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            حقوق اإلنسان  ة  ن جل
                       الدورة الثانية والستون

                     من جدول األعمال املؤقت  )  د (  ١٤      البند 

 فئات حمددة من اجلماعات واألفراد

 ماعات واألفرادفئات ضعيفة أخرى من اجل

 صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص
 بأشكال الرق املعاصرة

 تقرير األمني العام

 موجز

                                    ، تقرير األمني العام إىل اجلمعية العامة  ٥   ٢٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣       حىت    ،                                يسـتكمل هـذا التقرير ويستويف      
   ٥   ٢٠٠      أغسطس  /  آب    ١٩                              خلاص بأشكال الرق املعاصرة املؤرخ                                               بشأن حالة صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات ا

) A/60/273(   ،    اعتّمدها                                 ويتضمن هذا التقرير التوصيات اليت   .                         للجـنة حقوق اإلنسان           املـتاح      ّ      ُ                جملس أُمناء الصندوق يف    
        ا فيها      ، مب  ٥   ٢٠٠      مارس /       آذار   ١٦                                                                       اليت أقرها املفوض السامي حلقوق اإلنسان بالنيابة عن األمني العام يف             و   ة     اشر          دورته الع 

                                                                                                                        قائمة املنح املوصى هبا من أجل املشاريع والسفر، واملبادئ التوجيهية اجلديدة اليت اعتمدها اجمللس يف تلك الدورة، وما                  
        إحصاءات                  عما يتصل بذلك من                                       ً     ما ورد من طلبات متت املوافقة عليها، فضالً      عدد                                 يتصـل بذلـك من إحصاءات عن        

                        ً     وهذا التقرير يستكمل أيضاً      .                                           التقرير معلومات عن تنفيذ هذه التوصيات                       كما ترد يف هذا       .                           متصـلة بالتربعات الواردة   
   ).Corr.1   وAdd.1 و  E/CN.4/2005/86   (                                            التقرير السابق املقدم من األمني العام إىل اللجنة
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ١       ............................................................            والية الصندوق -   ً أوالً

                       ات اخلاص بأشكال الرق                                                 إدارة صـندوق األمم املتحدة االستئماين للتربع       -     ً ثانياً
  ٣  ٣    -   ٢ .................................................................        املعاصرة

  ٣  ٤       ................................................................         املستفيدون -     ً ثالثاً

  ٣  ٥       .................................................................         دورة املنح -     ً رابعاً

  ٤  ٦       ..........................                                         التوصيات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته العاشرة -     ً خامساً

  ٤   ١١  -   ٧ ............                                                    تقييم االحتياجات من أجل الدورة احلادية عشرة جمللس األمناء -     ً سادساً

  ٦   ١٤- ٢ ١ .............................................................          مجع التربعات -     ً سابعاً

  ٦   ١٥     ....................................................                   كيفية التربع للصندوق -     ً ثامناً

  ٧   ١٦     ..........................................................              معلومات إضافية -     ً تاسعاً

  ٧   ١٩-  ١٧ ................................................................         استنتاجات -     ً عاشراً



E/CN.4/2006/75 
Page 3 

 والية الصندوق -   ًأوال 

               ، صندوق األمم       ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧          املؤرخ      ١٢٢ /  ٤٦                                     أنشـأت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ١
                                                                 رق املعاصرة، بغرض تقدمي املساعدة اإلنسانية والقانونية واملالية                                                     املـتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال ال      

  ،  )                      املنح من أجل املشاريع    (               ُ                                                                     لألفـراد الذيـن انُتهكـت حقوق اإلنسان اخلاصة هبم نتيجة ألشكال الرق املعاصرة               
        شاركة يف                                                                                                   ومسـاعدة ممثلي املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا أشكال الرق املعاصرة يف خمتلف املناطق على امل            

        ويتم   . )                    املنح من أجل السفر    (                                                                                مـداوالت الفـريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة مبنحهم مساعدات مالية             
                                                                                                             التمويل بفضل التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وما عداها من أفراد وكيانات خاصة أو                

  .    عامة

                                      إدارة صندوق األمم املتحدة االستئماين     -     ً ثانياً
                                 للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة

