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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
   حلقوقالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية

   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني اإلنسان

  عمليات صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    

  *مذكرة من األمني العام    

  مقدمة  - أوالً  

  تقدمي التقرير  - ألف  
ا جملس حقـوق اإلنـسان يف       ـات اليت اعتمده  ـ للترتيب وفقاًأُعدت هذه املذكرة      -١

 املتحـدة   صندوق األمـم  وهي تعرض ما استجد من معلومات عن أنشطة         . ٢/١٠٢مقرره  
، وال سيما التوصيات اليت اعتمدها جملس أمناء الصندوق يف دورته للتربعات لضحايا التعذيب

. ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين األول٢٢ إىل ١٨الثالثة والثالثني اليت ُعقدت جبنيف يف الفترة من  
ة وهذه املـذكر  . ووافقت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على التوصيات باسم األمني العام         

سُتستكمل بالتقرير الذي سيقدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني             
بشأن أنشطة الصندوق ليفّصل نتائج الدورتني الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني جمللس أمناء            

  .الصندوق

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  والية الصندوق  -باء   
، واملصادر اخلاصة غري احلكومية   يتلقى الصندوق تربعات من احلكومات واملنظمات         -٢

، يقدم الـصندوق  ١٩٨٢عام  يف   جملس األمناء    أرساها للممارسة اليت    وفقاًو. مبا فيها األفراد  
تقدمي تشمل  اليت تعرض مشاريع    وغريها من قنوات املساعدة      للمنظمات غري احلكومية     منحاً

مـن  غري ذلك   ونية أو اإلنسانية أو     املساعدة الطبية أو النفسية أو االجتماعية أو املالية أو القان         
  .وأقارهبمأشكال املساعدة لضحايا التعذيب 

  جملس األمناء  -جيم   
حلقوق اإلنسان  السامية  يدير األمني العام الصندوق عن طريق مفوضية األمم املتحدة            -٣

كون من مخسة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية، وُيعّينهم األمـني          املمناء  األجملس  مبشورة  
 األمني  جّددوقد  . لتوزيع اجلغرايف العادل، وبالتشاور مع حكوماهتم     الالزمة ل راعاة  املام مع   الع

كراسـيمري كـانيف    : األعضاء التالية أمساؤهم  تعيني   ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول يف   العام
، )أوغنـدا ( أونيانغو   -، وجوزيف أولوكا    )سري النكا (، وسافيتري غونسيكريي    )بلغاريا(

 لفترة ثالث سـنوات   ) يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    (ر  وديريك باوند 
. لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة      ) األرجنتني(هنائية، وعني مرسيديس دوريّتي     

  .ويف الدورة الثالثة والثالثني للصندوق، انُتخبت السيدة دوريّتي رئيسة للمجلس

  معايري املقبولية  - دال  
وتقضي املعـايري بـأن     . ترد معايري مقبولية املشاريع يف مبادئ الصندوق التوجيهية         -٤

وجيب أن يكـون    .  أو غريها من قنوات املساعدة     منظمة غري حكومية  يكون مقدم املشروع    
وتكون  . املباشرين أو من أفراد أسرهم   / و لتعذيبضحايا مباشرين ل  املستفيدون من املشروع    

 هـذه   تقدم املساعدة املباشرة لضحايا التعذيب، وميكـن أن تتمثـل         األولوية للمشاريع اليت    
اإلدماج االجتماعي أو املـايل     املساعدة يف إعادة     أو   ،نفسيةالطبية أو   يف املساعدة ال  املساعدة  

 أفـراد   وأقانونية للضحايا   الساعدة  خمتلف أشكال امل  أو  ،  عن طريق التدريب املهين للضحايا    
، جيـوز   ردااملـو  بتوافر   ورهناً. و تقدمي طلبات التماس اللجوء     طلب اجلرب أ   مبا يشمل  أسرهم

