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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
21/28
حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإلسالمية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبيثدداق األمددت اة ودددال واإلعددين القدداةس نقددوق اإلنسددان والق دددين الدددولي
اخلاص حبقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى ذات الصلة،
وإذ يشد ددر إىل الق د درا ات  9/16اة د د  24آذا /مد ددا  ،2011و 12/19اة د د 3
نيس ددان/يلري  ،2012و 23/22اة د  22آذا /م ددا  ،2013و 24/25اة د  28آذا /
ما  ،2014وقرا اجلمقية القامة  190/69اة  18كانون األول/ديسمرب  ،2014ومجيع
الق درا ات السددالقة الصدداد ال عددن اجلمقيددة القامددة لش د ن حالددة حقددوق اإلنسددان مج و يددة إي دران
اإلسيمية ،وإذ يقرب عن يسفه لقدد عقداون مج و يدة إيدران اإلسديمية خييمدا اد للبدات جملدس
حقوق اإلنسان واجلمقية القامة الوا دال علك القرا ات،
وإذ يرحّد د مب ددا قدم دده اةق ددر اخل د داص اةق ددل حبال ددة حق ددوق اإلنس ددان مج و ي ددة إي د دران
اإلسدديمية مددن عقريددر وعوصدديات إىل جملددس حقددوق اإلنسددان( ،)1وإذ يقددرب عددن قلقدده الشددديد إ ا
ال طددو ات اةشددا إلي ددا ذلددك ال قريددر وإ ا عددد السددماب للمقددر اخلدداص لالسددفر إىل مج و يددة
إيران اإلسيمية،

__________

(.A/HRC/28/70 )1

130415

090415

(A) GE.15-07257



A/HRC/RES/28/21

وإذ يشددر إىل الق درا ين  1/5لش د ن لنددا م سسددات ا لددس و 2/5لش د ن مدونددة قواعددد
الس د ددلوك للمكلف د د لوري د ددات إل د ددا اإلج د درا ات اخلاص د ددة للم ل د ددس اة د د خ  18حزي د دران/
يونيه  ،2007وإذ يشدد على ينه جي ين ي دي اةكلفون لوريات م ام ت وخيقاً هلذين القدرا ين
ومرخيقاهتما،
 -1يقددر متديددد وريددة اةقددر اخلدداص اةقددل حبالددة حقددوق اإلنسددان مج و يددة إيدران
اإلسدديمية سددنة يخددرى ،ويطل د إىل اةقددر اخلدداص ين يقددد عقري دراً عددن عنفيددذ وري دده إىل جملددس
حقوق اإلنسان دو عه انادية والثيث  ،وإىل اجلمقية القامة دو هتا السبق ؛
 -2ي ي د حبكوم ددة مج و ي ددة إي دران اإلس دديمية ين ع ق دداون عقاون داً ك دداميً م ددع اةق ددر
اخلاص وين عسمح له لزيدا ال البلدد وانصدول علدى مجيدع اةقلومدات ال درو ية الدن متكنده مدن إ دا
وري ه؛
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يطل إىل األم القا ين يزود اةقر اخلاص مبا يلز من موا د إل ا الورية.

اجللسة 57
 27آذا /ما 2015
[اع م د ددد ل ص د ددويل مسد د د ل لبي د ددة  20ص د ددوعاً مقالد د د  11ص د ددوعاً ،وام ن د ددا  16ع د د دواً ع د ددن
ال صويل .وكانل ن ي ة ال صويل كما يلس:

اة يدون:
األ جن د  ،إسد ونيا ،يلبانيددا ،يةانيددا ،ييرلندددا ،لددا ا واي ،الربعغددال ،لوعسدوانا ،اجلبد
األس ددود ،مج و ي ددة كو ي ددا ،مج و ي ددة مق دددونيا اليو وس دديخيية س ددالقاً ،الس ددلفادو ،
ددالون ،خيرنس ددا ،رعفي ددا ،اةكسدديك ،اةملك ددة اة و دددال لربيطانيددا الق م ددى وييرلن دددا
الشمالية ،هولندا ،الوريات اة ودال األمريكية ،اليالان

اةقا ضون:
ارحت دداد الروس ددس ،إندونيس دديا ،لاكسد د ان ،ل ددنغيدي  ،لوليفي ددا (دول ددة  -اة ق ددددال
القوميددات) ،الص د  ،خينددزويي (مج و يددة  -البوليفا يددة) ،خيييددل نددا  ،كا اخس د ان،
كولا ،اهلند

اةم نقون عن ال صويل:
إثيوليددا ،اإلمددا ات القرليددة اة ودددال ،الربا ي د  ،اجلزا ددر ،جنددوب يخيريقيددا ،س دراليون،
انددا ،قطددر ،كددوت ديف دوا  ،الكونغددو ،كينيددا ،اةغددرب ،ملدددي  ،اةملكددة القرليددة
السقودية ،ناميبيا ،ني ريا].
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