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 تقرير األمني العام عن عمليات صندوق األمم املتحدة
 للتربعات لضحايا التعذيب

 ملخص

، يقدِّم هذا التقرير معلومات حمدَّثة عن أنشطة الصندوق منذ ٢/١٠٢وفقـاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان     
، مبا يف ذلك معلومات عن ٢٠٠٦يوليه /وز مت٢٨ يف (A/61/226)نشر تقرير األمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة 

ويشرح . الـتقدم احملـرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف االستعراض الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية           
 .٢٠٠٨التقرير أيضاً الوضع املايل للصندوق واحتياجاته لعام 
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  تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية-أوالً 

  رصد حالة املشاريع-ألف 

 الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية واليت تؤكد على           ١١نفـذت األمانة بالكامل التوصية       -١
 مشروعاً منذ   ٢٢٨وجرت زيارة   . ضع نظام للرصد والتقييم املنهجيني واملستمرين للمشاريع املمولة       احلاجة إىل و  

وقد قام هبذه الزيارات    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠، مما ُيتم الدورة األوىل لزيارات املشاريع املمولة بني عامي           ٢٠٠٠عام  
اإلنسان يف جنيف وامليدان على السواء أعضاء أمانة الصندوق وموظفون من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

 .فضالً عن موظفني من املكاتب امليدانية األخرى التابعة لألمم املتحدة

فرباير / شباط ٩ إىل   ٥وسـيقوم جملـس األمناء، يف دورته السادسة والعشرين اليت سُتعقد يف الفترة من                -٢
، وفقاً لتوصيته اليت تقضي     ٢٠٠٧أن تبدأ يف عام     ، بـإعداد معايري الدورة الثانية من الزيارات اليت ينتظر           ٢٠٠٧

 .بزيارة مجيع املشاريع املتكررة مرة كل أربع سنوات إىل مخس سنوات

  اهلدف هو زيادة التوازن اجلغرايف يف ختصيص املنح-باء 

ص  بزيادة التوازن اجلغرايف يف ختصي     مكتب خدمات الرقابة الداخلية    الواردة يف تقرير     ٤طالبت التوصية    -٣
وقام اجمللس، يف دورته    . املنح واتباع هنج استباقي من جانب األمانة يف حتديد اجلهات احملتملة اليت ُتقدم إليها املنح              

 للمشاريع اجلديدة اليت حددهتا     من دوالرات الواليات املتحدة    دوالر   ٢٥٠ ٠٠٠اخلامسة والعشرين، بتخصيص    
 أمانة الصندوق وأعضاء اجمللس يف املناطق ذات األولوية أال وهي          املكاتـب امليدانية التابعة لألمم املتحدة وأعضاء      

وسيستعرض اجمللس الطلبات املؤهلة . أفريقيا وآسيا والدول الدميقراطية الناشئة، وخباصة كومنولث الدول املستقلة      
 .٢٠٠٧وذلك يف دورته السادسة والعشرين عند ختصيص التمويل لعام 

 وذلك عن طريق    ٢٠٠٧مي مقترحات خبصوص املناطق ذات األولوية لعام        وقد وجهت األمانة نداًء لتقد     -٤
املكاتب امليدانية التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وقطاعات حقوق اإلنسان ببعثات السالم              

ظمات اإلقليمية مثل   التابعة لألمم املتحدة، ومكتب االتصال املعين باملنظمات غري احلكومية التابع للمفوضية، واملن           
، والشبكات الدولية للمنظمات اليت تعمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع     مـنظمة األمـن والتعاون يف أوروبا      

ضحايا التعذيب، أال وهي املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب واجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب واالحتاد               
 .التعذيبالدويل حلقوق اإلنسان ورابطة منع 

 يف إطار إجراءات التمويل العادية يدعو املنظمات ٢٠٠٨وُوجه أيضاً نداء بتقدمي مقترحات خبصوص عام  -٥
وسينظر اجمللس يف   . ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١يناير و / كانون الثاين   ١املؤهلـة لتقدمي طلبات إىل الصندوق فيما بني         
 .٢٠٠٨، وسيخصص التمويل لعام ٢٠٠٧ أكتوبر/األولتشرين هذه الطلبات يف دورته السابعة والعشرين، يف 

  تعزيز نظام اإلدارة-جيم 

للصندوق أن يقيم نظاماً حاسوبياً  ينبغي" أنه  مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف تقرير٩جاء يف التوصية  -٦
تاريخ وتطور عالقته  توثيقواملشاريع من النواحي التارخيية واملالية والسردية، يسمح للموظفني مبتابعة  لتتبعمركزياً 
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وتقوم األمانة حالياً بتطوير أداة ترتكز على اإلنترنت لتعزيز إدارة ". املاحنةاجلهات مع اجلهات املستفيدة من املنح و
. الصندوق عن طريق حتسني عمليات اإلدارة والتنظيم وزيادة املساعدة ورصد أعمال اجلهات املستفيدة من املنح              

بيقاً متاحاً على اإلنترنت يسمح للمنظمات بتقدمي طلباهتا املتعلقة بالتمويل فضالً عن منوذج    وتشمل هذه األداة تط   
 .إبالغ مباشر على اإلنترنت ميكّن اجلهات املستفيدة من املنح باإلبالغ عن استخدام املنح

من البلدان  وقد ُصمم منوذج التطبيق وأُرسل الختباره لدى جمموعة جهات خمتارة متلقية للمنح من كل                -٧
وسُتستخدم التغذية املرتدة املتأتية من عملية االختبار . املتقدمة تقنياً والبلدان النامية األقل تقدماً من الناحية التقنية

