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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

دة السامية حلقوق اإلنسان بشأن متابعة تقرير       تقرير مفوضة األمم املتح       
  بعثة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة

  إضافة    

مشورة مكتب املستشار القانوين بشأن إنشاء صندوق ضمان عمالً بقرار جملس      
  *١٣/٩حقوق اإلنسان 

 طلبت مفوضة األمم املتحدة     ،١٣/٩ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٨وفقاً للفقرة     
السامية حلقوق اإلنسان إرشادات من املراقب املايل لألمم املتحدة بشأن طرائق إنشاء صندوق        

وحدَّد املراقب املايل يف رده جمموعـة مـن         . ضمان، مبا يف ذلك حتديد القيِّم املناسب عليه       
رد أدناه موجز للمشورة اليت وي. االعتبارات واملسائل اليت أُحيلت إىل مكتب الشؤون القانونية

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٨وردت من مكتب الشؤون القانونية يف 

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 A/HRC/15/52/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

11 October 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/15/52/Add.1 

GE.10-16917 2 

 عمـالً   ضمانمشورة مكتب املستشار القانوين بشأن إنشاء صندوق            
  ١٣/٩بقرار جملس حقوق اإلنسان 

رداً على طلب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان للمشورة فيما يتعلـق               -١
، حدَّد مكتب الشؤون القانونية عدداً من القـرارات الـيت يلـزم أن            ضمان بإنشاء صندوق 

إذا ما أُريد اختاذ قرار ملتابعـة       ) اجلمعية العامة مثالً  (تتخذها اهليئة املختصة يف األمم املتحدة       
قـرار بإنـشاء    ) أ: (ليوتشمل هذه القرارات ما ي    . )١(التوصية الواردة يف تقرير غولدستون    

قرار بإنشاء هيئة   ) ج(متويل الصندوق؛ و  ) مصادر(قرار بشأن مصدر    ) ب(؛ و صندوق ضمان 
قرار بشأن مدى تعويل هذه اهليئة على التحقيقات اليت أجرهتـا           ) د(تتوىل إدارة الصندوق؛ و   

حكومة إسرائيل والسلطات الفلسطينية من أجل حتديد األسـاس الوقـائعي ألي مطالبـة              
  .إنشاء أمانة هليئة إدارة الصندوققرار ب) ه(بالتعويض من الصندوق؛ و

وحدَّد مكتب الشؤون القانونية كذلك جمموعة من القرارات الفرعية الـيت سـيلزم               -٢
اختاذها، مبا يف ذلك قرارات بشأن حتديد األشخاص املؤهلني للحصول علـى تعـويض مـن                

ملية اخلاصة بتقدمي   الصندوق، والنوع املعيَّن من اخلسائر اليت قد ُيعوَّض عنها من الصندوق، والع           
  .املطالبات بالتعويض، وجدول زمين لتقدمي املطالبات، وموعد مستهَدف إلجناز جتهيز املطالبات

        
  

__________ 

)١( A/HRC/12/48. 


