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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٠البند 

  تنفيذ : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
        الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

صندوق األمم املتحدة االسـتئماين للتربعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال                   
  الرق املعاصرة

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، التوصـيات املتعلقـة     ٤٦/١٢٢رض هذا التقرير، املقدم وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة             يع  

ــم املتحــدة          ــاء صــندوق األم ــس أمن ــدها جمل ــيت اعتم ــستفيدة، ال ــات امل ــنح إىل املنظم ــدمي امل بتق
اصــرة يف دورتــه الــسادسة عــشرة  االســتئماين للتربعــات مــن أجــل مكافحــة أشــكال الــرق املع  

ــيت ــف يف الف  الـ ــدت يف جنيـ ــن  عقـ ــرة مـ ــاين ٢٨تـ ــشرين الثـ ــوفمرب إىل / تـ ــانون األول٥نـ  / كـ
كــذلك يــوفر معلومــات عــن القــرارات الــيت اختــذها اجمللــس فيمــا يتعلــق          . ٢٠١١ ديــسمرب

  .بالسياسات
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  مقدمة   - أوال  
  تقدمي التقرير  -ألف   

أُِعــــد هـــذا التقريـــر وفقـــا للترتيبـــات الـــيت وافقـــت عليهـــا اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - ١
ــن أجــل       ٤٦/١٢٢ ــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات م ــه صــندوق األم ــشأت مبوجب ــذي أن ، ال

ويعرض التقريـر التوصـيات املتعلقـة بتقـدمي املـنح،           ). الصندوق(مكافحة أشكال الرق املعاصرة     
اليت اعتمدها جملس أمناء الصندوق يف دورته السادسة عشرة، اليت عقدت يف جنيف يف الفتـرة                

واعتمـدت مفوضـة األمـم      . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٥نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨من  
ــام يف            كــانون ٣٠املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان تلــك التوصــيات نيابــة عــن األمــني الع

  .٢٠١١ديسمرب /األول
  

  والية الصندوق  -باء   
ــصندوق يف عــام  ٤٦/١٢٢متــشيا مــع القــرار    - ٢  هبــدف تقــدمي العــون  ١٩٩١، أنــشئ ال

والقانوين واملـايل إىل األفـراد الـذين تعرضـت حقـوقهم اإلنـسانية النتـهاكات جـسيمة                  اإلنساين  
ربعـــات مـــن احلكومـــات واملنظمـــات ويتلقـــى الـــصندوق ت. نتيجـــة ألشـــكال الـــرق املعاصـــرة

  .احلكومية والكيانات اخلاصة أو العامة واألفراد غري
  

  إدارة الصندوق وجملس األمناء  -جيم   
ــام    - ٣ ــق مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق     يــضطلع األمــني الع ــصندوق عــن طري ــإدارة ال ب

ــسان  ــية(اإلنـ ــا   )املفوضـ ــا للنظـ ــاء ووفقـ ــن جملـــس األمنـ ــشورة مـ ــة  ، مبـ ــد املاليـ ــايل والقواعـ م املـ
  .املتحدة لألمم
ــوق           - ٤ ــبة يف جمــال حق ــديهم اخلــربة املناس ــضاء ل ــن مخــسة أع ــاء م ــس األمن ويتكــون جمل

وهـــم يعملـــون بـــصفتهم  . كال الـــرق املعاصـــرةاإلنـــسان، وخاصـــة يف املـــسائل املتعلقـــة بأشـــ 
الشخصية، ويعينهم األمني العام مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العـادل وبالتـشاور              

، جدد األمني العام واليات الـسيدة فريجينيـا هرييـرا           ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . مع حكوماهتم 
لفتـرة أخـرية تنتـهي      ) مهوريـة التـشيكية   اجل(والسيدة كالرا سـريفانكوفا     ) كوستاريكا(موريلو  

، والـــسيد )باكـــستان( وعـــني الـــسيدة أمســـاء جهـــاجنري ٢٠١٣ديـــسمرب / كـــانون األول٣١يف 
ــا   ــدا(جــورج أومون ــدج   ) أوغن ــسفورد دوتري ــسيد مايكــل بريي ــا   (وال اململكــة املتحــدة لربيطاني

احــدة، تنتــهي يف وأعــضاء جــدد لفتــرة أوىل قابلــة للتجديــد ملــرة   ) العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية 
ــانون األول ٣١ ــسمرب /ك ــرا     . ٢٠١٣دي ــسيدة هريي ــيني ال ــشرة، مت تع ــسادسة ع ــدورة ال ويف ال

  .موريللو رئيسة بالتزكية ملدة سنة
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ــره عــن         - ٥ ــة يف تقري ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــيت وضــعها مكت وعمــال بالتوصــيات ال
 مكافحة أشـكال الـرق      مراجعة حسابات صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات من أجل        

، صـارت أمانتـا الـصندوق وصـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لـصاحل             ٢٠٠٧املعاصرة يف عام    
ــشعبة معاهــدات حقــوق اإلنــسان    ــابعتني ل ــارا مــن   ضــحايا التعــذيب ت  التابعــة للمفوضــية، اعتب

وأنشئت وظيفة أمني لكال الصندوقني، وأنشئت وظيفة جديـدة         . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١
سؤول عن مجع التربعات خمصصة لصناديق الشؤون اإلنسانية ضمن شـعبة معاهـدات حقـوق               مل

  .اإلنسان، وتتبع قسم اجلهات املاحنة والعالقات اخلارجية باملفوضية
  

  إدارة املنح  -ثانيا   
  معايري املقبولية  -ألف   

اجلهـات  ، فـإن  ٤٦/١٢٢وفقا لوالية الصندوق الـذي أنـشأته اجلمعيـة العامـة بقرارهـا               - ٦
املستفيدة من املـساعدة الـيت يقـدمها الـصندوق تـشمل األفـراد الـذين تتعـرض حقـوق اإلنـسان                     

