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  حقوق اإلنسان مجلس
  والثالثونالحادية  الدورة

  من جدول األعمال 2 البند
التقرير السنوي لمفوض األمم المتحــدة الســامي لحقــوق 

        اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
      صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب    
        تقرير األمين العام    

  موجز  

ــر األمــــني    ــر، الــــذي يكمــــل تقريــ ــذا التقريــ ــدة يُقــــدم هــ ــم املتحــ ــندوق األمــ ــأن أنشــــطة صــ ــام بشــ العــ
ــة العامـــة يف دورـــا الســـبعني امل للتربعـــات لضـــحايا التعـــذيب ، معلومـــات عـــن (A/70/223)قـــدم إىل اجلمعيـ

أنشـــطة الصـــندوق ويعـــرض باخلصـــوص التوصـــيات الـــيت اعتمـــدها جملـــس أمنـــاء الصـــندوق يف دورتـــه الثانيـــة 
  .2015 أكتوبرتشرين األول/ 2أيلول/سبتمرب إىل  28املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  ،واألربعني
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      مقدمة  - أوالً   
      تقديم التقرير  -ألف  

ــة العامـــة   -1 ــرار اجلمعيـ ــام 68/156أُعـــد هـــذا التقريـــر عمـــالً بقـ ، وهـــو يكمـــل تقريـــر األمـــني العــ
ــدة للتربعـــــات لضـــــحايا التعـــــذيب ( ــم املتحـــ ــندوق األمـــ ــأن أنشـــــطة صـــ )، الـــــذي قـــــدم إىل A/70/223بشـــ

ــندوق،  ــ ــــطة الصـــ ــــن أنشـــ ــة عـــ ــ ــــات حمدثـــ ــر معلومـــ ــ ــــمن التقريـــ ــبعني. ويتضـــ ــ ــا الســـ ــ ــة يف دورـــ ــ ــة العامـــ ــ اجلمعيـــ
ــة واألربعــــني، املعقــــودة يف  وال ــه الثانيــ ــندوق يف دورتــ ــاء الصــ ــيات الــــيت اعتمــــدها جملــــس أمنــ ــيما التوصــ ســ

  .2015تشرين األول/أكتوبر  2أيلول/سبتمرب إىل  28جنيف يف الفرتة من 
    

      والية صندوق  -باء  
يتلقـــى الصـــندوق التربعـــات مـــن احلكومـــات واملنظمـــات غـــري حكوميـــة واألفـــراد. ووفقـــاً لواليـــة   -2

ــة  ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــة يف قــ ــندوق املبينــ ــذ  36/151الصــ ــاء منــ ــاها جملــــس األمنــ وللممارســــات الــــيت أرســ
 ، يقــدم الصــندوق منحــاً إىل قنــوات املســاعدة املكرســة الــيت تعــرض مشــاريع تتعلــق بتقــدمي1982 عــام

ــاعدة إىل  ــا مـــــن أشـــــكال املســـ ــ ــانية أو غريهـ ــة واإلنســـ ــة والقانونيـــ ــية واالجتماعيـــ ــة والنفســـ ــاعدة الطبيـــ املســـ
ضــحايا التعـــذيب وأفـــراد أســرهم، وتشـــمل تلـــك القنــوات املنظمـــات غـــري احلكوميــة ورابطـــات الضـــحايا 

املدافعــة عــن  وأفــراد أســرهم واملستشــفيات اخلاصــة والعامــة ومراكــز املســاعدة القانونيــة ومكاتــب احملامــاة
  الصاحل العام.

