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  مقدمة  -أوالً   

  تقدمي التقرير  -ألف   
 وفقاً للترتيبات اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان يف           املذكرة ه هذ تأُعد  -١

صندوق األمم املتحدة عرض ما استجد من معلومات عن أنشطة ت وهي. ٢/١٠٢مقرره 
، وال سيما التوصيات اليت اعتمدها جملس أمناء الصندوق يف تربعات لضحايا التعذيبلل

 تـشرين   ٢٣ إىل   ١٩ اليت ُعقدت جبنيـف يف الفتـرة مـن           احلادية والثالثني دورته  
ووافقت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على التوصيات باسم        . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

بالتقرير الذي سيقدمه األمني العام إىل اجلمعية       ستكمل  ُت س وهذه املذكرة . األمني العام 
احلادية  والستني بشأن أنشطة الصندوق ليفّصل نتائج الدورتني اخلامسةالعامة يف دورهتا 

  .الثالثني جمللس أمناء الصندوقالثانية و ووالثالثني

  والية الصندوق   -باء   
. ية واألفـراد  يتلقى الصندوق تربعات من احلكومات واملنظمات غري احلكوم         -٢

 ، يقدم الـصندوق منحـاً     ١٩٨٢عام  يف   جملس األمناء    أرساها للممارسة اليت    ووفقاً
تقدمي املساعدة الطبية أو النفسية أو تشمل للمنظمات غري احلكومية اليت تعرض مشاريع 

االجتماعية أو املالية أو القانونية أو اإلنسانية أو أي شكل آخر من أشكال املـساعدة               
  .عذيب وأفراد أسرهملضحايا الت

  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  . شاور مع حكوماهتم  لتوزيع اجلغرايف العادل، وبالت   الالزمة ل راعاة  املالعام مع   

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    (وديريك باوندر   
  .لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) األرجنتني(ّتي يهنائية، وعني مرسيديس دور
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  معايري املقبولية  -دال   
وتقضي املعـايري بـأن     . ترد معايري مقبولية املشاريع يف مبادئ الصندوق التوجيهية         -٤

ضحايا ستفيدون من املشروع    وجيب أن يكون امل   . منظمة غري حكومية  يكون مقدم املشروع    
وتكون األولوية للمشاريع اليت تقـدم       .أو من أفراد أسرهم   / و من ضحايا التعذيب  مباشرين  

ـ يف  هذه املساعدة     وميكن أن تتمثل   ،املساعدة املباشرة لضحايا التعذيب    طبيـة أو  الساعدة امل
لتـدريب املهـين    اإلدماج االجتماعي أو املايل عن طريـق ا       املساعدة يف إعادة     أو   ؛نفسيةال

جتهيز طلبات  يف  ، أو    يف طلب اجلرب   أسرهم أفراد   وأقانونية للضحايا   الساعدة  املأو  ؛  للضحايا
 بتوافر األموال، جيوز للصندوق أن ميول مشاريع ترمـي إىل تنظـيم         ورهناً. ملتمسي اللجوء 

ة أو  يحالـص الرعاية   جمال املختصني يف    متكنبرامج تدريبية، أو حلقات دراسية أو مؤمترات        
غري أنه ال يقبل أي     . أفضل املمارسات املعلومات عن    تبادل   منغريهم من مقدمي اخلدمات     

طلب إعانة ملشروع يتعلق بإجراء حتقيقات، أو أحباث، أو دراسات، أو إصدار منشورات أو              
 البلدان اليت   لألفراد يف  طارئة أن يقدم مساعدة      أيضاً وجيوز للصندوق . القيام بأي نشاط مماثل   

إجراء حمـدد   وُيدرس هذا النوع من الطلبات يف إطار        .  حيصل فيها أي مشروع على دعم      ال
  . يف املبادئ التوجيهيةة الوارداتاإلجراءمن 

   جمللس األمناءاحلادية والثالثونالدورة   -ثانياً   

  الوضع املايل للصندوق  -ألف   
 ٢٤إىل ينـاير   /ن الثاين  كانو ١الفترة من   يوضح اجلدول أدناه التربعات املتلقّاة يف         - ٥

 مبا فيها التربعات الواردة منذ التقرير األخري الذي قدمه األمني           ،٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
 ٢٤وجدير بالذكر أن التربعات املتلقّـاة حـىت         ). A/64/264(العام بشأن أنشطة الصندوق     