للصندوق أن ميول مشاريع ترمي إىل تنظيم برامج تدريبية أو حلقات دراسـية أو مـؤمترات       
املعلومات  تبادل   منة أو غريهم من مقدمي اخلدمات       يالصحالرعاية   جمال املختصني يف    متكن
تعلق بإجراء حتقيقـات، أو     منح ملشاريع ت   اتطلبغري أنه ال يقبل أي      . أفضل املمارسات عن  

  أيضاً وجيوز للصندوق . أحباث، أو دراسات، أو إصدار منشورات أو القيام بأي نشاط مماثل          
وُيدرس .  البلدان اليت ال حيصل فيها أي مشروع على دعم         لألفراد يف  طارئةأن يقدم مساعدة    

  . يف املبادئ التوجيهيةة الوارداتءاإلجراإجراء حمدد من هذا النوع من الطلبات يف إطار 
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  الدورة الثالثة والثالثون جمللس األمناء  -ثانياً   

  الوضع املايل للصندوق  -ألف   
 ٢٥ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١ يف الفترة من     أدناه التربعات املتلقّاة  يوضح اجلدول     - ٥

األخري الذي قدمه األمني     مبا فيها التربعات الواردة منذ التقرير        ،٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
 ١٨وجدير بالذكر أن التربعات املتلقّـاة حـىت         ). A/65/265(العام بشأن أنشطة الصندوق     

 حصراً ُخصصت للمنح اليت أوصى هبا جملس األمناء يف دورتـه  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
  .الثالثة والثالثني

 ٢٥ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١من  التربعات املقدمة والتربعات املعلنة الواردة يف الفترة        
  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

  اجلهات املاحنة
  املبلغ 

  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٠  ٢ ٣٣٦,٠٠  األرجنتني

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٩  ٤٩٨ ٢١٨,٢٥  أملانيا
  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٥  ١١١ ٤٠٢,٣٦  يرلنداآ

  ٢٠١٠فرباير /باط ش١٠  ٢٠ ٠٠٠,٠٠  آيسلندا
  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٣  ١٠ ٠٠٠,٠٠  تركيا
  ٢٠١٠يناير /الثاين كانون ١٥  ٥ ٠٠٠,٠٠  اجلزائر

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١  ٩٥ ٠٠٠,٠٠  مجهورية كوريا
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠  ٣٢٠ ٧٠١,٢٣  الدامنرك
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٩  ١٠ ٠٠٠,٠٠  شيلي
  ٢٠١٠ أبريل/ نيسان١  ٢٦٩ ١٧٩,٠٠  فرنسا
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣  ١٨٠ ٠٢٤,٦٦  فنلندا
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧  ٥٥ ٩٤٤,٠٨  كندا

  ٢٠١٠مايو / أيار٦  ١٠ ٠٠٠,٠٠  الكويت
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩  ٣٤ ٧٢٢,٢٢  لكسمربغ
  ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠  ٢٣ ٠٦٢,٧٣  ليختنشتاين

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٢  ٣ ٠٠٠,٠٠  املغرب
  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٤  ١٦٤ ٨٢٦,١١  النرويج
  ٢٠١٠مارس / آذار٣٠  ١٣٤ ٩٢٥,٧٨  النمسا

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٣  ٧ ١٠٠ ٠٠٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
      املصادر اخلاصة

   ٢٠١٠ أبريل/نيسان  ٣١٦,٣٠  األفراد
    ٩ ٠٤٨ ٦٥٨,٧٢ جمموع التربعات املقدمة والتربعات املعلنة
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 ١٣ لألمم املتحدة، متوَّل تكاليف دعم الربامج من الصندوق بنسبة            للنظام املايل  وفقاًو  -٦
وإضافة إىل ذلك، تطلب األمم املتحدة اإلبقـاء علـى         . يف املائة من جمموع اإلنفاق السنوي     

 يف املائة من اإلنفاق السنوي التقديري لتغطية التقلبات يف          ١٥احتياطي نقدي تشغيلي بنسبة     
وسـيترك  .  النفقات النهائية، مبا فيها أي تصفية للخصوم       أسعار الصرف وأي عجز وتغطية    

االحتياطي النقدي التشغيلي دون ختصيص وسُيرحَّل من سنة إىل أخرى، حىت تنشأ احلاجـة              
 من بينها نفقات سفر أعـضاء       ويغطي اإلنفاق على األنشطة اليت ال تشمل املنح أموراً        . إليه

