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 مجلس حقوق اإلنسان
   والثالثونالحادية الدورة 
 من جدول األعمال ٢البند 

 التقرير السنوي لمفوو  امموا المتحودة السوامق لحقووق اإلنسوان
    وتقارير المفوضية السامية واممين العام

الصندوق الخوا  المنأوب ومو ول التروتو ووخ اارتيواري اتفانيوة منا  وة   
الالإنسووانية  و  التعووبيل وريوور  موون ضوورول المعاملووة  و العقووووة القا ووية  و

 المهينة
  

 مب رة من اممين العام  
  

 موجز 
تقـــــد  ملـــــمع املـــــموضة ملصومـــــاص عـــــن وبـــــت اللـــــندو  ا ـــــا  املن ـــــ   وجـــــ  ال وتووـــــول  

الالإنســانيا  االختيــا ال التقاةيــا منامللــا التلــمم  ورــ ع مــن بــضول امللامصــا يو اللقو ــا القا ــيا يو
 احلضجا. املهينا،  ا يف ذلك حالته املاليا يو
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 مقدمة - واا  
 

 تقديا التقرير - لف 
 
اللامــا ، الــمال عــفله فيــه اةمليــا ٦٨/١٥٦وفقــال لقــضا  اةمليــا اللامــا  التقضمــض ايُِعــده ملــم -١

تقـــدرب ت عـــاص لصلـــندو  ا ـــا  املن ـــ   وجـــ  ال وتووـــول االختيـــا ال التقاةيـــا منامللـــا التلـــمم  
ورــ ع مــن بــضول امللامصــا يو اللقو ــا القا ــيا يو الالإنســانيا يو املهينــا، واصبــه إ  األمــ  اللــا  ي  

ض ين ــطا ومغطــه ملــما التقضمــمقــد  إ  سصــو حقــو  اتنســا  تقضمــضال عــن عمصيــاص اللــندو  ا ــا . 
 .٢0١٥وانو  األول/دمسم    ١إ   ٢0١٥وانو  الثاين/منامض   ١يف القرتة من  اللندو  ا ا 

  
 واية الصندوق الخا  -واء 

 
مــن ال وتووــول االختيــا ال لصمســاعدة يف  ومـــ   ٢٦ين ــا اللــندو  ا ــا  عمــالل  املـــادة  -٢

الصفنـــا القضعيـــا ملنـــت التلـــمم  ورـــ ع مـــن بـــضول امللامصـــا يو اللقو ـــا قدمـــا مـــن تنقيـــم التوتـــياص امل
دولــا اــضا يف ال وتووــول االختيــا ال، ولتمومــ  يف يعقــال اما  ــا لالقا ــيا يو الالإنســانيا يو املهينــا 

 ال امج التلصيميا لآللياص الوةائيا الوانيا. 
ص ومنظمــاص ح وميــا ومتصقــا اللــندو  ا ــا  ت عــاص رللــا الغــضم تقــدمها ح ومــا -٣

   وميا ووياناص يخضى خاتا يو عاما.دوليا ومنظماص ر  ح 
  

 إدارة الصندوق الخا  - يا 
 
( السـاميا دمض اللندوَ  ا ا َّ مقوبـيا األمـم املتحـدة السـاميا حلقـو  اتنسـا  ياملقوبـيات -٤

   والقواعد املاليا لألمم املتحدة.وفقال لصنظا  املايل 
  

  ليةمعايير ام -داخ 
 
قـــد  الطصبـــاص املا ســـاص احل وميـــا لصـــدول األاـــضاا يف ال وتووـــول االختيـــا ال تمي ـــن ي   -٥

الــز اا  ــا الصفنــا القضعيــا والــز وافقــه عصــا ن ــض تقضمــض الصفنــا القضعيــا، وا ليــاص الوةائيــا الوانيــا 
اتنســا  املمتثصــا يملــال املا ســاص الوانيــا حلقــو   قــد  الطصبــاصتهلــمع الــدول األاــضاا. ومي ــن ي  

لصمبادئ املتلصقا  ضوز املا سـاص الوانيـا لتلزمـز وةامـا حقـو  اتنسـا  يمبـادئ  ـا مو( واملنظمـاص 
ا ليـاص الوةائيـا  ر  احل وميا إذا وانه امل ا مت املقرتحـا  ـتُنقَّم  التلـاو  مـت الـدول األاـضاا و/يو

تلصقـا  التوتـياص الـوا دة يف تقـا مض امـا اص الصفنـا الوانيا املاملَّصا. وال مي ـن النظـض إال يف الطصبـاص امل
مـن ال وتووـول االختيـا ال، و التـايل د تلـد  ١٦مـن املـادة  ٢القضعيا الز ُنِ َضص وفقال ألح ا  الققـضة 

