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  الدورة السابعة والستون
  *جدول األعمال املؤقتمن ) أ (٧٠البند 

 تنفيـذ  :تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها     
        الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
ــراري اجل      ــا لق ــر وفق ــة  يقــدم هــذا التقري ــة العام ويعــرض . ٦٦/١٥٠  و٣٦/١٥١معي

صـندوق األمـم    أمنـاء   التوصيات املتعلقة بتقدمي منح للمنظمات املستفيدة الـيت اعتمـدها جملـس             
يقـدم التقريـر معلومـات     كمـا  .املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب يف دورته اخلامسة والثالثني     

  .عن القرارات السياساتية اليت اختذها اجمللس
  
  
  

 
  

  *   A/67/150.  
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  مقدمة  -وال أ  
  تقدمي التقرير  - ألف  

ــة العامــة يف قرارهــا        - ١ ــر وفقــا للترتيبــات الــيت أقرهتــا اجلمعي  ،٣٦/١٥١أُعــد هــذا التقري
ــذي ــذيب       ال ــضحايا التع ــات ل ــم املتحــدة للتربع ــه صــندوق األم ــشأت مبوجب ــرض   .أن ــو يع وه

نيـف،  جب ُعقـدت  الـصندوق يف دورتـه اخلامـسة والـثالثني الـيت     أمناء  التوصيات اليت أقرها جملس     
أقـرت مفوضـة األمـم    قـد   و. ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٣ينـاير إىل    /كـانون الثـاين    ٢٧ يف الفترة من  

ويــأيت هــذا التقريــر .  األمــني العــامنيابــةً عــناملتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان هــذه التوصــيات 
ــر املتعلــق بأنــشطة الــصندوق الــذي قُــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــ      ه مكمــالً للتقري

  .)A/HRC/19/26(ة عشرة تاسعال
  

  والية الصندوق  -باء   
ووفقـاً   .يتلقى الصندوق تربعـات مـن احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واألفـراد                 - ٢

، يقدم الصندوق منحاً إىل قنـوات       ١٩٨٢للممارسة اليت أرساها جملس أمناء الصندوق يف عام         
ــساعدة القائمــة، مبــا فيهــا املنظمــات غــري احلكو      ميــة ورابطــات الــضحايا وأفــراد أســرهم،     امل

واملستــشفيات اخلاصــة والعامــة ومراكــز املــساعدة القانونيــة ومكاتــب احملامــاة املعنيــة باملــصلحة  
 الذين يقـدمون مـشاريع تـشمل املـساعدة الطبيـة والنفـسية واالجتماعيـة                نيالعامة وفرادى احملام  

ملـساعدة الـيت تقـدم إىل ضـحايا التعـذيب           واملالية والقانونية واإلنـسانية أو أشـكاالً أخـرى مـن ا           
  .وأفراد أسرهم

  
  إدارة الصندوق وجملس األمناء  - جيم  

يتوىل األمني العام إدارة الصندوق من خالل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                   - ٣
شخــصية، يعيِّنــهم األمــني العــام يــضم مخــسة أعــضاء يعملــون بــصفتهم الأمنــاء ومبــشورة جملــس 

 تـشرين   ٢٦ويف   .تبـار الواجـب للتوزيـع اجلغـرايف العـادل وبالتـشاور مـع حكومـاهتم               ولياً االع م
لفتـرة  ) األرجنـتني (أعـاد األمـني العـام تعـيني الـسيدة مرسـيدس دوريـيت          ،٢٠١١أكتوبر  /األول

والـسيدة ماريـا كريـستينا      ) صـربيا (هنائية مدهتا ثالث سـنوات وعـني الـسيدة ناتاشـا كانـديتش              
لفتـرة  ) اهلنـد (والـسيدة أناستاسـيا بينتـو       ) مـصر (والسيد مراد الشاذيل    ) لالربتغا(ميندونكا   دي

  .مدهتا ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
وبــالنظر إىل اجلــدول الــزمين لتلــك التعيينــات، تعــني إرجــاء الــدورة اخلامــسة والــثالثني   - ٤

أكتـوبر  /رين األول  تـش  ٢١ إىل   ١٧للمجلس، اليت كان من املقرر عقدها أساساً يف الفتـرة مـن             
ويف تلـك   . ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٣يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٧، وعقدت يف الفترة من      ٢٠١١
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ونظـر اجمللـس    . الدورة، عني أعضاء اجمللس بالتزكية السيدة دورييت رئيسةً لواليـة مـدهتا سـنتان             
 املـستفيدة   املزمع توزيعهـا علـى املؤسـسات       أيضاً يف طلبات التمويل وقدم توصيات بشأن املنح       

  .٢٠١٢ديسمرب /يناير إىل كانون األول/للفترة املمتدة من كانون الثاين
 املتعلــقوعمــالً بالتوصــيات الــيت قــدمها مكتـــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يف تقريــره     - ٥
 يف عـام والـصادرة  صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصـرة       ب

، يف شـعبة    ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ا كال الصندوقني، اعتبـاراً مـن        ، وضعت أمانت  ٢٠٠٧
وعـالوةً علـى ذلـك، أنـشئ        . معاهدات حقوق اإلنسان مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       

املخصـــصة لتربعـــات جلمـــع ا  الـــصندوقني، واســـتحدثت وظيفـــة جديـــدةمنـــصب أمـــني لكـــال
  .لعالقات اخلارجية التابع للشعبةللصناديق اإلنسانية يف قسم اجلهات املاحنة وا

  
  إدارة املنح  - ثانيا  
  معايري املقبولية  - ألف  

وتتطلــب تلــك  .تــرد املعــايري املتبعــة لقبــول املــشاريع يف املبــادئ التوجيهيــة للــصندوق    - ٦
كيانات غري حكومية، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ورابطـات            املعايري أن يقدم املشروع   

ملــساعدة القانونيــة، ااد أســر الــضحايا، واملستــشفيات اخلاصــة والعامــة، ومراكــز الــضحايا وأفــر
ويتعني أن تكون اجلهـات     . ومكاتب احملاماة اليت تعمل يف جمال املصلحة العامة وفرادى احملامني         

تعطـى األولويـة للمـشاريع      و. أو أفراد األسـرة املباشـرين     /املستفيدة ضحايا مباشرين للتعذيب و    
ــس   ــدم م ــيت تق ــذيب  ال ــرة إىل ضــحايا التع ــيتاعدة مباش ــة     ال ــساعدات طبي ــضمن م  ميكــن أن تت

نفــسية، واملــساعدة يف إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي أو املــايل مــن خــالل تــوفري التــدريب           أو
للضحايا، وُمختلف أشكال املساعدة القانونية اليت ُتقـدم إىل الـضحايا أو أفـراد أسـرهم،                 املهين