ليت يؤديها موظفو األمم املتحدة، واملـساعدة       اجمللس، ونفقات أعمال رصد وتقييم املشاريع ا      
  . التقنية املقدمة ملواصلة تطوير نظام إدارة املنح

وُحسب املبلغ املتاح للتوزيع على املشاريع بعد خصم تكـاليف دعـم الـربامج،                -٧
 واإلنفاق على األنشطة اليت ال تشمل املنح من جمموع املبـالغ            ،واالحتياطي النقدي التشغيلي  

رة ما بني الدورة احلادية والثالثني جمللـس األمنـاء          ـيف شكل تربعات واردة يف الفت     املتاحة  
 ودورة اجمللس الثالثة والثالثني املعقودة يف تـشرين         ٢٠٠٩أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

وميكن استخدام أيـة    . ، واالحتياطي النقدي التشغيلي للدورة السابقة     ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 / كانون الثـاين   ٣٠ و ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨رة ما بني    ـ الفت تربعات وردت يف  

 لتمويل املشاريع اليت سينظر فيها اجمللس يف دورته الرابعة والثالثني املعقـودة يف              ٢٠١١يناير  
 الذي ادخره اجمللس بالفعل     اً دوالر ١ ١١٦ ٩٥٠ ل، باإلضافة إىل مبلغ ا    ٢٠١١فرباير  /شباط

  .لثة والثالثنيلذلك الغرض يف دورته الثا

  التوصيات اليت اعتمدها اجمللس  -باء   
 ٣٢٧ بـشأن    أمانتههتا  املعلومات اليت أعدَّ  يف دورته الثالثة والثالثني     استعرض اجمللس     -٨

، مبا يف ذلك حتليل التقارير السردية واملالية وتقارير مراجعة احلسابات بشأن استخدام مشروعاً
 منح جديدة تصل  لحصول على    ل طلباتونظر اجمللس يف    . ةاملنح املدفوعة يف السنوات السابق    

 لتقدمي املـساعدة املباشـرة      عوشر م ٣٠٠ا يربو على     مل اًدوالر ٢٠ ٦٨٨ ٢٨٤ إىل   قيمتها
 ٨٥٨ ٧٥٤ بقيمة تصل إىل      مشروعاً ٢٥ للضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، وكذلك طلبات       

  .٢٠١١ يف عام تنفيذهامن املقرر   لتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسيةدوالراً
      /ة والثالثني الـيت عقـدت يف شـباط        ـوعلى النحو املتوخى يف دورة اجمللس الثاني        -٩

               ، بسبب اخنفاض مستوى التربعـات الـواردة وغيـاب التربعـات املعلنـة يف       ٢٠١٠فرباير  
 إىل اختاذ قرار     واضطر ٢٠١٠، مل يستطع اجمللس احلفاظ على مستوى التمويل لعام          ٢٠١٠عام  

 يف املائة على كل     ٢٠فطُبق ختفيض نسبته    . ٢٠١١بإجراء ختفيضات مدروسة لدورة املنح لعام       
 ١٠املشاريع املوجودة يف بلدان جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، بينما بلغ التخفيض              

وضـع سـقف    وطبقت قاعدة مفادها    . يف املائة جلميع املشاريع املوجودة يف املناطق األخرى       
 عن املبلغ    دوالر عوضاً  ٢٠ ٠٠٠للدعم املقدم للجهات اجلديدة احلاصلة على منح حبد أقصى          
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وباإلضافة إىل ذلك، تأجل النظر يف متويل الدورات التدريبيـة          .  دوالر ٥٠ ٠٠٠املعتاد وقدره   
لثالثني واحللقات الدراسية لالختصاصيني الذين يقدمون املساعدة للضحايا إىل الدورة الرابعة وا          

  . بتوفر املوارد، رهنا٢٠١١ًفرباير /يف شباط
يناير إىل كانون   /وقدم جملس األمناء توصيات بتقدمي منح يف الفترة من كانون الثاين            -١٠