ـ اء يف دورتُخصصت للمنح اليت أوصى هبا جملس األمن    حصراً   ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاينتشرين   ه ي
  . والثالثنيالتاسعة والعشرين

  ينـاير  / كانون الثاين١من يف الفترة والتربعات املعلنة الواردة   التربعات املقدمة       
  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤حىت 

   املاحنةاجلهات
  اجملموع 

  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠  ٤٤٣ ٧٨٧,٠٠  إسبانيا
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١  ٢ ٥٠٠,٠٠  إسرائيل
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٦  ٥٥٧ ٨٨٠,٠٦  أملانيا
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤  ٣٢ ٩٢٨,٢٧  أندورا
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   املاحنةاجلهات
  اجملموع 

  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١  ١٤٠ ٤٤٩,٤٤  آيرلندا
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦  ١٠ ٠٠٠,٠٠  تركيا
  ٢٠٠٩مارس / آذار٥  ٥ ٠٠٠,٠٠  اجلزائر

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ١٠ ٠٠٠,٠٠  كيةاجلمهورية التشي
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩  ٧٠ ٠٠٠,٠٠  مجهورية كوريا

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٧  ٢ ٠٠٠,٠٠  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٦  ٩ ٩٨٦,٦٠  جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٧  ٣٤٣ ٤٦٥,٥٧  الدامنرك
  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٣  ٩٥ ٢٣٨,١٠  سويسرا
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٦  ١٠ ٠٠٠,٠٠  شيلي
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٧  ٢٥٥ ٧٥٤,٤٨  فرنسا

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٩  ٥ ٠٠٠,٠٠  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥  ٢٠٣ ٦٢٦,٢٢  فنلندا

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨  ٧ ٠٠٠,٠٠  كرواتيا
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٧  ٤٩ ٨٨٤,٤٨  كندا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣  ٢٣ ٠٦٢,٧٣  ليختنشتاين
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩  ٣ ٠٠٠,٠٠  املغرب

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١  ٣ ٠٠٠,٠٠  
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٤  ١٧ ١٢٧,٨٠  موناكو
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  ١٥٥ ٤٠٠,١٦  النرويج
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١  ٨٥ ٩٧٨,٨٤  النمسا
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١  ٦ ٩٣٦,٧٩  هنغاريا
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  ٤٢ ١٩٤,٠٩  اليونان
    ٢ ٥٣٥ ١٢٦,٢٥  جمموع التربعات  

      التربعات املعلنة
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢  ١٢٧ ٨٨٧,٢٤  بلجيكا
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢  ١ ١٢٠ ٠٠٠,٠٠  هولندا

  ٢٠٠٩أغسطس / آب١٧  ٧ ١٠٠ ٠٠٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
    ٨ ٣٤٧ ٨٨٧,٢٤  جمموع التربعات املعلنة  

وُحسب املبلغ املتاح للتوزيع على املشاريع بعد خصم تكـاليف دعـم الـربامج،                -٦
املبـالغ  األنشطة اليت ال تشمل املنح من جمموع        واإلنفاق على   الحتياطي النقدي التشغيلي    وا

 والعشرين جمللـس األمنـاء      التاسعة الدورة   واردة يف الفترة ما بني    املتاحة يف شكل تربعات     
 املعقودة يف تـشرين     احلادية والثالثني اجمللس   ودورة   ٢٠٠٨أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

  .االحتياطي النقدي التشغيلي للدورة السابقةباإلضافة إىل  ٢٠٠٩أكتوبر /األول
ـ تكاليف دعـم    متوَّل   للنظام املايل لألمم املتحدة،      ووفقاً  -٧ ربامج مـن الـصندوق     ال

وإضافة إىل ذلك، تطلب األمـم      . جمموع اإلنفاق السنوي  املائة من   يف   ١٣بنسبة  االستئماين  
اإلنفاق السنوي التقديري    يف املائة من     ١٥املتحدة اإلبقاء على احتياطي نقدي تشغيلي بنسبة        
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ــصرف ــعار ال ــات يف أس ــة التقلب ــة  وأي عجــز لتغطي ــة، وتغطي ــات النهائي   النفق
وسُيرحَّل من دون ختصيص االحتياطي النقدي التشغيلي وسيترك . خصومتصفية للها أي مبا في