، ةتاحــامل رهنــاً بــاملواردو .اس التعــويض أو التقــدم بطلبــات جلــوءمبــا يف ذلــك املــساعدة يف التمــ
جيــوز للــصندوق متويــل مــشاريع لتنظــيم بــرامج تدريبيــة أو حلقــات دراســية أو مــؤمترات تتــيح   

تبـادل أفـضل   الفرصـة ل للمتخصصني يف جمال الرعاية الصحية أو غريهـم مـن مقـدمي اخلـدمات             
إجـراء حتقيـق أو حبـث       تـستلزم   لمـشاريع الـيت     طلبات احلصول علـى مـنح ل      غري أن   . املمارسات

  . مقبولة هي طلبات غريدراسات أو إصدار منشورات أو القيام بأنشطة مشاهبة أو
ال يوجـد فيهـا   كن للصندوق أن يقدم مساعدة طارئـة إىل أفـراد يعيـشون يف بلـدان             ومي  - ٧

 املبـادئ    مبينـة يف   وُيدَرس هذا النوع من الطلبات وفقا إلجـراءات حمـددة         . مشاريع تتلقى دعما  
كــن االطــالع علــى معلومــات مفــصلة عــن خمتلــف أنــواع املــساعدة   ومي. التوجيهيــة للــصندوق

تأثريهـا علـى املـستفيدين منـها،        باإلضـافة إىل    املقدمة من خالل املشاريع اليت ميوهلـا الـصندوق،          
ــة واخلمــسني        ــا الثامن ــة يف دورهت ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام املق ــني الع ــر األم ، A/58/284(يف تقري

  ).٣٤-٢٧الفقرات 
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  وتقييمهااملنح رصد   - باء  
ــرة مــن آب   - ٨ ــسطس /يف الفت ــه / إىل حزيــران٢٠١١أغ  بزيــارات اضــطلع، ٢٠١٢يوني

موهلا الصندوق أو جهـات ُيحتمـل أن تـستفيد مـن املـنح       سبق أن   تقييم ورصد للمنظمات اليت     
ت امليدانيـة ملفوضـية حقـوق       كل من أعضاء أمانـة الـصندوق وأعـضاء اجمللـس وموظفـو الكيانـا              

ــة ووكاالهتــا يف    ــسان ومكاتــب األمــم املتحــدة القطري ــا  االحتــاد الروســي  كــل مــن اإلن  وإثيوبي
وبـريو   وبولنـدا  وبـنغالديش  وبلغاريـا  والربازيـل  وإيطاليا وأوغندا وإسرائيل واألردن واألرجنتني
ــة التــشيكية وتــونس ــا واجلمهوري ــة كوري ــدوفا وروما ومجهوري ــة مول ــسلفادور نيــاومجهوري  وال

ــسرا ــسا والعــراق شــيليو وسوي ــا والكــامريون وفرن ــا وكيني ــا  وامل وليربي ملكــة املتحــدة لربيطاني
واألراضــي  والواليــات املتحــدة األمريكيــة  واهلنــد ونيبــال والنمــسا يرلنــدا الــشماليةأالعظمــى و

  .الفلسطينية احملتلة
  

  قوالوضع املايل للصند  - ثالثاً  
، سجلت التربعات السنوية للـصندوق نقـصاناً هـائالً    ٢٠١١ىل   إ ٢٠٠٨يف الفترة من      - ٩

. ٢٠١١ ماليـــني دوالر يف عـــام ٧,٩، لتـــصل إىل ) ماليـــني دوالر٣,٦( يف املائـــة ٣٠بنـــسبة 
وهذا الوضع، الذي يعزى بقدر كبري إىل األزمة املاليـة املتواصـلة، قـد جعـل مـن الـصعب تلبيـة                    

  .ثرطلبات املساعدة املتزايدة أكثر فأك
ــواردة يف عــام       - ١٠ ــستوى التربعــات ال ــام يف م ــالنظر إىل االخنفــاض اهل ، اضــطر ٢٠١١وب

 مزيــد مــن التخفيــضات االســتراتيجية يف املــنح إدخــالاجمللــس يف دورتــه اخلامــسة والــثالثني إىل 
 بالفعــل لــدورة عــام يت نفــذت، باإلضــافة إىل تلــك الــ٢٠١٢املقدمــة إىل مــشاريع قائمــة لعــام  

ــسبة  ومــن مث، فقــد أ . ٢٠١١ ــة إىل مــشاريع   ٤٠جــري ختفــيض بن ــنح املقدم ــى امل ــة عل  يف املائ
ــدم        ــدعم املق ــستوى ال ــيض م ــة ودول أخــرى، يف حــني مت ختف ــا الغربي موجــودة يف دول أوروب

  . يف املائة٣٠ مناطق أخرى مبعدل للمشاريع املوجودة يف
ملنظمـات  وبناء على الطلبات الواردة يف سـنوات سـابقة، بـات مـن املتوقـع أن تطلـب ا            - ١١

ــاً لعــام  ٢٢مبلــغ  ــون دوالر تقريب ويف حــال عــدم تلقــي تربعــات إضــافية يف عــام    . ٢٠١٣ ملي
ــضات      ٢٠١٢ ــاء علــى التخفي ــضطر لإلبق ــد ي ــستمر اجمللــس يف مواجهــة نقــصان كــبري وق ، سي

ويـضع املزيـد   ة هـذه التخفيـضات    أو يواصـل زيـاد  ٢٠١٣االستراتيجية للمنح اليت ستقدم لعام   
  . ملشاريع جديدة على دعمهمن القيود
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  عات والتعهدات املالية املُقدمةالترب    
ــيِّني  - ١٢ ــيت ور    ب ــدات ال ــات والتعه ــاه التربع ــدم     اجلــدول أدن ــسابق املق ــر ال ــذ التقري دت من
هـــذه تؤدي وســ  ).A/66/276(األمــني العــام إىل اجلمعيـــة العامــة عــن أنـــشطة الــصندوق       مــن 

املنح يف دورتـه الـسادسة والـثالثني املقـرر          ن  بشأاجمللس من تقدمي توصيات     إىل متكني   التربعات  
أمـا املــنح الـيت سُيوَصــى هبــا    .٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٩ إىل ١٥عقـدها يف الفتــرة مـن   

 عــن الفتــرة ٢٠١٣ينــاير / الثــاينخــالل الــدورة املقبلــة للمجلــس، فــسوف تــصرف يف كــانون  
  .٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١ من
  
 إىل ٢٠١١يوليـــه / متـــوز٢٣لتربعـــات والتعهـــدات املاليـــة الـــواردة خـــالل الفتـــرة مـــن  ا

