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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  20 -آذار/مارس 2020
البند  2من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحااي التعذيب
تقرير األمني العام

موجز
يورد هذا التقرير ،الذي يكمل تقرير األمني العاا عان شطةاصن واندوم األماح ا ت اد
للتربعات لض ااي التعذيب ا قد إىل اجلمعين العامن يف دورهتا الرابعن والسابعني (،)A/74/233
معلومااات عاان شطةااصن ال ااندوم ،ويعااراب صو ااوت التوواايات ا تعلقاان ص ااند الا اعتماادها
جملس شمناا ال اندوم يف دورتا اومساني ا عقاود يف جنياا يف الما مان  7إىل  11تةارين
األول/شكتوبر .2019
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أولا -مقدمة
ألف -تقدمي التقرير
 -1شُعد هذا التقريار عما ب بقارار اجلمعيان العامان  ،163/72وهاو يكمال تقريار األماني العاا
ا ق ااد إىل اجلمعيا اان العاما اان عا اان شطةا ااصن وا ااندوم األما ااح ا ت ا ااد للتربعا ااات لض ا ا ااي التعا ااذيب
( .)A/74/233ويتضمن معلومات حمدثن عن شطةصن ال ندوم ،ال سيما التوويات الا اعتمادها
جمل ا ا ااس األمن ا ا ااا يف دورت ا ا ا اومس ا ا ااني ا عق ا ا ااود يف جني ا ا ااا يف الم ا ا ا م ا ا اان  7إىل  11تة ا ا ارين
األول/شكتوبر .2019

ابء -ولية الصندوق
 -2جيوز لل ندوم تل ّقي التربعات من احلكومات وا نظمات غا احلكوميان واألفاراد .ووفقااب
لواليت ا ا بيناان يف ر ارار اجلمعياان العاماان  151/36وللممارسااات ال ا شرساااها جملااس األمنااا منااذ
ع ااا  ،1982يق ااد ال ااندوم من ا ااب إىل رنا اوات مس اااعد معتم ااد تع ااراب مق ح ااات مة اااري
اهلدف منها تقدمي ا سااعد الصبيان شو النمساين شو االجتماعيان شو ا اليان شو القاطوطيان شو اةطسااطين
شو غ ها من ششكال ا ساعد ا باشر إىل ض ااي التعذيب وشفراد شسرهح؛ وتةمل تلك القناوات
منظمااات غ ا حكومياان ورابصااات للض ا ااي وشف اراد شساارهح ومستةااميات عاواان وعاماان ومراكااز
مةور راطوطين ومكاتب حماما تداف عن ال احل العا .

جيم -إدارة الصندوق وتركيبة جملس األمناء
 -3يتااوىل األمااني العااا إدار ال ااندوم عاان مريااد مموضااين األمااح ا ت ااد السااامين حلقااوم
اةطساااا (ا موضااين) وجمةااور جملااس األمنااا الااذي يتااةلا ماان مساان شعضااا يعملااوا ب اامتهح
الةخ ااين ويعياانهح األمااني العااا  ،ما ا راعااا الواجباان باادش التوزيا اجلاارايف العااادل وصلتةاااور ما
حكوماهتح .ويتةلا جملس األمنا حالياب من سار حسني (بنا ديش) ال تنتهي واليتها يف 20
تة ارين األول/شكتااوبر 2020؛ ولااوراطس موروغااو (كينيااا) ،وفيمياااا طسااوا (الرئيساان ،ا ملكاان
ا ت ااد لربيصاطي ااا العظم اال وشيرلن اادا الة اامالين) ،الل ااذين تنته ااي واليتهم ااا يف  20تةا ارين األول/
شكتا ااوبر 2020؛ وغا اااي شوري شغا ااي ر (ب ا ا و) ،ال ا ا تنتها ااي واليتها ااا يف  9متوز/يولي ا ا 2020؛
وميكوالي بيي زاكد (بولندا) ،الذي تنتهي واليت يف  20تةرين األول/شكتوبر .2020

