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  مقدمة  - أوالً  

  تقدمي التقرير  -ألف   
، ٦٥/٢٠٥ا اجلمعية العامـة يف قرارهـا        أُعدت هذه املذكرة وفقاً للترتيبات اليت أقرهت        -١

شجَّعت فيه على التربع إىل الصندوق اخلاص املنشأ مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري               الذي
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،               التفاقية

  .سان تقريراً عن عمليات الصندوق اخلاصوطلبت إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلن

  والية الصندوق اخلاص  -باء   
 من الربوتوكـول االختيـاري للمـساعدة        ٢٦أُنشئ الصندوق اخلاص عمالً باملادة        -٢

متويل تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه من ضـروب               على
لالإنسانية أو املهينة إثر قيامها بزيارة لدولة طرف يف الربوتوكول          املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا     

  .االختياري، وكذلك متويل الربامج التثقيفية اليت تضطلع هبا اآلليات الوطنية ملنع التعذيب
ويتلقى الصندوق اخلاص تربعات من احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              -٣

  ). أدناه٩انظر الفقرة (رى خاصة أو عامة واملنظمات غري احلكومية ومن كيانات أخ

  إدارة الصندوق اخلاص  -جيم   
تتوىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إدارة الصندوق اخلاص وفقـاً              -٤

  .للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة

  ٢٠١٢ إىل ٢٠١١الدعوة إىل تقدمي الطلبات يف الفترة من   -دال   
تـشرين   ٣٠ يف   ٢٠١٢-٢٠١١ت فترة الدعوة إىل تقـدمي الطلبـات للفتـرة           انته  -٥

وقد مت أثناء فترة تقدمي الطلبات هذه حتديد أربع أولويات مواضيعية من            . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
إخطار احملتجزين بلغة يستطيعون فهمها، حبقـوقهم األساسـية؛         ) أ: (ِقبل اللجنة الفرعية هي   

برامج التدريب  ) ج(أو املهنية املخصصة لألحداث احملتجزين؛      /ية و حتسني األنشطة الترفيه   )ب(
أية توصيات   )د(؛  )مبا يف ذلك التركيز على الرعاية الصحية      (األساسية ملوظفي مراكز االحتجاز     

  .ي يتضمن التفاصيل املتعلقة حباجة ملحة ومستعجلةذأخرى حمددة ترد يف التقرير عن الزيارة ال
يف تقارير الزيارات اليت ُتنشر بناًء على طلب الدولة الطرف هي           التوصيات الواردة   و  -٦

. )١(وُيتاح على صفحة اإلنترنت التابعة للجنـة الفرعيـة        . وحدها اليت تشكل أساس الطلب    
  .استعراض عام للزيارات وحالة نشر التقارير املتعلقة هبا

__________ 
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يكي مـن    دوالر أمر  ٢٠ ٠٠٠وميكن ملقدمي الطلبات احلصول على منح تصل إىل           -٧
كـانون   ٣١وينـاير   /كانون الثاين  ١أجل تنفيذ املشاريع املشمولة بالطلبات يف الفترة بني         

ويتأهل لطلب احلصول على املنح الدول األطراف اليت متت زيارهتـا           . ٢٠١٢ديسمرب  /األول
وقدمت طلبات إىل اللجنة الفرعية لنشر تقارير زيارهتا، وكذلك اآلليـات الوطنيـة، ملنـع               

 كما ميكن تقدمي الطلبات من قبل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، إذا كانـت              .التعذيب
تتقيد كلياً مببادئ باريس، وكذلك املنظمات غري احلكومية، وخصوصاً إذا كانت املـشاريع             

أو اآلليات الوطنية ملنع التعذيب ويرد املزيد من        /املقترحة تنفّذ بالتعاون مع الدول األطراف و      
ن عملية تقدمي الطلبات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالطلبات الـيت تقـدم إىل             املعلومات بشأ 

  .)٢(الصندوق اخلاص على املوقع اإللكتروين للصندوق
وسُتقدم املعلومات عن أنشطة الصندوق اخلاص وفقاً لطلب اجلمعية العامـة لـدى            -٨

  .٢٠١٢-٢٠١١استكمال دورة مشاريع الفترة 

  للصندوق اخلاصالوضع املايل   -ثانياً   
وردت وقت كتابة هذا التقرير تربعات للصندوق اخلاص من اجلمهورية التـشيكية              -٩
، ) دوالر٨٢ ٢٦٦,٣٠(، وإســبانيا ) دوالر٥ ٠٠٠(، وملــديف ) دوالر٢٩ ٧٠٤,٩٨(

دول ويبّين اجل).  دوالر٨٥٥ ٢٦٣,١٦(واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
  .أدناه التربعات الواردة

  ٢٠١١-٢٠٠٨التربعات الواردة يف الفترة     
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 تاريخ االستالم املبلغ اجلهات املاحنة

 ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦ ٠٠٠٫٠٠ ١٠ اجلمهورية التشيكية
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠ ٢٧١٫٥٢ ١٠ 
 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢ ٤٣٣٫٤٦ ٩ 

 ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ ٠٠٠٫٠٠ ٥ ملديف
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ ٩٠٦٫٧٤ ٢٥ إسبانيا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٥٨٥٫٨٠ ٢٩ 
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٩ ٧٧٣٫٧٦ ٢٦ 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٠ ٢٦٣٫١٦ ٨٥٥ وآيرلندا الشمالية 

__________ 
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  كيفية دفع التربعات  - ثالثاً  
ميكن قبول التربعات للصندوق اخلاص من احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية            -١٠

واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات القطاع اخلاص واجلمهور عموماً، وذلك وفقاً للنظـام            
  .وال جيوز قبول سوى األموال غري املخصصة. املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة

               :وينبغي أن ترسل التربعات للصندوق اخلاص مـشفوعة دائمـاً بالعبـارة التاليـة               -١١
"Payee: Special Fund established by the Optional Protocol to the Convention "against 

Torture, account CH” . بدوالرات الواليـات املتحـدة   ) أ(وميكن الدفع إما بتحويل مصريف               
 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; bank number: (ABA) 021000021) بــاليورو ل) ب(؛  United Nations 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 0800 6161 6009 34) باجلنية اإلسترليين ل) ج(؛  United Nations Office at 

Geneva, account No. 23961903, J.P. Morgan Chase Bank, 25 London Wall, London EC2Y 

5AJ, United Kingdom (Swift code: CHAS GB 2L, bank number: (SC) 609242, IBAN: 

GB68 CHAS 6092 4223 9619 03) بالفرنـك السويـسري ل  )د(؛   United Nations Geneva 

General Fund, account No. 240-C0590160.0, UBS 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 C059 0160 0) بالعمالت األخرى ل)  ه(؛  United Nations Geneva 

General Fund, account No. 240-C0590160.1, UBS 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 C059 0160 1) بشيك واجب الدفع لألمم املتحدة يرسـل  ) و(؛ أو
  .Trésorerie, Nations Unies, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland إىل
وُيطلب إىل اجلهات املاحنة أن تبلغ قسم العالقات مع املاحنني والعالقـات اخلارجيـة                -١٢

مع موافاته بنسخة من أمر التحويل املصريف أو من         (مبفوضية حقوق اإلنسان عند دفع أي تربع        
  .رير األمني العاممبا ييسر متابعة إجراءات التسجيل الرمسية على حنو فعال وإعداد تقا) الشيك

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
يشجع األمني العام بقوة احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            -١٣

احلكومية، وغريها من الكيانات اخلاصة أو العامة على التربع للصندوق اخلاص من أجل             
  .تزويده باملوارد الالزمة ألداء واليته

        


