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  مقدمة  -أوالً  

  تقدمي التقرير  -ألف  
، ١٧/١١٩ ومقـرره    ١٦/٢٢يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

ما اجمللس من األمانة أن تقدم معلومات حمدثة سنوية عن عمليات صـندوق             هاللذين طلب في  
ويقدم هذا . تعراض الدوري الشامل وعن املوارد املتاحة لهالتربعات اخلاص باملشاركة يف االس

، فضالً عـن    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١التقرير حملة عامة عن التربعات والنفقات يف        
  ).A/HRC/20/39(وصف لألنشطة املمّولة منذ عملية التحديث السابقة 

  معلومات أساسية  -باء  
 للتربعات  ، إىل إنشاء صندوق استئماين    ٥/١دعا جملس حقوق اإلنسان يف مرفق قراره          -٢

. سيما أقل البلدان منواً، يف آلية االستعراض الدوري الشامل          وال لتيسري مشاركة البلدان النامية،   
 إىل األمني العام، يف مجلة أمور، إنشاء هذا الصندوق، وطلـب            ٦/١٧وطلب اجمللس يف قراره     

ن أن تتخذ التدابري الالزمة بغية تفعيـل هـذه          من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا      
وحثّ مجيع الدول األعضاء، واملراقبني وأصحاب املصلحة اآلخـرين         . اآللية على وجه السرعة   

 أنه ينبغـي    ١٦/٢١ وجاء يف مرفق قرار اجمللس    . يف اجمللس على دعم تشغيل الصندوق املذكور      
سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية        ال تعزيز وتفعيل الصندوق ليتسىن تشجيع البلدان النامية،      

  .الصغرية النامية، على املشاركة مشاركةً جمديةً يف االستعراض املتعلِّق هبا

  والية الصندوق  -ثانياً  
جيوز للدول وسائر أصحاب املصلحة، من قبيل املنظمات غري احلكومية الدولية وغري              -٤

 وجلميع البلدان الناميـة،   . دُّم بتربعات للصندوق  احلكومية واملؤسسات اخلاصة واألفراد، التق    
فيها البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، أن تطلب مـساعدة ماليـة مـن خـالل                مبا

  .وجيب إيالء أقل البلدان منواً اهتماماً خاصاً لدى رصد الدعم املايل. الصندوق

  السفر حلضور االجتماعات  -ألف  
دوق، ُيقدَّم دعم مايل للسفر حلضور االجتماعات ملمثلـي         عمالً باختصاصات الصن    -٥

سيما من أقل البلدان منواً، للـسفر إىل جنيـف            وال احلكومات الرمسيني من البلدان النامية،    
  :بغرض املشاركة يف
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جلسات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل اليت يتم فيهـا             )أ(  
  استعراض بلدهم؛

امة جمللس حقوق اإلنسان اليت يتم خالهلـا اعتمـاد نتـائج            اجللسات الع   )ب(  
  .االستعراض املتعلِّق هبا

سيما أقل البلدان     وال يلزم لسفر املمثلني الرمسيني للبلدان النامية،       ما ويوفّر الصندوق   -٦
منواً، اليت هي أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان وليس هلا بعثة دائمة جبنيف، وذلـك للعمـل          

  ").اجملموعة الثالثية"ال سيما األعضاء يف و(كمقرِّرين 
وُتقدَّم املساعدة املتعلِّقة بالسفر، اليت تتمثَّل يف تسديد نفقات السفر بأثر رجعي، بناًء               -٧

وطبقاً لقواعد األمم املتحدة وأنظمتها، يغطي الصندوق تذكرة سفر         . على طلب الدولة املعنية   
باً بالدرجة االقتصادية، فضالً عن بدل إقامـة يـومي          املمثلني غري املقيمني جبنيف ذهاباً وإيا     

وعند استالم الطلب، يتّم إصدار تأكيد للموافقـة        . باملعدل املنطبق على جنيف وقت السفر     
  .يبني املبلغ األقصى الذي ميكن تسديده لتكلفة تذكرة السفر وبدل اإلقامة اليومي

