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ةايي  الجهود المبذولة من أجة منع أ ماة االسببةلالة واالنةهاا الجنسببيين الة    

والةصببببببببد   يرةكبها موظفو ا مانة العامة لألم  المة دة وا فراد المرةبطون بها 
 لها ومؤا رة الض ايا 

  
 ةارير مكة  خدما  الرقابة الداخبية  

 

 موجز 
لمـدى أمممـا  2018-2015أجرى مكتـ  دـدمـال الرةـابـا الـدادلمـا (المكتـ   تلمممـا ةــــــــــــــمـل ال ترة  

األمانا وفعالما تلممم الجهود المبذولا من أجل منع أعمال االستغالل واالنتهاك الجنسممن التي مرتكبها موظ و  
 .العاما لألمم المتحدة واألفراد المرتبطون بها والتصدي لها ومؤازرة الضحاما

االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن في عملمال الســــالم مســــتمرة  وةد م نحل  منع أعمالوكانل جهود  
األولوما اللصــــــــــوى  عل  الرذم من أن مذف الجهود ت اوتل عل  نطال األمانا العاما  وكانل ذمر كافما في 
كمانال ذمر عاملا في مجال ح ظ الســـــالم. وســـــامم مكت  المنســـــلا الداصـــــا المعنما بتحســـــمن جهود األمم 

في مجال التصـدي لالسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن  ومكت  المداف عا عن حلول الضـحاما  في تحلمل  المتحدة
تلدم والتزام ملحوظمن عل  نطال المنظوما  ابتغاء التصــــــــدي لالســــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــممن  وذلك عل  

ل ال اعلا ذال العالةا الرذم من أن أنةطتهما واجهل عدة تحدمال. وس جلل زمادة في عدد المبادرال والجها
باالستغالل واالنتهاك الجنسممن  ولكن المسائل المستمرة المرتبطا بنةرة األممن العام بةــــــتن التدابمر الداصا 

رل عل  استجابا   التي طال العهد بها أث ST/SGB/2003/13للحماما من االستغالل واالنتهاك الجنسممن (
 المنظما.
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وعل  الرذم من بعض التحسن  فإن كل دطوة من دطوال معالجا االدعاءال المتعللا باالستغالل  
ــتها  ــاءلا ا دارما التي فرضـــ ــتغرةل وةتا أطول مما مو منصـــــوا علمء. وأثبتل المســـ ــممن اســـ واالنتهاك جنســـ

إطالةا إزاء حاالل االستغالل واالنتهاك الجنسممن  األمم المتحدة فعالما سماسا األممن العام في عدم التسامح  
في المائا من الحاالل المثبتا  كما م بّل حالما في بلما الحاالل. ذمر   85حمث ف رضــل علوبال فمما نســبتء 

ــتها البلدان المســــــــــــامما بلوال وأفراد ةــــــــــــرطا ت اوتل ت اوتا ملحوظا  فتراوحل بمن   أن العلوبال التي فرضــــــــــ
ن كان نصف عدد اللضاما ما زال لّما م بلَّ فمء. تد مض الرتبا وبمن  الحبس مدة دمس سنوال  وا 

ــاءـلا الجـنائـما عن جرائم اســــــــــــــتغالل وانتهـاك جنســــــــــــــممن (مـثل   إن الجهود الرامـما إل  ك ـاـلا المســــــــــــ
االذتصــــــــا   تمّس مســــــــؤولمن ودبراء ةائممن بمهمال من دالل إحاالل األمم المتحدة كانل  في معظمها  

ناجحا. وفمما مدا األفراد النظامممن  فرضــــل بلدان مســــامما بلوال وأفراد ةــــرطا علوبال في عةــــر ذمر 
موما ودمس ســـنوال. وفمما متعلل  40ةضـــمات وتراوحل تلك العلوبال بمن الحبس مدة  22ةضـــاما من أصـــل  

االل الثالث والعةــــــــــــــرمن  ـباللوال ذمر الـتابعـا لألمم المتحـدة  لم تؤد  أي من ا جراءال الوطنـما المتعلـلا ـبالحـ 
 المبّلغ عنها إل  إنزال أي علوبال.

واعتبرل الجهال صـــــاحبا المصـــــلحا أن نهح حلول الضـــــحاما في التصـــــدي لالســـــتغالل واالنتهاك  
ــممن بالغ األممما  وةد أحرز تلدم في بعثا واحدة  ولكنء لم م  ّعل تماما. وكان الدعم الملدم للضــــــــحاما  الجنســــــ

أثر المةــارمع الممولا من الصــندول االســتئماني لدعم ضــحاما االســتغالل واالنتهاك   ذمر كاف عموما. وكان
ــارمع الممولا ةد أرجئل   ــممن جلما في جمهورما الكونغو الدمملراطما  عل  الرذم من أن معظم المةـــــــــ الجنســـــــــ

ــرة بـــــــــــــــــــــ   “دما االحتماجال ال ر ”حمث تركزل في معظمها عل  التوعما المجتمعما  ولم تكن عل  عالةا مباةــــ
ل بعد   إل  الصـندول االسـتئماني  مبلغ محتنجز من حسـا   لضـحاما االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن. ولم م حوَّ

دوالر  لتغطما تكالمف متعللا بادعاءال مثبتا  600 000البلدان المســــامما بلوال وأفراد ةــــرطا  تبلغ ةممتء 
 بارتكا  استغالل وانتهاك جنسممن.

 توصما مهما. 17ابا الدادلما وةدم مكت  ددمال الرة 
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 مادمة  - أوال   

كــان الهــدف من التلممم مو أن محــدد  عل  نحو منهجي وموضــــــــــــــوعي ةــدر ا مكــان  مــدى أمممــا  - 1
مرتكبها موظ و األمانا وفعالما تلممم الجهود المبذولا من أجل منع أعمال االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن التي 

ــحاما. وانبثل تركمز التلممم عن تلممم   ــدي لها ومؤازرة الضـــــ العاما لألمم المتحدة واألفراد المرتبطون بها والتصـــــ
للمداطر وعملما لتحدمد النطال مرد بمانهما في الورةا االســتهاللما المتعللا بالتلممم. وأ جري التلممم وفلا للواعد 

 .  1( مم المتحدةومعاممر التلممم في األ

 وفي التلرمر النهائي  ن ظر في ردود ا دارة بةتن مةروع التلرمر  ومي مدرجا في المرفل األول. - 2

ومذا التلرمر الموجز مة وع بتلرمر كامل متاف عل  الموةع الةبكي لمكت  ددمال الرةابا الدادلما   - 3
 .  2( متضمن تحلمال م صال ومعلومال ت صملما

  
 معبوما  أساسية  - ثانيا  

تطورل جهود المنظما الرامما إل  منع االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن والتصـــــــدي لهما  واتســـــــع   - 4
ــممن. وتحظر نةــــــــرة األممن  ــما عل  مدى العلدمن الماضــــــ ــســــــ نطاةها وأصــــــــبحل تكتســــــــ  باّطراد طابعا مؤســــــ

ــتغالل واالنتهاك ال العام ــا للحماما من االســـــــــــ ــتن التدابمر الداصـــــــــــ ــممن (بةـــــــــــ   ST/SGB/2003/13جنســـــــــــ
 (مـ  من ةواعد النظام ا داري للموظ من  االستغالل واالنتهاك الجنسممن عل  جممع الموظ من.  2-1 واللاعدة

رد وكاالل    ت مد بتن2015وفي أعلا  نتائح توصل إلمها فرمل دارجي  في كانون األول/دمسمبر   - 5
األمم المتحدة عل  االدعاءال بارتكا  ةوال عسـكرما أجنبما في جمهورما أفرملما الوسـط  السـتغالل وانتهاك 

   اتُّدذل عدة مبادرال رفمعا المستوى بهذا الةتن.  3( “كان معمبا للغاما”جنسممن 

لا الداصــ 2016وفي عام  - 6 ا المعنما بتحســمن جهود   ةــملل مذف المبادرال ما ملي) (أ  تعممن المنســ 
األمم المتحدة في مجال التصــــــــــدي لالســــــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــــممنت (   إنةــــــــــاء ال رمل التوجمهي الرفمع 
المســـــــتوى المعني بمنع االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــيت (م  إنةـــــــاء الصـــــــندول االســـــــتئماني لدعم ضـــــــحاما 

 . 2016( 2372ن االستغالل واالنتهاك الجنسممنت (د  اتداذ ةرار مجلس األم

  أصـــــــــدر األممن العام نهجا جدمدا للجهود المبذولا عل  نطال المنظوما من أجل 2017وفي عام  - 7
ف عا . وع م نل أول مدا  4( التصــدي لالســتغالل واالنتهاك الجنســممن  في إطار اســتراتمجما مكونا من أربعا أجزاء

عن حلول الضــــــــــــــحـاـما  وع م ن مـدافعون ومـدافعـال عن حلول الضــــــــــــــحـاـما في المـمدان  في أربع من عملـمال 
 السالم. ح ظ

__________ 

 .2005فرمل األمم المتحدة المعني بالتلممم    1( 
 .https://oios.un.org/inspection-evaluation-reports  متاف عل  الرابط التالي) IED-21-010التلرمر   2( 
 )3  A/71/99. 
 )4  A/71/818. 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2372(2016)
https://oios.un.org/inspection-evaluation-reports
https://undocs.org/ar/A/71/99
https://undocs.org/ar/A/71/818
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وتعززل أمضـــا المةـــاركا مع الدول األعضـــاء من دالل اجتماع رفمع المســـتوى  ومن دالل منتدى  - 8
ــممن  ــتغالل واالنتهاك الجنســــ ــدي لها في عملمال األمم المتحدة  وات ال اللادة المعني بمنع أعمال االســــ والتصــــ

 دول أعضاء. 103طوعي وةعل علمء 

ــممن المبلَّغ عنها عل  نطال المنظوما   - 9 وارت ع عدد االدعاءال المتعللا باالســـتغالل واالنتهاك الجنسـ
ــبا   ــرمكا من ذة  بنسـ ــمل منها جهال ةـ ــمما ما مةـ في  261إل    2015في عام  99في المائا  من  164وال سـ

  وذلك بســــــــــــب  زمادة ا بالو من جان  الوكاالل والصــــــــــــنادمل والبرامح. ودالل ال ترة ن ســــــــــــها  2018عام 
. وفمما بمن    5( 56إل   69في المائا  من  19اند ض عدد االدعاءال المتعللا بكمانال األمانا العاما بنسـبا  

ــبا 2019 و 2018عامي  في المائا عل  نطال المنظوما  فبلغ   31  ازداد عدد االدعاءال المبلَّغ عنها بنســــ
زمادال ثابتا في   2017-2015ادعاء. وأظهر متوسط متحرك ملمس لمدة ثالث سنوال بدءا من ال ترة    341

عدد االدعاءال عل  نطال المنظوما  تمّس موظ ي الوكاالل والصـــــــنادمل والبرامح  وجهال ةـــــــرمكا من ذة  
تي تمس موظ من عاملمن في عملمال ســــــــالم  تةــــــــمل عملمال ولكنء أظهر اند اضــــــــا في عدد االدعاءال ال

  .1ح ظ سالم وبعثال سماسما داصا  عل  حد سواء (انظر الةكل 

 
 1الةكل   
  دد االد اءا  المببغ  نها، مةوسط مة را م سو  لثالث سنوا   

 

 

 

 

 

 

 
  

الملام األول  مسـتلا ملصـورة تلرمبا  وضـمن األمانا العاما  ظل االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن  في  - 10
  من االدعــاءال البــالغ عــددمــا 281في المــائــا ( 95عل  عملمــال ح ظ الســــــــــــــالم  حمــث بلغــل نســــــــــــــبتهمــا 

 ضحما من النساء واألط ال. 600رجال تةمل ة رابا  566  بحل 2018-2015ادعاء ( 296

ضـــــــــافا إل  ذلك  وعمال بلرار الجمعما العاما  - 11   أبلغل م وضـــــــــما األمم المتحدة لحلول 70/286وا 
ــان عن  ــممن بحل أربع من أفراد ةوال أمن ذمر تابعا لألمم   23ا نســـــ ــتغالل وانتهاك جنســـــ ادعاء متعللا باســـــ

 .2018و  2015المتحدة عاملا في إطار والمال صادرة عن مجلس األمن  في ال ترة ما بمن 
  

__________ 

. A/74/705و  A/73/744و  A/72/751/Corr.1و  A/72/751و  A/71/818و  A/70/729بمـــانــال مجمعـــا من الوثــائل   5( 
 .https://conduct.unmissions.org/sea-data-introductionوممكن االطالع عل  معلومال إضافما عل  الرابط التالي) 
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 النطاق والمنهجية  - ثالثا  

ركز التلممم عل  ثالث مســـــائل رئمســـــما تتصـــــل بتممما وفعالما جهود المنع والتصـــــدي وتلدمم الدعم  - 12
 .للضحاما

م ن بمانال م حدَّثا  حمثما كانل متاحا وذال صــــــلا. وفي 2018-2015وةــــــمل ال ترة  - 13   ولكنء ضــــــ 
ــممن الواردة من جممع كمانال األمانا العاما كانل ضـــــمن نطال حمن أن حاالل االســـــتغالل واالنتها ك الجنســـ

 جراء دراســـال    7( وثمانما كمانال ذمر عاملا في عملمال الســـالم   6( التلممم  فلد ادتمرل ســـل عملمال ســـالم
 حاالل إفرادما.

ممم بســــب  احتمال واســــت ثنمل ةــــعبا التحلملال التابعا لمكت  ددمال الرةابا الدادلما من نطال التل - 14
ــنادمل والبرامح ذمر التابعا  ــالح الذي مطرحء التلممم دادل المكت . كما أن الوكاالل والصـــــــ تضـــــــــار  المصـــــــ

 لألمانا العاما درجل عن نطال التلممم.

ملابلا  263واســـتددم التلممم نهجا مدتلط الطرائل. ودالل ســـبع زمارال ممدانما وفي الملر  أجرمل   - 15
من الوكاالل  9كمانا من كمانال األمانا العامات و   27مناةةــا لمجموعال تركمز  ةــملل   53  و  ةــبء ملننا

ــنادمل والبرامحت و   ــبكال ةـــــــــكاوى مجتمعمات  5منظما ذمر حكوممات و   12دولا عضـــــــــوات و  22والصـــــــ ةـــــــ
جماال  كان ما نســــــــبتء   في المائا ممن أ جرمل معهم ملابالل 46وضــــــــحاما اســــــــتغالل وانتهاك جنســــــــممن. وا 

 في المائا من الذكور. 54في مناةةال مجموعال التركمز من ا ناث  وما نسبتء  مةاركمنوال

ــا  - 16 ــددمـ ــممن بلغ عـ ــاك جنســــــــــــ ــتغالل وانتهـ ــاســــــــــــ ــا بـ ــاءال متعللـ ــال الدعـ ــانـ للـــل بمـ ــاء  356وح  ادعـ
للل أمضـــــا ثالث دراســـــال اســـــتلصـــــائما ســـــنوما أجراما مكت  المنســـــلا الداصـــــا 2018-2015 لل ترة   وح 

من جهود األمم المتحدة في مجال التصدي لالستغالل واالنتهاك الجنسممن. واست عرضل أمضا المعنما بتحس
 مةارمع ممولا من الصندول االستئماني لدعم ضحاما االستغالل واالنتهاك الجنسممن.

ــنادمل والبرامح ذمر التابعا لألمانا  - 17 ــتثناء الوكاالل والصـــــ ــما ما ملي) (أ  اســـــ وةـــــــملل اللمود الرئمســـــ
اما  والبلدان المســـــــامما بلوال وأفراد ةـــــــرطا  من نطال تلممم ةـــــــعبا التحلملال  ومي جممعا تؤدي أدوارا الع

أســــــــــاســــــــــما في  لمال اســــــــــتجابا األمانا العاما و لما دعم الضــــــــــحامات (   تحدمال في مجال اللوجســــــــــتمال 
م  عدم تواجد ممثلي واألدالةمال حّدل من عدد الملابالل مع ضـــــــحاما االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممنت (

 بعض البلدان المسامما بلوال وأفراد ةرطا  جراء ملابالل معهم.
  

__________ 

ــتلرار في جمهورما أفرملما الوســـط    6(    وبعثا ةوة األمم المتحدة المؤةتا في لبنان  وبعثا األمم المتحدة المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل االسـ
متحـــدة لتحلمل االســـــــــــــتلرار في جمهورمـــا الكونغو الـــدمملراطمـــا  وةوة األمم المتحـــدة لح ظ الســـــــــــــالم في ةبرا  وبعثـــا منظمـــا األمم ال 

 المتحدة لتحلمل االستلرار في مامتي/وبعثا األمم المتحدة لدعم نظام العدالا في مامتي  وبعثا األمم المتحدة للتحلل في كولومبما.  األمم 
ــما والمحمط الهادت  ومكت  تنســـمل الةـــؤون ا نســـانما  وم وضـــما إدارة ةـــؤون الســـالما واأل  7(  من  واللجنا االةتصـــادما واالجتماعما اسـ

األمم المتحدة لحلول ا نســـــــــان  وبرنامح األمم المتحدة للبمئا  وبرنامح األمم المتحدة للمســـــــــتوطنال البةـــــــــرما (موئل األمم المتحدة   
 الجرمما  ومكت  األمم المتحدة في نمروبي.ومكت  األمم المتحدة المعني بالمددرال و 
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 نةائج الةايي   - رابعا  

ف   مبيا  السببال  مسببةمرة، وقد م ن   ا ولوية الاصببون، ولكن ةنفيذ   المنعكان  جهود  - ألف 
 السياسا  والةدابير ةفاو  ةفاوةا كبيرا  بى نطاق ا مانة العامة

ةمخضبببب  جهود الوقاية الواسببببعة النطاق ف   مبيا  السببببال   ن ة سببببينا  كبيرة ف  و   الموظفين   
 وةلييرا  سبوكية لديه 

ســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن في صـــــدارة األولومال في عملمال الســـــالم. وكان  كان منع أعمال اال - 18
ــابل للنةــــر  بما في ذلك تلدمم   ــممن متواصــــال  بدءا من التدرم  الســ التركمز عل  االســــتغالل واالنتهاك الجنســ

لذلك  تعهد دطي لدى الوصول إل  البعثا لبعض األفراد  ومجموعا متنوعا من تدابمر المنع والردع. ونتمجا 
 .ارت ئي أن االستغالل واالنتهاك الجنسممن مما الموضوع األكثر مناةةا  وال سمما فمما بمن األفراد النظامممن

ــالم تلمممال إمجابما في معظمها للجهود المبذولا  - 19 أعط  من أ جرمل معهم ملابالل في عملمال السـ
ما متعلل منها بتلممم المداطر المتصـــــــــلا  من أجل منع أعمال االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن  باســـــــــتثناء

 . 2باالستغالل واالنتهاك الجنسممن (انظر الةكل 
 

 2الةكل   
 ةايي  من أ جري  معه  ماابال  ف   مبيا  السال   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   نالل ةوة األمم المتحدة لح ظ الســــالم 3وفي درجا تلممم مركبا بةــــتن جهود المنع (انظر الةــــكل  - 20
 .ةبرا أعل  معدل من التلمممال ا مجابما فمما بمن عملمال السالمفي 
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إمجابيواالنتهاك الجنسممن إمجابي نوعا ما ال موجد تلممم/محامد سلبي نوعا ما سلبي
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 3الةكل   
 ةايي  جهود المنع ف   مبيا  السال ، ب س  كة كيان من الكيانا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

إن ةاييما  المخاطر المةعباة باالسببببببةلالة واالنةهاا الجنسببببببيين،  يثما أجري ، كان  ةرك  ف  معظمها، 
 الو دا  بى 

ــما من عناصـــر منع أعمال االســـتغالل واالنتهاك   - 21 ــاسـ ةد طالما اعت برل تلمممال المداطر عنصـــرا أسـ
  طل  األممن العام إل  جممع الكمانال عل  نطال المنظوما 2017الجنسـممن في عملمال السـالم. وفي عام 

صدار النتائحإجراء تلممم للمداطر المتعللا بعملمال النةر الممدانما   .وا 

ــممن في عام  - 22 ــتغالل واالنتهاك الجنســ ــت حدث إطار  دارة المداطر المتعللا باالســ   ثم ن ل ح  2014واســ
. وكانل أفرةا الســـــلوك واالنضـــــباط في عملمال    8( في صـــــمغا ع ّدة أدوال 2018مرة أدرى في حزمران/مونمء 

باالســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن عل  مســـــــــتوى ح ظ الســـــــــالم تحدد  بصـــــــــورة اعتمادما  المداطر المتعللا 
ــوء ظروف العم   ر والباعا حول المدممال  وســــ ــّ ــكان المحلممن  وتواجد اللصــــ الوحدال  مثل اللر  من الســــ
والرفاف  وتوفر مراكز توزمع المماف التي تســهل االدتالط بالســكان المحلممن  ومراةبا الددول  وســوء ا ضــاءة. 

   تعطي أولوما عالما للتدابمر المد   ا التي ت حدَّد.وكانل البعثال  فمما مبدو

بمد أنء لم ت جرن تلمممال ةــــــاملا للمداطر عل  المســــــتوى الل طري بمةــــــاركا من جممع كمانال األمم  - 23
المتحدة  ولم ت جر  كمانال األمانا ذمر العاملا في عملمال ســــــــــــالم  في معظمها  أي تلممم للمداطر المتعللا 

 واالنتهاك الجنسممن.باالستغالل 
 

__________ 

  )8   https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/dpko-dfs_sea_risk_toolkit_28_june_2018_modified.pdf . 
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https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/dpko-dfs_sea_risk_toolkit_28_june_2018_modified.pdf
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 الةاد  الم ر  ف  ف ص الموظفين وفر ه   

كان فحا أفراد الوحدال ةبل نةــــــــرمم معتمد عل  تصــــــــدمل ذاتي ت جرمء البلدان المســــــــامما بلوال  - 24
وأفراد ةــــــــــــــرطـا. وةــــــــــــــهـد من أ جرـمل معهم مـلابالل من تـلك البـلدان عل  األممـما الكبمرة التي تولمهـا األمـانا 

ــبا الوحدال العســــــــــكرما الممتثلا 2019اء لعملما ال حا. وفي   /أذســــــــــطس  والدول األعـضـــــــــ    بلغل نســــــــ
ــدمل الذاتي  ــتراطال التصـــــــــــ ــرطا  96الةـــــــــــ ــكرممن وأفراد الةـــــــــــ ــا فرز األفراد العســـــــــــ في المائا. وتنعزز أمضـــــــــــ

 المدنممن. والموظ من

دمم تصدمل ذاتي   كان عل  المتلدممن لةغل وظائف في األمانا العاما تل2018ومنذ نمسان/إبرمل  - 25
بدصــــوا االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  والموافلا عل  إتاحا الوصــــول إل  ســــجالل الموظ من الســــابلا 

 .  9( الداصا بهم  عل  نحو ما مو ملترف في النهح الجدمد لألممن العام

ــدام  - 26 ــانـــل أداة التحلل من انعـ ــل في   Clear Checkالســــــــــــــوابل (وكـ عبر ا نترنـــل  والتي أطللـ
  ل حا سـجالل الموظ من السـابلمن بةـتن انعدام سـوابل االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن  2018زمران/مونمء ح

كمــانــا حت   19كمــانــا  وكــان مســــــــــــــتدــدمهــا  14ســــــــــــــجالل أددلهــا  210عل  نطــال المنظومــا  تتضــــــــــــــمن 
 .2021الثاني/منامر  كانون

 
 فيال  يكن الةدري  المةعبق باالسةلالة واالنةهاا الجنسيين كا  

ــما  حمث  - 27 ــممن م رضــــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ لم تكن معدالل إتمام التدرم  ا لزامي في مجال االســــ
مكملء سـوى نحو نصـف عدد الموظ من في جممع أنحاء األمانا العاما  بما في ذلك البعثال األكثر تضـررا  لم

وعالوة عل  ذلك  لم مكمـل الـتدرم  .   10(  5و  4من االســــــــــــــتغالل واالنتهـاك الجنســــــــــــــممن (انظر الةــــــــــــــكلمن 
 موظ ا في مناص  ةمادما في عملمال السالم  ومنهم أعضاء في أفرةا السلوك واالنضباط. 123

 
 4الةكل   
 معدال  إةما  الةدري  اإلل ام  ف  مجاة االسةلالة واالنةهاا الجنسيين ف   مبيا  السال   

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 .16  ال لرة A/71/818انظر   9( 
 .2019تةرمن الثاني/نوفمبر  26في  “ إنسبمرا” بمانال مستّلا من نظام   10( 
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 في المائا. 50ا تمام في الكمانال ذمر العاملا في عملمال سالم نحو وكذلك  بلغ إجمالي معدل  - 28
 

 5الةكل   
 معدال  إةما  الةدري  اإلل ام  ف  مجاة االسةلالة واالنةهاا الجنسيين ف  العمبيا  غير المةعباة بعمبيا  سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  “ إنســــــــــــبمرا”وفمما مدا األفراد النظامممن الذمن ال ت ح ظ بمانال التدرم  الداصــــــــــــا بهم في نظام  - 29
وّفرل أفرةا الســلوك واالنضــباط دورال تدرمبما تمهمدما وتذكمرما  واحت ظل بســجالل إتمام مدوما. ومع ذلك  

من اســـــــــــتجابوا للدراســـــــــــا في المائا  الذ 20من المســـــــــــتطلنعمن من عملمال الســـــــــــالم (  400فإن ما مزمد عل  
التي أجراما مكت  المنســـــــلا الداصـــــــا أةـــــــاروا إل  أنهم لم متللوا أي تدرم  في   2019االســـــــتلصـــــــائما لعام 

ــممن  في حمن أن نصــــــــــف عددمم تلرمبا لم متللَّ دورال تدرمبما تمهمدما   مجال ــتغالل واالنتهاك الجنســــــــ االســــــــ
 في المائا . 44في المائا  أو تذكمرما ( 45(

التدرم  بةـــــــكل أكثر إمجابما في عملمال الســـــــالم منء في الكمانال  من أ جرمل معهم ملاباللم وةمّ  - 30
ذمر العاملا في عملمال ســـــالم  حمث إن المســـــتطلنعمن من الكمانال ذمر العاملا في عملمال ســـــالم اعتبروف  

 السالم.مرّكزا أكثر من الالزم عل  ح ظ السالم  مما مدل عل  أن التدرم  وضع لعملمال ح ظ 
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كان   مبيا  السبببببال  ةضببببب  مجمو ة مةنو ة من غليا  اإلبالو والردص، ولكن ناص اإلبالو ظة مبعث   
 قبق بالغ

بالو بةــــتن االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممنت ولوحظ أن تلك   - 31 أنةــــتل عملمال الســــالم  لمال ردع وا 
المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل االســـــــتلرار في جمهورما االمال مي األوســـــــع نطاةا في بعثا األمم المتحدة 

أفرملما الوســـــــــط   وبعثا منظما األمم المتحدة لتحلمل االســـــــــتلرار في جمهورما الكونغو الدمملراطما. وتوفرل 
ــد لها لدى  ــممن ورصـ ــتغالل واالنتهاك الجنسـ ــائل المتعللا باالسـ ــتوى عل  المسـ أدلا ثابتا عل  تركمز رفمع المسـ

صـــــــر النظامما. وســـــــاعد التركمز المســـــــتمر عل  إمجاد ردع فعال لالســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن لدى العنا
 النظامممن. األفراد

في المائا من جممع المســتطلنعمن من عملمال الســالم الذمن اســتجابوا للدراسـا  41ذمر أن ما نســبتء  - 32
أفادوا بعدم وجود حظر تجّول في بعثاتهم     2019االســــــتلصــــــائما التي أجراما مكت  المنســــــلا الداصــــــا لعام 

ــبتء  ــبتء 32وأفاد ما نســــــ في المائا منهم أنء  58  في المائا منهم بعدم وجود مناطل محظورة  كما أفاد ما نســــــ
 .2018. ولوحظل معدالل مماثلا في دراسا عام “ال عذر”تصدر في مكان عملهم بطاةا  لم

ومن المســـــــــائل التي تثمر الللل عدم الوضـــــــــوف بمن ســـــــــماســـــــــا عدم الددول في عالةا حممما وبمن   - 33
عاءال المتعللا بالعالةال االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن. فلد صــــن ل أفرةا الســــلوك واالنضــــباط بعض االد

الجنســـما بحل أفراد نظامممن  والتي اعتبرتها المنظما اســـتغالال وانتهاكا جنســـممن  بتنها انتهاك لســـماســـا عدم 
الددول في عالةا حممما  فلم تدرم في التلارمر الســــــــــــــنوما المتعللا بالتدابمر الداصــــــــــــــا. ووجدل أمثلا عل  

متحدة لتحلمل االســــــــــــتلرار في جمهورما الكونغو الدمملراطما  وبعثا ادعاءال في كل من بعثا منظما األمم ال
األمم المتحدة المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل االســتلرار في جمهورما أفرملما الوســط   وبعثا األمم المتحدة 

من جان    “التدةمل”لدعم نظام العدالا في مامتي  اعت برل انتهاكا لسماسا عدم الددول في عالةا حممما بعد 
المكونال ن سـها  ولم مبلَّغ عنها بوصـ ها اسـتغالال وانتهاكا جنسـممن  كما مو مطلو . واحتاجل أفرةا السـلوك 
واالنضـباط في بعثا األمم المتحدة لدعم نظام العدالا في مامتي ةرابا ةـهر للتحري عن أربعا ادعاءال تتعلل 

ــمل إثبال أبوة من دون إ ــممن تةـــ ــتغالل وانتهاك جنســـ دطار الملر أو مكت  ددمال الرةابا الدادلما عل  باســـ
أـنء ممكن أن مؤدي إل  تصــــــــــــــور وجود إذ ـال  من أ جرـمل معهم ملـاباللمـا اعتبر    ومو  11( النحو المطلو 

دارة االســــتراتمجمال والســــماســــال ا دارما ومســــائل  .وتســــتر وأدل المةــــاورال بمن مكت  المنســــلا الداصــــا  وا 
ل  إل  مزمد من الوضــوف بةــتن تلك المســتلات ومع ذلك  تبل  إمكانما ةمام البعثال االمتثال  وةــعبا التحلملا

بتصــــنمف االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن المحتملمن  عل  نحو داطت  بتنهما انتهاك لســــماســــا عدم الددول 
 .في عالةا حممما

واالنتهاك الجنســــــممن  وكان من بمن الةــــــواذل األدرى أن المعلومال المتعللا بادعاءال االســــــتغالل - 34
ت تـبادل عل  نطـال المنظومـا في العملـمال الل طرـما  حـمث إن كـماـنال األمم المتحـدة لم تبل غ عن االدعـاءال  لم
 إل  ملر كل منها  مما جعل المنسلمن الملمممن في أذل  األحمان ذمر مدركمن لحجم المةكلا. إالّ 

ظلل  لمال ا بالو ملصــــــــــــورة عل  تلارمر مكت   وفي الكمانال ذمر العاملا في عملمال ســــــــــــالم  - 35
ددمال الرةابا الدادلما وموظ ي الموارد البةــــــــــــــرما المحلممن  من دون وجود  لما إبالو مرّكزة دارجما أو من 

ــتعداد ل بالو  منها  من أ جرمل معهم ملاباللدون وجود توعما مجتمعما. وحّدد   ــبا  تلّوض االســــــــ عدة أســــــــ
__________ 

 .72سبعا أمام. انظر ال لرة متعمن عل  البعثال تلممم االدعاءال بوةوع استغالل وانتهاك جنسممن وا بالو عنها في ذضون   11( 
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  والمعـاممر الثلـافمـا المحـافظـا الســـــــــــــــائـدة  والنســــــــــــــبمـا  والدوف من االنتلـام  وم ـاممم  انعـدام الثلـا في النظـام
الدصـوصـما والوالء لزمالء العمل  وةلا التوعما بيلما ا بالو  وكذلك ةلا الوضـوف بةـتن مامما الحاالل التي 

 ت عّد استغالال وانتهاكا جنسممن.

ةــــــداا مســــــتطلنعمن ممن اســــــتجابوا وعل  وجء الدصــــــوا  كان ةــــــدا واحد من كل دمســــــا أ - 36
مدةــــ  من االنتلام لدى ا بالو  2019للدراســــا االســــتلصــــائما التي أجراما مكت  المنســــلا الداصــــا في عام 

ــبتء  ــافا إل  ذلك  وفي حمن أفاد ما نســ ضــ ــممن. وا  ــتغالل وانتهاك جنســ ــتطلنعمن  13عن اســ في المائا من المســ
ــمم  ــتغالل وانتهاك جنسـ ــبتء بتنهم عل  علم بـــــــــــــــــوةوع اسـ ــوى ما نسـ في المائا منهمت   3,5ن  فإنء لم مبّلغ عنء سـ

في المائا عل  علم بتلك الحاالل ولكنهم لم مبلغوا عنها. بل كانل ال جوة  9,5وبعبارة أدرى  كان ما نســــــبتء 
جماال  ف ي دراسـتي  11(كان ما نسـبتء  2018أوسـع في دراسـا عام  في المائا لدمهم علم ولكنهم لم مبّلغوا . وا 

مستطلعا  عل  التوالي  ممن كانوا عل  علم بوةوع استغالل  216و   243  ةابل مذا 2019و  2018مي عا
 وانتهاك جنسممن في مراكز عملهم  ولكنهم لم مبّلغوا عنء.

 
كان هناا ةركي  مة ايد  بى االسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين من جان  الجها  الابببريكة المنفذة،  يث   

 يق والبرامج أببل   ن معظ  ال اال إن الوكاال  والصناد

  اعت مـد بروتوكول األمم المتحـدة المتعلل ـبادعـاءال االســــــــــــــتغالل واالنتهـاك  2018في  ذار/مـارس  - 37
دماجهما  الجنســــممن التي تمس ةــــركاء من ذمن  مما أدى إل  اعتراف أكبر باالســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن وا 

ةـــــــــرمكا المن ذة. ووفلا للنهح الجدمد  بدأ ا بالو عن االســـــــــتغالل والمســـــــــاءلا بةـــــــــتنهما من جان  الجهال ال
حاالل أ بلغ عنها في  3  وارت ع من 2017واالنتهاك الجنســـــــــــــممن الذي ممس جهال ةـــــــــــــرمكا من ذة في عام 

.   12( في المـاـئا  عل  نطـال المنظومـا 7,633(بزـمادة ةـدرمـا  2020أ بلغ عنهـا في عـام  232إل   2016 عـام
في المائا من مذف االدعاءال من ة بل الوكاالل والصـنادمل والبرامح دالل  99أ بلغ عما تزمد نسـبتء عل  وةد 
. ولم مبّلغ مكت  تنسمل الةؤون ا نسانما  الذي ت اعل عل  نحو مكثف مع الجهال   13( 2018-2015ال ترة 

اجا إل  تعزمز الـتدابمر الالزما   وأةــــــــــــــار إل  أنء بحـ 2018الةــــــــــــــرمكـا المنـ ذة  إاّل عن ادعاء واحد في عام 
 .  14( لضمان انتظام ا بالو عن االدعاءال المتعللا بالعملمال التي ممولها

ةواذل بةتن الحساسمال المحمطا با بالو عن ادعاءال استغالل  من أ جرمل معهم ملاباللوأثار  - 38
عن تلك االدعاءال  وأعربوا   هاوانتهاك جنســممن ترتكبها جهال ةــرمكا من ذة مي مؤســســال حكومما ومســاءلت 

عن عدم وضـوف بةـتن ما مسـاورمم من ةـعور بالمسـؤولما وةلل بةـتن عالةتهم بحكوما كل منهم لدى ا بالو 
 عن الحوادث.

