
 A/74/705  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

17 February 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

110320    090320    20-02407 (A) 

*2002407*  

 الدورة الرابعة والسبعون 
 من جدول األعمال 148و  129ان البند

 االستغالل واالنتهاك الجنسيان: تنفيذ سياسة عدم التسامح إطالقا

 الجوانب اإلدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
   

 التدابير الخاصة الرامية إلى الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  
  

 العامتقرير األمين   
  

 موجز  
. 73/302و  72/312و  71/297و  71/278أُعــد اــلا الت عمع عمقر ر عاااج الةمالــم ال ــامــم  

ــتتمةم عن التداممع المتدلة لت زمز جلوص األمم المتحدة    مةال الت ـــــــــــــد   واو يتضـــــــــــــمن م ةوماجا مدـــــــــــ
 لقستغقل واالنتلاك الةندممن.

 
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/278
https://undocs.org/ar/A/RES/71/278
https://undocs.org/ar/A/RES/71/297
https://undocs.org/ar/A/RES/71/297
https://undocs.org/ar/A/RES/72/312
https://undocs.org/ar/A/RES/72/312
https://undocs.org/ar/A/RES/73/302
https://undocs.org/ar/A/RES/73/302


 A/74/705 

 

2/21 20-02407 

 

 مقدمة - أوال 
االســــــتغقل واالنتلاك ، طعحُت    ت عمع  األول عن التداممع الداصــــــم لةحما م من 2017   عام   - 1

( استعاتلةلمر لمكا حم االستغقل واالنتلاك الةندممن عةى يد A/71/818/Corr.1و    A/71/818الةندممن )
حفظ كعامتلم، وإنلـا  وه األولومـم ععمـال ح وا الضــــــــــــــحـا ـا  أ عاص األمم المتحـدة. وت ي  اســــــــــــــتعاتلةمت  اـل

اع قج من ال  اب، وت ممق الشـــــــــــعالاج مض الدول األعضـــــــــــا ، وتتومن اـــــــــــ كم لةدعم مض المةتمض المدن ، 
وتحدـمن االت ـاالج االسـتعاتلةلم لغعل التف لض ونـمان الشـفاولم. وم دم الت عمع الحال  م ةوماجا مدـتتمةم 

   تنفمل تةك االســـــتعاتلةلم، مض التعكمز عةى ما ات  ُتس من ســـــبو ععيا  األولومم لتداممع عن الت دم المحعز 
المدـا لم    الملاصين الدانـ م عاـعا   وإعمال نلر يعكز عةى الضـحا ا عةى نياا من ومم األمم المتحدة 

 من خقل اتداذ تداممع مؤسدلم وسلاساتلم وإجعا اج مةموسم عةى أال الواقض.

االســــــــــــتغقل واالنتلاك الةندــــــــــــممن للدــــــــــــا من األموا المحتم وقوعلا.  م  م األ عاص الن امممن إن   - 2
كلانا من كلاناج األمم المتحدة   30والمدنممن اللين  فوا عدصام المائم وتدــــــــــــ من ألفا وال امةمن    ألفع من 

ولتن وقوع اله األ  ال غمع    يؤصون واج اتلم رملنلم وتفانا    ممئاج تتون    أغةب األحلان ااقمر أو خيعة.
المشـــــــعوعم يةحق الضـــــــعا رعولئك اللين ندـــــــ ى جاادين إلى مدـــــــاعدتلم وحمايتلم، ومةي  ال  ل م النبمةم الت  
ــالت لا وأادا لا البعنامةلم الت  ت مو  ــلا ممفاا األمم المتحدة، وم وبل ملدمس صعائم الف م    المن مم اسـ  كعسـ

 ندان  والدقم والتنملم.عةى تح ل لا    ملاصين ال مو اع

ــاع الداخةلم”وقد وعدُج رعن أعمو عةى   - 3    األمم المتحدة، و  ةُت ذلك رعن أصخةُت   “تعتمب األونــــــــ
ال مو    المةاالج الدانــــــــــ م لدــــــــــةيت  من م تلد  إلى إخضــــــــــاع نلاصاتنا ومو فمنا عةى نياا المن مم 