يدعمها من وثائق،     وما  السفر ولدى إمتام السفر وعند تلقي املطالبة بتسديد نفقات         -٨
 نيويـورك،   أويتم التسديد إىل احلكومة املعنية مباشرة، إما من خالل بعثتها الدائمة جبنيـف           

  .الوكالة احلكومية املعنية  أوبإيداع مبلغ التسديد باحلساب املصريف للوزارة أو

  حلقات اإلحاطة اإلعالمية قبل الدورات  -باء  
ق، ُتنظَّم حلقات إحاطة إعالمية قبـل انعقـاد دورات          عمالً باختصاصات الصندو    -٩

الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، ملـساعدة البلـدان علـى االسـتعداد              
وتتكون حلقات اإلحاطة اإلعالمية من أجزاء عامة ومناقشات أفرقة مصّغرة يتم           . لالستعراض

شامل، وتبادل املعلومات ومناقـشة     خالهلا النظر يف سياسات وطرائق االستعراض الدوري ال       
يتعلَّق بتنظيم مشاورات وطنية وإقامة آليات تنسيق   فيمااملمارسات اجليدة والدروس املستفادة 

مشتركة بني الوزارات، وصياغة التقارير الوطنية، واملشاركة يف احلوار التفاعلي الذي جيريـه          
  .الفريق العامل وجملس حقوق اإلنسان يف جلسة عامة

  الوضع املايل للصندوق  -ثاًثال  
 ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ الوضع املايل املفصَّل للصندوق يف       ١يبّين اجلدول     -١٠

  ).بيان اإليرادات والنفقات(
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    ١اجلدول 
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١بيان باإليرادات والنفقات للفترة 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
      اإليرادات  -أوالً

  ٤٢٣ ٤٠٧   ٢٠١٢  عامالتربعات املقدمة من احلكومات يف
    ) يورو٥ ٠٠٠ (٦ ١٢٧  هنغاريا
    ) دوالر أسترايل٢٠٠ ٠٠٠ (١٩٧ ٢٨٠  أستراليا

    ٤٠ ٠٠٠  اململكة العربية السعودية
    ١٠٠ ٠٠٠  السويد
    ٨٠ ٠٠٠  اليابان

  ٣١ ٩٠٢    إيرادات متنوِّعة وإيرادات الفوائد
  ٤٥٥ ٣٠٩    اإليرادات جمموع 

      *النفقات  -ثانياً
  ٠,٠٠    تكاليف املوظفني 

  ٠,٠٠    أتعاب وسفر اخلرباء واملستشارين 
  ٣ ٧٩٥    سفر املوظفني 
  ١٣ ٩٤٠    سفر املمثلني 

  ٧ ٢٧٢    اخلدمات التعاقدية
  ٠,٠٠    مصروفات التشغيل العامة

  ٠,٠٠    اللوازم واملواد
  ٠,٠٠    راسيةاملنح والتربعات واحللقات الد

  ٣ ٢٥١    تكاليف دعم الربامج
  ٢٨ ٢٥٨    النفقات اإلمجالية

اإليرادات عن النفقـات    ) نقصان(صايف زيادة   
  بالنسبة للفترة

  ٤٢٧ ٠٥١  

  ١ ٥٧٩ ٢٧٨    ١/١/٢٠١٢الرصيد االفتتاحي يف 
أمـوال مـردودة    /وفـورات /تسويات متنوِّعة 

  املاحنة للجهات
  ١٢٢ ٢٩٣  

  ٢ ١٢٨ ٦٢٢    ٣١/١٢/٢٠١٢ إمجايل رصيد الصندوق يف
  .) دوالرا٥ً ٤٣٤(تشمل املدفوعات وااللتزامات   *
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 حملة عامـة    ٢ويوفر اجلدول   .  بلداً تربعات مالية   ١٥ومنذ إنشاء الصندوق، قدم له        -١١
  .على مجيع التربعات املتلقاة

 ٢٠١٢ويف حني يأيت معظم التربعات من جمموعة صغرية من البلدان، شهد عـام                -١٢
ونظراً لطابع اآللية العاملي فإن مجيع الدول األعضاء، مبا فيها البلدان           . يف قاعدة املاحنني  توسعاً  