   ما. ضه 
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  نأطة الصندوق الخا   -ثانياا  
 

   ٢٠١5دورة مأاريع عام  - لف 
 
لتقدرب الطصباص إ  اللـندو   ضا لا ال الدعوة ال ٢0١٤ يوتو ض/األولت ضمن  ١7يُرصق يف  -٦

ومي ـن تقـدرب م ـا مت . ٢0١٥ا ا  من يجـ  احللـول عصـا مـنم لصم ـا مت املقـض  تنقيـمملا يف عـا  
مجهو مـا مولـدوفا و  ـنن و ال اامـ  و  ـا ارواال و  يملانيـاو أل جنتـ  دولـا تسـتويف ملـام  األملصيـا يا ١٣ختـ  

ومي ـــن ي  مطصـــ  مقـــدمو (. ملنـــدو ا و مصـــدم  و امل ســـيك و مـــايل و ة ريز ـــتا  و الســـومد و الســـنغال و 
ألن ــــطا امل ــــا مت الــــز مــــن دوال اص الوالمــــاص املتحــــدة دوال   ٣٥ 000الطصبــــاص منحــــال تلــــ  إ  
و النسـبا إ  ملـمع  .٢0١٥ وـانو  األول/دمسـم   ٣١وـانو  الثاين/منـامض و  ١ تنقم يف القرتة مـا  ـ  

 الثالثــا والل ــضمنيولومــاص موابــيليا حســ  وــ  دولــا خــالل دو  ــا الــدعوة، حــدهدص الصفنــا القضعيــا 
 . ٢0١٤ مونيه/حزمضا  ٦إ   ٢امللقودة يف جني  يف القرتة من 

ووفقـــال لصمبـــادئ التوجيهيـــا لتقـــدرب الطصبـــاص، يجـــضص يمانـــا اللـــندو  ا ـــا  تقييمـــال وا ـــت  -7
اص املوعــد النهــائه يف بــوو األولومــاص املســتصما ةبــ  فــو  األ  لــا والثال ــ النطــا  ملقرتحــاص امل ــا مت 

 املوابــيليا اَّــدَّدة، مــت مضاعــاة نتــائج امل ــاو اص رــ  الضميــا الــز يجضمــه مــت يعلــاو الصفنــا القضعيــا.
يملال امل ا مت الز تتناول يما توتياص يخضى حمددة تضد يف تقا مض الزما اص وتتلمن تقاتـي   وُد  ه
لـــــــد اال ـــــــتلضام، ةُـــــــديلمه  ـــــــبت مـــــــنم،  بصـــــــ  إمجـــــــايل و  مصـــــــم ومســـــــتلف .داعه ةصـــــــق تتلصـــــــق  ـــــــ

، إ  م ا مت  دا إ  تنقيم توتـياص ةـدمتها الصفنـا القضعيـا يانظض املضفق( دوال ال  ٢٢٨ ٦70 ةد ع
  ملندو ا .و امل سيك و السنغال و ال اام  و أل جنت  امله  - ملام  األملصيا دول تستويف مخويف 
ــن اللـــندو و  -٨ إ  تقـــدرب الطصبـــاص ا اتـــا  امل ـــا مت املقـــض  تنقيـــمملا  األو دعوتـــه منـــم  ،م ه

مواومـــا  ، سموعـــا متنوعـــا مـــن م ـــا مت التلـــاو  التقـــي عصـــا اللـــليد اللـــامله  ـــدا٢0١٢يف عـــا  
 صــتموالتلــمم  مــت امللــام  الدوليــا حلقــو  اتنســا ،  ــا يف ذلــك تصــك الــز تنــت القــوان  املتلصقــا  

التلــمم  يو بــما  فلاليــا عمــ  ا ليــاص الوةائيــا الوانيــا القائمــا   ملنيــاإن ــاو يليــاص وةائيــا وانيــا 
تلزمــز ملــا ا ومهــا اص اللــامص  يف اةهــاا ؛ و التلــمم  يو املا ســاص األخــضى ذاص اللــصاامللنيــا  

ووبـــت ون ــض وتيبـــاص ومـــواد عـــن حقـــو  األعـــ ا   ؛القلــائه واملـــوملق  امل صقـــ   قنقـــاذ القـــوان 
ــــا،  ــــا فيهــــا واا اص وتلــــاو  اللــــندو  اَّتفــــزمن. ــــاص واني  ، مــــن خــــالل م ــــا مله، مــــت عــــدة ويان