  ٢٠١٢يوليه /متوز ١٢
  

  اجلهة املاحنة
  املبلغ

  االستالمتاريخ   )بدوالرات الواليات املتحدة(

      الدول
  ٢٠١٢فرباير / شباط٥٠٠٢٣ ٣  األرجنتني
  ٢٠١٢فرباير / شباط٩٩٧٣ ٣٤١   إسبانيا

  ٢٠١٢مارس / آذار٥٠٠١   أفغانستان
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٤١٢١٢ ٧٣٠  أملانيا

  ٢٠١٢فرباير / شباط٠٠٠٣ ١٠  اإلمارات العربية املتحدة
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٩٣٨٢٨ ٢٠  ا أندور
  ٢٠١٢يوليه / متوز٠٤٤١٢ ١٢  أندورا

  ٢٠١٢مارس / آذار٩٤١٢٩ ١١٣  يرلنداأ
  ٢٠١٢مايو / أيار٨٥٠١١ ١  بريو
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٠٠٠١٢ ١٠   تركيا

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٤٣٣٢٦ ٩  اجلمهورية التشيكية
 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٦٥٦٢٢ ٣٨٣  الدامنرك
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٠٠٠٤ ١٠  شيلي

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٩٤٨ ٣٨   ) البوليفارية- مجهورية(زويال ـفن
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٦٦٧٩ ١٩٤   لندافن

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ ٠٠٠ ١   الكرسي الرسويل
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٠٠٠١١ ٦٠  كندا

  ٢٠١٢فرباير / شباط٠٠٠١٦ ١٠  الكويت
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢٨٢١ ١٥٨  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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  اجلهة املاحنة
  املبلغ

  االستالمتاريخ   )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠١٢مايو /يار أ٤٩٠٢٣ ١٧٤  النرويج
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٨٨٢١٨ ١١٢  النمسا
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٠٠٠٤ ٢٥  اهلند

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٠٠٠٨ ٧٠٠ ٥  الواليات املتحدة األمريكية
  ٤٨٦ ١٢٣ ٨  اجملموع الفرعي  

    العامة/اجلهات املاحنة اخلاصة
٢٠١١ أغـــــــــــــــــــسطس/ آب٢٨٥٢٥ ٢٥  األفراد

 ٢٠١١نوفمرب /لثاينتشرين ا ١٠ و
  ٢٨٥ ٢٥  اجملموع الفرعي  
  ٧٧١ ١٤٨ ٨  جمموع التربعات   

    ٢٠١٢  و٢٠١١التعهدات املالية لعامي 
  ٩٠٠ ٢٨٤  بلجيكا
  ٠٠٠ ١٠  تركيا
  ٩٠٠ ٢٩٤  جمموع التعهدات املالية  

    
  األمناءالدورة اخلامسة والثالثون جمللس   - رابعا  

 كــانون ٢٧الــصندوق يف الفتــرة مــن أمنــاء الثني جمللــس عقــدت الــدورة اخلامــسة والــث  - ١٣
وأثنـاء تلـك الـدورة، نظـر اجمللـس يف املعلومـات الـيت                .٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٣ينـاير إىل    /الثاين

، وحتليـل التقـارير     ٢٠١٢ مشاريع، مبا يف ذلـك الطلبـات اجلديـدة لعـام             ٣٠٩أعدهتا أمانته عن    
ــسنوات         ــة يف ال ــنح املدفوع ــشأن اســتخدام امل ــة احلــسابات ب ــة مبراجع ــة واملتعلق ــسردية واملالي ال

ــسابقة ــات  . الـ ــر يف طلبـ ــد  اونظـ ــنح جديـ ــى مـ ــصول علـ ــها  حلـ  ١٩ ٢١٢ ٨٠٧ة بلغـــت قيمتـ
 مشروعاً ُتقدم املساعدة املباشـرة إىل ضـحايا التعـذيب وأفـراد       ٢٨٠، تغطي أكثر من     اتدوالر

 ٣٩٧ ٣٨٨ مــشروعاً تبلــغ قيمتــها ١٥، ونظــر كــذلك يف طلبــات لـــ  ٢٠١٢أســرهم يف عــام 
 املـساعدة   عداد دورات تدريبية وعقد حلقات دراسية للفنيني العاملني يف جمـال تقـدمي            إل ادوالر

  .إىل الضحايا، هبدف تبادل املعلومات بشأن اخلربات وأفضل املمارسات
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  التوصيات  - ألف  
ــدم جملـــس    - ١٤ ــاء قـ ــيات األمنـ ــدمي توصـ ــن   بتقـ ــد عـ ــا يزيـ ــنح ملـ ــاً  ٢٢٠مـ ــشروعاً قائمـ  مـ
 بلـداً،  ٧٠ ضـحية يف أكثـر مـن    ٧٠ ٠٠٠املـساعدة املباشـرة إىل     جديـدا تقـدم     مشروعاً   ٢٢ و

وافقـت املفوضـة الـسامية علـى توصـية          قـد   و. اً دوالر ٧ ٠٨٩ ٤٧١ايل قـدره    وذلك مببلـغ إمجـ    
  . بالنيابة عن األمني العام٢٠١٢ فرباير/ شباط١٦يف اجمللس 
، وبـالنظر إىل االخنفـاض الـذي طـرأ علـى معـدل التربعـات                ١٠ووفقاً ملا ورد يف الفقـرة         - ١٥

إجراء ختفيضات استراتيجية   يف  ثني  الواردة، كان البد للمجلس أن يبت يف دورته اخلامسة والثال         
وبغيـة التخفيـف مـن حـدة آثـار التخفيـضات علـى املنظمـات الـشعبية                  . ٢٠١٢عام  لنح  امللدورة  

الصغرية، وال سيما تلك املوجودة يف مناطق نائية يتعذر فيها احلصول على متويل بديل، مل تطبـق         
وينبغي كقاعدة عامة   . دون ذلك و   دوالر أ  ٢٠ ٠٠٠أية ختفيضات استراتيجية على املنح البالغة       

ــال ــه ب  دوالر عوضــاً ٨٠ ٠٠٠أقــصى قــدره أن الــدعم املقــدم إىل مجيــع املــنح قــد بلــغ حــداً    تنوي
وإضــافةً إىل ذلــك، بلــغ التمويــل املقــدم للتــدريب   . دوالر٢٠٠ ٠٠٠وقــدره املبلــغ املعتــاد  عــن

دوالر  ٥ ٠٠٠قصى قدره   واحللقات الدراسية املخصصة للفنيني الذين يساعدون الضحايا حداً أ        
وباإلضافة إىل ذلك، وكما كـان احلـال بالفعـل          .  دوالر ٣٠ ٠٠٠وقدره  عوضاً عن املبلغ املعتاد     