  .النامية، مدعوة للمسامهة يف حدود ما تسمح به إمكانياهتا
ومبا أن الصندوق مل حيظ بنمط من اإليرادات قابل للتنبؤ، فقد مت االحتفاظ بقـدر                 -١٣

وهذا يفسر منط اإلنفاق املـتحفظ      . ا يف أنشطة مقبلة   كبري من املوارد كاحتياطي الستخدامه    
الذي يرمي، يف مجلة أمور، إىل ضمان كفاية التمويل يف مجيع األوقات واألحـوال لـسفر                

  .الوفود اليت تطلب مساعدة مالية
    ٢اجلدول 

 ١التربعات يف الفترة من     : صندوق التربعات للمشاركة يف االستعراض الدوري الشامل      
    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  الدولة املاحنة

٢٠٠٧  

 ٠٠٠ ١٠٠ االحتاد الروسي

٦١٣ ٢٠١ إيطاليا
 ٧٤٦ ٧٣ رومانيا

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني 

 ٤١٠ ٤١٨ أملانيا

 ٢٣٩ ٢٢١ إيطاليا

 ٢٣٨ ٩٥ سويسرا

 ٠٠٠ ٢٥ اململكة العربية السعودية

 ٧٢٩ ١٥٧ النمسا

 ٠٠٠ ٢٠٠ اليابان

  ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني 

 ٦٠٩ ٢٤٦ أملانيا

 ٠٠٢ ٣٥٩ الدامنرك

 ٠٠٠ ١٠ سنغافورة

 ٦٦٨ ٢٦ كولومبيا

 ٠٠٠ ٥٠ الكويت
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  الدولة املاحنة

 ٥٧٠ ٦ هنغاريا

 ٠٠٠ ١٠٠ )٢٠١٠(اليابان 

 ٠٠٠ ١٠٠ )٢٠١١(اليابان 

 ٣٤١ هبات عامة

٢٠١٢  

 ٢٨٠ ١٩٧ أستراليا

 ٠٠٠ ٤٠ اململكة العربية السعودية

 ١٢٧ ٦ هنغاريا

 ٠٠٠ ٨٠ اليابان

 ٠٠٠ ١٠٠ السويد

 ٥٧٢ ٨١٥ ٢ اجملموع

  األنشطة  -رابعاً  

  السفر حلضور االجتماعات  -ألف  
 مساعدة ٢٠١٢مل تطلب سوى ثالث دول من الدول اليت جرى استعراضها يف عام      -١٤

وكان مـن   . ليت مت خالهلا االستعراض املتعلق هبا     مالية للسفر حلضور دورات الفريق العامل ا      
وطلبت إحدى الدول مساعدة مالية للسفر حلضور دورة جملس    . بينها بلد من أقل البلدان منواً     

  .حقوق اإلنسان العتماد نتائج االستعراض املتعلق هبا
وي،  أدناه توزيعاً للمساعدة املالية حبسب املنطقة واإلنفاق السن        ٣ويتضمن اجلدول     -١٥

ُيكّمله املبلغ املأذون به وحالة التسديد وإمجايل االلتزامات حىت اآلن فيما يتصل باملـساعدة              
  .املالية املوفرة لسفر املندوبني احلكوميني إىل جنيف

. وحىت تارخيه، جلميع الدول املنتخبة يف جملس حقوق اإلنسان بعثة دائمـة جبنيـف             -١٦
  .لية للمشاركة يف أي دورة بصفة املقرروبالتايل، مل تقدم أي طلبات مساعدة ما
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    ٣اجلدول 
نفقات سفر املمثلني احلكوميني حلضور دورات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري           

  الشامل واجللسات العامة جمللس حقوق اإلنسان

 عدد البلدان املدعومة  السنة
 حلني إرسال الطلب /املبلغ املأذون به

 )حدةبدوالرات الواليات املت(
  املبلغ املدفوع 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٨٨٥ ١٦  ٢٨٠ ١٣ ٦ ٢٠٠٨ 