اثنيا -إدارة املنح
ألف -معايري املقبولية
 -4يا اارد بيا اااا معا اااي مقبوليا اان ا ةا اااري يف ا با ااادت التوجيهيا اان لل ا ااندوم .وتقتضا ااي ا با ااادت
التوجيهين شا تق ّد مق ح ا ةروع رنا مساعد معتماد  ،عاوان ا نظماات غا احلكوميان ورابصاات
الض ا ااي وشف اراد شس اارهح وا ستة ااميات اواو اان والعام اان ومراك ااز ا ة ااور القاطوطي اان ومكات ااب احملام ااا
ا دافعاان عاان ال اااحل العااا  .وجيااب شا يكااوا ا سااتميدوا ماان ض ا ااي التعااذيب و/شو شف اراد شساارهح.
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وتُعصل األولوين للمةاري ال تقد مساعد مباشر إىل ض ااي التعذيب وال رد تكوا يف شاكل
مس اااعدات مبي اان شو طمس ااين شو معوط اان ةع اااد اةدم اااة االجتم اااعي شو ا ااا  ،إض ااافن إىل تل ااا
ششااكال ا س اااعد القاطوطياان للض ا ااي شو شف اراد شس اارهح ،جم ااا يف ذلااك ا س اااعد علاال التم اااس اجل اارب
شو تق اادمي ملب ااات اللت ااو  .وتتمة اال ا مارس اان ا كرس اان يف دع ااح ا ة اااري س اانوايب لما ا شر اااها 10
سنوات متتالين ،رهناب بتوافر األموال وبتقييح ٍ
مراب للمةروع.
 -5ورهن ااب بت اوافر األم اوال ،يقااد ال ااندوم الاادعح شيض ااب إىل ا ةاااري ال ا تسااعل إىل تنظاايح
التدريب شو شطةصن بنا القدرات لمائد العاملني يف ميداا الرعاين ال ين شو غ هح من مقادمي
او اادمات ،م ا ا إعص ااا األولوي اان للمنظم ااات ا قدم اان للصل ااب ال ا ا س اابد شا تلق ا ا من اان م اان
ال ندوم .وميكن شا تتخذ هذه ا ةاري شكل دورات تدريبيان وحلقاات عمال وحلقاات دراساين
ومؤمترات وتدريب بني األرراا وتبادل ا وظمني هتدف إىل زايد القادر علال تقادمي الرعايان ا هنيان
إىل الضا ا ااي .وجي ااب شا تُن ًم ااذ شساسا ااب لمائ ااد ا ااوظمني المني ااني م اان ا نظم اان ا قدم اان للصل ااب.
مند للمةاري ال تةامل إجارا يقيقاات شو او شو دراساات
وال تقبل ملبات احل ول علل ٍ
شو إودار منةورات شو شطةصن مماثلن شعرى.
 -6ورهن ا ااب بت ا اوافر األم ا اوال ،ميكا اان لل ا ااندوم ،عا ااارة دور ا ا ااند العاديا اان ،شا يقا ااد شيض ا ااب
ا ساااعد الصارئ اان إىل ا ة اااري ا قدماان يف إم ااار إج ارا الص اوارت الااذي اعتم ااده ال ااندوم لم ا
م ااا ب ااني ال اادورات ا ب ا ًاني يف ا ب ااادت التوجيهي اان لل ااندوم .وجي ااوز تق اادمي م ااند عاجل اان يف ظ ااروف
ا سااتةنائين مةاال ال ازايد ا ماجضاان يف عاادد ض ا ااي التعااذيب الااذين جيااب مساااعدهتح بساابب شزم اان
إطساطين ،جما يف ذلاك حااالت النازاع ا سالد شو احلاروا شو الكاوار الصبيعيان .وجياوز شيضااب تقادمي
مااند عاجل اان عناادما تس اامر تلااك األزم ااات ع اان وض ا عص ا جيعاال م اان ا ساات يل عل اال منظم اان
ماا مواوالن تقاادمي ا سااعد إىل ا سااتميدين (مةال تادم ا باااك شو ا كاتاب) ،باااراب متكاني تلااك
ا نظمن من استضناف شطةصتها.