وا ليـــاص الوةائيـــا الوانيـــا، واملست ـــقياص والســـفو ، الداخصيـــا واللـــدل، وما ســـاص يمنـــاو املظـــاد، 
 واةهاص القاعصا يف اجملتمت املدين. وال ضاا، 

  
   ٢٠١6الدعوة إلى تقديا الطلتات لعام  -واء 

 
 ت ــــــــــــضمن األول/ ١٦يف  ٢0١٦إ  تقــــــــــــدرب الطصبــــــــــــاص للــــــــــــا  يُرصــــــــــــق  ــــــــــــال الــــــــــــدعوة  -٩

 ــ    خاتــايولومــاص موابـيليا  . و النســبا إ  ملـمع الــدعوة، حــددص الصفنـا القضعيــا٢0١٥ يوتـو ض
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 حزمــــــضا / ١٩إ   ١٥والل ــــــضمن، امللقـــــودة يف جنيــــــ  يف القـــــرتة مــــــن  الساد ـــــادولـــــا، يف دو  ــــــا 
لــز تتنــاول يمــا توتــياص يخــضى حمــددة تــضد يف تقــا مض . ومي ــن يملــال النظــض يف امل ــا مت ا٢0١٥ مونيــه

 الزما اص وتتلمن تقاتي  تتلصق حباجا مصحا ومستلفصا. 
ــــ -١0 ــــاص التمــــا  ِم دوال  ألن ــــطا م ــــا مت  ٢٥ 000نم ةــــد تلــــ  إ  ومي ــــن ملقــــدمه الطصب

 .  ٢0١٦وانو  األول/دمسم    ٣١وانو  الثاين/منامض إ    ١ تُنقَّم يف القرتة من 
الــــز تســــتويف ملــــام  ع ــــضة  الســــهمــــن الــــدول  دول ٩اصبــــال   ــــ    ١٩د مــــا سموعــــه وو   -١١

امل ســــيك و ة ريز ــــتا  و مجهو مــــا مولــــدوفا و  ــــنن و ال اامــــ  و  ــــا ارواال و ي مينيــــا و ياأل جنتــــ   األملصيــــا
 التقضمض.ملما نيوامصندا(. ووانه عمصيا التقييم جا ما وةه إعداد و 

  
 الخا  الحالة المالية للصندوق -ثالثاا  

 
اللـندو  ا ــا  ملـو اللــندو  الوحيـد الــمال مـادال وملائقــه  ـ  اللــنادمق املن ـ ة  وجــ   -١٢

ملاملــداص دوليــا حلقــو  اتنســا . وعصــا الــضرم مــن حمدودمــا إمــضاداص اللــندو  مــن الت عــاص، فقنــه 
يتبصــــــــ  ةيمتهـــــــــا م ــــــــضوعال  ٢٨مــــــــا سموعــــــــه  وحـــــــــ  ا   ٢0١٢دعــــــــم، منــــــــم إن ــــــــائه يف عــــــــا  

 ـــــالط منـــــااق إةصيميـــــا،  ـــــا يف ذلـــــك  عصـــــا نطـــــا دول  مثـــــاينيف دوال ال(  ٨0١ ١٩7.٨٥ ال صيـــــا
موملقـو ا ليــاص ، وال ـيما منـت التلـمم  ومنهفيتـهتقنيـاص عـ   عصـا  ١ ٣00تـد م  يوثـض مـن 

 ،واملوملقـــو  الطبيـــو  ،وموملقـــو إنقـــاذ القـــانو  والســـفو  ،الوةائيـــا الوانيـــا، ويفـــضاد اةهـــاا القلـــائه
   ويعلاو منظماص اجملتمت املدين. ،واألخلائيو  االجتماعيو 

اللــندو  متنا ــبا مــت طــو ين ــطا الصفنــا القضعيــا،  الــز مــدعمها ن ــطااألومنبغــه ي  ت ــو   -١٣
 وانـــــه  ٢0١٥فقـــــه عـــــا   :ي ـــــقض عـــــن تزامـــــد عـــــدد الـــــدول املاملصـــــا لال ـــــتقادة مـــــن اللـــــندو ممـــــا 
ماملصــا . ومتوةــت ي   ادولــ ١٦إ   ٢0١٦يف عــا   يف حــ  ي  عــددملا ملــ دولــا ماملصــا،  ١٣ ملنــا 

عصـــا التلـــدمق عصـــا ال وتووـــول االختيـــا ال واملوافقـــا عصـــا  ُت ـــفَّتمســـتمض ملـــما اال ـــاع أل  البصـــدا  
 ن ض تقا مض اما اص الصفنا القضعيا.