وفي عـدة عملـمال ســــــــــــــالم  لم تلـدَّم إحـاطـال لموظ ي الجهـال الةــــــــــــــرمكـا المن ـذة والجهـال الموردة  - 39
دضــــعوا لتدرم  متعلل باالســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  في حمن أنء  العاملمن ضــــمن البعثال  أو أنهم لم م 

وفي بعض الســماةال ذمر المتعللا بح ظ الســالم  لم تتضــمن االت اةال التعاةدما مع الجهال الةــرمكا المن ذة 
 إةارال إل  استغالل وانتهاك جنسممن.

 
__________ 

 )12  www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide. 
 .A/73/744و  A/72/751/Corr.1و  A/72/751و  A/71/818ا من الوثائل بمانال مجمع  13( 
 .2020أبلغ مكت  تنسمل الةؤون ا نسانما عن ثمانما ادعاءال بحّل جهال ةرمكا لء في التن مذ في عام   14( 

http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
https://undocs.org/ar/A/71/818
https://undocs.org/ar/A/72/751
https://undocs.org/ar/A/72/751/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/73/744
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نطاق العمة اإلنسبببببان    إن جهود المنع ف  سبببببياقا  خارق نطاق  مبيا  السبببببال  وخارق -باء  
 ةعالج معالجة كافية المخاطر المةعباة باالسةلالة واالنةهاا الجنسيين ل 

كانل المداطر المتعللا باالســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن أعل  في ســـماةال عملمال الســـالم  ولكن  - 40
تنطبل عل  نطــال األمــانــا العــامــا  فكــان ال بــد من تكممف جهود  ST/SGB/2003/13لمــا كــانــل الوثملــا 

ــالم  كانل في بعض الحاالل  ــلا بعملمال الســ ــماةال ذمر متصــ الوةاما بحمث تتالءم مع مذف المداطر في ســ
مةـــابها لســـماةال عملمال الســـالم. وحددل زمارال ممدانما إل  كمانال ذمر عاملا في مجال عملمال الســـالم 

رة األمم المتحدة لةــــــــــــؤون الســــــــــــالما واألمن  ومكت  األمم المتحدة المعني بالمددرال والجرمما  ومكت  (إدا
تنســمل الةــؤون ا نســانما  واللجنا االةتصــادما واالجتماعما اســما والمحمط الهادت  ومكت  األمم المتحدة في 

الل مع موظ مهـا  مدـاطر معمنـا متعللـا نمروبي  وبرنـامح األمم المتحـدة للبمئـا  وموئـل األمم المتحـدة  وملـاب 
 باالستغالل واالنتهاك الجنسممن  ضمن تلك الكمانال وفي مراكز العمل التي تمارس فمها أنةطتها.

وتدتلف عوامل الدطورة حسـ  مسـتوى ال لر لدى سـكان البلد المضـمف  والت اول النسـبي في الن وذ  - 41
ــكان وموظ ي األمم المتحدة ذوي الددول األعل  بكثمر  وكذلك األعراف االجتماعما والثلافما  بمن أولئك الســــــــ

ــا  ووجود منابر للبغاء  والنةــــاط الجنســــي  ــتنء  وت اول ســــن الرضــ ــائدة  التي تســــمح بالبغاء أو تتهاون ةــ الســ
رئمسـمون بوجود مداطر أعل  بوجء داا  عل  األةل   من أ جرمل معهم ملاباللألذراض الملامضـا. وأفاد 

ز عمل ذمر تابعا لعملمال الســالم  حمث كانل مســتومال ال لر و/أو ســهولا توافر الملامضــا في دمســا مراك
 بالجنس من العوامل المسامما في ذلك.

ضــافا إل  ذلك  صــودفل مداطر متعللا باســتغالل وانتهاك جنســممن طرحتها كثرة عدد الموظ من  - 42 وا 
ــاركمن في اجتماعال أو مؤتمرال  الذمن مزورون مكات  األمم المتحدة في  المرتبطمن باألمم المتحدة  والمةـــــــــ

 مذف المواةع اماد ةصمرة.

. وكـاـنل الـتدابمر اللـائمـا  وكـاـنل ـتدابمر المنع المتدـذة للتصــــــــــــــدي لهـذف المدـاطر ذمر كـافـما عمومـا - 43
ل  حد كبمر  مصــــــــــــــوذا في الملر  بمـا في ذلك الـتدرم  ا لزامي  وحوار اللـمادة لعـام     والرســــــــــــــائل2017وا 

العرضــما من اللمادة  التي لم تعالح المداطر المحددة الســمال. ولم تكن مناك ملصــلال وال الفتال ظامرة في 
ــاركون في  ــممن. كما لم متلّل المةــ ــتغالل واالنتهاك الجنســ ــتن االســ المكات  الم زارة  وذلك ل عالم والتثلمف بةــ

مم المتحدة. وفي إحدى المدن  ارتتى أحد االجتماعال معلومال بةـــــــتن معاممر الســـــــلوك المعمول بها في األ
كبار اللادة أن الموضــــوع من الحســــاســــما بما ال ممكن معء وضــــع ملصــــل دادل مجمع المكات   دةــــما أن 

 مكون مجرد ذكر الموضوع م  هم منء أنء اعتراف بالمةكلا.

بعملمـــال   وفممـــا متعلل بجهود المنع  أعط  من أ جرمـــل معهم ملـــابالل في عملمـــال ذمر متعللـــا - 44
التــدرمــ  ا لزامي تلمممــا  من أ جرمــل معهم ملــابالل  حمــث منحــل ذــالبمــا ســــــــــــــالم تلمممــال مدتلطــا عمومــا

ــممن ضـــــمن كماناتهمفي المائا    57( إمجابما   تلتء ا جراءال العاما لمنع أعمال االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـ
  .6في المائا  (انظر الةكل  41في المائا   ثم  لمال ا بالو ( 50(
 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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 6الةكل   
 الةاييما  الة  أ طاها من أ جري  معه  ماابال  لجهود المنع ف  الكيانا  غير المةعباة بعمبيا  السال   

 (النسبا المئوما لمن أ جرمل معهم ملابالل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التلمممـال التي أعطـامـا من أ جرمـل معهم ملـابالل عل  نطـال الكمـان لجهود  7وترد في الةــــــــــــــكـل  - 45
 .  15( المنع التي تبذلها كماناتهم المدتل ا

 
 7الةكل   
 ةايي  جهود المنع ب س  كة كيان ف  الكيانا  غير الةابعة لعمبيا  السال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________ 

 ح سبل الدرجال المركبا بحسا  متوسط التلمممال ال ردما في إطار فئا الوةاما األعم.  15( 
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 بى الرغ  من صبببببلر  ج  المكةبين المناببببب ين  ديثا، مكة  المنسببببباة الخاصبببببة ومكة    -جي   
المداِفعة  ن  اوق الضببببببببب ايا، فاد قاما بدور فعاة ف  إ ادة ةرةي  أولويا  الةصبببببببببد   

أن أناببببطةهما واجه    معلالسببببةلالة واالنةهاا الجنسببببيين  بى نطاق المنظمة ب سببببرها، 
 ة ديا   دة

د  مب وظ ف  الجهود الرامية إلى الةصببد  لالسببةلالة واالنةهاا الجنسببيين  بى لو ظ الة ا  واضببو وةا  
 نطاق منظومة ا م  المة دة

بدعم من مكت  المنسلا الداصا  كث ل الوكاالل والصنادمل والبرامح جهودما الرامما إل  التصدي  - 46
وكاالل اســـتراتمجمتها ودطتها المتعللا لالســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن. وأةرل اللجنا الدائما المةـــتركا بمن ال

بالمناصـرة للتعجمل باألنةـطا  عل  المسـتوى الل طري  فمما متعلل بالحماما من االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن 
 .  16(   مما أدى إل  زمادة ا بالو وتدصما الموارد2018في عام 

جمــاال  وفي حمن ازداد ا بالو عن االســــــــــــــتغالل واالنتهــاك ا - 47 لجنســــــــــــــممن عل  نطــال المنظومــا وا 
ــبا ــبا 2018 و 2015في المائا بمن عامي   162 بنســـــــ ــنادمل والبرامح زمادة بنســـــــ   ســـــــــجلل الوكاالل والصـــــــ

في المائا. وزادل أمضـــا اللدرال والموارد زمادة كبمرة. فعل  ســـبمل المثال  تعهدل منظما األمم المتحدة  567
ــدمم  ــامـــا من 2019-2018(ملمون دوالر  21,6للط ولـــا (المونمســــــــــــــف  بتلـ ــالحمـ ــا بـ ــادة الجهود المتعللـ   لزمـ

 . 17( بلدا  في حمن تعهدل عدة كمانال أدرى برأ  الثغرال في الموارد  32االستغالل واالنتهاك الجنسممن في  

من الوكاالل والصــنادمل والبرامح عل  إمالء المســتلا امتماما    10وعل  مســتوى الملر  ةــهد ممثلو  - 48
مضــــــــــــــ  في أولومال إدارال كـماناتهم  وتوعـما الموظ من  وتن ـمذ البرامح  والتواصــــــــــــــل مع أكبر من أي وةل  

الجهال الةـرمكا المن ذة والجهال المسـت مدة. وفي الممدان  فإن الوكاالل والصـنادمل والبرامح في أفرةا العمل 
بوجء عام  وعما مرم ا  المعنما بتوفمر الحماما من االســــتغالل واالعتداء واالنتهاك الجنســــممن  أظهرل أمضــــا 

 بةتن المستلا في جممع البلدان الثمانما المةمولا بهذا التلممم.
 

سباه  مكة  المنسباة الخاصبة ف  ال فاظ  بى مسبةون  اة من االهةما  بموضبوص االسبةلالة واالنةهاا   
 الجنسيين، وةو يد وةوطيد الجهود  بى نطاق المنظومة

ــ  - 49   أنةــت مكت  المنســلا الداصــا للمســاندة في تن مذ توصــمال فرمل الدبراء “والما محددة زمنما”بــــــــــــــ
المعني بجمهورـما أفرملـما الوســــــــــــــط   من أجـل تنظمم مـا متدـذ من ـتدابمر عل  نطـال منظومـا األمم المتحـدة  
وتوحمد تلك التدابمر وترتم  أولوماتها  بســــــــــــبل منها تنســــــــــــمل تن مذ النهح الجدمد. وبدعم من تمومل من دارم 

  ع مـنل المنســــــــــــــلـا 2019-2016مالممن دوالر من ســــــــــــــبعـا بـلدان  دالل ال ترة  3,3الممزانـما ملـدارف حوالي 
ــا بادت األمر لمدة  ــهرا    11الداصــــ ــنوما   تعممنهاثم كان ةــــ وذلك باالنتلال من ترتمبال تعاةدما عل  ممدد ســــ

 .2017  في أمار/مامو “ال عليفترة االستددام ”أساس الت رو إل  ترتمبال تعاةدما بموج  علد عل  أساس 

__________ 

 )16  https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-

and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating. 
 )17  Inter-Agency Standing Committee and UNICEF, “Protection from sexual exploitation and abuse: 

UNICEF IASC championship 2018–2019”, available at https://interagencystandingcommittee.org/ 

system/files/2019-12/IASC%20Championship%202018-2019%20v11%20WEB.pdf. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-12/IASC%20Championship%202018-2019%20v11%20WEB.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-12/IASC%20Championship%202018-2019%20v11%20WEB.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-12/IASC%20Championship%202018-2019%20v11%20WEB.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-12/IASC%20Championship%202018-2019%20v11%20WEB.pdf


 A/75/820 

 

16/88 21-03717 

 

ن التجانس والتنســمل وتبادل  - 50 ووصــ ل الجهال المعنما مكت  المنســلا الداصــا بتنء  لما فعالا تحســّ
ن أ جرمل مّ م 87في المائا من  46المعارف ونةـر المعلومال  عل  نطال المنظوما  حمث أعط  ما نسـبتء 

 . وةد ضـــــــــــم 8(انظر الةــــــــــــكل   نوعا ماجابما  أو تلدمرا إمجابما فعالما المكت  إما تلدمرا إم    18( معهم ملابالل
 ووحد جهود مدتلف الكمانال التي كانل تتعامل مع مستلا االستغالل واالنتهاك الجنسممن بطرةها الداصا.

 
 8الةكل   
 ةاييما  الجها  صا بة المصب ة لفعالية مكة  المنساة الخاصة  

 

 

 

 

 
   
 مرّمزة لملابالل مكت  ددمال الرةابا الدادلما.تحلمالل  )المصدر 

 .87العدد= :مالحظا 
 

وةــــملل المبادرال الرئمســــما التي اتدذما ونســــلها مكت  المنســــلا الداصــــا ما ملي) أداة التحلل من  - 51
وبروتوكول األمم المتحدة المتعلل بادعاءال االســــــــــــــتغالل واالنتهاك   ت  “Clear Check”انعدام الســــــــــــــوابل (

من التي تمس ةــــــــركاء من ذمنت ومنتدى اللادة المعني بمنع أعمال االســــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــممن الجنســــــــم 
والتصـدي لها في عملمال األمم المتحدةت ودراسـال اسـتلصـائما سـنوما عل  نطال المنظومات واالجتماع الرفمع 

عامل عل  نطال المنظوما بةــتن االســتغالل واالعتداء الجنســممنت واجتماعال ال رمل ال  2017المســتوى لعام 
ت واســــــتمارة ا بالو عن “ال عذر”المعني باالســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن التي تلتئم كل أســــــبوعمنت وبطاةا  

ــا بصـــحم ا وةائع عن  ــنوما ودطط العمل لكمانال األمم المتحدة. واحت ظ المكت  أمضـ ــائل السـ الحوادثت والرسـ
 .  19( نظوماحالا مدتلف المبادرال الجارما عل  نطال الم

 
ة ثر  مة مكة  المنسببباة الخاصبببة بالةركي  المفرط المةصبببور  بى  فظ السبببال  و د  ظهور المنسببباة   

 الخاصة ف  الماهد باكة بار 

  أو ســلبما  عن نوعا مافي المائا  تصــورا ســلبما  30كان لدى ةلا من الجهال صــاحبا المصــلحا ( - 52
 ن أ جرمل معهم ملاباللمّ ممثلي الوكاالل والصـــنادمل والبرامح م فعالما مكت  المنســـلا الداصـــا. واعتبر ثلثا

أن السـماسـال واألدوال التي مدعو إلمها المكت  م رطا التركمز عل  ح ظ السـالم  وأنها  في بعض األحمان  
 ذمر واةعما في الممدان بالنسبا للكمانال ذمر العاملا في مجال ح ظ السالم.

__________ 

 دولا عضوا. 22 البرامح  ومن الوكاالل والصنادمل و  9كمانا من كمانال األمانا العاما  و  27بمن فمهم ممثلون عن   18( 
 )19  www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/fact-sheet-on-initiatives-to-prevent-

and-respond-to-sexual-exploitation-and-abuse. 

24% 22% 24% 9% 21%
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إمجابي إمجابي نوعا ما ال موجد تلممم/محامد سلبي نوعا ما سلبي
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http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/fact-sheet-on-initiatives-to-prevent-and-respond-to-sexual-exploitation-and-abuse
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ــار ذالبما وارتتى نحو ربع من  - 53 ــرورة تعزمز الوعي بعمل المكت . وأةـــــــــــ أ جرمل معهم ملابالل ضـــــــــــ
ّن وّجء بعضــــهم  ممثلي الدول األعضــــاء ممن أ جرمل معهم ملابالل أنهم عل  دراما بتعمالء  وملدرمن لها  وا 
نلـدا لهـا  ولم مكن حوالي ربع العـدد عل  اّطالع بـتعمـال المكتـ . وأعر  ممثلو ثالث دول أعضـــــــــــــــاء ت لـد م 

 التمومل للمكت  عن ةواذل بةتن نوعما عمل المكت   وتكل تء ملارنا بالنتائح  وعدم فهم أنةطتء عموما.
 

 وّفر مكة  المداِفعة  ن  اوق الض ايا منصة لب فاظ  بى  اوق الض ايا ف  صدارة جدوة ا  ماة  

ظوما  أنةـــــــت في إن مكت  المداف عا عن حلول الضـــــــحاما  ككمان مضـــــــطلع بمهام عل  نطال المن  - 54
  في إطار الممزانما العادما  2019-2018ملمون دوالر  في ال ترة  1,3  بممزانما ةدرما  2017  /أذســــــطس

مســؤول   في جملا أمور  عن دعم اســتجابا اســتراتمجما متكاملا لمســاعدة الضــحاما  وضــمان اتباع نهح مركز  
ملل المبادرال التي اضـــــــطلع بها المكت  عل  الضـــــــحاما في مواجها االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن. وـةــــــ 

أنةـــــــــــطا الدعوة إل  حلول الضـــــــــــحاما ودعمهم  والتوعما بذلك  وتحدمد عناصـــــــــــر مســـــــــــاعدة الضـــــــــــحاما في 
عالنًا بةتن حلول الضحاما  وتسوما الدعاوى المعللا ذال الصلا بإثبال األبوة ون لا األوالد. ثمانما  بلدان  وا 

مّمن أ جرمل معهم ملابالل عمل مكت  المداف عا عن حلول   83من  في المائا 44وةّمم ما نســــــــبتء  - 55
 . ورأوا فمء منبرا 9في المائا  (انظر الةـــكل    20( نوعا مافي المائا   أو إمجابي  24الضـــحاما بتنء إمجابي (

فعاال للتوعما وممارســــا الضــــغوط  مما متمح اســــتمعابا أفضــــل لم هوم حلول الضــــحاما كعنصــــر ةــــامل لجممع 
ــا جهودف الرامما إل  ت عمل تحول ثلافي في اللطاع ــتراتمجما األممن العام. ووصـــــ ل أمضـــ ال من عناصـــــر اســـ

المنظما في مجال التصدي لالستغالل واالنتهاك الجنسممن  مضع الضحاما في الصممم  بتنها جان  إمجابي. 
 وة ممل المداف عا عن حلول الضحاما بتنها حاضرة دائما  وودودة  وملتزما.

 
 9كل الة  
 ةاييما  الجها  صا بة المصب ة لفعالية مكة  المداِفعة  ن  اوق الض ايا  

 

 

 

 

 
 
 تحلمالل مرّمزة لملابالل مكت  ددمال الرةابا الدادلما )المصدر 
 

في المـاـئا   في  31وارـتتى بلـما من أ جرـمل معهم ملـابالل ضــــــــــــــرورة زـمادة التوعـما بعمـل المكـت  ( - 56
 . وبما أن ذالبما مبادرال 9في المائا  (انظر الةـــــــكل   24لمســـــــامماتء تلممما ســـــــلبما (حمن أعط  بعضـــــــهم 

المكت  كانل ةمد التن مذ  والمســــــــامما محدودة في تلدمم المســــــــاعدة المومما ال علما إل  الضــــــــحاما  فلد ارتتى 
 واضح للعمان. بعض من أ جرمل معهم ملابالل أّن لمس للمكت  تتثمر

عل  علم بعمل المكت ت وأعر   من أ جرمل معهم ملاباللي الدول األعضـــــــــــــاء موكان معظم ممثل - 57
أكثر من نصـــف عددمم عن ةـــواذل بةـــتن مســـامما المكت  بالنظر إل  تكل تء  واالفتلار إل  معلومال عن 

24% 20% 31% 14% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

إمجابي إمجابي نوعا ما ال موجد تلممم/محامد سلبي نوعا ما سلبي
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ومدافعال نتائح ملموسـا تحللل. ومما أعال عمل مكت  المداف عا عن حلول الضـحاما تتدر اسـتلدام مدافعمن 
عن حلول الضـــــــحاما في الممدان  حمث لم ت نجز ســـــــوى عملما اســـــــتلدام واحدة من أصـــــــل أربع  لغاما كانون  

 .2019األول/دمسمبر 

 
 ال بد من أن ي عاد النظر ف  ال اجة إلى وجود مكةبين منفصبين لبةصد  لالسةلالة واالنةهاا الجنسيين  

  لتغطما االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن وعمل مكت  عموما  وبوجود أربعا موظ من في كل مكت  - 58
المداف عا عن حلول الضـــــــحاما لمنظوما األمم المتحدة بتســـــــرما  فلد اعتبرل الجهال صـــــــاحبا المصـــــــلحا أن 

من مكت  المنســــــــــــلا الداصــــــــــــا ومكت  المداف عا عن حلول الضــــــــــــحاما معاني من نلا الموارد الالزما  كالّ 
ٍف  نظرا للمبادرال العدمدة التي متعمن علمهما اللمام بها أو تنسـملها. واعتبر  لالضـطالع بدورمهما عل  نحو وا

ن كان  بعض الجهال صـاحبا المصـلحا إنةـاء مكتبمن من صـلمن للتصـدي لالسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن  وا 
لهما دوران من صــالن لكنهما متصــالن  أنء أمر ذمر ضــروري  وال ســمما بســب  صــغر حجمهما الةــدمد  وأن 

 ذلك ةد أدى إل  التجزئا واالفتلار إل  الوضوف فمما مدا األدوار.
 

رسباء سبياسبة أكثر صبرامة إ اء   -داة   ب   يادة كبيرة ف   دد المبادرا  والجها  الفا بة، وار جل سب 
االسببةلالة واالنةهاا الجنسببيين. بيد أن اخةالف ةفسببيرا  السببياسببة، والمسببائة المسببةمرة  

الة  طباة العهبد بهبا، أ باقبا ةصببببببببببد  المنظمبة   ST/SGB/2003/13المرةبطبة ببالوثيابة 
 لالسةلالة واالنةهاا الجنسيين

 أدن ةعدد المبادرا  إلى الةاويش و د  ة ديد ا ولويا  وانةفاء المةابعة  

ــاعف عدد المبادرال الرامما إل  التـصـــــ  - 59 ــنمن  تضــــ ــممن.  بمرور الســــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ دي لالســــ
ــمل النهح الجدمد  ــابلا البالغ عددما  49وةــ ــافا إل  المبادرال الســ مبادرة  بما مجموعء  55مبادرة جدمدة  إضــ

مبادرال. وكانل السـماسـال موزعا في الكثمر من الوثائل  إذ صـدرل إرةـادال وتوجمهال إل  عملمال  104
أو تن مذ مبادرال ةــــت . ذمر أن عدة مبادرال رئمســــما ال تزال متوة ا   الســــالم لالســــتجابا للمســــائل المســــتجدة

لعدة سنوال. وعل  سبمل المثال  فإن إجراءال التعامل مع دعاوى إثبال األبوة والتواصل مع الضحاما متوة ا 
ت وكان وضـــــــع دلمل للعمل بء عل  نطال المنظوما بةـــــــتن االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن 2015منذ عام 

 .2016ممر موحدة للتحلمل في االستغالل واالنتهاك الجنسممن متوة ا منذ عام ومعا

وأدى اســـتددام برةمال مةـــ رة لتوفمر توجمء بةـــتن االســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن لعملمال الســـالم   - 60
. “ ةسماسا بالبرةمال المة ر ”مستجم  لألحداث أو المبادرال الجدمدة  إل  دلل تصور لدى البعض عن وجود  

ــدرل إل  عملمال الســــــــالم  ــنوال. ذمر أن  59وبلغ عدد البرةمال التي أ صــــــ برةما من مذا اللبمل في أربع ســــــ
ا رةـادال التةـغملما الرئمسـما  بما في ذلك العملمال والنلاط المرجعما  ظلل مبعثرة  وال مسـهل عل  العاملمن  

 الوصول إلمها.

  لتماســــك واتســــال الســــماســــال والتوجمهال 10ر الةــــكل (انظ من أ جرمل معهم ملاباللوكان تلممم  - 61
المتعللا باالســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن متبامنا  فكانل في عملمال الســـــــالم أكثر التلمممال إمجابمًا  وكان 
تلممم المةــــــــــــــاركمن من الوكـاالل والصـــــــــــــــنادمل والبرامح في ال رمل العـامـل اـلذي ملودف المكـت  والمةــــــــــــــاركمن  

 إمجابمًا. أةلها

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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أن الســــــماســــــال والمبادت التوجمهما  ن أ جرمل معهم ملاباللمّ مأعطوا تلمممال إمجابما الذمن وذكر  - 62
وثائل لالمتعللا باالســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن واضـــحا وكافما وةـــاملا وم هوما جمدا. وأعربوا عن تلدمرمم 

ةال الجم  والرســـــــائل الحاســـــــوبما  الســـــــماســـــــال ومواد التوعما الداعما  من ةبمل الملصـــــــلال والكتمبال وبطا
 الموزعا بلغال مدتل ا.

 
 10الةكل   
 ةايي  االسةراةيجية والسياسا  والمبادئ الةوجيهية المةعباة باالسةلالة واالنةهاا الجنسيين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

التوجمهما بتنها  لســماســال والمبادت ا من أ جرمل معهم ملاباللمأعطوا تلمممال ســلبما الذمن صــف  و  - 63
 ذمر واضحا ومعلدة وجارفا ومبالغا في تركمزما عل  عملمال ح ظ السالم.

ــما لألممن العام  - 64 ــتمارة ا بالو عن الحوادث  ومي مبادرة رئمســــــــ من أجل ومن األمثلا عل  ذلك اســــــــ
ــتمارة في عا ــتمارة بمانال أولما موحدة ل بالو عل  نطال المنظوما. واةت رحل االســــــــ ــمان اســــــــ   2016م ضــــــــ

عل من دالل ال رمل العامل  ــ  ــممن  وكان عل  نطال المنظوما ووضــــــــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــــــ المعني باالســــــــ
ــتددمها جممع كمانال األمم المتحدة  ــمان أن ت بهدف الغرض منها أن تســــــــ جمع ب أجزاء المنظوما  لوم كلضــــــــ

من الوكاالل والصــــــــــــنادمل  . بمد أن من أ جرمل معهم ملابالل  20( ن س المعلومال وعرضــــــــــــها بن س الطرملا
ــتمارة معلومال أولما ــبا الســـــ ــتمارة معلدة للغاما بالنســـــ ــتددموما عل  الرذم من   والبرامح رأوا أن االســـــ ولم مســـــ

ولكنها   ها من ة بل عملمال السـالم. ورأى مكت  المنسـلا الداصـا أن االسـتمارة ذمر معلدةعمالاعتمادما واسـت 
 المةـــــكلا لمســـــل في. ومو مرى أن التلليلا المســـــتنمرة في عملما مصـــــمما لضـــــمان الصـــــراما الكافما والمواف

واالفتلـار إل    بـل في معـدل الـدوران المرت ع للغـامـا في معظم الوكـاالل والصــــــــــــــنـادمل والبرامح  االســــــــــــــتمـارة
 ةــــمللأن االســــتمارة و ضــــعل من دالل عملما كذلك موظ من مناســــبمن أو  لمال مناســــبا. وأضــــاف المكت  

__________ 

 .2020. ووزعل استمارة ا بالو عن الحوادث في أربعا بلدان  وأطللل نسدا إلكترونما في عام 28  ال لرة A/71/97انظر   20( 
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من أ جرمل معهم ملابالل في 
 160=العدد(عملمال السالم 

من أ جرمل معهم ملابالل في 
لسالم كمانال ذمر متعللا بعملمال ا

   135=العدد(

الوكاالل والصنادمل والبرامح  22=العدد(الدول األعضاء 
مكت  وأعضاء ال رمل العامل التابع ل

 19=العدد(المنسلا الداصا 

إمجابي إمجابي نوعا ما ال موجد تلممم/محامد سلبي نوعا ما سلبي
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  ولكن لم تســـــتددمها ةط 2017في تموز/مولمء   الرفمع المســـــتوى  ال رمل التوجمهيما  وأةرّ  مكث ا  الاســـــتةـــــار 
المبادرة لم تحلل مدف األممن العام في وضــع اســتمارة بمانال أولما  بمد أنكمانال ذمر تابعا لألمانا العاما. 

 ال المنظوما.موحدة ل بالو عل  نط
 

 العهد  بيهاالة  ةطاوة  ST/SGB/2003/13 ال  وجها  النظر المةباينة دون ةنايو الوثياة   

ــنمن   ST/SGB/2003/13اتضـــــــحل الحاجا إل  تنلمح الوثملا  - 65 أوجء  لما اعتراما منعل  مر الســـــ
الستغالل واالنتهاك الجنسممن. وكان النزاع األساسي متعلل بالحكم لفهم المنظما    في نوتحسُّ   اللصور عدمدة

المســــت مدمن من ” من موظ ي األمم المتحدة والعالةال الجنســــما ب  “محث بةــــدة عل  تجن ”الذي  و فمها الوارد 
 2015عام ددمال الرةابا الدادلما لل األممن العام التوصـما الواردة في تلرمر التلممم لمكت  ب  ةن و . “المسـاعدال
ــافا إل  ذلك  اةترف األممن العاممن أجل   ضــــــ ــمح مذا الحكم. وا  إددال تنلمحال عل    2015في عام   توضــــــ
االستغالل واالنتهاك المتعللا ب سماسا الالتغممرال المهما في  بحمث تتجل  فمها  ST/SGB/2003/13الوثملا 

 دون تغممر. نةرةال. ومع ذلك  ظلل   21( الزمنالجنسممن بمرور 

ســــــــــــــمــا بمن موظ ي األمم المتحــدة ولم متوفر إجمــاع عل  مــا إذا كــان منبغي حظر العالةــال الجن  - 66
ال سمما بالنظر إل  العدد الكبمر من الموظ من الوطنممن  والناحما العملما لهذا و والسكان المحلممن حظرا تاما  

  الذمن م عتبرون مســــت مدمنالحظر  والةــــواذل المتعللا بالدصــــوصــــما  وعدم الوضــــوف بةــــتن من مم بالضــــبط 
 المساعدال. من

عملمال العاملمن في فراد األعل  جممع    22( 2017تةرمن األول/أكتو مؤردا  رة رل برةما مةظوح - 67
ســـــــكانما ال ئال ال كذلكالســـــــالم إةاما عالةال جنســـــــما مع الالجئمن والالجئال والنازحمن والنازحال دادلما  و 

بالنســبا  مالحك  ل عل  موظ ي الوكاالل والصــنادمل والبرامح الذمن ظلبّ مط مضــعم ا. ذمر أن مذا الحظر لال
  مما أدى إل  ســماســال ST/SGB/2003/13وفلا للوثملا   العالةال الجنســما  “محث بةــدة عل  تجن ” لهم

 مزدوجا للموظ من عل  نطال المنظوما. 