ابء -رصد املنح وتقييمها
 -7تقضي القاعد إبجارا زايرات اساتص عين للمنظماات ا قدمان للصلاب ربال تقادمي من ٍان
وىارى شيضااب زايرات رواد منتظمان للمةااري اجلاريان الا يُلاتمس
لمائد ا ةاروع ا قا ح اجلديادُ .
ىدياد دعاح ال اندوم هلاا لتقيايح تنمياذ ا ةااري ا مولان ووث هاا .ووضاع شماطان ال اندوم دلاي ب
توعيااب ل تساام يف
مولا شو يعتاز متويلهااّ ،
داعلياب بةةا كيميان إجارا الازايرات إىل ا ةااري الا ّ
عملين التقييح .ويف عا  ،2019زارت شماطان ال اندوم وموظماوا يف ا موضاين وا كاتاب ا يداطيان
وشعضا جملس األمنا  92مةروعاب ر د تقييمها تقنياب.

اثلثا -الوضع املايل للصندوق
 -8يس ااعل ا،ل ااس ،بتنس اايد وثي ااد ما ا شماط اان ال ااندوم ورس ااح اجله ااات ا ا اان والع ر ااات
اوارجيان التاااب للمموضاين السااامين ،إىل وماني مسااتوى شطسااب مان التربعااات السانوين ا قدماان ماان
اجلهات ا ا ن ،وهو شمر الز ل ستتابن لل قاائد الراهنان الا يعيةاها ضا ااي التعاذيب وشفاراد شسارهح
يف مجي ا ش ااا الع ااال .وتة ا التق ااديرات إىل شط ا ال بااد م اان إي ارادات س اانوين ر اادرها  12ملي ااوا دوالر
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ملبات ا ساعد ال يتلقاها ال ندوم من مراكز إعاد التةهيل ومان شماراف
كي تُ ًلَّب جما يكمي
ُ
شعاارى فاعلاان علاال ال ااعيد العااا ي .وعلاال ماادى الساانوات الااة األعا  ،متكاان ال ااندوم ماان
ومني متوسط إيرادات سنوين ي اوح بني  8و 9م يني دوالر.
 -9ويبني اجلدول شد ه التربعات والتعهدات الوارد يف عا ( 2019اعتباراب مان  10كااطوا
األول/ديساامرب) .ويف الاادور اومس ااني للمتلااس ،ال ا شووااي فيه ااا بتقاادمي م ااند ةاااري يعت ااز
تنمياذها فا ا اي ع ا اا  ،2020بلا ا اغ ا،م ا اوع ال ا اايف لألم ا اوال ا تا ا ااحن ف ا ا اي ال نا ا ادوم ا خ ا ان
ألطةصت ا ا  8 927 677دوالراب ،وعلل وج او اوت لم مماند دعاح اوادمات احليويان ا قدمان إىل
ض ااي التعذيب وشفراد شسرهح ،ا قرر تنميذها ع ل عا .2020
التربع ا ا ااات والتعه ا ا اادات ال ا ا ااواردة
األولإديسمرب 2019
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الفا ا ا ا ة ما ا ا ا  1ك ا ا ااانون الثا إين ا ا اااير إ  10ك ا ا ااانون

اجلهن ا ا ن

ا بلغ (بدوالرات الوالايت ا ت د )

التربعات
شطدورا
النمسا
كندا*
كندا
شيلي
الدامنرك
م ر
فرطسا
ش اطيا
ش اطيا
الكرسي الرسو
اهلند
شيرلندا
الكوي
لكسمربغ
النرويج
صكستاا
بو
بو
ا ملكن العربين السعودين
اةمارات العربين ا ت د