واحلــــــد األدو املطصــــــول  ــــــنومال للــــــما  يداو اللــــــندو  لوملائقــــــه وةد تــــــه عصــــــا دعــــــم مــــــا  -١٤
 ٣٥ 000وعال يف الســـنا، مـــت مســـتوى ملقـــول مـــن التمومـــ  ل ـــ  م ـــضو  يمـــثالل م ـــض  ٢0 متو ـــطه
، د متصـــق اللـــندو  يمـــا مســـالاص ماليـــا خـــالل مصيـــو  دوال . ومـــت ذلـــك ١.٤ملـــو حـــوايل  ،دوال (
و التــايل، لــن مســتطيت اللــندو  دوال .  ٣0 000،  ا ــتثناو تلهــد واحــد  ــالت    بصــ  ٢0١٥ عــا 

 ٢٥ 000  بص  ٢0١7و ٢0١٦ هانيا من امل ا مت املقض  تنقيمملا يف عام وم  يوثض من  بلا يو مث
إ  اال املـاص احلاليـا، ي  التقـدمضاص تقيـد  دوال  ل   منها. ومما مبلث عصا مزمد من القصق، ا ـتنادال 

املابـيا  ُتسـتنقد  ال امـ  حبصـول  امـا  ااص اللندو  الز تضاومه اـوال السـنواص الثال ـيي  احتياا
  .٢0١7عا  



A/HRC/31/22 
 

 

GE.15-22432 5/10 

 

 / ووووانون اموخ ١ - ينوووواير/ ووووانون الثووووانق ١التترعووووات المقدمووووة إلووووى الصووووندوق الخووووا     
 (٢٠١5 ديسمتر

 
 تا مخ اال تال  املبص  ي دوال اص الوالماص املتحدة( اةها املاحنا

وـانو    ١د تستصم يما ت عـاص يف القـرتة مـا  ـ     
   ٢0١٥وانو  األول/دمسم    ١الثاين/منامض و

    ا يو د مجموع التترعات المستلمة
  يفية التترع -راوعاا  

 
صلـــندو  ا ـــا  مــن احل ومـــاص، واملنظمـــاص احل وميـــا الدوليـــا لمي ــن ي  تُقبـــ  الت عـــاص  -١٥

والقواعـــد املاليـــا  يو رـــ  احل وميـــا، ومنظمـــاص القطـــا  ا ـــا ، وعامـــا اةمهـــو ، وفقـــال لصنظـــا  املـــايل
ــــه إ  اللــــندو  إال األمــــوال امل لَّلــــا لصلــــندو  ا ــــا  امل لألمـــم املتحــــدة. وال ن ــــ   وجــــ  تُوجه
 .  ال وتووول االختيا ال

 :Payee" ومنبغه ي  ُتضَ   الت عاص إ  اللندو  ا ا  م قوعا دائمال  اللبا ة التاليا: -١٦

Special Fund established by the Optional Protocol to the Convention against Torture 

account CH." :ومي ن الدفت  تحوم  ملضيف حسبما مصه: يي(  دوال اص الوالماص املتحدة لقائدة 
UNOG General Fund, account No. 485001802, J.P. Morgan Chase Bank, 270 Park 

Avenue, 43rd floor, New York, NY 10017, United States of America (Swift code: CHAS 

US 33; bank number: (ABA) 021000021) :؛ يل(  اليو و لقائدةUnited 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) )اةنيه ات رتليي لقائدة:؛ يج  United Nations 

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

London EC2Y 5AJ, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Swift code: 

CHAS GB 2L, bank number: (SC) 609242, IBAN: GB68 CHAS 6092 4223 9619 03) ؛
-United Nations Geneva General Fund, account No. 240:  القضنك السومسضال لقائدة يد(

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) )اللمالص األخضى لقائدة؛ يه : 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 
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0024 0240 C059 0160 1) )يك واج  الدفت لألمم املتحدة مض   إ  اللنوا  التايل؛ يو  : 
Treasury, United Nations, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. 

  إ  اةهـــــاص املاحنـــــا ي  تبصـــــ  ةســـــم اللالةـــــاص مـــــت املـــــاحن  واللالةـــــاص ا ا جيـــــا ومُطصـــــ -١7
دفـت يال تـ   يوموافاتـه  نسـ ا مـن يمـض التحومـ  امللـضيف يو  لدىقو  اتنسا  الساميا حلقوبيا امل 

 من ال يك( لتيس  متا لا إجضاواص التسفي  الضميا عصا حنو فلال وإعداد تقا مض األم  اللا . 
  