الســـــــكان المحلممن أفراد المتحدة و ذلل محاولا معمنا لحظر العالةال الجنســـــــما بمن موظ ي األمم وب   - 68
ــتجابًا  ــودان اســـ ــممن بوةوع ةمتزامد  لمداطرفي جنو  الســـ ــتغالل وانتهاك جنســـ من دالل مذكرة من    وذلكاســـ

ألن البعثا اعتبرل الحظر    ملاوما ةوما لأثار  ا. لكنه2018أبرمل /في نمســـــــــان  دموان األممن العام ارئمـســــــــ 
الموظ من الوطنممن. وأثمرل أمضـــا ةـــواذل بةـــتن ما إذا كان   “ةـــدةأذضـــ  وأزعح ب ”أنء و  “ذمر ةابل للتن مذ”
 .ST/SGB/2003/13عل  الوثملا  مكن أن تسود مذكرة  م 

ــتركا  - 69 ــما مةــــــ ــا  مجاد أرضــــــ ــلا الداصــــــ بمن فمما وعل  الرذم من الجهود التي ملودما مكت  المنســــــ
مم المتحدة  لم محرز أي تلدم. وكانل  راء سـائدة بمن بعض الجهال صـاحبا المصـلحا م ادما أنء كمانال األ

 من المساعدال.والمست مدمن  المست مدالممكن أن تلوم عالةال جنسما ذمر استغاللما مع بعض 

__________ 

 )21  A/69/779 75  ال لرة. 
 .2017تةرمن األول/أكتوبر  23بتارمخ  2029برةما مة رة رةم   22( 
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 ل  يببَّغ  بنا  ن اد اءا  ب ق موظف  ا مانة غير العامبين ف   مبيا  سال   

  فــإن جممع االدعــاءال المتعللـــا بــاالســــــــــــــتغالل واالنتهـــاك  57/306رار الجمعمـــا العـــامــا عمال بل - 70
ــنوما  ــاني مبلَّغ عنها علنا في التلارمر السـ ــمال العمل ا نسـ ــممن بحل موظ من في عملمال الســـالم وفي سـ الجنسـ

كمانال أدرى تابعا  التي تمسال المتعللا باالســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن للتدابمر الداصـــا. بمد أن االدعاء
مبلَّغ عنها بصورة منتظما علنا. وأظهرل التلارمر السنوما لمكتـــــــــــــ  ددمال الرةابا الدادلما  اللألمانا العاما 

ــاما   51عملمال ســـــالم ما مجموعء عاملا في التي تغطي كمانال ذمر  ــما من ةضـــ ــتغالل واالنتهاك ةضـــ االســـ
 (انظر الجدول . 2019إل  حزمران/مونمء  2015الجنسممن لل ترة من تموز/مولمء 

 
 الجدول  
   ء الاضايا المةعباة باالسةلالة واالنةهاا الجنسيين ف  بيئا  غير مةصبة ب فظ السال   

 المجموع ا حاالل التحلملال المسندة تلارمر التحلمل الصادرة ال ترة
 19 9 7 3 2019حزمران/مونمء  - 2018تموز/مولمء      

 18 11 4 3 2018حزمران/مونمء  - 2017تموز/مولمء 
 9 3 5 1 2017حزمران/مونمء  - 2016تموز/مولمء 
 5 2 2 1 2016حزمران/مونمء  - 2015تموز/مولمء 

 51 25 18 8 المجموص 
 
 .A/74/337 (Part I)  A/73/330 (Part I)  A/72/324 (Part I)  A/74/305 (Part I) )المصدر 
 

ذمر أن أربعـا فلط من مذف االدعاءال أ بلغ عنهـا في التـلارمر الســــــــــــــنوما للـتدابمر الدـاصــــــــــــــا  بمنمـا   - 71
 معـاملـا عوملـلأنهـا جممعـا  من رذم  عل  ال57/306دـارم نطـال اللرار كـاـنل ادعـاء ألنهـا  47 م بلَّغ عن لم

ومو ن س ا طـار   (ه  من النظـام ا داري للموظ من 2-1لـلاعـدة لو   ST/SGB/2003/13انتهـاكـال للوثمـلا 
ــممنل  جممع اللانوني المطبل ع من أجل تطبمل النهح الجدمد تطبملا و . حاالل االســــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــ

منبغي ا بالو علنا   71/297وفلا للرار الجمعما العاما    وح اظا عل  ن س المعمار لجممع الموظ من  متسـلا
 األفراد ذمر العاملمن في عملمال ح ظ سالم.عن جممع االدعاءال المتعللا ب 

 
ة اق بعض الة سببن ف  ةجهي  االد اءا  المةعباة باالسببةلالة واالنةهاا الجنسببيين  بيد   -هاء  

 أن كة خطوة من الخطوا  اسةلرق  وقةا أطوة مما هو منصوص  بيه

معالجا االدعاءال ســـبعا أمام لتلممم االدعاءال لعلمها  المنصـــواالزمنما الحاســـما   ااجالةـــملل  - 72
أمام للحاالل الدطمرة  للبلدان المســـامما  5أمام ( 10لتحلمل فمها  و  إل  اوا بالو عنها  وثالثا أمام ل حالا  

للضــاما التي تةــمل أفرادا عســكرممن  وســتا في احلل وطني متلدمم إدطارال باعتزامها تعممن من أجل  بلوال 
اتدــاذ مزمــد بهــدف تلرمر تحلمل  رفعمومــا ل 15ال (ثالثــا أةــــــــــــــهر للحــاالل الدطمرة   و أةــــــــــــــهر للتحلملــ 

 .  23( ا جراءال من

__________ 

بتــــارمخ   1612  وفي البرةمــــا المةــــــــــــــ رة رةم A/70/729و  A/69/779و  A/67/766ترد مــــذف ااجــــال الزمنمــــا في الوثــــائل   23( 
 .2014تموز/مولمء  10

https://undocs.org/ar/A/RES/57/306
https://undocs.org/ar/A/RES/57/306
https://undocs.org/ar/A/74/337(PartI)
https://undocs.org/ar/A/73/330(PartI)
https://undocs.org/ar/A/72/324(PartI)
https://undocs.org/ar/A/74/305(PartI)
https://undocs.org/ar/A/RES/57/306
https://undocs.org/ar/A/RES/57/306
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ar/A/RES/71/297
https://undocs.org/ar/A/RES/71/297
https://undocs.org/ar/A/67/766
https://undocs.org/ar/A/69/779
https://undocs.org/ar/A/70/729
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ــط الوةل الذي   2018-2015ادعاء في عملمال الســــالم دالل ال ترة  356وأظهر تحلمل   - 73 أن متوســ
موما    34لتحلملال كان أكبر من ثالثا أضــــــــــــعاف (إل  ااســــــــــــتغرةء االســــــــــــتعراض األولي وا بالو وا حالا 

  .11أمام المنصوا علمها (انظر الةكل  العةرة
 

 11الةكل   
 لةمةوسط مدة االسةعراض واإل ا  

 

 

 

 

 

 

 
  

دارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما التابعا    استنادا إل  بمانال ةدمتها دائرة السلوك واالنضباطو  - 74
ةضــما ذال صــلا    230  أصــلمن ف    24( ومســائل االمتثال  ومي متاحا للجمهور أمضــا عل  موةعها الةــبكي

أمام  10في المائا  في ذضـون  74(ةضـما   170وطنمون من ةبل البلدان المسـامما بلوال في  ونحللممن ع  
 موما. 41 تراوف بمن موممن و النطال في المتوسط  ولكن

 
سبببببببببةبة أابببببببببهر الاسبببببببببةلرقب  الة ايابا  إجمباال وقةبا أطوة،  يبث أ نج  النصبببببببببف ف  غضبببببببببون فةرة   

  بيها المنصوص

ادعـاء  حمـث أجرل البلـدان المســــــــــــــاممـا  356عـاءال البـالغ عـددمـا حللـل كمـاـنال مدتل ـا في االد - 75
جماال  بلوال أكبر عدد من التحلملال. و    .12في المائا  (انظر الةكل  79( تحلملا 281نجز أ  ا 

 

__________ 

 )24  https://conduct.unmissions.org/table-of-allegations. 
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 12الةكل   
 2018-2015  ء قضايا الة ايق واإلنجا  ب س  الكيان، لبفةرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2015 ين عاما بم التحلمل وعدد اللضـاما المنجزة بتكثر من الضـعف في ال ترة م ع ء ةضـامازاد و  - 76
ع ء حمث بلي   2017في عام    2015عام مســـــــــــــتومال ل امماثل مالإل  مســـــــــــــتو  اا عادم  ولكنه2016 و

  .13(انظر الةكل  2018عام عند ذاك المستوى في اللضاما 
 

 13الةكل   
 سنويا ،الكيان س  بالة ايق واإلنجا     ء قضايا  
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ــط مدة التحلملال المنجزةو  - 77 ــاما  7,3تحلملا   281 البالغ عددما بلغ متوســـــ ــتغرةل اللضـــــ ــهر  واســـــ أةـــــ
  .14المنجزة مؤدرا وةتا أطول (انظر الةكل 

 
 14الةكل   
 جميع الة اياا  المنج ةلمدة )با اهر( المةوسط   

 

 

 

 

 

 
 

   حمث إن البعثال حللل  15أجرتها البعثال مي األســـــــرع (انظر الةـــــــكل  وكانل التحلملال التي  - 78
 في الغال   في اللضاما األةل تعلمدا.

 
 15الةكل   
 2018-2015مةوسط المدة )با اهر( لبة اياا  ب س  الكيان، لبفةرة   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــت  و  - 79 ــوا علمها عموما  اسـ ــتا المنصـ ــهر السـ ــون األةـ ــف مجموع التحلملال المنجزة في ذضـ كمل نصـ
في المائا   18تحلملا ( 23نجز حمث أ    أةــهر 7,8 االنتهاك . وبلغ متوســط المدة للضــاما 16(انظر الةــكل  

 في ذضون ثالثا أةهر.
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 16الةكل   
 ، سبببببببببب  الكيبانبابببببببببهر مجموص  بدد الة ايابا  المنج ة والة ايابا  المنج ة ف  غضبببببببببون سبببببببببةبة أ  

 2018-2015 لبفةرة

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 اا  الخاليا الخاصببببة المعنية بالة ايق والب ث ف  البعثة ف   اال  اسببببةلالة وانةهاا جنسببببيين ةاع   
  موما خارق نطاق اخةصاصها

ــا المعنـما ـبالتحلمل والبحـث  - 80 بعـد إحـالـا من مكـت  دـدمـال الرةـاـبا الـدادلـما  أجرل الدالـما الدـاصــــــــــــ
ــا   وســـــــــــل  2018-2015بعثا دالل ال ترة   11تحلملا في  49 حاالل   بما في ذلك ثالث حاالل اذتصـــــــــ

ــر. وأعر  المحللون العاملون  ــي مع ةاصــ ــاط جنســ ــما  وحالا واحدة لنةــ  الد وحفي اعتداءال/انتهاكال جنســ
إزاء االفتلار إل  الدبرة الالزما  جراء مثل مذف  ةــــواذلعن  أ جرمل معهم ملاباللممن   التحلملال الداصــــا

أحـماـنا ألربعـا أةــــــــــــــهر   امـتدل  الالتحلمـلال المعـلدة والجـادة. وأبلغوا أمضــــــــــــــا عن تحـدـمال ـناجمـا عن ـتتدمر 
واالنضــــــباط إل  مكت  ددمال الرةابا وةل تســــــتغرةء إحالا اللضــــــاما من أفرةا الســــــلوك من  مرتبط معها وما

إل  فلدان أدلا.  يدمؤ التحلملال الداصــــــا  مما   اللتحلمل فمها وحدتلوم باإل  البعثال ل إعادتهاالدادلما  ثم 
ــما   11التحلملال الداصـــــــا في    الوحدالتي أجرتها تحلملال الوعالوة عل  ذلك  فإن  من   اأفرادةـــــــملل  ةضـــــ

ــكرما في أربع بعثال ــمن البروتوكوالل  الوحدال العســــ الحاالل تددل عموما  تلكألن  المعمول بهالم تلع ضــــ
 البلدان.كل بلد من تلك حلل فمها م أن  من الم روضوكان   في ادتصاا البلدان المسامما بلوال

 
 اهرا 21 امةوسطه لمدةف  المائة من الاضايا  16اإلنجا  فيما نسبةه  ف  انةظاركان  الة اياا    

من الجناة ةمد  212 من الضــــــــــحاما و  237في المائا  تةــــــــــمل  16ةضــــــــــما ( 57مجموعء  كان ما  - 81
 . وكان 17ةـــــــــهرا (انظر الةـــــــــكل  21لمدة متوســـــــــطها    2019تموز/مولمء  25في   االنتهاء من التحلملال

اذتصــا  واعتداء جنســي وممارســا نةــاط جنســي مع متعلل ب في المائا تلرمبا من مذف اللضــاما   40نســبتء  ما
 استغالل جنسي.ب ر  فمما كانل البلما تتعلل ة صَّ 
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 17الةكل   
 2018-2015لبفةرة  ، س  الكيانب الة  ةنةظر الفراو منهامدة الة اياا  طوة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مدة في    اكتمال التحلملال بانتظار  32كان لدى البلدان المسامما بلوال أكبر عدد من اللضاما (و  - 82
 لدىفي المائا  80  نســـــــبا ما ملر  من ومن تلك اللضـــــــاما  كان . 18ةـــــــهرا (انظر الةـــــــكل  22 هامتوســـــــط

 بلدان من البلدان المسامما بلوال. أربع
 

 18الةكل   
 2018-2015الفةرة  ،الببدان المساهمة باوا  لدنوالمدة )با اهر(  فيها الفراو من الة ايق الة  ةنةظر دد الاضايا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ــدر ــائل االمتثال. ولالطالع عل  أحدث البمانال  انظر)  المصــ ــال ا دارما ومســ ــماســ ــتراتمجمال والســ -https://conduct.unmissions.org/sea) إدارة االســ

investigations. 
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بلدان مســـــامما بلوال ومكت  ددمال   امل فمها دمـســــ ةضـــــما اةـــــترك في التحل  اثنتا عةـــــرةكانل و  - 83
  .19ةهرا (انظر الةكل  28تظار استكمال التحلملال لمدة متوسطها ن الرةابا الدادلما في ا

 
 19الةكل 

 دد الاضبببايا الة  ةنةظر االنةهاء من الة ايق الذ  ةجريه ببدان مسببباهمة باوا  ومكة  خدما  الرقابة الداخبية مع مددها 
 2018-2015 الفةرة ،()با اهر

 

 

 

 

 

 

 
 
-https://conduct.unmissions.org/seaإدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال. ولالطالع عل  أحدث البمانال  انظر)   )المصدر 

investigations. 
 

التحلملــال فمهــا لــدى مكتــ   في انتظــار اكتمــالةضـــــــــــــــامــا  10  كــانــل 2018-2015دالل ال ترة و  - 84
ــاما لم م بّل فمها بعد  لدى   14ددمال الرةابا الدادلما لمدة  ــط  وكانل ثالث ةضــــــــ ــهرا في المتوســــــــ  الدالماةــــــــ

 أةهر في المتوسط. 8لمدة  والبحث التحلملالمعنما ب الداصا 

ــافا إل  ذلك  أكمل مكت  ددمال الرةابا الدادلما التحلملال في  - 85 ضـــــــ ــاما تتعلل بكمانال  10وا  ةضـــــــ
بمن ثالثا أةـــــــهر مدتء تتراوف ضـــــــمن نطال أةـــــــهر    10,8عملمال الســـــــالم لمدة متوســـــــطها  عاملا فيذمر 

 ةهرا. 16,8 و
 

ة  فرضببةها ا م  المة دة فعالية سببياسببة  د  الةسببامو إطالقا  أثبة  المسبباءلة اإلدارية ال -واو  
إ اء االسبببببببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببببببيين، ولكن ا ةرةها ةباينا  مب وظة فيما بين الببدان  

 المساهمة باوا  وأفراد ارطة

موظ ـا  14  ف صـــــــــــــــل  2019وأملول/ســــــــــــــبتمبر  2015دالل ال ترة الواةعـا بمن كـانون الثـاني/منـامر  - 86
ــكل  ب مثبتا  ادعاءال  جّراءمل ددمتهم أنه أو ــممن (انظر الةــــ ــتغالل وانتهاك جنســــ  . وعالوة عل  ذلك  20اســــ

ــ   ــما مع اللاعدة  15ع وضـ   (م  من النظام ا داري للموظ من 4-10موظ ا في إجازة إدارما بدون مرت   تمةـ
باســـــــــتثناء  لمدة ســـــــــبعا أةـــــــــهر في المتوســـــــــط. وف رضـــــــــل جممع العلوبال عل  موظ من في عملمال ســـــــــالم 

10

12

12

16

28

47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 1(مورمتانما 

 1(ذابون 

 1(تنزانما 

 4(الكونغو 

 12(مكت  ددمال الرةابا الدادلما /جممع البلدان المسامما بلوال

 5(جمهورما الكونغو الدمملراطما 

https://conduct.unmissions.org/sea-investigations
https://conduct.unmissions.org/sea-investigations


 A/75/820 

 

28/88 21-03717 

 

المدة المنلضـــما كانل إتمام التحلملال   تارمخ واحد في مكت  تنســـمل الةـــؤون ا نســـانما. واعتبارا من موظف
 .  25( أةهر 6,7 ةدرف ةهرا  بمتوسط 16تراوف بمن ةهر واحد و ت حت  وةل فرض علوبال إدارما 

 
 20الةكل   
 2018-2015لفةرة ا ،اسةلالة وانةهاا جنسيين ف  قضاياالعاوبا  اإلدارية ب ق موظفين   

 

 

 

 

 

 
 

تحلمـلا متعلل بحـاالل أ بلغ عنهـا في تـلارمر الـتدابمر   283 ا الـبالغ عـددمـامكتملـ التحلمـلال ال بمنمن و  - 87
في المائا  38إل  نتائح تثبل وةوع اســــــــــــتغالل وانتهاك جنســــــــــــممن  منها دلانســــــــــــبا ما  بلغلالداصــــــــــــا   

  .21الةكل  (انظر
 

 21الةكل   
 2018-2015الفةرة  ،نةائج الة اياا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نتائح  إل  في المائا   د لا فمها 85ةضـــــاما ( 107ةضـــــما من أصـــــل  91ف رضـــــل علوبال في  و  - 88
موظ من مدنممن أو أفراد نظامممن. وفي الحاالل   جان وةوع اســـــــــــتغالل وانتهاك جنســـــــــــممن ســـــــــــواء من  تثبل

استلالوا أو انتهل ددمتهم في  إّماةضاما  وكان الجناة  8عةرة المتبلما  لم مكن ةد ب لَّ بعلوبال في  الــــــــــــسل
  .22ةضاما (انظر الةكل  7

__________ 

 .A/74/64و  A/73/71و  A/72/209و  A/71/186و  A/70/253بمانال مجمعا من الوثائل   25( 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

لم م بنلَّ فمها بعد  

 لعدم ك اما األدلا(إذالل من دون اتداذ إجراءال 

إنهاء الددما ةبل العلوبال/استلالا

إنهاء الددما دون دفع تعومض إنهاء الددما

فصل

54

(19%)

107

(38%)

122

(43%)

لم ت ستعرض بعد   مثبتا ذمر مثبتا

https://undocs.org/ar/A/70/253
https://undocs.org/ar/A/71/186
https://undocs.org/ar/A/72/209
https://undocs.org/ar/A/73/71
https://undocs.org/ar/A/74/64
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 22الةكل   
 2018-2015الفةرة  ،ة دةالعاوبا  الة  فرضةها ا م  الم  

 

 

 

 

 

 
 
ــائل االمتثال. وممكن االّطالع عل  أحدث البمانال عل  الرابط التالي)  )المصدر  ــال ا دارما ومســــ ــماســــ ــتراتمجمال والســــ إدارة االســــ

https://conduct.unmissions.org/sea-actions. 
 

وتراوحل العلوبال التتدمبما الم روضـــــــا عل  الموظ من في ةـــــــدتها بمن رســـــــالا لوم وبمن ال صـــــــل.  - 89
ــاركــا في عملمــال مدا األفراد النظــامممن  كــانــل العلوبــا ا دارمــا  ف ممــا بــا عــادة إل  الوطن ومنع المةـــــــــــــ
ــتددما (في  األمم ــتلبل مي أعل  علوبا مســــ ــل   77المتحدة في المســــ حالا   في حمن ت رك  84حالا من أصــــ

ــافا إل  ذلك  احت جز مبلغ  ضــــــ ــامما بلوال وأفراد ةــــــــرطا. وا   600 000أمر العلوبال التتدمبما للبلدان المســــــ
للـــا بـــادعـــاءال مثبتـــا بـــارتكـــا  اســــــــــــــتغالل وانتهـــاك جنســــــــــــــممن  دالل دوالر من أجـــل تغطمـــا تكـــالمف متع

 .70/286  وذلك تمةما مع ةرار الجمعما العاما 2019-2016 ال ترة

ــتها بلدان مســـــامما بلوال وأفراد ةـــــرطا عل  األفراد التابعمن لها - 90 تبامنا   وتبامنل العلوبال التي فرضـــ
ــملل  ــممن ولللوانمن الوطنما  وةـــــ ــتغالل واالنتهاك الجنســـــ ــاما االســـــ ــاري عل  ةضـــــ كبمرا  تبعا لنوع اللانون الســـــ

ــاما ال مزال  84من أصــــــــــــل    25علوبال بمدد حبس في حل   من الجناة. وعموما  كان نصــــــــــــف عدد اللضــــــــــ
  .23الةكل  نظر البلدان المسامما بلوال وأفراد ةرطا للبل في علوبال بةتنها (انظر ةمد
 

 23الةكل   
 2018-2015العاوبا  المفروضة من ِقبة الببدان المساهمة باوا  وأفراد ارطة، الفةرة   
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ــ افما   ة تلر مو   مطولامن أ جرمل معهم ملابالل  إل  حد كبمر  أن العملما التتدمبما  واعتبر - 91 إل  الةــ
ظلل دون البل فمها في الملر ل ترة طوملا من الزمن. ولم م حت ظ بالجدول الزمني للعلوبال  ثما ةضـــــــــاماوأن 

 ا دارما  مما حد من ةدرة المنظما عل  ةماس الدورة الكاملا لالستجابا لالدعاءال.

 عل  دل مـاعل  علم بـالعلوبـال التـتدمبمـا الم روضـــــــــــــــا  ولم تكن ذـالبمـا من أ جرمـل معهم ملـابالل - 92
ــا ــر األممن العام تلرمرا ةضـ ــور وجود إفالل من العلا . ومنةـ ــممن  مما أدى إل  تصـ ــتغالل وانتهاك جنسـ ما اسـ

ــا  ــنوما عن ا جراءال التتدمبما  ولكن الممارســـــــــ ــدار تلك التلارمر كتعمممال إعالمما ةد  المتبعاســـــــــ في إصـــــــــ
ضافا إل  ذلك  لم طلل  بمن الموظ من  حملا ت    توة ل  مما صّع  عل  الموظ من إمكانما االطالع علمها. وا 

 الم روضا في ةضاما االستغالل واالنتهاك الجنسممن.استباةما للتعرمف بالعلوبال 
 

من ة ايق  (2016)  2272ة سبببن ،  موما، المةابعة مع الدوة ا  ضببباء، إذ مّكن قرار مجب  ا من   
 مااركة رفيعة المسةون مع الببدان المساهمة باوا 

ـبتن األمـاـنا العـامـا عززل مةــــــــــــــاركتهـا  التي  مـلابالل اأ جرـمل معهـ أـفادل اـلدول األعضــــــــــــــاء التي  - 93
. كما أن معدالل اسـتجابا الدول “مكث ا”فراد ةـرطا مةـاركا اعتبرما أذلبما ممثلي البلدان المسـامما بلوال وأ

 األعضاء للمتابعال التي تلوم بها األمانا العاما زادل زمادة كبمرة.

بلوال  ةوة دفع إضــــافما بةــــتن مســــاءلا البلدان المســــامما  2016(  2272ووّفر ةرار مجلس األمن  - 94
وأفراد ةـــــــرطا ومســـــــؤولمتها فمما متعلل بالتحلمل مع موظ مها ومســـــــاءلتهم. وأنةـــــــئل لجنا اســـــــتعراض دائما  

  وكان مدعمها 2017وصــــــدرل توجمهال م صــــــلا لت عمل اللرار. وعلدل اللجنا اجتماعال منتظما منذ عام 
 في عملها ةاعدة بمانال مدصصا.

مانا العاما مع البلدان المسامما بلوال والتي كانل وحداتها وكان لذلك أثر ملحوظ عل  مةاركا األ - 95
تطرف مداطر كبمرة فمما متعلل باالســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن. واعتمدل مذف البلدان التي كانل تدضـــــــع 
ــل األثر الرادع  ــممن. ووصـ ــتغالل واالنتهاك الجنسـ ــدي لالسـ ــتعراض من ةبل اللجنا عدة تدابمر معمنا للتصـ السـ

   مستوى الجنود  كما اتضح دالل مناةةال مجموعال التركمز.لللرار إل

ــممن   - 96 ــتغالل وانتهاك جنسـ ــبا  تتعلل بحاالل اسـ ومع ذلك  وفي حمن أعمدل وحدتان إل  الوطن ألسـ
ةـبل اتدـاذ اللرار  لم تحـدث أي عملـما إعـادة إل  الوطن بعـد اتدـاذف  عل  الرذم من أن لجـنا االســــــــــــــتعراض 

اســــــــــــتغالل وانتهاك جنســــــــــــممن واســــــــــــعي النطال ”عل  تورط وحدة واحدة في    “لا موثوةاأد”الدائما ةد وجدل  
من   ومي معـاممر ا عـادة إل  الوطن عل  نحو مـا ن ا علمـء في اللرار. وأوصـــــــــــــــل اللجنـا بـإعـادة “وممنهجن

ــء  400 ــانهم  في تموز/مولمـ ــدة إل  أوطـ ــدي من جنود الوحـ ــا ذلـــك. 2018جنـ ــادة ا دارال المعنمـ   وأةّرل ةمـ
أن عملما ا عادة إل  الوطن لم م مضن بها لعوامل ســماســما وتةــغملما  منها األدذ في االعتبار ا جراءال  مدب 

التصــحمحما التي اتدذتها البلدان المســامما بلوال. وأســ ر ت اعل األمانا المكثف عن ةمام البلد باعتماد دطا 
 ل واالنتهاك الجنسممن في السنوال الالحلا.عمل  مما أدى إل  اند اض عدد االدعاءال المتعللا باالستغال

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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باي  المسبباءلة الجنائية  ن الجرائ  الجنسببية، ف  معظمها، دون المسببةون المطبو ، ف    - ا   
 ين ة اق بعض النجبباف فيمببا يةعبق بببا فراد النظبباميين، ولكن ل  ية اق أ  قببدر من  

 النجاف فيما يةعبق بالمدنيين والخبراء الاائمين بمهما 

ــاءلا الجنائما عن االدعاءال الموثوةا  - 97 ــبمل تحلمل المســــ ــما ثالث  في ســــ ب ذلل مســــــاع  بطرل رئمســــ
بوةوع اســــــتغالل وانتهاك جنســــــممن. وكان للبلدان المســــــامما بلوال والما ةضــــــائما حصــــــرما عل  الجرائم التي 

إل  الدول األعضـــــــــاء بحّل ملترفها أفراد الوحدال العســـــــــكرما. وةّدم مكت  الةـــــــــؤون اللانونما إحاالل جنائما 
ــما مع ةرار الجمعما العاما  ــا  62/63موظ من ودبراء ةائممن بمهمال  تمةــ ــاء أمضــ ــرعل الدول األعضــ . وةــ

 في بعض األحمان  في تحلملال في مذف االدعاءال دون أن تحصل مسبلا عل  إحالا من المكت .
 

 النظر بعض النجاف ف  ة ايق المساءلة الجنائية لألفراد النظاميين، ولكن معظ  الاضايا ال ي اة قيدأ  ر    

ةضـما تنطوي  84ةضـما من اللضـاما المثبتا البالغ عددما  22فمما متعلل باألفراد النظامممن  كانل  - 98
واالعتداء الجنســـي . ذمر أن العلوبال عل  ســـلوك إجرامي (مثل االذتصـــا   والنةـــاط الجنســـي مع ةاصـــر  

ةضــما  وتراوحل بمن تد مض الرتبا والحبس لمدة دمس ســنوال. وال تزال  12الجنائما ت اوتلت ف رضــل في  
 .  26( ةضاما أدرى معللا منذ انتهاء التحلملال لمدة سنتمن في المتوسط 10
 

 راض اإل الة الجنائيةل  ة َ ْة الاضايا باكة منهج  إلى مكة  الاؤون الاانونية  غ  

مج  إحالا حاالل االعتداء الجنسي المثبتا التي تمس موظ من مدنممن إل  مكت  الةؤون اللانونما  - 99
ةضــما من مذف اللضــاما لم توّجهها  17ةضــاما من أصــل   6ابتغاء اتداذ مزمد من ا جراءال بةــتنها. ذمر أن 

 ومسائل االمتثال إل  المكت  ل حالا.إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما 
 

موظفين وخبراء ل  ةسببفر اإل اال  الة  قّدمها مكة  الاببؤون الاانونية  ن أ  قضببية ناج ة إلخضبباص    
 قائمين بمهما  لبمساءلة الجنائية

ــل  20فممــا متعلل بــالموظ من والدبراء اللــائممن بمهمــال  كــانــل  - 100 حــالــا مثبتــا  55حــالــا من أصـــــــــــــ
  تنطوي عل  ســــلوك جنائي محتمل. بمد أن أما منها لم مســــ ر عن علوبال جنائما  ومي في 2015-2018(

موما في المتوســــــــــــــط بدءا من تارمخ فراو األمم  630انتظـار الـبل في العلوبال لدى الدول األعضــــــــــــــاء لمـدة 
 المتحدة من التحلملال.

  أحـــال مكتـــ  2019وبمن عـــام  2007في عـــام  62/63وفممـــا بمن اتدـــاذ ةرار الجمعمـــا العـــامـــا  - 101
ةضــما من ةضــاما االســتغالل واالنتهاك الجنســممن التي تنطوي عل  ســلوك  33الةــؤون اللانونما ما مجموعء  

عاما دولا عضـــــوا من أجل المســـــاءلا الجنائما. وكان معظم اللضـــــاما متعلل باألمانا ال 23جنائي محتمل إل  
في المـاـئا   58حـاـلا  أو مـا نســــــــــــــبـتء  19في المـاـئا   وكـاـنل بحل موظ من ( 79حـاـلا  أو مـا نســــــــــــــبـتء  26(
 . وتابع المكت  مع الدول األعضـــــــاء المعنما حالا اللضـــــــاما التي تتعلل بموظ من ودبراء 24الةـــــــكل   انظر(

متعللا بمتعاةدمن من متطوعي األمم الحاالل التسع ال  ةائممن بمهمال  ولكن مذف المتابعا لم ت جرن فمما مدا
 .62/63المتحدة وأطراف ثالثا  ألنها دارم نطال اللرار 

 
__________ 

 ترد معلومال م صلا في التلرمر الكامل.  26( 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63


 A/75/820 

 

32/88 21-03717 

 

 24الةكل   
 اإل اال  لبمساءلة الجنائية، ب س  صنف ا فراد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   ولم م ةـرع في محاكمال 25اللضـاما المحالا (انظر الةـكل  لم ت  رض أي علوبال جنائما في مذف  - 102
 جنائما في سوى ةضما واحدة بدأتها الدولا العضو  وم توةع أن تحال اللضما إل  المحاكما.

 
 25الةكل   
  الة الاضايا الم الة من مكة  الاؤون الاانونية لبمساءلة الجنائية  
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 صة ةسعة ار   فيها دوة أ ضاءاسة كمب  أربعة ة اياا  من أ  

  ةـرعل الدول األعضـاء في ما مجموعء 2019وحزمران/مونمء   2016في ال ترة ما بمن تموز/مولمء  - 103
ةضـــــاما جنائما تتعلل باالســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن ضـــــلع فمها موظ ون من األمانا العاما  أســـــ رل  10

 منها دون توجمء أي ت هم.اثنتان منها عن إدانا وحكم  وانتهل ثالث 
 

 أد   دة  وامة إلى انعدا  المساءلة الجنائية  

كانل أســبا  متعددة وراء انعدام المســاءلا الجنائما. وأفادل الدول األعضــاء بعدم وجود والما دارم  - 104
 ول.الحدود ا ةلممما  وبوجود تحدمال تتعلل بتوافر الموارد وتضار  أولومال والتعاون فمما بمن الد

وةد أثمرل مسـتلا وضـع ات اةما دولما تتعلل بالجرائم المرتكبا في عملمال ح ظ السـالم منذ أكثر من  - 105
 .  27( علد من الزمن  وال تزال موضوع مداوالل

 
كان  الجهود جارية ل يادة الةو ية والمسببببببببباءلة  ن االسبببببببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببببببيين من جان  قوا    

 المة دة، ولكن ل  ةة اق،  بى ن و ةا ، المساءلة  ن ال اال  المبّبغ  نهاالةابعة لألم   غير

واظبل م وضـــــــــما حلول ا نســـــــــان عل  المتابعا مع الدول األعضـــــــــاء الســـــــــل فمما مدا حاالل  - 106
حـاـلا. ذمر أـنء  23االنتهـاك الجنســــــــــــــي المبّلغ عنهـا من جـاـن  ةوال ذمر ـتابعـا األمم المتحـدة والـبالغ عـددمـا 

ــوى بلدمن اثنمن  ولم تؤد أي من ا جراءال الوطنما  في أي من الحالتمن  إل   ملدم لم ــتكملا ســ معلومال مســ
فرض أي علوبـال عل  الجنـاة. وفي بعثـا األمم المتحـدة المتكـاملـا المتعـددة األبعـاد لتحلمل االســــــــــــــتلرار في 

ل واالنتهاك الجنســـممن من جمهورما أفرملما الوســـط   أظهر موظ و حلول ا نســـان المكل ون برصـــد االســـتغال
 جان  ةوال ذمر األمم المتحدة  وا بالو عنهما ومتابعتهما  وعما مرم ا بالمستلا.

 
ا ة بر نهج  اوق الضب ايا ف  الةصبد  لالسبةلالة واالنةهاا الجنسبيين ف  غاية ا همية،   - اء  

 ة ةماماوف   ين أ ر  ةاد  ف  بعثة وا دة من بعثا   فظ السال ، فإنه ل  ي فعَّ 

أمما تلدمر نهح حلول الضــــــحاما  الذي متزعمء مكت  المداف عا عن  من أ جرمل معهم ملاباللوةّدر   - 107
حلول الضحاما  وأدى إل  إذكاء الوعي بحلول الضحاما واحتماجاتهم. ووفر منصا  بلاء حلول الضحاما في 

الجنســــممن عل  نطال المنظوما.  صــــدارة جدول األعمال كعنصــــر ةــــامل في التصــــدي لالســــتغالل واالنتهاك
ــتن  ــول إل  معلومال بةـــــــــــ ــورة  وتلممد الوصـــــــــــ ذمر أن ت عمل النهح تتثر بنلا الموارد  واالزدواجما المتصـــــــــــ
 -الضـحاما  واالفتلار إل  الوعي بالنهح. ولم تكن توجمهال معمارما عاما بةـتن النهح المرك ز عل  الضـحاما 

ل بعد  إل  فهم مةـــــــــترك للمصـــــــــطلح.  -دا التحلملال وتحدمدا ما الذي مترت  عل  ذلك فمما م  ولم م توصـــــــــّ
في عملمــــال الســــــــــــــالم م تلرون إل  الوعي  من أ جرمــــل معهم ملــــاباللوكــــان مــــا مزمــــد عل  د مس عــــدد 

 المتبع. بالنهح

جراء مسـح للن هح   - 108 ومع ذلك  ةـ رع في تن مذ مبادرال رئمسـما. وةـملل وضـع بمان لحلول الضـحاما  وا 
بحلول الضـــــــــــــحاما  والددمال المتاحا عل  نطال المنظوما  ونظام تتبع مســـــــــــــاعدة الضـــــــــــــحاما في المتعللا 
 السالم. عملمال

__________ 

 )27  A/60/980. 
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كان  المعبوما  والد   المادمين لبضب ايا غير كافيين، وف  كثير من ال اال ، ل  يكن هناا أ  سبجة   
 لبمسا دة المادمة

ــحاما لعام  - 109 ــاملا لدعم الضـــ ــتراتمجما الةـــ ــحاما من  “االحتماجال ال ردما”عل    2008ركزل االســـ للضـــ
ــما  والرعاما المادما ال ورما ــتراتمجما تمومال  وكان   28( دالل الرعاما الطبما واللانونما والن ســــــــ . ولم تتلل االســــــــ

من ممزانماتها ومن دالل ا حالا إل    “عل  أســــــــــــاس مدصــــــــــــا”الدعم الملدم من البعثال إل  الضــــــــــــحاما 
 المونمسف وصندول األمم المتحدة للسكان.

وأظهرل بمانال ملدما من إدارة االســــتراتمجمال والســــماســــال ا دارما ومســــائل االمتثال  وفي ال ترة  - 110
ــبتء 2018إل   2015من  ــحاما الذمن تلدموا بادعاءال ( 37  أن ما نســــ ل من أـصـــــ  133في المائا من الضــــ

االجتماعما   -   لم متللوا أي مســــــــــاعدة. ومن بمن من متللون الدعم  كانل الددمال الطبما  والن ســــــــــما356
 . ذمر أن البمانال المتاحا لم تكن كافما للتحلل من جودة 26واللانونما  مي األكثر ةـــــــموعا (انظر الةـــــــكل  

مكن معمل بعد  بكامل طاةتء. وذكر الددمال الملدما ومدى مالءمتها ألن نظام تتبع مســـــــــاعدة الضـــــــــحاما لم 
في بعثا منظما األمم المتحدة  من أ جرمل معهم ملاباللأعضـــاء في ةـــبكال الةـــكاوى المجتمعما وضـــحاما م

ــتلرار في جمهورما الكونغو الدمملراطما  وبعثا األمم المتحدة المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل  لتحلمل االســـــــــــ
الوســـــــط   أن الدعم الملدم للضـــــــحاما ذمر كاف  وذمر ةابل للتنبؤ بء  وأنء  االســـــــتلرار في جمهورما أفرملما 

 وفي ةضاما إثبال األبوة  معدوم تلرمبا.
 