٥٦٨ ٢٣  ٨٤٦ ٣٣ ١٧ ٢٠٠٩ 

٩٤٢ ٣٩ ٣٦٥ ٤٦ ٢٣ ٢٠١٠ 

٦٩٨ ١١ ٧٧٨ ٨١ ٢١ ٢٠١١ 

٢٩٥ ١١  ٩٢٠ ١٢ ٣ ٢٠١٢ 

 ٣٨٨ ١٠٣ ١٨٩ ١٨٨ ٧٠ اجملموع

 ٥٧٧ ٢٩١    اجملموع الكلي

إلجراء احلايل للتسديد مرهق، ذلك أنه يتطلـب  وأفاد عدد من الدول األعضاء بأن ا      -١٧
من إداراهتا الوطنية وبعثاهتا الدائمة القيام بعدد من اإلجـراءات املعقـدة يف جمـايل اإلدارة                

وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا اإلجراء بطيء،       . ومراجعة احلسابات لتلقي وتربير املبالغ املسددة     
قي إدارة األمم املتحدة وجتهيزها لطلبـات تـسديد         إذ إنّ عمليات التسديد ال تتم إالّ بعد تل        

. تكاليف السفر مشفوعة بإيصاالت التذاكر األصلية ومعلومات احلساب املصريف املفـّصلة          
وفُرضت قيود أخرى نتيجة لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف الشراء املسبق اليت دخلت حيـز             

مني العام لتحسني الكفـاءة وختفـيض        يف إطار والية األ    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١التنفيذ يف   
تقضي هذه السياسة بتلقي مجيع الطلبات املتعلقة بالسفر الرمسي، مبا يف ذلك فيما             . التكاليف

يتصل بالسفر املدفوع سلفاً الذي ترّتبه الدول األعضاء مباشرة، وإصـدار تـذاكر الـسفر               
  .الرمسي، قبل السفر بأربعة عشر يوماً تقوميياً على األقل

ويف ضوء ما تقدم أعاله، اقترحت األمانة تعديل اختصاصات الصندوق للـسماح              -١٨
وتتوقع األمانـة أن    . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشراء التذاكر مسبقاً وبشكل مباشر        

يرتفع بشكل ملحوظ عدد البلدان اليت تطلب مساعدة فيما يتصل بتكاليف الـسفر إذا مـا                
  .أُنشئت آلية للشراء املسبق

  التدريب  -باء  
جتمع حلقات اإلحاطة اإلعالمية اليت تنظمها األمانة بني البلدان الناميـة والبلـدان               -١٩

وال يغطي الصندوق إالّ تكاليف السفر للمشاركة اليت تتحملها البلـدان الناميـة،             . املتقدمة
وحلقات اإلحاطـة اإلعالميـة    . وذلك يف شكل تسديد لنفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي        
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عادة ما تنظمها األمانة، لكن ميكن أيضاً تنظيمها بناًء على طلب الدول أو كيانات األمـم                
وهي تستند إىل حد كبري إىل خربة سائر الدول اليت مت       . املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولية    

استعراضها بالفعل، فضالً عن خربة مكاتب املفوضية اإلقليمية واألمانة واملنظمات احلكومية           
وهتدف منتديات تبادل املعلومات هذه إىل مساعدة الدول على         . الدولية أو اإلقليمية األخرى   

تنظيم عملية تشاور وطنية واسعة وتشاركية، إلعداد تقرير وطين شامل ومتوازن وإطالعهـا             
على النظام الداخلي للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واجللـسات العامـة             

  .اإلنسانجمللس حقوق 
 شرعت إدارة املفوضية يف استعراض داخلي يرمي إىل تقيـيم           ٢٠١٢ويف أوائل عام      -٢٠

جدوى دمج صندوق التربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الدوري الشامل وصندوق           
التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية يف تنفيذ االستعراض الدوري الشامل اللذين أُنـشئا       

واألساس املنطقي الذي يقوم عليه الدمج املقترح       . ٦/١٧ار جملس حقوق اإلنسان     عمالً بقر 
هو التغطية املواضيعية املشتركة، على الرغم من االختالف بـني الـصندوقني يف التـشغيل               