ويــرد بيــان معــايري مقبوليــة . الواجبــة هلــم النتــهاكات جــسيمة نتيجــة ألشــكال الــرق املعاصــرة 
  .املشاريع يف املبادئ التوجيهية اخلاصة بالصندوق

 على مجيع الشروط املرتبطة باملنح، مثل القيـام         وُيطلب من املنظمات املستفيدة املوافقة      - ٧
أو تقارير سردية وتقارير ماليـة ملنتـصف الـسنة          / هنائي حمدد بتقدمي وثائق إضافية و      موعدحبلول  

ولدى تلقي هذا التأكيد، تطلب أمانة الصندوق من الـدوائر          . وأخرى هنائية عن استخدام املنح    
  . منحة املشروع على الفوراملالية مبكتب األمم املتحدة يف جنيف صرف 

 هـو  ٢٠١٢وكان املوعد النهائي لتقدمي الطلبـات للحـصول علـى مـنح املـشروع لعـام             - ٨
. ، وقد نظر جملس األمناء يف الطلبات املقبولة يف دورتـه الـسادسة عـشرة              ٢٠١١مايو  / أيار ٣١

 هـــو ٢٠١٣وكـــان املوعـــد النـــهائي لتقـــدمي الطلبـــات للحـــصول علـــى مـــنح املـــشروع لعـــام   
وســيقوم جملــس األمنــاء بفحــص الطلبــات املقبولــة يف دورتــه الــسابعة   . ٢٠١٢مــايو /أيــار ٣١

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٣عشرة، اليت ستعقد يف جنيف يف الفترة من 
  

  الرصد والتقييم من جانب اجمللس واألمانة  -باء   
ما يتعلق باسـتخدام    قام جملس األمناء، يف دورته السادسة عشرة، باستعراض الوضع في           - ٩

والتزامـات تقـدمي التقــارير املتبقيـة، وأوصــى    ) ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠١مــن عـام  (املـنح الـسابقة   
وأعــرب اجمللــس عــن تقــديره لزيــارات التقيــيم  .  ملفــا مــن ملفــات املــشاريع١٤٩بــإغالق حنــو 

امـت هبـا    والرصد للمنظمات اليت ميوهلا الصندوق بالفعـل أو احملتمـل تقـدمي مـنح إليهـا، والـيت ق                  
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أمانة الصندوق، واملسؤولون امليدانيون التابعون للمفوضية ووكاالت األمـم املتحـدة ومكاتبـها             
يرلنــدا وبــنغالديش أالقطريــة، يف االحتــاد الروســي وأذربيجــان وإســرائيل وإكــوادور وأوغنــدا و 

را وتايلند وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان ورومانيا والـسنغال وسويـس           
وفرنــسا وفييــت نــام وقريغيزســتان والكــامريون وكمبوديــا وكــوت ديفــوار وكولومبيــا ولبنــان  
وليربيــا واملكــسيك واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية وموريتانيــا ونيبــال    

  .وهاييت
  

  احلالة املالية للصندوق  -ثالثا   
  الـسنوية املقدمـة إىل الـصندوق       ، اخنفضت التربعـات   ٢٠١١ و   ٢٠٠٩فيما بني عامي      - ١٠

دوالرا يف  ٨٨٦ ٤٨٢ يف املائـــة، مـــن أعلـــى مـــستوى هلـــا علـــى اإلطـــالق، وهـــو  ٥٠بنـــسبة 
ــام ــام ٤٥٧ ٠٣٤، إىل ٢٠٠٩ عــ ــة   . ٢٠١١ دوالرا يف عــ ــا إىل األزمــ ــذا أساســ ــزى هــ ويعــ
  .الراهنة، اليت جعلت من الصعب تلبية الطلبات املتزايدة للحصول على املساعدة املالية
 ٢٠١١  و٢٠١٠وتبني اجلداول الواردة أدناه التربعات والتعهدات الـواردة يف أعـوام             - ١١
  .٢٠١٢ و
  

  ١اجلدول 
  ٢٠١٠التربعات الواردة يف عام 

  
  اجلهة املاحنة 

  املبلغ 
  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(

    الدول وغريها من الكيانات
 وفمربن/ تشرين الثاين٤٨٠,٦٩١٥ ٣  قربص 

 أبريل/ نيسان٠٠٠,٠٠١٩ ٥ مصر 

 أغسطس/ آب٩١٣,٦٩١٩ ٣٦٩ أملانيا 

 مارس/ آذار٤٧٦,٥٠١٧ ١ الكرسي الرسويل 

 فرباير/ شباط٠٠٠,٠٠٢٥ ٥ إسرائيل 

 يونيه/ حزيران٠٠٠,٠٠٢٨ ٣٠ اليابان 

 ديسمرب/ كانون األول٧٧٣,٧٦٢٩ ٢٦  إسبانيا 

 أغسطس/ آب٠٠٠,٠٠٢٣ ٦  تركيا 

 مارس/ آذار٩٧٧,٤٠١١ ٢٩ اإلمارات العربية املتحدة 

 ٦٢٢,٠٤ ٤٧٧ جمموع التربعات 
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  ٢اجلدول 
  ٢٠١١التربعات والتعهدات الواردة يف عام 

  
  اجلهة املاحنة 

  املبلغ 
  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  التربعات 

  الدول وغريها من الكيانات 

  نوفمرب/ تشرين الثاين٧٠٢,١٠٢٩ ٢ قربص  

  مايو/ أيار٢٩٦,٣٠١١ ٢٩٦ أملانيا  

  يناير / كانون الثاين٤٢١,٨٤٣ ٣٩ اليونان 

  سبتمرب/ أيلول٥٠٠,٠٠٩ ١ الكرسي الرسويل 

  يوليه/ متوز٠٠٠,٠٠١٣ ٥ إسرائيل 

 يناير/ كانون الثاين٥٠٧,٥١٢٤ ٧ جنوب أفريقيا 

 )أ(٢٠١٢فرباير /باط ش٣٥٩,٧٨٣ ٢٧ إسبانيا 

  ديسمرب/ كانون األول٠٠٠,٠٠١٢ ٦  تركيا 

  مايو/ أيار٩٨٢,٠٠٩ ٢٩ اإلمارات العربية املتحدة 

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا   
  أكتوبر/ تشرين األول١٢٨,٤١٧ ٤٠ الشمالية

