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  مجلس حقوق اإلنسان

  الدورة الثامنة والعشرون
  من جدول األعمال 2البند 

التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
  ين العاماإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألم

  صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب    

  مذكرة من األمين العام    

 موجز
تعرض هذه املـذكرة، الـيت ُتكمـل تقريـر األمـني العـام عـن أنشـطة صـندوق األمـم املتحـدة  

، (A/69/296)للتربعــات لضــحايا التعــذيب املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا التاســعة والســتني 
ات عــن أنشــطة الصــندوق، وتبــني، علــى وجــه اخلصــوص، التوصــيات الــيت اعتمــدها جملــس معلومــ

  أمناء الصندوق يف دورته األربعني.
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  مقدمة  -أوالً   
  تقديم التقرير  -ألف  

، وهــي تكمــل تقريــر األمــني 68/156أُعــدت هــذه املــذكرة عمــًال بقــرار اجلمعيــة العامــة   -1
م إىل اجلمعيــــــة العامــــــة يف دورــــــا التاســــــعة والســــــتني العــــــام املتعلــــــق بأنشــــــطة الصــــــندوق واملقــــــد

(A/69/296) وهي تعرض ما استجد من معلومات عن أنشطة صندوق األمم املتحـدة للتربعـات .
لضـــحايا التعـــذيب (الصـــندوق)، وال ســـيما التوصـــيات الـــيت اعتمـــدها جملـــس أمنـــاء الصـــندوق يف 

 تشـــرين األول/ 3أيلول/ســـبتمرب إىل  29دورتـــه األربعـــني، الـــيت ُعقـــدت يف جنيـــف يف الفـــرتة مـــن 
  .2014أكتوبر 

  والية الصندوق  -باء  

يتلقــى الصــندوق تربعــات مــن حكومــات ومنظمــات غــري حكوميــة وأفــراد. ووفقــاً لواليــة   -2
وللممارســــات الــــيت أرســــاها جملــــس أمنــــاء  36/151الصــــندوق املبينــــة يف قــــرار اجلمعيــــة العامــــة 

نحـــاً إىل قنـــوات املســـاعدة املكرســـة الـــيت تعـــرض ، يقـــدم الصـــندوق م1982الصـــندوق منـــذ عـــام 
مشاريع تتعلق بتقدمي املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية واملالية والقانونية واإلنسانية أو غريها 
مــــن أشــــكال املســــاعدة املقدمــــة إىل ضــــحايا التعــــذيب وأفــــراد أســــرهم. وتشــــمل تلــــك القنــــوات 

م، واملستشــــفيات اخلاصــــة والعامــــة، فــــراد أســــرهاملنظمــــات غــــري احلكوميــــة، ورابطــــات الضــــحايا وأ
  ومراكز املساعدة القانونية، ومكاتب احملاماة املدافعة عن الصاحل العام، وُفرادى احملامني.

  إدارة الصندوق وتشكيل مجلس األمناء  -جيم  

يتــوىل األمــني العــام إدارة الصــندوق مــن خــالل مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق   -3
شـــورة جملـــس األمنـــاء الـــذي يتـــألف مـــن مخســـة أعضـــاء يعملـــون بصـــفتهم الشخصـــية اإلنســـان ومب

ويعيــــنهم األمــــني العــــام، ُموليــــاً االعتبــــار الواجــــب ملبــــدأ التوزيــــع اجلغــــرايف العــــادل، وبالتشــــاور مــــع 
حكومــام. ويتشــكل الــس حاليــاً مــن ماريــا كريســتينا دي منــدونكا (الربتغــال) ومــراد الشــاذيل 

، عـّني األمـني 2014متوز/يوليـه  10ا بنتـو (اهلنـد) وآدم بودنـار (بولنـدا). ويف (مصر)، وأنسـتازي
العام غايب أوريه أغيالر (بريو) لواليـة مـدا ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة ليحـل حمـل 

  مرسيديس دورييت (األرجنتني) بعد استقالتها.