ن  ملا ح ع االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن م عو ا رعسـعاا لةمدـا لم اـد ـلار عما   ومون رس لتلمئم ممئم  كو 
ومفلوما لدى الةملض. وكانت ثمعة اله الةلوص مشـــــااكم صعوىم عةى أا ض المدـــــتوماج،    الممدان و   الم ع 
ــ   اناك  ــوصة. وأصـ ــةوك المنشـ ــ  رالت مبد رم ايمع الدـ زا ممن المو فمن رالتزاملم ال انـ ــوا ، وو لا م زب عةى الدـ

لما  فضــ  إللس اعخقل ملله الم ايمع من عواقب تشــمو الف ــو من ال مو ومنض األ عاص من   أ ضــا  لم أعمق
ال مـو مةـدصار    أ  من كـلاـناج من ومـم األمم المتحـدة. واألمم المتحـدة للر رمـ دوااـا أن تضــــــــــــــض إجعا اج 

ن مض الدول األعضــا  قضــائلم لضــمان المدــا لم المدنلم أو الةنائلم ل  عاص، ولتنن  عمدُج إلى توطمد الت او 
    الا ال دص حتى تتدنى محاس م من يعتتبون اله األ  ال غمع المشعوعم.

من حمث الموا مم واالتدـاا    ُنلر الوقا م  - واو كفمع  -  ولئن كنُت أاـ ع رااتلا  إزا  ما تح ق - 4
تغممع الدـــــةوكلاج،  أنن  أقع واالســـــتةارم عةى نياا من ومم األمم المتحدة و   مةال التو لم وال مو عةى 

رالتحد اج التبمعة الت  ال تزال ماثةمر عةى اليعمق.  ااتفاع م دل صواان المو فمن، إلى جانب البمئاج اللشــــــم 
ــتمعة لضــــــــمان توا ع الن م الت  تدــــــــم  متحديد المداطع  الت  تنشــــــــأل  ملا األمم المتحدة، يتية ان    مر مدــــــ

ع  ح  ســــــةقج م ــب و فمنا وتدامبلم، والت ــــــد  رشــــــكو ااصع وهن  رات اع نلر محواه والتدفلض منلا، وتلدــــ
الضــــــــــــــحــا ــا لمــا يعص من اصعــا اج. و   نلــا ــم الميــا ،  ةــب عةمنــا كمةتمض صول  أن ن مــو عةى م ــالةـم 
ــاواة ممن الةندــــمن واالختقل  ــممن، رما  ملا ان دام المدــ ــ اب الةلامم المؤص م لقســــتغقل واالنتلاك الةندــ األســ

ــدـيد    م وازمن ال وة ممن أ عاصـنا وىمن أولـئك اـللين ُكةبفـنا رحمـايتلم ومـدب ـيد ال ون للم، وذـلك إذا أاصـنا أن الشــــــــــــ
 نحااب عةى نحو   ال اله الدةوكلاج المشمنم والضااة.
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 التقدم المحرز في التصدي على نطاق المنظومة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين  - ثانيا 
للكون  (1)العولض المدـــــتوى الم ن  رمنض االســـــتغقل واالنتلاك الةندـــــممنل د أنشـــــر الفعمق التوجمل   - 5

ــُم مكتب  ــتعاتلةمت . وتتولى ائلدـ ــلاا تنفمل اسـ ــا  اعصااممن    سـ ــتوى الععسـ ــمق عةى مدـ محفق لةت اون والتندـ
 األممن ال ام ائاسم  الفعمق التوجمل  الل   ةتمض معتمن كو عام.