األنشطة اليت ال تـشمل املـنح       اإلنفاق على   غطي  يو. احلاجة إليه تنشأ  سنة إىل أخرى، حىت     
 األمـم املشاريع اليت يؤديها موظفو وتقييم أعمال رصد   نفقات سفر أعضاء اجمللس، ونفقات      

  . تطوير نظام إدارة املنحملواصلة دة التقنية املقدمة ، واملساعاملتحدة

  التوصيات اليت اعتمدها اجمللس  -باء   
 ٢٤٠ بشأن   األمانةهتا  املعلومات اليت أعدَّ  يف دورته احلادية والثالثني     استعرض اجمللس     -٨

تخدام ، مبا يف ذلك حتليل التقارير السردية واملالية وتقارير مراجعة احلسابات بشأن اسمشروعاً
 منح جديدة تصل  لحصول على    ل طلباتونظر اجمللس يف    . املنح املدفوعة يف السنوات السابقة    

  مـشروعاً  ٣٠و  متواصـالً  اًعوشر م ١٧٠ا يربو على     مل اًدوالر ١٨ ٣٧٠ ٦٧٤ إىل   قيمتها
  .٢٠١٠ يف عام يتم تنفيذهاس  دورة تدريبية وحلقة دراسية١٥، فضالً عن جديداً

ينـاير إىل   /توصيات بتقدمي منح يف الفترة من كانون الثاين       قدم جملس األمناء    و  -٩
 بلـداً   ٧٠ مشروع يف ما يربو على       ٢٠٠أكثر من    إىل   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

 دوالراً، بعد خصم تكاليف دعم الربامج واالحتياطي ١١ ٨٠٩ ٠٥٠مببلغ إمجايل قدره 
 /الثـاين  تـشرين    ٣ووافقت املفوضة السامية على التوصـيات يف        . النقدي التشغيلي 

  . باسم األمني العام٢٠٠٩  نوفمرب
، ٢٠١٠ينـاير   / دوالراً يف كانون الثـاين     ٩ ٨٦٤ ٣٥٠وأوصى اجمللس بدفع مبلغ       -١٠

 فربايـر /شـباط الثالثني املزمع عقـدها يف      و  الثانية  دوالر بعد دورته   ١ ٩٤٤ ٧٠٠ومبلغ  
، قرر اجمللـس    إىل ذلك وباإلضافة  . قدمي الطلبات ، عند تلقيه معلومات مرضية من م      ٢٠١٠

ملفوضية حقوق اإلنسان   لتمويل املشاريع يف املناطق ذات األولوية اليت حيددها الوجود امليداين           
فترة ما بني   أثناء   دوالر للطلبات الطارئة والطلبات اليت ترد        ٢٥٠ ٠٠٠أن يدخر مبلغاً قدره     

أفريقيا وآسـيا   (ولوية  ، وخباصة لتمويل املشاريع يف املناطق ذات األ       ٢٠١٠ يف عام    الدورات
  .اليت حتددها مكاتب التمثيل امليداين ملفوضية حقوق اإلنسان) الوسطى وآسيا

تقييم بشأن  يف تقريره   مكتب خدمات الرقابة الداخلية     اليت قدمها    ٣ للتوصية   ووفقاً  -١١
، استمر اجمللس يف ممارسة متويـل التـدريب         )٧٦، الفقرة   E/CN./4/2005/55(صندوق  الأداء  
حللقات الدراسية، مبا يتيح للعاملني يف جمال الصحة، واألخصائيني االجتماعيني، واحملـامني         وا

وغريهم من مقدمي اخلدمات تبادل اخلربات ووضع استراتيجيات جديدة لتلبية احتياجـات            
 من أجـل    ةمنظم ١٥ل  دوالر   ٢٧٦ ١٠٠وأوصى اجمللس بتخصيص مبلغ     . ضحايا التعذيب 

  .٢٠١٠ يف عام  بلدا١٣ً يبية يفتنظيم دورات تدر
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  الثانيـة  وستتاح معلومات أخرى عن أنشطة الصندوق، يف أعقـاب الـدورة            - ١٢
، مبا يف ذلك    ٢٠١٠فرباير  /شباط ٣ إىل   ١الفترة من   الثالثني للمجلس املزمع عقدها يف      و

