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 الدورة التاسعة والستون
  *(أ) من جدول األعمال املؤقت ٦٩البند 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها: 
        تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان 

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب      
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
ــا      ــر وفق ــدَّم هــذا التقري ــة  ُيق ــة العام ــراري اجلمعي . ويعــرض ٦٨/١٥٦ و ٣٦/١٥١لق

التوصيات الـيت اعتمـدها جملـس أمنـاء صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لضـحايا التعـذيب يف           
  دورته التاسعة والثالثني.

  
  
  
  

 
  

  *  A/69/150. 
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  مقدمة   -  أوال  
  تقدمي التقرير    - ألف  

  
، الـذي  ٣٦/١٥١أُِعد هذا التقرير وفقا للترتيبات اليت أقرهتا اجلمعية العامـة يف قرارهـا     - ١

أنشأت مبوجبـه صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لضـحايا التعـذيب. وهـو يعـرض التوصـيات           
يت اعتمــدها جملــس أمنــاء الصــندوق يف دورتــه التاســعة والــثالثني، الــيت ُعقــدت يف جنيــف يف الــ

. وقد أقرت مفوضة األمم املتحـدة السـامية حلقـوق    ٢٠١٤آذار/مارس  ١٤إىل  ١٠الفترة من 
. ويــأيت هــذا ٢٠١٤آذار/مــارس  ٢٨اإلنســان توصــيات اجمللــس، نيابــة عــن األمــني العــام، يف   

يــر املتعلــق بأنشــطة الصــندوق الــذي قُــدم إىل جملــس حقــوق اإلنســان يف    التقريــر مكمــال للتقر
  ). A/HRC/25/25دورته اخلامسة والعشرين (

  
  والية الصندوق    - باء  

يتلقى الصندوق تربعات من احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة، واألفـراد. ويقـوم،      - ٢
ئـه، بتقـدمي مـنح إىل قنـواِت املسـاعدة      وفقا للوالية املنوطة به واملمارسة اليت أرسـاها جملـس أمنا  

تقـدم مشـاريع تشـمل املسـاعدة الطبيـة والنفسـية واالجتماعيـة واملاليـة والقانونيـة           الـيت القائمة، 
حايا التعـذيب وأفـراد أسـرهم، مبـا فيهـا      لضـ واإلنسانية وغريهـا مـن أشـكال املسـاعدة املباشـرة      

لضــحايا، واملستشــفيات العامــة   املنظمــات غــري احلكوميــة ورابطــات الضــحايا وأفــراد أســر ا      
واخلاصــــة، ومراكــــز املســــاعدة القانونيــــة، ومكاتــــب احملامــــاة املعنيــــة باملصــــلحة العامــــة         

  احملامني.    وفرادى
  

    إدارة الصندوق وجملس األمناء  - جيم  
يتوىل األمني العام إدارة الصندوق من خالل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان        - ٣

يضــم مخسـة أعضــاء يعملــون بصــفتهم الشخصـية ويعيِّنــهم األمــني العــام    ومبشـورة جملــس أمنــاء 
موليــاً االعتبــار الواجــب للتوزيــع اجلغــرايف العــادل وبالتشــاور مــع حكومــاهتم. ويتكــون اجمللــس 
حاليا من ماريا كريستينا دي ميندونكا (الربتغـال)، ومـراد الشـاذيل (مصـر)، وأناستاسـيا بينتـو       

ــار (بول  ــد)، وأدم بودن ــدا). ويف (اهلن ــه  ١٠ن ــام غــايب أوري   ٢٠١٤متوز/يولي ، عــني األمــني الع
أغــيالر (بــريو) لفتــرة عضــوية مــدهتا ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، لتحــل حمــل     

  مرسيدس دورييت (األرجنتني) بعد استقالتها.  
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    إدارة املنح  -  ثانيا  
    معايري املقبولية  - ألف  

ملشــاريع يف املبـادئ التوجيهيــة لصـندوق ضــحايا التعــذيب،   تـرد املعــايري املتبعـة لقبــول ا    - ٤
ــادئ         ــب املب ــاء. وتتطل ــس األمن ــثالثني جملل ــدورة التاســعة وال ــيت ُنقِّحــت بصــورة شــاملة يف ال ال
ــة       ــة، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكومي ــاٌت غــري حكومي ــة أن ُتقــدم املشــروع كيان التوجيهي