 ٠٣٣,٨١ ٤٥٧ اجملموع، الدول وغريها من الكيانات 
  العامة/ اخلاصةالكيانات 

 يناير/كانون الثاين١٣٥,٨٧ ١ األفراد 

 ١٣٥,٨٧ ١ العامة/اجملموع، الكيانات اخلاصة 
  التعهدات

 ٤٥٠,١٤ ١٤٢ بلجيكا 

 ٠٠٠,٠٠ ١٠ قطــر 

 ٤٥٠,١٤ ١٥٢ جمموع التعهدات 
  

  .٢٠١١ُسـجل كمسامهة لعام   )أ(  
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  ٣اجلدول 
  ٢٠١٢يوليه / متوز١٠يناير إىل / كانون الثاين١فترة من التربعات والتعهدات الواردة يف ال

  
  اجلهة املاحنة 

  املبلغ 
  تاريخ االستالم  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  التربعات 
 أبريل/ نيسان٠٠٥,٣١١٢ ٣٣٢ أملانيا 

 أبريل/ نيسان٠٠٠,٠٠٤ ٣٠ اهلند 

 يوليه/ متوز٠٠٠,٠٠١٠ ٢٠ إسرائيل 

 مارس/ آذار٠٠٠,٠٠١٦ ٣٠ ية املتحدةاإلمارات العرب 

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا   
 مارس/ آذار٦٤٥,٥٧٢١ ٣١ الشمالية

 ٦٥٠,٨٨ ٤٤٣ جمموع التربعات 
  التعهدات

 ٠٠٠,٠٠ ٦ تركيا 

 ٠٠٠,٠٠ ٦ جمموع التعهدات 
    

  الدورة السادسة عشرة جمللس األمناء  -رابعا   
الــصندوق يف جنيــف يف الفتــرة مــن    دورة الــسادسة عــشرة جمللــس أمنــاء    عقــدت الــ   - ١٢
ومل تـتمكن الـسيدة جهـاجنري       . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٥نـوفمرب إىل    /تشرين الثـاين   ٢٨

  . من حضور تلك الدورة
ويف تلــك الــدورة، نظــر جملــس األمنــاء يف املعلومــات الــيت أعــدهتا األمانــة بــشأن تنفيــذ    - ١٣

عُتـمدت يف دورته اخلامسة عشرة، والوضع املايل للصندوق، والقضايا املتـصلة           التوصيات اليت ا  
بالسياسات، وجهود مجع التربعـات، وطلبـات احلـصول علـى مـنح املـشاريع، والتقـارير املاليـة                   

ومتــشيا مــع املبــادئ التوجيهيــة للــصندوق وسياســات  . والــسردية عــن اســتخدام املــنح الــسابقة 
 البعد اجلنساين واألولويـات املواضـيعية والتوزيـع الـوطين واإلقليمـي             اجمللس، راعى اجمللس أمهية   

  .عند النظر يف الطلبات اجلديدة للحصول على منح املشاريع
وناقش التعاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة وآلياهتـا وإجراءاهتـا األخـرى، مبـا يف ذلـك                       - ١٤

ا االجتـار باألشـخاص، وخباصـة    التعاون مع صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات لـضحاي      
ــساء واألطفــال   ــديره مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    ) صــندوق االجتــار (الن الــذي ي

واجلرمية، وصـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لـضحايا التعـذيب، وبرنـامج الزمـاالت، ومتابعـة                
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ــة الــيت وضــعت يف عــام      ــة الداخلي نــشطة ، واأل٢٠٠٧تنفيــذ توصــيات مكتــب خــدمات الرقاب
  . لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلنشاء الصندوق٢٠١١املضطلع هبا يف عام 

  
  التوصيات اليت اعتمدها جملس األمناء  -ألف   

 بلدا تبلـغ قيمتـها   ٧٧ طلبا مقبوال للحصول على منح املشاريع من   ٣١٨درس اجمللس     - ١٥
وأوصـى اجمللـس   .  طلبـا ١١٦وأعلن عن عدم مقبولية ما يقرب من   .  دوالر ٤ ١٨٣ ٠٠٠حنو  

 دوالر، وســوف تــساعد ٤٩٧ ٠٠٠ منحــة مــن مــنح املــشاريع مببلــغ إمجــايل قــدره ٥٢بتقــدمي 
  . بلدا يف مناطق العامل اخلمس٤١تلك املنح منظمات غري حكومية يف 

 منحــة، ٥٢ويوضــح الــشكالن األول والثــاين أدنــاه تفاصــيل املــنح املعتمــدة، وعــددها    - ١٦
  : املعاصرحسب املنطقة ونوع الرق

  
  الشكل األول

  املنح املقدمة حسب املنطقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

  الكارييب
  يف املائة١٣

  أفريقيا
 يف املائة٣٥

جمموعة دول
أوروبا الغربية
ودول أخرى

  يف املائة٤

أوروبا 
  الشرقية

  يف املائة٦

  آسيا
 يف املائة٤٢
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  الشكل الثاين
  املنح املقدمة وفقا لنوع الرق املعاصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  القرارات املتعلقة بالسياسات  -باء   
أوصى جملس األمناء باختيار املشاريع بنـاء علـى جـودة املـشروع، والتوزيـع اجلغـرايف،                   - ١٧

وأكـد علـى ضـرورة دعـم املـشاريع الـيت تتـبين        . عدة املقدمة، والتوازن بني اجلنـسني  ونوع املسا 
استراتيجية تتناول األسباب اجلذرية للمشكلة، إىل جانـب املـساعدة املباشـرة واألنـشطة املـدرة                

  .للدخل اليت تساعد ضحايا أشكال الرق املعاصرة
ورهنا بتوافر التمويل، ميكـن     . احدةوأيد جملس األمناء اتباع سياسة متويل مدهتا سنة و          - ١٨

