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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/٩  
  ة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالميةحال

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

  اخلاصني حبقوق اإلنسان وبغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢٢٦ إىل قرار اجلمعية العامة   وإذ يشري     

يف  ويعرب عن أسفه لعدم تعاون مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتعلق بالطلبات املقدمة من اجلمعية             
  ذلك القرار،

الذي قدمه إليه األمني العام بشأن حالة حقوق اإلنسان         املؤقت   بالتقرير   وإذ يرحب   
عرب عن قلقه الشديد إزاء مـا ورد يف ذلـك التقريـر             ، وي )١(يف مجهورية إيران اإلسالمية   

  تطورات، من

__________ 

تمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة            سترد القرارات واملقررات اليت اع      *  
  .، الفصل األول)A/HRC/16/2(عشرة 
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        بـشأن مدونـة     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللـس، و      ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري     
 ١٨قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة للمجلـس، املـؤرخني        

 يضطلعوا مبهامهم وفقاً هلـذين      أناملكلفني بواليات   على  ، ويؤكد أن    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  ما،اهتالقرارين وملرفق

 تعيني مقرر خاص معين حبالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران         يقرر  -١  
 إىل مؤقتاً ويقدم تقريراً ،اإلسالمية يتوىل رفع تقارير إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة      

  اجلمعية يف دورهتا السادسة والستني وتقريراً إىل اجمللس كي ينظر فيه يف دورته التاسعة عشرة؛
اإلسالمية التعاون الكامل مع املقرر اخلـاص        حكومة مجهورية إيران   يناشد  -٢  

  والسماح له بزيارة البلد واحلصول على مجيع املعلومات الالزمة لتمكينه من أداء الوالية؛
 إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص مـا يلزمـه مـن مـوارد                بيطل  -٣  

  .الوالية ألداء
  ٤٥اجللسة 

   ٢٠١١مارس / آذار٢٤
 عضواً عـن    ١٤ أعضاء مع امتناع     ٧ صوتاً ومعارضة    ٢٢اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون

الربازيل، بلجيكا، بولندا، مجهورية كوريا،     األرجنتني، إسبانيا، أوكرانيا،    
مجهورية مولدوفا، زامبيا، سـلوفاكيا، الـسنغال، سويـسرا، شـيلي،           
غواتيماال، فرنسا، املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى         
  .وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  :املعارضون
  .اد الروسي، إكوادور، باكستان، بنغالديش، الصني، كوبا، موريتانيااالحت

  :املمتنعون
، بوركينا فاسو، تايلند، جيبـويت،      ناألردن، أوروغواي، أوغندا، البحري   

ة السعودية، موريشيوس،   غابون، غانا، الكامريون، ماليزيا، اململكة العربي     
  .]نيجرييا

        