 التوصيات -رامساا  

 
الصووندوق الوحيوود الووبي يوو دي  ووو يليووة ةريوودة موون نوعهووا  إ   نوو  الصووندوق الخووا   -١٨

نموووو    و ووووظائفوو  وووين الصوووناديأ المنأووبة ومو وول المعا ووودات الدوليووة لحقوووق اإلنسوووان  
للتعاون وين امما المتحدة والدوخ امطورا  والليوات الونائيوة الوطنيوة والمجتموع المودنق ةوق 

    منع التعبيلحقيأ الهد  المأترك المتمثل ةق ت
والحوود امدنووى المطلووول  وونوياا ل وومان  داء الصووندوق لوظائفوو  وندرتوو  علووى دعووا مووا  -١٩

 35 ٠٠٠مأروعاا ةق السنة  مع مستوى معقوخ من التمويل لكل مأروع  مثالا  ٢٠متو ط  
 مليون دوار   ١.4دوار(   و حوالق 

تترعووووات ةووووق  ةالصووووندوق الخووووا  لووووا يتلووووأ  يوووويأووووير اممووووين العووووام وقلووووأ إلووووى  ن و  -٢0
  و وووب  حالوووة م  وووفة دوار( 3٠ ٠٠٠ وا وووتثناء تعهووود واحووود ووووالتترع ومتلووو   ٢٠١5 عوووام

الصوندوق وتوطيود   وبداة نوادرة علوى اا وتمرار ةوق  للغاية تأكل رطراا متاشوراا يهودد ا وتدامة
الحكومووات والمنظمووات الحكوميووة  ويوودعو اممووين العووام نظووام اممووا المتحوودة لمنووع التعووبيل 

لووووى التتوووورع إالعامووووة  الدوليووووة والمنظمووووات ريوووور الحكوميووووة ورير ووووا موووون الكيانووووات الخاصووووة  و
  و فالة ا تمرار دعم  المالق للصندوق الخا 
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 المرةأ
  

الصندوق الخوا  المنأوب ومو ول التروتو ووخ اارتيواري اتفانيوة منا  وة   
الالإنسووانية  و  وريوور  موون ضوورول المعاملووة  و العقووووة القا ووية  والتعووبيل 

المهينووةا المأوواريع التووق واةقوول عليهووا لجنووة الموونض التاوعووة لمفوضووية اممووا 
 المتحدة السامية لحقوق اإلنسان منب إنأاء الصندوق

  

  نا امل ضو  ال يا  امل ضا عصا التنقيم مص   امل ضو  الدولا 
  مبص  املنحا

 ي دوال اص الوالماص املتحدة(

اتتـــــالا القــــــانوين مـــــن يجــــــ   األ جنت  -١      
إن ـــاو ا ليـــا الوةائيـــا اتةصيميـــا 
يف تووومــــا  وتــــد م  القلــــاة، 
ومــــــــــــــــــــــــــــــوملقه الســــــــــــــــــــــــــــــفو ، 
واألخلــــــــــــائي  االجتمــــــــــــاعي  

      حقو  اَّتفزمن

Abogados y Abogadas del 

Noroeste Argentino en 

Derechos Humanos y 

Estudios Sociales   ياَّامو
اللامصو  يف سال حقو  
اتنسا  والد ا اص االجتماعيا 
ل مال عض  األ جنت (ييليا 

 وةائيا إةصيميا(

٢0١٥ 000.00 ٣٥  

تنقيــم توتــياص الصفنــا القضعيـــا   نن -٢
ملنامللـــــا التلـــــمم  ورـــــ ع مـــــن 
بـــــــــضول امللامصـــــــــا يو اللقو ـــــــــا 
القا ــــــــــــــــيا يو الالإنســــــــــــــــانيا يو 

فيمـــــــــا متلصـــــــــق حبمامـــــــــا املهينـــــــــا 
 األاقال مسصويب احلضما

املنظمــــــــــــــا اللامليــــــــــــــا ملنامللــــــــــــــا 
التلــــــــــــــــمم  يمنظمــــــــــــــــا رــــــــــــــــ  
ح وميــــا(   ــــضاوا مــــت منظمــــا 
التلــــــــامن مــــــــن يجــــــــ  ياقــــــــال 
يفضمقيـــــــا واللـــــــاد يمنظمـــــــا رـــــــ  

 ح وميا حمصيا(

٢0٣٥٩ ١٢.00 ١٩  

تنقيــم توتــياص الصفنــا القضعيـــا   نن -٣
فيمــــــا متلصــــــق حبمامــــــا األاقــــــال 

