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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة واألربعون

 22شباط/فبراير  24 -آذار/مارس 2021
البند  4من جدول األعمال

حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار /مارس 2021
 18/46حالة حقوق اإلنسان في جمهورية إيران اإلسالمية
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بميثاق األمم المتحدة ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهدين الدوليين الخاصين

بحقوق اإلنسان ،وغير ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يش ي ي ي ييير إلى ق اررات مجلس حقوق اإلنس ي ي ي ييان  9/16المؤرخ  24آذار/مارس  ،2011و12/19

المؤرخ  3نيس ي ي ي ي ي ي ييان/أبري ي  ،2012و 23/22المؤرخ  22آذار/مييارس  ،2013و 24/25المؤرخ  28آذار/
م ي ييارس  ،2014و 21/28المؤرخ  27آذار/م ي ييارس  ،2015و 19/31المؤرخ  23آذار/م ي ييارس ،2016

و 23/34المؤرخ  24آذار/ميارس  ،2017و 30/37المؤرخ  23آذار/ميارس  ،2018و 18/40المؤرخ 22

آذار/مي ييارس  ،2019و 24/43المؤرخ  22حزيران/يونيي ي  ،2020وإلى قرار الجمعيي يية العي ييامي يية 191/75

المؤرخ  16كانون األول/ديسييمبر  ،2020وجميع الق اررات السييابقة الصييادرة عن الجمعية العامة بشييةن حالة

حقوق اإلنسي ييان في جمهورية إيران اإلسي ييالمية ،وإذ يعر عن أسي ييت لعدج هعاون جمهورية إيران اإلسي ييالمية
فيما يخص طلبات المجلس والجمعية العامة الواردة في هلك الق اررات،

وإذ يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنس ي ي ي ي ييان في جمهورية إيران اإلس ي ي ي ي ييالمية

وهوصي ييياه إلى مجلس حقوق اإلنسي ييان( ،)1وإذ يعر عن قلق الشي ييديد إاات التتورات المشي ييار إليها في ذلك
التقرير وعدج السماح للمقرر الخاص بالستر إلى جمهورية إيران اإلسالمية،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5بشةن بنات مؤسسات المجلس و 2/5بشةن مدونة

قواعيد السي ي ي ي ي ي ييلوك ألصي ي ي ي ي ي يحيا

الو ييات في إطيار اإلجراتات الخياص ي ي ي ي ي ي يية للمجلس ،المؤر ين  18حزيران/

يوني  ،2007وإذ يشدد على أن يضتلع المكلتون والمكلتات بو يات بواجباههم وفقاً للق اررين ومرفقيهما،
__________
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يقرر هميدييد و يية المقرر الخياص المعني بحيالية حقوق اإلنس ي ي ي ي ي ي ييان في جمهوريية إيران
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اإلسيالمية لمدة سينة إفيافية ،ويتلب إلى المقرر الخاص أن يقدج هقري اًر عن هنتيذ و يت إلى مجلس حقوق
اإلنسان في دوره التاسعة واألربعين وإلى الجمعية العامة في دورهها السادسة والسبعين؛
يهيب بحكومة جمهورية إيران اإلس ي ي ي ي ي ييالمية أن هتعاون هعاوناً كامالً مع المقرر الخاص
-2
وأن هسمح ل بزيارة البلد وهزوده بجميع المعلومات الضرورية لتمكين من ا فتالع بو يت ؛
يتلب إلى األمين العاج أن يزود المقرر الخاص بما يلزج من موارد لالفتالع بو يت .
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الجلسة 49

 23آذار /مارس 2021
[اعتمد بتصي ييويج مسي ييج بةغلبية  21صي ييوهاً مقاب  12صي ييوهاً وامتناع  14عضي يواً عن التصي ييويج .وكانج
نتيجة التصويج كما يلي:
المؤيدون:
األرجنتين ،إريترييا ،ألميانييا ،أوكرانييا ،إيتيالييا ،البحرين ،بل يارييا ،بولنيدا ،هشي ي ي ي ي ي يييكييا ،جزر
البهاما ،جزر مارش ي ي ي ييال ،جمهورية كوريا ،الدانمرك ،فرنس ي ي ي ييا ،فيجي ،المكس ي ي ي يييك ،مالوي،
المملكة المتحدة لبريتانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،النمسا ،هولندا ،اليابان

المعارفون:
ا هحاد الروسي ييي ،أرمينيا ،إندونيسي يييا ،أوابكسي ييتان ،بايسي ييتان ،بن الدي  ،بولي يا (دولة -
المتعددة القوميات) ،الصين ،التلبين ،فنزويال (جمهورية – البوليتارية) ،كوبا ،الهند
الممتنعون عن التصويج:
أوروغواي ،الب اراي  ،بوركينا فاسي ي ي ي ييو ،هوغو ،السي ي ي ي يين ال ،السي ي ي ي يودان ،الصي ي ي ي ييومال ،غابون،
الكاميرون ،كوت ديتوار ،ليبيا ،موريتانيا ،ناميبيا ،نيبال].
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