10 940
32 822
66 102
9 034
5 000
734 940
10 000
79 909
227 272
550 055
2 000
50 000
94 760
10 000
16 411
330 632
3 000
1 174
1 088
75 000
10 000

اتريخ االست
 9تةرين األول/شكتوبر 2019
 11تةرين األول/شكتوبر 2019
 21آذار/مارس 2019
 26آذار/مارس 2019
 18تةرين األول/شكتوبر 2019
 2طيساا/شبريل 2019
 3حزيراا/يوطي 2019
 26شباط/فرباير 2019
 15متوز/يولي 2019
 5كاطوا األول/ديسمرب 2019
 13شباط/فرباير 2019
 20آذار/مارس 2019
 12آا/شغسصس 2019
 7آذار/مارس 2019
 11تةرين األول/شكتوبر 2019
 18تةرين الةاك/طوفمرب 2019
 3متوز/يولي 2019
 10كاطوا الةاك/يناير 2019
 5حزيراا/يوطي 2019
 23شاير/مايو 2019
 9طيساا/شبريل 2019
GE.19-22191

A/HRC/43/25

اجلهن ا ا ن

ا بلغ (بدوالرات الوالايت ا ت د )

ا ملكاان ا ت ااد لربيصاطيااا العظماال
35 260
وشيرلندا الةمالين
228
اهلبات العامن
جمموع التربعات

التعهدات
إيصاليا
الوالايت ا ت د األمريكين
جمموع التعهدات

اتريخ االست
 12طيساا/شبريل 2019

2 355 627
22 050
6 550 000
6 572 050

تعهد
ّ
تعهد
ّ

جمموع التربعات والتعهدات 8 927 677
*

تةمل تربعاب ردره  21 888دوالراب من دوالرات الوالايت ا ت د من حكومن كيبيك.