 26الةكل   

 2018-2015 دد الخدما  المادمة إلى الض ايا ب س  البعثا ، الفةرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________ 

 .62/214ةرار الجمعما العاما   28( 
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في مامتي أنهم  وبعد ســنوال عدمدة من الصــمل  بدأوا   من أ جرمل معهم ملاباللوذكر الضــحاما م - 111
متللون دعما مادما وم طلعون عل  ما مسـتجد من أمور بةـتن ةضـامامم منذ تعممن المداف عا عن حلول الضـحاما 

. ون ذل البعثا مةـــروعا لدعم 2018في الممدان  وبعد زمارة ةامل بها المداف عا عن حلول الضـــحاما في عام 
دوالر من مواردمـا البرـنامجـما من دالل جهـال ةــــــــــــــرمكـا من ـذة. وةـدم  140 000ـما ةـدرمـا  الضــــــــــــــحـاـما بممزان 
دوالر لكل ضـــــــحما من الضـــــــحاما الدمس والعةـــــــرمن اللواتي لدمهن أوالد ولدوا نتمجا  4 000المةـــــــروع نحو  

ــما  وأماكن ا ةاما  واألنةــــطا   ــوم المدرســ ــممن  وذلك من أجل الوجبال  والرســ ــتغالل وانتهاك جنســ المدرة الســ
للددل. وأجرل البعثا أمضا بةكل ذمر رسمي حوارال مع س ارال بلدان ااباء المزعوممن من أجل المساعدة 

 في حل ةضاما إثبال األبوة. وعموما  كانل  ثار نهح حلول الضحاما جلما في مامتي. 

ألبوة واستحلال ن لا وكانل المسائل اللانونما مي التحدي الرئمسي الذي معول تمسمر دعاوى إثبال ا - 112
  اةترف األممن العام إجراء اســــــــــتعراض لوضــــــــــع ملترف لتنظر فمء 2015األوالد في جممع البعثال. وفي عام 

  ومو اةتراف   29( واســــتحلال ن لا األوالدالجمعما العاما من أجل تعزمز اســــتجابا المنظما لدعاوى إثبال األبوة 
 لم من ذ بعد .

ــط    - 113 ــتلرار في جمهورما أفرملما الوسـ وفي بعثا األمم المتحدة المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل االسـ
وبعثا منظما األمم المتحدة لتحلمل االســـــــتلرار في جمهورما الكونغو الدمملراطما  ن ســـــــبل التحســـــــمنال  عل  

ل  المةــــارمع الممولا من ال صــــندول االســــتئماني لدعم ضــــحاما التوالي  إل  الةــــبكال المجتمعما للةــــكاوى وا 
ــاس  ددل مدفوعال عل  أســــ ــ  ــارل األدلا إل  أنء ســــ ــممن. وفي كلتا البعثتمن  أةــــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ االســــ

ا   لتغطم A/70/729من الوثملا  77مدصــــا للضــــحاما من المصــــروفال النثرما للبعثال  تمةــــما مع ال لرة  
مصــــروفال الطوارت. بمد أن عمل المدافعمن والمدافعال عن حلول الضــــحاما في الممدان واجء تحدمال كبمرة 
في جممع البعـثال  حـمث إنهم رفعوا ســــــــــــــلف التوةعـال ـلدى الضــــــــــــــحـاـما  من دون أن مكون ـلدمهم أي ممزانـما 

 تةغملما تدعمهم.
 

االسبببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببيين،   ة سبببببن  الابببببفافية ف   مة الصبببببندوق االسبببببةئمان  لد   ضببببب ايا  
ة ثيره بار ا، بابببببببببكة رئيسببببببببب ، ف  بعثة منظمة ا م  المة دة لة ايق االسبببببببببةارار ف  جمهورية  وكان

 الديماراطية الكونلو

ملمون   2,5  كان مجموع إمرادال الصــــندول االســــتئماني أكثر من 2019في كانون األول/دمســــمبر  - 114
دوالر من مدفوعال محتجزة لتغطما  600  000دولا عضـــــــــــوا  و  19ا من دوالر  بما في ذلك تبرعال ملدم

تكالمف متعللا بادعاءال مثبتا بارتكا  اســـــتغالل وانتهاك جنســـــممن. وســـــاعدل اجتماعال معلودة مع الدول 
ــمن ال هم لدى الجهال المعنما  ــل بء من مواد توعوما عل  تحســــ ــنوي وما متصــــ ــر التلرمر الســــ ــاء ونةــــ األعضــــ

 لصندول االستئماني.متعلل با فمما

  لم م حّول المبلغ المحتجز إل  الصــــــندول االســــــتئماني  ولم مكن  2020ذمر أنء  ولغاما أمار/مامو  - 115
واضـحا كمف ة مدل المبالغ المحتجزة في إطار كل بعثا من البعثال. وأةـارل إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال 

 جهود فمما متعلل بتسوما المدفوعال المحتجزة وتحوملها.ا دارما ومسائل االمتثال إل  أنء تبذل حالما 

__________ 

 )29  A/69/779 72  ال لرة. 
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ــندول  - 116 ــتئماني ال مزال في مرحلا مبكرة. وكان لدى الصـــ ــندول االســـ ــطا الصـــ وعموما  كان تن مذ أنةـــ
ــطا  9منها منجزة و  3مةــــروعا ملررا (  12االســــتئماني  ةمد التن مذ  تركز عل  التوعما والدعم من دالل أنةــ

عال محلما ضــــــــــــــعم ا في جمهورما أفرملما الوســــــــــــــط   وجمهورما الكونغو الدمملراطما  مدرة للددل في مجتم
 ولمبرما. ولم مركز أي منها عل  تلدمم دعم مباةر لضحاما االستغالل واالنتهاك الجنسممن.

إن التحدمال التي تواجهها جهود المنظما لمســـــــاعدة الضـــــــحاما وفي تحلمل نتائح ملموســـــــا في مذا  - 117
المجال مي مصدر للللل. وكان م  ترض أن ملوم الصندول االستئماني جزئما بسد الثغرال التموملما المتطاولا 
فمما متعلل بمســاعدة الضــحاما. بمد أن موارد الصــندول االســتئماني اســت ددمل ألنةــطا اســتنهاض المجتمعال 

 تلبما.المحلما  في حمن ظلل احتماجال الضحاما ال ردما  إل  حد كبمر  دون 
  

 االسةنةاجا   - خامسا  

أحرزل المنظما تلدما ملحوظا في مكافحا االستغالل واالنتهاك الجنسممن  وفي الجمع بمن مدتلف  - 118
أجزاء المنظوما في مذا الجهد. وكانل التدابمر المتدذة للمنع والتصـــدي بالغا األممما وةـــدمدة ال عالما. وظل 

صـــــــــدارة األولومال في البعثال التي تةـــــــــتد فمها المداطر  وكان ةمام االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــمان في  
المنظما ب رض علوبال إدارما في حاالل ادعاءال مثبتا بارتكا  اســــتغالل وانتهاك جنســــممن دلمال واضــــحا 
عل  ســــماســــا األممن العام لعدم التســــامح إطالةا إزاء تلك الحاالل. ذمر أن تدابمر المنع وا بالو بحاجا إل  

 .زمز في السماةال ذمر المتعللا بح ظ السالمتع

وال مزال دعم الضـــــــــــــحاما مجاال بالغ األممما أ حرز فمء بعض التلدم  ولكن فعالما الدعم المباةـــــــــــــر   - 119
 ال علي للضحاما ال تزال محدودة. فال بد من اتداذ إجراءال أةوى لتعزمز نهح الضحاما أواًل.

تلــدم كبمر  ال مزال متعمن معــالجــا مســـــــــــــــائــل متلــادمــا ومنهجمــا   وعمومــا  فعل  الرذم من إحراز  - 120
ســــــــــــــمتطلــــ  أعل  مســــــــــــــتوًى من االمتمــــام والتعــــاون المســــــــــــــتمرمن من العــــدمــــد من الجهــــال المعنمــــا  ممــــا

 المصلحا. صاحبا
 

 الةوصيا   - سادسا  

البالغ  ددها قدم  اببببببعبة الةفةيش والةايي  بمكة  خدما  الرقابة الداخبية الةوصببببببيا  المهمة   - 121
 :  30( ةوصية، ه  16ةوصية الواردة أدناه، ق ِبب  منها  17
 

 1الةوصية   

أن ةاو  إدارة االسبببةراةيجيا  والسبببياسبببا  اإلدارية ومسبببائة االمةثاة بةع ي  رصبببد إكماة الةدري   - 122
العامة، بسببببة المةعبق باالسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين  بى نطاق ا مانة     بى اببببكة اإلنةرن اإلل ام   

 منها المةابعة الدورية والموجهة، ونار لو ا  المةابعة ذا  الصبة.
 

__________ 

 ل ذال الصلا في التلرمر الكامل عل  الموةع الةبكي لمكت  ددمال الرةابا الدادلما.ممكن االطالع عل  مؤةرال التن مذ وال لرا  30( 



A/75/820  

 

21-03717 37/88 

 

 2الةوصية   

أن ةاو  إدارة االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة االمةثاة، بالةاباور مع مكة  المنسباة  - 123
الدخوة ف   القة الخاصبببة، بةوضبببيو الفرق بين االسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين وانةهاا سبببياسبببة  د  

  ميمة المطباة  بى ا فراد النظاميين.
 

 3الةوصية   

أن ةاو  كيانا  ا مانة العامة غير العامبة ف  مجاة  فظ السببببال ، وال سببببيما الكيانا  الة  لها  - 124
دارة  مبيا  ميدانية، بإجراء ةايي  لبمخاطر المةعباة باالسبببببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببببيين وفاا لع ّدة أدوا  إ

المخاطر المةعباة باالسببةلالة واالنةهاا الجنسببيين الصببادرة  ن إدارة االسببةراةيجيا  والسببياسببا  اإلدارية 
 (.23)الفارة  A/71/818ومسائة االمةثاة، وذلا  بى الن و المنصوص  بيه ف  الوثياة 

 
 4الةوصية   

ةاو  كيبانبا  ا مبانبة العبامبة غير العبامببة ف  مجباة  فظ السبببببببببال  بةع ي  ةبدابير منع أ مباة أن  - 125
االسبةلالة واالنةهاا الجنسبيين، بسببة منها ةوجيه رسبائة دورية إلى الموظفين، و رض مواد ةبر  موضبوص 

دراق معايير السبببوا ف  مجاة االسببةلالة واالنةهاا ال جنسببيين، وغليا  االسببةلالة واالنةهاا الجنسببيين، وار
 .اإلبالو  بى المواقع الابكية

 
 5الةوصية   

أن ينظر المكةب  الةنفيبذ  لألمين العبا  ف  إجراء اسبببببببببةعراض لمهبا  وهيكبة وارةبباطبا  مكةب   - 126
المنسببببباة الخاصبببببة ومكة  المداِفعة  ن  اوق الضببببب ايا، وأن يارر باببببب ن اسبببببةمرار ال اجة إلى وجود 

 منفصبين. مكةبين

 
 6 الةوصية  

أن ياو  مكة  المنسبببببباة الخاصببببببة ومكة  المداِفعة  ن  اوق الضبببببب ايا، بالةنسببببببيق مع إدارة  - 127
االسبببةراةيجيا  والسبببياسبببا  اإلدارية ومسبببائة االمةثاة، بإجراء ةايي  لبسبببياسبببا  والمبادرا  ابةلاء ة ديد 

 ين الةواريخ المةوقعة إلنجا ها.أولويا  المبادرا  الة  قد   العهد بها، وةبسيط ةبا المبادرا ، وةعي

 
 7الةوصية   

أن ةاو  إدارة االسببةراةيجيا  والسببياسببا  اإلدارية ومسببائة االمةثاة بةو يد الةوجيها  الةاببليبية  - 128
المبعثرة ف  دليٍة ي دد العمبيا  وا دوار والمسببببببببؤوليا  الرئيسببببببببية ف  مجاة منع االسببببببببةلالة واالنةهاا 

داخة ا مانة العامة، وهو ما يمكن الايا  به ف  إطار الدلية المةعبق باالسبةلالة لهما الجنسبيين والةصبد   
واالنةهاا الجنسببببيين المعموة به ف  مكة  المنسبببباة الخاصببببة  بى نطاق المنظومة، والذ  يجر  إ داده 

 ، أو اسةكماة ذلا الدلية بةوجيها  إضافية لكيانا  ا مانة العامة،  ند االقةضاء.2016منذ  ا  

 

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 8الةوصية   

أن ياو  مكة  المنسبببببباة الخاصببببببة، بالةابببببباور مع الفريق العامة  بى نطاق المنظومة المعن   - 129
باالسبببببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببببيين، ومع ا خذ بعين اال ةبار الدرو  المسبببببببةااة من الةطبيق الةجريب ، 

دخاة الةعديال  الال مة  بيها، لضببببببمان أن ة سببببببةخد   بإ ادة النظر ف  اسببببببةمارة اإلبالو  ن ال وادث، وار
 بى نطاق منظومة لةبا  البيانا  واإلبالو  نها باببب ن االسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين  كاسبببةمارة مو دة  

 ا م  المة دة،  بى الن و الذ  ةوخاه ا مين العا .

 
 9الةوصية   

 بى نطاق المنظومة، أن يسببببببببعى مكة  المنسبببببببباة   ST/SGB/2003/13نظرا  همية الوثياة   - 130
الخاصبة باالابةراا مع إدارة االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة االمةثاة إلى الةوصبة إلى ةوافق ف  
اآلراء مع الجها  صبببا بة المصبببب ة باببب ن ةوضبببيو أ كامها الة  ةد و بابببدة إلى ةجن  إقامة العالقا  

لى ة ديث المة دة والمسةفيدين من المسا دة، و الجنسية بين موظف  ا م    النارة وفاا لذلا.ار

 
 10الةوصية   

أن ياو  مكة  المنسباة الخاصبة، بالةاباور مع إدارة االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة  - 131
ة واالنةهاا باالسبةلالاالمةثاة ومكة  الابؤون الاانونية، بوضبع غلية لالبالو العا   ن االد اءا  المةعباة  

موظف  ا مانة العامة ف  سبياقا  غير سبياقا  السبال  والعمة اإلنسبان ، غير المدرجة ف  الجنسبيين ضبد  
 ةاارير ا مين العا  با ن الةدابير الخاصة.

 
 11الةوصية   

 أن ةاو  إدارة االسببةراةيجيا  والسببياسببا  اإلدارية ومسببائة االمةثاة، بالةعاون مع مكة  المنسبباة - 132
دارة الابؤون السبياسبية وبناء السبال ، بما يب ت )أ( ةذكير البعثا  بابرط  دارة  مبيا  السبال ، وار الخاصبة وار
لى مكة  خدما   اإلبالو  ن االد اءا  المةعباة باالسبببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببيين وار الةها إلى المار، وار

لى الببدان المسبببببببباهمة باوا ،  بى ن و ما هو   منصببببببببوص  بيه  ) ( أن ي طب  إلى الرقابة الداخبية، وار
رؤسبببباء جميع كيانا  ا مانة العامة المصببببادقة ف  الرسببببالة اإلدارية السببببنوية  بى أن جميع االد اءا  
المةعباة باالسبةلالة واالنةهاا الجنسبيين قد أ ببغ  نها بابكة دقيق وكامة،  بى الن و الذ  اقةر ه ا مين 

. وينبل  أيضبببا إدراق هذا الابببرط بوضبببوف ف  الدلية المذكور A/71/818من الوثياة    50العا  ف  الفارة  
 .7ف  الةوصية 

 
 12الةوصية   

أن ة ةفظ إدارة االسبببةراةيجيا  والسبببياسبببا  اإلدارية ومسبببائة االمةثاة والبعثا  بالجداوة ال منية  - 133
ب   اال  االسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين، وذلا بإدراق  اوة البيانا  لبج اءا  اإلدارية المفروضبببة بسببب 

ةدابير  ذا  الصبببة من أجة ةسببجية ةواريخ هذه الج اءا  ف  نظا  ةةبع  اال  سببوء السبببوا بهدف رصببد
 .اإلنفاذ وة سين فعاليةها

 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ar/A/71/818
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 13الةوصية   

دارة    أن ياو  - 134 االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة االمةثاة، كة من إدارة  مبيا  السبال  وار
ف  إطار ةعامبهما مع الدوة ا  ضببباء سبببعيا إلى ة ايق المسببباءلة  ن االسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين، 

نة االسببببةعراض الدائمة ف  ةدابير ، بكفالة أن ةنظر لج(2016) 2272يةمااببببى مع قرار مجب  ا من   بما
اإل ادة إلى الوطن أو غيرها من الةدابير،  س  االقةضاء، اسةنادا إلى اسةعراضا  اامبة وموضو ية مع 

مع المعايير المسبةخدمة ف  ا مثبة السباباة  ن اإل ادة إلى الوطن أيضبا   بى اةسباق هذه الةدابير  ال فاظ  
 ن.بسب  ارةكا  اسةلالة وانةهاا جنسيي

 
 14الةوصية   

بإ الة جميع نةائج   بانةظا   أن ةاو  إدارة االسبببةراةيجيا  والسبببياسبببا  اإلدارية ومسبببائة االمةثاة - 135
الة ايق الة  ةكاببف  ن ارةكا  سبببوا جنائ  ينطو   بى اسببةلالة وانةهاا جنسببيين من جان  موظفين 

   اإل الة.أو خبراء قائمين بمهما ، إلى مكة  الاؤون الاانونية لبنظر ف

 
 15الةوصية   

أن ةعط  إدارة االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة االمةثاة، بالةعاون مع مكة  المداِفعة  - 136
، ا ولويَة لد   فرادن ضببب ايا االسبببةلالة واالنةهاا الجنسبببيين، بسببببة منها والبعثا  ن  اوق الضببب ايا  

 الد   ونوص الد   المادَّ . إليه  الض ايا الذين يادَّ  الصندوق االسةئمان ، مع اإلبالو بوضوف بعدد

 
 16الةوصية   

أن ةاو  إدارة االسبببةراةيجيا  والسبببياسبببا  اإلدارية ومسبببائة االمةثاة باإلبالو باببب ن  الة المببغ  - 137
ببباد بباءا  مثبةببة بببارةكببا  اسبببببببببةلالة وانةهبباا  لةلطيببة ةكبباليف مةعباببةدوالر  600 000الماةطع وقببدره 

جنسببيين، ةماببيا جنسببيين، وبة وية المببغ إلى الصببندوق االسببةئمان  لد   ضبب ايا االسببةلالة واالنةهاا ال
 .70/286مع قرار الجمعية العامة 

 
 17الةوصية   

أن ياو  مكة  المداِفعة  ن  اوق الضببببب ايا، بالةعاون مع إدارة االسبببببةراةيجيا  والسبببببياسبببببا   - 138
دارة  مبيا  السبال  والبعثا ، بو  ضبع إجراءا  لةجهي  د اون إثبا  ا بوة، من اإلدارية ومسبائة االمةثاة وار

ةاديمها و ةى الب  فيها، بما ف  ذلا إجراءا  االةصبببببببباة بالضبببببببب ايا والمةابعة،  بى الن و المةوخى ف  
 .A/69/779الوثياة 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/69/779
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 * المرفق ا وة 
 الةارير الةعبياا  الواردة من الكيانا   بى ماروص   

 
الةعبيابا  الواردة من وكيببة ا مين العبا  إلدارة االسبببببببببةراةيجيبا  والسبببببببببيباسبببببببببا  اإلداريبة    

 االمةثاة ومسائة
  التي تحمل مةــــــــروع تلرمر مكت  ددمال 2021 ذار/مارس  2ةــــــــكرًا لكم عل  مذكرتكم المؤردا   

االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن التي مرتكبها  الرةابا الدادلما عن تلممم الجهود المبذولا من أجل منع أعمال 
ــحاما  والذي مغطي  ــدي لها ومؤازرة الضــــــــ موظ و األمانا العاما لألمم المتحدة واألفراد المرتبطون بها والتصــــــــ

  وســــمحال إل  الجمعما العاما للنظر فمء  والتلرمر الكامل المصــــاح  لء الذي ســــمنةــــر 2018-2016ال ترة 
 . عل  الموةع الةبكي للمكت 

ما أتمح لها من عن امتنانها ل وتعر  إدارة االســـــــتراتمجمال والســـــــماســـــــال ا دارما ومســـــــائل االمتثال 
  ونحن بصــــدد ددول ةدما المضــــي  ســــبلللت كمر في التلدم المحرز  وأثر اســــتراتمجما األممن العام  و   فرصــــا

   التي تســــــتند إل  ســــــنوال A/71/818(  “النهح الجدمد”الســــــنا الدامســــــا من تن مذ اســــــتراتمجما األممن العام 
 .سابلا من الجهود االستراتمجما والتن مذما  وال سمما في سمال ح ظ السالم

ني أطـل  إتاحا مذف المـذكرة ومرفـلاتهـا  للجمعـما العـاما ونةــــــــــــــرما بالترادف مع التلرمر الكـامل     31( وا 
ر معلومال ســماةما ماما عن الســنوال الثالث التي تواصــلل فمها جهود األممن العام ألنها ســتســاعد عل  توفم 

ومرج  مالحظا أنء تمل اســــــتةــــــارة مكت  المنســــــلا    أي نهاما ال ترة المةــــــمولا بهذا التلممم.2018منذ عام 
لمدافعا عن الداصــــا المعنما بتحســــمن اســــتجابا األمم المتحدة إزاء االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  ومكت  ا

دارة الةــؤون الســماســما وبناء الســالم  وجممعهم ملر التعلملال عل   دارة عملمال الســالم  وا  حلول الضــحاما  وا 
 .  32( التوصمال الواردة في مذا التلرمر

  

__________ 

معرض مكت  ددمال الرةابا الدادلما في مذا المرفل النا الكامل للتعلملال الواردة من الكمانال. وةد تم إرساء مذف الممارسا تمةما  * 
   بناء عل  توصما اللجنا االستةارما المستللا للمراجعا.64/263مع ةرار الجمعما العاما 

ملدم المرفل ألف معلومال مسـتكملا ومنظورا أوسـع نطاةًا بةـتن التلدم المحرز حت  اان في الجهود التي مبذلها األممن العام لللضـاء   31( 
ي تلودما إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال بالتعاون مع عل  االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن في المجاالل الت

الةـــــركاء. ومتضـــــمن المرفل باء تعلملال ةدمتها الكمانال المســـــؤولا بةـــــتن التوصـــــمال الواردة في مذا التلرمر. ومتضـــــمن المرفل جمم 
 ل عل  التلرمر الكامل.تعلملال من إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثا

 انظر المرفل باء.  32( 

https://undocs.org/ar/A/71/818
https://undocs.org/ar/A/RES/64/263
https://undocs.org/ar/A/RES/64/263
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 المرفق ألف  

الجهود المبذولة الةاد  الذ  أ ر ةه إدارة االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة االمةثاة ف  ةايي     
من أجة منع أ ماة االسبببببةلالة واالنةهاا الجنسبببببيين الة  يرةكبها موظفو ا مانة العامة لألم  المة دة 

 وا فراد المرةبطون بها والةصد  لها ومؤا رة الض ايا

 تعزمز المساءلا  

الســــــنوما    لم مكن ملدم دطط العمل2016ثما تلدم كبمر ةد أحرز في تعزمز المســــــاءلا) فلبل عام  
د ال هم الذي م ادف أن 2020إال رؤســاء بعثال الســالم. ونتمجا لتن مذ ا صــالف ا داري  في عام    الذي جســّ

االســتغالل واالنتهاك الجنســممن مةــكالن ةــاذال عل  نطال المنظوما  مؤثر عل  ركائز منظمتنا المتمثلا في 
من كمانال عل  نطال منظوما األمم المتحدة. دطط عمل    207العمل ا نســـــــــاني والتنمما والســـــــــالم  ة د مل  

ــع  دعمل   ــائل االمتثال وكجزء من مذا التوســـ ــال ا دارما ومســـ ــماســـ ــتراتمجمال والســـ كمانال األمانا إدارة االســـ
ــاملا   2020العاما  بما في ذلك عملمال الســـالم  في إعداد دطط عمل لعام  ــتجابال ةـ ــع اسـ عن طرمل وضـ

لعاما بوصــــ ها مؤةــــرال أســــاســــما ل جراءال المتدذة بةــــتن ســــماســــا عدم تنطبل عل  جممع كمانال األمانا ا
 التسامح مطللًا.

وتةمر دطط العمل إل  أن جممع الكمانال لدمها سماسا بةتن حظر االستغالل واالنتهاك الجنسممن   
برم ودطط عمل ذال صـلا لتن مذ مذف السـماسـات وأنها أةرل من دالل رسـالا إدارما  أو عن طرمل االت ال الم

معها  بتن جممع االدعاءال ةد تم ا بالو عنها ومعالجتهات وتةـــــــــمر كذلك إل  وجود  لمال لتلدمم الةـــــــــكاوى 
 وا بالو وتدرم  إلزامي ل ائدة جممع الموظ من عل  منع االستغالل واالنتهاك الجنسممن.

ثال االت اةال   اســـتعرضـــل إدارة االســـتراتمجمال والســـماســـال ا دارما ومســـائل االمت 2020وفي عام  
المبرما بمن رؤســـــــاء الكمانال  بمن فمهم الممثلون الداصـــــــون لألممن العام  لتعزمز نهجها إزاء الدور اللمادي 

زمادة االتســــال في العملما ا دارما وفي   ‘1’االســــتراتمجي في مجال الســــلوك واالنضــــباط. وةد أدى ذلك إل ) 
ــكل وثملا االت ال عل  نطال األمانا العا تعزمز  ‘2’ما  بما في ذلك توحمد ملاممس األداء ا داريت محتوى/ةـ

ــاءلا اللمادة  من دالل تحدمد توةعال مرّكزة بةــــتن األداءت  تحســــمن التصــــورال  ‘3’فهم جممع الموظ من لمســ
 اللائما بةتن فعالما نظام إدارة األداء في المنظما.

ــائل االم  ــال ا دارما ومسـ ــماسـ ــتراتمجمال والسـ ــاءلا عن  تثالوتعمل إدارة االسـ ــًا عل  إدمام المسـ أمضـ
 السلوك واالنضباط  بما في ذلك الحماما من االستغالل واالنتهاك الجنسممن  في إطار الك اءال الجدمد.

 
ــممن    ــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــــ ــجمل ادعاءال االســـــــــــ تعزمز المبادرال  بما في ذلك المبادرال المتعللا بتســـــــــــ

 عنها وا بالو

ربع الماضــما  تم اســتحداث و/أو تعزمز تدابمر ل حا الموظ من المحتملمن   عل  مدى الســنوال األ 
وتعزمز  لمال تلدمم الةـكاوى  وزمادة أدوال تسـجمل االدعاءال  وتعزمز الةـ افما في ا بالو عن االدعاءال. 

تابع  دارة وتةـــمل مذف االمال واألدوال نظام تتبع إدارة اللضـــاما  الذي مســـتند إل  نظام تتبع ســـوء الســـلوك ال
والذي موفر لألمانا العاما مسـتودعًا واحدا لسـجالل سـوء  االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال

الســـلوك والســـجالل التتدمبما  وعملمال موحدة ل بالو عن حاالل االســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن وذمر ذلك 
األمانا العامات وأداة التحلل من انعدام الســــــوابل من حاالل ســــــوء الســــــلوك وتســــــجملها وتتبعها عل  مســــــتوى 
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(Clear Check) كمانا من كمانال األمم المتحدة وتهدف إل  منع موظ ي األمم  25  التي مســـــــتددمها اان
ــي أو أولئك  ــممن أو التحر  الجنســــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ ــلوا عل  ادعاءال مثبتا باالســــ المتحدة الذمن ف صــــ

أثناء عملما تحلمل من أن معاد توظم هم في األمم المتحدةت والموةع الةـــــــبكي للســـــــلوك الذمن متركون المنظما 
واالنضــباط التابع  دارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال والذي مةــمل ةاعدة بمانال  نما 

دمثال التي تطرأ عل  باالدعاءال  واســـــتمارة إبالو عل  ا نترنل  وموفر االةـــــتراك في ددما ا ةـــــعار بالتح
 ةاعدة البمانال.

أداة إدارة    أطللل إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل االمتثال2019وفي عام  
مداطر ســــــــوء الســــــــلوك التي توفر عملما منهجما  دارة المداطر المتعللا بجممع أنواع ســــــــوء الســــــــلوك عل  

عملمال الســــــالم. وتســــــتند األداة إل  المنهجما المســــــتددما في الصــــــعمد العالمي لألمانا العاما  بما في ذلك 
 2019. وفي عامني 2018مجموعا األدوال المدصــصــا  دارة مداطر االســتغالل واالنتهاك الجنســممن لعام 

فرا بناء اللدرال لألفرةا وجهال    وفَّرل إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال2020  و
التنسـمل المعنما بالسـلوك واالنضـباط في عملمال السـالم لدعم االسـتددام األكثر فعالما ألدوال إدارة المداطر 
ــمل نماذم وأمثلا  للكمانال اتباع نهح عملي ل هم  ــلوك. وةد أتاحل األدوال  التي تةـــــــــ ــوء الســـــــــ المتعللا بســـــــــ

دوال مع الدول األعضـــــاء الســـــتددامها المداطر التي تواجهها والتد مف من  ثارما. وةد جرى تلاســـــم مذف األ
ــع  وكانل بمثابا دط أســـــــاس  ــتددامها عل  نطال أوســـــ في برامجها التدرمبما الوطنما  وأتمحل للجمهور الســـــ

 لكمانال منظوما األمم المتحدة األدرى التي وضعل أدوال  دارة مداطر االستغالل واالنتهاك الجنسممن.

إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال     أنةـتل2019وفي تةـرمن األول/أكتوبر  
أول ةـــــــــبكا تابعا لةـــــــــعبا اللانون ا داري باألمانا العاما لألمم المتحدة لدعم زمادة المســـــــــاءلا عن الســـــــــلوك 
واالنضــــباط عل  نطال الصــــعمد العالمي لألمانا العاما. ومن دالل مذف المبادرة  التي تســــم  منصــــا ةــــعبا 

ــر ALD Connectداري (اللانون ا  ــائل االمتثال بنةـ ــال ا دارما ومسـ ــماسـ ــتراتمجمال والسـ    تلوم إدارة االسـ
المعارف وبناء الدبرال  وتلدمم المةـــورة في الزمن الحلملي  بطرملا عملما  لمســـاعدة جهال التنســـمل المعنما 

اللضــاما المتعللا باالســتغالل بالســلوك واالنضــباط عل  النجاف في أداء دورما  بما في ذلك دورما في معالجا 
ــبمل المثال  ن ظمل  باالةـــتراك مع المدافعا عن حلول الضـــحاما  دورة إعالمما  ــممن. فعل  سـ واالنتهاك الجنسـ
ل ائدة جممع كمانال األمانا العاما لألمم المتحدة بةــــــتن مســــــاعدة ضــــــحاما االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن  

 واالنضباط بمسؤولماتها والموارد المتاحا لها. لتعرمف جهال التنسمل المعنما بالسلوك

وتلوم جممع عملمال الســـــــــــــالم بتنةـــــــــــــطا توعما لتعرمف المجتمعال المحلما بمداطر االســـــــــــــتغالل  
واالنتهاك الجنسـممن  و لمال ا بالو  باسـتددام المسـرف وا ذاعا والبرامح التل زمونما وحمالل الرسـائل النصـما 

ــائط والحمالل التي متم إطالةها   ــل مع وســـ ــل االجتماعي  فضـــــال عن التواصـــ ــائل التواصـــ ــال وســـ عل  منصـــ
ا عالم المحلما. ومجري عموما التدطمط لجهود االتصــــــــــاالل المكث ا المبذولا في ســــــــــمال عملمال الســــــــــالم 
بــالتعــاون مع كمــانــال منظومــا األمم المتحــدة األدرى في الممــدان بهــدف زمــادة التكــامــل في االســــــــــــــتجــابــال 

 واصل.بالت  المتعللا
 

 تلدمم الدعم لضحاما االستغالل واالنتهاك الجنسممن  

كان البروتوكول الموحد بةـــــــتن تلدمم المســـــــاعدة لضـــــــحاما االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن  الذي  
وضـــــعتء وادتبنرتء في الممدان دائرة الســـــلوك واالنضـــــباط ومنظما األمم المتحدة للط ولا  أداة ماما في تحدمد 
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االســــــــــــــتغالل واالنتهـاك    المـبادت التي ملوم علمهـا دور األمم المتحـدة في تـلدمم المســــــــــــــاعـدة واـلدعم لضــــــــــــــحـاـما
الجنســممنت وفي صــماذا بعض التوجمهال بةــتن أدوار ومســؤولمال الجهال ال اعلا التابعا لألمم المتحدة في 

 الممدان لك الا تلدمم المساعدة ال ورما والمنسلا للضحاما.

الضـحاما  نظامًا لتتبع مسـاعدة وةد وضـعل إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال 
في عملمال السـالم  موفر أداة سـرما لتتبع المسـاعدة والدعم الملدممن لضـحاما االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن   

 . ومجري إعداد مجموعا أنةطا لتدرم  المستددممن.2019زال مستددم منذ عام  وما

دول االسـتئماني لدعم إدارة الصـن  وتواصـل إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال 
عل  توفمر الموارد لددمال ومةــــــارمع   2016ضــــــحاما االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن  الذي عمل منذ عام 

مسـاعدة الضـحاما. وةدم الصـندول االسـتئماني الدعم لمةـارمع في جمهورما أفرملما الوسـط  وجمهورما الكونغو 
ملمون دوالر تلرمـبا    2,5اـلدول األعضــــــــــــــاء تبلغ ةممتهـا اـلدمملراطـما ولمبرـما  واســــــــــــــتـ اد من تبرعـال واردة من 

 وحج  أموااًل عن موظ من ثبل تورطهم في استغالل وانتهاك جنسممن.

وتواصل إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال  بالتعاون مع المدافعا عن حلول  
ال األبوة ون لا األبناء  مع مراعاة أن االعتراف الضـحاما  العمل مع الدول األعضـاء في تمسـمر تسـوما ادعاء

باألبوة وااللتزامال المتعللا بن لا األبناء عادة ما تتم تســــومتها وفلا لللوانمن الوطنما للدولا العضــــو التي محمل 
األ  و/أو األم جنســــــــــــــمتهـا  من دالل إجراءال المحـاكم أو االت ـاةـال المبرمـا بمن الواـلدمن. ومرد تحـدـمد دور 

ــاعدة ودعم األ ــاملا لمســ ــتراتمجما األمم المتحدة الةــ ــؤولما األ  في اســ ــمر ودعم إعمال مســ مم المتحدة في تمســ
   المرفل .A/RES/62/214ضحاما االستغالل واالنتهاك الجنسممن (

 
 التواصل مع الدول األعضاء  

ــعمدمن الثنائي  موجد فهم متزامد لما مكتـســــــــــ   ــمل الجماعمان  بما في ذلك عل  الصـــــــــ مء العمل والتنســـــــــ
ــاء  والمتعـدد األطراف  وتـبادل الدبرال والتعلم  من أممـما ـبالغـا إذا أراد المجتمع اـلدولي أن منجح في اللضــــــــــــ
عل  االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن. والدول األعضــــــاء جهال ةــــــرمكا ال ذن  عنها في مذا الصــــــدد  وةد 

ــل والدعوة. وحت  اان  وّةعل عززل ج ــعمدي التواصـ ــاء عل  االت ال   103هودما عل  صـ من الدول األعضـ
  ومو محدد التزامال األمم المتحدة والدول األعضاء الموة عا بما متجاوز 2017الطوعي  الذي أ طلل في عام 

واالنتهاك الجنســــــممن  وتحلمل  التزاماتها اللانونما اللائما  ومبرمن عل  وجود إرادة ســــــماســــــما لمنع االســــــتغالل
 المساءلا  وتلدمم الدعم للضحاما.

