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 جملس حقوق اإلنسان
               الدورة األربعون

     5102          آذار/مارس     55  -           شباط/فرباير     52
               من جدول األعمال   4      البند 

                                          حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

    *،                         آيسللندا، إيطاليلا، الغتللا     *،       أيرلندا    *،      أملانيا    *،       ألبانيا    *،       إسرائيل   ، *                         إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا  
    *،                اللدارر،، رووانيلا    *،              مجهوريل  ووللدو ا    *،                  تشليكيا، اببلل األسلو     *،              بلللار،، بولنلدا    *،      بلجيكا

    *،      لكسلمغ     *،     التفيلا    *،             كرواتيلا، كنلدا      *،   قلغ     *،       نلندا    *،             السويد،  رنسا    *،                  سلو اكيا، سلو ينيا
                                        اململكل  املتدلدة لغيطانيلا الع ملي وأيرلنلدا    *،                وقلدونيا الشلمالي     *،     والطل     *،          ليختنشتاين    *،        ليتوانيا

            وشروع قرار*   : *              النمسا، هولندا    *،       النرويج    *،               الشمالي ، ووانكو

                                        حال  حقوق اإلنسان يف مجهوري  إيران اإلسالوي     ... /  04  
                    إن جملس حقوق اإلنسان، 
                                                               مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان، والعيودين الودولي      شد       إذ يست  

                                                                  اخلاص  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
  ،     5100          آذار/موووارس     54      املووو ر     2 /  01                          إىل قووورارات جملوووس حقووووق اإلنسوووان          وإذ يشوووري 

    54 /  52   ، و    5103          آذار/موووووارس     55      املووووو ر      53 /  55   ، و    5105            نيسوووووان/  ري     3      املووووو ر      05 /  02 و
    53      املووو ر      02 /  30   ، و    5102          آذار/موووارس     52      املووو ر      50 /  52   ، و    5104          آذار/موووارس     52      املووو ر  

         آذار/    53      املووووو ر      31 /  32   ، و    5102          آذار/موووووارس     54      املووووو ر      53 /  34   ، و    5101     موووووارس  /    آذار
   يو      ، ومج    5102                 كانون األول/ديسمرب   02      امل ر       020 /  23                      ، وقرار اجلمعية العامة     5102     مارس 

                                                                                 القرارات السا قة الصادرة عن اجلمعية  شأن حالوة حقووق اإلنسوان ه مجيوريوة إيوران اإل،والمية، 
                                                                            وإذ يعوورع عوون  ،ووم  لعوودمج وعوواون مجيوريووة إيووران اإل،ووالمية فيمووا عوو   لبووات ا لووس واجلمعيووة 

                        الواردة ه ولك القرارات،

__________           

                              ولة غري عضو ه جملس حقوق اإلنسان. د  *
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                     مجيوريوة إيوران اإل،والمية                                             تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسوان ه          وإذ يرحب 
                                                  وإذ يعورع عون قلقو  الشوديد إاات التتوورات املشوار إلييوا    ، (0 )                           وووصياو  إىل جملس حقووق اإلنسوان

                                                                     ه ذلك التقرير وعدمج السماح للمقرر اخلاص ابلسمر إىل مجيورية إيران اإل،المية،
    شوأن     5 / 2                        شأن  نات م ،سات ا لوس و   0 / 2                         إىل قراري جملس حقوق اإلنسان          وإذ يشري 

    02                                                                         ْ مدونوووة قواعووود السووولوك للمكلمووو  ابلوووواءت ه إ وووار اإلجوووراتات اخلاصوووة للم لوووس، املووو ر  ْ  
                                                        ، وإذ يشووووودد علووووع  ن يضوووووتل  املكلمووووون  وووووواءت مبيوووواميم وفقوووووا   ووووو ين     5112             حزيران/يونيوووو  

           وملرفقييما،         القرارين
        ة إيووران                                                   متديوود وايووة املقوورر اخلوواص املعووين حبالووة حقوووق اإلنسووان ه مجيوريوو      يقوورر - 0 

                                                                                  اإل،المية ملدة ،نة إضافية، ويتلب إىل املقرر اخلاص  ن يقدمج وقريرا  عن ونمي  وايتو  إىل جملوس 
                                                                               حقوق اإلنسان ه دورو  الثالثة واألر ع  وإىل اجلمعية العامة ه دورهتا الرا عة والسبع ؛

         قرر اخلواص                                                        حبكومة مجيورية إيران اإل،المية  ن وتعاون وعاوان  كامال  م  امل      يييب - 5 
                           اليت متكن  من ااضتالع  وايت ؛                                                      و ن وسمح ل   زءرة البلد ووزوده جبمي  املعلومات الضرورية 

                                                                 إىل األم  العامج  ن يزود املقرر اخلاص مبا يلزمج من موارد لالضتالع  وايت .      يتلب - 3 
    

__________           

( 0)  A/HRC/40/67.    