تلقـي املـنح اجلـدد    مل، فقد بلغ الدعم املخـصص ملـشاريع املـساعدة املباشـرة املقـدم             ٢٠١١يف عام   
  .ر دوال٥٠ ٠٠٠وقدره  دوالر عوضاً عن املبلغ املعتاد ٢٠ ٠٠٠قصاه أحداً 
 دوالر ١٥٠ ٠٠٠مبلــغ بتخــصيص وعلــى الــرغم مــن القيــود املاليــة، أوصــى اجمللــس     - ١٦

ومثال ذلك أنـه تلبيـةً الحتياجـات       .٢٠١٢للطلبات العاجلة واالحتياجات غري املرتقبة يف عام        
الضحايا يف سياق التطورات األخرية يف مجيـع أحنـاء الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، ُوجهـت                  

  . ترمي إىل مساعدة ضحايا التعذيب دعوة مفتوحة لتنفيذ مشاريع٢٠١٢يه يون/يف حزيران
وأُطلـع   . دوالر ملنح ما بني الدورات     ١٥٠ ٠٠٠مبلغ  بتخصيص  وأوصى اجمللس أيضا      - ١٧

ــدورات    ا مــشروعاً حيتمــل عرضــه ١٢اجمللــس بعــد ذلــك علــى    ــا بــني ال ــرة م ــاء فت ــل أثن  للتموي
  .املنطقة ويبني الرقم توزيع املنح حبسب.  دوالر٢٠٠ ٠٠٠ لتمويل مببلغ يزيد عنل اواحتياجه
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   حبسب املنطقة٢٠١٢املنح املقدمة يف عام     
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

   السياسة العامةراراتق  -باء   
يف دورته اخلامسة والثالثني، ناقش اجمللس قـضايا تتعلـق باالخنفـاض الكـبري الـذي طـرأ              - ١٨

وأعـرب اجمللـس عـن القلـق        . ٢٠١١ندوق منـذ عـام       إىل الـص   يت قـدمت  على حجم التربعات ال   
نقـــصان التربعـــات املقدمـــة إىل بـــسبب إزاء تزايـــد جتـــزؤ املـــنح املقدمـــة إىل املـــشاريع القائمـــة 

اجمللس أنـه قـد يـضطر يف ظـل هـذه الظـروف إىل أن يستكـشف يف املـستقبل            يرى  و .الصندوق
  . تقدمي منح جيدةإمكانية اختاذ هنج شامل وقائم على املزيد من املنافسة إزاء

ــام          - ١٩ ــالتني يف ع ــن الزم ــة االســتفادة م ــس أيــضاً استكــشاف إمكاني ــرر اجملل . ٢٠١٣وق
وســيتلقى الــزمالء املختــارون التــدريب علــى نظــام حقــوق اإلنــسان والقــضايا املواضــيعية ذات  

وإضــافةً إىل ذلــك، سيــساعد الــزمالء   .الــصلة وفــق النمــاذج التدريبيــة املوضــوعة هلــذا الغــرض 
البحوث والتحلـيالت املواضـيعية للتطـورات واالجتـهادات القـضائية املتعلقـة بالتعـذيب ويف            يف

  .جتميع أفضل املمارسات والدروس املستفادة بشأن املشاريع املمولة من الصندوق
  
  

دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  يف املائة٤٢

 أفريقيا
 يف املائة ١٦

  آسيا 
  يف املائة١٤

  أوروبا الشرقية
  ريكا الالتينية ومنطقة البحري الكارييبأم  يف املائة١٤

  يف املائة١٤
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   السامية حلقوق اإلنسان ونائبتهااجتماعات مع مفوضة األمم املتحدة  - جيم  
اجلهــات املاحنــة ني، اجتمــع اجمللــس مــع قــسم العالقــات مــع يف دورتــه اخلامــسة والــثالث  - ٢٠

 ٢٠١١والعالقات اخلارجية مبفوضية حقـوق اإلنـسان ملناقـشة احلالـة املاليـة للـصندوق يف عـام                   
جلهــود الــيت ســتبذل يف املــستقبل    ، مبــا يف ذلــك ا ٢٠١٣  و٢٠١٢وآفاقــه املــستقبلية لعــامي   

  .سات اخلاصة والشركات واألفرادمع الدول األعضاء واملؤسالتربعات جمال مجع  يف
وناقش اجمللس والقـسم قـضايا أخـرى ذات اهتمـام مـشترك، مبـا فيهـا سياسـات األمـم                - ٢١

املتحــدة بــشأن رصــد االعتمــادات وقبـــول التربعــات ودور الــصندوق يف استــشارة جهـــات        
  .ة أخرى بشأن سياسات تقدمي املنحمؤسساتية ماحن

تتـألف  خنفاض يف عدد اجلهات املاحنة للصندوق، الـيت         وأعرب اجمللس عن قلقه إزاء اال       - ٢٢
، ٢٠٠٤، باملقارنة مع العدد غري املسبوق املـسجل يف عـام   ٢٠١١ يف عام   اً دولة عضو  ٢٤من  
وأكد اجمللس أمهية توسيع نطـاق قاعـدة اجلهـات      .  يف الصندوق  ا دولة عضو  ٥١ سامهت   حيث

 مــع ضــحايا وق اإلنــسان والتــضامناملاحنــة للــصندوق كمؤشــر علــى الــدعم املقــدم لعامليــة حقــ 
  .التعذيب وأفراد أسرهم

ــسامية لتقــدمي        - ٢٣ ــة املفوضــة ال ــثالثني، التقــى اجمللــس بنائب ــدورة اخلامــسة وال ــام ال ويف خت
ني زيـادة كـبرية     اضـي أن الصندوق شهد خـالل العـامني امل       بوأقرت   .املالحظات اخلتامية للدورة  

شــجعت علــى اختــاذ مبــادرات هتــدف إىل زيــادة  و. يف التربعــات الــواردة مــن الــدول األعــضاء 
ددت علـى ضـرورة أن يعمـل اجمللـس          ويف هـذا الـصدد، شـ      . اتصال الـصندوق ووضـوح رؤيتـه      

ــد مــن التربعــات    التربعــات كثــب مــع املكلــف جبمــع    عــن ــذاب مزي الــذي ُعــني مــؤخراً الجت
  .املخصصة من جهات منها القطاع اخلاص

  
  لتعذيباليوم الدويل ملساندة ضحايا ا  - خامسا 

م الـدويل  ، أدىل األمـني العـام بالبيـان التـايل احتفـاالً بـاليو       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٦يف    - ٢٤
  :ملساندة ضحايا التعذيب

 اتفاقيــة مناهـضة التعــذيب،  بـدء نفـاذ  مخــسة وعـشرون عامـاً علــى    مـضى لقـد      
  .مارسة القاسية واملهينة منتشرةزالت هذه امل وما

