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  مقدمة  -أوالً  

  تقدمي التقرير  -ألف  
ا جملس حقـوق اإلنـسان يف       ـات اليت اعتمده  ـ للترتيب وفقاًأُعدت هذه املذكرة      -١

صندوق األمـم املتحـدة     وهي تعرض ما استجد من معلومات عن أنشطة         . ٢/١٠٢مقرره  
لس أمنـاء الـصندوق     الثالثون جمل  و وملا كانت الدورة اخلامسة    .للتربعات لضحايا التعذيب  

 قـد أُرجئـت إىل كـانون        ٢٠١١أكتـوبر   /كان من املقرر عقدها يف تشرين األول       اليت
وهـذه  . ٢٠١٢، فلم تصدر، مع ذلك، أية توصيات بشأن املنح لعـام            ٢٠١٢ يناير/الثاين

أنشطة الصندوق الذي سيقدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة عن  املذكرة سُتستكمل بالتقرير    
 والثالثني جمللـس    الدورة اخلامسة نتائج  تفاصيل   والذي سيعرض  والستني   السابعةيف دورهتا   

  .أمناء الصندوق

  والية الصندوق  -باء  
، مبا فيها   ومصادر خاصة ومنظمات غري حكومية    دول  يتلقى الصندوق تربعات من       -٢

، يقدم الصندوق   ١٩٨٢عام  يف  الصندوق   جملس أمناء    أرساها للممارسة اليت    وفقاًو. األفراد
تقدمي تشمل  اليت تعرض مشاريع    وغريها من قنوات املساعدة      للمنظمات غري احلكومية     منحاً

من أشكال  غري ذلك    أو   ،اإلنسانيةوالقانونية  واملالية  واالجتماعية  والنفسية  واملساعدة الطبية   
  .وأقارهبميا التعذيب املساعدة لضحا

  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  . تشاور مع حكوماهتم  لتوزيع اجلغرايف العادل، وبال   الالزمة ل راعاة  املالعام مع   

 هنائية  لفترة) األرجنتني(تعيني مرسيديس دوريّتي     ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٦يف   العام
) الربتغـال (وماريا كريستينا مندونكا    ) صربيا(وعني ناتاشا كانديتش     ، ثالث سنوات  مدهتا

  .للتجديد مرة واحدةقابلة  وات سنلفترة ثالث) اهلند(وأنستيزيا بينتو ) مصر(ومراد الشاذيل 

  معايري املقبولية  -دال  
وتقضي املعـايري بـأن     . ترد معايري مقبولية املشاريع يف مبادئ الصندوق التوجيهية         -٤

وجيب أن يكـون    .  أو غريها من قنوات املساعدة     منظمة غري حكومية  يكون مقدم املشروع    
وتكون  . املباشرين ن أفراد أسرهم  أو م / و لتعذيبضحايا مباشرين ل  املستفيدون من املشروع    
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 هـذه   األولوية للمشاريع اليت تقدم املساعدة املباشرة لضحايا التعذيب، وميكـن أن تتمثـل            
اإلدماج االجتماعي أو املايل عـن      مساعدة يف إعادة     أو   ،طبية أو نفسية  يف مساعدة   املساعدة  

 أفـراد  وأانونية للـضحايا  قالساعدة  املخمتلفة من   أشكال  أو  ،  طريق التدريب املهين للضحايا   
 بتـوافر   ورهنـاً . اجلرب أو تقدمي طلبات التماس اللجوء     املساعدة يف التماس     تشمل ،أسرهم
، جيوز للصندوق أن ميول مشاريع ترمي إىل تنظيم برامج تدريبية أو حلقات دراسية               األموال

 تبادل مندمات ة أو غريهم من مقدمي اخليالصحالرعاية   جمال املختصني يف    متكنأو مؤمترات   
تعلق بإجراء حتقيقات،   منح ملشاريع ت   ات ال يقبل أي طلب     الصندوق غري أن . أفضل املمارسات 