    
      إدارة الصندوق وتركيبة مجلس األمناء  -جيم  

يتوىل األمني العام إدارة الصندوق عن طريق مفوضية األمم املتحدة الســامية حلقــوق اإلنســان   -3

ــية  ــفتهم الشخصــ ــاء يعملــــون بصــ ــة أعضــ ــألف مــــن مخســ ــاء الــــذي يتــ ــورة جملــــس األمنــ ــية)، ومبشــ (املفوضــ
عــام موليــاً االعتبــار الواجــب ملبــدأ التوزيــع اجلغــرايف العــادل وبالتشــاور مــع حكومــام. ويعيــنهم األمــني ال

ويتألف الس حالياً من ماريا كريستينا دي مندونكا (الربتغال)، ومــراد الشــاذيل (مصــر)، وأناستاســيا 
ــايب أوري أغـــيالر (بـــريو). و يف  ــرين األول/أكتـــوبر  15بينتـــو (اهلنـــد) وغــ ــ2015تشــ ــتقال رئــ يس ، اسـ

  آدم بودنار (بولندا) بسبب التزامات مهنية أخرى. 2015الس لعام 
    

      إدارة المنح  - ثانياً   
      معايير المقبولية  -ألف  

ــادئ   -4 ــ ــــي املبـــ ــندوق. وتقتضـــ ــ ــة للصـــ ــ ــادئ التوجيهيـــ ــ ــاريع يف املبـــ ــ ــــول املشـــ ــة لقبـــ ــ ــايري املتبعـــ ــ ــرد املعـــ ــ تـــ
ــة  ــا يف ذلـــــك املنظمـــــات غـــــري احلكوميـــ ــة، مبـــ ــاعدة مكرســـ ــاة مســـ ــة أن تقـــــدم مقـــــرتح املشـــــروع قنـــ التوجيهيـــ
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ورابطــات الضــحايا وأفـــراد أســرهم واملستشــفيات اخلاصـــة والعامــة ومراكــز املســـاعدة القانونيــة ومكاتـــب 
ــرين احمل ــ ــــحايا املباشـ ــــن الضـ ــتفيدة مـ ــ ــــات املسـ ــــون اجلهـ ــــب أن تكـ ــام. وجيـ ــ ــاحل العـ ــ ــــن الصـ ــة عـ ــ ــاة املدافعـ ــ امـ

ــرة إىل ضـــــحايا  ــاعدة مباشـــ ــاريع الـــــيت تقـــــدم مســـ ــة للمشـــ ــراد أســـــرهم. وتعطـــــى األولويـــ للتعـــــذيب و/أو أفـــ
ــاج  ــ ــادة اإلدمــ ــ ــة يف إعــ ــ ــية أو املعونــ ــ ــة أو نفســ ــ ــاعدات طبيــ ــ ــــدمي مســ ــــمل تقــ ــــن أن تشــ ــــيت ميكــ ــــذيب والــ التعـ

ــراد االجت ــ ــــحايا أو أفــ ــــدم إىل الضــ ــــيت تقــ ــة الــ ــ ــاعدة القانونيــ ــ ــــكال املســ ــــف أشــ ــذا خمتلــ ــ ــايل وكــ ــ ــاعي أو املــ ــ مــ
أســـرهم، مبـــا يف ذلـــك املســـاعدة علـــى التمـــاس اجلـــرب أو تقـــدمي طلبـــات اللجـــوء. وكقاعـــدة عامـــة، يقـــدم 

ــنوات، رهنـــاً بتـــوافر املـــوارد وبتقيـــيم مـــرٍض للمشـــر  10الـــدعم إىل املشـــاريع ســـنوياً لفـــرتة أقصـــاها  وع. سـ
ــــات  ــة أو حلقـ ــ ــرامج تدريبيـ ــيم بـــ ــ ــاريع لتنظـ ــ ــــل مشـ ــاً متويـ ــ ــندوق أيضـ ــوز للصـــ ــ ــة، جيـ ــوارد املتاحـــ ــ وحبســـــب املـ
ــة  ــية أو مـــؤمترات تتـــيح للعـــاملني يف جمـــال الرعايـــة الصـــحية أو غـــريهم مـــن مقـــدمي اخلـــدمات فرصـ دراسـ
ــراء  ــ ــــمل إجــ ــــيت تشــ ــاريع الــ ــ ــنٍح للمشــ ــ ــــى مــ ــــول علــ ــــات احلصــ ــــل طلبــ ــــات. وال تقبــ ــــل املمارســ ــادل أفضــ ــ لتبــ