شــفيات اخلاصــة والعامــة، ومراكــز املســاعدة ورابطــات الضــحايا وأفــراد أســر الضــحايا، واملست
القانونية، ومكاتب احملاماة املعنية باملصلحة العامة وفرادى احملـامني. ويـتعني أن تكـون اجلهـات     
املستفيدة ضحايا مباشرين للتعذيب أو أفراد األسرة املباشرين. وتعطى األولوية للمشـاريع الـيت   

أن تتضـــمن مســـاعدات طبيـــة أو نفســـية، تـــزود ضـــحايا التعـــذيب مبســـاعدة مباشـــرة، ميكـــن 
مساعدة يف إعادة اإلدماج االجتماعي أو املايل مـن خـالل تـوفري التـدريب املهـين للضـحايا،        أو

أو ُمختلــف أشــكال املســاعدة القانونيــة الــيت ُتقــدَّم إىل الضــحايا أو أفــراد أســرهم، مبــا يف ذلــك 
هنـاً بـاملوارد املتاحـة، جيـوز للصـندوق      . ورلجـوء املساعدة يف التماس اجلرب أو التقدم بطلبـات ال 

متويل مشـاريع لتنظـيم بـرامج تدريبيـة أو حلقـات دراسـية أو مـؤمترات تتـيح لالختصاصـيني يف          
ــادل أفضــل املمارســات         ــدمي اخلــدمات الفرصــة لتب ــة الصــحية أو غريهــم مــن مق جمــال الرعاي

ي علــى إجــراء والتــدرب عليهــا. وال ُتقبــل طلبــات احلصــول علــى مــنح للمشــاريع الــيت تنطــو   
  التحقيقات أو البحوث أو الدراسات أو إصدار املنشورات أو القيام بأنشطة مشاهبة.  

للمشـــاريع املعروضـــة يف الفتـــرة مـــا بـــني  املســـاعدة الطارئـــةويقـــدم الصـــندوق أيضـــا   - ٥
الدورات. وُيدرس هذا النوع من الطلبات وفقـا إلجـراءات حمـددة مبينـة يف املبـادئ التوجيهيـة       

شـاريع  امل اليت تتوافر يف األساسية نفس العناصر مشاريع الطوارئوجيب أن تتضمن  للصندوق.
  العادية (أي املساعدة املباشرة لضحايا التعذيب وأسرهم، وقنواُت املساعدة غري احلكومية).  

  
    رصد املنح وتقييمها  -باء   

الصــندوق، وفقــا للممارســة املتبعــة يف الصــندوق، يقــوم بانتظــام موظفــون مــن أمانــة      - ٦
وأعضــاء مــن اجمللــس، وعناصــر مــن الوجــود امليــداين ملفوضــية حقــوق اإلنســان بزيــارات تقيــيم 
ورصد للمنظمات اليت ميوهلا الصندوق. وجترى أيضـا زيـارات للتمحـيص األويل هبـدف تقيـيم      

حـىت وقـت كتابـة     ٢٠١٤كـانون الثاين/ينـاير    ١مقترحات املشـاريع اجلديـدة. ويف الفتـرة مـن     
ــارة حــوايل  هــذا التقر ــا، ،واألردن ،مشــروعا يف األرجنــتني ٦٢يــر، متــت زي  وإســبانيا، وأرميني

 ،وشــــيلي ورومانيــــا، وتــــونس، واهلرســــك، والبوســــنة وبــــاراغواي، وأيرلنــــدا، وأوكرانيــــا،
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 لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  واملكسيك، ومصر، ومايل، ولبنان، وكرواتيا، وغينيا، وغواتيماال،
  .  األمريكية املتحدة والواليات واهلند، ونيبال، وميامنار، لية،الشما وأيرلندا العظمى

ويف الفترة املشـمولة بـالتقرير، واصـلت األمانـة املشـتركة لصـناديق األنشـطة اإلنسـانية           - ٧
(املسؤولة عن إدارة هـذا الصـندوق، وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات مـن أجـل          