وتواصــل إدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال  في ســمال جهودما الرامما إل   
الحماما من االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن  التعاون بانتظام مع المنظمال ا ةلممما  بما فمها منظما حلف 

ألطلســـي والدائرة األوروبما للةـــؤون الدارجما التابعا لالتحاد األوروبي  وتلمم ةـــراكا ماما مع االتحاد ةـــمال ا
 األفرملي بةتن تن مذ إطارف لالمتثال فمما متعلل بالسلوك واالنضباط.

 لما ماما لدعم جهود األممن العام في مجال المســــــــــــاءلا   2016(  2272وكان ةرار مجلس األمن  
ــامم بلوال وأفراد ةـــرطا في عملمال  ــاء التي تسـ ــممن من جان  الدول األعضـ ــتغالل واالنتهاك الجنسـ عن االسـ

   2016(  2272الســـــــــالم. ومنذ إصـــــــــدار اللرار  أنةـــــــــئل لجنا اســـــــــتعراض دائما لتن مذ ةرار مجلس األمن 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/214
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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ــ ها  لما لتن مذ اللرار. وتعمل  ــا  وتعمل بوصــ مدعوما بمبادت توجمهما داعما للتن مذ وةاعدة بمانال مدصــــصــ
 بوص ها أمانا للجنا االستعراض الدائما. إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال
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 المرفق جي   

 *الةعبياا  الواردة من إدارة االسةراةيجيا  والسياسا  اإلدارية ومسائة االمةثاة  

 ال لرة تعلمل إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال
اســتجابا األمانا العاما لالســتغالل واالنتهاك الجنســممن دالل ال ترة مضــع الموجز التلممم في البداما في ســمال النظر في   

ــدادلمــا منظر في التلــدم المحرز دالل فترة زمنمــا 2015-2018 . ورذم أنــء من المعلوم أن مكتــ  دــدمــال الرةــابــا ال
ــارة إ ــنوال عل  الجهود التي بدأناما منذ نهاما تلك ال ترة. وتجدر ا ةـــــ ل  أنء ةد حدثل محددة  فلد مرل اان ثالث ســـــ

تغممرال إضـــــــافما ماما في تن مذ وظم ا الســـــــلوك واالنضـــــــباط في األمانا العاما  منها ما متعلل باالســـــــتغالل واالنتهاك  
ــممن  منذ ا صــــــــالف ا داري الذي أجري في كانون الثاني/منامر  ــاء ةــــــــعبا اللانون ا داري  ودائرة   2019الجنســــــ نةــــــ وا 

السـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال. وفي حمن أن نطال مذا التلممم السـلوك واالنضـباط كجزء من إدارة ا
  فمن المهم للغـاـما أن ـمدرم بعض المعلومـال ا ضــــــــــــــافـما عن الجهود التي ـبذلتهـا األمـاـنا العـامـا 2018منتهي في عـام 

مناك دائمًا نطاةا وفترة زمنما   حت  ملدم تلرمر التلممم صــــــــــــورة أةــــــــــــمل لللارت. ومع أنء من الم هوم أن  2018منذ عام 
محــددمن  جراء التلمممــال  فـإن مـذا المجــال مهم جـدًا للمنظمــا بحمــث مجــدر أن متوفر للــارت التلرمر بعض المعلومـال 

 لملء ال جوة بمن فترة االستعراض الثابتا والجهود التي بذلل منذ ذلك الوةل ومن ثم تعزمز أممما التلرمر وفعالمتء.

 عل  المرفل ألف من مذكرة ا دارة.مرج  االطالع 

 الموجز

مناك ســجل لحاالل مســاعدة ودعم الضــحاما محت ظ بء في نظام تتبع مســاعدة الضــحاما في بعثال ح ظ الســالم  وكان 
. ولم تكن معظم المةارمع في “إكسمل”في صورة تلارمر معدة ببرامجما  محت ظ بء ةبل إنةاء نظام تتبع مساعدة الضحاما

عما المجتمعما. ووفلا للتلارمر الســنوما للصــندول االســتئماني  تغطي المةــارمع نطاةًا متراوف من أنةــطا الدعم مجال التو 
الن سـي إل  األنةـطا المدرة للددل  ومةـارك الضـحاما والمجتمع المحلي في بلورة أفكار المةـارمع  ووضـع نهح التدطمط 

موال المحجوبا ةد حولل إل  الصــندول االســتئماني وأصــبحل واالضــطالع باألنةــطا المتعللا بء. ومالحظ أمضــا أن األ
 متاحات ومج  حذف مذف ا ةارة تودما للدةا.

 7الموجز) ال لرة 

المعلومـال المـلدمـا في مـذف ال لرة فممـا متعلل بعملـمال ح ظ الســــــــــــــالم ذمر واضــــــــــــــحـا  وال ســــــــــــــممـا فممـا متعلل ـبالجـدول 
االدعاءال دالل ال ترة ا جمالما. ومنبغي توضــــــــــمح ما إذا كانل المعروض تحتها  الذي مبمن اند اضــــــــــا مســــــــــتمرا في  

 .2019 و 2018الزمادة المبلغ عنها في مذف ال لرة تلتصر عل  ال ترة بمن عامي 

 10ال لرة 

منطبل إطــار إدارة المدــاطر المتعللــا بــاالســــــــــــــتغالل واالنتهــاك الجنســــــــــــــممن عل  جممع فئــال األفراد المــدنممن واألفراد 
ــباط في عملمال ح ظ الســــــــالم نهح إدارة المداطر المتعللا باالســــــــتغالل  النظامممن. وتســــــــتددم أفرةا الســــــــلوك واالنضــــــ
واالنتهاك الجنســممن لوضــع ســجالل ودطط عمل للمداطر تةــمل عملمال تلممم المداطر  التي تن ذ فمما متعلل بجممع  

 فئال الموظ من.

 27ال لرة 

 

  ال لرال في مذا التلرمر إل  التلرمر الكامل لمكت  ددمال الرةابا الدادلما عن تلممم الجهود المبذولا من أجل تحمل ا ةــــــــــــــارال إل * 
ــدي لها  ــممن التي مرتكبها موظ و األمانا العاما لألمم المتحدة واألفراد المرتبطون بها والتصــــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ منع أعمال االســــ

 .  وسمنةر عل  الموةع الةبكي للمكت 2018-2016ل ترة ومؤازرة الضحاما  والذي مغطي ا
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 ال لرة تعلمل إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال
مم المداطر المتعللا باالســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن التي مضـــــطلع بها في بعثا األمم وتةـــــمر ا حالا إل  عملمال تلم   

المتحدة المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل االســـــــتلرار في جمهورما أفرملما الوســـــــط  وبعثا منظما األمم المتحدة لتحلمل 
ا في لبنان إل  أن األمر ربما لم مكن بهذف الصـورة االسـتلرار في جمهورما الكونغو الدمملراطما وةوة األمم المتحدة المؤةت 

في عملمال الســـــالم األدرى. ولتوضـــــمح ذلك  منبغي أن محدد التلرمر أن مذا مةـــــمر إل  البعثال التي ةـــــملتها الدراســــا 
 االستلصائما كجزء من التلممم.

 28ال لرة 

وجود عالةا حممما  عندما تتعلل بنةــاط جنســي  وةد تم العمل منذ نهاما فترة التلممم عل  توضــمح أن االدعاءال بعدم 
ــمان محتمالن. وتنا الجملا األدمرة من ال لرة  ــتغالل وانتهاك جنســـ مع ذلك  ”عل  أنء  41منبغي أن ت لمَّم عل  أنها اســـ

ــممن المحتملمن   ــتغالل واالنتهاك الجنســـــ ــنمف ادعاءال االســـــ ال مزال مناك دطر متمثل في احتمال ةمام أفراد البعثا بتصـــــ
ل  نحو داطت بتنها انتهاك لســـــــماســـــــا عدم الددول في عالةا حممما وعدم ا بالو عنها عل  أنها حاالل اســـــــتغالل ع

. وال تعترف مذف الجملا بتن المعلومال المتعللا بالتلارمر التي تةـــــــــــــمر إل  عدم الددول في عالةا “وانتهاك جنســـــــــــــممن
 الستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال.حممما متم استعراضها ومعاد تلمممها مت  تللتها إدارة ا

 40ال لرة 

ــركاء المن ذمن والبائعمن العاملمن في عملمال ح ظ  47وتعطي الجملا األول  من نا ال لرة   االنطباع بتن موظ ي الةــــــ
ةكلا تلع دارم نطال السالم لمس لدمهم الترتم  التعاةدي المطلو   ومو ما تةمر بلما الجملا في الواةع إل  أنء ممثل م

 بعثال ح ظ السالم.

 47ال لرة 

جراءال التةغمل الموحدة بةتن تن مذ التعدمالل المتعللا  ال تعترف مذف ال لرة بسماسا المساءلا عن السلوك واالنضباط وا 
 بالسلوك واالنضباط  ومما وثملتان رئمسمتان توفران التوجمء بةتن المسؤولمال والعملمال.

 73ال لرة 

ملا األدمرة مضـــللا ألنها ال تعترف بتن البلدان المســـامما بلوال المةـــمولا بهذف الحاالل كان ســـمطل  منها التحلمل الج
وأنء لما لم مرد رد من البلدان (عل  ا طالل أو في الوةل المناسـ   أجرل البعثال تحلملال األمم المتحدة  عند إحالا 

عالوة عل  ذـلك  ـفإن تحلمـلال وحـدة ”ترد إحـاـلا مرجعـما إل  مـا نصــــــــــــــء) الحـاالل من مكـت  دـدمـال الرـةاـبا اـلدادلـما.  
حالا تتعلل بتفراد من الوحدال العســـــــكرما في أربع بعثال ال تلع ضـــــــمن البروتوكوالل  11االســـــــتدبارال الداصـــــــا في  

محلل في كل الملررة ألن مذف الحاالل تددل عموما في نطال الوالما اللضـــــــــــائما للبلدان المســـــــــــامما بلوال ومتعمن أن 
 [.“منها البلد المسامم بلوال المعني

 102ال لرة 

مـبدو أن البـماـنال المتوفرة في مـاتمن ال لرتمن ذمر صــــــــــــــحمحـا. فعل  ســــــــــــــبـمل المـثال  تةــــــــــــــمر البـماـنال المـلدمـا إل  أن 
ــ  حاالل تتعلل  6التحلملال ســـــــــتكون معللا بمن مكت  ددمال الرةابا الدادلما والبلد المســـــــــامم بلوال فمما متعلل بـــــــــــــــــــــ

زاـلل ةـمد  حـاـلا من جمهورـما الكونغو اـلدمملراطـما مـا 27بجمهورـما الكونغو اـلدمملراطـما  في حمن أن مـناك مـا مجموعـء 
 التحلمل رمثما تس ر التحلملال عن نتائح أو ترد معلومال إضافما عن نتائح التحلملال.

 105 و 104ال لرتان 
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 ال لرة تعلمل إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال
ــتوج      ــائل االمتثالال موجد بروتوكول أو إجراء مسـ ــال ا دارما ومسـ ــماسـ ــتراتمجمال والسـ ــمما من ةبل إدارة االسـ  إحالا رسـ

 ما بغرض المساءلا الجنائما. ةبل أن متمكن مكت  الةؤون اللانونما من اتداذ إجراء بةتن إحالا

ــمء الحال   ــتلا ما  منبغي أن متدذ إجراًء حســـــ  ما ملتضـــ وفلًا للرار وعندما مكون مكت  الةـــــؤون اللانونما عل  علم بمســـ
. وحمثما مدلا تلرمر صـــــادر عن ةـــــعبا التحلملال التابعا لمكت  ددمال الرةابا الدادلما إل  62/63الجمعما العاما  

الرةابا الدادلما   وجود ســــــلوك جنائي محتمل  تتمثل العملما الحالما في أن تلوم ةــــــعبا التحلملال التابعا لمكت  ددمال
بإدرام مكت  الةــــؤون اللانونما كجها متللما. وبهذف الطرملا  مجري تبادل المعلومال بةــــتن المســــاءلا الجنائما المحتملا 
مع مكت  الةـــــؤون اللانونما التداذ إجراء في مذا الصـــــدد. ذمر أنء في حال إجراء تحلمل من جان  ممئا تحلمل تابعا 

ــت  ــائل االمتثالللبعثا  تحمل إدارة االسـ ــال ا دارما ومسـ ــماسـ ــؤون اللانونما ألذراض  راتمجمال والسـ ــتلا إل  مكت  الةـ المسـ
 المساءلا الجنائما حس  ما ملتضمء الحال.

 وفمما متعلل بالحاالل المةار إلمها في التلرمر  مرج  ا حاطا علما بما ملي)

ــتلا بتحد متطوعي األمم المتحدة  ةامل -  0399/15 ــاتء وتبرئتء. وةد وّجهل  تتعلل مذف المســـ ــم ا بملاضـــ الدولا المضـــ
أمضًا انتباف مكت  الةؤون اللانونما إل  مذف المستلا في تةرمن   إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال

 .2019الثاني/نوفمبر 

مكت  الةـــؤون اللانونما إل  مذف وجهل إدارة االســـتراتمجمال والســـماســـال ا دارما ومســـائل االمتثال انتباف  -  0427/15
   ومي ةمد نظرف ال علي.2019المستلا في تةرمن الثاني/نوفمبر 

ــتلا وجود عملمال اســــــتغالل جنســــــي في حمن أثبتل عناصــــــر أدرى ارتكا   -  0475/15 أثبل التحلمل في مذف المســــ
الجنســما عن طرمل البعثا الدائما  ســلوك إجرامي ال عالةا لء باالســتغالل الجنســي. وةد أحملل مذف العناصــر إل  دولا  

 وحوكم الةدا.

مذف المسـتلا تتعلل بموظف تابع لألمم المتحدة. ولم توا ةـعبا التحلملال التابعا لمكت  ددمال الرةابا  -  0514/16
ــلوك الذي أثبتء التحلمل مرة  إل  محاولا التورط في عملما الدادلما ــما إل  المحاكما الجنائما ألن الســـــــــــ  بإحالا اللضـــــــــــ

اســــتغالل جنســــي. وتعرض الموظف  جراءال تتدمبما وأنهمل ددمتء  وكان ممكن أن منطوي ذلك عل  اســــتعراض من 
 جان  مكت  الةؤون اللانونما كما مو الحال في جممع حاالل إنهاء الددما.

ا بإحالا لم موا تلرمر التحلمل الصـــــــــــــادر عن ةـــــــــــــعبا التحلملال التابعا لمكت  ددمال الرةابا الدادلم  -  0272/17
المسـتلا إل  سـلطال دولا  اللضـما للمحاكما الجنائما. وأحالل إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال

 الجنسما وحوكم الةدا.

 2019بهذف المسـتلا في حزمران/مونمء  تم إبالو إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال -  0790/18
ي تلرمر التحلمل الصـــــــــــــادر عن ةـــــــــــــعبا التحلملال التابعا لمكت  ددمال الرةابا الدادلما. وكان االدعاء متعلل بعد تلل

 بموظف في األمم المتحدة داضع  جراء تتدمبي  وتمل استةارة مكت  الةؤون اللانونما كجزء من مذف العملما.

 127ال لرة 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63


 A/75/820 

 

48/88 21-03717 

 

 ال لرة تعلمل إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال
ما في الممدان ال ســـبمل لهم للحصـــول عل  موارد من الصـــندول إل  أن المدافعمن عن حلول الضـــحا 147وتةـــمر ال لرة    

االســتئماني  وتتاف لهم ســبل محدودة عندما متصــدون للدفاع عن ضــحاما من ذوي االحتماجال العاجلا. ومذا موحي بتن  
مد  المســتلا مي عدم إمكانما حصــول المدافعمن عن حلول الضــحاما في الممدان عل  أموال من الصــندول االســتئماني  ب 

 أن الغرض من الصندول مو دعم المةارمع وال ملدم مدفوعال مباةرة للضحاما.

 143ال لرة 

  محتوي اان عل  مبلغ ملل ةلمال 2021 ذار/مارس  1تجدر ا ةــارة إل  أن الصــندول االســتئماني أصــبح  اعتبارا من 
ادعاءال تتعلل باسـتغالل وانتهاك جنسـممن.  دوالر نتمجا لتحومل أموال ملتطعا في أعلا  ثبول صـحا   600  000عن 

 وال مزال مذا العمل جارما.

 145ال لرة 

تجدر ا ةــــــارة إل  أن أعضــــــاء فرمل الســــــلوك واالنضــــــباط التابع لبعثا األمم المتحدة المتكاملا المتعددة األبعاد لتحلمل 
ضــــحاما االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن بلجنا االســــتلرار في جمهورما أفرملما الوســــط  كان لهم دور فعال في توصــــمل 

ا نلـاذ اـلدولـما  حـمث ـةالوا إنهم معملون مع لجـنا ا نلـاذ اـلدولـما في مجـال الدـدمـال المتنلـلا وأنةــــــــــــــطـا التوعـما. وـةدمـل 
ــتئماني لعام  62لجنا ا نلاذ الدولما دعما مباةــــــرا إل   . وبدأ المةــــــروع في 2019ضــــــحما وفلا لتلرمر الصــــــندول االســــ

. وفمما متعلل بتن مذ المةـــروع في لمبرما   2019وتم االنتهاء منء في تةـــرمن الثاني/نوفمبر   2018رمن الثاني/نوفمبر تةـــ 
مرتبط تحسمن محو أمما الضحاما ارتباطا وثملًا بتنمما ةدراتهم عل  تحسمن أحوالهم المعمةما  بما في ذلك تحسمن فرا 

 العمل.

 6الجدول 

ــتئماني أنها تلدم الدعم لكل ضـــحما 6والجدول  147ال لرة  وكما لوحظ في التعلمل عل  ــارمع الصـــندول االسـ   أثبتل مةـ
ــممن ــتغالل واالنتهاك الجنســ ــحاما االســ ــلا  .من ضــ ــارمع كانل ذال صــ ــمغا مذف ال لرة كي تلر بتن المةــ ومنبغي تعدمل صــ

ل بعض التحدمال في جمهورما مباةـــــرة باالحتماجال ال ردما لضـــــحاما االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن. وتصـــــف ال لرا
أفرملما الوســط  ولمبرما وبعثا منظما األمم المتحدة لتحلمل االســتلرار في جمهورما الكونغو الدمملراطما. ذمر أن التلرمر  
لمس واضــــحا بةــــتن المســــائل وكم ما حلها وال ملدم أي توصــــما بةــــتن مذف المســــتلا. ومج  أن نعتبر أن الحاجا ال ردما 

الضـحاما مي المال. لذا  تهدف المةـارمع إل  تلدمم الدعم بةـكل ذمر مباةـر ألن إعطاء المال للضـحاما  الرئمسـما لجممع
ال ممكن أن مكون الســـــــــبمل لحل المســـــــــتلا. ومجري اســـــــــتددام نموذم بعثا منظما األمم المتحدة لتحلمل االســـــــــتلرار في 

ــمال الذي موجدون جمهورما الكونغو الدمملراطما ونموذم مامتي الســــابل بلدر ا مكان   حســــ  احتماجال الضــــحاما والســ
 فمء في كل موةع من المواةع.

 150ال لرة 
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الةعبياا  الواردة من مكة  المنسببببباة الخاصبببببة المعنية بة سبببببين اسبببببةجابة ا م  المة دة لالسبببببةلالة   
 واالنةهاا الجنسيين ومكة  المدافعة  ن  اوق الض ايا 

  التي أحلتم بها مةـروع تلرمر مكت  2021 ذار/مارس  2ةـكرًا لكم جزماًل عل  مذكرتكم  المؤردا   
ممم الجهود المبذولا من أجل منع أعمال االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن التي ددمال الرةابا الدادلما عن تل

مرتكبها موظ و األمانا العاما لألمم المتحدة واألفراد المرتبطون بها والتصــــــــدي لها ومؤازرة الضــــــــحاما  والذي 
لء الذي   وســـــــــمحال إل  الجمعما العاما للنظر فمء  والتلرمر الكامل المصـــــــــاح   2018-2016مغطي ال ترة 

 .سمنةر عل  الموةع الةبكي للمكت 

ذ نلف عل  أعتا  السـنا الدامسـا من تن مذ اسـتراتمجما األممن العام)     A/71/818(  “نهح جدمد”وا 
التلدم المحرز  وأثر  فإننا نةـــــــعر باالمتنان  تاحا مذف ال رصـــــــا لنا لكي نتدبر  باالســـــــت ادة من مذف الوثائل 
للجمعما العاما وأن    33( اســتراتمجما األممن العام  وســبل المضــي ةدمًا. ونطل  أن تتاف مذف المذكرة ومرفلاتها

 تنةر بالترادف مع التلرمر الكامل.

ــممن     ــاء عل  االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـ وةد أعط  األممن العام  منذ بداما والمتء  األولوما لللضـــ
ــت  ــحاما وكرامتهم في مركز وأعد اســـــــــ ــع حلول الضـــــــــ راتمجما ذال أربعا محاور تمثل تحوال في النموذم بوضـــــــــ

عادة توجمء االتصـــاالل  الصـــدارةت ووضـــع حد ل فالل من العلا ت وبناء نهح متعدد أصـــحا  المصـــلحا  وا 
ــي لضـــ  ــسـ ــع  لمال ذال طابع مؤسـ ــلطتء  بوضـ ــًا أنء ةام  في نطال سـ ــ افما. ومن المهم أمضـ مان من أجل الةـ

 المساءلا الةدصما لكبار اللادة وموظ ي األمم المتحدة.

ــنوما بةــــــــتن    ــتراتمجمتء في تلارمرف الســــــ ومبلغ األممن العام عما اســــــــتجد من تلدم محرز في تن مذ اســــــ
التدابمر الداصــا المتعللا بالحماما من االســتغالل واالنتهاك الجنســممن التي تحال إل  الجمعما العاما. وتحدد 

والدطوال  المنعمر المبادرال الرامما إل  التصـــــــــدي لمداطر حاالل ســـــــــوء الســـــــــلوك مذف  وتدابمر مذف التلار 
 المتدذة لتوفمر استجابا فعالا وحسنا التوةمل وتتسم بالرأفا واالتسال.

وتةــــكل مذف الجهود في مجملها إطارا للمســــاءلا. واعترافا منء بضــــرورة الملظا المســــتمرة  فلد أنةــــت  
مؤســســما لضــمان التواصــل المســتمر واالتســال عل  نطال منظوما األمم المتحدة. وتةــمل مذف االمال  لمال 

ــا مكت   ــء رئمســــ ــممن  الذي ترأســــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ ــتوى المعني بمنع االســــ ال رمل التوجمهي الرفمع المســــ
واالنتهاك الجنســـــــــممن  الذي األممن العام  وموفر التوجمء االســـــــــتراتمجيت وال رمل العامل المعني باالســـــــــتغالل 

 ترأسء المنسلا الداصا  ومتتلف من ممثلمن عن أعضاء ال رمل التوجمهي.

ومتجل  إعطاء األممن العام األولوما للمساءلا الةدصما لللمادة في ةرطء ا لزامي بتن ملدم رؤساء  
الســـــــــــــتغالل واالنتهاك كمانال األمم المتحدة في الملر والممدان دطط عمل ســـــــــــــنوما  محددون فمها مداطر ا

ــنوما ت مد بتن كلَّ ما متنام  إل  علمهم من  ــهادال ســــ ــممن وتدابمر التد مف من  ثارمما  وأن ملدموا ةــــ الجنســــ
  لم ملدم دطط العمل الســنوما إال رؤســاء 2016ادعاءاٍل ةد أ بلغ عنها. وثما تلدم كبمر ةد أحرز) فلبل عام 

عمـل من كـماـنال عل  نطـال منظومـا األمم المتحـدة    دطط 207  ـةدمـل 2020بعـثال الســــــــــــــالم. وفي عـام 
__________ 

متضــمن المرفل ألف تعلملال موحدة  دارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال ومكت  المدافعا عن حلول الضــحاما   33( 
ددمال الرةابا الدادلما) المرفل ألف ومكت  المنســـــلا الداصـــــا بةـــــتن التوصـــــمال الواردة في مذا التلرمر.  مالحظا واردة من مكت   

ــال  ــماســـــ ــتراتمجمال والســـــ ــمال الوارد في المرفل باء من رد إدارة االســـــ ــار إلمء منا مو ن س جدول دطط العمل المتعللا بالتوصـــــ المةـــــ
 .[الا دارما ومسائل االمتثال  الذي أ درم أعالف تحل تعلملال إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتث

https://undocs.org/ar/A/71/818


 A/75/820 

 

50/88 21-03717 

 

ــاذلمن عل  نطال منظوما األمم المتحدة  ــممن مةـــــــكالن ةـــــ مما معكس وعمًا بتن االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــ
 مؤثران عل  ركائز منظمتنا المتمثلا في العمل ا نساني والتنمما والسالم. 

ســــا عاما بةــــتن حظر االســــتغالل واالنتهاك  وتةــــمر دطط العمل إل  أن جممع الكمانال لدمها ســــما 
ــالا إدارما  أو عن طرمل االت ال المبرم معها   ــلا  وأنها أكدل من دالل رســ ــممن ودطط عمل ذال صــ الجنســ
ــكاوى وا بالوت ووجود  ــًا إل  وجود  لمال لتلدمم الةـ ــمر أمضـ أن جممع االدعاءال ةد أ بلغ عنها وعولجلت وتةـ

 منع االستغالل واالنتهاك الجنسممن.تدرم  إلزامي لجممع الموظ من ل

ونحن ممتنون ألن تلــارمركم تلر بــالزدم المتولــد عن إبراز األممن العــام أمممــا حل الضــــــــــــــحــامــا في  
ــدي لهما  رذم أن  ــممن والتصــــ ــتغالل واالنتهاك الجنســــ الكراما في مبادرال األمم المتحدة الرامما إل  منع االســــ

لزمنـما الملررة للتلممم. وةـد ظـلل أول مـدافعـا عن حلول الضــــــــــــــحـاـما  معظم التطورال تلع دـارم نطـال ال ترة ا
ــنوال ونصـــــــــــف  ــبها لمدة ثالث ســـــــــ ــتراتمجما األممن العام  في منصـــــــــ التي ع م نل لتتول  مذا الجان  من اســـــــــ
وةــــــــــــــّجعـل  إل  جـاـن  المـدافعمن عن حلول الضــــــــــــــحـاـما في المـمدان في أربعـا بـلدان  عل  تن ـمذ ن هح حلول 

المنظومـا. وةـد أظهر عملهم أن مـناك حـاجـا إل  ـتدابمر عملـما للغـاـما  عمـال حلول  الضــــــــــــــحـاـما عل  نطـال
فرادى الضـــــــــــــحاما  وفي ذما  مذف التدابمر  ال مرجح أن مكون بإمكان الضـــــــــــــحاما ا بالو عن االســـــــــــــتغالل 
واالنتهاك الجنســـــــممن. ومج  أمضـــــــا وضـــــــع مذف التدابمر ودعمها بةـــــــكل تعاوني عل  نطال المنظوما. وفي 

  الحالما  19-ء تتثمر مذف التدابمر في الممدان  بما في ذلك تتثمرما دالل جائحا مرض كورونا (كوفمدضـــــــــــو 
تســــــــتكةــــــــف الكمانال إمكانما تعممن جهال تنســــــــمل معنما بحلول الضــــــــحاما أو إدرام المهام المتعللا بحلول 

مســــتصــــو  أن تضــــاف الضــــحاما في دطط عمل الموظ من الحالممن في ســــماةال أدرى  بمنما ســــمكون من ال
 الموارد الالزما  عانتهم عل  مساعدة الضحاما. 

ــممن أداة   وكان البروتوكول الموحد بةـــــتن تلدمم المســـــاعدة إل  ضـــــحاما االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـ
ماما في تحدمد المبادت التي ملوم علمها دور األمم المتحدة في تلدمم المســــــاعدة والدعم لضــــــحاما االســــــتغالل 

ــتن أدوار ومســـؤولمال الجهال ال اعلا التابعا لألمم المتحدة  واالنتهاك عداد بعض التوجمهال بةـ ــممنت وا  الجنسـ
 في الممدان لضمان تلدمم المساعدة ال ورما والمنسلا للضحاما. 

ومما أثلح صــــــــــدورنا ذلك ال هم المتزامد لضــــــــــرورة العمل والتنســــــــــمل الجماعممن  بما في ذلك العمل  
ل  الصـــــــعمدمن الثنائي والمتعدد األطراف  وتبادل الدبرال والتعلم  إذا أردنا  كمجتمع والتنســـــــمل الجماعمان ع

دولي  أن ننجح في اللضــاء عل  االســتغالل واالنتهاك الجنســممن. وأصــبحل الدول األعضــاء جهال ةــرمكا 
رتمن  متكات ا في مذا الصـــدد وعززل جهودما عل  صـــعمدي التواصـــل والدعوة. وتةـــارك جهال كثمرة في مباد

ــاء أ طللـتا في عـام    وممـا االت ـال الطوعي  اـلذي محـدد التزامـال األمم المتحـدة واـلدول 2017للـدول األعضــــــــــــ
األعضـــــاء الموةعا بما متجاوز التزاماتها اللانونما اللائما  ومبرمن عل  وجود إرادة ســـــماســـــما لمنع االســـــتغالل 

ــحا ــاءلا وتلدمم الدعم للضــ عمال المســ ــممن  وا  ــتن منع  واالنتهاك الجنســ ما  ودائرة اللمادة التابعا لألممن العام بةــ
االســتغالل واالنتهاك الجنســممن والتصــدي لهما في عملمال األمم المتحدة  ومو ما مةــهد عل  االلتزام ال ردي 
لرؤســــــــــــاء الدول والحكومال بتعزمز مذف التدابمر. وارتلل المنظمال الحكومما الدولما  مثل لجنا المســــــــــــاعدة 

تابعا لمنظما التعاون والتنمما في الممدان االةتصـادي ومنظما حلف ةـمال األطلسـي  إل  مسـتوى ا نمائما ال
مذا الهدف  واســــــــــــتحدثل معاممر جدمدة تســــــــــــتند إل  معاممر األمم المتحدة  حمث اعتمدل لجنا المســــــــــــاعدة 

ــمت  2019ا نمائما التابعا لمنظما التعاون والتنمما في الممدان االةتصــــادي في عام  ها بةــــتن وضــــع حد توصــ
لالســتغالل واالنتهاك الجنســممن والتحر  الجنســي في ســمال التعاون ا نمائي والمســاعدة ا نســانما  واعتمدل 
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منظما حلف ةــمال األطلســي ســماســتها األول  بةــتن منع االســتغالل واالنتهاك الجنســممن والتصــدي لهما في 
 .2020عام 

جهود العـالمـما المتعلـلا ـباالســــــــــــــتغالل واالنتهـاك  وكـان للمجتمع المـدني أمضــــــــــــــًا دور حـاســــــــــــــم في ال 
الجنســــــــــــــممن  حمـث ةـام مجلس المجتمع المـدني التـابع لألممن العـام بتعزمز مواءمـا عمـل الجهـال ال ـاعلـا في 

االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن والتصـدي لهما  منع أعمالالمجتمع المدني بةـتن الممارسـال الجمدة في تعزمز 
د تعاون الجهال ال اعلا في مجال العمل ا نســـــــــــاني التابعا لألمم المتحدة والمنظمال . ومتزام 2019منذ عام 

ــال األمم المتحدة  ــماسـ ــاتها عل  ذرار سـ ــاتها وممارسـ ــماسـ ــممم سـ ــتمرار بتصـ ــرمكا  وتلوم باسـ ذمر الحكومما الةـ
ــاتها. ومنذ عام  ــا مةـــــاركا المجتمع المدني بةـــــكل كبمر من دالل عمل ال2017وممارســـ لجنا   تعززل أمضـــ

ــنادمل األمم المتحدة وبرامجها والجهال ال اعلا في  ــومتها صـ ــم عضـ ــتركا بمن الوكاالل  التي تضـ الدائما المةـ
 مجال العمل ا نساني في المجتمع المدني.

ودتامًا  ال متضــمن التلممم إةــارة إل  التلدم الهام الذي أ حرز في تعزمز المســاءلا نتمجا روف االلتزام  
ن الغالبا عل  التحلملال التي مجرمها مكت  ددمال الرةابا الدادلما. ودعا األممن العام إل  واللمادة المســـتمرم 

   وثمـا حـاجـا ملحـا لتوفمر اللـدرة عل  إجراء التحلملـال عل  نطـال A/71/818( 2017ذـلك في تلرمرف لعـام 
 ناسبا لنكرر مذف الدعوة.المنظوما. ونحن نغتنم مذف الم

ودالصــا اللول  للد ةــهدنا تلدما جمدا في ترســمخ نهح نةــط عل  نطال المنظوما لمنع االســتغالل  
واالنتهاك الجنســـممن والتصـــدي لهما عل  كامل نطال األمم المتحدة دالل الســـنوال األربع التي انلضـــل منذ 

ةانعمن بما حللناف  ونســـــــلم بضـــــــرورة الملظا المســـــــتمرة  األدذ باســـــــتراتمجما األممن العام الجدمدة. ولكننا لســـــــنا
ــا أن من الضــــروري أن نعطي  ــاءلا. ونعلم أمضــ ومةــــاركا اللمادة العلما  وتعممم  لمال التوعما والتدرم  والمســ
األولوما للجهود الرامما إل  تغممر الثلافا الســائدة في منظمتنا حت  ت  هم  ثار الســلطا وانعدام المســاواة. ونحن 

ــلا من حوارال اللمادة التي تركز عل  االســـــتغالل ممت  ــلســـ نون ألن مكت  األمم المتحدة لألدالةمال ةد أةام ســـ
واالنتهاك الجنســـممن  بما في ذلك العوامل الكامنا وراءمما  ومنها عدم المســـاواة والتمممز وال وارل في الســـلطا 

ا الدائما المةــتركا بمن الوكاالل وأعضــاء والتســامح إزاء إســاءة اســتعمال الســلطا. وةــارك أمضــًا رؤســاء اللجن 
ــاء التن مذممن والمعنما بالتصـــدي للتحر  الجنســـي دادل مؤســـســـال منظوما  فرةا العمل التابعا لمجلس الرؤسـ
األمم المتحدة في حوارال بلمادة م وضــما األمم المتحدة لةــؤون الالجئمن  نظرا لما تكتســمء أماكن العمل التي 

ل  عدم التمممز عل  أســــــــاس نوع الجنس أو العرل أو ا عاةا أو أي أســــــــس أدرى  تتســــــــم باالحترام وتلوم ع
ــتغالل واالنتهاك   ــاء عل  االســــــــــ فضــــــــــــال عن ت هم  ثار التمممز المتعدد الجوان   من أممما بالغا في اللضــــــــــ

 الجنسممن وتن مذ تدابمر تركز عل  الضحاما في مواجهتهما.
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 دة لمراقبة فض االاةبااالةعبياا  الواردة من قوة ا م  المة   

مةـــمر مذا إل  موضـــوع رســـالا البرمد ا لكتروني الواردة أدناف ومذكرة من الســـمد (إمدي  مي وو ذوو  
(مـدمر ةســــــــــــــم الت تم  والتلممم  مكتـ  دـدمـال الرةـابـا الـدادلمـا . وةـد حللـل ةوة األمم المتحـدة لمراةبـا فض 

في المائا من   97بعثتنا وةائد اللوة ورئمس دعم البعثا  اان  االةـــتباك  في ظل اللمادة الموةرة واللدمرة لرئمس
في المائا وفلا لما ورد في مذكرة الســــــــمد (إمدي  مي وو ذوو. وك ل كبمر موظ ي الموارد   27األمداف ملابل 

 البةــرما وموظ و التدرم  بالبعثا تحلمل النســبا المئوما المذكورة  وذلك بالمناةــدة والرصــد المســتمرمن لموظ ي
. (LMS-2398-5)البعثا بةـــــــــــتن منع االســـــــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــــممن من جان  موظ ي األمم المتحدة 

وســــوف تبل  البعثا ملظا في المســــتلبل لتحلمل جممع مذف األمداف في الوةل المناســــ . ومذا بمثابا إدطار 
 لكم بهذف المعلومال.