    ً                                                       ً                                                  وفقـاً للقرار املذكور أعاله، يتوىل األمني العام إدارة الصندوق طبقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم                 - ٢
                                                                                                                املـتحدة بشأن الصناديق االستئمانية العامة للمساعدة اإلنسانية، وذلك من خالل مفوضية األمم املتحدة السامية               

  .                       نسان، ومبشورة جملس األمناء       حلقوق اإل

                                                                                 من مخسة من خرباء األمم املتحدة املتمتعني باخلربة الالزمة يف ميدان حقوق اإلنسان،                     األمناء                 ويـتألف جملس     - ٣
             ن األمني العام   ّ عّي  ،  ٥   ٢٠٠  ر     يناي /           كانون الثاين   ويف   .                                                         وخباصة يف قضايا أشكال الرق املعاصرة، ويعملون بصفتهم الشخصية

                              ، بالتشاور مع الرئيس احلايل      ٧   ٢٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                                      أمساؤهم لفترة ثالثة أعوام تنتهي يف                            األعضـاء التالـية     
             يه دي سوزا    س  خو   :                                                                                                   للجـنة الفرعـية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مع إيالء االعتبار الالزم للتوزيع اجلغرايف العادل              

            ، وغولنارا   )         موريتانيا (  )     رئيس (                 سعد بو كامارا             وشيخ    ، )      تايلند (                                  ، وبراتيـب أونغسونغتهام هاتا       )         الـربازيل    ( س        مارتيـن 
     ).          األمريكية              الواليات املتحدة (                 ، وديفيد فايسربوت  )       أرمينيا (         شاهينيان 

 ستفيدون امل-     ًثالثا 

                          املستفيدون من مساعدات        يكون   ،     ١٢٢ /  ٤٦    ً                                                           وفقاً ملعايري االختيار اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها           - ٤
                                                             األفراد الذين تعرضت حقوق اإلنسان اخلاصة هبم النتهاكات جسيمة نتيجة   )  أ   : ( ء       األمنا                   الصندوق، يف رأي جملس 
                                                                                  ممثلو املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا أشكال الرق املعاصرة الذين ال ميكنهم              )  ب (                       ألشكال الرق املعاصرة؛    

                      ادرون على اإلسهام يف                                                                   ُ                            حضـور دورة الفـريق العامل بدون املساعدة اليت يقدمها الصندوق والذين ُيعتقد أهنم ق              
  .                                                             تعميق معرفة الفريق العامل باملشاكل املتعلقة بأشكال الرق املعاصرة

  دورة املنح-     ًرابعا 

                                                            املوعـد النهائي لتقدمي طلبات احلصول على منح السفر أو منح             ٢٠٠٥       سبتمرب /        أيلول   ١٥       تاريخ         كـان    - ٥
    نون      كا   ٣٠                                     ملقرر عقدها يف جنيف يف الفترة من                             يف دورته القادمة، ا           األمناء               وسينظر جملس     .     ٢٠٠٦      لسنة           املشاريع  



E/CN.4/2006/75 
Page 4 

 

  ُ                                 وسُتعرض التوصيات املتعلقة باملنح اليت   .                              ، فيما ورد من طلبات ميكن قبوهلا ٦   ٢٠٠        فرباير  /      شباط ٣     إىل      يناير /     الثاين
ـ    .                                                                املفوض السامي حلقوق اإلنسان إلقرارها بالنيابة عن األمني العام                             يف تلك الدورة على           األمناء                يعتمدها جملس      س

                                  وسيحضر املستفيدون من منح السفر       .  ٦   ٢٠٠      مارس   /       آذار -       فرباير   /                                       املقرر أن تصرف املنح املعتمدة يف شباط           ومن  
                                      ويتعني على املستفيدين من منح املشاريع أن   .  ٦   ٢٠٠      يونيه  /                                              دورة الفريق العامل املقرر عقدها يف جنيف يف حزيران

  .                                           قارير وصفية ومالية عن استخدامهم للمنح         ، ت  ٦  ٠٠ ٢       نوفمرب /               تشرين الثاين   ١                                    يقدمـوا إىل أمانة الصندوق، قبل       
                                                                                                                     وعـلى املنظمات اليت تستطيع أن تثبت أنه يتعذر عليها تقدمي تقارير هنائية يف ذلك احلني أن تقدم تقارير مؤقتة                    