  إدارة الِمنح  -ثانياً   
  معايير المقبولية  -ألف  

ملعايري املتبعة لقبول املشاريع يف املبادئ التوجيهية للصندوق، اليت نُقحـت يف الـدورة ترد ا  -4
. وتتطلــب املبــادئ التوجيهيــة أن تُقــدم املشــروع 2014التاســعة والثالثــني لــس األمنــاء يف عــام 
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قنـــاة مســـاعدة قائمـــة، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ورابطـــات الضـــحايا وأفـــراد أســـرهم، 
ومكاتـب احملامـاة املدافعـة عـن الصـاحل تشفيات اخلاصـة والعامـة، ومراكـز املسـاعدة القانونيـة، سوامل

العــام، وفــرادى احملــامني. ويتعــني أن تكــون اجلهــات املســتفيدة ضــحايا مباشــرين للتعــذيب أو أفــراد 
ب، أســرهم املباشــرين. وتُعطــى األولويــة للمشــاريع الــيت تقــدم مســاعدة مباشــرة إىل ضــحايا التعــذي

واليت ميكن أن تشمل تقدمي مساعدات طبية أو نفسية، واملساعدة يف إعادة اإلدماج االجتمـاعي 
أو املايل من خالل توفري التدريب املهين للضحايا، وخمتلف أشكال املساعدة القانونيـة الـيت تُقـدم 

لبــات جلــوء. إىل الضــحايا أو أفــراد أســرهم، مبــا يف ذلــك املســاعدة يف التمــاس اَجلــرب أو التقــدم بط
لـــدورتني كحـــد أقصـــى، متتـــد كـــل منهمـــا خلمـــس يُقـــدم الـــدعم للمشـــاريع ســـنوياً  وكقاعـــدة عامـــة،

سنوات متتالية، رهناً بتوفر املوارد وبتقييم ُمرٍض للمشروع. ورهنـاً بـاملوارد املتاحـة، جيـوز للصـندوق 
عـاملني يف جمـال الرعايـة متويل مشاريع لتنظيم برامج تدريبية أو حلقات دراسية أو مؤمترات تتيح لل

الصــحية أو غـــريهم مـــن مقـــدمي اخلـــدمات الفرصــة لتبـــادل أفضـــل املمارســـات. وال تُقَبـــل طلبـــات 
احلصـــول علــــى مــــنح للمشــــاريع الــــيت تشـــمل إجــــراء حتقيقــــات أو حبــــوث أو دراســــات أو إصــــدار 

  منشورات أو القيام بأنشطة مشاة أخرى.
ة. ويُــدرس هــذا النــوع مــن الطلبــات وفقــاً وميكــن للصــندوق أيضــاً تقــدمي مســاعدة طارئــ  -5

إلجـــراءات حمـــددة مبينـــة يف املبـــادئ التوجيهيـــة للصـــندوق. وينبغـــي أن تتضـــمن مشـــاريع الطـــوارئ 
املكونات األساسية نفسها كمكونات منتظمة (أي تقدمي املساعدة املباشرة إىل ضـحايا التعـذيب 

  وأسرهم، وقنوات املساعدة غري احلكومية).

  نح وتقييمهارصد المِ   -باء  

تـــتم زيـــارات التمحـــيص األويل للمشـــاريع بشـــكل منـــتظم قبـــل تقـــدمي املنحـــة. كمـــا ُحتـــدد   -6
مواعيد إلجراء زيارات رصد منتظمة للمشاريع اجلارية من أجل تقييم َسري تنفيذ املشاريع املمولة. 

شـايع الــيت دلـيالً داخليــاً حـول كيفيــة إجـراء زيــارات للم 2013وقـد أصـدرت األمانــة العامـة عــام 
، 2014مولــت أو الــيت ســتمول مــن أجــل تعزيــز منهجيــة التحقــق وضــمان االتســاق. ويف عـــام 

مشــــروعاً. ويف الفــــرتة املشــــمولة بــــالتقرير، أجــــرى موظفــــو أمانــــة  89جــــرت زيــــارات ملــــا جمموعــــه 
جملــس األمنــاء وزيــارة أجراهــا عضــو زيــارة بينهــا ســت زيــارات مشــرتكة مــع أعضــاء  50الصــندوق 

زيــارة أجراهــا موظفــو البعثــات امليدانيــة التابعــة للمفوضــية،  31مــن جملــس األمنــاء، وأحـد أعضــاء 
  وزيارة واحدة أجراها موظفون معنيون مبناطق جغرافية يف املفوضية.