ندوق اخلــاص املنشــأ مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري مكافحــة أشــكال الــرق املعاصــرة، والصــ
التفاقيــة مناهضــة التعـــذيب وغــريه مـــن ضــروب املعاملــة أو العقوبـــة القاســية أو الالإنســـانية       

زيــادة الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة وتقاســم أفضــل    هبــدفاملهينــة) مواءمــةَ أســاليب العمــل   أو
هود اليت أدت إىل توثيق التنسـيق مـع   املمارسات. والحظ جملس األمناء، مع االرتياح، هذه اجل

حقــوق اإلنســان وعناصــر وجودهــا امليــداين، فضــال عــن الشــركاء  ملفوضــية املكاتــب اجلغرافيــة 
  اآلخرين كمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنسقني املقيمني.  

  
    الوضع املايل للصندوق  -  ثالثا  

لتربعـــات الســـنوية املقدمـــة ضـــت ا، اخنف٢٠١١إىل عـــام  ٢٠٠٨يف الفتـــرة مـــن عـــام   - ٨
ماليــني دوالر  ٧,٩ماليــني دوالر)، لتصــل إىل  ٣,٦يف املائــة (أي مببلــغ  ٣٠بنســبة  للصــندوق

الصـندوق جيـد    وإن كان، ٢٠١٣. ويبدو أن هذا االجتاه السليب قد توقف عام ٢٠١١يف عام 
 فيهـا  الطلبـات، مبـا  نه من تلبية مجيع صعوبة يف الرجوع إىل مستوى متويل مرض، أي متويل ميكّ

  تلك اليت تقدَّم يف سياق حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية.  
ــرة        - ٩ ــة الصــندوق جهــودا بالتنســيق مــع دائ ــذلت أمان ــاء، ب وعمــال مبشــورة جملــس األمن

االتصــال اخلــارجي مبفوضــية حقــوق اإلنســان مــن أجــل إبــراز صــورة الصــندوق ونقــل ونشــر    
ــيت     ــار امللموســة ال ــات عــن اآلث ــانون      معلوم ــذ ك ــع. ومن ــى أرض الواق ــه عل ــها أعمال تســفر عن

، اسُتحِدث عـدد مـن األدوات السـمعية والبصـرية، مبـا يف ذلـك منشـورات        ٢٠١٤الثاين/يناير 
إعالمية جبميع لغات العمل يف الصندوق وصفحة شبكية خمصصـة تقـدم قصصـا لضـحايا أعيـد      

املقدمــة إىل  ة الطارئــةاملسـاعد تأهيلـهم بــدعم مــن الصـندوق وتشــمل شــريط فيـديو قصــري عــن    
ضــــحايا التعــــذيب مــــن اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية الــــذين يلتمســــون اللجــــوء يف لبنــــان 

(http://donatenow.ohchr.org/torture)  التـربع  ”. وتتضمن الصفحة أيضا زرا ميكن عن طريقـه
م معلوماٌت منتظمـةٌ عـن احلالـة املاليـة للصـندوق واحتياجاتـه إىل       ). وتقدDonate Nowَّ( “اآلن

الــدول األعضــاء، منــها املعلومــات الــيت قُــدمت خــالل إحاطــة نظمهــا مــدير شــعبة معاهــدات     
. وقـدم أعضـاء اجمللـس أيضـا إحاطـات منتظمـة بشـأن        ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢حقوق اإلنسان يف 

  صعيد الثنائي أو يف اجتماعات أوسع نطاقا.  الصندوق إىل وفود الدول األعضاء، سواء على ال
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  اليت مت تلقيها التربعات والتعهدات     
يــبني اجلــدول الــوارد أدنــاه التربعــات والتعهــدات الــيت مت تلقيهــا منــذ صــدور التقريــر      - ١٠

. وسـتمكن  )A/68/282(السابق املقدم من األمني العام إىل اجلمعية العامة عن أنشطة الصندوق 
اجمللَس من تقدمي توصيات بشأن املـنح الـيت    ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١التربعات الواردة منذ 
دورتـه   يف، ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١سُتصَرف للفتـرة مـن   