، الـسياساتية قـرارات   المعلومات مفصلة عن أمور منها توزيع املنح حسب املناطق، و         
لس مع الدول األعضاء ومع العناصر الفاعلة املختصة يف جمال مـساعدة             اجمل تواجتماعا

  .ضحايا التعذيب

  ٢٠١١الوضع املايل للصندوق واالحتياجات املقدرة لعام    -ثالثاً   
، زاد اجمللس بصفة تدرجيية املبلغ املقدم يف شكل منح ملـشاريع يف             ٢٠٠٦منذ عام     -١٣

-٢٠٠٦لك ألن اإليرادات املستخدمة خالل الفترة       وقد أمكن القيام بذ   . مجيع أرجاء العامل  
.  من سنوات سـابقة    املُرّحلةمشلت كالً من التربعات السنوية واملبالغ غري املخصصة          ٢٠١٠

وتكثيف ، مبا يف ذلك تغيري الدورة، حتسني كفاءة إدارة الصندوق  ومت تأمني هذه املبالغ بفضل      
وقرر اجمللس اسـتخدام    . بالغاإلتطلبات   م وتشديد اجلهات احلاصلة على منح،      الرقابة على 

  . لزيادة مستوى متويل املشاريع، وال سيما يف املناطق ذات األولويةلةّحاملُراملبالغ 
ويف الدورة احلادية والثالثني، أجرى اجمللس دراسة متأنية للوضع املايل للـصندوق              -١٤

 ٣وجه عجـزاً قـدره      ، يتوقع اجمللس أن ي    ٢٠١١وفيما خيص عام    . األخريةخالل السنوات   
وإذا بقيـت   . ملنح باملـستويات الراهنـة    ا أريد له أن يواصل تلبية طلبات        إنماليني دوالر   

 ختفـيض    على مستواها الراهن فقد ُيضطر اجمللس كحل أخري إىل         ٢٠١١املسامهات يف عام    
  . يف املائة٢٠  بنسبة٢٠١١املنح املقرر تقدميها اعتباراً من عام 

 ٢٠١١، ُيتوقع أن تطلب املنظمات لعـام        ٢٠١٠بات الواردة لعام    وبناًء على الطل    -١٥
  . مليون دوالر١٩ حنو

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

Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, account CH" .كن دفع التربعات إمـا  ومي
 the United Nations  بـدوالرات الواليـات املتحـدة، إىل   )أ: (عن طريق التحويل املصريف

Geneva General Fund, 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) ؛ أو
ــاليورو، إىل  )ب(  ,the United Nations Office at Geneva, account No. 23961901ب

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 
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 the United Nations Office at Geneva, accountباجلنيه 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 السويسري، إىل) د(؛ أو the 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) ؛
 Trésorerie, Nations ويوجَّه إىل "األمم املتحدة"بواسطة شيك مصريف يسدد حلساب ) ه(أو 

Unies, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland . ويرجى من اجلهات املاحنة
بإيـداع املبلـغ   إبالغ أمانة الصندوق ووحدة تعبئة املوارد التابعة ملفوضية حقوق اإلنـسان   

لتيسري املتابعة الفعالة إلجـراء     ) سن إرسال نسخة من أمر التحويل املصريف أو الشيك        يستح(
  .التسجيل الرمسي وإعداد تقارير األمني العام

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
يرجى من اجلهـات     اجلمعية العامة وجملس أمناء الصندوق،       لنداءات وفقاً  -١٧

لمجلـس   والـثالثني ل   الثالثةدورة  ال قبل انعقاد    تقدمي تربعاهتا إىل الصندوق   املاحنة  
له أخذها يف احلـسبان يف        يتسىن ، حىت )٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢- ١٨(

  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
اجلمعية العامـة   كل من    ، حث ٢٠١١ونظراً للوضع املايل الصعب املتوقع لعام         -١٨

، بغيـة   إىل الصندوق، قدر اإلمكـان    ا  واجمللس اجلهات املاحنة املنتظمة على زيادة تربعاهت      
 أسرهمأفراد   االحتياجات املتزايدة لضحايا التعذيب و     لتلبيةتزويد اجمللس باملوارد الالزمة     

  .يف مجيع أرجاء العامل
، على القيام بالتربع  اجمللس بشدة احلكومات اليت مل تتربع بعد للصندوق          ويشجع  -١٩
  .٢٠١٠سبتمرب /حبذ أن يكون ذلك قبل أيلولوُي

        