ــب ت  الداصـــــــم الم نلم   - 6 متحدـــــــمن جلوص األمم المتحدة    مةال الت ـــــــد  لقســـــــتغقل وتعأس مندـــــ
ــممن ــممن  عم ا عامق عةى نياا المن ومم م نلار راالســــــتغقل واالنتلاك الةندــــ ، واو  عمق (2)واالنتلاك الةندــــ

مؤلف من ممفةمن لةفعمق التوجمل  العولض المدـــتوى وكلاناج أخعى  ةتمض معتمن كو اـــلع لة مو عةى ت زمز 
ــب  ــااك  النُلر المندـ ــض الم اصااج وتنف ل عةى نحو تشـ ــتةارم. و   إطاا الا الفعمق ال امو، تونـ  م لةوقا م واالسـ

ــا  مةةر الععســـــــا   ــدـــــــاج التار م لمن ومم األمم المتحدة، رما    ذلك أعضـــــ وطوع  من ق بو جملض المؤســـــ
مندـــــــــــب ت  الداصـــــــــــم حتى وقد قمُت متةديد وال م    .(3)التنفمليمن    من ومم األمم المتحدة الم ن  رالتندـــــــــــمق

 حتى يتواصو التندمق رشعن اله المدعلم ومدتمع االاتمام العولض المدتوى ملا.   2020لانون األول/ص دمبع   31

(، أجعى مكتب 7الف عة  ،  A/73/744وىنا ر عةى طةب  )  71/297وتمشـلا مض قعاا الةمالم ال امم   - 7
ــب م الداصـــم    عام   مدـــحار لةموااص ال شـــعمم والماللم المكعســـم عةى نياا من ومم األمم المتحدة   2019المندـ

الفعمق ال امو عةى لمنض االســتغقل واالنتلاك الةندــممن، اســتناصا إلى م ةوماج قدمتلا التلاناج المشــااكم    
مو فا ومو فم مكةفون رأنةاز الا ال مو   16نياا المن ومم الم ن  راالســتغقل واالنتلاك الةندــممن. وثمم 

. وقد أ اصج الوكاالج وال ـناصيق والبعامر رعن مدـعلم منض االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن (4)   األمانم ال امم
عمةم، من خقل مةموعم واس م ومتنوعم من األصواا والمدؤوللاج والت د  للما م مبمٌم    جملض أنشيم الب

__________ 

اعسـا  كو من إصااة التواصـو ال الم ، وإصااة االسـتعاتلةلاج والدـلاسـاج اعصاامم ومدـائو أعضـا  الفعمق التوجمل  العولض المدـتوى ام   (1) 
ــانلم  ــؤون اعندــ ــمق الشــ ــقم، ومكتب تندــ ــلم وىنا  الدــ ــلاســ ــؤون الدــ ــقم، وإصااة الشــ االمتفال، وإصااة الدعم ال مةلات ، وإصااة عمةلاج الدــ

ــم رالنلارم عن الةةنم الدائمم المشـــــتعكم ممن الوكاالج، وم كتب التندـــــمق اعنمائ ، ومكتب الشـــــؤون ال انونلم، ومكتب المندـــــب م الداصــ
ـــحا ا،  ـــممن، ومكتب المدا   م عن ح وا الضـــ ـــتغقل واالنتلاك الةندـــ ـــد  لقســـ ـــمن جلوص األمم المتحدة    مةال الت ـــ الم نلم متحدـــ

الممفةم الداصم ل ممن ال ام الم نلم رال نف الةند  ومكتب الممفةـــم الداصـــم ل ممن ال ام الم نمـــم راألطفال والنزاع المدة ، ومكتب  
ــان،  ــ ــلم األمم المتحدة لح وا اعندـــ ــ ــد األطفال، ومفونـــ ــ ــــم ل ممن ال ام الم نلم رال نف نـــ    حاالج النزاع، ومكتب الممفةم الداصـــ

قجئمن، ومن مم األمم المتحدة وىعنامر األمم المتحدة اعنمائ ، وصـــندوا األمم المتحدة لةدـــكان، ومفونـــلم األمم المتحدة لشـــؤون ال
م . لةيفولم )المونلدــف(، وامئم األمم المتحدة لةمدــاواة ممن الةندــمن وتمكمن المعأة )امئم األمم المتحدة لةمعأة(، وىعنامر األغل م ال ال

 ومشااك مكتُب خدماج العقارم الداخةلم    أعمال الفعمق التوجمل  ر فم معاقب.