 ضما يف  نن مسصويب احل

املنظمــــــــــــــا اللامليــــــــــــــا ملنامللــــــــــــــا 
التلــــــــــــــــمم  يمنظمــــــــــــــــا رــــــــــــــــ  
ح وميــــا(   ــــضاوا مــــت منظمــــا 
التلــــــــامن مــــــــن يجــــــــ  ياقــــــــال 
يفضمقيـــــــا واللـــــــاد يمنظمـــــــا رـــــــ  

 ح وميا حمصيا(

٢0٤٢٨٫ ٤٤ ١٣00 

إعـــــــــــال  اَّتفـــــــــــزمن حبقـــــــــــوةهم   نن -٤
األ ا ــيا واحلــد مــن االوتظــا  
يف يماون االحتفاا من خـالل 

اةهــاص القاعصــا حتســ  حتدمــد 
احل وميـــــــــــــا واجملتمـــــــــــــت املـــــــــــــدين 

 حلاالص االحتفاا التلسقه

االحتـاد الـدويل لصلمـ  املسـيحه 
مــــــــــن يجــــــــــ  إلغــــــــــاو التلــــــــــمم  

 يمنظما ر  ح وميا( 

٢0١٤ 000.00 ٣٥  
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  نا امل ضو  ال يا  امل ضا عصا التنقيم مص   امل ضو  الدولا 
  مبص  املنحا

 ي دوال اص الوالماص املتحدة(

تنقيــم توتــياص الصفنــا القضعيـــا  ال اام  -٥      
فيمــــــا متلصــــــق حبمامــــــا األاقــــــال 

 مسصويب احلضما يف ال اام 
 

اللامليــــــــــــــا ملنامللــــــــــــــا املنظمــــــــــــــا 
التلــــــــــــــــمم  يمنظمــــــــــــــــا رــــــــــــــــ  
ح وميــــا(   ــــضاوا مــــت منظمــــا 

ـــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــا اللاملي  Justiçaاللدال

Global  يمنظمـــــــــــــــــــــــا رـــــــــــــــــــــــ )
 ح وميا حمصيا(

٢0٫ ١٤00 ٨0٣٤ ٢  

دعـــــم ا ليـــــا الوةائيـــــا لضمـــــو دال  ال اام  -٦
جــان و وت ــفيت إن ــاو يليــاص 
وةائيـــــــا يف والمـــــــاص يخـــــــضى يف 

 ال اام 

اللامليـا ي  ــضاوا منظمـا اللدالـا 
مـــــــت ا ليـــــــا الوةائيـــــــا لضمـــــــو دال 

 جان و(

٢0١٥ 000.00 ٣٥  

تــد م  مــوملقه الســفو  عصــا  ملندو ا  -7
ملــــام  حقــــو  اتنســــا  ومنــــت 

 التلمم  

 000٫00 ٢0 ٢0١٢ واا ة اللدل وحقو  اتنسا 

تقــــدرب الــــدعم التقــــي إ  ا ليــــا  ملندو ا  -٨
الوةائيــــــا الوانيــــــا يف ملنــــــدو ا  
وتــــــــــد م  القلــــــــــاة واملــــــــــدع  
 اللام  وحمامه الدفا  اللا  

م تــــــ   ا طــــــا منــــــت التلــــــمم  
يمنظمـــــــــــــــا رـــــــــــــــ  ح وميـــــــــــــــا( 
اتةصيمـــــه ألمضم ـــــا الالتينيـــــا يف 

  نما

٢0٨٤ ١٤ ١٢7٫00 

اتتـــــــــــالا القـــــــــــانوين وتقـــــــــــدرب  ملندو ا  -٩
الوةائيـــــــــــــا الـــــــــــــدعم إ  ا ليـــــــــــــا 
 الوانيا يف ملندو ا 

م تــــــ   ا طــــــا منــــــت التلــــــمم  
يمنظمـــــــــــــــا رـــــــــــــــ  ح وميـــــــــــــــا( 
اتةصيمـــــه ألمضم ـــــا الالتينيـــــا يف 

  نما

٢0٣ ١٣0 ٣٢٥٫00 

تـــــــــــد م  يتـــــــــــحال احلقـــــــــــو   ملندو ا  -١0
وااللتزامــــــــــــاص عصــــــــــــا حقــــــــــــو  
وواجبـــاص األعـــ ا  مســــصويب 

 احلضما

ــــــــــــــا ملنامللــــــــــــــا  ــــــــــــــا الواني الصفن
التلــــــمم  ورــــــ ع مــــــن بــــــضول 