أن  وجيوز للصندوق . ، أو دراسات، أو إصدار منشورات أو القيام بأي نشاط مماثل          حبوثأو  
وُيـدرس  .  البلدان اليت ال حيصل فيها أي مشروع على دعم         لألفراد يف  طارئةيقدم مساعدة   

  . يف املبادئ التوجيهيةة الوارداتاإلجراءإجراء حمدد من  مبوجبهذا النوع من الطلبات 

   والثالثون جمللس األمناءاخلامسةالدورة   -ثانياً  
، فقد تعني ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٢نظراً ألن جملس األمناء اجلديد ُعني يف   - ٥

 ١٧ن املقرر عقدها يف الفترة مـن        إرجاء الدورة اخلامسة والثالثني للمجلس، اليت كان م       
 ٣ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٥، إىل الفترة من     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١  إىل

وسوف متتد الدورة اخلامسة والثالثون لفترة أطول حـىت يتـسىن           . ٢٠١٢فرباير  /شباط
. ربايـر ف/للمجلس اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات اليت ُتتخذ عادة يف أثناء دورة شباط           

وسيعقد اجمللـس  . ٢٠١٢ولن تعقَد دورة إضافية الختاذ القرارات وإصدار التوصيات لعام          
  .٢٠١٢أكتوبر /دورته السادسة والثالثني يف تشرين األول

  احلالة املالية للصندوق    -ثالثاً  
 ٢٨ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١ يف الفترة من     أدناه التربعات املتلقّاة  يوضح اجلدول     - ٦

 الذي قدمه األمني    السابق مبا فيها التربعات الواردة منذ التقرير        ،٢٠١١نوفمرب  /ن الثاين تشري
 هبا جملس يوصسينح وستخصص مجيع التربعات مل). A/65/276(العام بشأن أنشطة الصندوق 

  .والثالثنياخلامسة األمناء يف دورته 
ـ / كـانون الثـاين    ١من   يف الفترة    املتلقاة والتعهداتالتربعات    تـشرين   ٣٠اير إىل   ين

  ٢٠١١نوفمرب /الثاين

  اجلهات املاحنة
  املبلغ 

  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(
      الدول

  ٢٠١١ يناير/كانون الثاين ٣١  ٣ ٤٠٥  األرجنتني
  ٢٠١١مايو / أيار١١  ٤٠٧ ٤٠٧  أملانيا

  ٢٠١١مايو / أيار٩  ٩ ٩٨٢  اإلمارات العربية املتحدة
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  اجلهات املاحنة
  املبلغ 

  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨  ٢٠ ٩٣٨  أندورا
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  ١١٩ ٧١٨  آيرلندا

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦  ٩ ٤٣٣  اجلمهورية التشيكية
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٥  ٩٥ ٠٠٠  مجهورية كوريا

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  ٣٨٣ ٦٥٦  الدامنرك
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤  ١٠ ٠٠٠  شيلي

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ٣٨ ٩٤٨  )البوليفارية -مجهورية (فرتويال 
  ٢٠١١فرباير / شباط١٨  ١٠ ٠٠٠  قطر

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩  ١ ٠٠٠  الكرسي الرسويل
  ٢٠١١مارس /آذار ٢٤  ٦١ ١٦٩  كندا

  ٢٠١١أبريل / نيسان٧  ١٠ ٠٠٠  الكويت
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  ٢٧ ١١٤  ليختنشتاين

  ٢٠١١مارس / آذار٢٣  ٣ ٠٠٠  املغرب
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧  ١٨٣ ٦٨٨  النرويج

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٨  ٥ ٧٠٠ ٠٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣  ٣٩ ٤٢١  اليونان

      املصادر اخلاصة
  األفراد

٢٥ ٢٨٥  
ــسطس / آب٢٥    ٢٠١١أغـ
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠و

    ٧ ١٥٩ ١٦٩  جمموع التربعات  

      التعهدات
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٣٤١ ٩٩٧  إسبانيا

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٨  ٥٠٠  أفغانستان
  ٢٠١١يونيه / حزيران٩  ٢٨٤ ٩٠٠  بلجيكا

