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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 من جدول األعمال 4البند 

 2017آذار/مارس  24اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإلسالمية -٣4/2٣  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبيثدداق األمددت اة ودددال واإلعددين القدداةس نقددوق اإلنسددان والق دددين الدددولي   إذ يسرتشددد 

 اخلاص  حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
 3اةددددددد ر   19/12، و2011آذار/مدددددددارس  24اةددددددد ر   16/9إىل قراراتددددددد   وإذ يشدددددددري 

 آذار/ 28اةددد ر   25/24، و2013مدددارس آذار/ 22اةددد ر   22/23، و2012نيسدددان/يلري  
 آذار/ 23اةدددددددددد ر   31/19، و2015آذار/مددددددددددارس  27اةدددددددددد ر   28/21، و2014مددددددددددارس 

، ومجيع 2016كانون األول/ديسمرب   19اة ر   71/204، وقرار اجلمقية القامة 2016 مارس
اإلسديمية،  القرارات السالقة الصادرال عن اجلمقية لشأن حالدة حقدوق اإلنسدان ه مج وريدة إيدران

لددس واجلمقيددة اجملوإذ يقددرع عددن يسددم  لقدددمج تقدداون مج وريددة إيددران اإلسدديمية فيمددا  دد   لبددات 
 الواردال ه تلك القرارات،

ل قرير اةقرر اخلاص اةقين حبالة حقوق اإلنسدان ه مج وريدة إيدران اإلسديمية  وإذ يرحب 
قلقد  الشدديد إءاا ال ردورات اةشدار إلي دا ، وإذ يقدرع عدن (1)وتوصيات  إىل جملس حقدوق اإلنسدان

 ه ذلك ال قرير وعدمج السماح للمقرر اخلاص لالسمر إىل مج ورية إيران اإلسيمية،
 5/2لشددأن لندداا م سسددات اجمللددس و 5/1إىل قددرارجم جملددس حقددوق اإلنسددان  وإذ يشددري 

للمجلدددددس،  لشدددددأن مدوندددددة قواعدددددد السدددددلوك للمكلمددددد  لوةيدددددات ه إ دددددار اإلجدددددرااات اخلاصدددددة
، وإذ يشدد على ين يضرلع اةكلمدون لوةيدات مب دام ت وفقدا  2007حزيران/يوني   18 اة رَخْ  

 هلذين القرارين وةرفقي ما،
__________ 
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متديددد وةيددة اةقددرر اخلدداص اةقددين حبالددة حقددوق اإلنسددان ه مج وريددة إيددران  يقددرر -1 
اإلسيمية ةدال سنة إضافية، ويرلب إىل اةقرر اخلاص ين يقدمج تقريرا  عن تنميذ وةي د  إىل جملدس 

 حقوق اإلنسان ه دورت  السالقة والثيث  وإىل اجلمقية القامة ه دورهتا الثانية والسبق ؛
حبكومدة مج وريدة إيدران اإلسديمية ين ت قداون تقاوندا  كدامي  مدع اةقدرر اخلداص  بي يد -2 

 وين تسمح ل  لزيارال البلد وتزوده جبميع اةقلومات الضرورية اليت متكن  من اةضريع لوةي  ؛
ليضريع لوةي  . إىل األم  القامج ين يزود اةقرر اخلاص مبا يلزمج من موارد يرلب -3 

 57اجللسة 
 2017آذار/مارس  24

عضدددوا  عدددن ال صددددوي .  13وام ندددداع  12مقالددد   صدددوتا   22]اع مدددد ل صدددوي  مسدددج  لأغلبيددددة 
 وكان  ن يجة ال صوي  كما يلس:

 :اة يدون
 ،لنمددا ،للجيكددا ،الربتغددال ،لدداراغواجم ،اإلمددارات القرليددة اة ودددال ،يةانيددا ،يلبانيددا

 ،كرواتيا  ،قرر ،سويسرا ،سلوفينيا ،السلمادور ،رواندا ،مج ورية كوريا ،لوتسوانا
يرلندددا آاةملكددة اة ودددال لربيرانيددا الق مددى و  ،اةملكددة القرليددة السددقودية ،ةتميددا

 اليالان ،الوةيات اة ودال األمريكية ،هولندا ،هنغاريا ،الشمالية
 :اةقارضون

 ،اة قدددددددال القوميددددددات( -لوليميدددددا )دولدددددة  ،لورونددددددجم ،لدددددنغيدي  ،إندونيسددددديا
 ،كينيدددا  ،كولدددا  ،قريغيزسددد ان ،البوليماريدددة( -فندددزويي )مج وريدددة  ،لقدددراقا ،الصددد 
 اهلند ،مصر

 :اةم نقون
 ،غانددددا ،جورجيددددا ،جنددددوع يفريقيددددا ،تددددونس ،توغددددو ،الرباءيدددد  ،إكددددوادور ،إثيوليددددا
 [.نيجرييا ،منغوليا ،الكونغو ،كوت ديموار  ،الملب 

    