  قيقات أو حبوث أو دراسات أو إصدار منشورات أو القيام بأنشطة مشاة أخرى. حت
ــة إىل مقرتحــــات   -5 ــاعدة الطارئــ ــاً تقــــدمي املســ ــندوق أيضــ ــة، ميكــــن للصــ ــنح العاديــ ــارج دورة املــ وخــ

ــة  ــ ــ ــادئ التوجيهيـ ــ ــــني يف املبـــ ــــدورات املبـــ ــــني الـــ ــ ــا بـ ــ ــ ــــرتة مـ ــ ــوارئ لفـ ــ ــراء الطـــ ــ ــ ــار إجـ ــ ــة يف إطـــ ــ ــاريع املقدمـــ ــ املشـــ
ــندوق.  ــــدد للصـــ ــة يف عـ ــ ــادة مفاجئـ ــ ــــجيل زيـ ــــل تسـ ــتثنائية مثـ ــ ــــروف اسـ ــة يف ظـ ــنح عاجلـــ ــ ــــدمي مـ ــوز تقـ ــ وجيـ

ــلح  ــزاع املســـ ــــك حـــــاالت النـــ ــا يف ذلـ ــانية، مبـــ ــ ــة إنسـ ــاعدم بســـــبب أزمـــ ضـــــحايا التعـــــذيب الواجـــــب مســـ
ــفر  ــة عنــــدما تســ ــنح العاجلــ ــاً تقــــدمي املــ ــوز أيضــ ــوال. وجيــ ــوافر األمــ ــاً بتــ ــة، رهنــ ــوارث الطبيعيــ واحلــــروب والكــ

ــاعدة إىل  تلـــك األزمـــات عـــن ــلة تقـــدمي املســ ــا مواصـ ــة مــ وضــــع خطـــري جيعـــل مــــن املســـتحيل علـــى منظمـ
ــتئناف  ــ ــــن اســ ــة مــ ــ ــــك املنظمــ ــــني تلــ ــة متكــ ــ ــــب)، بغيــ ــرات أو املكاتــ ــ ــدمري املقــ ــ ــل تــ ــ ــتفيدة (مثــ ــ ــــات املســ اجلهــ

  أنشطتها.
    

      رصد المنح وتقييمها  -باء  
ــ  -6 ــاريع قبـــــل تقـــــدمي منحـــ ــرز إىل املشـــ ــل الفـــ ــا قبـــ ــارات مـــ ــإجراء زيـــ ــدة بـــ ٍة إىل مقـــــرتح تقضـــــي القاعـــ

مشــروٍع جديــٍد. وُحتــدد أيضــاً مواعيــد إلجــراء زيــارات رصــد منتظمــة للمشــاريع اجلاريــة مــن أجــل تقيــيم 
دلـــيالً داخليـــاً بشـــأن كيفيـــة إجـــراء  2013ســري تنفيـــذ املشـــاريع املمولـــة. وقـــد وضـــعت األمانــة يف عـــام 

ة التحقــق وضــمان االتســاق الزيــارات إىل املشــاريع الــيت ُمولــت أو الــيت ســتمول مــن أجــل تعزيــز منهجيــ
ــام  ــ ــيم. ويف عــ ــ ــة التقيــ ــ ــه 2015يف عمليــ ــ ــا جمموعــ ــ ــارات مــ ــ ــــت الزيــ ــة  75، مشلــ ــ ــــأجرت أمانــ ــروعاً: فــ ــ مشــ

ــامية  32الصـــندوق  ــة للمفوضـــية السـ ــارة، بينمـــا أجـــرت املكاتـــب امليدانيـ ــاء  33زيـ زيـــارًة وأجـــرى أعضـ
  زيارات. 10الس 
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      حالة الصندوق المالية  - ثالثاً   
ــــس   -7 ــد الـــ ــ ــــل يعتقـــ ــتوى أفضـــ ــ ــــل إىل مســـ ــد أن تصـــ ــ ــــاحنني ال بـــ ــــات املـــ ــــخاً أن تربعـــ ــاداً راســـ ــ اعتقـــ

لالســتجابة إىل الواقــع الــراهن لضــحايا التعــذيب وأفــراد أســرهم يف شــىت أحنــاء العــامل. ويؤكــد الــس مــن 
  جديد أن التربع للصندوق تعبري ملموس عن التزام الدول بالقضاء على التعذيب.

