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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

الفقـرة  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ              
 بشأن متابعة تقريـر البعثـة    ١٥/١ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٣

  الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية

  إضافة    

  *املعلومات الواردة من الدول األعضاء    

  موجز    
 مـن   ٨تتضمن هذه اإلضافة املعلومات الواردة من الدول األعضاء وفقاً للفقرة             

 من قرار جملـس     ٣قرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ الفقرة           ت
 بشأن متابعة تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة           ١٥/١حقوق اإلنسان   

  ).A/HRC/16/73(أسطول اإلغاثة اإلنسانية 
  

  

__________ 

 من تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق         ٨املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة واملقّدمة وفقاً للفقرة           *  
 تقرير البعثة الدولية املستقلة      بشأن متابعة  ١٥/١ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٣اإلنسان عن تنفيذ الفقرة     

هي معلومات تلقتـها األمانـة بعـد    ) A/HRC/16/73(لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية   
  .انقضاء املهلة العادية املُحددة لتقدمي الوثائق
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وضة األمم املتحـدة الـسامية       من تقرير مف   ٨ُتقدَّم هذه اإلضافة على ضوء الفقرة         -١
 بشأن متابعة تقرير    ١٥/١ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٣حلقوق اإلنسان عن تنفيذ الفقرة      

) A/HRC/16/73(البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنـسانية            
علومـات ُمحّدثـة ذات   اليت تعهدت فيها املفوضة السامية بأن ُتقدم يف الوقت املناسب أية م       

 من قرار جملـس  ٣صلة، إن كانت متاحة، فيما يتعلق بالتطورات اهلامة املتصلة بتنفيذ الفقرة      
  .١٥/١حقوق اإلنسان 

، وّجهت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١ويف    -٢
يا وإىل بعثة املراقـب الـدائم       اإلنسان مذكرات شفوية إىل البعثتني الدائمتني إلسرائيل وترك       

 من تقريـر املفوضـة      ٨فلسطني لدى األمم املتحدة يف جنيف تلفت فيها النظر إىل الفقرة            ل
ـ عالسامية وتطلب تقدمي معلومات عن أية خطوات اختذهتا حكومات هذه البعثات أو ت              زمت

ـ  ٣ق بتنفيذ الفقرة    ـفيما يتعل ر  ـبأي شكل آخ  ا  اختاذها أو تكون على ِعلم هب      ن قـرار    م
  .١٥/١اجمللس 

وقد أعربت بعثة املراقب الدائم لفلسطني، يف رسالة موجهة إىل املفوضة الـسامية،               -٣
عن جزعها إزاء االمتناع املستمر إلسرائيل عن التعاون مع البعثة الدولية لتقصي احلقـائق يف               
حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية، وطالبت بأن ُتجري حكومة إسرائيل حتقيقـات مـستقلة             

فعالة وعاجلة يف املزاعم املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون          ونزيهة وشاملة و  
ورحبت البعثة بالتقرير الوطين املقّدم من حكومة تركيا ودعـت إىل           . الدويل حلقوق اإلنسان  

كما أوضحت أهنا ستواصل ما     . التنفيذ الفوري والتام ملا ورد فيه من استنتاجات وتوصيات        
. مان املساءلة عّما وقع من ضحايا للهجوم على أسطول اإلغاثة اإلنسانية          تبذله من جهود لض   

ووّجهت البعثة االهتمام إىل حالة حقوق اإلنسان املتدهورة يف غـزة نتيجـة لالنتـهاكات               
املستمرة اليت ترتكبها إسرائيل، سلطة االحتالل، وطالبت بأن ترفع إسرائيل فـوراً احلـصار              

  .الذي تفرضه على قطاع غزة
وشّددت البعثة الدائمة لتركيا، يف رسالة موجهة إىل املفوضية الـسامية، علـى أن                -٤

االستنتاجات الواردة يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة             
  .ينبغي أن ُتنفَّذ بصورة عاجلة) A/HRC/15/21(اإلنسانية 

فيذ إسرائيل لالستنتاجات الواردة يف تقريـر       ومل ترد بعد أية معلومات عن حالة تن         -٥
  .البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق

        


