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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/٢٠  
حادثـة   الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بـشأن        البعثةمتابعة تقرير   

  أسطول اإلغاثة اإلنسانية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد  
أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق وعن الصكوك األخرى وعن           وإذ يرى     

   من بني املقاصد واملبادئ األساسية لألمم املتحدة، هون الدويلقواعد القانو
ذات الصلة الواردة يف القانون اإلنساين الدويل وقـانون         حكام  األ وإذ يضع يف اعتباره     

  ،الدويل حقوق اإلنسان
  مجيع املدنيني، مبن فيهم العاملون يف اجملال اإلنساين، ورفاه  على أمهية سالمة يؤكدوإذ   
، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢ املؤرخ   ١٤/١جملس حقوق اإلنسان     بقراره   روإذ يذكّ   

 بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف انتهاكات         الذي قرر فيه اجمللس إيفاد    

__________ 

لس عن دورته السادسة عـشرة      القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمل            *  
(A/HRC/16/2)الفصل األول ،.  
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 أسـطول العتداءات اإلسرائيلية على    ل نتيجةقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       
  إلنسانية،السفن احملمَّلة باملساعدات ا

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٩ املؤرخ   ١٥/١  جملس حقوق اإلنسان    بقرار وإذ يذكّر أيضاً    
البعثة الدولية املستقلة لتقصي     االستنتاجات الواردة يف تقرير       اجمللس ، الذي أيد فيه   ٢٠١٠
ي لالستنتاجات الواردة يف    تنفيذ الفور المجيع األطراف املعنية إىل ضمان      فيه  ، ودعا   احلقائق
 ة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل مفوضة األمم املتحد   ، وطلب   بعثة تقصي احلقائق  تقرير  
  ،الستنتاجاتاهذه  حالة تنفيذ عنتقريراً 

األمني العام بإنشاء فريق حتقيق، وإذ يشري إىل أن أعمـال هـذا              بقيام   وإذ يرحب   
  الفريق مل تكتمل،

  ؛)١(السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة مفوضة  بتقرير حييط علماً  -١  
 الدوليـة   االحتالل، إسرائيل، مع البعثة   ب الدولة القائمة لعدم تعاون   يأسف    -٢  

 ؛املستقلة لتقصي احلقائق بشأن حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية

ي لالستنتاجات الـواردة يف      الفور ضمان التنفيذ  األطراف املعنية إىل     يدعو  -٣  
  ؛تقرير بعثة تقصي احلقائق

  فريق التحقيق الذي أنشأه األمني العام على إمتام أعماله دون تأخري؛يشجِّع  -٤  

 أعـاله   ٣ حالة تنفيذ الفقرة     عن تقريراً   السامية أن تقدم  فوضة  امل إىل   يطلب  -٥  
  عشرة؛السابعةدورته يف حقوق اإلنسان إىل جملس 

  . عشرةالسابعة متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته يقرر  -٦  
  ٤٧ اجللسة

  ٢٠١١مارس / آذار٢٥
 صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع مثانية أعضاء عن          ٣٧اعُتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا، إكـوادور،           :املؤيدون  

زيل، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، باكستان، البحرين، الربا     
بلجيكا، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلنـد، جيبـويت،        
ــابون،   ــصني، غ ــيلي، ال ــسرا، ش ــسنغال، سوي ال

غواتيماال، فرنسا، قطـر، قريغيزسـتان، كوبـا،         غانا،
 املكسيك، ملديف، اململكة العربية الـسعودية،      ماليزيا،

__________ 

)١( A/HRC/16/73. 



A/HRC/RES/16/20 

3 GE.11-12732 

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،        اململكة
  يوس، النرويج، نيجرييا، اليابانموريتانيا، موريش

  الواليات املتحدة األمريكية    :املعارضون  
أوكرانيا، بولندا، مجهورية كوريا، مجهورية مولـدوفا،         :املمتنعون عن التصويت  

  ].زامبيا، سلوفاكيا، الكامريون، هنغاريا

        


