ،77-26 ،76-26 ،75-26 ،74-26 ،73-26 ،72-26 ،71-26 ،70-26 ،69-26
،146-26 ،145-26 ،142-26 ،94-26 ،93-26 ،92-26 ،91-26 ،90-26 ،89-26 ،88-26
،178-26 ،175-26 ،174-26 ،172-26 ،170-26 ،167-26 ،162-26 ،148-26 ،147-26
،189-26 ،188-26 ،187-26 ،186-26 ،185-26 ،184-26 ،183-26 ،182-26 ،181-26
،199-26 ،198-26 ،197-26 ،196-26 ،195-26 ،194-26 ،193-26 ،192-26 ،191-26
،209-26 ،208-26 ،207-26 ،206-26 ،205-26 ،203-26 ،202-26 ،201-26 ،200-26
،218-26 ،217-26 ،216-26 ،215-26 ،214-26 ،213-26 ،212-26 ،211-26 ،210-26
،228-26 ،227-26 ،226-26 ،224-26 ،223-26 ،222-26 ،221-26 ،220-26 ،219-26
،246-26 ،238-26 ،237-26 ،236-26 ،235-26 ،234-26 ،231-26 ،230-26 ،229-26
،261-26 ،259-26 ،258-26 ،257-26 ،256-26 ،255-26 ،252-26 ،249-26 ،248-26
،285-26 ،284-26 ،281-26 ،280-26 ،269-26 ،266-26 ،264-26 ،263-26 ،262-26
،294-26 ،293-26 ،292-26 ،291-26 ،290-26 ،289-26 ،288-26 ،287-26 ،286-26
،325-26 ،324-26 ،322-26 ،321-26 ،318-26 ،314-26 ،310-26 ،308-26 ،295-26
.329-26 ،326-26

تفسرياأ ومالحظاأ حمدنة بش ن تو ياأ حظيت ابلت ييد
 -1التو ية 145-26

 -12ت فربربل التئحربربة التنفيذيربربة ل ’’منظمربربة السرب وم واألمربربن والتربربدابي ا صربربتحية‘‘ قواعربربد و نظمربربة شربرباملة
بّيم وضاع الس وم ،وا سيما فيما يتعلرب اباحتيا ربا والتربدابي الصربحية التزمربة (املرباد م  102و.)103
ويف بعربربض احلربرباا  ،تت ربرباوز تلربربك القواعربربد واألنظمربربة قواعربربد نيلسربربوم مانربربديت .وتقربربد مجيربربع اخلربربدما
الصحية اانً للس ناد و ن يضرباً تزويربدهم ابخلربدما الهبيربة لربارج السرب ن علربا النحربو الربذة تقربرره
عيادة الس ن.
 -2التو ية 208-26

 -13تّ ل الفتيا  48,35يف املائة من ت إيرام البالغ عددهم  14مليوانً .ويُقد التعليم اانً
إىل  98,5يف املائة من الهت املؤهلني ،مبن فيرم األ فال التجئربوم .وقربد ا ت ربذ تربدابي شربد عربادة
األ فال الذين تسربوا مربن املربدارس إىل التعلربيم ،وا سربيما الفتيربا يف املنربا الريفيربة والبدويربة .وا تربزال
هذه التربدابي تُتخربذ علربا الربرغم مربن العواقربب الوليمربة للتربدابي القسربرية اانفراديربة غربي املّربروعة املفروضربة
علا إيرام.
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التو ياأ اليت حظيت بت ييد وائي
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حظيت  45تو ية بت ييد وائي .وهذه التوصيا هن اآليت

،54-26 ،42-26 ،41-26 ،40-26 ،39-26 ،37-26 ،35-26 ،34-26 ،23-26 ،5-26
،161-26 ،157-26 ،156-26 ،154-26 ،151-26 ،140-26 ،118-26 ،114-26 ،86-26 ،81-26
،233-26 ،225-26 ،204-26 ،190-26 ،180-26 ،177-26 ،176-26 ،169-26 ،165-26
،277-26 ،273-26 ،271-26 ،268-26 ،267-26 ،260-26 ،251-26 ،250-26 ،245-26
.323-26 ،309-26 ،302-26 ،298-26 ،297-26 ،296-26 ،282-26