وخــــالل الفــــرتة املشــــمولة بــــالتقرير، واصــــلت األمانــــة املشــــرتكة (املســــؤولة عــــن إدارة هــــذا   -7
ــــرق املعاصــــرة، الصــــندوق، وصــــندوق األمــــم املتحــــدة االســــتئم اين للتربعــــات اخلــــاص بأشــــكال ال

نشـــأ مبوجـــب الربوتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــريه مـــن 
ُ
والصـــندوق اخلـــاص امل

ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينـــة) مواءمـــة أســـاليب عمـــل الصـــناديق 
أمنــاء  شــارت جمــالسبــادل أفضــل املمارســات. وأالثالثــة بغيــة زيــادة الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة وت

  ودوهلا األعضاء إىل هذه اجلهود بعني الرضا. هذه الصناديق
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  الوضع المالي للصندوق  -ثالثاً   
يواصــل الصــندوق ســعيه الــدؤوب مــن أجــل حتقيــق مســتوى مــرض مــن التربعــات الســنوية   -8

نــه مـــن تلبيــة مجيـــع طلبـــات املســاعدة الـــواردة مـــن مجيــع منـــاطق  يف ذلـــك الطلبـــات  العـــامل، مبــاميك
حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية. ووفقاً للمجلـس، سـيحتاج الصـندوق إىل  املقدمة يف سياق

للتمكن من االستجابة بشكل مناسـب لألوضـاع اجلديـدة والطارئـة   مليون دوالر سنوياً  12مبلغ 
واجلمهوريـــة العربيــــة الســــورية كاألوضـــاع الســــائدة حاليـــاً يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســـطى، والعــــراق، 

  والبلدان ااورة هلا، وأوكرانيا.
حــىت وقــت كتابــة هــذه  2014ويبــني اجلــدول أدنــاه املســامهات والتعهــدات الــواردة عــام   -9

، كــان جممــوع 2015املــذكرة. وحــىت الــدورة األربعــني للمجلــس، الــيت أُوصــي خالهلــا مبِــنح لعــام 
 335 400قد بلغ  2015يت سيجري دفعها خالل عام املبلغ املتوفر لدى الصندوق للمنح ال

  دوالر. 7
  2014تشرين الثاني/نوفمبر  10كانون الثاني/يناير إلى   1التبرعات والتعهدات الواردة من     

 تاريخ االستالم املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة) اجلهة املاحنة

      الدولة

 2014آذار/مارس  27 547 196  أملانيا

 2014آب/أغسطس  7 200 535  أملانيا

 2014كانون األول/ديسمرب   2 748 150 أملانيا

  2014أيار/مايو  6 10 000 اإلمارات العربية املتحدة

 2014نيسان/أبريل  25 13 755 أندورا

 2014نيسان/أبريل  4 116 919 أيرلندا

 2014أيلول/سبتمرب  5 1 850 بريو

 2014أيار/مايو  30 10 000 تركيا

 2014أيلول/سبتمرب  30 530 129 دامنركال

 2014نيسان/أبريل  15 10 000 شيلي

 2014آذار/مارس  14 917 الكرسي الرسويل

 2014تشرين األول/أكتوبر  28 923 الكرسي الرسويل

 2014شباط/فرباير  18 10 000 الكويت

 2014تشرين الثاين/نوفمرب  17 25 907 ليختنشتاين

 2014وليه متوز/ي 9 10 000 مصر

 2014أيار/مايو  27 133 761 النرويج
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 تاريخ االستالم املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة) اجلهة املاحنة

 2014أيلول/سبتمرب  16 59 289 النمسا

 2013تشرين األول/أكتوبر  29 25 000 اهلند

 2014كانون األول/ديسمرب   9  6 350 000 الواليات املتحدة األمريكية

8 804 331 المجموع الفرعي     

    فرادى الجهات المانحة الخاصة والعامة  

 2014آذار/مارس  11 ٠٨٠ ٤ جلنة حقوقيي هولندا حلقوق اإلنسان
 

  ٠٨٠ ٤ المجموع الفرعي  
 

  ١١١ ٨٠٨ ٨ مجموع التبرعات  
 

   التعهدات  
 

 ٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١١ ٠٠٠ ٥  اجلزائر
 

 ٢٠١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ ٦٩٢ ٣٤٨ فنلندا
 

 ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٨ ٠٠٠ ٥  املكسيك
 

  ٦٩٢ ٣٥٨ ع التعهداتمجمو   
 

  الدورة األربعون لمجلس األمناء  -رابعاً   
 3أيلول/ســـبتمرب إىل  29ُعقـــدت الـــدورة األربعـــون للمجلـــس يف جنيـــف يف الفـــرتة مـــن   -10