  



A/75/820  

 

21-03717 53/88 

 

 مخدرا  والجريمةالةعبياا  الواردة من مكة  ا م  المة دة المعن  بال  

لتلدمم رد  2021 ذار/مارس  2مةـــــــار إل  الطل  الملدم من مكت  ددمال الرةابا الدادلما المؤر   
ــروع تلرمر مكت  ددمال الرةابا الدادلما عن تلممم الجهود المبذولا من أجل منع أعمال  ــمي عل  مةــــــــــ رســــــــــ

ا لألمم المتحـدة واألفراد المرتبطون بهـا االســــــــــــــتغالل واالنتهـاك الجنســــــــــــــممن التي مرتكبهـا موظ و األمانا العـامـ 
 .والتصدي لها ومؤازرة الضحاما

ونحن نلدر ال رصـا التي أتمحل لنا السـتعراض التلرمر المذكور أعالف وتلدمم تعلملنا علمء  وللتعبمر   
توصــما  عن موة نا بةــتن النتائح المتعللا بالمكت . ومســرنا أمضــًا أن نالحظ أن اةتراف المكت  المتعلل بتلدمم

ــممن لكمانال األمانا العاما ذمر  ــتغالل واالنتهاك الجنسـ ــجل للمداطر في مجال االسـ ــع سـ ــتن وضـ ــافما بةـ إضـ
 التابعا لعملمال السالم ةد أ دذ في االعتبار في التلرمر.

ــممن  وما  ــتغالل واالنتهاك الجنسـ ــتجابا زال المكت  ملتزمًا بجهود المنظما الرامما إل  منع االسـ واالسـ
ــتغالل  ــمنظر عن كث  في نتائح مذا التلممم  والتلدم العام المحرز في معالجا االســ ــائل المتعللا بهما وســ للمســ

 واالنتهاك الجنسممن  والمسائل الرئمسما المتعللا بالسماسال التي سلط علمها الضوء في مةروع التلرمر.

المكت   نســـــــــول إلمكم التعلمل التالي مةـــــــــ وعا وبعد تلممم مةـــــــــروع التلرمر وكذلك النتائح المتعللا ب  
 بالمعلومال المناسبا كي تنظروا فمها.

ــمن ال لرة   -  ــركاء  47تتضــــــــــ ــروع التلرمر بمانا م مد بتن االت اةال المبرما بمن المكت  والةــــــــــ من مةــــــــــ
ــل با حاطا بتن   ــممن. وبرجاء الت ضــ ــتغالل واالنتهاك الجنســ ــمن حكما متعلل باالســ المن ذمن ال تتضــ

ــؤون اللانونما  بندا  2018في   /أذســـــــطس   المكت  ةد أدرم   من دالل مكت  األمم المتحدة للةـــــ
متناول مســـــــــتلا االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن في ات اةاتء مع الةـــــــــركاء  “أحكام متنوعا”عنوانء 

  تم تنلمح االت ال مرة أدرى لمةــــمل مادة محددة مةــــ وعا ببند  2020المن ذمن. وفي   /أذســــطس  
 صــــــــــل مغطي االســــــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــــممن. وكانل االت اةال مع الةــــــــــركاء المن ذمن التي من 
  2018تحتوي عل  حكم متعلل باالســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن ةد أبرمل ةبل   /أذســــــطس   ال

ــبتمبر  1واعتبارًا من  ــركاء المن ذمن  2018أملول/ســــــــ ــمنل جممع االت اةمال المبرما مع الةــــــــ   تضــــــــ
ــممن. وحدث تتدمر في تعدمل البند الوارد في االت اةال أحكاما تتعل ل باالســــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــ

ــارما ابتداء من  ــبح سـ ــت مدمن النهائممن ولكن تم تن مذ التعدمل في نهاما المطاف لمصـ المبرما مع المسـ
 . 2018كانون األول/دمسمبر  1

ــمرا ل حالا المرجعما  أرفل فمما ملي لمحا موجزة عن ات    اةال المكت  التي تتضـــــــــمن أحكامًا وتمســـــــ
 تتعلل باالستغالل واالنتهاك الجنسممن.
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 المست مدون النهائمون الةركاء المن ذون
 مجموص االةفاقا  المبرمة مع الاركاء المنفذين  مجموص اةفاقا  المنو    

 ال ةوجد أ كا  
)01/01/2018-31/08/2018   121 

 ال ةوجد أ كا  
)01/01/2018-30/11/2018  46 

 “أ كا  مةنو ة”الفارة بوصفها ج ءا  من 
)01/09/2018-31/08/2020   188 

 “أ كا  مةنو ة”الفارة بوصفها ج ءا  من 
)01/12/2018-31/08/2020   45 

 مادة منفصبة 
 15 حت  تارمدء  01/09/2020(

 مادة منفصبة 
 57 حت  تارمدء  01/09/2020(

  
ســـــــــــبل  مرج  مالحظا أن نموذم االت ال المبرم بمن األمم المتحدة ووكالا تابعا لألمم وبالرذم مما  

ــممن. ونحن ن هم أن مناك مناةةـــال  المتحدة لم متم تحدمثء لمتضـــمن حكما متعلل باالســـتغالل واالنتهاك الجنسـ
ــتعراض النموذم وتحدمثء. ومكذا  فلد ــتوى األمانا العاما لألمم المتحدة الســ وّةع المكت   منذ   جارما عل  مســ

ات ـاةـا مع كمـانـال أدرى تـابعـا لألمم المتحـدة لم تتضــــــــــــــمن أحكـامـًا تتعلل  20  2018كـانون الثـاني/منـامر  1
باالســتغالل واالنتهاك الجنســممن. وبناء عل  المعلومال المذكورة  ن ا  ســنكون ممتنمن جدا إذا ما أمكن تعدمل 

 وفلا لذلك بحمث تعكس الوةائع المذكورة أعالف. 47 ا حالا المرجعما المعنما الواردة في ال لرة

وفممـا متعلل بـالـدورة التـدرمبمـا الملـدمـا لمكتـ  األمم المتحـدة المعني بـالمدـدرال والجرممـا في إطـار  
التدرم  ا لزامي الذي متللاف موظ و األمم المتحدة في مجال منع االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  بلغ معدل 

في المــائــا لم مكملوا الــدورة  5في المــائــا ( 81  الموم (كمــا مو مبمن في لوحــا المعلومــال  إكمــال الــدورة حت 
 في المائا تللي الدورة بعد . 14مبدأ  ولم

من التلرمر  مالحظ أن مكتـ  دـدمـال الرةـابـا الـدادلمـا ةـد حـدد  من دالل  40وفممـا متعلل بـال لرة  
دــدرال والجرممــا وذلــك من دالل الملــابالل التي أجرامــا تلمممــء  مدــاطر محــددة تواجــء المكتــ  المعني بــالم

ــول عل  مذف النتائح من مكت  ددمال الرةابا  ــاكرمن الحصـــــــــــ مكت  ددمال الرةابا الدادلما  ونحن نود ةـــــــــــ
 الدادلما لكي ننظر فمها وندرجها في سجل المداطر.

وأدمرًا  نتلاســـــــم نموذم دطا العمل المتعللا بالتوصـــــــمال مةـــــــ وعا بمددالتنا المتعللا بالتوصـــــــمال  
 المنطبلا عل  المكت  المعني بالمددرال والجرمما. 

 وةكرًا المتمامكم. 
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 الةعبياا  الواردة من مكة  ا م  المة دة ف  نيروب   

نمروبي  مةــــــــــــــرفني أن أحمـل إلمكم طمـء وأدنـاف   بـالنمـابـا عن المـدمر العـام لمكتـ  األمم المتحـدة في 
التعلملال الواردة من مكت  األمم المتحدة في نمروبي بةــــــــــتن مةــــــــــروع تلرمر ”مكت  ددمال الرةابا الدادلما 
ــممن التي مرتكبها موظ و األمانا  ــتغالل واالنتهاك الجنسـ ــتن تلممم الجهود المبذولا من أجل منع أعمال االسـ بةـ

 )ة واألفراد المرتبطون بها والتصدي لها ومؤازرة الضحاما“ت ومرج  مالحظا ما مليالعاما لألمم المتحد

 الجنسممن) االستغالل واالنتهاكمن الحماما فمما متعلل بدطا عمل  

تتول  فرةا العمل المةــــــتركا بمن الوكاالل  تحل إةــــــراف مكت  المنســــــل الملمم في كمنما  تنســــــمل  • 
االســــــــــــــتغالل واالنتهـاك الجنســــــــــــــممن التي معتمـدمـا مكـت  األمم المتحـدة في دطـا عمـل الحمـاـما من 

 نمروبي.

وةد أرســـلل موظ ا الةـــؤون اللانونما في مكتبنا  نمةـــا فاالبجي  دطا عمل الحماما من االســـتغالل  • 
. ومرج  االطالع 2020إل  ملر األمم المتحـدة في تموز/مولـمء   2020واالنتهـاك الجنســــــــــــــممن لعـام 

 البرمد ا لكتروني المرفلا وذلك للعلم. عل  رسالا

 . 2021ومرفل طمء دطا عمل ةبكا الحماما من االستغالل واالنتهاك الجنسممن لعام  • 

 فمما متعلل بتلارمر وتوصمال مكت  ددمال الرةابا الدادلما) 

الجمعمــا  عل  التلرمر الكــامــل  أو التلرمر الملــدم إل  ال معترض مكتــ  األمم المتحــدة في نمروبي • 
 العاما  أو التوصمال.

 تتوافر التعلملال الموحدة في جدول البمانال المرفل  عل  النحو التالي) • 

 o  الرسائل الرئمسما. )1الدانا 

 o   ــتعراض التلرمر الذي مرد فمء ذكر مكت  األمم المتحدة في نمروبي  والمجاالل  )2الدانا اســـــــــ
ــلا بمكت  األمم المتحدة في نمروبي وذمر التابعا لعملمال  التي تركز عل  المواةع ذال الصـــــــــــ

 السالم.

 o   مو  التوصــــــــــمال. وكلها ذال صــــــــــلا. وةد ال مكون مكت  األمم المتحدة في نمروبي )3الدانا
الكا لزمام األمور في مذا الصدد  ولكنء عل  استعداد لدعم التوصمال بلدر ما تظل الجها الم

 ذال صلا بنا. 
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 الةعبياا  الواردة من بعثة ا م  المة دة لبة اق ف  كولومبيا  

الدــارجمــا. فحجم البعثــا والوجود المحــدود في  المنع  ال تتعلل إال بــتنةــــــــــــــطــا 24مبــدو أن ال لرة ( 
ن  الســــــــــــمال االجتماعي والثلافي واللانوني  كلها أمور منبغي أن تؤدذ في االعتبار عند تلممم  ا ةلمم  إل  جا

ــما  وال تملك المنععملما  ــماســ ــافا إل  ذلك  فإن بعثا األمم المتحدة للتحلل في كولومبما مي بعثا ســ . وبا ضــ
ل مع الجهال ال اعلا في عملما الموارد واللدرال المتاحا لعملمال ح ظ الســـالم. وعالوة عل  ذلك  فإن الت اع

الســالم والمجتمعال المحلما المتضــررة من النزاع  إل  جان  دور التحلل الذي تضــطلع بء البعثا  مجعل من 
ــطا  الصـــــع  علمها اللمام بتنةـــــطا توعما دارجما بم ردما. وال ممكن أن محدث تتثمر إمجابي فمما متعلل بتنةـــ

ــًا أن الدارجما إال من دالل الجهود ا المنع لمةــــــــــتركا بمن البعثا وفرمل األمم المتحدة اللطري. ومنبغي أمضــــــــ
ــبان أن فرمل األمم المتحدة اللطري (الذي متتلف  ــائء من موظ من  95م ؤدذ في الحســـــــــــ في المائا من أعضـــــــــــ

 منع أعمـالوطنممن  مـا فتت معمـل في كولومبـما مـنذ فترة طومـلا دون االضــــــــــــــطالع ـبتي أنةــــــــــــــطـا في مجـال 
ــافا إل  االســــتغالل واال ــممن  ولذلك كان من الصــــع  تغممر الدمناممال في مذا الصــــدد. وبا ضــ نتهاك الجنســ

ذلك  منبغي أن مؤدذ في االعتـبار أن ســــــــــــــكـان كولومبـما مرون األمم المتحـدة كـمانًا واحدًا  وال مالحظون ال رل 
فرةا عمل معنما   2018بمن الوكاالل والصــــنادمل والبرامح والبعثا. وفي مذا الصــــدد  أ نةــــئل في نهاما عام 
البعثا لتنســــمل الجهود  -بالحماما من االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن تتتلف من فرمل األمم المتحدة اللطري  

الرامما إل  منع االســتغالل واالنتهاك الجنســممن واالســتجابا لهما. وعل  الصــعمد الدادلي  تواصــل البعثا بذل 
ــتددام الموارد ــدد  باســـ ــمان أن مكون الموظ ون من جممع ال ئال عل  وعي  الجهود في مذا الصـــ المتاحا لضـــ

بالسـلوك المحظور وعواة  األفعال التي تنطوي عل  اسـتغالل وانتهاك جنسـممن. وتم توزمع مواد التوعما عل  
في بوذوتا والمكات  ا ةلممما. وكانل  2019ةـــــــــكل ملصـــــــــلال ومنةـــــــــورال وبطاةال جم  عل  مدار عام 

الممثـل الدـاا لألممن العـام من دالل البـث ا ذاعي والمـدادالل أثنـاء االجتمـاعـال  الرســـــــــــــــائـل الواردة من
أمضــــــًا أدوال ماما تســــــتددمها البعثا لتذكمر الموظ من بالســــــلوك المحظور الذي مددل في نطال االســــــتغالل 

الجســدما  واالنتهاك الجنســممن. واكتســ  ذلك أممما داصــا أثناء العزل بســب  الجائحا عندما كانل الت اعالل
ــاء لجـنا رفـاف نةــــــــــــــطـا للغـاـما في عـام  ـتدبمرا وةـائـما إمجـابـما للغـاـما  للح ـاظ عل   2020محـدودة. وكـان إنةــــــــــــ

  بـدأ تن مـذ  2021االتصـــــــــــــــال المنتظم مع الموظ من  وتحســــــــــــــمن روحهم المعنومـا وتجنـ  العزلـا. وفي عـام 
لوك المحظور الذي مددل في نطال بتوزمع دراسـا اسـتلصـائما تتضـمن أسـئلا محددة عن السـ  المنعاسـتراتمجما  

االســــتغالل  لمنع أعمالاالســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن لتحلمل الردود وتحدمد ال جوال في اســــتراتمجما البعثا 
ــرة عل  المجتمعال  ــممن. وفمما متعلل بتنةــــطا التوعما الدارجما  تلوم البعثا حالما بتوزمع نةــ واالنتهاك الجنســ

بعثـا. ومن دالل مـذف الوثملـا  تلوم البعثـا بتوعمـا الســــــــــــــكـان المحلممن بـالســــــــــــــلوك المحلمـا التي تعمـل فمهـا ال
ــممن وذمرف من أةــــكال ســــوء الســــلوك  فضــــال عن إعالمهم  المحظور فمما متعلل باالســــتغالل واالنتهاك الجنســ
ا بدطوط ا بالو بما في ذلك دط مات ي سـادن معمل عل  مدار السـاعا طوال األسـبوع. وةد تم تلاسـم الوثمل

مع فرمل األمم المتحدة اللطري من دالل فرةا العمل المعنما بالحماما من االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن.  
 ومول  امتمام داا أمضا المال مساعدة الضحاما المتاحا عل  الصعمد اللطري.
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 المرفق الثان  
 خطط  مة الكيانا  المةعباة بالةوصيا    

دارة الابؤ  دارة  مبيا  السبال ، وار ون السبياسبية وبناء السبال ، ومكة  المدافعة خطة العمة المةعباة بالةوصبيا  لكة من إدارة االسبةراةيجيا  والسبياسبا  اإلدارية ومسبائة االمةثاة، وار
إلدارية ومسبببببائة االمةثاة والمرفق ألف من مذكرة مكة  المنسببببباة  ن  اوق الضببببب ايا، ومكة  المنسببببباة الخاصبببببة )المرفق باء من مذكرة إدارة االسبببببةراةيجيا  والسبببببياسبببببا  ا

 الخاصة/مكة  المدافعة  ن  اوق الض ايا(

 لض اياالمرةبطون بها والةصد  لها ومؤا رة اةايي  الجهود المبذولة من أجة منع أ ماة االسةلالة واالنةهاا الجنسيين الة  يرةكبها موظفو ا مانة العامة لألم  المة دة وا فراد 

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 1الةوصية     

أن تلوم إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل  
االمتثــال بتعزمز رصــــــــــــــد إكمــال التــدرمــ  ا لزامي عل  

المتعلل باالســتغالل واالنتهاك الجنســممن  ةــبكا ا نترنل 
عل  نطال األمانا العاما  بســــــــــبل منها المتابعا الدورما  

 والموجها  ونةر لوحال المتابعا ذال الصلا. 

ــاء الكمــانــال عل  لوحــال  إن المعلومــال المتعللــا بــإكمــال التــدرمــ  ا لزامي متــاحــا لرؤســـــــــــــ
المعلومال وفلا لذلك  وكذلك بالنظر إل  المتابعا ا دارما  وتلع عل  عاتلهم مسـؤولما رصـد 

 ت ومض السلطا.

 وتعتبر إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما ةد ن   ذل.

 ال منطبل 

 2الةوصية 

ــماســـــال ا دارما  ــتراتمجمال والســـ أن تلوم إدارة االســـ
المنســــــلا ومســــــائل االمتثال  وبالتةــــــاور مع مكت  

الداصــا  بتوضــمح ال رل بمن االســتغالل واالنتهاك  
الجنســــممن وانتهاك ســــماســــا عدم الددول في عالةا 

 حممما المطبلا عل  األفراد النظامممن.

تجدر ا ةـــارة إل  أنء مج  عل  األفراد النظامممن احترام ةواعد البعثا المتعللا بعدم الددول 
ومي أحــد العنــاصــــــــــــــر الهــامــا في الح ــاظ عل   في عالةــا حمممــا مع الســــــــــــــكــان المحلممن  

االنضـــــباط وتســـــلســـــل اللمادة بالنســـــبا لألفراد النظامممن. ذمر أنء ال ممكن منطلمًا فهم م هوم  
ــمال عملمال األمم المتحدة للســــــــــالم  ةائما بذاتء  عل  أنء  الددول في عالةا حممما في ســــــــ

وعل  مذا   ن المحلممن.ممتد لمةــــــــمل االتصــــــــال الجنســــــــي أو العالةال الجنســــــــما مع الســــــــكا
األساس  مجري تلممم أي ادعاءال تةمل إةاما اتصال جنسي أو عالةال جنسما مع السكان 
المحلممن من جـانـ  األفراد النظــامممن  وت حــال إل  الـدول األعضـــــــــــــــاء  عل  إنهــا ادعـاءال 

 تتعلل باالستغالل واالنتهاك الجنسممن.

بر إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما وبالنظر إل  ا جراءال المتدذة بال عل  تعت 
 ومسائل االمتثال  بالتةاور مع مكت  المنسلا الداصا  أن مذف التوصما ةد ن  ذل.

إدارة االسببببةراةيجيا  
والسببياسببا  اإلدارية  

 ومسائة االمةثاة 

مكةببب  المنسببببببببباببة 
 الخاصة

 ال منطبل
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التارمخ المســـــتهدف  
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 3الةوصية     

العــاملــا في كمــانــال األمــانــا العــامــا ذمر تلوم أن 
ــمما الكمانال التي لها  مجال ح ظ الســـــــــالم  وال ســـــــ
عملمــال ممــدانمــا  بــإجراء تلممم للمدــاطر المتعللــا 
ــممن وفلا لع ّدة األدوال  ــتغالل واالنتهاك الجنسـ باالسـ
المتعللا باالســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن الصــــادرة 
عن إدارة االســـــــــــتراتمجمال والســـــــــــماســـــــــــال ا دارما 

وذلك عل  النحو المنصــــــــوا  االمتثال  ومســــــــائل
  .23ال لرة ( A/71/818علمء في الوثملا 

  طلبل  2019في أعلا  ا صـــــــــــــالف ا داري الذي أجراف األممن العام في كانون الثاني/منامر 
ــائل االمتثال إل  جممع كمانال األمانا العاما  ــال ا دارما ومســــ ــماســــ ــتراتمجمال والســــ إدارة االســــ
تعممن منســـــلمن معنممن بالســـــلوك واالنضـــــباط  وعملل معهم منذ ذلك الحمن من دالل منصـــــا  

لتلدمم التوجمء والدعم االستةاري وبناء اللدرال فمما     ALD Connect( ةعبا اللانون ا داري  
ن اذ انتهاكال معاممر   متعلل بمنع ســوء الســلوك  بما في ذلك االســتغالل واالنتهاك الجنســمان  وا 
األمم المتحدة للســلوك  وتلدمم الدعم والمســاعدة لضــحاما االســتغالل واالنتهاك الجنســممن. وعل  
ل  وجء التحدمد  ةدمل إدارة االســــــتراتمجمال والســــــماســــــال ا دارما ومســــــائل االمتثال إل  كمانا 

األمانا العاما ذمر العاملا في مجال ح ظ الســالم التوجمء والدعم في مجال إدارة مداطر ســوء  
السـلوك  بما مةـمل وضـع سـجالل للمداطر ودطط العمل ذال الصـلا. وال تعدو عملمال تلممم  
المداطر أن تكون جزءًا واحدًا من مذف العملما األوســع نطاةًا  دارة المداطر كما مو مبمن في  

موعــا أدوال إدارة المدــاطر في مجــال االســـــــــــــتغالل واالنتهــاك الجنســـــــــــــممن. وةــدمــل إدارة مج 
االســــتراتمجمال والســــماســــال ا دارما ومســــائل االمتثال أمضــــًا الدعم لوضــــع دطط عمل بةــــتن 

 االستغالل واالنتهاك الجنسممن تةمل توعما الموظ من كوسملا وةائما. 

ا دارما ومســائل االمتثال في االضــطالع بتنةــطتها  وســتســتمر إدارة االســتراتمجمال والســماســال 
ــباط المتعللا   ــلمن المعنممن بالســــــلوك واالنضــــ ــلا في مجال عملمال بناء اللدرال للمنســــ المتواصــــ
بوضع وتن مذ سجالل ودطط عمل كماناتها للمداطر المتعللا باالستغالل واالنتهاك الجنسممن.  

  ما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما ةد ن   ذل. وتعتبر إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دار 

إدارة االسببببةراةيجيا  
والسببياسببا  اإلدارية  

 ومسائة االمةثاة 

 ال منطبل

  4الةوصية 

أن تلوم كمــانــال األمــانــا العــامــا ذمر العــاملــا في 
ــدابمر  ــال ح ظ الســــــــــــــالم بتعزمز تـ ــالمجـ  منع أعمـ

االســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن  بســـبل منها توجمء 
ــاـئل دورـما إل  الموظ من  وعرض مواد تبرز   رســــــــــــ
درام  موضــــــوع االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن  وا 

  أنةـتل إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال أول ةـبكا 2019في عام 
للســـــم اللانون ا داري باألمانا العاما لألمم المتحدة كتداة لدعم زمادة المســـــاءلا عن الســـــلوك 

ــل  واالنضـــــــباط في جممع أنحاء األمانا العاما عل  الصـــــــعمد العالمي  باالســـــــتناد إل  أفضـــــ
ل  ممكل عملمال الســـالم اللائم بال عل. ومن دالل مذف المبادرة  التي تســـم    الممارســـال  وا 

ــعبا اللانون ا داري  ــا ةــ ــال    ALD Connect(منصــ ــماســ ــتراتمجمال والســ تلوم إدارة االســ
ــائل االمتثال ــر المعارف وبناء الدبرال  وتلد ا دارما ومســ ــورة في الوةل الحلملي بنةــ م المةــ

ارة االسببببةراةيجيا  إد 
والسببياسببا  اإلدارية  

 ومسائة االمةثاة 

فببببرادن كببببيبببببانبببببا  
ا مبانبة العبامبة غير 

 ال منطبل

https://undocs.org/ar/A/71/818


 

 

A
/7

5
/8

2
0

 
 

5
9

/8
8

 
2

1
-0

3
7

1
7

 

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

ــتغالل واالنتهاك     ــلوك في مجال االســــــــ   معاممر الســــــــ
  الجنسممن  و لمال ا بالو عل  المواةع الةبكما.

بطرملا عملما لمســـــــاعدة المنســـــــلمن المعنممن بالســـــــلوك واالنضـــــــباط عل  النجاف في دورمم  
 في ذلك معالجا اللضاما المتعللا باالستغالل واالنتهاك الجنسممن.   بما

وكجزء من جهودما في بناء ةدرال المنســـــلمن المعنممن بالســـــلوك واالنضـــــباط  نظمل ا دارة 
حللال عمل متعملا بةـتن اسـتددام نهح إدارة المداطر المتعللا بسـوء السـلوك  والذي مةـمل 
تحلمل الســـــــمال وتحدمد المداطر وتلمممها ومعالجتها. وتةـــــــمل مذف العملما النظر في تدابمر  

ا  مـثل توعـما الموظ من  بمـا في ذـلك من دالل اســــــــــــــتدـدام األدوال والمواد  المـناســــــــــــــبـ  منعلا
المناســـــــبا لكل كمان  مع ا ةـــــــارة إل  أن كمانال األمانا العاما تتبامن تبامنا كبمرا من حمث 

 حجم وطبمعا النةر.

ما ولذلك  ترى إدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال أن مذف التوصــما إلزام 
ــماســــــال   المنع بال داٍع من حمث تدابمر  ــتراتمجمال والســــ المحددة المذكورة. وتواصــــــل إدارة االســــ
تلدمم الدعم المستمر وبناء اللدرال عل  نطال األمانا العاما العالمما   ا دارما ومسائل االمتثال 

 عل  المستوممن االستراتمجي والبرنامجي. ومي تعتبر أن مذف التوصما ةد ن   ذل. 

العببامبببة ف  مجبباة 
  فظ السال 

  5الةوصية 

أن منظر المكتـــــ  التن مـــــذي لألممن العـــــام لألمم 
ــام وممكــــــل  المتحــــــدة في إجراء اســــــــــــــتعراض لمهــــ
وارتبــاطــال مكتــ  المنســــــــــــــلــا الدــاصـــــــــــــــا ومكتــ  
ــتن  ــحاما  وأن ملرر بةـــــــــ المدافعا عن حلول الضـــــــــ

 استمرار الحاجا إل  وجود مكتبمن من صلمن. 

وتلرمر اللجنا    A/73/412(ســمجري اســتعراض مذف التوصــما في ســمال تلرمر األممن العام 
  اللذمن أمدا االســـــتنتاجال   A/73/649(االســـــتةـــــارما لةـــــؤون ا دارة والممزانما ذي الصـــــلا  

الوظائف المؤةتا األربع   والتوصــمال الواردة في تلرمر اللجنا االســتةــارما  ووافلا عل  تحومل
ــحاما إل  وظائف ثابتا لل ترة  وعل  ممكل   2019-2018في مكت  المدافعا عن حلول الضـــ

وموفر مذا الهمكل إطارًا للح اظ عل  الروابط الضــــــــرورما مع    . A/RES/73/279(المكت  
ــا  مع  ــلا الداصــــــــ الح اظ عل  التركمز والوالما المتممزمن لمكت  المدافعا عن  مكت  المنســــــــ
 حلول الضحاما في الوةل ن سء.

المكةببببب  الةنفيبببببذ   
 لألمين العا  

مكةببب  المنسبببببببببابببة  
 الخاصة 

مكةب  المبدافعبة  ن  
  اوق الض ايا 

ــء  حــزمــران/مــونــمـــــ
2021 

https://undocs.org/ar/A/73/412
https://undocs.org/ar/A/73/649
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
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 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 6الةوصية     

ــا ومكت  المداف عا  ــلا الداصـــ أن ملوم مكت  المنســـ
الضــــــــــــــحـــــامـــــا  بـــــالتنســــــــــــــمل مع إدارة عن حلول 

االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما ومســـــــــائل 
االمتثال  بإجراء تلممم للســماســال والمبادرال ابتغاء  
ــا    ــد بهـ ــد م العهـ ــادرال التي ةـ ــال المبـ ــد أولومـ ــدمـ تحـ
وتبســـــــــــمط تلك المبادرال  وتعممن التوارمخ المتوةعا 

   نجازما.

ا ةــــارة إل  والمتي مكت  المنســــلا الداصــــا ومكت  المدافعا تن مذ مذف التوصــــما جاٍر. ومع 
عن حلول الضــــــــــــــحــامــا المحــددتمن والمن صــــــــــــــلتمن  فــإنهمــا مجرمــان  بــالتنســــــــــــــمل مع إدارة 
ــائل االمتثال وذمرما من أصـــــــحا  المصـــــــلحا   ــماســـــــال ا دارما ومســـــ ــتراتمجمال والســـــ االســـــ

ن الثغرال التةغملما المحتملا استعراضال منتظما ألثر السماسال والمبادرال الجارما ومدرسا
 عل  أساس مستمر.

ــحم ا وةائع عل  نطال المنظوما مجري تحدمثها   ــا للجمهور صـ ــلا الداصـ ومتمح مكت  المنسـ
 بانتظام لتعكس حالا جممع المبادرال الجارما. 

 وملدم الجدول الزمني للمبادرال وحالتها.

ــائل ــال ا دارما ومســـــ ــماســـــ ــتراتمجمال والســـــ االمتثال عل  دعم جهود مكت     توافل إدارة االســـــ
 المنسلا الداصا ومكت  المدافعا عن حلول الضحاما المةار إلمها أعالف.

مكةببب  المنسببببببببباببة 
 الخاصة

مكةب  المبدافعبة  ن 
  اوق الض ايا

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

 

   7الةوصية  

أن تلوم إدارة االســـــــتراتمجمال والســـــــماســـــــال ا دارما 
ــاـئل االمتثـال بتوحمـد التوجمهـال التةـــــــــــــغملمـا  ومســــــــــــ

فــي دلــمـــــــٍل مــحـــــــدد الــعــمــلــمـــــــال واألدوار الــمــبــعــثــرة 
ــتغالل  ــما في مجال منع االســـــ ــؤولمال الرئمســـــ والمســـــ
واالنتهاك الجنســــــــممن والتصــــــــدي لهما دادل األمانا 

الـــدلمـــل   العـــامـــا  ومو مـــا ممكن اللمـــام بـــء في إطـــار 
ــممن لمكت   المتعلل باالســـــــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــ
ــا عل  نطال المنظوما  والذي   ــلا الداصـــــــــــ المنســـــــــــ

  أو اســـــــــــــتكمـال ذلـك  2016مجري إعـدادف منـذ عـام 
اـلدلـمل بتوجمـهال إضـــــــــــــافـما لكـماـنال األـماـنا الـعاـما  

 عند االةتضاء. 

االمتثال مذف التوصــما  مع ا ةــارة ال تلبل إدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل  
ــلا الداصــــــا ةد ةــــــارك في إصــــــدار دلمل بةــــــتن االســــــتغالل واالنتهاك   إل  أن مكت  المنســــ
الجنسـممن عل  نطال المنظوما. وةد ةدمل إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل  

متعلل االمتـثال مددالل عل  النحو المطلو  بةــــــــــــــتن دلـمل مكـت  المنســـــــــــــــلا الدـاصــــــــــــــا ال
 باالستغالل واالنتهاك الجنسممن  الذي سمتضمن معلومال تنطبل أمضًا عل  األمانا العاما.

 ال منطبل 
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 8الةوصية     

أن ملوم مكت  المنســــــــلا الداصــــــــا  بالتةــــــــاور مع 
ــا المعني   ــال المنظومــــ ــل عل  نطــــ ــامــــ ال رمل العــــ
باالســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  ومع األدذ بعمن  
االعتبار الدروس المســـــــتلاة من التطبمل التجرمبي   
ــتمارة ا بالو عن الحوادث   بإعادة النظر في اســـــــــــ
ددــال التعــدمالل الالزمــا علمهــا  لضــــــــــــــمــان أن  وا 
ت ســـــــتددم كاســـــــتمارة موحدة لتللي البمانال وا بالو 
عنها بةـــــتن االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن عل  
ــذي  ــدة  عل  النحو الـ ــا األمم المتحـ ــال منظومـ نطـ

 توداف األممن العام. 

تطور اســــــــــــــتمــارة ا بالو    2018حت  عــام  2016ال معكس نطــال مــذا التلرمر (من عــام 
 الحوادث. عن

  متم تجرـم  اســــــــــــــتمـارة ا بالو عن الحوادث في أربعـا مواةع  2017عـام ومـنذ اعتمـادمـا في 
 وتتمثل دطوتنا التالما في ادتبارما ممدانمًا عل  نطال المنظوما  رةاد الدطوال الالحلا.

مكةببب  المنسببببببببباببة 
 الخاصة

 

   9الةوصية  

ــرة  عل    ST/SGB/2003/13نظرًا ألممما النةــــــــــ
نطال المنظوما  أن مسع  مكت  المنسلا الداصا 
باالةـــــــتراك مع إدارة االســـــــتراتمجمال والســـــــماســـــــال 
ــائل االمتثال إل  التوصـــــل إل  توافل  ا دارما ومســـ
في ااراء مع الجهال صـــــــاحبا المصـــــــلحا بةـــــــتن 

لتي تدعو بةــدة إل  تجن  إةاما توضــمح أحكامها ا
العالةــــال الجنســــــــــــــمــــا بمن موظ ي األمم المتحــــدة 
ل  تحدمث النةــــــرة  والمســــــت مدمن من المســــــاعدة  وا 

 وفلًا لذلك.