بقـصد  يتعرضـن لـسوء املعاملـة    ل واألطفـال أو   فكل يوم يعذب النساء والرجا        
ة حلــاالت، يــشكل ذلــك جانبــاً مــن سياســ ويف بعــض ا. كرامتــهم وقــدرهممــن احلــط 

  . اخلوف يف نفوس سكاهنا وترهيبهمحكومية متعمدة لبث
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ففي العديـد مـن البلـدان، تواجـه طلبـات الـشعوب املـشروعة بـالتمتع باحلريـة                       
 تواصـل  عندما تتغري األنظمة، فإن التعـذيب ي       وحىت .وحشيالقمع  الوحقوق اإلنسان ب  

  .يف أغلب األحيان وتبقى ثقافة اإلفالت من العقاب
دة ضـــحايا التعـــذيب، عـــن تـــضامننا  يف هـــذا اليـــوم الـــدويل ملـــسان نعـــرب، و    

ــع ــا     م ــذيب ودعمن ــن ضــحايا التع ــات اآلالف م ــودين    مئ ــراد أســرهم املوج ــم وألف  هل
ــامل    يف ــع أرجــاء الع ــون هــ  ومجي ــذين يتحمل ــاةال ــدول   .ذه املعان ــالتزام ال ــضاً ب ــوه أي  ونن
، بل أن توفر أيـضاً جلميـع ضـحايا التعـذيب سـبل االنتـصاف       التعذيبتكتفي مبنع   بأال

الفعالــة الفوريــة والتعــويض وأشــكال إعــادة التأهيــل االجتمــاعي والنفــسي والطــيب         
ان كل من اجلمعية العامـة وجملـس حقـوق اإلنـس          قام  وقد  .  األخرى واألشكال املناسبة 
  .لتأهيل ودعمهااعلى إنشاء مراكز أو مرافق بشدة الدول مؤخرا بتشجيع 

ويدعم صندوق األمـم املتحـدة للتربعـات لـضحايا التعـذيب مئـات املنظمـات                    
 .والكيانات اليت تقدم املساعدة لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم يف مجيع منـاطق العـامل      

  . خالل العامني املاضينينقصاناً كبرياً يف التربعات الصندوق شهدولكن 
تقلـب األوضـاع املاليـة       على عكس هذا االجتاه رغم    بقوة  أشجع الدول   إنين  و    

تقدميه الدعم امللموس لضحايا التعـذيب، علـى عزمـه    بوسيربهن العامل،   .العاملية الراهنة 
  .اإلفالت من العقاب مكافحةوالتزامه األكيدين على مناهضة التعذيب و

  
 اليوم أيضاً جلنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب وغـريه              واحتفلت هبذا   - ٢٥

واملقرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب       من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
ــة       ــسانية أو املهني ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــصندوق وغــريه م ــذين وال ال

فيــه عــن القلــق إزاء األعمــال االنتقاميــة الــيت يواجههــا ضــحايا  يعربــون  مــشتركاً بيانــاًأصــدروا 
  .التعذيب الذين يلتمسون اإلنصاف

  
  كيفية تقدمي التربعات إىل الصندوق  - سادسا 

ميكن للحكومات واملنظمات غري احلكومية والكيانات األخـرى اخلاصـة منـها والعامـة        - ٢٦
ــ. التـــربع للـــصندوق  وتفاصـــيل د مـــن املعلومـــات عـــن طريقـــة التـــربع وللحـــصول علـــى مزيـ

، يطلــب إىل اجلهــات املاحنــة االتــصال بأمانــة صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات الــصندوق عــن
   العنــــــوانعلــــــىالتعــــــذيب ومفوضــــــية األمــــــم املتحــــــدة حلقــــــوق اإلنــــــسان،   لــــــضحايا

United Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerlandالربيــد اإللكتــروين عــن طريــق  ؛ و 
unvfvt@ohchr.org٤١ ٢٢ ٩١٧ ٩٠١٧: ؛ والفاكس٤١ ٢٢ ٩١٧ ٩٦٢٤: ؛ واهلاتف.  
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  استنتاجات وتوصيات  - سابعا  
 أمناء ومن جملس ٦٦/١٥٠عمال بالنداءات املوجهة من اجلمعية العامة يف قرارها   - ٢٧

، فـإن اجلهـات     )A/66/276(الصندوق على النحـو الـوارد يف التقريـر الـسابق لألمـني العـام                
ملاحنة مدعوة لدفع تربعاهتا إىل الصندوق قبل افتتاح الدورة السادسة والـثالثني للمجلـس              ا
، ليتسىن أخذ هـذه  )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ إىل   ١٥اليت ستعقد يف الفترة من      (

  . التربعات يف احلسبان يف تلك الدورة
 كـرر ، ٢٠١٢  و٢٠١١ويف ضوء احلالة املاليـة الـصعبة الـيت ووجهـت يف عـامي         - ٢٨
أيضا على دعوته إىل املاحنني الذين يتربعون بانتظام إىل زيادة تربعاهتم إىل من جديد لس اجمل

ــاملوارد       ــد اجمللــس ب ــن أجــل تزوي ــك م ــدر ممكــن، وذل ــأكرب ق ــصندوق، ب ــة   ال ــة لتلبي الالزم
  .االحتياجات املتزايدة لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم يف مجيع أحناء العامل

لس بقوة احلكومات، اليت مل تقم بعد بتقدمي تربعات إىل الصندوق، علـى     شجع اجمل وي  - ٢٩
  .٢٠١٢ أكتوبر/أن تفعل ذلك للمرة األوىل، ويفضل أن يتم ذلك حبلول تشرين األول

  