ــم الفعمق ال امو مم (2)  ــقم،  ضـ ــقمم واألمن، ومكتب صعم منا  الدـ ــؤون الدـ ــتوى، وإصااة اـ ــا  الفعمق التوجمل  العولض المدـ فةمن عن أعضـ
ومكتب الموااص ال شعمم، ومكتب الشؤون ال دكعمم، ومكتب تتنولوجلا الم ةوماج واالت االج، وىعنامر األمم المتحدة المشتعك الم ن  

 تب األمم المتحدة لددماج المشاامض، والمن مم الدوللم لةلةعة، ومتيوع  األمم المتحدة.رفمعوس ن   المناعم ال شعمم/اعيدز، ومك

ــــــع   (3)  ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ -www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/fact-sheet-secretary-general’sانـــ

initiatives-prevent-and-respond-sexual-exploitation-and-abuse. 

ــد (4)  ــمن جلوص األمم المتحدة    مةال الت ـ ــم الم نلم متحدـ ــب م الداصـ ــممن أاى م مو فمن    مكتب المندـ ــتغقل واالنتلاك الةندـ   لقسـ
ــلـا معت ـم  5-)وكمةـم ل ممن ال ـام، ومو ف من الفئـم الفنلـم معت ـم   ــ ــــ ـــ ، وثـالـث من  ئـم الدـدمـاج ال ـامـم(، 4-، وثـان من الفئـم نفدـــ

دة، ومو ف من الفئم الفنلم معت م   الفئم ، وثان من  4-وأاى م مو فمن    مكتب المدا   م عن ح وا الضــــــحا ا )أممنم عامم مدــــــاع 
ــلا معت م   ــ ــحا ا    الممدان )من العت م  3-نفدـــ ــ (، ومو ف 5-، وثالث من  ئم الددماج ال امم(، وأاىض مدا  اج عن ح وا الضـــ

ـــــقم )من العت م   ـــــان )من العت م  4-واحد    إصااة عمةلاج الدـــ ـــــلم األمم المتحدة لح وا اعندـــ (، 4-(، ومو ف واحد    مفونـــ
، 5-نضــ اا التار م عصااة االســتعاتلةلاج والدــلاســاج اعصاامم ومدــائو االمتفال )أحداما من العت م  ومو فان    صائعة الدــةوك واال

 (.4-واآلخع من العت م  
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ــممن ومن لا     ــعلم االســـــــتغقل واالنتلاك الةندـــــ الو لفلم. وُمتوقض من المو فمن كا م أن يدمةوا الوع  رمدـــــ
ــتفماااج البعنامةلم، ولو كانت غمع مكعســـــم ح ـــــعار  واج اتلم الو لفلم، ومةع     الوقت ذاتس تدـــــدمع االســـ

االســتغقل واالنتلاك الةندــممن، رحمث   م م من خقللا منض الا الدــةوك والت ــد  لس رما يتدــق مض   لم الةم
 الم اصئ التوجمللم ال ائمم.

  
 تحقيق االتساق في قطاعي التنمية والعمل اإلنساني - ثالثا 

صُج من قبو عةى أن مداطع وقوع أعمال االســـــتغقل واالنتلاك الةندـــــممن ال ت  - 8 ت ـــــع عةى ل د اـــــدب
ممدان حفظ الدــقم، مو  متد تعثمعاا أ ضــا إلى ال مةلاج اعندــانلم وأنشــيم التنملم. وإنن  ســ مد رما تضــيةض 