رابعا -الدورة اخلمسون جمللس األمناء
ُ -10عق اادت ال اادور اومس ااوا ،ل ااس األمن ااا يف جني ااا يف الما ا م اان  7إىل  11تةا ارين
األول/شكت ااوبر  .2019وطظ اار ا،ل ااس يف مق ح ااات التموي اال ور ااد توو اايات بة ااةا ا ااند الا ا
ستُقد إىل ا نظماات ا ساتميد ألطةاصتها الا يُعتاز تنمياذها يف الما مان  1كااطوا الةاك/ينااير
إىل  31كاطوا األول/ديسمرب .2020
وحس ا ااب ا بل ا ااغ ا ت ا اااح لتوزيعا ا ا عل ا اال ا ة ا اااري بع ا ااد ع ا ااح تك ا اااليا دع ا ااح الا ا اربامج،
ُ -11
واالحتيامي النقدي التةايلي ،والنمقات ا تورعن علل األطةصن غ ا ت لن صل مامند.
 -12ويف الدور اومسني ،استعراب ا،لس ما جمموع  226مق حاب مان مق حاات ا ةااري
ال تستويف شرط القبول الوارد يف إمار طدا لتقدمي الصلبات لعا  2020وال ترمي إىل تقادمي
مساااعد مباشاار إىل ضا ااي التعااذيب وشساارهح ،وكااذلك  -بدرجاان شرا ّال  -إىل مةاااري التاادريب
وبنا القدرات يف جمال إعاد التةهيل ،جمقدار  13 490 899دوالراب.
 -13ومتة ا ااياب م ا ا إج ا ارا تق ا اادمي ا ا ااند ال ا ااذي ح ا اادده ا،ل ا ااس يف دورت ا ا اوامس ا اان واألربع ا ااني
( ،A/72/278المق ا ارات  ،)8-5شوو ا اال ا،لا ا اس جم ا ااند  7 363 850دوالراب ا ااا جمموعا ا ا 172
مةروعاب من ا عتز تنميذه يف عا  2020يف  78بلداب (متوساط ريمان ا ن ان  42 865دوالراب).
وماان بااني تلااك ا ةاري ا ا  ،كاااا  165مةروع ا ااب فااي جمااال تقاادمي عاادمات ا ساااعد ا باشاار إلا اال
ض ا ا ااي التع ااذيب ( 7 119 500دوالر) و 7مة ااروعات يف جم ااال الت اادريب وتعزي ااز الق اادرات
( 244 350دوالراب) هب اادف تعزي ااز ر اادرات ا نظم ااات ا س ااتميد عل اال تق اادمي ه ااذه او اادمات.
وبمضاال ا ساااعد ا الياان احليوياان ال ا يقاادمها ال ااندوم ،ماان ا تور ا شا اال زهااا 40 565
ض ين وشسرهح يف ش ا شىت من العال علل عدمات إعاد التةهيل وششكال شعرى من ا ساعد
ا لموسن ع ل عا .2020
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 -14واس ااتعراب ا،ل ااس مجيا ا مق ح ااات ا ة اااري الا ا تس ااتويف ش اارط القب ااول عل اال شس اااس
تنافسااي ،م ا مراعااا اجلاادار واالحتياجااات ا وثقاان لكاال مق ا ح وتكامل ا م ا مبااادرات شع اارى،
إضافن إىل عدد سنوات الدعح ا تواول ا قد من ال ندوم إىل ا ةروع طمس .
 -15وشوو اال ا،ل ااس شيض ااب برو ااد مبل ااغ  400 000دوالر إض ااايف لتلبي اان ملب ااات ا س اااعد
الصارئ اان ال ا ا ميك اان تلقيه ااا يف ع ااا  2020م اان ع ا ا ل إج ا ارا ال ا ا مامند العاجل اان ال ااذي اعتما ااده
ال ندوم لم ما بني الدورات.
 -16ومت ّكن ال ندوم ،يف عا  ،2019بمضل إجرائا ا عاًزز للصاوارت ،مان تقادمي دعاح ماا
ردره  417 313دوالراب لإلغاثن المورين لض ااي التعذيب .ورُدم ممند يف إمار إجرا الصاوارت
لدعح عدمات إعاد وهيل حيوين.
 -17واجتم ا،لس عا ل الادور ما ممةلاي المرياد األساساي للادول األعضاا وشماطان مباادر
اتمارين مناهضن التعذيب .و ةوا اجلهود الرامين إىل إحراز تقد و إعمال احلد يف إعاد التةهيل
واجلرب ،ا ن وت علي يف اتمارين مناهضن التعذيب وغ ه من ضروا ا عاملان شو العقوبان القاساين
شو ال إطساطين شو ا هينن ،و و يقيد التآزر بني شطةصتهما.
 -18واجتم ا ا،لااس شيض ااب م ا ممةلااي ا،لااس الاادو ةعاااد وهياال ض ا ااي التعااذيب وا ركااز
الدو لل ا ن وحقاوم اةطسااا نارةان مةاروعهما ا تعلاد صحلاد يف إعااد التةهيال ر اد وضا
مؤشرات بةةا ا وضوع.
 -19ووافد ا،لس ،متةياب م هدف ا تمةل يف جعال ال اندوم منارباب لتباادل ا عاارف يف جماال
إعاد وهيل الض ااي وجرب ما يل قهح من شضرار ،علل تنظايح حلقان عمال للخاربا عان موضاوع
مساااعد ض ا ااي التعااذيب يف ساايام اطكمااامل المضااا ا اادك ،يف دورت ا احلادياان واومسااني ال ا
تعقااد يف طيساااا/شبريل  .2020وشُسااوب ص ارات السااابقن ،ستضااح حلقاان العماال جمموعاان تااار ماان
اوربا وا هنيني من منظمات ح ل علال ماند مان ال اندوم ،إضاافن إىل مكلماني باوالايت يف
إمااار اةج ارا ات اواو اان ،وممةل ااني ع اان هيض ااات ا عاه اادات ووك اااالت األم ااح ا ت ااد  .وس اايكوا
جاطب من االجتماع ممتوحاب للتمهور .وترد يف الوثيقن ( A/74/233المقر  )4طتائج حلقان عمال
اواربا ا عنوطاان ”التالااب علاال آ ر التعااذيب ومكاف اان الووااحاي مسااار ضا ااي التعااذيب اجلنسااي
واجلنساك و التعايف“.