ل وقـدم توصـيات بشـأن املـنح الـيت . ونظر الـس يف طلبـات التمويـ2014تشرين األول/أكتوبر 
  .2015كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير إىل كانون   1ُتقدم للمنظمات املستفيدة من س

وقـــد ُحســـب املبلـــغ املتـــاح لتوزيعـــه علـــى املشـــاريع بعـــد خصـــم تكـــاليف دعـــم الـــربامج،   -11
واحتياطي النقد التشغيلي، والنفقات على األنشطة غري املتصلة باملنح من جمموع مبالغ التربعـات 

  .2013 اليت ُعقدت يف تشرين األول/أكتوبر املستلمة يف أعقاب دورة الس الثامنة والثالثني
مقــرتح مشــروع تســتويف شــروط املقبوليــة وترمــي  275 هونظــر جملــس األمنــاء فيمــا جمموعــ  -12

  دوالر. 14 796 502إىل تقدمي مساعدة مباشرة إىل ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم مببلغ قدره 
بلـداً مببلــغ إمجــايل  81كثــر مــن مشـروعاً يف أ 190واسـتعرض الــس وقَبِـَل مــا جمموعــه   -13
 167دوالر. وأوصـــى الـــس، علـــى وجـــه اخلصـــوص، بصـــرف مـــا جمموعـــه  6 335 400  قـــدره

 5 670 000منحــة للمشــاريع اجلاريــة ــدف إىل تقــدمي املســاعدة املباشــرة للضــحايا مبــا جمموعــه 
ـــــــداً ـــــــدف إىل تقـــــــدمي املســـــــاعدة املباشـــــــرة للضـــــــحايا مبـــــــا جم 20دوالر؛ و  موعـــــــهمشـــــــروعاً جدي

جمموعــــه  دوالر؛ وثــــالث مــــنح ملشــــاريع التــــدريب واحللقــــات الدراســــية اجلديــــدة مبــــا 590 000
  دوالر. 75 400
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وأوصــى الــس كــذلك بتخصــيص مبلــغ إضــايف قــدره مليــون دوالر لــدعم مشــاريع بنــاء   -14
 قــدرات مراكـــز إعـــادة التأهيــل اجلديـــدة، خصوصـــاً يف املنــاطق األقـــل منـــواً، كمــا أوصـــى بـــالنظر يف

يف إطار إجرائه اخلاص يف فرتة ما بني الدورتني وبالتايل التقيـد  2015تقدمي منح عاجلة يف عام 
  .36/151مبزيد من الصرامة بقرار اجلمعية العامة 

الـــيت يتعـــني حتقيقهـــا يف الفـــرتة وبـــذلك يكـــون الـــس قـــد حـــدد مجيـــع أهدافـــه التشـــغيلية   -15
ريـــر األمـــني العـــام املقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة ، علـــى النحـــو املبـــني يف تق2017إىل  2015 مـــن

(A/69/296)،مـع مراعـاة اجلـدارة  . وقد اسُتعرضـت مجيـع مقرتحـات املشـاريع علـى أسـاس تنافسـي
املوثّقــــة، فضــــالً عــــن ســــنوات الــــدعم املتواصــــل الــــذي قدمــــه الصــــندوق إىل نفــــس واالحتياجــــات 

ارة، وزيـادة كبـرية يف متوسـط حجـم أكثـر قابليـة لـإلدع. وقد جنم عـن ذلـك حمفظـة مشـاريع املشرو 
  املِنح وتوزيعاً أكثر توازناً للمشايع بني مناطق العامل اخلمس.

وأوصــى الــس أيضــاً باالســتمرار يف إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات أوكرانيــا والشــرق   -16
  األوسط، خصوصاً اجلمهورية العربية السورية والعراق.

