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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلدارية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٥/١  
        يف حادثة أسـطول     لدولية املستقلة لتقصي احلقائق   بعثة ا المتابعة تقرير   

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

  ن الدويل من بني املقاصد واملبادئ األساسية لألمم املتحدة،قواعد القانو
ذات الصلة من القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل        حكام  األ وإذ يضع يف اعتباره     

  حلقوق اإلنسان،
  مجيع املدنيني، مبن فيهم العاملون يف اجملال اإلنساين، ورفاه  على أمهية سالمة وإذ يشدد  
، الذي قـرر فيـه      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢ املؤرخ   ١٤/١  بقراره وإذ يذكّر   

 بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف انتـهاكات قـانون              اجمللس إيفاد 

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته اخلامـسة                  *  
  .، الفصل األول(A/HRC/15/60)عشرة 
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السفن أسطول  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل جّراء االعتداءات اإلسرائيلية على          
  احملمَّلة باملساعدات اإلنسانية؛

  ؛)١(البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بتقرير يرحب  -١  
  لعدم تعاون سلطة االحتالل، إسرائيل، مع البعثة؛يأسف بشدة  -٢  

 االستنتاجات اليت تضّمنها تقرير البعثة، ويدعو مجيع األطراف املعنيـة           يؤيد  -٣  
 تنفيذها على الفور؛ضمان إىل 

  اجلمعية العامة بالنظر يف تقرير البعثة؛يوصي  -٤  

عن  تقريراً ة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم  إىل مفوضة األمم املتحد    يطلب  -٥  
 دورته السادسة عشرة؛يف  أعاله إىل اجمللس ٣حالة تنفيذ الفقرة 

  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته السادسة عشرةيقرر  -٦  
  ٣٠اجللسة 

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩
 عضواً عن   ١٥معارضة عضو واحد، مع امتناع       صوتاً و  ٣٠اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
 :املؤيدون

االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إكوادور، أنغـوال، أوروغـواي،         
أوغندا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلند،        

نغال، شيلي، الـصني، غـابون،      اجلماهريية العربية الليبية، جيبويت، الس    
غواتيماال، قطر، قريغيزستان، كوبا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكة        

  العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجرييا
  :املعارضون

  الواليات املتحدة األمريكية
  :املمتنعون

إسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، زامبيـا،         
سلوفاكيا، سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        

  ].وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، اليابان
        

__________ 

)١( A/HRC/15/21. 