ــن       ــرة مــ ــف يف الفتــ ــدها يف جنيــ ــرر عقــ ــني، املقــ ــبتمرب إىل أيلول ٢٩األربعــ ــرين  ٤/ســ تشــ
نـداء األمـم    مـا ورد يف حسب  . وينبغي التذكري بأن الصندوق سيحتاج،٢٠١٤األول/أكتوبر 

ماليـني دوالر   ٨,٢إىل أن جيمـع مـا ال يقـل عـن      ،٢٠١٤املتحدة املتعلق حبقوق اإلنسان لعـام  
  .  ٢٠١٥من أجل تقدمي توصيات بشأن املنح لعام  ٢٠١٤يف عام 

  
متـوز/   ١إىل  ٢٠١٣متوز/يوليـه   ١٣يف الفتـرة مـن    اليت مت تلقيهـا ات التربعات والتعهد    

   ٢٠١٤يوليه 
  

  اجلهة املاحنة
املبلــــغ (بــــدوالرات الواليــــات

  تاريخ االستالم  املتحدة)

    التربعات
    لدولا

    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٦ ٩٨٣ ١٢  أندورا  
    ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٥ ٧٥٥ ١٣  أندورا 
    ٢٠١٤يسان/أبريل ن ١٥ ٠٠٠ ١٠  شيلي 

    ٢٠١٣األول/ديسمرب   كانون ٥ ٣٥٥ ٥٤٥  الدامنرك 
    ٢٠١٤متوز/يوليه  ٩ ٠٠٠ ١٠  مصر 
    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧ ٨٦٠ ٣٧٠  فنلندا 
    ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٧ ١٩٥ ٥٤٧  أملانيا 

    ٢٠١٤آذار/مارس  ١٤ ٩١٦ الكرسي الرسويل
   ٢٠١٣األول/أكتوبر   تشرين ٢٩ ٠٠٠ ٢٥  اهلند 

    ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤ ٩١٨ ١١٦  رلندا أي
    ٢٠١٤شباط/فرباير  ١٨ ٠٠٠ ١٠  الكويت 
   ٢٠١٣األول/أكتوبر   تشرين ٢٣ ٠٠٠ ٢  املغرب 
    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧ ٤٦٦ ١٣٣  النرويج 

    ٢٠١٤أيار/مايو  ٣٠  ٠٠٠ ١٠  تركيا 
    ٢٠١٤أيار/مايو  ٦ ٠٠٠ ١٠ اإلمارات العربية املتحدة
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  اجلهة املاحنة
املبلــــغ (بــــدوالرات الواليــــات

  تاريخ االستالم  املتحدة)

    ٢٠١٣األول/ديسمرب   كانون ٤ ٠٠٠ ٦٩٤ ٥ الواليات املتحدة األمريكية
   ٧١٠ ٤٨٥ ٧ اجملموع الفرعي  

    اجلهات املاحنة اخلاصة والعامة
    ٢٠١٤آذار/مارس  ١١ ٠٨٠ ٤ الفرع اهلولندي للجنة احلقوقيني الدولية

   ٢٠١٣األول/أكتوبر   تشرين ١٤ ١٣٥  فرد  
    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٦ ٠١٠ ١ سفراء االحتاد األورويب

   ٢٢٥ ٥  اجملموع الفرعي  
   ٩٣٥ ٤٩٠ ٧  جمموع التربعات  

     التعهدات  
    ٢٠١٣الثاين/نوفمرب   تشرين ١١ ٠٠٠ ٥  اجلزائر  
    ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣٠ ٨٠٤ ٢٠٣  أملانيا  
  ٨٠٤ ٢٠٨  جمموع التعهدات  

    
  ء الدورة التاسعة والثالثون جمللس األمنا -  رابعا  

ــن        - ١١ ــرة م ــس يف الفت ــون للمجل ــعة والثالث ــدورة التاس ــدت ال ــارس  ١٠إىل  ٤ُعق آذار/م
، وركزت أساسا على قضايا السياسة العامة. ويف أعقاب املناقشات اليت جرت خـالل  ٢٠١٤

