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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة السادسةالدورة 

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني

الصندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة              
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            

  املهينة الالإنسانية أو

  *مذكرة من األمني العام    

  موجز    
يتضمن هذا التقرير معلومات عن وضع الـصندوق اخلـاص املنـشأ مبوجـب                

الختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة           الربوتوكول ا 
  .الالإنسانية أو املهينة القاسية أو

  
  

__________ 

  . تقدمي هذا التقريرتأخر  *  
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  مقدمة   -أوالً   

  تقدمي التقرير  -ألف   
، ٦٤/١٥٣ للترتيبات اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارهـا     أُعدت هذه املذكرة وفقاً     -١

لصندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكـول االختيـاري        الذي تشجع فيه على التربع إىل ا      
املهينة  التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً            )الربوتوكول االختياري (
  . عن عمليات الصندوق اخلاص

  والية الصندوق اخلاص   -باء   
 من الربوتوكول االختياري للمساعدة على      ٢٦ باملادة   أنشئ الصندوق اخلاص عمالً     -٢

نع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       ملمتويل تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية        
 إثر قيامها بزيارة لدولة     )نع التعذيب ملاللجنة الفرعية   (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

طرف يف الربوتوكول االختياري وكذلك متويل الربامج التثقيفية اليت تضطلع هبـا اآلليـات              
  . الوطنية ملنع التعذيب

ويتلقى الصندوق اخلاص تربعات من احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              -٣
  . واملنظمات غري احلكومية ومن كيانات أخرى خاصة أو عامة

  إدارة الصندوق اخلاص   -م جي  
 للنظـام   تتوىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إدارة الصندوق اخلاص وفقـاً            -٤

وستقدم املعلومات، على حنو ما طلبت اجلمعية العامـة،         . املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة    
  . لدى تكبد أي نفقات

  الوضع املايل للصندوق اخلاص  -ثانياً   
، وردت إىل الصندوق اخلاص املنشأ مبوجب       ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٣١حىت    -٥

 دوالر من اجلمهوريـة التـشيكية،       ٢٠ ٢٧١,٥٢: الربوتوكول االختياري التربعات التالية   
ويـبني اجلـدول أدنـاه      .  دوالر من إسبانيا   ٨٢ ٢٦٦,٣٠من ملديف، و  دوالر   ٥ ٠٠٠و

  . التربعات الواردة
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  ٢٠١٠-٢٠٠٨فترة التربعات الواردة يف ال    

  اجلهات املاحنة
  املبلغ

  تاريخ االستالم   )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ١٠ ٠٠٠  اجلمهورية التشيكية 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣٠  ١٠ ٢٧١,٥٢  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧  ٥ ٠٠٠,٠٠  ملديف
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦  ٢٥ ٩٠٦,٧٤  إسبانيا
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠  ٢٩ ٥٨٥ ٨٠  إسبانيا
        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٩  ٢٦ ٧٣٣,٧٦  إسبانيا

  كيفية دفع التربعات  - ثالثاً  
 Payee: Special: "لصندوق مشفوعة بالعبـارة التاليـة  إىل اينبغي أن ترسل التربعات   -٦

Fund Established by the Optional Protocol to the Convention against Torture, account 

CH“.        بـدوالرات الواليـات املتحـدة     ) أ: (وميكن الدفع بتحويل مصريف حـسبما يلـي               
 UNOG General Fund, account no. 485001802, J.P. Morgan Chase Bank, 270 Park  ل

Avenue, 43rd floor, New York, NY 10017, United States of America (Swift code: CHAS 

US 33; ABA code: 021000021) لبــاليورو ) ب(؛  UN Office at Geneva, account no. 

6161600934, J.P. Morgan Chase AG, Grueneburgweg 2 - 60322 Frankfurt am Main, 

Germany (Swift code: CHAS DE FX, bank number: (BLZ) 50110800, IBAN: DE78 5011 

 ,UN Office at Geneva, account no. 23961903  لسترليين باجلنيه اإل )ج (؛(34 6009 6161 0800

J.P. Morgan Chase Bank, 25 London Wall, London EC2Y 5AJ, United Kingdom (Swift 

code: CHAS GB 2L, Bank number: 609242, IBAN: GB68 CHAS 6092 4223 9619 03)؛ 
 UN Geneva General Fund, account no. 240-C0590160.0, UBS  لبالفرنك السويـسري  ) د(

AG, rue du Rhône 8, case postale 2600, CH-1211 Geneva 2, Switzerland (Swift code: 

UBSW CH ZH 80A; bank number: 240; IBAN: CH92 0024 0240 CO59 0160 0)؛ 
 UN Geneva General Fund, account no. 240-C0590160.1, UBS  لت األخـرى  بالعمال )ه(

AG, rue du Rhône 8, case postale 2600, CH-1211 Geneva 2, Switzerland (Swift code: 

UBSW CH ZH 80A; bank number: 240; IBAN: CH65 0024 0240 CO59 0160 1)بشيك   أو
 ,Trésorerie, Nations Unies, Palais des Nations يرسـل إىل  "untied nations"  لواجب الدفع 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland.  
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وُيطلب إىل اجلهات املاحنة أن تبلغ قسم العالقات مع املاحنني والعالقات اخلارجيـة               -٧
وذلك بعدة طرق من بينها موافاته بنسخة مـن         (مبفوضية حقوق اإلنسان عند دفع أي تربع        

مبا ييسر متابعة إجراءات التسجيل الرمسية على حنو فعال         ) حويل املصريف أو من الشيك    أمر الت 
  . وإعداد تقارير األمني العام

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
حيث األمني العام بشدة احلكومات على اإلسهام يف الصندوق اخلاص، لتزويـده              -٨
  . يلزم من موارد ألداء واليته مبا

        