	الدورة السابعة والستون
	البند 70 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان
	صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب
	*  A/67/150.
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يقدم هذا التقرير وفقا لقراري الجمعية العامة 36/151 و 66/150. ويعرض التوصيات المتعلقة بتقديم منح للمنظمات المستفيدة التي اعتمدها مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في دورته الخامسة والثلاثين. كما يقدم التقرير معلومات عن القرارات السياساتية التي اتخذها المجلس.
	أولا - مقدمة
	ألف - تقديم التقرير
	1 - أُعد هذا التقرير وفقا للترتيبات التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 36/151، الذي أنشأت بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب. وهو يعرض التوصيات التي أقرها مجلس أمناء الصندوق في دورته الخامسة والثلاثين التي عُقدت بجنيف، في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012. وقد أقرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذه التوصيات نيابةً عن الأمين العام. ويأتي هذا التقرير مكملاً للتقرير المتعلق بأنشطة الصندوق الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة (A/HRC/19/26).
	باء - ولاية الصندوق
	2 - يتلقى الصندوق تبرعات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد. ووفقاً للممارسة التي أرساها مجلس أمناء الصندوق في عام 1982، يقدم الصندوق منحاً إلى قنوات المساعدة القائمة، بما فيها المنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا وأفراد أسرهم، والمستشفيات الخاصة والعامة ومراكز المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة المعنية بالمصلحة العامة وفرادى المحامين الذين يقدمون مشاريع تشمل المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والمالية والقانونية والإنسانية أو أشكالاً أخرى من المساعدة التي تقدم إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم.
	جيم - إدارة الصندوق ومجلس الأمناء
	3 - يتولى الأمين العام إدارة الصندوق من خلال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبمشورة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية، يعيِّنهم الأمين العام مولياً الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وبالتشاور مع حكوماتهم. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعاد الأمين العام تعيين السيدة مرسيدس دوريتي (الأرجنتين) لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات وعين السيدة ناتاشا كانديتش (صربيا) والسيدة ماريا كريستينا دي ميندونكا (البرتغال) والسيد مراد الشاذلي (مصر) والسيدة أناستاسيا بينتو (الهند) لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
	4 - وبالنظر إلى الجدول الزمني لتلك التعيينات، تعين إرجاء الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس، التي كان من المقرر عقدها أساساً في الفترة من 17 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وعقدت في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012. وفي تلك الدورة، عين أعضاء المجلس بالتزكية السيدة دوريتي رئيسةً لولاية مدتها سنتان. ونظر المجلس أيضاً في طلبات التمويل وقدم توصيات بشأن المنح المزمع توزيعها على المؤسسات المستفيدة للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2012.
	5 - وعملاً بالتوصيات التي قدمها مكتـب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره المتعلق بصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة والصادرة في عام 2007، وضعت أمانتا كلا الصندوقين، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012، في شعبة معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، أنشئ منصب أمين لكلا الصندوقين، واستحدثت وظيفة جديدة لجمع التبرعات المخصصة للصناديق الإنسانية في قسم الجهات المانحة والعلاقات الخارجية التابع للشعبة.
	ثانيا - إدارة المنح
	ألف - معايير المقبولية
	6 - ترد المعايير المتبعة لقبول المشاريع في المبادئ التوجيهية للصندوق. وتتطلب تلك المعايير أن يقدم المشروع كيانات غير حكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا وأفراد أسر الضحايا، والمستشفيات الخاصة والعامة، ومراكز المساعدة القانونية، ومكاتب المحاماة التي تعمل في مجال المصلحة العامة وفرادى المحامين. ويتعين أن تكون الجهات المستفيدة ضحايا مباشرين للتعذيب و/أو أفراد الأسرة المباشرين. وتعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم مساعدة مباشرة إلى ضحايا التعذيب التي يمكن أن تتضمن مساعدات طبية أو نفسية، والمساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي أو المالي من خلال توفير التدريب المهني للضحايا، ومُختلف أشكال المساعدة القانونية التي تُقدم إلى الضحايا أو أفراد أسرهم، بما في ذلك المساعدة في التماس التعويض أو التقدم بطلبات لجوء. ورهناً بالموارد المتاحة، يجوز للصندوق تمويل مشاريع لتنظيم برامج تدريبية أو حلقات دراسية أو مؤتمرات تتيح للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية أو غيرهم من مقدمي الخدمات الفرصة لتبادل أفضل الممارسات. غير أن طلبات الحصول على منح للمشاريع التي تستلزم إجراء تحقيق أو بحث أو دراسات أو إصدار منشورات أو القيام بأنشطة مشابهة هي طلبات غير مقبولة.
	7 - ويمكن للصندوق أن يقدم مساعدة طارئة إلى أفراد يعيشون في بلدان لا يوجد فيها مشاريع تتلقى دعما. ويُدرَس هذا النوع من الطلبات وفقا لإجراءات محددة مبينة في المبادئ التوجيهية للصندوق. ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المساعدة المقدمة من خلال المشاريع التي يمولها الصندوق، بالإضافة إلى تأثيرها على المستفيدين منها، في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين (A/58/284، الفقرات 27-34).
	باء - رصد المنح وتقييمها
	8 - في الفترة من آب/أغسطس 2011 إلى حزيران/يونيه 2012، اضطلع بزيارات تقييم ورصد للمنظمات التي سبق أن مولها الصندوق أو جهات يُحتمل أن تستفيد من المنح كل من أعضاء أمانة الصندوق وأعضاء المجلس وموظفو الكيانات الميدانية لمفوضية حقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة القطرية ووكالاتها في كل من الاتحاد الروسي وإثيوبيا والأرجنتين والأردن وإسرائيل وأوغندا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا وبنغلاديش وبولندا وبيرو وتونس والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا ورومانيا والسلفادور وسويسرا وشيلي والعراق وفرنسا والكاميرون وكينيا وليبريا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنمسا ونيبال والهند والولايات المتحدة الأمريكية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
	ثالثاً - الوضع المالي للصندوق
	9 - في الفترة من 2008 إلى 2011، سجلت التبرعات السنوية للصندوق نقصاناً هائلاً بنسبة 30 في المائة (3.6 ملايين دولار)، لتصل إلى 7.9 ملايين دولار في عام 2011. وهذا الوضع، الذي يعزى بقدر كبير إلى الأزمة المالية المتواصلة، قد جعل من الصعب تلبية طلبات المساعدة المتزايدة أكثر فأكثر.
	10 - وبالنظر إلى الانخفاض الهام في مستوى التبرعات الواردة في عام 2011، اضطر المجلس في دورته الخامسة والثلاثين إلى إدخال مزيد من التخفيضات الاستراتيجية في المنح المقدمة إلى مشاريع قائمة لعام 2012، بالإضافة إلى تلك التي نفذت بالفعل لدورة عام 2011. ومن ثم، فقد أجري تخفيض بنسبة 40 في المائة على المنح المقدمة إلى مشاريع موجودة في دول أوروبا الغربية ودول أخرى، في حين تم تخفيض مستوى الدعم المقدم للمشاريع الموجودة في مناطق أخرى بمعدل 30 في المائة.
	11 - وبناء على الطلبات الواردة في سنوات سابقة، بات من المتوقع أن تطلب المنظمات مبلغ 22 مليون دولار تقريباً لعام 2013. وفي حال عدم تلقي تبرعات إضافية في عام 2012، سيستمر المجلس في مواجهة نقصان كبير وقد يضطر للإبقاء على التخفيضات الاستراتيجية للمنح التي ستقدم لعام 2013 أو يواصل زيادة هذه التخفيضات ويضع المزيد من القيود على دعمه لمشاريع جديدة.
	التبرعات والتعهدات المالية المُقدمة