، وا  اآلللم العئلدــلم لتندــمق المدــاعدة اعندــانلم ممن الوكاالج، (3)رس الةةنم الدائمم المشــتعكم ممن الوكاالج
واالنتلاك الةندـممن. وتت اون الةةنم الدائمم ت اونا وثل ا   من أنشـيم وىما تبللس من ت اون لةت ـد  لقسـتغقل

ــب م الداصـــــم والمدا   م عن ح وا الضـــــحا ا الةتمن تشـــــااكان    اجتماعاتلا الم  وصة عةى مدـــــتوى  مض المندـــ
ــتعاتلةلم  ــا  اعصااممن لتفالم اعتماص نلر متدـــــق ومحوا تعكمز قو  موجبس نحو الضـــــحا ا    تنفمل االســـ الععســـ

ــممن والتحعن الةندـــــــــــ  والت ـــــــــــد  للاتمن الت  اعت مدتلا الةةنم لةحما م من االســـــــــــتغقل واالنتلاك الةندـــــــــ
ــان  (5)ال ااعتمن ــا م نلا متح مق النتائر لدعم نلاصاج ال مو اعندــــــــــ ةت الةةنُم  عم ار مد ــــــــــــ ــــــــــ . وقد اــــــــــــكب

االســــتةارم الشــــامةم، والمشــــتغةمن رس من خقل اعتماص ُنلر جما لم إزا  المدــــا لم واعصماق    ســــلاا جلوص  
    ذلك    مةال الحما م من االستغقل واالنتلاك الةندممن. رما

وى لاصة المديعة التنفمل م لمن مم األمم المتحدة لةيفولم )المونلدــــــــــــــف(، الت  اختمعج من ق بو الةةنم  - 9
تحعن الةندـــــ  حتى الدائمم المشـــــتعكم ممن الوكاالج ن ـــــمعةر لةلوص منض االســـــتغقل واالنتلاك الةندـــــممن وال

، ونــــ ت الةةنُم خيمر لةت ةمو متو مع الحما م من االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن    2019أيةول/ســــبتمبع  
ــلم  ــاسـ ــ مد ال يع . وتحدص اله الديم ثقت أولوماج ت تبعاا أسـ ــانلم المنفبلة عةى ال ـ ــتةارم اعندـ ــلاا االسـ سـ

ــانلم وحاالج ــتةارم لةحاالج اعندــــــ الةةو ، وا   )أ( توا ع هللاج إمقغ معمونم  دــــــــلو   لتو جلد ُيبلل لقســــــ
الوصول إلملا؛ )ب( ت د م مداعدة جمدة النو لم إلى الضحا ا؛ )ق( ال داة عةى إجعا  تح ل اج سعم م وسعمم 
عة لتت ض الت دم المحعز وت ملمس. وىدعم من طائفم واسـ م من وكاالج  تتدـم راالحتعام، مض ونـض مؤاـعاج منا  

مةدا، رما    ذلك من خقل توزمض مندـب من متفعغمن  32ة وصـناص  لا وىعامةلا، ُنفبلج الديم     األمم المتحد
حالم من حاالج   30مشــــــــــتعكمن ممن الوكاالج لةحما م من االســــــــــتغقل واالنتلاك الةندــــــــــممن عةى ألفع من 

القجئمن الت  ت ي    . والن ـــمع الحال  للله الةلوص او مفونـــلم األمم المتحدة لشـــؤون (6)اليواائ اعندـــانلم
ض    تو مع الحمز اآلمن رةلم إزالم ال وائق الت  تحول صون اعمقغ؛ وت زمز اســتددام  األولومم لةوقا م؛ والتوســب
الدــــةيم ال ائم عةى االحتعام، عن طعمق تنفمل الم اصااج الت  تدعم اســــتعاتلةمت  ومنلا تو مُع التمومو لونــــض 

الوكاالج موجبلم لةشـــــــــــعكا  وع ُد جةدـــــــــــم تتناول ال  لم والف ا م والمواقف مةموعم مواص تدامبلم مشـــــــــــتعكم ممن 
 حضــــعاا الععســــا  األعضــــا     الةةنم؛ وإنشــــا  صــــندوا لةتو لم والتواصــــو مض المةتم اج المحةلم لغعل 

__________ 

ــــــع   (5)  ــــــ ـــ -https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitationانـــ

and-abuse-and-sexual-harassment. 