    ٦٢٧ ٣٩٨  جمموع التعهدات

 ١٣ للنظام املايل لألمم املتحدة، متوَّل تكاليف دعم الربامج من الصندوق بنسبة             وفقاًو  -٧
ضافة إىل ذلك، تطلب األمم املتحدة اإلبقاء علـى  باإلو. يف املائة من جمموع اإلنفاق السنوي   

 يف املائة من اإلنفاق السنوي التقديري لتغطية التقلبات يف          ١٥احتياطي نقدي تشغيلي بنسبة     
وسـيترك  . تغطية النفقات النهائية، مبا فيها أي تصفية للخصوم       لأسعار الصرف وأي عجز و    

اطي النقدي التشغيلي دون ختصيص وسُيرحَّل من سنة إىل أخرى، حىت تنشأ احلاجـة              االحتي
 من بينها نفقات سفر أعـضاء       ويغطي اإلنفاق على األنشطة اليت ال تشمل املنح أموراً        . إليه

اجمللس، ونفقات أعمال رصد وتقييم املشاريع اليت يؤديها موظفو األمم املتحدة، واملـساعدة             
  . ملواصلة تطوير نظام إدارة املنحالتقنية املقدمة 
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حسب املبلغ املتاح للتوزيع على املشاريع بعد خصم تكاليف دعـم الـربامج،             سُيو  -٨
 األموال واإلنفاق على األنشطة اليت ال تشمل املنح من جمموع           ،واالحتياطي النقدي التشغيلي  

ثالثني جمللـس األمنـاء      وال الثالثةرة ما بني الدورة     ـاملتاحة يف شكل تربعات واردة يف الفت      
يف املقرر عقـدها    والثالثني  اخلامسة   ودورة اجمللس    ٢٠١٠أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

  . ، واالحتياطي النقدي التشغيلي للدورة السابقة٢٠١٢يناير /كانون الثاين

  ٢٠١٣االحتياجات املقدرة لعام   -رابعاً  
بصفة تدرجيية املبلـغ املقـدم يف       ، زاد اجمللس    ٢٠١٠ و ٢٠٠٦يف الفترة بني عامي       -٩

وقد أمكن القيام بذلك ألن اإليرادات املـستخدمة  . شكل منح ملشاريع يف مجيع أرجاء العامل    
خالل تلك الفترة مشلت كالً من التربعات السنوية واملبالغ غري املخصصة املُرّحلة من سنوات              

 مبا يف ذلك تغيري الـدورة،  حتسني كفاءة إدارة الصندوق، عن  هذه املبالغ   وقد نتجت   . سابقة
وقرر اجمللـس   . نح، وتشديد متطلبات اإلبالغ   املوتكثيف الرقابة على اجلهات احلاصلة على       

  .استخدام املبالغ املُرّحلة لزيادة مستوى متويل املشاريع، وال سيما يف املناطق ذات األولوية
من دوالرات  دوالر   ماليني   ٣ قدره، واجه اجمللس عجزاً     ٢٠١١ولكن فيما خيص عام       -١٠

مستويات نفس  باملقدمة من اجلهات امللتمسة للمنح      طلبات  ال تلبية   الواليات املتحدة يف مواصلة   
مل تـرد   ومبا أنه   . ٢٠١١لدورة املنح لعام    مدروسة  ، ومن مث قرر إجراء ختفيضات       ٢٠١٠عام  

جمللـس  ال يـزال ا   ،  ٢٠١٢ من أجل دورة املنح لعام       ٢٠١١يف عام   مؤثرة  مسامهات إضافية   
ر إىل اإلبقاء على تلك التخفيضات املدروسة أو زيادهتا لـدورة           يواجه عجزاً كبرياً وسيضط   

