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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسابعةالدورة 

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/١٠  
 أسـطول  يف حادثة    الدولية املستقلة لتقصي احلقائق   بعثة  المتابعة تقرير   

  اإلغاثة اإلنسانية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد  
قواعد والصكوك  غريه من   أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق و       وإذ يرى     

  من بني املقاصد واملبادئ األساسية لألمم املتحدة،هو  القانون الدويل
ذات الصلة من القانون اإلنساين الدويل وقانون حقـوق         حكام  األ وإذ يضع يف اعتباره     
  الدويل، اإلنسان

  مجيع املدنيني، مبن فيهم العاملون يف اجملال اإلنساين، ورفاه  على أمهية سالمة ؤكدوإذ ي  
  

__________ 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسابعة                  *  
  .، الفصل األول)A/HRC/17/2(عشرة 
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، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢ املؤرخ   ١٤/١حقوق اإلنسان   قرار جملس   وإذ يشري إىل      
 دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف انتهاكات الذي قرر فيه اجمللس إيفاد بعثة

 أسـطول  اإلسرائيلية على    اهلجماتقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل جّراء        
  ،السفن احملمَّلة باملساعدات اإلنسانية

 ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ   ١٥/١ جملس حقوق اإلنسان      قراري ري أيضاً إىل  وإذ يش   
، اللذين أيد اجمللس فيهما االستنتاجات الواردة يف تقرير         ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢٠و

، ودعا فيهما مجيع األطراف املعنية إىل ضمان التنفيـذ الفـوري            )١(البعثة الدولية لتقصي احلقائق   
 الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق وطلب إىل مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية      لالستنتاجات

  حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً عن حالة تنفيذ تلك االستنتاجات،
األمني العام بإنشاء فريق حتقيق، وإذ يشري إىل أن أعمـال هـذا              بقيام   وإذ يرحب   

  الفريق مل تكتمل،
  ؛)٢(مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانبتقرير مفوضة األحييط علماً   -١  
 الدولية املـستقلة    لعدم تعاون سلطة االحتالل، إسرائيل، مع البعثة      يأسف    -٢  

 ؛ غزةسطولأيف حادثة لتقصي احلقائق 

 األطراف املعنية إىل ضمان التنفيذ الفوري لالستنتاجات الواردة يف          يدعو  -٣  
 ؛تقرير بعثة تقصي احلقائق

أن فريق التحقيق الذي أنشأه األمني العام من املتوقع أن يتم أعماله            يالحظ    -٤  
  ؛عما قريب
 املفوضة السامية أن توجه انتباه األمني العام إىل االسـتنتاجات           يطلب إىل   -٥  

 ، فضالً عن تقارير املتابعة؛)١(الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق

حالـة تنفيـذ    ختامياً عن   تقريراً   السامية أن تقدم  فوضة  املإىل    أيضاً يطلب  -٦  
 ؛العشريندورته يف   حقوق اإلنسان أعاله إىل جملس٣الفقرة 

  .العشرين متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته يقرر  -٧  
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
 أعـضاء عـن     ٨، وامتنـاع     صوتاً مقابل صوت واحد    ٣٦بأغلبية  اعُتمد بتصويت مسجَّل،    [

  :  نتيجة التصويت كما يليوكانت. التصويت
__________ 

 .A/HRC/15/21الوثيقة  )١(
 .A/HRC/17/47الوثيقة  )٢(
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  :املؤيدون  
إكـوادور، وأنغـوال،    إسبانيا، و  واألرجنتني، واألردن، و   االحتاد الروسي،     

وأوروغواي، وأوغندا، وباكستان، والبحـرين، والربازيـل، وبلجيكـا،         
وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وتايلند، وجيبويت، والـسنغال، وسويـسرا،         

وقطـر، وقريغيزسـتان،    وفرنـسا،   اال،  وشيلي، والصني، وغانا، وغواتيم   
وكوبا، وماليزيا، واملكسيك، وملديف، واململكـة العربيـة الـسعودية،          

يرلنـدا الـشمالية، وموريتانيـا،      آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و     
   واليابانونيجرييا، وس، والنرويج،وموريشي

  :املعارضون  
  يات املتحدة األمريكيةالوال    
  : تصويتاملمتنعون عن ال  
أوكرانيا، وبولندا، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة مولـدوفا، وزامبيـا،              

  ].وسلوفاكيا، والكامريون، وهنغاريا

        