ــاه  -8 ــوارد أدنـــ ــام  ويبــــني اجلـــــدول الـــ حـــــىت وقـــــت   2015التربعـــــات والتعهــــدات الـــــيت وردت يف عـــ
ــام  ــنح عـــ ــا ِمبـــ ــة واألربعـــــني، الـــــيت أُوصـــــي فيهـــ ــر. ويف دورة الـــــس الثانيـــ ــذا التقريـــ ــة هـــ ــغ 2016كتابـــ ، بلـــ

ــندوق ــ ــوافر يف الصــ ــ ــغ املتــ ــ ــــوع املبلــ ــايف جممــ ــ ــدة  8 168 776 صــ ــ ــــات املتحــ ــــن دوالرات الواليــ دوالراً مــ
  .2016للمنح املقرر صرفها يف عام 

    
ـــن      ــ ـــرة مــ ــ ـــي الفتـــ ــ ــواردة فــ ـــ ـــدات الـــ ـــ ـــات والتعهـ ـــ ــــى   1التبرعـ ــ ــــاير إلـ ــ ــــانون الثاني/ينــ ــ ـــانون   8كـ ـــ كــ

  2015األول/ديسمبر 
  

  تاريخ االستالم املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة) اجلهة املاحنة

  2015آذار/مارس  24  583 244.96  أملانيا 

  2015كانون األول/ديسمرب   7  179 894.18  أملانيا

  2015آب/أغسطس  20  10 000.00  العربية املتحدةاإلمارات 

  2015آب/أغسطس  20  10 928.96  أندورا

  2015نيسان/أبريل  28  146 262.19  أيرلندا

  2015كانون األول/ديسمرب   7  31 746.03  إيطاليا

  2015حزيران/يونيه  26  1 541.66  بريو

  2015آذار/مارس  30  8 087.63  جنوب أفريقيا

  2015شباط/فرباير  6  456 760.05  الدامنرك

  2015آذار/مارس  19  20 000.00  شيلي

  2015متوز/يوليه  21  220 994.48  فنلندا

  2015تشرين الثاين/نوفمرب  7  2 000.00  الكرسي الرسويل

  2015شباط/فرباير  24  10 000.00  الكويت

  2015نيسان/أبريل  27  10 834.24  لكسمربغ

  2015آذار/مارس  24  24 900.40  ليختنشتاين

  2015نيسان/أبريل  27  4 000.00  املغرب

  2015تشرين الثاين/نوفمرب  15  10 000.00  املكسيك

  2015نيسان/أبريل  27  107 226.23  النرويج

  2015تشرين األول/أكتوبر  1  28 058.36  النمسا

  2015كانون الثاين/يناير   26  25 000.00  اهلند

  2015الثاين/نوفمرب تشرين  16  30 000.00  هولندا
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  تاريخ االستالم املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة) اجلهة املاحنة

    1 921 479.37  المجموع الفرعي

      الجهات المانحة الفردية

  2015نيسان/أبريل  27  5 025.00  فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية

    5 025.00  المجموع الفرعي

    1 926 504.37  مجموع التبرعات

      التعهدات

  2015كانون األول/ديسمرب   8  54 264.61  فرنسا

ــى  ــا العظمــ اململكـــة املتحــــدة لربيطانيــ
  وأيرلندا الشمالية

  2015أيلول/سبتمرب  11  508 500.00

  2015تشرين الثاين/نوفمرب  28  6 500 000.00  الواليات املتحدة األمريكية

    7 062 764.61  مجموع التعهدات

    8 989 268.98  مجموع التبرعات والتعهدات
      

      الثانية واألربعوندورة مجلس األمناء   - رابعاً   
ــة واألربعـــــون يف جنيــــف يف الفــــرتة مــــن   -9 ــاء الثانيــ ــبتمرب  28ُعقــــدت دورة جملــــس األمنــ أيلول/ســـ
. ونظـــر الـــس يف طلبـــات التمويـــل وقـــدم توصـــيات بشـــأن املـــنح 2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  2 إىل