الدورة السابعة والثالثني، أوصـى اجمللـس بزيـادة الوضـوح يف حمـاور تركيـز الصـندوق ومعـايري         
، وافقت املفوضـة السـامية، بالنيابـة عـن     ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨يعمل هبا. ويف تقدمي املنح اليت 

  األمني العام، على مجيع التوصيات املقدمة يف هذا الصدد.  
واستفاد اجمللس، يف حتديد األهـداف اجلديـدة، مـن العـرض اإلحصـائي الشـامل الـذي          - ١٢

ولـوحظ أنـه يف الفتـرة مـن عـام      قدمته األمانة بشأن تطور تقدمي الصندوق للمـنح منـذ إنشـائه.    
يف املائــة مــن حيــث   ٤٠، ازدادت حافظــة مشــاريع الصــندوق بنســبة  ٢٠١٣إىل عــام  ٢٠٠٣

 وكـان ، ٢٠١٤مشـروعا يف عـام    ٢٧٠املنح املقدمة يف السنة، لتصل إىل مسـتوى تـارخيي بلـغ    
ة، جلـأ  دوالر. غـري أنـه بـالنظر إىل تنـاقص املـوارد املتاحـ       ٢٦ ٠٠٠يف املتوسط هـو   حجم املنح

يف املائة مـن حافظـة    ٥٠، إذ يتكون ما يقرب من التجزئة الشديدة ملنحه الصندوق تدرجييا إىل
دوالر أو أقل. وعالوة على ذلـك، لـوحظ أنـه     ٢٠ ٠٠٠ قيمتهامن منح  ٢٠١٤مشاريع عام 

ملشـاريع   يف املائـة مـن املـوارد الصـافية املتاحـة للِمـنح       ١٠سـوى نسـبة    تعط، مل ٢٠١٤يف عام 
يف حني أنـه يف نفـس العـام،     مؤخرا تقدمي املساعدة املباشرة هلا، تقررارئ وللمشاريع اليت الطو

ــن     ــرب م ــا يق ــُتثمر م ــا    ٥٠اس ــوارد يف مشــاريع م ــن امل ــة م ــذ    يف املائ ــا من زال الصــندوق ميوهل
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يف  ٢٠١٤يف املائــة مــن صــايف املــوارد املتاحــة يف عــام  ٤٠عامــا أو أكثــر. وُتســتثَمر نســبة  ١١
  .  “جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى”منطقة  مشاريع يف

، إجـراء اسـتعراض   ٢٠١٥ولذلك، أوصى اجمللس بأن يبـدأ تـدرجييا، اعتبـارا مـن عـام        - ١٣
 ملقترحات املشاريع، من خالل دراسة كل حالـة علـى حـدة، علـى أسـاس تنافسـي وبنـاء علـى        

لـدعم املتواصـل الـذي يقـدَّم     واالحتياجات املوثقة، وكذلك مع مراعـاة عـدد سـنوات ا   اجلدارة 
، مــن خــالل األخــذ باألســس التنافســية  ٢٠١٧إىل املشــروع نفســه. ومــن املتوقــع حبلــول عــام  

ووضع معايري أوضح لإلطار الزمين لدعم املشاريع، أن تنخفض حافظةُ مشـاريع الصـندوق إىل   
ينبغـي  عدد مـن املشـاريع ميكـن إدارتـه، وأن يرتفـع احلجـم املتوسـط للمـنح بشـكل ملمـوس. و          

للصندوق أيضا أن يهدف تـدرجييا إىل تـوخي مزيـد مـن التـوازن يف توزيـع املشـاريع فيمـا بـني          
مناطق العامل اخلمس، وزيادة القدرة على االستجابة بسرعة الحتياجات ضـحايا التعـذيب مـن    

ألحكـام   امتثـاال أكثـر  بـذلك  املساعدة يف حاالت حقـوق اإلنسـان اجلديـدة والطارئـة، فيكـون      
. وأوصى اجمللس أيضا بأن ختصص موارد إضافية من أجـل دعـم   ٣٦/١٥١معية العامة قرار اجل