القا ــــــيا والالإنســـــــانيا  امللامصــــــا
 واملهينا ييليا وةائيا وانيا(

٢0١٤ 000.00 ٣٥  

دعـــــــم ا ليـــــــا الوةائيـــــــا الوانيـــــــا  ملندو ا  -١١
هلنــــــــدو ا  يف التنقيــــــــم القلــــــــال 

 لتوتياص الصفنا القضعيا
 

م تــــــ   ا طــــــا منــــــت التلــــــمم  
يمنظمـــــــــــــــا رـــــــــــــــ  ح وميـــــــــــــــا( 
اتةصيمـــــه ألمضم ـــــا الالتينيـــــا يف 

  نما

٢0٩٦٦٫٦٥ ٣٤ ١٥ 

تــد م  القلــاة والطــالل عصــا  ملندو ا  -١٢
دليـ  التقلـه والتو يـق القلـال  
  ــــــــ   التلــــــــمم  ورــــــــ ع مــــــــن 
بـــــــــضول امللامصـــــــــا يو اللقو ـــــــــا 
القا ــــــــــــــــيا يو الالإنســــــــــــــــانيا يو 

 املهينا ي ضوتووول ا طنبول(

مضوز الوةاما من التلمم  وملاةا 
اللحاما وي ضملم وإعادة ت مليصهم 

 ,Centro de Prevenciónي

Tratamiento y Rehabilitación 

de Victimas de la Tortura y 

sus Familiares  يمنظما ر )
 ح وميا(

٢0٩٩٥٫ ٣٤ ١٥0٥ 
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  نا امل ضو  ال يا  امل ضا عصا التنقيم مص   امل ضو  الدولا 
  مبص  املنحا

 ي دوال اص الوالماص املتحدة(

إخطــــــــا  اَّتفــــــــزمن األجانــــــــ   مصدم  -١٣      
حبقـــــــــوةهم األ ا ـــــــــيا  صغـــــــــتهم 

 اَّصيا

ةنـــــــــــــا حقـــــــــــــو  اتنســـــــــــــا  يف 
 مصدم  ييليا وةاما وانيا(

٢0٢ ١٣ ١٢00٫00 

دعـــم ا ليـــا الوةائيـــا الوانيـــا يف  مصدم  -١٤
مصدم  لتنقيم توتياص الصفنـا 

 القضعيا تنقيمال فلاالل 

 ا طــــا منــــت التلــــمم  ي  ــــضاوا 
ـــــا حقـــــو  اتنســـــا  يف  مـــــت ةن
 مصدم  يمنظما ر  ح وميا(

٢0٢ ١٢0 000٫00 

دعـــم ا ليـــا الوةائيـــا الوانيـــا يف  مصدم  -١٥
مصدم  لتنقيم توتياص الصفنـا 

 فلاالل  القضعيا تنقيمال 

ةنـــــــــــــا حقـــــــــــــو  اتنســـــــــــــا  يف 
 مصدم  ييليا وةائيا وانيا(

٢0٣٢٨٫٦ ١٥ ١٣0 

فهـــــــــــم خطـــــــــــض اللنـــــــــــ  عصـــــــــــا  مصدم  -١٦
األاقـــــــــال مســـــــــصويب احلضمـــــــــا يف 

 مصدم 

وحــــدة ةلــــاو األحــــداط، واا ة 
 ال او  الداخصيا

٢0٢٣ ١٤ 7٨٦٫00 

إعـــــــداد وتقـــــــدرب تـــــــد م  عصـــــــا  مصدم  -١7
 ضوتووــــــــــول إ ــــــــــطنبول   ــــــــــ   

حــــاالص التلــــمم  التحقيــــق يف 
ور ع من بـضول  ـوو امللامصـا 

 وتو يقها

مجليـــــــا املســـــــاعدة عصـــــــا اةـــــــ  
( يمنظمــــــــــــــــــــــــا Redress Trustي

 ر  ح وميا(

٢0٨ ٣٤ ١٤7٦٫١٥ 

تقـــدرب تـــد م    ـــ   ا ـــت دا   امل سيك -١٨
  ضوتووول إ طنبول

 مـــــــــــــــت منامللـــــــــــــــا التلـــــــــــــــمم  
واتفـــــــــــــــــالص مـــــــــــــــــن اللقـــــــــــــــــال 

 Colectivo contra la Torturaي

y la Impunidad  يمنظمـــا رـــ )
 ح وميا(

٢0٨ ١٩ ١٢07٫00 

تــــــــــــــــد م  جهــــــــــــــــاا القلــــــــــــــــاو  امل سيك -١٩
امل ســـــــــــي ه عصـــــــــــا م افحـــــــــــا 
التلـــمم    ـــضاوا مـــت مقوبـــيا 
األمـــم املتحـــدة الســـاميا حلقـــو  
اتنســـــــــــا ، ويعلـــــــــــاو الصفنـــــــــــا 
القضعيــــــا، وما ســــــاص اللدالــــــا 