ــــن  ــ ــ ــــرتة مـــ ــ ــ ــتفيدة يف الفـــ ــ ــ ــ ــــات املســـ ــ ــ ــ ــُتقدم إىل املنظمـ ــ ــ ــ ــــيت ســـ ــ ــ ــاير إىل   1الـــ ــ ــ ــ ــانون الثاين/ينـــ ــ ــ ــ ــانون   31كـــ ــ ــ ــ كـــ
  .  2016األول/ديسمرب 

ــــربامج   -10 ــ ــم الــ ــ ــ ــاليف دعـ ــ ــ ــم تكـ ــ ــ ــــد خصـ ــ ــاريع بعـ ــ ــ ــــى املشـ ــ ــه علــ ــ ــ ــاح لتوزيعـ ــ ــ ــغ املتـ ــ ــ ــــب املبلـ ــ ــــد ُحسـ ــ وقـ
ــالغ  ــ ــــوع مبــ ــــن جممــ ــاملنح مــ ــ ــلة بــ ــ ــــري املتصــ ــــطة غــ ــــى األنشــ ــــات علــ ــــدي والنفقــ ــغيلي النقــ ــ ــاطي التشــ ــ واالحتيــ

تشــرين  3أيلول/ســبتمرب إىل  29التربعــات املســتلمة منــذ دورة الــس األربعــني املعقــودة يف الفــرتة مــن 
  .  2014بر األول/أكتو 

ــه   -11 ــا جمموعـــ ــة مـــ ــاعدة األمانـــ ــتعرض الـــــس مبســـ ــة واألربعـــــني، اســـ ــاً  221ويف الـــــدورة الثانيـــ ــ طلبـ
بشــأن مشــاريع تســتويف شــروط املقبوليــة وترمــي إىل تقــدمي مســاعدة مباشــرة إىل ضــحايا التعــذيب وأفــراد 

  دوالرات.  13  127  708أسرهم، مبقدار بلغ جمموعه 
ــا جم  -12 ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس وقبِـ ــ ــ ــ ــ ــه ودرس الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُنفذ يف  178موعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروعاً سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدار  81مشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداً مبقـ ــ ــ ــ ــ ــ بلـــ

ــه ــ ــ ــة  7 169 300 جمموعــ ــ ــ ــنح املقدمـــ ــ ــ ــد املــ ــ ــ ــــى بتجديـــ ــ ــــس أوصــ ــ ــارة إىل أن الـــ ــ ــ ــــدر اإلشــ ــ دوالر. وجتـــ
ــاً و 150 إىل ــ ــروعاً جاريــ ــ ــــحايا  24مشـ ــرة إىل الضــ ــ ــاعدة مباشــ ــ ــــدمي مسـ ــــي إىل تقــ ــداً ترمـ ــ ــروعاً جديــ ــ مشـ

ات الدراســية. وبفضــل هــذه املســاعدة وبتخصــيص أربــع مــنح ملشــاريع جديــدة تتعلــق بالتــدريب واحللقــ
ــــل  ــــع أن حيصــ ــــن املتوقــ ــرورية، مــ ــ ــة الضــ ــ ــادة  47 000املاليــ ــ ــــدمات إعــ ــــى خــ ــــرهم علــ ــراد أســ ــ ــــحية وأفــ ضــ
  .  2016التأهيل يف مجيع مناطق العامل خالل عام 
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ــدارة   -13 ــ ــ ــاة اجلـ ــ ــ ــع مراعـ ــ ــ ــــي، مـ ــ ــاس تنافسـ ــ ــ ــــى أسـ ــاريع علـــ ــ ــ ــــات املشـ ــ ــــع مقرتحـ ــ ــــت مجيـ ــ ــد اسُتعرضـ ــ وقـــ
  عن عدد سنوات الدعم املتواصل املقدم من الصندوق إىل املشروع ذاته. واالحتياجات املوثقة، فضًال 

