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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *، الربتغـال  *، إيطاليا *، آيسلندا *، آيرلندا *، أملانيا *يا، ألبان *، إستونيا *إسبانيا، أستراليا     
، اجلمهورية  *، اجلبل األسود  *، بولندا، بريو  *، البوسنة واهلرسك  *، بنما *بلجيكا، بلغاريا 

، *، مجهوريـة مولـدوفا، جورجيـا      *، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    *التشيكية
، *، قـربص  * فنلنـدا  ،، شيلي، فرنسا  *لسويد، ا *، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا   *الدامنرك
، *، ليتوانيـا  *، ليبرييـا  *، لكسمربغ *، التفيا *، كولومبيا *، كوستاريكا *، كندا *كرواتيا

، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،          *، مالطة *ليختنشتاين
، الواليات املتحدة *ولندا، هنغاريا، ه*، هندوراس*، نيوزيلندا*، النرويج، النمسا*موناكو

   منقح مشروع قرار:*األمريكية، اليونان

    ١٦.../  
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

   الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،اخلاصني حبقوق اإلنسان وبغري ذلك من
، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢٢٦إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     

وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتعلق بالطلبـات املقدمـة مـن                 
  يف ذلك القرار، اجلمعية

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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الذي قدمه إليه األمني العام بشأن حالة حقوق اإلنسان         املؤقت   بالتقرير   وإذ يرحب   
، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما ورد يف ذلـك التقريـر              )١(يف مجهورية إيران اإلسالمية   

  تطورات، من
 بشأن مدونة قواعـد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس، و     ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري     

       / حزيـران  ١٨ت اخلاصة للمجلس، املؤرخني     السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءا     
القرارين أن يضطلعوا مبهامهم وفقاً هلذين      املكلفني بواليات   على  ، وإذ يؤكد أن     ٢٠٠٧يونيه  
  ما،اهتوملرفق

 تعيني مقرر خاص معين حبالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران         يقرر  -١  
 إىل مؤقتاً ويقدم تقريراً ،اجلمعية العامةاإلسالمية يتوىل رفع تقارير إىل جملس حقوق اإلنسان و      

  اجلمعية يف دورهتا السادسة والستني وتقريراً إىل اجمللس كي ينظر فيه يف دورته التاسعة عشرة؛
 ،اإلسالمية التعاون الكامل مع املقرر اخلاص      حكومة مجهورية إيران   يناشد  -٢  

  زمة لتمكينه من أداء الوالية؛والسماح له بزيارة البلد واحلصول على مجيع املعلومات الال
 إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص، ما يلزمـه مـن مـوارد               يطلب  -٣  

  .الوالية ألداء

        

__________ 

 .A/HRC/16/75الوثيقة  )١(