    منح      أية             ولن تدفع     .  ٧   ٢٠٠       يناير   /               كانون الثاين   ١                         وتقارير هنائية حبلول      ٦   ٢٠٠       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين    ١        حبلـول   
                لالطالع على شرح    (  .                              ة عن استخدام املنح السابقة       قنع                                        ؤالء املستفيدين إال بعد تلقي تقارير م                        مشـاريع جديدة هل   

   ).  ١٠     إىل  ٥         فقرات من   الA/60/273              نظر الوثيقة ا                   تفصيلي لدورة املنح، 

 العاشرة التوصيات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته -     ًخامسا 

     ٢١٥     ٣٣٠                        منحة مشروع قيمتها     ٢٥         بصرف    ٥   ٢٠٠      مارس /    آذار               ة املعقودة يف       اشر                         أوصى اجمللس يف دورته الع     - ٦
                        دوالرات الواليات املتحدة          من          دوالر   ١٤     ٨٠٠                  منح سفر قيمتها          وسبع                           والرات الواليات املتحدة،           مـن د     ً اً    دوالر

       نيف يف   جب   ت                           ني للفريق العامل اليت عقد     ث  ثال                                                                  للسـماح ملمـثلني عن منظمات غري حكومية باملشاركة يف الدورة ال           
                                                                                   الطالع على معلومات تفصيلية عن هاتني التوصيتني، مبا يف ذلك قائمة املستفيدين من              ل   ( ٥   ٢٠٠       يونيه   /        حزيـران 

                                                                    وقد صرفت منح املشاريع املذكورة أعاله، وشارك املستفيدون من منح السفر يف   ).A/60/273                    املنح، انظر الوثيقة
  .                  دورة الفريق العامل

ُ     س األ مناءعشرة جمللادية تقييم االحتياجات من أجل الدورة احل -     ًسادسا      

                                      املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بقصر      ب      جنيف     يف                عشرة للمجلس         ادية                                  مـن املقـرر عقـد الدورة احل        - ٧
  . ٦   ٢٠٠      فرباير  /      شباط ٣   إىل       يناير  /             كانون الثاين  ٣٠                    ويلسون، يف الفترة من 

     رضية    ُ ة ُم                 أداء واليته بصور  له            لكي يتسىن   ،                                                    وقد رأى جملس أمناء الصندوق يف دورته الثامنة أنه سيحتاج - ٨
       دوالرات    من        دوالر    ٦٠٠    ٠٠ ٥                 ، إىل ما ال يقل عن  ٦   ٢٠٠    عام  ل                                             ومواجهة الزيادة يف عدد الطلبات اجلديدة الواردة 

  .    عشرة     ادية                            الواليات املتحدة قبل دورته احل

           تكاليف دعم  ل          السنوية، و        األمناء             دورة جملس    ل               َ                                            ويشـمل ذلـك املبلغَ الالزم ملنح السفر ومنح املشاريع، و           - ٩
                                           مة للصناديق االستئمانية العامة للمساعدة       ِّ نظِّ     ً                          ووفقاً لقواعد األمم املتحدة امل      .                      حتياطي نقدي للتشغيل   ال          الربامج، و 

                                     يف املائة من النفقات السنوية املقدرة،   ١٥         قدرها                                                 ً              اإلنسـانية، مثل هذا الصندوق، يشمل املبلغ املذكور آنفاً نسبة       
                                                   يف املائة من النفقات السنوية املقدرة لتكاليف          ١٣   ص                                                       جيب ختصيصها كاحتياطي للعام التايل، باإلضافة إىل ختصي       

  .          دعم الربامج
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                                     التربعات اجلديدة املدفوعة اليت سجلها            أدناه     ٢    و  ١             يبني اجلدوالن      ،     ً                               ووفقاً للمعلومات املتاحة يف املفوضية     -  ١٠
  .                          عشرة وقت إعداد هذا التقرير     ادية                                        أمني خزانة األمم املتحدة واملتاحة للدورة احل

 ١اجلدول 

 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣ربعات الواردة من احلكومات حىت الت