	12 - يبيِّن الجدول أدناه التبرعات والتعهدات التي وردت منذ التقرير السابق المقدم من الأمين العام إلى الجمعية العامة عن أنشطة الصندوق (A/66/276). وستؤدي هذه التبرعات إلى تمكين المجلس من تقديم توصيات بشأن المنح في دورته السادسة والثلاثين المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012. أما المنح التي سيُوصَى بها خلال الدورة المقبلة للمجلس، فسوف تصرف في كانون الثاني/يناير 2013 عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	التبرعات والتعهدات المالية الواردة خلال الفترة من 23 تموز/يوليه 2011 إلى 12 تموز/يوليه 2012
	الجهة المانحة
	المبلغ
	(بدولارات الولايات المتحدة)
	تاريخ الاستلام
	الدول
	الأرجنتين
	3 500 
	23 شباط/فبراير 2012
	إسبانيا
	 341 997 
	3 شباط/فبراير 2012
	أفغانستان
	 500 
	1 آذار/مارس 2012
	ألمانيا
	730 412 
	12 نيسان/أبريل 2012
	الإمارات العربية المتحدة
	10 000 
	3 شباط/فبراير 2012
	أندورا 
	20 938 
	28 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	أندورا
	12 044 
	12 تموز/يوليه 2012
	أيرلندا
	113 941 
	29 آذار/مارس 2012
	بيرو
	1 850 
	11 أيار/مايو 2012
	تركيا
	 10 000 
	12 كانون الأول/ديسمبر 2011
	الجمهورية التشيكية
	9 433 
	26 أيلول/سبتمبر 2011
	الدانمرك
	383 656 
	22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	شيلي
	10 000 
	4 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	 38 948 
	17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	فنلندا
	 194 667 
	9 كانون الثاني/يناير 2012
	الكرسي الرسولي
	 1 000 
	9 أيلول/سبتمبر 2011
	كندا
	60 000 
	11 نيسان/أبريل 2012
	الكويت
	10 000 
	16 شباط/فبراير 2012
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	158 228 
	21 آذار/مارس 2012
	النرويج
	174 490 
	23 أيار/مايو 2012
	النمسا
	112 882 
	18 نيسان/أبريل 2012
	الهند
	25 000 
	4 نيسان/أبريل 2012
	الولايات المتحدة الأمريكية
	5 700 000 
	8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	المجموع الفرعي
	8 123 486
	الجهات المانحة الخاصة/العامة
	الأفراد
	25 285
	25 آب/أغسطس 2011 و 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	المجموع الفرعي
	25 285
	مجموع التبرعات 
	8 148 771
	التعهدات المالية لعامي 2011 و 2012
	بلجيكا
	284 900
	تركيا
	10 000
	مجموع التعهدات المالية
	294 900
	رابعا - الدورة الخامسة والثلاثون لمجلس الأمناء
	13 - عقدت الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس أمناء الصندوق في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2012. وأثناء تلك الدورة، نظر المجلس في المعلومات التي أعدتها أمانته عن 309 مشاريع، بما في ذلك الطلبات الجديدة لعام 2012، وتحليل التقارير السردية والمالية والمتعلقة بمراجعة الحسابات بشأن استخدام المنح المدفوعة في السنوات السابقة. ونظر في طلبات الحصول على منح جديدة بلغت قيمتها 807 212 19 دولارات، تغطي أكثر من 280 مشروعاً تُقدم المساعدة المباشرة إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في عام 2012، ونظر كذلك في طلبات لـ 15 مشروعاً تبلغ قيمتها 388 397 دولارا لإعداد دورات تدريبية وعقد حلقات دراسية للفنيين العاملين في مجال تقديم المساعدة إلى الضحايا، بهدف تبادل المعلومات بشأن الخبرات وأفضل الممارسات.
	ألف - التوصيات
	14 - قدم مجلس الأمناء توصيات بتقديم منح لما يزيد عن 220 مشروعاً قائماً و 22 مشروعاً جديدا تقدم المساعدة المباشرة إلى 000 70 ضحية في أكثر من 70 بلداً، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 471 089 7 دولاراً. وقد وافقت المفوضة السامية على توصية المجلس في 16 شباط/فبراير 2012 بالنيابة عن الأمين العام.
	15 - ووفقاً لما ورد في الفقرة 10، وبالنظر إلى الانخفاض الذي طرأ على معدل التبرعات الواردة، كان لابد للمجلس أن يبت في دورته الخامسة والثلاثين في إجراء تخفيضات استراتيجية لدورة المنح لعام 2012. وبغية التخفيف من حدة آثار التخفيضات على المنظمات الشعبية الصغيرة، ولا سيما تلك الموجودة في مناطق نائية يتعذر فيها الحصول على تمويل بديل، لم تطبق أية تخفيضات استراتيجية على المنح البالغة 000 20 دولار أو دون ذلك. وينبغي كقاعدة عامة التنويه بأن الدعم المقدم إلى جميع المنح قد بلغ حداً أقصى قدره 000 80 دولار عوضاً عن المبلغ المعتاد وقدره 000 200 دولار. وإضافةً إلى ذلك، بلغ التمويل المقدم للتدريب والحلقات الدراسية المخصصة للفنيين الذين يساعدون الضحايا حداً أقصى قدره 000 5 دولار عوضاً عن المبلغ المعتاد وقدره 000 30 دولار. وبالإضافة إلى ذلك، وكما كان الحال بالفعل في عام 2011، فقد بلغ الدعم المخصص لمشاريع المساعدة المباشرة المقدم لمتلقي المنح الجدد حداً أقصاه 000 20 دولار عوضاً عن المبلغ المعتاد وقدره 000 50 دولار.
	16 - وعلى الرغم من القيود المالية، أوصى المجلس بتخصيص مبلغ 000 150 دولار للطلبات العاجلة والاحتياجات غير المرتقبة في عام 2012. ومثال ذلك أنه تلبيةً لاحتياجات الضحايا في سياق التطورات الأخيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وُجهت في حزيران/يونيه 2012 دعوة مفتوحة لتنفيذ مشاريع ترمي إلى مساعدة ضحايا التعذيب.
	17 - وأوصى المجلس أيضا بتخصيص مبلغ 000 150 دولار لمنح ما بين الدورات. وأُطلع المجلس بعد ذلك على 12 مشروعاً يحتمل عرضها للتمويل أثناء فترة ما بين الدورات واحتياجها للتمويل بمبلغ يزيد عن 000 200 دولار. ويبين الرقم توزيع المنح بحسب المنطقة.
	المنح المقدمة في عام 2012 بحسب المنطقة