خامسا -كيفية التربع
 -20تُة ًت احلكومات وا نظمات غ احلكومين وغ هاا مان الكياا ت العامان واواوان علال
اان عل اال وجا ا
الت ااربع لل ااندوم .وجي اادر صةش ااار شا ال ااندوم ال يتلق اال س ااوى تربع ااات
الت ديااد .ول سااتزاد ماان ا علومااات عاان ال ااندوم وكيمياان التااربع ل ا  ،يرجاال ماان اجلهااات ا ا اان
االت ا ااال ماطا اان وا ااندوم األما ااح ا ت ا ااد للتربعا ااات لض ا ا ااي التعا ااذيب علا اال العن ا اواا التا ااا اي
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سادس ا -الستنتاجات والتوصيات
 -21أشااار األمااني العااام بيان ا الصااادر يااوم األماام املتحاادة الاادويل ملساااندة ضااحااي
التعذيب  26حزيرانإيوني  2019إ ضرورة مساندة ضحااي التعذيب وضامان احا ام
حقهم إعادة التأهيل واجلرب .وأشار أيضاا إ أن الانه الاذي يركاز علاض الضاحية والاذي
يوجا الصااندوق ساااعد علااض خمسااني بهاام لتلااف أبعاااد التعااذيبا عااا بيهااا اساات دام العنااف
اجلنسااو واجلنسااا ا واملساااعدة الااددة الاات فتاجهااا لتلااف الناااجني م ا التعااذيب .وي اال
صندوق األمم املتحدة للتربعات لضاحااي التعاذيب يا دي دورا ل غا عنا ما خاعل دعام
املن مات الت تقدم مساعدة مت صصة إ ضحااي التعذيب.
 -22وأثبت الصندوق جادوا،ا بتوجيا ما اخلارباء جملاس أمناوا ا بوصاف مناربا لتباادل
ومجااع اخل اربات جمااال إعااادة التأهياال واجلاارب لضااحااي التعااذيبا وقل ا م ا خااعل عقااد
حلقااات عماال مواضاايعية ساانوايا .وسااتعقد حلقااة العماال املقبلااة م ا هااذا القبياال جنيااف
نيسااانإأبريل  2020وس ا كز علااض مساااعدة الناااجني م ا التعااذيب سااياق ان مااا
الفضاء املد .
 -23ويدعو األمني العام الدول األعضاء وغريها م اجلهات صاحبة املصالحة إ التاربع
للصاندوقا معح اا أن التربعااات م هار ما امل ااهر امللموسااة للتازام الاادول ابلقضااء علااض
التعذيبا متاشيا مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغري ،م ضارو املعاملاة أو العقوباة القاساية
أو العإنسانية أو املهينةا ول سيما املادة  14منهاا .وهنااح حاجاة واضاحة إ ايدة الادعم
املق اادم إ الص ااندوق ايدةا تتإل اااو اإليا ارادات الس اانوية احلالي ااة ال اات تبلا ا ااو  9معي ااني
دولر .وفتاااا الصااندوق إ مااا ل يقاال ع ا  12مليااون دولر ساانوايا كااو يل ا عااا ي فااو
الطلبات املتزايدة علض تقدمي املساعدة إ ضحااي التعذيب.
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