مواصل مكت  المنسلا الداصا  باالةتراك مع إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل  
باالسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن عل  نطال   االمتثال وأعضـاء  درمن في ال رمل العامل المعني 

والســـــــعي ل همها في مدتلف  ST/SGB/2003/13  المنظوما  تمكمن مناةةـــــــا أحكام النةـــــــرة 
  المجاالل وتطبملها عل  النحو المناســـ . وســـتواصـــل إدارة االســـتراتمجمال والســـماســـال ا دارما

 دعم مكت  المنسلا الداصا في مذف العملما  إل  جان  جممع الكمانال األدرى. 

وتجدر ا ةـــــــارة إل  أن مذف الممارســـــــا الموضـــــــوعما تدتلف عن دور إدارة االســـــــتراتمجمال 
بإصــــدار الســــماســــال والنةــــرال  “أصــــحا  األعمال التجارما”في دعم  والســــماســــال ا دارما

 الصلا. ذال

  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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أن ملوم مكت  المنســــــــلا الداصــــــــا  بالتةــــــــاور مع 
إدارة االســــتراتمجمال والســــماســــال ا دارما ومســــائل 
االمتثال ومكت  الةـــــــــــؤون اللانونما  بوضـــــــــــع  لما 
ــتغالل  ل بالو العام عن االدعاءال المتعللا باالســــ

موظ ي األمانا العاما في واالنتهاك الجنسممن ضد  
ــاني    ــماةال الســـــالم والعمل ا نســـ ــماةال ذمر ســـ ســـ
ذمر المدرجا في تلارمر األممن العام بةتن التدابمر  

 الداصا.

 تطور ا بالو العام.  2018حت  عام  2016ال معكس نطال مذا التلرمر (من عام 

باالســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن    ت نةـــــر جممع بمانال االدعاءال المتعللا 2017ومنذ عام 
  )ST/SGB/2003/13 )34  عل  نطال منظوما األمم المتحدة التي تلع ضــــمن نطال النةــــرة

ــًا عــلــ  ا نــتــرنـــــــل عــلــ  الــمــوةــع  -https://www.un.org/preventing-sexualعــلــنـــــ

exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wide  
 تلتصر  لما ا بالو عل  عملمال السالم بل تةمل البمئال ا نسانما وا نمائما. وال

  بحسبما مو مت ل علمء   35(   تجري مةاركا مذف التلارمر العاما  نما2019ومنذ  ذار/مارس  
 مع الجهال المانحا.

مكةببب  المنسببببببببباببة 
 الخاصة

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

مكةبببب  الابببببببببؤون 
 الاانونية

 

  11الةوصية 

ــماســـــال ا دارما  ــتراتمجمال والســـ أن تلوم إدارة االســـ
ومســــــــــــائل االمتثال  بالتعاون مع مكت  المنســــــــــــلا 
دارة الةــــــــؤون  دارة عملمال الســــــــالم  وا  الداصــــــــا وا 
السماسما وبناء السالم  بما ملي) (أ  تذكمر البعثال 
بةــرط ا بالو عن االدعاءال المتعللا باالســتغالل 

ــا  ــالتهـ حـ ــاك الجنســــــــــــــممن وا  ل  واالنتهـ إل  الملر  وا 
ل  البلــــدان   مكتــــ  دــــدمــــال الرةــــابــــا الــــدادلمــــا  وا 
ــامما بلوال  عل  نحو ما مو منصــــــــــــوا  المســــــــــ
علـمءت (   أن م طـل  إل  رؤســــــــــــــاء جممع كـماـنال  
األمانا العـاما المصــــــــــــــادةا في الرســــــــــــــالا ا دارما 

 التلدم المحرز منذ ذلك الحمن.    2018حت  عام   2016ال معكس نطال مذا التلرمر (من عام 

ومتم باســــــــتمرار تحدمد أولومال مســــــــاءلا اللمادة عن منع وةوع حاالل االســــــــتغالل واالنتهاك  
الجنسـممن واالسـتجابا للتلارمر المتعللا بهذف الحاالل في الوةل المناسـ   ومي تتطل  وضـع 

 دطط عمل إلزامما ومصادةال سنوما من كبار اللادة.

وم ت رجم  من ثّم  اسـتمرار مسـاءلا اللمادة التي تظهر مواءما ركائز التنمما والةـؤون ا نسـانما  
ــســــــي علمها  من دالل  ــ اء الطابع المؤســــ ضــــ والســــــالم عل  نطال المنظوما  وزمادة تلبلها وا 

ــ  2020دطط عمل في عام  207تلدمم  من جان  الوكاالل  2018في عام  37ملارنا بــــــــــــــ
مح  ومنســـــلي الةـــــؤون ا نســـــانما/المنســـــلمن الملمممن نمابا عن فرمل األمم والصـــــنادمل والبرا

رســالا مصــادةا من الوكاالل والصــنادمل والبرامح والمنســلمن   43المتحدة اللطري  وأكثر من 
 الملمممن تللمناما حت  اان.

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

مكةببب  المنسببببببببباببة 
 الخاصة

إدارة  ببببمبببببببببيبببببا  
 السال 

إدارة الاببببببببببببببؤون 
السببببببياسببببببية وبناء 

 السال 

ــء  حــزمــران/مــونــمـــــ
2021 

__________ 

 .https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13عل  الرابط  امتاح (34) 

 .https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wideمتاحا عل  الرابط   35( 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wide
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wide
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wide
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

ــاءال المتعللـــــا      الســــــــــــــنومـــــا عل  أن جممع االدعـــ
عنها بةكل  باالستغالل واالنتهاك الجنسممن ةد أ بلغ

دةمل وكامل  عل  النحو الذي اةترحء األممن العام 
. ومنبغي  A/71/818من الوثملــــــا  50في ال لرة 

أمضـا إدرام مذا الةـرط بوضـوف في الدلمل المذكور 
 .7 في التوصما

ــل مع   ــائل االمتثال عل  أن التواصــــ ــال ا دارما ومســــ ــماســــ ــتراتمجمال والســــ وتوافل إدارة االســــ
عملمال السـالم بةـتن االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن لمس نةـاطًا م ن ذ لمرة واحدة. ومج  أن  
مظل الملر مندرطًا في المناةةــــال المتواصــــلا مع عملمال الســــالم لتلدمم التوجمء باالســــتناد  
إل  التغممرال في الســــماســــال أو تغمر األوضــــاع  والتي مج  أن تتضــــمن بانتظام معلومال 

وةد أرسلل إدارة  م با بالو عن االستغالل واالنتهاك الجنسممن وكم ما اللمام بذلك.عن االلتزا
ــائل تذكمر دورما إل   ــابلًا إدارة الدعم الممداني  رســ ــال ا دارما  وســ ــماســ ــتراتمجمال والســ االســ
ــاء البعثال بهذا االلتزام  طالبا منهم العمل عل  إذكاء وعي أفراد البعثال وتلدمم أمثلا  رؤســــــ

إل   نةــــطا االتصــــال (مثل البرامح ا ذاعما  وعلد اجتماعال عاما  والملصــــلال  وماعن أ
 ذلك  والرسائل الرئمسما.  

ــاور مع   ــال ا دارما  بالتةـ ــماسـ ــتراتمجمال والسـ ــتمر  وترى إدارة االسـ ــاط مسـ ذكاء الوعي نةـ وا 
ــما ةد ــما وبناء الســــــالم  أن مذف التوصــــ ــماســــ دارة الةــــــؤون الســــ ن ذل  إدارة عملمال الســــــالم وا 

ــماســـال ا دارما    ــتراتمجمال والسـ ــارة إل  أن إدارة االسـ ومتواصـــل تن مذما  ذمر أنء تجدر ا ةـ
ســـــوف تصـــــدر  بالتعاون مع إدارة عملمال الســـــالم  رســـــالا إل  كمانال األمانا العاما عل  
ــممن   ــتغالل واالنتهاك الجنســـ ــا المتعللا باالســـ ــدور تلرمر األممن العام عن التدابمر الداصـــ صـــ

 الوعي وتبادل الرسائل الرئمسما بهدف استمرار التواصل.  لرفع

وتةــــمر إدارة االســــتراتمجمال والســــماســــال ا دارما ومســــائل االمتثال فمما متعلل بالجزء الثاني  
ــادةا عل    ــتلا المصـ ــلا الداصـــا بةـــتن مسـ ــما إل  أنها تؤمد ةمادة مكت  المنسـ من مذف التوصـ

 ء الكمانال.الرسائل ا دارما السنوما من جان  رؤسا

https://undocs.org/ar/A/71/818


 

 

 
A

/7
5

/8
2

0
 

2
1

-0
3

7
1

7
 

6
4

/8
8

 

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  12الةوصية     

أن تحت ظ إدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما 
ــائـــل االمتثـــال والبعثـــال  بـــالجـــداول الزمنمـــا  ومســــــــــــــ

للجزاءال ا دارمــا الم روضـــــــــــــــا بســــــــــــــبــ  حــاالل 
االستغالل واالنتهاك الجنسممن  وذلك بإدرام حلول 
البمانال ذال الصـــــلا من أجل تســـــجمل توارمخ مذف 
الجزاءال في نظام تتبع حاالل سوء السلوك بهدف 

 رصد تدابمر ا ن اذ وتحسمن فعالمتها.

لســــــلوك المعززة التابعا لنظام تتبع إدارة اللضــــــاما الجدمد تلوم وحدة نظام تتبع حاالل ســــــوء ا
بتســـــــــــــجمل التدابمر المؤةتا والجزاءال ا دارما المتدذة إما من جان  األمم المتحدة أو الدول 

 األعضاء  مع تحدمد توارمخ مذف الجزاءال.

 ةد ن   ذل.وتعتبر إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما 

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

 ال منطبل

  13الةوصية 

دارة  أن ملوم كـــــل من إدارة عملمـــــال الســــــــــــــالم وا 
االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما ومســـــــــائل 
االمتثال  في إطار تعاملهما مع الدول األعضــــــــــاء 
ســــــــــــــعـما إل  تحلمل المســــــــــــــاءـلا عن االســــــــــــــتغالل 
واالنتهاك الجنســــممن  بما متماةــــ  مع ةرار مجلس 

  بك ـــــالـــــا أن تنظر لجنـــــا  2016( 2272األمن 
ــتعراض الدائما في تدابمر ا عادة إل  الوطن  االســــ
أو ذمرما من التدابمر  حســـــ  االةتضـــــاء  اســـــتنادا 

ــوعما   ــاملا وموضـ ــال ةـ ــتعراضـ مع ال فاظ إل  اسـ
أيضبببببببببا   بى اةسببببببببباق هبذه الةبدابير مع المعبايير 
المسبببةخدمة ف  ا مثبة السببباباة  ن اإل ادة إلى 

 .بسب  ارةكا  اسةلالة وانةهاا جنسيين الوطن

ــالم  دارة عملمال السـ ــائل االمتثال وا  ــال ا دارما ومسـ ــماسـ ــتراتمجمال والسـ ــل إدارة االسـ ــتواصـ سـ
العمل بنةـــــــاط مع الدول األعضـــــــاء ســـــــعمًا للمســـــــاءلا عن االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن  

وتجتمع لجنا االســــــــــــــتعراض الدائما  . 2016( 2272متماةــــــــــــــ  مع ةرار مجلس األمن  بما
بــانتظــام للنظر في جممع التــدابمر المالئمــا  بمــا فمهــا ا عــادة إل  الوطن  اســــــــــــــتنــادًا إل  

 استعراضال ةاملا وموضوعما  ومي ستواصل اللمام بذلك. 

ــالم  دارة عملمال الســــ ــائل االمتثال وا  ــال ا دارما ومســــ ــماســــ ــتراتمجمال والســــ بمد أن إدارة االســــ
ــاملا والواســـعا النطال  تةـــمران إل  أن نظر لجنا االســـتعراض الدائما في االســـتعراضـــال الةـ
ــاع محددة  ومو ما ممكن أن ممثل حاًل ةد مدتلف  ــ  ألوضـ ــمؤدي إل  اتداذ التدابمر األنسـ سـ

ســــــــابلا. ومن المهم أن م نظر في كل حالا عل  أســــــــاس وةائعها الداصــــــــا بها  عن األمثلا ال
  . 2016( 2272وأسسها الموضوعما في ضوء أحكام ةرار مجلس األمن 

 ةد ن   ذل. وتعتبر إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما

إدارة  ببببمبببببببببيبببببا  
 السال 

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

 جارما

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  14الةوصية     

ــماســـــال ا دارما  ــتراتمجمال والســـ أن تلوم إدارة االســـ
ــائــل االمتثــال بــانتظــام بــإحــالــا جممع نتــائح   ومســـــــــــــ
التحلمل التي تكةــــــــــف عن ارتكا  ســــــــــلوك جنائي 

ــممن من جان  منطوي عل   ــتغالل وانتهاك جنســ اســ
إل  مكتــــــ   موظ من أو دبراء ةــــــائممن بمهمــــــال
 الةؤون اللانونما للنظر في ا حالا.

تةـمر إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال  مع ا حاطا علما بتن لمس 
ج  اللوانمن  جممع أةــــــــــــكال االســــــــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــــــمان ترة  إل  مرتبا الجرائم بمو 

الوطنما  إل  ممارســــــا مكت  ددمال الرةابا الدادلما المتمثلا في ا حالا مباةــــــرة إل  نتائح  
تحلملال مكت  الةـــــــــؤون اللانونما في الحاالل التي ممكن أن ترة  فمها أعمال االســـــــــتغالل 

رســا واالنتهاك الجنســممن إل  جرائم مرتكبها مســؤولون ودبراء موفدون في بعثال  وتتمثل مما
ــائل االمتثال منذ فترة طوملا فمما متعلل   ــال ا دارما ومســــــــ ــماســــــــ ــتراتمجمال والســــــــ إدارة االســــــــ
بــالتحلملــال التي مجرمهــا مكتــ  دــدمــال الرةــابــا الــدادلمــا  وتلــك التي ال مجرمهــا المكتــ  بــل 
تجرمهــا كمــانــال تحلمل أدرى تــابعــا لألمم المتحــدة  في ا حــالــا إل  نتــائح تحلملــال مكتــ   

لانونما في الحاالل التي ممكن أن ترة  فمها أعمال االستغالل واالنتهاك الجنسممن  الةؤون ال
 إل  جرائم.

 وتعتبر إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما ةد ن   ذل.

 ال منطبل 

 15الةوصية 

أن تعطي إدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما 
ومسـائل االمتثال  بالتعاون مع مكت  المدافعا عن 
حلول الضــــــــــــــحـامـا والبعثـال  األولومـا لـدعم فرادى 
ضـحاما االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن  بسـبل منها  
الصـــــندول االســـــتئماني  مع ا بالو بوضـــــوف بعدد 
 الضحاما الذمن ملدَّم إلمهم الدعم ونوع الدعم الملدم.

لسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال عن كث  مع مكت  المدافعا تعمل إدارة االسـتراتمجمال وا
عن حلول الضــــحاما عل  تلدمم الدعم والمســــاعدة لضــــحاما االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن.  

تلرمرًا سـنومًا عن أنةـطا الصـندول االسـتئماني   وتلدم إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما
سـتئماني المةـارمع التي تدعم األنةـطا لصـالح الضـحاما وةـؤونء المالما. ومدعم الصـندول اال

وأفراد الســـــــــكان المحلممن في حاالل الضـــــــــعف المعرضـــــــــمن لمداطر االســـــــــتغالل واالنتهاك  
 الجنسممن استنادًا إل  سمال المواةع. والجهود جارما وسمستمر بذلها.

ــائل االمتثال األولو  ــال ا دارما ومســ ــماســ ــتراتمجمال والســ ــحاما وتعطي إدارة االســ ما لجممع ضــ
االســتغالل واالنتهاك الجنســممن. وفمما متعلل بالتتبع وا بالو ال ردممن  تجدر ا ةــارة إل  أن  
إدارة االســـــتراتمجمال والســـــماســـــال ا دارما ال تلدم دعمًا مباةـــــرًات وتلوم إدارة االســـــتراتمجمال 

. وفي عملمال  بداًل من ذلك بإحالا الضـــــــــــحاما إل  ملدمي الددمال والســـــــــــماســـــــــــال ا دارما
الســــالم  موجد نظام لتتبع مســــاعدة الضــــحاما  ولكن تعل  كل الضــــحاما وا بالو عنهم فردمًا  

 متطل  نظاما عل  نطال المنظوما  ومو ما لمس متوفرًا حالمًا. 

 ال منطبل 
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

ــتئماني كان معالجا الثغرال في ددمال      ــندول االســ ــارة إل  أن الغرض من الصــ وتجدر ا ةــ
 الضحاما ولم مكن الملصود منء أن مكون نظاما للدعم المباةر. 

 وتعتبر إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما ةد ن   ذل.

  16الةوصية 

ــماســـــال ا دارما  ــتراتمجمال والســـ أن تلوم إدارة االســـ
ــتن حـالـا المبلغ   ــاـئل االمتـثال ـبا بالو بةــــــــــــ ومســــــــــــ

ــدرف  ــالمف  دوالر 600 000الملتطع وةـ ــا تكـ لتغطمـ
متعللا بادعاءال مثبتا بارتكا  اســـــــتغالل وانتهاك  

المبلغ إل  الصندول االستئماني  وبتحومل    جنسممن
لدعم ضـــــــــحاما االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن   

 .70/286تمةما مع ةرار الجمعما العاما 

تسـتطمع إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال تتكمد توافر المبلغ الملتطع  
ــتغالل وانتهاك  دوالر   600 000وةدرف   لتغطما تكالمف متعللا بادعاءال مثبتا بارتكا  اســـــــــ

في الصــندول االســتئماني. و لمال تحومل األموال الملتطعا بانتظام إل  الصــندول  جنســممن 
 االستئماني ةائما وستبل  كذلك.  

 2019ممن  انظر التلرمر الســنوي للصــندول االســتئماني لضــحاما االســتغالل واالنتهاك الجنســ 
ــاف عــلــ  الــرابــط  ــمــتـــــ -https://www.un.org/preventing-sexual-exploitationال

and-abuse/ar/content/projects-and-reports 

 السماسال ا دارما ومسائل االمتثال أن مذف التوصما ةد ن   ذل. وتعتبر إدارة االستراتمجمال و 

  

  17الةوصية 

أن ملوم مكتــ  المــدافعــا عن حلول الضــــــــــــــحــامــا  
بالتعاون مع إدارة االســـــــــــتراتمجمال والســـــــــــماســـــــــــال 
دارة عملمال الســـــــــالم  ا دارما ومســـــــــائل االمتثال وا 
والبعثال  بوضــــــــــــع إجراءال لتجهمز دعاوى إثبال 
األبوة  من تلـدممهـا وحت  البـل فمهـا  بمـا في ذلـك 

لنحو إجراءال االتصـال بالضـحاما والمتابعا  عل  ا
 .A/69/779المتود  في الوثملا 

ــائل االمتثال مع مكت  المدافعا عن   ــماســــال ا دارما ومســ ــتراتمجمال والســ ســــتعمل إدارة االســ
حلول الضـحاما عل  النحو المطلو . ذمر أنء من المهم توضـمح أن المسـائل األسـاسـما التي  

ــوما ــًا إل  إجراءال دادلما أكبر. وتكمن   تؤثر عل  تســـ ــاســـ مطالبال األبوة لمســـــل بحاجا أســـ
التحدمال التي نواجهها أسـاسـا في ضـرورة تطبمل الدول األعضـاء  جراءال المسـاءلا الرامما 

 إل  ك الا إعمال حلول األط ال المولودمن نتمجا لحاالل االستغالل واالنتهاك الجنسممن.

وبموج  مذكرة الت امم النموذجما للبلدان المســــامما بلوال والبلدان المســــامما بتفراد ةــــرطا  
ــمر مطالبال األبوة ون لا األوالد  ــاء أن تعمل مع األمم المتحدة لتمســــ م توةع من الدول األعضــــ
ــمع   ــممن. وةد تم توسـ ــتغالل واالنتهاك الجنسـ بصـــرف النظر عما إذا كانوا مولودمن نتمجا لالسـ

مذا االلتزام عملمًا لمضم المسائل التي تةمل موظ من ذمر مةمولمن بمذكرة ت امم مثل   نطال
 أفراد الةرطا الموفدمن عل  أساس فردي. 

 رماجا 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/projects-and-reports
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/projects-and-reports
https://undocs.org/ar/A/69/779
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

ــر تلدمم المطالبال.      ــو أن تمســــــــــ وال تحدد مذكرال الت امم النموذجما كمف ممكن لدولا عضــــــــــ
األعضــاء بةــكل موحد توجد في الوةل الحاضــر عملما أو ممارســا متســلا تتدذما الدول  وال

للوفــاء بــالتزامــاتهــا. ومتم االعتراف بــاألبوة وااللتزامــال المتعللــا بن لــا األوالد عمال بــاللوانمن  
الوطنما للدولا العضـو لجنسـما األ  و/أو األم  سـواء من دالل المحاكم الوطنما أو المحافل 

نما األدرى. وملتصـــــر دور اللضـــــائما األدرى  أو في األحكام أو االت اةال أو اللرارال اللانو 
ــاءلا ال ردما (األ  الم ترض في العادة    األمم المتحدة الحالي عل  تمســـمر ودعم عملما المسـ
وفلا الســـــــــتراتمجما األمم المتحدة الةـــــــــاملا لمســـــــــاعدة ودعم ضـــــــــحاما االســـــــــتغالل واالنتهاك  

  المرفل  والهماكل واللوانمن والمؤســســال الوطنما المعنما في A/RES/62/214(الجنســممن 
 الدولا العضو.

وفي ضوء ما سبل  ترى إدارة االستراتمجمال والسماسال ا دارما ومسائل االمتثال  بالتةاور  
مع إدارة عملمال السـالم  أنء منبغي لألمانا العاما أن تعمل مع الدول األعضـاء عل  وضـع  

بدال من مجموعا إجراءال  من أجل التســــــــــــــوما العادلا لمطالبال األبوة   إطار عمل معزز  
صدار أوامر ن لا لألوالد ةابلا ل ن اذ.  وتتمثل األمداف في االعتراف اللانوني باألبوة وا 

ــما عل  أســـــــــاس أن العمل مســـــــــتمر  ملبل مكت  المدافعا عن حلول الضـــــــــحاما مذف التوصـــــــ
 ومتطل  التةاور مع الدول األعضاء.

  
  

https://undocs.org/ar/A/RES/62/214
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 إدارة اؤون السالمة وا من

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 3الةوصية     

أن تلوم كمــانــال األمــانــا العــامــا ذمر العــاملــا في 
ــمما الكمانال التي لها  مجال ح ظ الســـــــــالم  وال ســـــــ
عملمــال ممــدانمــا  بــإجراء تلممم للمدــاطر المتعللــا 
باالســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن وفلا لع ّدة أدوال 
ــا بـــاالســــــــــــــتغالل واالنتهـــاك  إدارة المدـــاطر المتعللـ

ــادرة عن إدارة اال ــممن الصــــــــــ ــتراتمجمال الجنســــــــــ ســــــــــ
ــائل االمتثال  وذلك عل   ــال ا دارما ومسـ ــماسـ والسـ

 A/71/818النحو المنصـــــــــــــوا علمء في الوثملا 
  .23(ال لرة 

تلبل إدارة األمم المتحدة لةؤون السالما واألمن التوصما بإجراء تلمممال للمداطر في مجال 
ــتغالل واالنت  ــممن عل  النحو المنصـــــــــوا علمء في مجموعا األدوال وفي االســـــــ هاك الجنســـــــ

 .A/71/818الوثملا 

إدارة اببببببببببببببببؤون 
 السالمة وا من

ــانــون األول/  كـــــ
 2022دمسمبر 

  4الةوصية 

أن تلوم كمــانــال األمــانــا العــامــا ذمر العــاملــا في 
ــدابمر  ــال ح ظ الســــــــــــــالم بتعزمز تـ ــالمجـ  منع أعمـ

االســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن  بســـبل منها توجمء 
ــاـئل دورـما إل  الموظ من  وعرض مواد تبرز   رســــــــــــ
درام  موضــــــوع االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن  وا 
ــتغالل واالنتهاك ــلوك في مجال االســــــــ   معاممر الســــــــ
 الجنسممن  و لمال ا بالو عل  المواةع الةبكما. 

إدارة اببببببببببببببببؤون  تلبل إدارة ةؤون السالما واألمن مذف التوصما بسب  استمرار أنةطا التوعما والتراسل. 
 السالمة وا من

ــانــون األول/  كـــــ
 2021دمسمبر 

  
  

https://undocs.org/ar/A/71/818
https://undocs.org/ar/A/71/818
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 البجنة االقةصادية واالجةما ية آلسيا والم يط الهادئ 

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 3الةوصية     

أن تلوم كمــانــال األمــانــا العــامــا ذمر العــاملــا في 
ــمما الكمانال التي لها  مجال ح ظ الســـــــــالم  وال ســـــــ
عملمــال ممــدانمــا  بــإجراء تلممم للمدــاطر المتعللــا 
باالســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن وفلا لع ّدة أدوال 
ــا بـــاالســــــــــــــتغالل واالنتهـــاك  إدارة المدـــاطر المتعللـ

ــادرة عن إدارة اال ــممن الصــــــــــ ــتراتمجمال الجنســــــــــ ســــــــــ
ــائل االمتثال  وذلك عل   ــال ا دارما ومسـ ــماسـ والسـ

 A/71/818النحو المنصـــــــــــــوا علمء في الوثملا 
  .23(ال لرة 

تلبل اللجنا االةتصـــــادما واالجتماعما اســـــما والمحمط الهادت مذف التوصـــــما وســـــتســـــع  إل  
مجال االســــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــممن بما متماةــــــــ  مع مجموعا  إجراء تلممم للمداطر في

أدوال إدارة االســــتراتمجمال والســــماســــال ا دارما ومســــائل االمتثال  دارة المداطر في مجال 
االسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن  وم ضـل أن مكون ذلك بالتعاون مع مكت  المنسـل الملمم من  

 مركز العمل. أجل استجابا موحدة لألمم المتحدة في

البجنة االقةصببببادية 
واالجةما ية آلسبببيا 

 والم يط الهادئ

2022 

  4الةوصية 

أن تلوم كمــانــال األمــانــا العــامــا ذمر العــاملــا في 
ــدابمر  ــال ح ظ الســــــــــــــالم بتعزمز تـ ــالمجـ  منع أعمـ

االســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن  بســـبل منها توجمء 
ــاـئل دورـما إل  الموظ من  وعرض مواد تبرز   رســــــــــــ
درام  موضــــــوع االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــممن  وا 
ــتغالل واالنتهاك   ــلوك في مجال االســــــــ معاممر الســــــــ
 الجنسممن  و لمال ا بالو عل  المواةع الةبكما. 

ــادما واالجتماعما ا ــتعزز تدابمر  تلبل اللجنا االةتصـ ــما  وسـ ــما والمحمط الهادت بهذف التوصـ سـ
االســتغالل واالنتهاك الجنســممن  بما في ذلك عن طرمل توجمء رســائل دورما إل   منع أعمال

درام معاممر   ــممن  وا  الموظ من  وعرض مواد تبرز موضـــــــــــوع االســـــــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــ
ا بالو عل  المواةع الةـــبكما. وفي الســـلوك المتعلل باالســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن و لمال 

مذا الصـــــــــدد  تطل  اللجنا الدعم والتوجمء من إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ومســـائل االمتثال ومكت  المنســـلا الداصـــا ومكت  المدافعا عن حلول الضـــحاما فمما متعلل  

 الم. ببناء اللدرال المصمم دصمصًا للكمانال ذمر العاملا في مجال ح ظ الس

البجنة االقةصببببادية 
واالجةما ية آلسبببيا 

 والم يط الهادئ

 2022ربمع 

  
  

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 برنامج ا م  المة دة لبمسةوطنا  البارية

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 1الةوصية     

االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما أن تلوم إدارة  
ومســـــــــــــــائــل االمتثــال بتعزمز رصـــــــــــــــد إكمــال التــدرمــ  
ا لزامي عل  ةــــــــــبكا ا نترنل المتعلل باالســــــــــتغالل 
واالنتهاك الجنســممن عل  نطال األمانا العاما  بســبل 
منهـــا المتـــابعـــا الـــدورمـــا والموجهـــا  ونةــــــــــــــر لوحـــال 

 المتابعا ذال الصلا.

ــ ء كمانًا من كمانال األمانا العاما  لوحال المتابعا  مســـــــــتددم موئل األمم  المتحدة  بوصـــــــ
ا دارما التي أنةـتتها إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما ومسـائل االمتثال فمما متعلل  

 بإكمال التدرمبال ا لزامما.

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

 موئة ا م  المة دة 

 ماجار 

 3الةوصية 

أن تلوم كـمانال األمانا العـاما ذمر العـامـلا في مجـال 
ح ظ الســــــــــالم  وال ســــــــــمما الكمانال التي لها عملمال 
ممدانما  بإجراء تلممم للمداطر المتعللا باالســــــــــــتغالل 
واالنتهاك الجنســــــــــــممن وفلا لع ّدة أدوال إدارة المداطر 
المتعللا باالسـتغالل واالنتهاك الجنسـممن الصـادرة عن 

ســـــــتراتمجمال والســـــــماســـــــال ا دارما ومســـــــائل إدارة اال
االمتثــال  وذلــك عل  النحو المنصــــــــــــــوا علمــء في 

  .23(ال لرة  A/71/818الوثملا 

ــًا معنمــًا بــالســــــــــــــلوك   2019في عــام  عّمن المــدمر التن مــذي لموئــل األمم المتحــدة منســــــــــــــل
من إدارة االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال  واالنضــباط بناء عل  طل   

 بتن تلوم جممع كمانال األمانا العاما بتعممن منسلمن معنممن بالسلوك واالنضباط.

ومســت مد المنســل المعني بالســلوك واالنضــباط التابع لموئل األمم المتحدة من فرا التعلم  
فمما متعلل بمنع    ALD Connectاري (والدعم التي توفرما منصـــــــا ةـــــــعبا اللانون ا د

ن اذ أحكام انتهاكال معاممر   ســوء الســلوك  بما في ذلك االســتغالل واالنتهاك الجنســمان  وا 
 األمم المتحدة للسلوك  وتلدمم الدعم والمساعدة لضحاما االستغالل واالنتهاك الجنسممن. 

  بدعم من ةــعبا اللانون  وملوم موظ و موئل األمم المتحدة المســؤولون عن إدارة المداطر
ا داري  مع التوجمء والدعم في مجال إدارة مداطر سـوء السـلوك  بوضـع سـجالل دادلما 

 للمداطر ودطط العمل ذال الصلا.

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

ببببببرنبببببامبببببج ا مببببب  
البببببببببمبببببببببةببببببببب ببببببببدة 
لبببببمسببببببببببةببوطببنبببببا  

 البارية

 ال منطبل

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  4الةوصية     

أن تلوم كـمانال األمانا العـاما ذمر العـامـلا في مجـال 
االســــــــــتغالل  منع أعمالح ظ الســــــــــالم بتعزمز تدابمر 

ــائل دورما  ــبل منها توجمء رسـ ــممن  بسـ واالنتهاك الجنسـ
إل  الموظ من  وعرض مواد تبرز موضوع االستغالل 
درام معاممر السـلوك في مجال  واالنتهاك الجنسـممن  وا 

ــتغالل واالنتهاك ــممن  و لمال ا بالو عل   االسـ الجنسـ
 المواةع الةبكما. 

   ALD Connectملوم موئل األمم المتحدة  بدعم من منصــــــا ةــــــعبا اللانون ا داري (
بنةـر المعارف والرسـائل وتلدمم المةـورة للموظ من وذمر الموظ من بةـتن المسـائل المتصـلا 

 باالستغالل واالنتهاك الجنسممن.

إدارة االسبةراةيجيا  
لسياسا  اإلدارية وا

 ومسائة االمةثاة

 موئة ا م  المة دة 

 ال منطبل

   11الةوصية  

أن تلوم إدارة االســـــــــــتراتمجمال والســـــــــــماســـــــــــال ا دارما 
ومسـائل االمتثال  بالتعاون مع مكت  المنسـلا الداصـا  
دارة الةــــؤون الســــماســــما وبناء   دارة عملمال الســــالم  وا  وا 
السالم  بما ملي) (أ  تذكمر البعثال بةرط ا بالو عن 
ــممن   ــتغالل واالنتهاك الجنســــــ االدعاءال المتعللا باالســــــ

ــا  ــالتهــ حــ ــا وا  ــابــ ــال الرةــ ــدمــ ل  مكتــــ  دــ إل  الملر  وا 
ل  البلدان المســـــــــامما بلوال  عل  نحو ما   الدادلما  وا 
مو منصــوا علمءت (   أن م طل  إل  رؤســاء جممع 
كمانال األمانا العاما المصــــــادةا في الرســــــالا ا دارما 
السـنوما عل  أن جممع االدعاءال المتعللا باالسـتغالل 

ــممن ةد أ بلغ  عنها بةــــكل دةمل وكامل   واالنتهاك الجنســ
من   50عل  النحو الذي اةترحء األممن العام في ال لرة 

. ومنبغي أمضـــــا إدرام مذا الةـــــرط  A/71/818الوثملا 
 . 7 بوضوف في الدلمل المذكور في التوصما 

ــنوما من  ملدم موئل األمم المتحدة أما من/جممع دطط العمل ا لز  ــدملال الســــــــ امما والتصــــــــ
 .كبار اللادة

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

 موئة ا م  المة دة 

 جارما

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  12الةوصية     

أن تحت ظ إدارة االســــــتراتمجمال والســــــماســــــال ا دارما 
ومســائل االمتثال والبعثال بالجداول الزمنما للجزاءال 

الم روضــــــــــــــا بســــــــــــــب  حاالل االســــــــــــــتغالل ا دارما 
واالنتهاك الجنسممن  وذلك بإدرام حلول البمانال ذال 
الصـــــــــــلا من أجل تســـــــــــجمل توارمخ مذف الجزاءال في 
ــد تدابمر   ــلوك بهدف رصـــ ــوء الســـ نظام تتبع حاالل ســـ

 ا ن اذ وتحسمن فعالمتها.

التابعا لنظام تتبع إدارة مســتددم موئل األمم المتحدة وحدة نظام تتبع حاالل ســوء الســلوك 
 اللضاما الجدمد لتسجمل التدابمر المؤةتا والجزاءال ا دارما المتدذة فمما متعلل باللضاما.

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

 موئة ا م  المة دة 

 جارما
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 مكة  ا م  المة دة المعن  بالمخدرا  والجريمة

 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 1الةوصية     

أن تلوم إدارة االســـــــــــتراتمجمال والســـــــــــماســـــــــــال ا دارما 
ومســائل االمتثال بتعزمز رصــد إكمال التدرم  ا لزامي  
عل  ةــــــــــبكا ا نترنل المتعلل باالســــــــــتغالل واالنتهاك  
الجنســـــــــــــممن عل  نطـال األمـاـنا العـامـا  بســــــــــــــبل منهـا 
المتابعا الدورما والموجها  ونةــــر لوحال المتابعا ذال  

 الصلا.  