للمؤسسات احلـصول علـى التمويـل ملـدة تـصل إىل مخـس سـنوات متتاليـة، وبعـدها تلـزم فتـرة                        
 اليت وافق عليهـا اجمللـس يف        ٥٢ني منح املشاريع الـ     ومن ب . انقطاع تبلغ سنة واحدة على األقل     
 منحـة ملنظمـات كانـت قـد حـصلت سـابقا علـى متويـل                 ٢٣الدورة السادسة عشرة، اعتمدت     

  .من الصندوق
وكــان جملــس األمنــاء قــد أوصــى يف دورتــه الرابعــة عــشرة بإنــشاء برنــامج للزمــاالت      - ١٩

ــاملني      ــيما للع ــسان، وال س ــوق اإلن ــات حق ــضاء منظم ــرق املعاصــرة   ألع ــال أشــكال ال . يف جم

أسوأ أشكال 
  عمالة األطفال

  يف املائة٣١

  عبودية ال
  يف املائة٢

أشكال أخرى من
  الرق

  يف املائة٦

  االجتار بالبشر
  يف املائة٤٣

العمل القسري 
  والسخرة

  يف املائة١٠

الزواج باإلكراه 
  وبيع الزوجات

  يف املائة٨
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ــامج إىل تــوفري الفرصــة الكتــساب خــربة مباشــرة ومعــارف ومهــارات يف جمــال      ويهــدف الربن
  .حقوق اإلنسان الدولية بشكل عام ويف جمال أشكال الرق املعاصرة على وجه اخلصوص

، مـن   ومتشيا مع هذه التوصية، أنشئ برنامج الزماالت لفتـرة أوليـة مـدهتا أربعـة أشـهر                  - ٢٠
ــانون األول /آب ــسمرب /أغــسطس إىل ك ــس     . ٢٠١٠دي ــامج، أوصــى اجملل ــة الربن ــرا لفعالي ونظ

  .٢٠١٢سبتمرب / إىل أيلول٢٠١١يناير /بتمديد زمالتني لفترة إضافية من كانون الثاين
  

  مجع األموال  -جيم   
ة أشــار جملــس األمنــاء إىل أن الــصندوق يعمــل حاليــا باحلــد األدىن مــن املــوارد الالزمــ     - ٢١

  .للوفاء بواليته
 مليــون دوالر علــى األقــل قبــل الــدورة ١,٥وقــدر اجمللــس أن الــصندوق ســيحتاج إىل   - ٢٢

  . لتلبية الطلب بصورة مرضية٢٠١٢السابعة عشرة يف عام 
 / كــــانون األول ٢ العــــام يف وأشــــار اجمللــــس إىل البيــــان الــــذي أدىل بــــه األمــــني       - ٢٣

ء علـى الـرق، والـذي ناشـد فيـه مجيـع احلكومـات                مبناسبة اليوم الـدويل للقـضا      ٢٠١١ ديسمرب
ومؤسسات األعمال واملنظمـات غـري احلكوميـة والـشركاء اآلخـرين إظهـار التـزامهم مبكافحـة                 

  .الرق عن طريق التربع املايل للصندوق، والتعاون بشكل وثيق للقضاء على هذه اآلفة
 موقعـة مـن الـرئيس    ، رسـالة ٢٠١٢وقرر اجمللس أن يرسل يف النـصف الثـاين مـن عـام                - ٢٤

إىل مجيـــع البعثـــات الدائمـــة لـــدى مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف جنيـــف يناشـــدها فيهـــا التـــربع   
  . للصندوق

  
التعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة والتطــورات الــيت تــشهدها منظومــة األمــم    -دال   

  املتحدة فيما يتعلق بالواليات ذات الصلة
ة عــشرة مــع املقــررة اخلاصــة املعنيــة بأشــكال اجتمــع جملــس األمنــاء يف دورتــه الــسادس  - ٢٥

وقـدمت  ). ويشار إليها فيما يلي باملقررة اخلاصـة      (الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها        
ــع        ــاون م ــها، وناقــشت التع ــة بواليت ــررة اخلاصــة إىل اجمللــس إحاطــة عــن التطــورات املتعلق املق

  . البعثات القطريةالصندوق يف املستقبل يف جمال نشر املعلومات ودعم
وأوصى اجمللس بتخصيص بند يف امليزانية لتغطية نفقات السفر ملنظمات غـري حكوميـة                - ٢٦

شعبية خمتارة لتمكينها من حضور االجتماعـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة الـيت تـنظم                  
ت غـري احلكوميـة     وتساهم هذه املنظمـا   . يف إطار الزيارات القطرية اليت تقوم هبا املقررة اخلاصة        

  .أيضا يف تنفيذ التوصيات اليت قدمتها املقررة اخلاصة يف تقاريرها
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واجتمع اجمللس أيضا مع ممثل ألمانة صندوق االجتار التابع ملكتب األمم املتحدة املعـين                - ٢٧
واطلـع اجمللـس   . باملخدرات واجلرمية ملناقشة القنـوات احملتملـة للتعـاون والتـآزر بـني الـصندوقني             

 خمتلــف أنــواع املــشاريع الــيت يــدعمها صــندوق االجتــار يف الــدورة األوىل للمــنح، وعلــى   علــى
  .آليات الرصد والتقييم لديه

ــا الــصندوقني اجتماعــات منتظمــة لــضمان اســتمرار        - ٢٨ ــنظم أمانت ــأن ت وأوصــى اجمللــس ب
 مـواد   وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي أن تـشمل       . التعاون بينهما هبدف جتنب االزدواجية يف العمل      

  .التوعية أيضا إشارات مرجعية إىل كل من الصندوقني
  

  اليوم الدويل للقضاء على الرق والذكرى العشرون للصندوق  -خامسا  
، ُنــظم يف مكتـب األمــم املتحـدة يف جنيـف معـرض للــصور      ٢٠١١سـبتمرب  /يف أيلـول   - ٢٩