 الوانيا الضئيسيا

ــــا ت  ملهــــد حقــــو  اتنســــا  الت
الدوليــا يمنظمــا لضا طــا اَّــام  
 ر  ح وميا(

٢0٨٥٥٫ ٤٦ ١٣00 

حصقــــــــا عمــــــــ  تد مبيــــــــا   ــــــــ    امل سيك -٢0
حقو  اتنسـا  ومنـت التلـمم  

  نظو  جنساين

 000٫00 ٣٥ ٢0١٤ ح وما والما واخاوا

دعــــــــــم عمــــــــــ  املــــــــــدعه اللــــــــــا   امل سيك -٢١
االحتــــــادال فيمــــــا متلصــــــق  ضتــــــد 

- وتقيــــــــيم التقييمــــــــاص الطبيــــــــا
 القانونيا

املساعدة القانونيا  منظما تقدرب
تعمال حقو  اتنسا  

 Asistencia Legal por losي

Derechos Humanos يمنظما )
 ر  ح وميا(

٢0٣٥ ١٥ 000٫00 
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  نا امل ضو  ال يا  امل ضا عصا التنقيم مص   امل ضو  الدولا 
  مبص  املنحا

 ي دوال اص الوالماص املتحدة(

التنظــــــــيم املنهفــــــــه لســــــــفالص   ا ارواال -٢٢      
 ال ضاا

 ٩٨٤٫00 ١٩ ٢0١٢ واا ة الداخصيا

تلــــــميم ماعــــــضاص لصمحاومــــــا   ا ارواال -٢٣
اللادلـــا تتـــيم  تـــد اللـــماناص 
الد ــــتو ما لالحتفــــاا القــــانوين 

 وافرتام ال اوة

 000٫00 ٢0 ٢0١٢ حم ما اللدل اللصيا

دعـــــــــم عمــــــــــ  اهلي ــــــــــا الوانيــــــــــا   ا ارواال -٢٤
امل صقــا  اختيــا  مقوبــه ا ليــا 

 الوةائيا الوانيا يف املستقب 

 ٥00٫00 ١٩ ٢0١٢ واا ة اللدل واللم 

املســـــالا يف وبـــــت السيا ـــــاص   ا ارواال -٢٥
الضاميــا إ  منــت التلــمم  اللامــا 

وامللامصـا القا ـيا يو الالإنسـانيا 
يو املهينــــــــا بــــــــمن اختلــــــــا  

 اةهاا القلائه

 7٣0٫00 ٣٥ ٢0١٣ حم ما اللدل اللصيا

تلزمـــــــــــــــــز حقـــــــــــــــــو  اتنســـــــــــــــــا    ا ارواال -٢٦
األ ا ـــيا لألعـــ ا  مســـصويب 
احلضمـــــــــا وإعـــــــــضا  املـــــــــواان  يف 
 منامللا التلمم  يف  ا ارواال

  مـــــز دال  ما ســـــا  يصيســـــتينا 
 Fundación “Celestinaيملادا ي

Pérez de Almada" يمنظمــــــا )
 ر  ح وميا(

٢0٥٢ ٣٤ ١٤0٫00 

دعـــــــم ا ليـــــــا الوةائيـــــــا الوانيـــــــا  السنغال -٢7
لصســـــــنغال يف تنقيـــــــم توتـــــــياص 

 الصفنا القضعيا تنقيمال فلاالل 

Observateur national des 

lieux de privation de 

liberté  ياملضتد الواي ألماون
 االحتفاا( ييليا وةائيا وانيا(

٢0٣٤ ١٥ 770٫٩0 

دعـــــــم ا ليـــــــا الوةائيـــــــا الوانيـــــــا  السنغال -٢٨
لصســـــــنغال يف تنقيـــــــم توتـــــــياص 

 الصفنا القضعيا تنقيمال فلاالل 

 ا طــــا منــــت التلــــمم  ي  ــــضاوا 
مـــــــــت ا ليـــــــــا الوةائيـــــــــا الوانيـــــــــا 
لصســــــــــــنغال، املضتــــــــــــد الــــــــــــواي 

يمنظمــــــــا ألمــــــــاون االحتفــــــــاا 
 ر  ح وميا(

٢0٩٣ ١٨ ١٥7٫٥0 

 ١97٫85 8٠١  مجموع المنض المقدمة

 