 للمساعدة   جديداً  مشروعاً ٢٣ و  مستمراً  مشروعاً ٢٨٠ إىل أكثر من     ٢٠١١ديسمرب  /األول
 دوالراً يسدد يف كانون الثاين ٩ ٥٢٥ ٠٥٠ه  مببلغ إمجايل قدر، بلدا٧٠ًاملباشرة يف أكثر من   

 ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ووافقت املفوضة السامية على التوصيات يف       . ٢٠١١يناير  
  .باسم األمني العام

 دوالراً للمشاريع اليت مل يـتمكن       ١ ١١٦ ٩٥٠وأوصى اجمللس بادخار مبلغ قدره        -١١
 مـن  أن تـرد الثني بسبب انتظار املعلومات املقرر     اجمللس من النظر فيها يف دورته الثالثة والث       

مقدمي الطلبات أو لعدم قيام أحد موظفي األمم املتحدة بالزيارات بعد، واليت سينظر فيهـا               
وباإلضافة إىل ذلك، قرر اجمللس أن . ٢٠١١فرباير /اجمللس يف دورته الرابعة والثالثني يف شباط

فترة ما بـني    لطارئة والطلبات اليت ترد أثناء       دوالر للطلبات ا   ٣٠٠ ٠٠٠ قدره   يدخر مبلغاً 
أفريقيا وآسـيا   (، وخباصة لتمويل املشاريع يف املناطق ذات األولوية         ٢٠١١ يف عام    الدورات

  .اليت حتددها مكاتب التمثيل امليداين ملفوضية حقوق اإلنسان) الوسطى وآسيا
لرابعة والـثالثني   وستتاح معلومات أخرى عن أنشطة الصندوق، يف أعقاب الدورة ا           -١٢

، مبا يف   ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١للمجلس املزمع عقدها يف الفترة من       
ذلك معلومات مفصلة عن أمور منها توزيع املنح حسب املنـاطق، والقـرارات الـسياساتية،           

ة ضـحايا   اجمللس مع الدول األعضاء ومع العناصر الفاعلة املختصة يف جمال مساعد    تواجتماعا
  .التعذيب

  ٢٠١٢الوضع املايل للصندوق واالحتياجات املقدرة لعام   -ثالثاً   
، زاد اجمللس بصفة تدرجيية املبلـغ املقـدم يف          ٢٠١٠ و ٢٠٠٦يف الفترة بني عامي       -١٣

وقد أمكن القيام بذلك ألن اإليرادات املـستخدمة  . شكل منح ملشاريع يف مجيع أرجاء العامل    
ت كالً من التربعات السنوية واملبالغ غري املخصصة املُرّحلة من سنوات           خالل تلك الفترة مشل   

ومت تأمني هذه املبالغ بفضل حتسني كفاءة إدارة الصندوق، مبا يف ذلك تغيري الدورة،              . سابقة
وقرر اجمللـس   . نح، وتشديد متطلبات اإلبالغ   املوتكثيف الرقابة على اجلهات احلاصلة على       

  .لة لزيادة مستوى متويل املشاريع، وال سيما يف املناطق ذات األولويةاستخدام املبالغ املُرّح
 ماليني دوالر لكي يواصل ٣، واجه اجمللس عجزاً حبوايل   ٢٠١١ولكن فيما خيص عام       -١٤

، ومن مث قرر إجراء ختفيضات مدروسة لدورة املـنح          ٢٠١٠تلبية طلبات املنح مبستويات عام      
 سـيظل ،  ٢٠١١وإذا مل ترد مسامهات إضافية يف عـام         ).  أعاله ٩انظر الفقرة    (٢٠١١لعام  
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ر إىل اإلبقاء على تلك التخفيضات املدروسة أو زيادهتـا        وقد يضط   كبرياً اجمللس يواجه عجزاً  
  . وإىل وضع قيود إضافية على الدعم املقدم للمشاريع اجلديدة٢٠١٢لدورة املنح لعام 

 ٢٠١٢ات لعام   ـوقع أن تطلب املنظم   ، ُيت ٢٠١١وبناًء على الطلبات الواردة لعام        -١٥
  . مليون دوالر٢٢حنو 