الـــدول األعضـــاء قـــدم خاللـــه ممـــثال  اجتماعـــاً مـــع وعقـــد الـــس خـــالل دورتـــه األربعـــني  -17
يدعمهما الصندوق مها دينابـا نـدويي مـن منظمـة فيفـر كـابرك يف السـنغال، وأمـني أمحـد  نيمنظمت

مـــن منظمـــة وجـــان لضـــحايا انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان يف العـــراق، أعمـــال املنظمتـــني يف دعـــم 
الضــحايا اهلــاربني مــن العــراق واجلمهوريــة الضــحايا اهلــاربني مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وغينيــا و 

العربيــة الســورية. وخــالل االجتمــاع، أشــادت وفــود مــن مجيــع املنــاطق بــاألثر امللمــوس للصــندوق 
على األرض وهنأت الس واألمانة على مـا حققـاه مـن زيـادة يف جمـايل الشـفافية والـدعوة خـالل 

  .2014 عام
تمــدها الــس يف دورتــه التاســعة والثالثــني، أُنِفــذ وتطبيقــاً للتوصــيات السياســاتية الــيت اع  -18

ســيما  االمتثـال اإلداري بصـرامة مــن ِقبَـل املسـتفيدين مــن املـنح خـالل الفــرتة املشـمولة بـالتقرير، ال
  فيما يتعلق بوجوب تقدمي التقارير املالية وتقارير مراجعة احلسابات يف الوقت املناسب.

ــر الــس برغبتــه يف جعــل ال  -19 صــندوق منصــة لتبــادل املعــارف واخلــربات، وأوصــى بــأن وذك
ى خالهلـــا خـــرباء تـــنظم األمانـــة حلقـــة عمـــل مواضـــيعية يف دورتـــه احلاديـــة واألربعـــني، الـــيت ســـُيدع

  لتقدمي أحباثهم وجتارم.وخمتصون خمتارون 
وكرر الـس خـالل دورتـه األربعـني أيضـاً عزمـه علـى زيـادة التعـاون مـع اآلليـات األخـرى   -20

، ت الصــلة بالتعــذيب. ومــن هــذا املنظــور، اجتمــع الــس بعضــوين مــن جلنــة مناهضــة التعــذيبذا
والصندوق  ، ملناقشة الُسُبل امللموسة لتعزيز التعاون بني اللجنةمها جيمس مودفيك وأليسيو بروين

 من االتفاقية. وُعقدت أيضـاً  14الذي أصدرته اللجنة بشأن املادة  3يف ضوء التعليق العام رقم 
مناقشات غري رمسية مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، خوان منديس.
  وشجع الس األمانة أيضاً على مواصلة جهودها يف جمايل الدعوة وإبراز الصندوق.  -21
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  كيفية التبرع للصندوق  -خامساً   
كان احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات اخلاصـة أو العامـة أن بإم  -22

تتــربع للصــندوق. وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه ال تُنســب إىل الصــندوق إال التربعــات املخصصــة علــى 
وجـه التحديــد. وللحصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات عـن الصــندوق وكيفيــة التــربع لــه، يُرجــى مــن 

 االتصـــــــال بأمانـــــــة صـــــــندوق األمـــــــم املتحـــــــدة للتربعـــــــات لضـــــــحايا التعـــــــذيب:اجلهـــــــات املاحنـــــــة 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland; e-mail: unvfvt@ohchr.org; telephone: 

+41 22 917 9624; fax: +41 22 917 9017.  

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً   
ر اإلمكـان تبرعاتهـا إلـى الصـندوق دعا المجلس الجهات المانحة إلـى أن تزيـد قـد  -23

ألنه يحتاج إلى الوصول إلى مستوى تبرعات مرٍض بصورة أكبـر مـن أجـل تلبيـة احتياجـات 
  .ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في جميع أرجاء العالم

مليـون دوالر سـنوياً مـن أجــل  12وتشـير التقـديرات إلـى أن الصـندوق يحتـاج إلـى   -24
ضــاع الجديــدة والطارئــة مثــل األوضــاع الســائدة حاليــاً فــي االســتجابة بشــكل مناســب لألو 

جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى والعـــراق والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية والبلـــدان المجـــاورة لهـــا. 
   .2015وينبغي تقديم التبرعات قبل شهر أيلول/سبتمبر 

اء ويؤكد المجلس أن التبرع للصـندوق يُعتبـر ترجمـة ملموسـة اللتـزام الـدول بالقضـ  -25
  .على التعذيب

        