 ١٦/٢١وأُجري االستعراض أيضاً مع مراعاة األولويات الوارد وصفها يف القـرار            . والتسيري
وأنشطة اإلحاطة اإلعالمية اليت متـت      .  الصندوقني االستئمانيني  الذي مييز بشكل واضح بني    

حىت ذلك احلني يف إطار صندوق التربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الدوري الشامل             
  . للسماح بقيام االستعراض الداخلي٢٠١٢قد ُعلقت يف عام 

والدعم املقدمني  ومببادرة من موريشيوس، اليت ما انفكت تدافع عن زيادة املساعدة             -٢١
إىل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية يف إطار جملس حقوق اإلنسان، تقرر عقد               

، شبيهة باحللقات الوارد وصفها يف الفرع   ٢٠١٣يوليه  /حلقة إحاطة إعالمية حتضريية يف متوز     
ُعلّقت لفترة وجيـزة يف      باء أعاله، مبا حيّرك من جديد أنشطة اإلحاطة اإلعالمية اليت            -ثانياً  
ومت تعديل إحاطة موريشيوس اإلعالميـة بـشكل طفيـف للتركيـز علـى              . ٢٠١٢ عام

االحتياجات اخلاصة بأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية يف مشاركتها يف آليـة              
 وستستأنف األمانـة بعـد ذلـك        االستعراض الدوري الشامل، وبشكل أعم مع اجمللس      

  . اإلعالمية قبل الدورات على أساس منتظم يف األعوام القادمةةإلحاطأنشطتها ل

  االستنتاجات  -خامساً  
اسُتخدم صندوق التربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الدوري الـشامل            -٢٢

لتمويل مشاركة البلدان النامية، وباألخص أقل البلدان منواً والدول اجلزريـة الـصغرية             
وقُّدمت . ريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املتعلقة هبا       النامية، يف دورات الف   

املساعدة أيضاً إىل تلك الدول األعضاء نفسها لتمكينها من املشاركة يف اعتماد جملـس              
ومن املزمع أيضاً أن . حقوق اإلنسان لوثيقة نتائج االستعراض املتعلق هبا يف جلساته العامة       
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عالمية ميدانية حتضريية لتيسري مشاركة الدول األعـضاء     ينظم الصندوق حلقات إحاطة إ    
  .يف االستعراض الدوري الشامل

أما فيما يتعلق بترتيبات السفر فإنه يف حني أن معايري متويل مـشاركة الـدول                 -٢٣
األعضاء من البلدان النامية يف دورات االستعراض الدوري الشامل تتفق مع املمارسـة             

. ة إالّ أنه اّتضح أن اإلجراء املتمثل يف السداد بأثر رجعي غري ُمرضٍاملّتبعة يف اجلمعية العام  
ولئن أُحرز شيء من التقدم منذ التقرير السابق إالّ أن األمـر حيتـاج إىل املزيـد مـن                   

وانطالقاً من اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل، بدأت املفوضية          . التحسينات
ود أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية        يف متويل عضوين من كل وفد من وف       

للسفر إىل جنيف حلضور االستعراض املتعلق ببلداهنم، بعد ما كانت ال متّول يف السابق إالّ 
غري أنه ميكن حتسني الفعالية إىل حد كبري وحتقيق التبسيط إذا           . عضواً واحداً من كل وفد    

  .ر للدول األعضاء اليت تطلب املساعدةما أُذن للمفوضية بتولّي ترتيبات السف
وحلقات اإلحاطة اإلعالمية قبل الدورات اليت تنظمها األمانة قد ُعلّقت لفتـرة              -٢٤

 بسبب استعراض إداري داخلي يرمي إىل تقييم جـدوى دمـج            ٢٠١٢وجيزة يف عام    
 /ويف متـوز  . ٦/١٧الصندوقني االستئمانيني املنشأين عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان         

 يف موريـشيوس سـتركز علـى        ة ستعقد حلقة إحاطة إعالمية حتـضريي      ٢٠١٣يوليه  
االحتياجات اخلاصة بأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية ومـشاركتها مـع       

وختطط األمانة الستئناف جدول زمين     . اجمللس، وال سيما يف االستعراض الدوري الشامل      
  .ةمنتظم حللقات اإلحاطة اإلعالمي

        


