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جملس حقوق اإلنسان
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حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف

22

حزيران/يونيه

2020

 -24/43حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد ددد مبيثد دداق األمد دد ،ااإلعد دددع ،واإلعد ددإلن ال،د ددااد نقد ددوق اإلنسد ددان ،وال ،د دددين الد د دوليني
اخلاصني حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يش ددري إىل ق درارات جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  9/16اا د ر  24آذار/م ددارس
اا ر  3نيسدان/برري  ،2012و 23/22ااد ر  22آذار/مدارس  ،2013و 24/25ااد ر  28آذار/مدارس ،2014
و 21/28اا د د ر  27آذار/م د ددارس  ،2015و 19/31اا د د ر  23آذار/م د ددارس  ،2016و 23/34ااد د د ر 24
آذار/مارس  ،2017و 30/37اا ر  23آذار/مارس  ،2018و 18/40اا ر  22آذار/مارس  ،2019وإىل
قدرار اعم،يددة ال،امددة  167/74ااد ر  18كددانون األول/سيسددمرب  ،2019ومجيددا القدرارات السددارقة الصدداسرع
عن اعم،ية رشأن حالة حقوق اإلنسان يف مج ورية إيران اإلسإلمية ،وإذ ي،رب عن بسفه ل،دد ع،داون
مج ورية إيران اإلسإلمية فيما خيص طلبات اجمللس واعم،ية الوارسع يف علك القرارات،
 ،2011و12/19

وإذ يرحب رإلقرير ااقدرر اخلداا اا،دا حبالدة حقدوق اإلنسدان يف مج وريدة إيدران اإلسدإلمية وعوصدياعه
إىل جملدس حقددوق اإلنسدان( ،)1وإذ ي،ددرب عدن قلقدده الشدديد إتاو الإلاددورات ااشدار إلي ددا يف ذلدك الإلقريددر
وعد السماح للمقرر اخلاا ابلسفر إىل مج ورية إيران اإلسإلمية،
وإذ يشددري إىل ق درارجم جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5رشددأن رندداو م سسددات اجمللددس و 2/5رشددأن
مدونة قواعد السدلوك للمكلفدني ردوت ت يف إطدار اإلجدراوات اخلاصدة للمالدس ،ااد ر ني  18حزيدران/
يونيه  ،2007وإذ يشدس على بن يضالا ااكلفون روت ت مب ام  ،وفقاً هلذين القرارين وارفقي ما،
__________
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يقرر متديد وتية ااقرر اخلاا اا،ا حبالة حقوق اإلنسان يف مج ورية إيران اإلسإلمية
-1
ادع سنة إضافية ،ويالب إىل ااقرر اخلاا بن يقد عقريراً عن عنفيذ وتيإلده إىل جملدس حقدوق اإلنسدان
يف سورعه الساسسة واألرر،ني وإىل اعم،ية ال،امة يف سورهتا اخلامسة والسب،ني؛
ي يددب حبكومددة مج وريددة إيدران اإلسددإلمية بن عإل،دداون ع،دداواًكددامإلً مددا ااقددرر اخلدداا
-2
وبن عسمح له رز رع البلد وعزوسه جبميا اا،لومات الضرورية لإلمكينه من اتضاإلع روتيإله؛
-3

يالب إىل األمني ال،ا بن يزوس ااقرر اخلاا مبا يلز من موارس لإلضاإلع روتيإله.
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[اعإلُمد رإلصويت مسا أبغلبية  22صواتً مقار  7بصوات وامإلناع  18عضواً عن الإلصويت.

اا يدون:

األرجنإلني ،إسبانيا ،بسرتاليا ،باانيا ،بوكرانيا ،إيااليا ،البعرين ،رلغار  ،رولندا ،رريو،
عشدديكيا ،جددزر الب امددا ،جددزر مارشددال ،مج وريددة كددور  ،الدددايرك ،سددلوفاكيا ،شدديلد،
فياد ،ااكسيك ،النمسا ،هولندا ،الياابن

اا،ارضون:
برميني ددا ،إري ددرت  ،إندونيس دديا ،ابكس دإلان ،الفلب ددني ،فن ددزويإل (مج وري ددة  -البوليفاري ددة)،
ليبيا ،اهلند

اامإلن،ون عن الإلصويت:
بنغددوت ،بوروغدواجم ،الرباتيد  ،رددنغإلسين ،روركينددا فاسددو ،عوغددو ،السددنغال ،السددوسان،
الصومال ،قار ،الكامريون ،موريإلانيا ،اميبيا ،نيبال ،نياري ]
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