ــاعدة   -14 ــتجابة إىل طلبـــــات املســـ ــايف لالســـ ــغ مليـــــون دوالر إضـــ ــد مبلـــ ــاً برصـــ وأوصـــــى الـــــس أيضـــ
مــن خــالل اإلجــراء الــذي اعتمــده الصــندوق لفــرتة مــا بــني  2016الطارئــة الــيت ميكــن تلقيهــا يف عــام 

  الدورات. 
، اســتطاع الصــندوق، مــن خــالل إجرائــه املعــزز للطــوارئ، تقــدمي دعــم مــايل 2015ويف عــام   -15

ــدار  ــ ــ ــريع مبقــ ــ ــ ــــور.  400 000ســ ــ ــــذة يف التطــ ــ ــة آخــ ــ ــ ــياق أزمــ ــ ــ ــــذيب يف ســ ــ ــــحايا التعــ ــ ــة ضــ ــ ــ دوالر إلغاثــ
وُصــرفت املــنح العاجلــة لتقــدمي خــدمات ضــرورية مــن أجــل إعــادة تأهيــل ضــحايا مشــردين مــن املنــاطق 

ــــح ــة ضــ ــ ــا، وإلغاثـ ــ ــرقية يف أوكرانيــ ــ ــــحايا الشـ ــــدعم ضــ ــراق واألردن، ولـ ــ ــال العــ ــ ــراقيني يف مشـ ــ ــــوريني وعــ ايا سـ
ــربيا  ــ ــ ــــني يف صــ ــ ــــدفق الالجئــ ــ ــد تــ ــ ــ ــياق تزايــ ــ ــ ــــدي، ويف ســ ــ ــــور يف بورونــ ــ ــــذ يف التطــ ــ ــــي اآلخــ ــ ــــف السياســ ــ العنــ

  وهنغاريا. 
ــــاالت   -16 ــريع حلــ ــ ــد الســ ــ ــــغالً إزاء التزايــ ــــس منشــ ــــل الــ ــة، يظــ ــ ــــات العاجلــ ــذه الطلبــ ــ ــالنظر إىل هــ ــ وبــ

رف العنيــف ومســتويات التشــريد القســري غــري املســبوقة علــى الصــعيد التعــذيب، خاصــة يف ســياق التطــ
  العاملي، ويذّكر بالتزام الدول مبوجب القانون الدويل بتوفري اجلرب وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب.

ــــات يف   -17 ــ ــ ــــي الطلبــ ــ ــ ــــالن تلقــ ــ ــ ــياق إعــ ــ ــ ــ ــــاص، يف ســ ــ ــ ــام خـ ــ ــ ــ ــإيالء اهتمــ ــ ــ ــ ــاً بــ ــ ــ ــ ــــس أيضــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ وأوصـ
ــ2017 عـــام ى (أ) التعـــرف املبكـــر علـــى ضـــحايا التعـــذيب وحصـــوهلم علـــى ، للمشـــاريع الـــيت تركـــز علـ

اخلـــدمات الطبيـــة والقانونيـــة واالجتماعيـــة والنفســـية؛ (ب) ومبـــادرات التقاضـــي االســـرتاتيجية املبتكـــرة؛ 
ــــل  ــادة تأهيـ ــ ــن غـــــري الـــــدول؛ (د) وإعـ ــة مـــ ــ ــعة جلهـــــات فاعلـ ــاليم اخلاضـــ ــ (ج) وضـــــحايا التعـــــذيب يف األقـ

ــال ضــــحايا التعــــذيب؛ ( ــاء واألطفــ ــع النســ ــاط اتمــ ــز نشــ ــياقات تقيــــد حيــ ــة يف ســ ــادرات العاملــ ه) واملبــ
ــام  ــات عـــ ــة، يف إعـــــالن تلقـــــي طلبـــ ــاء األولويـــ ــرر الـــــس إعطـــ ، 2017املـــــدين. وعـــــالوة علـــــى ذلـــــك، قـــ

ــة والكـــارييب  لبلـــدان يف الشـــرق األوســـط ومشـــال أفريقيـــا؛ وبلـــدان أعضـــاء يف مجاعـــة دول أمريكـــا الالتينيـ
  طى.(ال سيما الربازيل)؛ وآسيا الوس