حايا أشـكال    عامـا مـن املـساعدة لـض        ٢٠رحلة بـصرية علـى مـدى        : التحرر من الرق  ”بعنوان  
ــرق املعاصــرة  ــررة اخلاصــة،     . “ال ــسان، واملق ــسامية حلقــوق اإلن وافتتحــت املعــرَض املفوضــةُ ال

وباإلضافة إىل ذلك، نظم جملس األمناء، يف الـدورة الثامنـة عـشرة            . ونائب رئيس جملس األمناء   
 يف  جمللس حقوق اإلنسان، نشاطا موازيا مشتركا مـع املقـرر اخلـاص املعـين باسـترقاق األطفـال                 

  .قطاع املناجم واحملاجر
، ُنـظم نشاط يف جنيف لالحتفال بـاليوم الـدويل          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    - ٣٠

وقــدم أعــضاء جملــس األمنــاء، واملقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة  . للقــضاء علــى الــرق
اط أكثـر مـن     وحضر هذا النش  . للرق، وثالثة مستفيدين من املنح، عروضا تالها حوار تفاعلي        

  . من ممثلي الدول وممثلي اجملتمع املدين٢٠
، أصدر أيضا أعـضاء اجمللـس البيـان التـايل إحيـاء             ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    - ٣١

  : لليوم الدويل إللغاء الرق
ديسمرب من كل عـام بوصـفه اليـوم        / كانون األول  ٢حتتفل األمم املتحدة بيوم         

ذكري اجملتمع الدويل بأن الرق ليس ممارسـة قـد انتـهت،            الدويل إللغاء الرق، من أجل ت     
ولكنها ممارسة ما زالت تفسد حياة البشر، واملطالبـة باختـاذ إجـراء ملنـع أشـكال الـرق                   
ــالغني           ــن الب ــا م ــشر مليون ــين ع ــى اث ــو عل ــا يرب ــساعدة مل ــة وامل ــوفري احلماي املعاصــرة وت

  . واألطفال يعدون ضحايا يف الوقت الراهن
مارسات على سبيل املثال ال احلصر استعباد املـدين، والقنانـة،           وتشمل هذه امل      

والعمل القسري، واالجتار باألشـخاص، واالجتـار بغـرض نـزع األعـضاء، واالسـترقاق             
اجلنسي، وخمتلـف أشـكال عمـل األطفـال، والتجنيـد القـسري أو اإلجبـاري لألطفـال                  
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ــاإلكراه، وبيــع    ــزواج ب الزوجــات، وتــوارث الســتخدامهم يف الرتاعــات املــسلحة، وال
وهذه األشـكال وغريهـا تنتـهك أبـسط حقـوق اإلنـسان األساسـية، وكرامـة                 . األرامل

  . اإلنسان اجلوهرية
وقد شهدت األشـهر االثـىن عـشر املاضـية مبـادرات شـيقة تـشجع مؤسـسات                

أقـر جملـس حقـوق اإلنـسان املبـادئ          (األعمال يف العـامل علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان             
للحمايـة  ”تنفيـذ إطـار األمـم املتحـدة      : قـة باألعمـال وحقـوق اإلنـسان       التوجيهية املتعل 

، ويرحـب أمنـاء الـصندوق باألخبـار         )٢٠١١يونيـه   / يف حزيـران   “واالحترام والعـالج  
اليت أفادت بأن املؤسسات التجارية يف أحنـاء العـامل قطعـت التزامـات جديـدة تعهـدت        

ويف .  أو سالسـل التوريـد هلـا       من خالهلا مبنع أشكال الرق املعاصـرة يف أمـاكن عملـها           
حني تتحمل احلكومات املسؤولية الرئيسية عن إعمـال حقـوق اإلنـسان، فـإن القطـاع        

قــــوم بــــه يف القــــضاء علــــى أشــــكال اخلــــاص لــــه أيــــضا دور جــــوهري ينبغــــي أن ي
  . املعاصرة الرق

لقد حان الوقـت لكـي تتخـذ املؤسـسات التجاريـة إجـراءات منـسقة لـضمان                      
أو غريها مـن اآلثـار الـسلبية الـيت متـس            ( يف أشكال الرق املعاصرة      تتسبب أنشطتها  الأ

أو تــساهم فيهــا، ولكــي تــرفض القيــام بأعمــال جتاريــة مــع أي مــن   ) حقــوق اإلنــسان
ــه        ــربح من ــسري أو ت ــل الق ــستخدم العم ــا ت ــت أهن ــيت يثب ــشركات ال ــك  . ال ــي لتل وينبغ
الدولـة الـيت تعمـل      املؤسسات أن تقـوم، وفقـا لالتفاقـات الدوليـة الـيت صـادقت عليهـا                 

فيها وعند عملها على الصعيد الـدويل، بـإدراج مبـادئ حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                    
األحكــام املتعلقــة مبنــع العمــل القــسري واحلمايــة منــه، ضــمن العقــود الــيت تربمهــا مــع   

  . الشركاء يف املشاريع املشتركة واملوردين واملقاولني من الباطن
نوية العشرين إلنشاء صندوق األمـم املتحـدة    ويصادف هذا العام الذكرى الس        

االستئماين للتربعات من أجل مكافحة أشـكال الـرق املعاصـرة، وهـو صـندوق أنـشئ                 
لدعم اجلهود اليت تبذهلا املنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل مـساعدة ضـحايا أشـكال                    

م وقد قدم الـصندوق الـدع     . الرق املعاصرة على استعادة استقالهلم وحياهتم وكرامتهم      
 مشروع، وفَّر املساعدة املباشرة آلالف ممن وقعوا أو حيتمل أن يقعـوا        ٤٠٠ألكثر من   

وتـشمل املـشاريع الـيت جيـري       .  بلدا يف مجيع أحنـاء العـامل       ٩٠ضحية للرق يف أكثر من      
ــوفري التــدريب الطــيب والنفــسي والقــانوين والتعليمــي      ــدعم مــن الــصندوق ت ــذها ب تنفي