-https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuseانـــــ ـــــع   (6) 

and-sexual-harassment/protection-sexual. 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/protection-sexual
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/protection-sexual
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 الحما م من االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن. وسـتضـيةض المديعة التنفمل م ل ـندوا األمم المتحدة لةدـكان مدوا 
 .2020الن مع للله الةلوص اعت ااا من أيةول/سبتمبع 

نم من حمث   المتلا وتوقمتلا وتنملم  - 10 وىةلم ت زمز المدــــــــا لم عن طعمق ممااســــــــاج لةتح مق محدــــــــب
ــان  عمومـا، ـقامـت الةةـنُم اـلدائمم  الـ داة عةى إجعا  التح لـ اج ـلدى الةلـاج ال ـامـةم    قيـاع ال مـو اعندــــــــــــ

ج و عقُم ال مو التار م لمةةر الععسا  التنفمليمن الم نلم رالت د  لةتحعن الةند     المشتعكم ممن الوكاال
رشــــــــــــــعن  2019للـانـاج من ومـم األمم المتحـدة متن لم اجتمـاعلمـا الفـان  للمئـاج التح مق الـل  ُع ـد    عـام  
مندوىا   50ع من الحما م من االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن والتحعن الةندـ . واـااك    الا االجتماع ألف

ــةمب األحمع،   19مفةوا   ــندوقا وىعنامةا تار ا ل مم المتحدة، والبنك الدول ، والةةنم الدوللم لة ــــــــــ وكالم وصــــــــــ
ــندوقا رمبةي مةمون صوالا، يديعه مكتب تندــــــــمق  والمن ماج غمع الحكوملم. وأنشــــــــعج الةةنم الدائمم كللك صــــــ

ض    إجعا  التح  ل اج من خقل ت د م من   ســـــــــعم م إلى كلاناج الةةنم الشـــــــــؤون اعندـــــــــانلم ومعاص رس التوســـــــــب
لمدــــاعدتلا عةى التح مق    حاالج ســــو  الدــــةوك الةندــــ . وقد ُقدمت منحتان، تة ت إحدااما من مم غمع 

 حكوملم صوللم وح ةت عةى األخعى من مم غمع حكوملم وطنلم.

الداصـــــــــم رالةةنم الدائمم  من الم اصئ األســـــــــاســـــــــلم الدـــــــــتم  4، جعى تن ل  المبدأ  2019و   عام   - 11
رحمث ُتح ع أ  عققم جندــــلم تنيو   (7)المشــــتعكم ممن الوكاالج والمت ة م راالســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن

ــتفمدين من اله  ــانلم والحما م والمدـ ــا ة اســـتددام المن ـــب أو النفوذ ت وم ممن م دم  المدـــاعدة اعندـ عةى إسـ
 المداعدة أو تةك الحما م.

ــ من الم لممن ا  مر منلا    تعكمز 2018و   عام   - 12 ، قامت الةمالم ال امم متنشـــــــــــــلأل ن ام المندـــــــــــ
ــتدامم. و   عام   ــاعملا إلى تح مق أادا  التنملم المدــــ ، 2019ال دااج والموااص عةى صعم الحكوماج    مدــــ

ــتغقل واالنتلاك الة ــب من الم لممن ولما يت ةق رمنض االسـ ــؤوللاج المنوطم رالمندـ ــممن والت ـــد  ُأصا جت المدـ ندـ
للما    أطع اعصااة والمدـــــا لم الداصـــــم ملم و   ملان اخت ـــــاصـــــاتلم. وىالن ع إلى الدوا الحاســـــم المنوا 
ــب من الم لممن راعت اا كوب منلم أا ض مدـــــؤول تارض ل مم المتحدة    البةد الل    مو ولس وائلر  عمق  رالمندـــ