  طريقة التربع للصندوق  -رابعاً   
 "payee: United : ينبغي دائماً إيراد العبارة التاليةعند تقدمي أي تربعات إىل الصندوق  -١٦

"Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, account CH .  وميكن دفع التربعات إمـا
 "United Nations Geneva بدوالرات الواليات املتحدة، إىل) أ: (طريق التحويل املصريفعن 

General Fund", account No. 485001802, J.P. Morgan Chase Bank, International 

Agencies Banking, 1166, Avenue of the Americas, 17th floor, New York, NY 10036-

2708, United States of America (Swift code: CHAS US 33; ABA code: 021000021) ؛ أو
 "United Nations Office at Geneva", account No. 23961901, J.P. Morganباليورو، إىل )ب(

Chase Bank, 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, United Kingdom 

(Swift code: CHAS GB 2L, sorting code: 60-92-42, IBAN: GB25 CHAS 6092 4223 

 United Nations Office at Geneva", account"باجلنيه اإلسـترليين، إىل  ) ج(؛ أو )01 9619

No. 23961903, J.P. Morgan Chase Bank, 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, 

United Kingdom (Swift code: CHAS GB 2L, sorting code: 60-92-42, IBAN: GB25 

CHAS 6092 4223 9619 03) بالفرنك السويـسري، إىل  ) د(؛ أوUnited Nations Geneva" 

General Fund", account No. 240-C0590160.0, UBS, rue du Rhône 8, Geneva 2, 

Switzerland (Swift code: UBSW CH ZH 12A; IBAN: CH65 0024 0240 CO59 0160 0)؛ 
ــرى، إىل ) ه(أو  ــالت أخ  United Nations Geneva General Fund”, account“بعم

No. 240-C0590160.1, UBS, rue du Rhône 8, Geneva 2, Switzerland (Swift code: UBSW 

CH ZH 12A; IBAN: CH65 0024 0240 CO59 0160 1)بواسـطة شـيك يـسدد    ) و(أو  ؛
 Trésorerie, Nations Unies, Palais des Nations, CH-1211حلساب األمم املتحدة ويوجَّه إىل 

Geneva 10, Switzerland .   ويرجى من اجلهات املاحنة إبالغ أمانة الصندوق ووحـدة تعبئـة
يستحسن إرسال نسخة من أمر التحويل      (بإيداع املبلغ   املوارد التابعة ملفوضية حقوق اإلنسان      

  .د تقارير األمني العاملتيسري املتابعة الفعالة إلجراء التسجيل الرمسي وإعدا) املصريف أو الشيك
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
 ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٥٣يف قرارهـا    اجلمعية العامة   الصادرة عن    للنداءات وفقاً  -١٧

 على النحو الوارد يف تقريـر       جملس أمناء الصندوق  عن  و ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
، يرجى من اجلهات    )٣٢ و ٣٠تان  ، الفقر A/65/265(األمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة       

املقـرر  (لمجلس اخلامسة والثالثني لدورة افتتاح التقدمي تربعاهتا إىل الصندوق قبل   املاحنة  
 تلك  أخذ  يتسىن ، حىت )٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ إىل   ١٧عقدها يف الفترة من     

  .تلك الدورة يف احلسبان يف التربعات
اجلمعية العامة واجمللس    أيضاً تكرر،  ٢٠١١ام  ونظراً للوضع املايل الصعب يف ع       -١٨

، إىل الصندوق، بأكرب قدر ممكـن     تربعاهتا  بأن تزيد من    اجلهات املاحنة املنتظمة     النداء إىل 
أفراد  االحتياجات املتزايدة لضحايا التعذيب و     لتلبيةتزويد اجمللس باملوارد الالزمة     هبدف  
  . يف مجيع أرجاء العاملأسرهم
، على القيام بالتربع س بشدة احلكومات اليت مل تتربع بعد للصندوق          اجملل ويشجع  -١٩
  .٢٠١١سبتمرب /حبذ أن يكون ذلك قبل أيلولوُي

        