ل لــضحايا أشــكال الــرق املعاصــرة، ويف ذات الوقــت  واملهــين واألنــشطة املــدرة للــدخ
  . مكافحة العوامل االجتماعية اليت هتيئ الظروف اليت تعزز العبودية
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ويف هذا اليوم، يشيد األمناء اخلمسة للصندوق جبميـع احلكومـات ومنظمـات          
اجملتمع املدين واألفـراد الـذين قـدموا تربعـات للـصندوق أو شـاركوا بطـرق أخـرى يف                    

ة الرامية إىل القضاء على أشكال الرق املعاصـرة وكفالـة مـساعدة مجيـع الـذين                 األنشط
  . تعرضوا لذلك االستغالل على التعايف حىت يتمكنوا من عيش حياة كرمية

ــاج مــا ال يقــل عــن          ــون ١,٥وهبــذه املناســبة، نــشري إىل أن الــصندوق حيت  ملي
أمني سوى أقل مـن ثلـث هـذا         دوالر يف السنة للوفاء بواليته، ولكن مل يتم حىت اآلن ت          

وحنــن نــشارك يف النــداء الــذي رفعــه اليــوم األمــني العــام، إىل مجيــع احلكومــات . املبلــغ
ومؤسسات األعمال واملنظمات غـري احلكوميـة والـشركاء اآلخـرين إلظهـار التـزامهم               
مبكافحة الرق عن طريق التربع املايل للصندوق، والتعـاون بـشكل وثيـق للقـضاء علـى            

  . هذه اآلفة
ــرق، وعلــى وجــه           ــا الراســخ باجلهــد اجلــاري ملكافحــة ال ونعــرب عــن التزامن

  .اخلصوص التزامنا جتاه الضحايا
  

  كيفية التربع للصندوق  -سادسا  
غريهــــا مــــن كيانــــات القطــــاع  ميكــــن للحكومــــات واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة و   - ٣٢

ــاص ــصندوق   أو اخلـــ ــربع للـــ ــام التـــ ــدرج ع   . العـــ ــة أن تـــ ــات املاحنـــ ــي للجهـــ ــارة وينبغـــ   بـــ
”For the Slavery Fund, account SH “   وللحـصول علـى معلومـات بـشأن     . علـى أمـر الـدفع

ــايل         ــوان الت ــى العن ــصندوق عل ــة ال ــصال بأمان ــن اجلهــات املاحنــة االت ــربع، يرجــى م ــة الت : كيفي
Secretariat of the United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of 

Slavery, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United 

Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland الربيـد اإللكتـروين  ؛ :slaveryfund@ohchr.org ؛
  .9017 917 22 41: الفاكس؛ 9376 917 22 41: اهلاتف

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سابعا   

كن جملس األمنـاء يف دورتـه الـسادسة عـشرة مـن التوصـية              نظرا لقيود التمويل، مت     - ٣٣
 يف املائـة مـن      ١٠ دوالر، ومتثل حنـو      ٤٩٧ ٠٠٠ منحة فقط، تصل قيمتها إىل       ٥٢بتقدمي  

وتشري تقديرات اجمللس إىل أن الصندوق سيحتاج، للوفاء بواليته         . املبلغ اإلمجايل املطلوب  
، إىل تربعات جديـدة ال تقـل عـن    ٢٠١٢واالستجابة للطلبات اجلديدة اليت سترد يف عام       

 مليون دوالر قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس األمناء الـيت سـتعقد يف الفتـرة                 ١,٥
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ إىل ٣من 
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، ُتــشجع  ٢٠١١ويف ضوء احلالـة املاليـة الـصعبة الـيت واجههـا الـصندوق يف عـام                 - ٣٤
حملتملــة علــى زيــادة دعمهــا للــصندوق حــىت يــتمكن مــن  اجلهــات املاحنــة واجلهــات املاحنــة ا

ــة لــضحايا الــرق   ــدورة املقبلــة، فــإن   . التوســع يف مــساعدته البالغــة األمهي وفيمــا يتعلــق بال
 حـىت يتـسىن     ٢٠١٢نـوفمرب   /اجلهات املاحنة مـدعوة للتـربع للـصندوق قبـل تـشرين الثـاين             