تفسرياأ ومالحظاأ حمدنة بش ن تو ياأ حظيت بت ييد وائي
 -1التو يتان  81-26و86-26

 -15علا الرغم من م هذا احلرب احملربدد غربي منصربوع عليربه يف الصرب ول الدوليربة حلقربوق ا نسربام،
اليت قبلترا إيرام ،جيدر بنا م نّي إىل م مجيع األفراد متساووم ما القانوم وهلم احلرب يف املسرباواة يف
احلقوق مبوجب القوانني ا يرانية .وفيما يتعل مب ايرة اهلوية اينسانية ،اعتمربد احل ومربة هن رباً لاصرباً
موجراً حنو الدعم تسعا من لتله إىل إسداد املّورة واخلدما املالية ولدما التيمني هلم من لتل
القرب ربوانني ذا الص ربربلة والس ربربلها املختص ربربة واملعاه ربربد ااجتماعي ربربة .ووفقرب رباً للق ربربانوم ،ربربن لدش ربربخاع
م ربربايرة اهلويربربة اينسربربانية تقربربدمي لربربب جربراد عمليربربة جراحيربربة عربربادة حتديربربد اهلويربربة اينسربربانية عربربن ريرب
احملا م املختصة.
 -2التو ية 177-26

 -16ع ندل الل نة القضائية والقانونية التابعة جمللرب الّربورى ا سربتمن يف إيربرام (الربملربام) املربذ رة
امللحقربربة ابملربربادة  48مربربن قربربانوم ا ج ربرادا اينائيربربة يف اير/مربربايو  ،2019ومربربن املقربربرر وضربربعرا يف صربربي ترا
النرائية قريباً.
 -3التو يتان  165-26و169-26

 -17وفقرباً للمربادتني  24و 27مربن الدسربتور ،ا جيربوز مقاضرباة األفربراد و عضرباد اجملتمربع املربدين مبوجربربب
القانوم بسبب ممارسترم السلمية حلقوقرم وفقاً للقواعد واألنظمة ذا الصلة.
 -4التو يتان  251-26و282-26

 -18جتُرب نربر القربوانني السربربارية يف مجروريربربة إيربرام ا سربربتمية العنرب ضربربد النسرباد واأل فربربال .ووفقرباً لعربربدة
مّربرباريع قربوانني قضربربائية توجربربد قيربربد النظربربر اعتمادهربربا ،ملربربل ’’مّربربروع قربربانوم دعربربم األ فربربال واألحربربدا ‘‘
و’’مّربربروع قربربانوم محايربربة املربربر ة وت ر رربربا وتربربوفي األمربربن هلربربا مربربن العن رب ‘‘ُ ،جربربر مجيربربع ن ربواع العنرب وسربربود
وشربدد العقربواب عليرربا ،ويربنص القربانوم علربا تقويربة اآلليربا
املعاملة ضد النساد والفتيربا واأل فربال ُ
لزايدة التدلل وا شراف علا التنفيذ .عتوة علا ذلكُ ،جتر املاد م  664و 706من قانوم العقواب
ا ستمن املعتمد يف عا  2013تّويه األعضاد التناسلية للنساد والفتيا .
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التو ياأ اليت مل حتظ ابلت ييد
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ال تؤيد مجهورية إيران اإلسالمية حنو  123تو ية .وهذه التوصيا هن اآليت

،15-26 ،14-26 ،13-26 ،12-26 ،11-26 ،10-26 ،9-26 ،8-26 ،7-26 ،6-26
،31-26 ،30-26 ،29-26 ،28-26 ،27-26 ،24-26 ،21-26 ،19-26 ،18-26 ،17-26 ،16-26
،87-26 ،85-26 ،84-26 ،83-26 ،82-26 ،80-26 ،45-26 ،38-26 ،36-26 ،33-26 ،32-26
،104-26 ،103-26 ،102-26 ،101-26 ،100-26 ،99-26 ،98-26 ،97-26 ،96-26 ،95-26
،113-26 ،112-26 ،111-26 ،110-26 ،109-26 ،108-26 ،107-26 ،106-26 ،105-26
،124-26 ،123-26 ،122-26 ،121-26 ،120-26 ،119-26 ،117-26 ،116-26 ،115-26
،133-26 ،132-26 ،131-26 ،130-26 ،129-26 ،128-26 ،127-26 ،126-26 ،125-26
،149-26 ،144-26 ،141-26 ،139-26 ،138-26 ،137-26 ،136-26 ،135-26 ،134-26
،164-26 ،163-26 ،160-26 ،159-26 ،158-26 ،155-26 ،153-26 ،152-26 ،150-26
،241-26 ،240-26 ،239-26 ،232-26 ،179-26 ،173-26 ،171-26 ،168-26 ،166-26
،275-26 ،272-26 ،270-26 ،254-26 ،253-26 ،247-26 ،244-26 ،243-26 ،242-26
،306-26 ،305-26 ،304-26 ،303-26 ،301-26 ،300-26 ،299-26 ،279-26 ،276-26
.327-26 ،320-26 ،319-26 ،317-26 ،316-26 ،315-26 ،313-26 ،312-26 ،311-26