واجتمــع الــس أيضــاً، أثنــاء الــدورة الثانيــة واألربعــني، بعضــو جلنــة مناهضــة التعــذيب أليســيو   -18
ــان  ــة وحقــــوق اإلنســ ــة للدميقراطيــ ــة األوروبيــ ــة اآلليــ ــتظم بــــني اآلليــــات، ومبمثلــ ــواره املنــ ــار حــ بــــروين، يف إطــ

ــا يت ــادل املعلومــــات فيمــ ــا مينــــديس، ــــدف تبــ ــة، مارتــ ــية األوروبيــ ــة للمفوضــ ــنح يف التابعــ علــــق بتقــــدمي املــ
  جمال مناهضة التعذيب. 

وقدم الــس أيضــاً توصــيات متصــلة بالسياســة العامــة، أقرهــا املفــوض الســامي فيمــا بعــد. وإذ   -19
لتبــادل املعـــارف واخلــربات، أوصــى بـــأن تــنظم األمانـــة يف  ذّكــر الــس برغبتـــه يف جعــل الصــندوق منـــرباً 

) حلقـــة عمـــل مواضـــيعية يُـــدعى إليهـــا خـــرباء وخمتصـــون 2016دورتـــه الثالثـــة واألربعـــني (نيســـان/أبريل 
ــائج التعـــذيب علـــى األطفـــال وعلـــى  ــاثهم وجتـــارم. وســـرتكز حلقـــة العمـــل علـــى نتـ خمتـــارون لعـــرض أحبـ
ــان/ ــ ــــني (نيســـ ــة واألربعـــ ــ ــه احلاديـــ ــ ــــس يف دورتـــ ــم الـــ ــ ــد نظـــ ــ ــال. وقـــ ــ ــــني األجيـــ ــــدمات بـــ ــال الصـــ ــ ــع انتقـــ ــ  منـــ
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وع، وهــي حلقــة العمــل املعقــودة للخــرباء األخصــائيني ) حلقــة العمــل األوىل مــن هــذا النــ2015 أبريــل
ــة  ــ ــ ــ ــأهيلهم وتلبيـ ــ ــ ــ ــادة تـ ــ ــ ــ ــوارئ وإعـ ــ ــ ــياقات الطـــ ــ ــ ــــذيب يف ســـ ــ ــــحايا التعـــ ــ ــــاف لضـــ ــ ــــق االنتصـــ ــ ــ ــال حتقيـ ــ ــ يف جمـــ

  ).  A/70/223االحتياجات الطويلة األجل للضحايا (انظر الوثيقة 
مـــن قبـــل  ، ســـيحتفل الصـــندوق أيضـــاً بالـــذكرى اخلامســـة والثالثـــني إلنشـــائه2016ويف عـــام   -20

ــامية، اتفــــق الــــس علــــى إطــــالق  ــية الســ ــم االتصــــاالت يف املفوضــ ــع قســ ــيق مــ ــة. وبالتنســ ــة العامــ اجلمعيــ
محلــة لتوجيــه انتبــاه عامــة النــاس إىل حمنــة ضــحايا التعــذيب ولتعبئــة الــدعم هلــذه اآلليــة األساســية املركــزة 

 شــكل تربعــات مــن علــى الضــحايا. وــذه املناســبة املهمــة، ســيحث الصــندوق علــى جتديــد الــدعم يف
  الدول األعضاء واجلهات املاحنة اخلاصة. 

    
      كيفية التبرع للصندوق  - خامساً   

بإمكان احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات اخلاصة أو العامة أن تتربع   -21
ــه  ــ ــــى وجــ ــة علــ ــ ــــات املخصصــ ــندوق إال التربعــ ــ ــــب إىل الصــ ــه ال تنســ ــ ــارة إىل أنــ ــ ــــدر اإلشــ ــندوق. وجتــ ــ للصــ
التحديــد. وللحصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن الصــندوق وكيفيــة التــربع لــه، يرجــى مــن اجلهــات 