بـدء الـدورة الـسابعة      ألمني خزانة األمم املتحدة تـسجيل التربعـات حـسب األصـول قبـل               
  .عشرة للمجلس
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	الإمارات العربية المتحدة
	30 000,00 
	16 آذار/مارس
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	31 645,57 
	21 آذار/مارس
	مجموع التبرعات
	443 650,88
	التعهدات
	تركيا
	6 000,00
	مجموع التعهدات
	6 000,00
	رابعا - الدورة السادسة عشرة لمجلس الأمناء
	12 - عقدت الدورة السادسة عشرة لمجلس أمناء الصندوق في جنيف في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولم تتمكن السيدة جهانجير من حضور تلك الدورة. 
	13 - وفي تلك الدورة، نظر مجلس الأمناء في المعلومات التي أعدتها الأمانة بشأن تنفيذ التوصيات التي اعتُـمدت في دورته الخامسة عشرة، والوضع المالي للصندوق، والقضايا المتصلة بالسياسات، وجهود جمع التبرعات، وطلبات الحصول على منح المشاريع، والتقارير المالية والسردية عن استخدام المنح السابقة. وتمشيا مع المبادئ التوجيهية للصندوق وسياسات المجلس، راعى المجلس أهمية البعد الجنساني والأولويات المواضيعية والتوزيع الوطني والإقليمي عند النظر في الطلبات الجديدة للحصول على منح المشاريع.
	14 - وناقش التعاون مع كيانات الأمم المتحدة وآلياتها وإجراءاتها الأخرى، بما في ذلك التعاون مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (صندوق الاتجار) الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وبرنامج الزمالات، ومتابعة تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التي وضعت في عام 2007، والأنشطة المضطلع بها في عام 2011 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء الصندوق.
	ألف - التوصيات التي اعتمدها مجلس الأمناء
	15 - درس المجلس 318 طلبا مقبولا للحصول على منح المشاريع من 77 بلدا تبلغ قيمتها نحو 000 183 4 دولار. وأعلن عن عدم مقبولية ما يقرب من 116 طلبا. وأوصى المجلس بتقديم 52 منحة من منح المشاريع بمبلغ إجمالي قدره 000 497 دولار، وسوف تساعد تلك المنح منظمات غير حكومية في 41 بلدا في مناطق العالم الخمس.
	16 - ويوضح الشكلان الأول والثاني أدناه تفاصيل المنح المعتمدة، وعددها 52 منحة، حسب المنطقة ونوع الرق المعاصر:
	الشكل الأول
	المنح المقدمة حسب المنطقة
	الشكل الثاني
	المنح المقدمة وفقا لنوع الرق المعاصر
	باء - القرارات المتعلقة بالسياسات
	17 - أوصى مجلس الأمناء باختيار المشاريع بناء على جودة المشروع، والتوزيع الجغرافي، ونوع المساعدة المقدمة، والتوازن بين الجنسين. وأكد على ضرورة دعم المشاريع التي تتبني استراتيجية تتناول الأسباب الجذرية للمشكلة، إلى جانب المساعدة المباشرة والأنشطة المدرة للدخل التي تساعد ضحايا أشكال الرق المعاصرة.
	18 - وأيد مجلس الأمناء اتباع سياسة تمويل مدتها سنة واحدة. ورهنا بتوافر التمويل، يمكن للمؤسسات الحصول على التمويل لمدة تصل إلى خمس سنوات متتالية، وبعدها تلزم فترة انقطاع تبلغ سنة واحدة على الأقل. ومن بين منح المشاريع الـ 52 التي وافق عليها المجلس في الدورة السادسة عشرة، اعتمدت 23 منحة لمنظمات كانت قد حصلت سابقا على تمويل من الصندوق.
	19 - وكان مجلس الأمناء قد أوصى في دورته الرابعة عشرة بإنشاء برنامج للزمالات لأعضاء منظمات حقوق الإنسان، ولا سيما للعاملين في مجال أشكال الرق المعاصرة. ويهدف البرنامج إلى توفير الفرصة لاكتساب خبرة مباشرة ومعارف ومهارات في مجال حقوق الإنسان الدولية بشكل عام وفي مجال أشكال الرق المعاصرة على وجه الخصوص.
	20 - وتمشيا مع هذه التوصية، أنشئ برنامج الزمالات لفترة أولية مدتها أربعة أشهر، من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2010. ونظرا لفعالية البرنامج، أوصى المجلس بتمديد زمالتين لفترة إضافية من كانون الثاني/يناير 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012.
	جيم - جمع الأموال
	21 - أشار مجلس الأمناء إلى أن الصندوق يعمل حاليا بالحد الأدنى من الموارد اللازمة للوفاء بولايته.
	22 - وقدر المجلس أن الصندوق سيحتاج إلى 1.5 مليون دولار على الأقل قبل الدورة السابعة عشرة في عام 2012 لتلبية الطلب بصورة مرضية.
	23 - وأشار المجلس إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الرق، والذي ناشد فيه جميع الحكومات ومؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين إظهار التزامهم بمكافحة الرق عن طريق التبرع المالي للصندوق، والتعاون بشكل وثيق للقضاء على هذه الآفة.
	24 - وقرر المجلس أن يرسل في النصف الثاني من عام 2012، رسالة موقعة من الرئيس إلى جميع البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف يناشدها فيها التبرع للصندوق. 
	دال - التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والتطورات التي تشهدها منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالولايات ذات الصلة
	25 - اجتمع مجلس الأمناء في دورته السادسة عشرة مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها (ويشار إليها فيما يلي بالمقررة الخاصة). وقدمت المقررة الخاصة إلى المجلس إحاطة عن التطورات المتعلقة بولايتها، وناقشت التعاون مع الصندوق في المستقبل في مجال نشر المعلومات ودعم البعثات القطرية.
	26 - وأوصى المجلس بتخصيص بند في الميزانية لتغطية نفقات السفر لمنظمات غير حكومية شعبية مختارة لتمكينها من حضور الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تنظم في إطار الزيارات القطرية التي تقوم بها المقررة الخاصة. وتساهم هذه المنظمات غير الحكومية أيضا في تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة في تقاريرها.
	27 - واجتمع المجلس أيضا مع ممثل لأمانة صندوق الاتجار التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناقشة القنوات المحتملة للتعاون والتآزر بين الصندوقين. واطلع المجلس على مختلف أنواع المشاريع التي يدعمها صندوق الاتجار في الدورة الأولى للمنح، وعلى آليات الرصد والتقييم لديه.
	28 - وأوصى المجلس بأن تنظم أمانتا الصندوقين اجتماعات منتظمة لضمان استمرار التعاون بينهما بهدف تجنب الازدواجية في العمل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل مواد التوعية أيضا إشارات مرجعية إلى كل من الصندوقين.
	خامسا - اليوم الدولي للقضاء على الرق والذكرى العشرون للصندوق