	باء - قرارات السياسة العامة
	18 - في دورته الخامسة والثلاثين، ناقش المجلس قضايا تتعلق بالانخفاض الكبير الذي طرأ على حجم التبرعات التي قدمت إلى الصندوق منذ عام 2011. وأعرب المجلس عن القلق إزاء تزايد تجزؤ المنح المقدمة إلى المشاريع القائمة بسبب نقصان التبرعات المقدمة إلى الصندوق. ويرى المجلس أنه قد يضطر في ظل هذه الظروف إلى أن يستكشف في المستقبل إمكانية اتخاذ نهج شامل وقائم على المزيد من المنافسة إزاء تقديم منح جيدة.
	19 - وقرر المجلس أيضاً استكشاف إمكانية الاستفادة من الزمالتين في عام 2013. وسيتلقى الزملاء المختارون التدريب على نظام حقوق الإنسان والقضايا المواضيعية ذات الصلة وفق النماذج التدريبية الموضوعة لهذا الغرض. وإضافةً إلى ذلك، سيساعد الزملاء في البحوث والتحليلات المواضيعية للتطورات والاجتهادات القضائية المتعلقة بالتعذيب وفي تجميع أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن المشاريع الممولة من الصندوق.
	جيم - اجتماعات مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ونائبتها
	20 - في دورته الخامسة والثلاثين، اجتمع المجلس مع قسم العلاقات مع الجهات المانحة والعلاقات الخارجية بمفوضية حقوق الإنسان لمناقشة الحالة المالية للصندوق في عام 2011 وآفاقه المستقبلية لعامي 2012 و 2013، بما في ذلك الجهود التي ستبذل في المستقبل في مجال جمع التبرعات مع الدول الأعضاء والمؤسسات الخاصة والشركات والأفراد.
	21 - وناقش المجلس والقسم قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، بما فيها سياسات الأمم المتحدة بشأن رصد الاعتمادات وقبول التبرعات ودور الصندوق في استشارة جهات مؤسساتية مانحة أخرى بشأن سياسات تقديم المنح.
	22 - وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الانخفاض في عدد الجهات المانحة للصندوق، التي تتألف من 24 دولة عضواً في عام 2011، بالمقارنة مع العدد غير المسبوق المسجل في عام 2004، حيث ساهمت 51 دولة عضوا في الصندوق. وأكد المجلس أهمية توسيع نطاق قاعدة الجهات المانحة للصندوق كمؤشر على الدعم المقدم لعالمية حقوق الإنسان والتضامن مع ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم.
	23 - وفي ختام الدورة الخامسة والثلاثين، التقى المجلس بنائبة المفوضة السامية لتقديم الملاحظات الختامية للدورة. وأقرت بأن الصندوق شهد خلال العامين الماضيين زيادة كبيرة في التبرعات الواردة من الدول الأعضاء. وشجعت على اتخاذ مبادرات تهدف إلى زيادة اتصال الصندوق ووضوح رؤيته. وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة أن يعمل المجلس عن كثب مع المكلف بجمع التبرعات الذي عُين مؤخراً لاجتذاب مزيد من التبرعات المخصصة من جهات منها القطاع الخاص.
	خامسا - اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
	24 - في 26 حزيران/يونيه 2012، أدلى الأمين العام بالبيان التالي احتفالاً باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب:
	لقد مضى خمسة وعشرون عاماً على بدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وما زالت هذه الممارسة القاسية والمهينة منتشرة.
	فكل يوم يعذب النساء والرجال والأطفال أو يتعرضن لسوء المعاملة بقصد الحط من كرامتهم وقدرهم. وفي بعض الحالات، يشكل ذلك جانباً من سياسة حكومية متعمدة لبث الخوف في نفوس سكانها وترهيبهم.
	ففي العديد من البلدان، تواجه طلبات الشعوب المشروعة بالتمتع بالحرية وحقوق الإنسان بالقمع الوحشي. وحتى عندما تتغير الأنظمة، فإن التعذيب يتواصل في أغلب الأحيان وتبقى ثقافة الإفلات من العقاب.
	ونعرب، في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن تضامننا مع مئات الآلاف من ضحايا التعذيب ودعمنا لهم ولأفراد أسرهم الموجودين في جميع أرجاء العالم والذين يتحملون هذه المعاناة. وننوه أيضاً بالتزام الدول بألا تكتفي بمنع التعذيب، بل أن توفر أيضاً لجميع ضحايا التعذيب سبل الانتصاف الفعالة الفورية والتعويض وأشكال إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي والأشكال المناسبة الأخرى. وقد قام كل من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان مؤخرا بتشجيع الدول بشدة على إنشاء مراكز أو مرافق التأهيل ودعمها.
	ويدعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب مئات المنظمات والكيانات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في جميع مناطق العالم. ولكن الصندوق شهد نقصاناً كبيراً في التبرعات خلال العامين الماضيين.
	وإنني أشجع الدول بقوة على عكس هذا الاتجاه رغم تقلب الأوضاع المالية العالمية الراهنة. وسيبرهن العالم، بتقديمه الدعم الملموس لضحايا التعذيب، على عزمه والتزامه الأكيدين على مناهضة التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب.
	25 - واحتفلت بهذا اليوم أيضاً لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية والصندوق الذين أصدروا بياناً مشتركاً يعربون فيه عن القلق إزاء الأعمال الانتقامية التي يواجهها ضحايا التعذيب الذين يلتمسون الإنصاف.
	سادسا - كيفية تقديم التبرعات إلى الصندوق
	26 - يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى الخاصة منها والعامة التبرع للصندوق. وللحصول على مزيد من المعلومات عن طريقة التبرع وتفاصيل عن الصندوق، يطلب إلى الجهات المانحة الاتصال بأمانة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على العنوانUnited Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland؛ وعن طريق البريد الإلكتروني unvfvt@ohchr.org؛ والهاتف: 9624 917 22 41؛ والفاكس: 9017 917 22 41.
	سابعا - استنتاجات وتوصيات
	27 - عملا بالنداءات الموجهة من الجمعية العامة في قرارها 66/150 ومن مجلس أمناء الصندوق على النحو الوارد في التقرير السابق للأمين العام (A/66/276)، فإن الجهات المانحة مدعوة لدفع تبرعاتها إلى الصندوق قبل افتتاح الدورة السادسة والثلاثين للمجلس (التي ستعقد في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)، ليتسنى أخذ هذه التبرعات في الحسبان في تلك الدورة. 
	28 - وفي ضوء الحالة المالية الصعبة التي ووجهت في عامي 2011 و 2012، كرر المجلس من جديد أيضا على دعوته إلى المانحين الذين يتبرعون بانتظام إلى زيادة تبرعاتهم إلى الصندوق، بأكبر قدر ممكن، وذلك من أجل تزويد المجلس بالموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في جميع أنحاء العالم.
	29 - ويشجع المجلس بقوة الحكومات، التي لم تقم بعد بتقديم تبرعات إلى الصندوق، على أن تفعل ذلك للمرة الأولى، ويفضل أن يتم ذلك بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2012.