ــة ــ ــــذيب:  املاحنـــ ــــحايا التعـــ ــــات لضـــ ــدة للتربعـــ ــ ــم املتحـــ ــ ــندوق األمـــ ــ ــة صـــ ــ ــال بأمانـــ ــ  United Nationsاالتصـــ

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

Human Rights, United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland; e-mail: unvfvt@ohchr.org; 

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

      االستنتاجات والتوصيات  - سادساً   
ــري التعــــذيب فــــي   -22 ــات التــــي يجــ ــد الســــياقات واألزمــ ــي الســــنوات األخيــــرة تعقيــ ازداد فــ

إطارها، مما أسفر عــن زيــادة فــي ممارســة التعــذيب وعــدد ضــحاياه ســنوياً. وباتــت الحاجــة إلــى 
  تأهيل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. توفير الجبر وإعادة ال

، بمناســـبة اليـــوم 2015حزيران/يونيـــه  26وكمـــا ذكـــر األمـــين العـــام فـــي بيانـــه المـــؤرخ   -23
 حيويــاً  الــدولي لمســاندة ضــحايا التعــذيب، يوّجــه صــندوق التبرعــات لضــحايا التعــذيب تمــويالً 

مليــة تســتخدمها األمــم إلى المراكز التي تقدم المساعدة إلى ضحايا التعذيب. ويشــكل أداة ع
ـــكل  ــا يشـــ ــ ـــرهم. كمــ ـــراد أســـ ـــذيب وأفـــ ــى ضــــــحايا التعـــ ــ ـــة إلــ ـــاعدة الفوريـــ ـــديم المســـ ـــدة لتقـــ المتحــ
الصـــندوق، فـــي ســـعيه إلـــى تـــوفير الجبـــر، بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة التأهيـــل لعشـــرات اآلالف مـــن 
ضحايا التعذيب سنوياً في جميع مناطق العالم، جــزءًا ال يتجــزأ مــن الجهــود التــي تبــذلها األمــم 

  لمتحدة في سبيل مناهضة التعذيب. ا

وللعام الثاني علــى التــوالي، رصــد المجلــس تمــويالً للطلبــات العاجلــة يمكــن الحصــول   -24
عليه في إطار إجراء الطوارئ الذي اعتمده الصــندوق لفتــرة مــا بــين الــدورات، بغيــة االســتجابة 
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ــانية  بســـرعة إلـــى طلبـــات المســـاعدة الجديـــدة والعاجلـــة، وال ســـيما فـــي ســـياق األزمـــات اإلنسـ
  اآلخذة في التطور. 

ويعتقــد المجلــس أيضــاً أن مــن الــالزم، فــي ضــوء تنــامي التحــديات المعروضــة أعــاله،   -25
تيســير تبــادل المعــارف بــين المختصــين فــي إعــادة التأهيــل. وينبغــي أن يكــون الصــندوق بمثابــة 

  منبر لتبادل الخبرات في هذا المجال بواسطة تنظيم حلقات عمل مواضيعية سنوية. 

 12لـــى أن الصـــندوق ســـيحتاج إلـــى الحصـــول علـــى مبلـــغ وتشـــير تقـــديرات المجلـــس إ  -26
ماليــين دوالر) مــن أجــل االســتجابة  9مليون دوالر سنوياً (مقابــل دخلــه الســنوي الحــالي البــالغ 

بالقدر الكافي إلى طلبات المساعدة التي مــا فتئــت تتزايــد بشــكل دائــم، وال ســيما فــي مواجهــة 
ت الحاضر على نطاق واسع. ويناشــد األمــين أزمات حقوق اإلنسان والنزاعات القائمة في الوق

العام الدول األعضاء وغيرهــا مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة التبــرع للصــندوق، مشــيراً إلــى أن 
  بذكراه السنوية الخامسة والثالثين.  2016الصندوق سيحتفل في عام 

ن ويشــدد األمــين العــام والمجلــس علــى أن التبــرع للصــندوق يشــكل تعبيــراً ملموســاً عــ  -27
التزام الدول بالقضــاء علــى التعــذيب، تماشــياً مــع اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغيــره مــن ضــروب 

    منها. 14المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وال سيما المادة 
  