 .مث سُتقدم النتائج إىل جملس األمناء يف دورته السادسة والعشرين. هذه لزيادة حتسني وظائف هذا النموذج

  الوضع املايل-ثانياً 
 التربعات الواردة -ألف 

 .٢٠٠٦يولية /متوزُسجلت التربعات التالية منذ نشر تقرير األمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة يف  -٨

 ٢٠٠٦يولية /قائمة بالتربعات الواردة منذ متوز

 التاريخ املسجل
 مبلغ التربع

 )ةالواليات املتحدة األمريكيبدوالرات (
التربع 
 املاحنون رقم

 إسبانيا ٢٣ ٣٨٣ ٥٤٠ ٢٠٠٦أكتوبر /ول تشرين األ٩
 إسرائيل ١٠ ٥ ٠٠٠ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢
 مجهورية كوريا ١٢ ١٠ ٠٠٠ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦
 شيلي ١٥ ١٠ ٠٠٠ ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨
 الكرسي الرسويل ٩ ١ ٠٠٠ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢
 الكويت ١ ١٠ ٠٠٠ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥
 كندا ٢٤ ٥٢ ٧٩٨ ٢٠٠٦نوفمرب /ثاين تشرين ال٩
 ليختنشتاين ١٨ ٨ ١٣٠ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥
 ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  ٥ ١٠ ٠٠٠ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣
 املغرب ٥ ٣ ٠٠٠ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣
 النمسا ٢٣ ٨٢ ٠٧٦ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨
 هولندا ٢٦ ١ ٠٢٥ ٦٤١ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩
 اليونان ٢٣ ٢٦ ٣٥٠ ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٧
 اجملموع  ١ ٦١٧ ٥٣٥ 

 ٢٠٠٨ االحتياجات املقدرة لعام -باء 

 يوليه/متوزقـام اجمللـس، يف دورته اخلامسة والعشرين، بتخصيص منح لفترة مثانية عشر شهراً متتد من                  -٩
غيري يف دورة التمويل مما سيسمح للجهات املتلقية للمنح ، وبذلك ُيتم الت٢٠٠٧ديسمرب / إىل كانون األول ٢٠٠٦

وعلى أساس الطلبات الواردة خبصوص عام      . ٢٠٠٨ من أجل عام     ٢٠٠٨يناير  /بـتلقي التمويل يف كانون الثاين     
 .٢٠٠٨ لعام من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر ١٢، من املتوقع أن ُيطلب مبلغ ٢٠٠٦
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 صندوق كيفية التربع لل-ثالثاً 

صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا  : املستفيد هو " أن   لصندوقيف التربعات ل   دائماًأن حيدد   ينـبغي    -١٠
 بدوالرات الواليات املتحدة) أ: ( حتويل مصريفبواسطة إما أداء املدفوعاتوميكن . "التعذيب، احلساب السويسري

 ,"United Nations Geneva General Fund":يفصندوق األمم املتحدة العام يف جنأو بعمـالت أخـرى إىل   

account No. 485001802, J.P. Morgan Chase Bank, International Agencies Banking, 1166 Ave. of 

the Americas, 17th floor, New York, NY 10036-2708, United States of America (Swift code: CHAS 

(US 33; ABA code: 021000021 ؛)بالـيورو، إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف أو ) ب:United Nations"  
Office at Geneva", account No. 23961901, 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 01 ؛)سترليين إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيفإلباجلنيه اأو ) ج:United Nations"  
Office at Geneva", account 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 ؛)ملتحدة العام يف جنيف ابالفـرنك السويسـري، إىل صـندوق األمم   أو ) د :
"United 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)  ؛
  "United:صندوق األمم املتحدة العام يف جنيفغري العمالت املذكورة أعاله إىل بـأي عملـة أخـرى     وأ) ه(

Nations Geneva General Fund", account 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) ؛ 
 ,Trésorerie, Nations Unies: يرسـل إىل العـنوان التايل  األمـم املـتحدة  ألمـر  بواسـطة شـيك   أو ) و(

Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland .إبالغ أمانة الصندوق ووحدة ني ويرجى من املاحن
من أمر التحويل   يفضل صورة    ( الدفع د عن -نسان  قوق اإل األمم املتحدة السابعة حل   ملفوضية  التابعة  تعبـئة املوارد    

 .الرمسي وإعداد تقارير األمني العام لتيسري املتابعة الفعالة إلجراء التسجيل) املصريف أو الشيك

 االستنتاجات والتوصيات - رابعاً
هتا إىل  تقدمي تربعا إىل  اجلهات املاحنة   ُتدعى  اجلمعية العامة وجملس أمناء الصندوق،      لـنداءات    وفقـاً  -١١

الصـندوق قـبل موعد انعقاد دورة اجمللس حىت يتسىن هلذا األخري أن يأخذها يف احلسبان يف دورته السابعة                   
 .٢٠٠٧أكتوبر /والعشرين اليت ستعقد يف تشرين األول

كمـا حثـت اجلمعية العامة واجمللس اجلهات املاحنة املنتظمة على زيادة تربعاهتا إن أمكن بغية تزويد             -١٢
 .باملوارد الالزمة للوفاء باالحتياجات املتزايدة لضحايا التعذيب وأسرهماجمللس 

أن تبادر إىل تقدمي أول تربع منها       على   اجمللس بشدة احلكومات اليت مل تتربع بعد للصندوق          ويشجع -١٣
 .٢٠٠٧سبتمرب /إليه، وحيبذ أن يكون ذلك قبل أيلول

 ـ ـ ـ ـ ـ