	29 - في أيلول/سبتمبر 2011، نُـظم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف معرض للصور بعنوان ”التحرر من الرق: رحلة بصرية على مدى 20 عاما من المساعدة لضحايا أشكال الرق المعاصرة“. وافتتحت المعرضَ المفوضةُ السامية لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة، ونائب رئيس مجلس الأمناء. وبالإضافة إلى ذلك، نظم مجلس الأمناء، في الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، نشاطا موازيا مشتركا مع المقرر الخاص المعني باسترقاق الأطفال في قطاع المناجم والمحاجر.
	30 - وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، نُـظم نشاط في جنيف للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الرق. وقدم أعضاء مجلس الأمناء، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للرق، وثلاثة مستفيدين من المنح، عروضا تلاها حوار تفاعلي. وحضر هذا النشاط أكثر من 20 من ممثلي الدول وممثلي المجتمع المدني.
	31 - وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدر أيضا أعضاء المجلس البيان التالي إحياء لليوم الدولي لإلغاء الرق: 
	تحتفل الأمم المتحدة بيوم 2 كانون الأول/ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لإلغاء الرق، من أجل تذكير المجتمع الدولي بأن الرق ليس ممارسة قد انتهت، ولكنها ممارسة ما زالت تفسد حياة البشر، والمطالبة باتخاذ إجراء لمنع أشكال الرق المعاصرة وتوفير الحماية والمساعدة لما يربو على اثني عشر مليونا من البالغين والأطفال يعدون ضحايا في الوقت الراهن. 
	وتشمل هذه الممارسات على سبيل المثال لا الحصر استعباد المدين، والقنانة، والعمل القسري، والاتجار بالأشخاص، والاتجار بغرض نزع الأعضاء، والاسترقاق الجنسي، ومختلف أشكال عمل الأطفال، والتجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، والزواج بالإكراه، وبيع الزوجات، وتوارث الأرامل. وهذه الأشكال وغيرها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الإنسان الجوهرية. 
	وقد شهدت الأشهر الاثنى عشر الماضية مبادرات شيقة تشجع مؤسسات الأعمال في العالم على احترام حقوق الإنسان (أقر مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة ”للحماية والاحترام والعلاج“ في حزيران/يونيه 2011)، ويرحب أمناء الصندوق بالأخبار التي أفادت بأن المؤسسات التجارية في أنحاء العالم قطعت التزامات جديدة تعهدت من خلالها بمنع أشكال الرق المعاصرة في أماكن عملها أو سلاسل التوريد لها. وفي حين تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن إعمال حقوق الإنسان، فإن القطاع الخاص له أيضا دور جوهري ينبغي أن يقوم به في القضاء على أشكال الرق المعاصرة. 
	لقد حان الوقت لكي تتخذ المؤسسات التجارية إجراءات منسقة لضمان ألا تتسبب أنشطتها في أشكال الرق المعاصرة (أو غيرها من الآثار السلبية التي تمس حقوق الإنسان) أو تساهم فيها، ولكي ترفض القيام بأعمال تجارية مع أي من الشركات التي يثبت أنها تستخدم العمل القسري أو تربح منه. وينبغي لتلك المؤسسات أن تقوم، وفقا للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة التي تعمل فيها وعند عملها على الصعيد الدولي، بإدراج مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمنع العمل القسري والحماية منه، ضمن العقود التي تبرمها مع الشركاء في المشاريع المشتركة والموردين والمقاولين من الباطن. 
	ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، وهو صندوق أنشئ لدعم الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية من أجل مساعدة ضحايا أشكال الرق المعاصرة على استعادة استقلالهم وحياتهم وكرامتهم. وقد قدم الصندوق الدعم لأكثر من 400 مشروع، وفَّر المساعدة المباشرة لآلاف ممن وقعوا أو يحتمل أن يقعوا ضحية للرق في أكثر من 90 بلدا في جميع أنحاء العالم. وتشمل المشاريع التي يجري تنفيذها بدعم من الصندوق توفير التدريب الطبي والنفسي والقانوني والتعليمي والمهني والأنشطة المدرة للدخل لضحايا أشكال الرق المعاصرة، وفي ذات الوقت مكافحة العوامل الاجتماعية التي تهيئ الظروف التي تعزز العبودية. 
	وفي هذا اليوم، يشيد الأمناء الخمسة للصندوق بجميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الذين قدموا تبرعات للصندوق أو شاركوا بطرق أخرى في الأنشطة الرامية إلى القضاء على أشكال الرق المعاصرة وكفالة مساعدة جميع الذين تعرضوا لذلك الاستغلال على التعافي حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة. 
	وبهذه المناسبة، نشير إلى أن الصندوق يحتاج ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار في السنة للوفاء بولايته، ولكن لم يتم حتى الآن تأمين سوى أقل من ثلث هذا المبلغ. ونحن نشارك في النداء الذي رفعه اليوم الأمين العام، إلى جميع الحكومات ومؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين لإظهار التزامهم بمكافحة الرق عن طريق التبرع المالي للصندوق، والتعاون بشكل وثيق للقضاء على هذه الآفة. 
	ونعرب عن التزامنا الراسخ بالجهد الجاري لمكافحة الرق، وعلى وجه الخصوص التزامنا تجاه الضحايا.
	سادسا - كيفية التبرع للصندوق
	32 - يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من كيانات القطاع الخاص أو العام التبرع للصندوق. وينبغي للجهات المانحة أن تدرج عبارة ”For the Slavery Fund, account SH“ على أمر الدفع. وللحصول على معلومات بشأن كيفية التبرع، يرجى من الجهات المانحة الاتصال بأمانة الصندوق على العنوان التالي: Secretariat of the United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland؛ البريد الإلكتروني: slaveryfund@ohchr.org؛ الهاتف: 41 22 917 9376؛ الفاكس: 41 22 917 9017.
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	33 - نظرا لقيود التمويل، تمكن مجلس الأمناء في دورته السادسة عشرة من التوصية بتقديم 52 منحة فقط، تصل قيمتها إلى 000 497 دولار، وتمثل نحو 10 في المائة من المبلغ الإجمالي المطلوب. وتشير تقديرات المجلس إلى أن الصندوق سيحتاج، للوفاء بولايته والاستجابة للطلبات الجديدة التي سترد في عام 2012، إلى تبرعات جديدة لا تقل عن 1.5 مليون دولار قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمناء التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	34 - وفي ضوء الحالة المالية الصعبة التي واجهها الصندوق في عام 2011، تُـشجع الجهات المانحة والجهات المانحة المحتملة على زيادة دعمها للصندوق حتى يتمكن من التوسع في مساعدته البالغة الأهمية لضحايا الرق. وفيما يتعلق بالدورة المقبلة، فإن الجهات المانحة مدعوة للتبرع للصندوق قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حتى يتسنى لأمين خزانة الأمم المتحدة تسجيل التبرعات حسب الأصول قبل بدء الدورة السابعة عشرة للمجلس.