تفسرياأ ومالحظاأ حمدنة بش ن تو ياأ مل حتظ ابلت ييد
 -1التو ية 29-26

 -20نعترب هذه التوصية غي ذا صلة ابملوضوع .وشار إيرام ،بوصفرا دولة ملتزمة غربي حربائزة
لدسربربلحة النوويربربة و رف رباً يف معاهربربدة عربربد انتّربربار األسربربلحة النوويربربة ،متّربربياً مربربع موقفرربربا املبربربدئن مربربن نربربزع
السربربتح النربووة ،مّربربار ة حليلربربة يف مفاوضربربا معاهربربدة حظربربر األسربربلحة النوويربربة ،وتواصربربل دعربربم هربربدفرا العربربا .
ونعتقربربد م هربربذه املعاهربربدة ينب ربربن م يعضربربدها التع يربربل ببربربدد املفاوضربربا وإبربرا اتفاقيربربة شربرباملة بّربربيم األسربربلحة
النووية تفضن إىل القضاد التا علا مجيع هذه األسلحة علا حنو ن التحق منه وا رجعة فيه.
 -2التو ية 97-26

 -21اعتُمربد قربربانوم و ربه ملربربز ودقيرب يسربربما ’’قربانوم م افحربربة متويربل ا رهربربا ‘‘ (اعتُمربربد يف
وعدل يف  )2018من جل جترمي ومنع حتويل األموال ومتويل ايماعا واملؤسسا ا رهابية اليت تعرقل
ُ
فعاهلا ممارسة األفراد واجملتمعا حقوق ا نسام األساسية ومتتعرم ا ،ملل احل يف العيش مام.
2015

 -3التو يتان  150-26و155-26

 -22عمتً ابملادتني  24و 27من الدسربتور ،ا جيربوز مقاضرباة األفربراد و عضرباد اجملتمربع املربدين مبوجربب
القانوم بسبب ممارسترم السلمية حلقوقرم وفقاً للقواعد واألنظمة ذا الصلة.
 -4التو ية 173-26

-23
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توجد املسيلة قيد التنفيذ.
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 -5التو ية 272-26

 -24جتنور القوانني املدنية واينائية ا يرانية ة انترال جنسن للنساد واأل فال( .)2وا يوجد قانوم
يسربربمح ابانترربربال والتحربربر اينسربربيني .وعم ربتً ابملربربادة  3مربربن قربربانوم دعربربم األ فربربال واألحربربدا املعتمربربد
وكربربا ك م اينربرباة مبوجربربب القربربانوم.
يف ُ ،2012كظربربر اسربربت تل األ فربربال وتربربو يفرم يف فعربربال غربربي قانونيربربةُ ،
وتنص املادة  10من مّروع قانوم دعم األ فربال واألحربدا  ،الربذة يوجربد اآلم يف املراحربل األلربية مربن
اعتماده ،علا جترمي انترال األ فال و التحر م جنسياً .إضافة إىل ذلك ،فإم إيرام رف ملتز يف
اتفاقيربربة األمربربم املتحربربدة حلقربربوق الهفربربل وبروتو وهلربربا االتيربربارة بّربربيم بيربربع األ فربربال واسربربت تل األ فربربال يف
الب اد ويف املواد ا ابحية.
 -6التو ية 315-26

-25

توجد املسيلة قيد التنفيذ.

 -7التو يتان  316-26و319-26

 -26ينص دسربتور مجروريربة إيربرام ا سربتمية علربا املسرباواة بربني مجيربع فربراد شربعب إيربرام يف احلقربوق،
ايً ان قبيلترم و مجاعترم ا ثنية.

التو ياأ اليت لحيط هبا دلما
-27

حتيط مجهورية إيران اإلسالمية دلما ليضا بأ  18تو ية .وهذه التوصيا هن اآليت

،65-26 ،63-26 ،62-26 ،44-26 ،25-26 ،22-26 ،20-26 ،4-26 ،3-26 ،2-26
.328-26 ،307-26 ،283-26 ،278-26 ،274-26 ،265-26 ،143-26 ،67-26

احلواشن
()1
()2

تود مجرورية إيرام ا سربتمية م تعربر عربن تقربديرها ملّربار ة مجيربع الربدول بنّرباط يف استعراضربرا الربدورة الّربامل
اللالث ،وألعضاد اجملموعة اللتثية و مانة اآللية واجملل علا تعاوهنم ومساعد م.
املادة  224من قانوم العقواب ا ستمن.
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