 وإذا مل تـرد     .ملشاريع اجلديدة كذلك على ا  دعم  قصر ما يقدمه من      وإىل   ٢٠١٢املنح لعام   
، فقد يتعني اإلبقـاء علـى       ٢٠١٣ من أجل دورة املنح لعام       ٢٠١٢تربعات إضافية يف عام     

  .ملدروسة أو زيادهتاالتخفيضات ا
 ٢٠١٣ات لعام   ـ، ُيتوقع أن تطلب املنظم    ٢٠١٢ًء على الطلبات الواردة لعام      وبنا  -١١
  . مليون دوالر٢٢حنو 

  طريقة التربع للصندوق  -خامساً  
 "payee: United: ينبغي دائماً إيراد العبارة التاليةعند تقدمي أي تربعات إىل الصندوق  -١٢

"Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, account CH .  وميكن دفع التربعات إمـا
 "United Nations Genevaبدوالرات الواليات املتحدة، إىل) أ: (عن طريق التحويل املصريف

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) ؛
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ــاليورو، إىل )ب( أو  ,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, sort code: 60-92-42, IBAN: GB25 CHAS 6092 4223 9619 

ــترليين، إىل) ج(؛ أو )01 ــه اإلس  United Nations Office at Geneva", account"باجلني

No. 23961903, J.P. Morgan Chase Bank, 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, 

United Kingdom (Swift code: CHAS GB 2L, sort code: 60-92-42, IBAN: GB25 CHAS 

 United Nations Geneva" Generalبالفرنك السويـسري، إىل ) د(؛ أو (03 9619 4223 6092

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)أو ؛ 
 United Nations Geneva General Fund”, account“بعمــالت أخــرى، إىل  )ه(

No. 240-C0590160.1, UBS, rue du Rhône 8, Geneva 2, Switzerland (Swift code: UBSW 

CH ZH 12A; IBAN: CH65 0024 0240 CO59 0160 1)بواسـطة شـيك يـسدد    ) و(أو  ؛
 Trésorerie, Nations Unies, Palais des Nations, CH-1211تحدة ويوجَّه إىل حلساب األمم امل

Geneva 10, Switzerland .   ويرجى من اجلهات املاحنة إبالغ أمانة الصندوق ووحـدة تعبئـة
يستحسن إرسال نسخة من أمر التحويل      (بإيداع املبلغ   املوارد التابعة ملفوضية حقوق اإلنسان      

  .لتيسري املتابعة الفعالة إلجراء التسجيل الرمسي وإعداد تقارير األمني العام) املصريف أو الشيك

  االستنتاجات والتوصيات  -ساًداس  
جملـس  عن  و ٦٥/٢٠٥يف قرارها   اجلمعية العامة   الصادرة عن    لنداءاتعمالً با   -١٣

، )A/66/276(ألمني العام   لسابق املقدم من ا   تقرير ا ال على النحو الوارد يف      أمناء الصندوق 
ـ تقدمي تربعاهتا إىل الصندوق قبل يرجى من اجلهات املاحنة   والـثالثني  الـسادسة  دورة ال

 يف  تلك التربعـات أخذللمجلس   يتسىن، حىت )٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول (لمجلس  ل
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األولاحلسبان يف 

اجلمعيـة  أيضاً   تكرر،  ٢٠١١ و ٢٠١٠ي   يف عام  ة الصعب ة املالي الةحلويف ضوء ا    -١٤
إىل الصندوق، بأكرب   تربعاهتا  بأن تزيد من    اجلهات املاحنة املنتظمة     النداء إىل العامة واجمللس   

 االحتياجـات املتزايـدة لـضحايا    لتلبيةتزويد اجمللس باملوارد الالزمة   هبدف  ،  قدر ممكن 
  . يف مجيع أرجاء العاملأسرهمأفراد التعذيب و

، على القيام بالتربع  للصندوق    مل تتربع بعدُ    اجمللس بشدة احلكومات اليت    ويشجع  -١٥
  .٢٠١٢سبتمرب /حبذ أن يكون ذلك قبل أيلولوُي

        
  