      الدول )بدوالرات الواليات املتحدة(املبلغ  تاريخ الدفع
       فريقيا أ     جنوب  ٧ ٥١٤  ٥   ٢٠٠       يونيه /        حزيران  ١٥
     شيلي ١ ٠٠٠  ٥   ٢٠٠       يونيه /        حزيران  ١٣
      فرنسا ٦٤ ٦٨٣     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٩
     اهلند  ٥     ٠٠٠   ٥   ٢٠٠       يونيه /        حزيران ٢
        اليونان   ٢٤     ٠٣٨      ٢٠٠٥       أكتوبر  /          تشرين األول    ١٤
      اجملموع    ١٠٢     ٢٣٥  

 ٢اجلدول 

 أفراد وكيانات خاصة التربعات الواردة من املنظمات غري احلكومية وما عداها من
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣وعامة حىت 

 
 تاريخ الدفع

 بدوالرات(املبلغ 
 )الواليات املتحدة

 
    راد                       املنظمات غري احلكومية واألف

                أوسكار رومريو،                 التجاري احلكومي   عهد  امل   ذة  ت        طالب وأسا  ١     ١٠٨      ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط ٣
        إيطاليا      

                أوسكار رومريو،                 التجاري احلكومي   عهد  امل   ذة  ت        طالب وأسا    ٥٤٤   ٥   ٢٠٠      أبريل  /     نيسان   ٢٦
        إيطاليا      

  ٥   ٢٠٠      أبريل  /     نيسان   ٢٨
 ٥   ٢٠٠       يونيه /        حزيران  ٢٩
 ٥   ٢٠٠       يونيه /        حزيران  ٢٠

 ٤١٧    
 ٥٠٠    
 ٩٠   

             وريو شيوكاوا ي
              ديفيد فايسربوت

ِ                       داِرسو السخرة وعمل األطفال    
                                 مدرسة آبنا جبهة التحرير، باكستان

  ) ٢      اجلدول    (            اجملموع الفرعي   ٢     ٦٥٩  
  ) ٢ و   ١  ن     جلدوال ا (            اجملموع الكلي      ١٠٤     ٨٩٤  
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           أمني خزانة                 حىت يسجلها     ٥   ٢٠٠                                                                       وينـبغي أن يسدد املاحنون التربعات اجلديدة إىل الصندوق بنهاية عام             -  ١١
                                            ل التربعات اليت سيتعذر تسجيلها قبل دورة        َّ حَّ ر   وست  .                                        ب قبل انعقاد الدورة السنوية للمجلس         جي  ا  كم              األمم املتحدة   

  .                     اجمللس إىل السنة التالية

  مجع التربعات-     ًسابعا 

  القرارات- ألف

       ً       مات نداًء من                                      من األمني العام أن يوجه إىل احلكو         ،    ٤٦ /    ١٩٩٩                                       طلبـت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         -  ١٢
  .                 أجل التربع للصندوق

      أغسطس  /     آب  ١ ١          املؤرخ    ٠ ٣ / ٥   ٢٠٠   ّ                                                              وذكّرت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف قرارها           -  ١٣
                           لالستجابة لطلبات التربع       ١٢٢ /  ٤٦           يف قرارها                                                              بالـنداء الذي وجهته اجلمعية العامة إىل مجيع احلكومات            ٥   ٢٠٠

  . ٦   ٢٠٠                                    يتسىن له االضطالع بواليته بفعالية يف عام    حىت         لصندوق ل                    ، وشجعتها على التربع        للصندوق

          مفوض األمم                        مـع األمـوال موجه من     جل        نـداء    -     باء
                          املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

       أكتوبر  /              تشرين األول    ١٤                                  برسالة إىل مجيع احلكومات يف      ،                            باسم جملس أمناء الصندوق     ،               بعـث الرئـيس    -  ١٤
   رة  ش ع      ادية                                                     وناشدها التربع للصندوق قبل انتهاء الدورة احل               وعمله              والية الصندوق                             ، وجه فيها انتباهها إىل       ٥   ٢٠٠

                                                  ، إن أمكن، حبيث يتسىن للمجلس أخذ تربعاهتا بعني          ٦   ٢٠٠       فرباير /       شباط -       يناير /               يف كانون الثاين          األمناء         جمللـس   
  .                                                             االعتبار يف هذه الدورة عند التوصية بتقدمي منح السفر ومنح املشاريع

 ق كيفية التربع للصندو-     ًثامنا 

  "                                      الصندوق العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف "                                             ميكن تقدمي التربعات إىل الصندوق بتحويل مصريف باسم  -  ١٥
" United Nations Geneva General Fund."   