األمـاـنا العـامـا لألمم المتحـدة  ســــــــــــــمهتم مكـت  األمم المتحـدة المعني ـبالمدـدرال كجزء من 
والجرمما بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 

 .ومسائل االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

 2الةوصية 

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ــلا  ــاور مع مكت  المنســـــــــ ــائل االمتثال  بالتةـــــــــ ومســـــــــ
الداصــــــا  بتوضــــــمح ال رل بمن االســــــتغالل واالنتهاك  
الجنســـــــممن وانتهاك ســـــــماســـــــا عدم الددول في عالةا 

 حممما المطبلا عل  األفراد النظامممن.

كجزء من األمـاـنا العـامـا لألمم المتحـدة  ســــــــــــــمهتم مكـت  األمم المتحـدة المعني ـبالمدـدرال 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما والجرمما 

 .ومسائل االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

 3الةوصية 

أن تلوم كـمانال األمانا الـعاما ذمر الـعامـلا في مـجال ح ظ  
السالم  وال سمما الكمانال التي لها عملمال ممدانما  بإجراء  
تلممم للمداطر المتعللا باالســــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن  
ــاالســـــــــــــتغالل   ــا بـ ــاطر المتعللـ ّدة أدوال إدارة المدـ ــ  ــا لعـ وفلـ

ســـــــــتراتمجمال  واالنتهاك الجنســـــــــممن الصـــــــــادرة عن إدارة اال 
ــائل االمتثال  وذلك عل  النحو   ــال ا دارما ومســـ ــماســـ والســـ

  . 23(ال لرة  A/71/818المنصوا علمء في الوثملا 

 مابولة

 2020في حمن أن دطط عمل فرمل األمم المتحدة اللطري عل  المســـــــــــتوى اللطري لعام 
لمدـاطر ووضــــــــــــــع تـدابمر للتد مف من حـدتهـا  فـإن عملمـال  تضــــــــــــــمنـل إجراء تلمممـال ل

ــب  مرض فمروس كورونا (جائحا كوفمد   ةد أدرل األنةــــــــطا 19-ا ذالل المتكررة بســــــ
 ذال الصلا. ومن المتوةع أن ت ن ذ دالل األةهر الملبلا.

مبببببكبببببةببببب  ا مببببب  
البمبةب بببببدة البمبعبنب  
ببببببببالبببببببمبببببببخبببببببدرا  

 والجريمة

ــانــــون  األول/ كـــــ
 2021دمسمبر 

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  4الةوصية     

أن تلوم كـمانال األمانا العـاما ذمر العـامـلا في مجـال 
االســــــــــتغالل  منع أعمالح ظ الســــــــــالم بتعزمز تدابمر 

ــائل دورما  ــبل منها توجمء رسـ ــممن  بسـ واالنتهاك الجنسـ
إل  الموظ من  وعرض مواد تبرز موضوع االستغالل 
درام معاممر السـلوك في مجال  واالنتهاك الجنسـممن  وا 

ــتغال ــممن  و لمال ا بالو عل  االسـ ل واالنتهاك الجنسـ
 المواةع الةبكما. 

 مابولة

تم نلل الرســــــائل الرئمســــــما وتلاســــــم مواد االتصــــــال مع المكات  الممدانما. وعمن منســــــلون  
معنمون بالحماما من االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن للتنســـــــــمل مع أفرةا األمم المتحدة 

إل  اللغـا الـتاملـندما ووزعل بلغتمن   “ال أعذار”مل بطـاةا  اللطرما المعنـما. وفي تاملـند  ت رج
في المكت  ا ةلممي لمكت  األمم المتحدة المعني بالمددرال والجرمما في جنو  ةــــــــــــرل 
 ســــــما والمحمط الهادت. وفي المكت  ا ةلممي اســــــما الوســــــط   ت كرر المبادت الرئمســــــما  

جتماعال الدورما للمكت   وم طل  للحماما من االســـــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــممن دالل اال
ــامـــا من   ــالحمـ ــا بـ ــال الـــدورة التـــدرمبمـــا ا لزاممـــا المتعللـ ــا إكمـ ــدمثـ من الموظ من المعمنمن حـ

 االستغالل واالنتهاك الجنسممن دالل فترة األةهر الثالثا األول .

وســـتواصـــل جممع المكات  الممدانما تعزمز التدابمر الوةائما  بما في ذلك عن طرمل توجمء 
 رسائل دورما إل  الموظ من وعرض مواد تبرز موضوع االستغالل واالنتهاك الجنسممن.

ــممن و لمال  وفمما متعلل بإدرام معلومال عن الحماما من االســـــــــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــــ
ا بالو عل  المواةع الةـــــــــــبكما  فإن  دارة الموارد البةـــــــــــرما التابعا لمكت  األمم المتحدة 

 .“I-Seek”ص حا مدصصا عل  موةع  لجرمماالمعني بالمددرال وا

مبببببكبببببةببببب  ا مببببب  
البمبةب بببببدة البمبعبنب  
ببببببببالبببببببمبببببببخبببببببدرا  

 والجريمة

ــانــــون  األول/ كـــــ
 2021دمسمبر 

 6الةوصية 

أن ملوم مكت  المنسـلا الداصـا ومكت  المداف عا عن 
ــتراتمجمال  ــمل مع إدارة االســــ ــحاما  بالتنســــ حلول الضــــ
والســـــماســـــال ا دارما ومســـــائل االمتثال  بإجراء تلممم  
للسـماسـال والمبادرال ابتغاء تحدمد أولومال المبادرال 
ــمط تلك المبادرال  وتعممن   التي ةد م العهد بها  وتبســــــــ

 وةعا  نجازما. التوارمخ المت 

كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل
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 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  7الةوصية     

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ومسـائل االمتثال بتوحمد التوجمهال التةـغملما المبعثرة 
ــدد العملمــــال واألدوار والمســــــــــــــؤولمــــال  ــٍل محــ في دلمــ
الرئمســــــــــــــمـــا في مجـــال منع االســــــــــــــتغالل واالنتهـــاك  
الجنســـــممن والتصـــــدي لهما دادل األمانا العاما  ومو 

ــار ــء في إطــــ ــام بــــ ــا ممكن اللمــــ ــل المتعلل  مــــ ــدلمــــ الــــ
باالســــــــــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــــــــممن المعمول بء في 
مكت  المنســلا الداصــا عل  نطال المنظوما  والذي 

  أو اســــــــــــــتكمــال ذلــك 2016مجري إعــدادف منــذ عــام 
الدلمل بتوجمهال إضـافما لكمانال األمانا العاما  عند 

 االةتضاء. 

تــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المك
ــا  ــاســـــــــــــــــال ا دارمـ ــال والســــــــــــــمـ ــا إدارة االســــــــــــــتراتمجمـ ــادرال التي تلترحهـ ــالتغممرال والمبـ بـ

 .االمتثال ومسائل

 ال منطبل ال منطبل

 8الةوصية 

أن ملوم مكت  المنسـلا الداصـا  بالتةـاور مع ال رمل 
العــامــل عل  نطــال المنظومــا المعني بــاالســــــــــــــتغالل 
ــار  واالنتهــــاك الجنســــــــــــــممن  ومع األدــــذ بعمن االعتبــ
ــادة  ــإعـ ــاة من التطبمل التجرمبي  بـ الـــدروس المســــــــــــــتلـ
ددــال  النظر في اســــــــــــــتمــارة ا بالو عن الحوادث  وا 

ت ســــــــــــــتدــدم  التعــدمالل الالزمــا علمهــا  لضــــــــــــــمــان أن
كاســــــتمارة موحدة لتللي البمانال وا بالو عنها بةــــــتن 
ــممن عل  نطال منظوما  االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــ
 األمم المتحدة  عل  النحو الذي توداف األممن العام. 

كجزء من األمـاـنا العـامـا لألمم المتحـدة  ســــــــــــــمهتم مكـت  األمم المتحـدة المعني ـبالمدـدرال 
لمبادرال التي تلترحها إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما والجرمما بالتغممرال وا

 .ومسائل االمتثال

 ال منطبل ال منطبل
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 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  9الةوصية     

عل   ST/SGB/2003/13نظرا ألمممـــــــا الوثملـــــــا 
نطال المنظوما  أن مســــع  مكت  المنســــلا الداصــــا 
باالةـتراك مع إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما 
ومســـــــائل االمتثال إل  التوصـــــــل إل  توافل في ااراء 
مع الجهال صـاحبا المصـلحا بةـتن توضـمح أحكامها 
التي تدعو بةـــــدة إل  تجن  إةاما العالةال الجنســـــما 

تحدة والمست مدمن من المساعدة  بمن موظ ي األمم الم
ل  تحدمث النةرة وفلا لذلك.  وا 

كجزء من األمـاـنا العـامـا لألمم المتحـدة  ســــــــــــــمهتم مكـت  األمم المتحـدة المعني ـبالمدـدرال 
والجرمما بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 

 .ومسائل االمتثال

 منطبلال  ال منطبل

  10الةوصية 

أن ملوم مكت  المنســــلا الداصــــا  بالتةــــاور مع إدارة 
ــائل االمتثال  ــماســـال ا دارما ومسـ ــتراتمجمال والسـ االسـ
ومكت  الةــــــؤون اللانونما  بوضــــــع  لما ل بالو العام 
ــاك   ــاالســــــــــــــتغالل واالنتهــ ــا بــ ــاءال المتعللــ عن االدعــ
الجنســـــــممن ضـــــــد موظ ي األمانا العاما في ســـــــماةال 

ةال الســالم والعمل ا نســاني  ذمر المدرجا ذمر ســما
 في تلارمر األممن العام بةتن التدابمر الداصا.

كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  11الةوصية     

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ومســـــــــــــــائـل االمتثـال  بـالتعـاون مع مكتـ  المنســــــــــــــلـا 
دارة الةــــــــــــؤون  دارة عملمال الســــــــــــالم  وا  الداصــــــــــــا وا 
الســــماســــما وبناء الســــالم  بما ملي) (أ  تذكمر البعثال 
بةـــــــرط ا بالو عن االدعاءال المتعللا باالســـــــتغالل 

حالتها  ل  مكت  واالنتهاك الجنســــــــممن وا  إل  الملر  وا 
ــاممــا  ل  البلــدان المســـــــــــــ دــدمــال الرةــابــا الــدادلمــا  وا 
بلوال  عل  نحو ما مو منصـــــــــــــوا علمءت (   أن 
م طلــ  إل  رؤســـــــــــــــاء جممع كمــانــال األمــانــا العــامــا 
المصـادةا في الرسـالا ا دارما السـنوما عل  أن جممع 
ــممن   ــتغالل واالنتهاك الجنســـ االدعاءال المتعللا باالســـ

ــكل دةمل وكامل  عل  النحو الذي  ةد أ بلغ عنها بةـــــــــــ
ــام ـفي اـلـ ـلرة  ــء األمــمن اـلعـــــ مـن اـلوـثـملـــــــا  50اـةـترحـــــ

A/71/818 ومنبغي أمضا إدرام مذا الةرط بوضوف .
 .7في الدلمل المذكور في التوصما 

المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

  12الةوصية 

ــماســـــــــــال ا دارما  ــتراتمجمال والســـــــــ أن تحت ظ إدارة االســـــــــ
للجزاءال  ومســـــــــــــائـل االمتثـال والبعثـال بـالجـداول الزمنمـا 

ا دارما الم روضـــــا بســـــب  حاالل االســـــتغالل واالنتهاك  
ــلا من  ــممن  وذلك بإدرام حلول البمانال ذال الصــــ الجنســــ
أجل تســـــــجمل توارمخ مذف الجزاءال في نظام تتبع حاالل 
 سوء السلوك بهدف رصد تدابمر ا ن اذ وتحسمن فعالمتها. 

تــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المك
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  13الةوصية     

دارة  أن ـملـوم ــال الســــــــــــــالم وا  ــل مـن إدارة عـمــلمـــــ كـــــ
االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال  
ــاء ســـــــــــعما إل   في إطار تعاملهما مع الدول األعضـــــــــ
تحلمل المســاءلا عن االســتغالل واالنتهاك الجنســممن   

   2016(  2272بما متماةــــ  مع ةرار مجلس األمن 
ــتعراض الدائما في تدابمر  بك الا أن تنظر لجنا االســــــ
ا عــادة إل  الوطن أو ذمرمــا من التــدابمر  حســـــــــــــــ  
ــاملا  ــال ةــــــــ ــتعراضــــــــ ــتنادا إل  اســــــــ ــاء  اســــــــ االةتضــــــــ

مع ال فاظ أيضبببببببا   بى اةسببببببباق هذه وموضــــــــــوعما 
الةدابير مع المعايير المسبةخدمة ف  ا مثبة السباباة 

بسبببببببببب  ارةكا  اسبببببببببةلالة  ن اإل ادة إلى الوطن  
 .وانةهاا جنسيين

كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

  14الةوصية 

االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما أن تلوم إدارة  
بانتظام بإحالا جممع نتائح التحلمل  ومســـــائل االمتثال

التي تكةــــــف عن ارتكا  ســــــلوك جنائي منطوي عل  
اســــــــــــــتغالل وانتهـــاك جنســــــــــــــممن من جـــانـــ  موظ من 

ــال  إل  مكتـــــ  الةــــــــــــــؤون  أو ــائممن بمهمـــ دبراء ةـــ
 اللانونما للنظر في ا حالا.

العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا كجزء من األمــانــا 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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 ا جراءال المتوةعا الت تم  والتلمممتوصما ةعبا 

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 15الةوصية     

ــال ا دارما  ــماســــ ــتراتمجمال والســــ أن تعطي إدارة االســــ
بالتعاون مع مكت  المداف عا عن ومســـــــــــــائل االمتثال  

ــان لـــدعم فرادى  ــا والبعثـــال  األولومـ ــامـ حلول الضــــــــــــــحـ
ضــــحاما االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  بســــبل منها  
الصـــــــــندول االســـــــــتئماني  مع ا بالو بوضـــــــــوف بعدد 

 الضحاما الذمن ملدَّم إلمهم الدعم ونوع الدعم الملدَّم.

هتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــم 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

  16الةوصية 

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ومســـائل االمتثال با بالو بةـــتن حالا المبلغ الملتطع 

دوالر لتغطمــــــا تكــــــالمف متعللــــــا  600 000وةــــــدرف 
ــممن    بادعاءال مثبتا بارتكا  اســــتغالل وانتهاك جنســ
وبتحوـمل المبلغ إل  الصـــــــــــــــندول االســــــــــــــتئمـاني ـلدعم 

جنســـــممن  تمةـــــما مع ضـــــحاما االســـــتغالل واالنتهاك ال
 .70/286ةرار الجمعما العاما 

كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا 
ومســــــــائل بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

   17الةوصية 

أن ملوم مكت  المدافعا عن حلول الضـــــــــــحاما  بالتعاون  
مع إدارة االســــــتراتمجمال والســــــماســــــال ا دارما ومســــــائل  
ــع  دارة عملمـــال الســـــــــــــالم والبعثـــال  بوضـــــــــــ االمتثـــال وا 
إجراءال لتجهمز دعاوى إثـبال األبوة  من تـلدممـها وحت   
ــحاما   ــال بالضـــــــ البل فمها  بما في ذلك إجراءال االتصـــــــ

 . A/69/779نحو المتود  في الوثملا والمتابعا عل  ال 

كجزء من األمــانــا العــامــا لألمم المتحــدة  ســــــــــــــمهتم المكتــ  المعني بــالمدــدرال والجرممــا 
بالتغممرال والمبادرال التي تلترحها إدارة االســــــــتراتمجمال والســــــــماســــــــال ا دارما ومســــــــائل 

 .االمتثال

 ال منطبل ال منطبل

 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/69/779
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 مكة  ا م  المة دة ف  نيروب 

 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 1الةوصية     

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
التــدرمــ  ومســـــــــــــــائــل االمتثــال بتعزمز رصـــــــــــــــد إكمــال 

ا لزامي عل  ةــــــــــبكا ا نترنل المتعلل باالســــــــــتغالل 
واالنتهاك الجنســممن عل  نطال األمانا العاما  بســبل 
منهـــا المتـــابعـــا الـــدورمـــا والموجهـــا  ونةــــــــــــــر لوحـــال 

 المتابعا ذال الصلا.

ملوم مكت  األمم المتحدة في نمروبي برصــــد االمتثال عل  أســــاس فصــــلي ومذمع معدالل 
 ا نجاز.

االسبةراةيجيا  إدارة  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

 2الةوصية 

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ــلا  ــاور مع مكت  المنســـــــــ ــائل االمتثال  بالتةـــــــــ ومســـــــــ
الداصــــــا  بتوضــــــمح ال رل بمن االســــــتغالل واالنتهاك  

الددول في عالةا الجنســـــــممن وانتهاك ســـــــماســـــــا عدم 
 حممما المطبلا عل  األفراد النظامممن.

إدارة االسبةراةيجيا   موافل مكت  األمم المتحدة في نمروبي عل  ذلك.
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

 3الةوصية 

أن تلوم كـمانال األمانا الـعاما ذمر الـعامـلا في مـجال ح ظ  
السالم  وال سمما الكمانال التي لها عملمال ممدانما  بإجراء  
تلممم للمداطر المتعللا باالســــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــممن  
ــاالســـــــــــــتغالل   ــا بـ ــاطر المتعللـ ّدة أدوال إدارة المدـ ــ  ــا لعـ وفلـ

ســـــــــتراتمجمال  واالنتهاك الجنســـــــــممن الصـــــــــادرة عن إدارة اال 
ــائل االمتثال  وذلك عل  النحو   ــال ا دارما ومســـ ــماســـ والســـ

  . 23(ال لرة  A/71/818المنصوا علمء في الوثملا 

ــتغالل واالنتهاك   ــمعمل مكت  األمم المتحدة في نمروبي مع مجموعا الحماما من االســــــ ســــــ
كاالل وســـــــــمجري تلمممال للمداطر المتعللا باالســـــــــتغالل الجنســـــــــممن المةـــــــــتركا بمن الو 

 ومو دور محتمل  دارة األمم المتحدة لةؤون السالما واألمن. -واالنتهاك الجنسممن 

مبببببكبببببةببببب  ا مببببب  
 المة دة ف  نيروب  

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  4الةوصية     

أن تلوم كـمانال األمانا العـاما ذمر العـامـلا في مجـال 
االســــــــــتغالل  منع أعمالح ظ الســــــــــالم بتعزمز تدابمر 

ــائل دورما  ــبل منها توجمء رسـ ــممن  بسـ واالنتهاك الجنسـ
إل  الموظ من  وعرض مواد تبرز موضوع االستغالل 
درام معاممر السـلوك في مجال  واالنتهاك الجنسـممن  وا 

ــتغالل واالنتهاك ــممن  و لمال ا بالو عل   االسـ الجنسـ
 المواةع الةبكما. 

ســــــــــــــمعمـل مكتـ  األمم المتحـدة في نمروبي مع مجموعـا الحمـامـا من االســــــــــــــتغالل  - 1
واالنتهاك الجنســـممن المةـــتركا بمن الوكاالل  نةـــاء اتصـــال مةـــترك بةـــتن الحماما 

 .من االستغالل واالنتهاك الجنسممن

مروبي بطاةا بةـــتن االســـتغالل واالنتهاك الجنســـممن  أنةـــت مكت  األمم المتحدة في ن  - 2
 .وتنا المرحلا الثانما عل  نةرما

ــممن في كثمر من األحمان في المعلومال  - 3 متم تضـــــــــممن االســـــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــ
 . المحدثا أسبوعمًا عن المستجدال األمنما  دارة األمم المتحدة لةؤون السالما واألمن 

 .ما المةتركا ببث إذاعي عن ددماتهاتلوم الدائرة الطب  - 4

أنةـت مكت  األمم المتحدة في نمروبي صـ حا عل  ا نترنل للةـؤون الجنسـانما تضـم  - 5
وصـــــالل إل  صـــــ حال ممئا األمم المتحدة للمرأة/االســـــتغالل واالنتهاك الجنســـــممن 

 .تنتظر الموافلا علمها -وذمرما من الص حال المتعللا بالةؤون الجنسانما 

تدطط ممئا األمم المتحدة للمرأة لتلدمم تدرمٍ  للمدربمن بةــــتن االســــتغالل واالنتهاك   - 6
 .الجنسممن إل  جهال التنسمل المعنما بالةؤون الجنسانما

مبببببكبببببةببببب  ا مببببب  
 المة دة ف  نيروب  

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

  5الةوصية 

ــام في إجراء  أن منظر المكتــــ  التن مــــذي لألممن العــ
ــلا  اســـــــــتعراض لمهام وممكل وارتباطال مكت  المنســـــــ
الداصــــــا ومكت  المداف عا عن حلول الضــــــحاما  وأن 
ــتن اســــــــــــــتمرار الحــاجــا إل  وجود مكتبمن   ملرر بةـــــــــــــ

 من صلمن.  

المكةبببب  الةنفيببببذ   موافل مكت  األمم المتحدة في نمروبي عل  ذلك.
 لألمين العا 

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 6الةوصية     

أن ملوم مكت  المنسـلا الداصـا ومكت  المداف عا عن 
ــتراتمجمال  ــمل مع إدارة االســــ ــحاما  بالتنســــ حلول الضــــ
والســـــماســـــال ا دارما ومســـــائل االمتثال  بإجراء تلممم  
للسـماسـال والمبادرال ابتغاء تحدمد أولومال المبادرال 
ــمط تلك المبادرال  وتعممن   التي ةد م العهد بها  وتبســــــــ

 وةعا  نجازما. التوارمخ المت 

مكةببب  المنسببببببببباببة  في حال تةكمل فرمل عامل  ممكن لمكت  األمم المتحدة في نمروبي المةاركا فمء.
 الخاصة

مكةب  المبدافعبة  ن 
  اوق الض ايا

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

  7الةوصية 

االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما أن تلوم إدارة  
ومسـائل االمتثال بتوحمد التوجمهال التةـغملما المبعثرة 
ــدد العملمــــال واألدوار والمســــــــــــــؤولمــــال  ــٍل محــ في دلمــ
الرئمســــــــــــــمـــا في مجـــال منع االســــــــــــــتغالل واالنتهـــاك  
الجنســـــممن والتصـــــدي لهما دادل األمانا العاما  ومو 
ــل المتعل ــدلمــــ ــار الــــ ــء في إطــــ ــام بــــ ــا ممكن اللمــــ ل مــــ

باالســــــــــــــتغالل واالنتهاك الجنســــــــــــــممن المعمول بء في 
مكت  المنســلا الداصــا عل  نطال المنظوما  والذي 

  أو اســــــــــــــتكمــال ذلــك 2016مجري إعــدادف منــذ عــام 
الـدلمـل بتوجمهـال إضــــــــــــــافمـا لكمـاـنال األمـاـنا العـامـا  

 االةتضاء. عند

إدارة االسبةراةيجيا   اركا فمء.في حال تةكمل فرمل عامل  ممكن لمكت  األمم المتحدة في نمروبي المة
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

 8الةوصية     

أن ملوم مكت  المنسـلا الداصـا  بالتةـاور مع ال رمل 
العــامــل عل  نطــال المنظومــا المعني بــاالســــــــــــــتغالل 
ــار  واالنتهــــاك الجنســــــــــــــممن  ومع األدــــذ بعمن االعتبــ
ــادة  ــإعـ ــاة من التطبمل التجرمبي  بـ الـــدروس المســــــــــــــتلـ
ددــال  النظر في اســــــــــــــتمــارة ا بالو عن الحوادث  وا 

ت ســــــــــــــتدــدم  التعــدمالل الالزمــا علمهــا  لضــــــــــــــمــان أن
كاســــــتمارة موحدة لتللي البمانال وا بالو عنها بةــــــتن 
ــممن عل  نطال منظوما  االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــ
 األمم المتحدة  عل  النحو الذي توداف األممن العام. 

مكةببب  المنسببببببببباببة  في حال تةكمل فرمل عامل  ممكن لمكت  األمم المتحدة في نمروبي المةاركا فمء.
 الخاصة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

  9الةوصية 

عل   ST/SGB/2003/13نظرا ألمممـــــــا الوثملـــــــا 
نطال المنظوما  أن مســــع  مكت  المنســــلا الداصــــا 
باالةـتراك مع إدارة االسـتراتمجمال والسـماسـال ا دارما 
ومســـــــائل االمتثال إل  التوصـــــــل إل  توافل في ااراء 
مع الجهال صـاحبا المصـلحا بةـتن توضـمح أحكامها 
التي تدعو بةـــــدة إل  تجن  إةاما العالةال الجنســـــما 

تحدة والمست مدمن من المساعدة  بمن موظ ي األمم الم
ل  تحدمث النةرة وفلا لذلك.  وا 

مكةببب  المنسببببببببباببة  في حال تةكمل فرمل عامل  ممكن لمكت  األمم المتحدة في نمروبي المةاركا فمء.
 الخاصة

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  10الةوصية     

أن ملوم مكت  المنســــلا الداصــــا  بالتةــــاور مع إدارة 
ــائل االمتثال  ــماســـال ا دارما ومسـ ــتراتمجمال والسـ االسـ
ومكت  الةــــــؤون اللانونما  بوضــــــع  لما ل بالو العام 
ــاك   ــاالســــــــــــــتغالل واالنتهــ ــا بــ ــاءال المتعللــ عن االدعــ
الجنســـــــممن ضـــــــد موظ ي األمانا العاما في ســـــــماةال 

الم والعمل ا نســاني  ذمر المدرجا ذمر ســماةال الســ 
 في تلارمر األممن العام بةتن التدابمر الداصا.

مكةببب  المنسببببببببباببة  في حال تةكمل فرمل عامل  ممكن لمكت  األمم المتحدة في نمروبي المةاركا فمء.
 الخاصة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

   11الةوصية 

والسـماسـال ا دارما ومسـائل أن تلوم إدارة االسـتراتمجمال 
دارة   االمتثال  بالتعاون مع مكت  المنســـــــــلا الداصـــــــــا وا 
دارة الةــؤون الســماســما وبناء الســالم   عملمال الســالم  وا 
بمــــــا ملي) (أ  تــــــذكمر البعثــــــال بةـــــــــــــرط ا بالو عن  
االدعاءال المتعللا باالســـــــــــتغالل واالنتهاك الجنســـــــــــممن  

ل  مكت  ددمال ا  حالتها إل  الملر  وا  لرةابا الدادلـما   وا 
ــاممـــــا بلوال  عل  نحو مـــــا  ل  البلـــــدان المســـــــــــــــ مو   وا 

ــاء جممع  منصــــــــــــوا علمءت (   أن م طل  إل  رؤســــــــــ
كمانال األمانا العاما المصـــــــــادةا في الرســـــــــالا ا دارما 
ــتغالل   ــنوما عل  أن جممع االدعاءال المتعللا باالســ الســ
ــممن ةد أ بلغ عنها بةـــــــكل دةمل وكامل   واالنتهاك الجنســـــ

من   50عل  النحو الــذي اةترحــء األممن العــام في ال لرة 
ــرط  A/71/818الوثملا  ــا إدرام مذا الةــــــ . ومنبغي أمضــــــ

 . 7 بوضوف في الدلمل المذكور في التوصما 

إدارة االسبةراةيجيا   .مؤمد مكت  األمم المتحدة في نمروبي مذف المبادرة
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

https://undocs.org/ar/A/71/818
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  12الةوصية     

أن تحت ظ إدارة االســــــتراتمجمال والســــــماســــــال ا دارما 
ومســائل االمتثال والبعثال بالجداول الزمنما للجزاءال 
ا دارما الم روضــــــــــــــا بســــــــــــــب  حاالل االســــــــــــــتغالل 
واالنتهــاك الجنســــــــــــــممن  وذلــك بــإدرام حلول البمــانــال  

الصــــــــلا من أجل تســــــــجمل توارمخ مذف الجزاءال  ذال
ل ســـــــــوء الســـــــــلوك بهدف رصـــــــــد في نظام تتبع حاال

 تدابمر ا ن اذ وتحسمن فعالمتها.

إدارة االسبةراةيجيا   .مؤمد مكت  األمم المتحدة في نمروبي مذف المبادرة
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

  13الةوصية 

دارة  ــال الســــــــــــــالم وا  ــل مـن إدارة عـمــلمـــــ أن ـملـوم كـــــ
االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال  
ــاء ســـــــــــعما إل   في إطار تعاملهما مع الدول األعضـــــــــ
تحلمل المســاءلا عن االســتغالل واالنتهاك الجنســممن   

   2016(  2272بما متماةــــ  مع ةرار مجلس األمن 
ــتعراض الدائما في تدابمر  بك الا أن تنظر لجنا االســــــ
ا عــادة إل  الوطن أو ذمرمــا من التــدابمر  حســـــــــــــــ  
ــاملا  ــال ةــــــــ ــتعراضــــــــ ــتنادا إل  اســــــــ ــاء  اســــــــ االةتضــــــــ

مع ال فاظ أيضبببببببا   بى اةسببببببباق هذه وموضــــــــــوعما 
المسبةخدمة ف  ا مثبة السباباة الةدابير مع المعايير  

 ن اإل ادة إلى الوطن بسبببببببببب  ارةكا  اسبببببببببةلالة 
 .وانةهاا جنسيين

إدارة  ببببمبببببببببيبببببا   موافل مكت  األمم المتحدة في نمروبي عل  مذف التوصما.
 السال 

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  14الةوصية     

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
بانتظام بإحالا جممع نتائح التحلمل  ومســـــائل االمتثال

التي تكةــــــف عن ارتكا  ســــــلوك جنائي منطوي عل  
اســــــــــــــتغالل وانتهـــاك جنســــــــــــــممن من جـــانـــ  موظ من 

ــال  إل  مكتـــــ  الةــــــــــــــؤون  أو ــائممن بمهمـــ دبراء ةـــ
 ا حالا.اللانونما للنظر في 

إدارة االسبةراةيجيا   موافل مكت  األمم المتحدة في نمروبي عل  مذف التوصما.
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

 15الةوصية 

ــال ا دارما  ــماســــ ــتراتمجمال والســــ أن تعطي إدارة االســــ
ومســـــــــــــائل االمتثال  بالتعاون مع مكت  المداف عا عن 
ــان لـــدعم فرادى  ــا والبعثـــال  األولومـ ــامـ حلول الضــــــــــــــحـ
ضــــحاما االســــتغالل واالنتهاك الجنســــممن  بســــبل منها  
الصـــــــــندول االســـــــــتئماني  مع ا بالو بوضـــــــــوف بعدد 

 الضحاما الذمن ملدَّم إلمهم الدعم ونوع الدعم الملدَّم.

ل  عملمال  منبغي أن منطبل مذا األمر عل  جممع كمانال األمم المتحدة األمنما  ولمس ع
 السالم فحس .

إدارة االسبةراةيجيا  
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

  16الةوصية 

أن تلوم إدارة االســـــــــتراتمجمال والســـــــــماســـــــــال ا دارما 
ومســـائل االمتثال با بالو بةـــتن حالا المبلغ الملتطع 

دوالر لتغطمــــــا تكــــــالمف متعللــــــا  600 000وةــــــدرف 
ــممن    بادعاءال مثبتا بارتكا  اســــتغالل وانتهاك جنســ
وبتحوـمل المبلغ إل  الصـــــــــــــــندول االســــــــــــــتئمـاني ـلدعم 

جنســـــممن  تمةـــــما مع ضـــــحاما االســـــتغالل واالنتهاك ال
 .70/286ةرار الجمعما العاما 

إدارة االسبةراةيجيا   موافل مكت  األمم المتحدة في نمروبي عل  مذف التوصما.
والسياسا  اإلدارية 

 ومسائة االمةثاة

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
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 ا جراءال المتوةعا توصما ةعبا الت تم  والتلممم

ــؤول   ــان الـــمســــــــــــــ ــمـــــ ــكـ الـ
 (الكمانال المسؤولا  

التارمخ المســـــتهدف  
 ل نجاز 

  17الةوصية     

أن ملوم مكت  المدافعا عن حلول الضحاما  بالتعاون  
مع إدارة االســـتراتمجمال والســـماســـال ا دارما ومســـائل 
دارة عملمال الســـــــــــــالم والبعثال  بوضـــــــــــــع  االمتثال وا 
ــا   ــدممهـ ــال األبوة  من تلـ ــاوى إثبـ إجراءال لتجهمز دعـ
وحت  البــل فمهــا  بمــا في ذلــك إجراءال االتصـــــــــــــــال 

ــحاما والمتابعا عل  ال نحو المتود  في الوثملا بالضـــــــــ
A/69/779. 

منبغي أن منطبل مذا األمر عل  جممع كمانال األمم المتحدة األمنما  ولمس عل  عملمال  
 السالم فحس .

مكةب  المبدافعبة  ن 
  اوق الض ايا

  األول/  ـكانون   31
 2021دمسمبر 

 

 

 

https://undocs.org/ar/A/69/779


 A/75/820 

 

88/88 21-03717 

 

 المرفق الثالث 
 رد مكة  خدما  الرقابة الداخبية  بى الةعبياا  الرسمية الواردة من الكيانا *   

 
معر  مكتــ  دــدمــال الرةــابــا الــدادلمــا عن ةــــــــــــــكرف وتلــدمرف لجممع الكمــانــال عل  تعلملــاتهــا اللممــا  

 الملدما بةتن مسودة تلرمر التلممم ودطط العمل لتن مذ التوصمال. 

ر الذي طرأ عل  جهود المنظما الرامما للتصــــــــــــــدي لالســــــــــــــتغالل واالنتهاك ومعترف المكت  بالتطو  
الجنسـممن بعد ال ترة المةـمولا بالتلممم. وسـمجري اسـتعراضـًا للمسـائل التي أبرزما التلممم حسـ  االةتضـاء أثناء 

 تتدما المهام ذال الصلا في المستلبل. 

 ن دالل ا جراءال اللائما.وسمتول  المكت  رصد التلدم المحرز في تن مذ التوصمال م 

 
 نديا فاتوماتا  (توةمع 

 وكملا األممن العام لددمال الرةابا الدادلما 

 2021 ذار/مارس  19
 

 

 

 

االســتراتمجمال والســماســال ا دارما ومســائل االمتثال  ومكت  المنســلا الداصــا المعنما بتحســمن جهود األمم المتحدة في مجال إدارة  * 
ــما  ــماســ دارة الةــــؤون الســ دارة عملمال الســــالم  وا  ــممن  ومكت  المدافعا عن حلول الضــــحاما  وا  التصــــدي لالســــتغالل واالنتهاك الجنســ

ــتباك  ومكت  األمم المتحدة المعني بالمددرال والجرمما  ومكت  األمم المتحدة الســــــالم  وةوة األمم المت وبناء حدة لمراةبا فض االةــــ
ــما  ــادما واالجتماعما اســـــــــ دارة ةـــــــــــؤون الســـــــــــالما واألمن  واللجنا االةتصـــــــــ في نمروبي  وبعثا األمم المتحدة للتحلل في كولومبما  وا 

 البةرما. الهادت  وبرنامح األمم المتحدة للمستوطنال والمحمط