األنشطة املتعلقة ببناء قدرات مراكز إعادة التأهيـل اجلديـدة، وال سـيما يف املنـاطق األقـل منـوا.       
ــات اجلغراف     ــد األولوي ــا بتحدي ــس دوري ــيقوم اجملل ــع     وس ــو يتماشــى م ــى حن ــة واملواضــيعية، عل ي

ــذيب،         ــة بالتع ــم املتحــدة األخــرى املتعلق ــات األم ــوق اإلنســان، ووالي ــات مفوضــية حق أولوي
    بصفة أعم.وأولويات األمم املتحدة 

وأكـد اجمللــس مــن جديــد ضــرورة متســك الصــندوق بواليتــه الفريــدة العامليــة واملركِّــزة    - ١٤
ي للصـندوق أن يعمـل علـى حتقيـق تـوازن أكـرب بـني الـدعم         على الضحايا. وللقيام بذلك، ينبغ

الطويــل األجــل املقــدم إىل الضــحايا الــذين مت بالفعــل حتديــدهم وقدرتــه علــى االســتجابة حملنــة    
الضحايا يف احلاالت اجلديدة والطارئة، كما هو احلال يف مشاريع الطوارئ اليت جيـري متويلـها   

  اهلاربني من اجلمهورية العربية السورية.   دعما لضحايا التعذيب ٢٠١٢منذ أواخر عام 
وسوف يواصل اجمللس التعاون مع آليـات األمـم املتحـدة األخـرى املتعلقـة بالتعـذيب.         - ١٥

ُعقد خالل الدورة التاسـعة والـثالثني اجتمـاع مـع املقـرر اخلـاص املعـين مبسـألة          ،لذلك وحتقيقا
. وعـالوة علـى   أو الالإنسـانية أو املهينـة   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية التعذيب 

جلنـة مناهضـة التعـذيب، حضـر أحـد أعضـاء اجمللـس         رئـيس ذلك، وعقب تبـادل للرسـائل مـع    
، من أجـل تبـادل املعلومـات    ٢٠١٤أيار/مايو  ١٤الدورة الثانية واخلمسني للجنة، املعقودة يف 

جنـة مـع اجمللـس خـالل دورتـه      وتعزيز أوجه التآزر. ويف املقابل، ينتظر أن جيتمـع عضـو مـن الل   
  .  ٢٠١٤األربعني اليت سُتعقَد يف أيلول/سبتمرب 
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  يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب    -  خامسا  
، االحتفـال بـاليوم الـدويل ملسـاندة ضـحايا التعـذيب       ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٦، يف مت  - ١٦

). ويف ذلـك  http://donatenow.ohchr.org/tortureبإطالق صفحة شبكية خمصصة هلذا الغرض (
واملفوضة السامية، وبيان مشترك عـن جلنـة مناهضـة     اليوم، صدر بيان عن كل من األمني العام

ــذيب، و ــن ضــروب     التع ــريه م ــذيب وغ ــع التع ــة ملن ــة الفرعي ــة القاســية    اللجن ــة أو العقوب املعامل
ب، وجملـس أمنـاء صـندوق ضـحايا     ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذي الالإنسانية أو املهينة أو

ــأن حــق ضــحايا التعــذيب يف ســبل        ــه ب ــان الــذي أدىل ب ــر األمــني العــام يف البي التعــذيب. وذكَّ
االنتصاف الفعال، مبا يف ذلك إعادة التأهيل، مل جير إعماله بعد، وال سيما يف سـياق الرتاعـات   

اة عمليـة لألمـم املتحـدة    املسلحة واألزمـات اإلنسـانية الواسـعة النطـاق. وقـال إن الصـندوق أد      
لتقــدمي املســاعدة الفوريــة إىل ضــحايا التعــذيب وأســرهم، وينبغــي أن تدعمــه الــدول واجلهــات  
املاحنة اخلاصة. أما املفوضة السامية، فقد استنكرت وجود مئات اآلالف مـن ضـحايا التعـذيب    

صــديق ينتظــرون جــرب الضــرر يف كــل قــارة مــن قــارات العــامل. وقالــت إنــه علــى الــرغم مــن ت    
دولة على اتفاقية مناهضة التعذيب، فـإن العديـد مـن البلـدان يغـض الطـرف عـن أعمـال          ١٥٥