                                 الصندوق العام ملكتب األمم املتحدة    "    إىل ُ      ُتدفع            وبعمـالت أخرى                       بدوالرات الواليات املتحدة  -
 United Nations Geneva General fund", account 485001802, J.P. Morgan" "      يف جنيف

Chase Bank, New York, N.Y. 10036-2708, United States of America - Swift code: 

CHASUS33 - ABA Code: 021000021؛  

 United Nations Office at" ، "                       مكتب األمم املتحدة يف جنيف "   إىل             اإلسـترليين                    بالـيورو واجلنـيه    -

Geneva" account 23961 901, J.P. Morgan Chase Bank, London, United Kingdom - Swift 

code: CHASGB2L; Sorting Code 60-92-42, IBAN: GB25 CHAS 6052 4223 9619 01؛  
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 United Nations Geneva"  "                               صندوق األمم املتحدة العام يف جنيف "     إىل                    بالفرنكات السويسرية -

General Fund", account 240-C0590160.0, UBS, Rue du Rhône 8, CH-1211 Geneva 2, 

Switzerland - Swift code: UBSWCHZH12A; IBAN: CH92 0024 C059 0161 0؛  

ّ   وتوّجه   ،   "              األمـم املتحدة     "  إىل    ات        بالشـيك  -                                                     إىل خزانة األمم املتحدة، قصر األمم، جنيف، على            
 ,Trésorerie, Nations Unies, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 :               العـنوان التايل 

Switzerland..  

  . "For the Slavery Fund, account SH "  :                      الدفع العبارة التالية ب    أمر    كل                      يف مجيع األحوال، تضمني  ،     ويرجى

  معلومات إضافية-     ًتاسعا 

                                                                         معلومات إضافية عن هذا الصندوق، يرجى االتصال بأمانة الصندوق على العنوان   ة                   للحصـول عـلى أي     -  ١٦
ـ   ;RRDB, OHCHR, United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland (Phone (4) 22 917 93 81 :   تايل    ال

)org.slaveryfund@ohchr:mail-; e66 90 917: fax.  

 استنتاجات -     ًعاشرا 

                                        ، وما وافق عليه املفوض السامي حلقوق              العاشرة                                                     طـبقا ملا أوصى به جملس أمناء الصندوق يف دورته            -  ١٧
  ُ   ِّ   ُيسجِّل                                                                                          اسـم األمني العام، يدعى املاحنون إىل تقدمي التربعات إىل الصندوق قبل هناية السنة، كي                           اإلنسـان ب  
                 وسيجري النظر يف     .                                                                أمني خزانة األمم املتحدة، قبل انعقاد الدورة السنوية للمجلس                     كمـا جيـب               تـربعاهتم   

  .                       دورته السنوية التالية   يف                    األمناء احلادية عشرة                                             التربعات اليت يتعذر تسجيلها قبل انعقاد دورة جملس

       دوالرات     من           دوالر      ٦٠٠    ٠٠ ٥                                                                 ويـرى اجمللـس أن الصندوق سيكون يف حاجة إىل ما ال يقل عن                -  ١٨
  .    رضية               ُ  بواليته بصورة ُم      القيام         يتسىن لـه      حىت     ٢٠٠٦     لسنة                الواليات املتحدة 

        إىل كافة                                    بالنداء الذي وجهته اجلمعية العامة  ٠ ٣ / ٥   ٢٠٠   َّ                                       وذكَّـرت اللجـنة الفرعـية يف قـرارها          -  ١٩
   كي                                                                 الستجابة لطلبات التربع للصندوق، وشجعتها على التربع للصندوق          ل     ١٢٢ /  ٤٦                    احلكومات يف قرارها    

  . ٦   ٢٠٠                                      يتسىن له االضطالع بواليته بفعالية خالل عام 

- - - - - 

 


