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 مجلس حقوق اإلنسان
   الدورة الثامنة والعشرون 
    من جدول األعمال 6البند  
   االستعراض الدوري الشامل 

   لدوري الشاملتقرير الفريق العامل المعني باالستعراض ا   

   جمهورية إيران اإلسالمية   
 تصويب  
 المرفق  

 يُرجى االستعاضة عن املرفق بالنص التايل.  

   تشكيلة الوفد   
يل الدكتور حممد جواد أردشري الرجياين، األمني العام اترأس وفد مجهورية إيران اإلسالمية مع

 للشؤون الدولية:  ةالقضائي طةالسلللمجلس األعلى حلقوق اإلنسان ومستشار رئيس 
 ل، سعع،ري، املم ععل الععدائع، البع ععة الدائمععة  مهوريععة صععسعععادا السععيد حمسععن ن ععري  أ

 إيران اإلسالمية، جنيف؛
  ،املعين بالشؤون  ةالقضائي السلطة وكيلمعايل السيد )حجة اإلسالم( هاد  صادقي

 ال قافية؛
 ؛جملس الشور السيدا فاطمة عليا، عضو  سعادا 
 ؛جملس الشورى ، عضوشوشرت  السيد هاد  سعادا 
 ؛جملس الشورى السيد اس،نديار اختيار ، عضو سعادا 
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 الععععدكتور خوسععععرو حئيمععععي، نائعععع  أمععععني انلععععس األعلععععى حلقععععوق اإلنسععععان  سعععععادا
 ؛ةالقضائي السلطةومستشار رئيس 

 معايل السيد حسني علي أمري ، القائع بأعمال وزير الداخلية، وزارا الداخلية؛ 
 الععععدكتور حممععععد تقععععي حسععععيين، القععععائع بأعمععععال وزيععععر الشععععؤون الدوليععععة، وزارا معععععايل 

 التعاونيات والعمل والرعاية االجتماعية؛
  السععععععيد حسععععععني انت ععععععامي، وكيععععععل شععععععؤون املطبوعععععععات والنشععععععر، وزارا ال قافععععععة واإلرشععععععاد

 اإلسالمي؛
 لمجلعععس األعلععى حلقعععوق لعععام المععني األالسععيد كعععايع عريعع  عبععاد ، نائععع   سعععادا

 نسان املئلف بالشؤون الدولية؛اإل
 شؤون التنسيق، وزارا العدل؛ وكيل، رئيس الساداتالسيد سيد علي  سعادا 
 حلقوق اإلنسان  ةالعام االسيدا منصورا شري،ي صدر، مستشارا الوزير واملدير  سعادا

 وشؤون املرأا، وزارا اخلارجية، مجهورية إيران اإلسالمية؛
 السيد سيد حمسن عماد ، مدير، إدارا حقوق اإلنسان والتنوع ال قايف، وزارا اخلارجية؛ 
 قزوين؛مبحاف ة  ءالسيد مجال أنصار ، رئيس القضا 
  ،؛ةالقضائي السلطةلعالقات العامة والربوتوكول يف لعام الدير املالسيد حسن رحيمي 
 لععس األعلععى حلقععوق زمععاين دهئععرد ، مستشععار، أمععني ان - السععيد سععيد حممععد مععري

 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؛ 
 ،سئرتري أول، البع ة الدائمة  مهورية إيران اإلسالمية، جنيف؛ السيد حممد زار عيان 
 السيدا زهرا إرشاد ، سئرتريا ثانية، البع ة الدائمة  مهورية إيران اإلسالمية، جنيف؛ 
 رئيس شؤون موي،ي انلس األعلى حلقوق اإلنسان؛ فرد - السيد حسن دانايي ، 
  قوق اإلنسان؛خبري، انلس األعلى حل، مي ع إسالم بناهالسيد 
 بور، خبري، وزارا اخلارجية، مجهورية إيران اإلسالمية؛ السيد حامد إمساعيل 
  .سيد حمسن مهرزاد، خبري، انلس األعلى حلقوق اإلنسان 

    