التعــذيب؛ بــل إن التــزام الــدول بضــمان إنصــاف ضــحايا التعــذيب وســوء املعاملــة وتعويضــهم  
ــهجي يف مجيــع أحنــاء العــامل.            ــل بالتجاهــل علــى حنــو من بصــورة كاملــة وفعالــة ال يــزال يقاب

دة التأهيـل غالبـا مـا يقـع علـى كاهـل املنظمـاُت غـري احلكوميـة، الـيت           وأوضحت أن عـبَء إعـا  
  يتلقى العديد منها التمويل من الصندوق.  

  
  كيفية تقدمي التربعات إىل الصندوق    -  دساسا  

ميكن للحكومات واملنظمات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن كيانـات القطـاع اخلـاص أو          - ١٧
يــد مــن املعلومــات عــن طريقــة التــربع وتفاصــيل  العــام التــربع للصــندوق. وللحصــول علــى مز 

ــة صــندوق األمــم املتحــدة        إضــافية عــن الصــندوق، ُيطلــب إىل اجلهــات املاحنــة االتصــال بأمان
 secretariat of the United Nations Voluntaryللتربعات لضحايا التعذيب، على العنوان التـايل: 

Fund for Victims of Torture, Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights, United Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland  الربيـد   ؛ أو عـن طريـق
  . 9017 917 22 41؛ أو الفاكس:9624 917 22 41؛ أو اهلاتف: unvfvt@ohchr.orgاإللكتروين 

وميكــــــن أيضــــــا تقــــــدمي التربعــــــات عــــــرب شــــــبكة اإلنترنــــــت علــــــى املوقــــــع           - ١٨
http://donatenow.ohchr.org/torture    وباإلمكان االطالع على معلومات عـن الصـندوق علـى .

  . www.ohchr.org/torturefundاملوقع الشبكي 
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  االستنتاجات والتوصيات    -  سابعا  
، أداة ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢٦يشــكل الصــندوق، حســب مــا قالــه األمــني العــام يف    - ١٩

لتقدمي املسـاعدة الفوريـة إىل ضـحايا التعـذيب وأسـرهم. وهـو        عملية تستخدمها األمم املتحدة
جزء ال يتجزأ من أعمال األمـم املتحـدة الراميـة إىل مناهضـة التعـذيب، والـيت تسـعى إىل تـوفري         
ســبل االنتصــاف، مبــا يف ذلــك إعــادة التأهيــل، ملئــات اآلالف مــن ضــحايا التعــذيب يف مجيــع     

  مناطق العامل.  
ل، سيســعى الصــندوق إىل حتقيــق تــوازن أكثــر عــدال يف حافظــة  ويف مــا خيــص املســتقب  - ٢٠

مشــاريعه لكــي يكــون قــادرا بصــورة أفضــل علــى أن يلــيب احتياجــات أكــرب عــدد مــن ضــحايا   
التعذيب من املساعدة يف مجيع منـاطق العـامل. وقـد مت تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة للصـندوق مـن         

  أجل حتقيق هذا الغرض.  
مليـون   ١٢إىل أن الصندوق سيحتاج إىل احلصول علـى مبلـغ    وتشري تقديرات اجمللس  - ٢١

ســاعدة الــيت مــا انفكــت تتزايــد،  دوالر ســنويا مــن أجــل االســتجابة بشــكل كــاف لطلبــات امل 
القائمـة يف الوقـت احلاضـر علـى نطـاق       رتاعـات النسـان و اإلمواجهة أزمة حقـوق  سيما يف  وال

)، يف Donate Now( وقــــد أطِلقــــت صــــفحة شــــبكية خاصــــة بـــــالتربع الفــــوري       .واســــع
  ). http://donatenow.ohchr.org/torture( ٢٠١٤حزيران/يونيه   ٢٦
ويشدد اجمللس على أن التربع هلـذا الصـندوق ترمجـة ملموسـة اللتـزام الـدول بالقضـاء          - ٢٢

  منها.   ١٤على التعذيب، متشيا مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وال سيما املادة 
  