د لشـــــــــؤون التندـــــــــمق اعنمائ     الفعمق   األمم المتحدة ال يع     ذلك البةد،  شـــــــــااك األممن ال ام المدـــــــــاع 
التوجمل  العولض المدــــــــــــــتوى وُمن مب ممفق عنس    الفعمق ال امو عةى نياا المن ومم الم ن  راالســــــــــــــتغقل 
واالنتلاك الةندـــــــــــممن، وذلك لضـــــــــــمان تواعم النلر المت ض    قياع التنملم مض ذاك الم تمد    قياع ال مو 

ص المندـــ ون الم لمون متوجملاج تونـــ  مدـــؤوللاتلم، كما أن المندـــب م اعندـــان  و   عمةل اج الدـــقم. وقد ُزوب
ــ من الم لممن، كو   الداصـــم والمدا   م عن ح وا الضـــحا ا تتواصـــقن مض مكتب التندـــمق اعنمائ  ومض المندـ

ــ كلم. و   تشـــــعمن الفان /نو مبع   ــلم الشـــ ــ اج ، ُن مت  2019عةى حدة ومن خقل الحة اج الدااســـ أاىض مناســـ
ــب من الم لممن نوقر  ملا صوا اؤال  المدـــؤولمن، رما     ــاوامم أثنا  ان  اص الم تتف ال الم  الدـــنو  لةمندـ تشـ
ذلك صواام    تلدـــمع ت د م المدـــاعدة إلى الضـــحا ا. ولتفالم تواعم االســـتةارم الم دبمم عةى نياا  عمق األمم 

ــائس أن ق الم لم رشـــــــــكو هن  وعةى النحو المناســـــــــب  المتحدة ال يع ، أوص أن أطةب  إلى أعضـــــــ ــب يوا وا المندـــــــ
 رأخياااج عن أ  اصعا اج تعص إلملم.

  

__________ 

ــع   (7)  ــ ـ -https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principlesانـ

relating-sexual-exploitation-and-abuse. 

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
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 المـساءلة على نطاق المنظومة - رابعا 
ــتمعاامم التزام ال لاصة ال ةلا  - 13 ــا لم  كفو اســــــــ زا لةمدــــــــ ــمُت متية اج تو ع، مةتم مر، إطااا م زب ل د أاســــــــ

الةلوص والحفاظ عةى االتدــــــاا ولما ممنلا.  ةملض كلاناج األمم المتحدة ميال  ٌم لةملض كلاناج المن ومم ملله  
مت د م خيأل عمو إلزاملم تتناول التداممع المتدلة لمنض االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن والت ـد  للما، رما    

اتداذ م اصااج ذلك التدفلض من المداطع والتواصـــــــــــو مض المةتم اج المحةلم وونـــــــــــض م ايمع صنلا لةوقا م و 
ــا  إصاااج األمم المتحدة   50، قدم  2019تعم  إلى التعومر الت اع نلر محواه الضــــــحا ا. و   عام   من اعســــ

ةت اله االسـتةارم  ومكاتبلا ولةانلا اعقةلملم ووكاالتلا وصـناص  لا وىعامةلا خيأل عمو من الا ال بمو. واـكب
خيم عمو  35خيم عمو    ال ام األول و   37مت  ، إذ ُقدب 2017و   2018زماصة كبمعة نلاســــــــــــــار إلى عام   

    ال ام الفان .

ــنومار عةى أن كو  ما يتنااى إلى عةملم من اصعا اجا  - 14 وم ــــــدبا أ عاص  عمق ال لاصة ال ةلا التارض ل  ســــ
ــتوممن اع ــتفمدين. والتداممع نفدـــلا تت  لا عةى المدـ قةلم  ُيبةي رس وعةى أن التدامب اعلزام   ةع  تو معه لةمدـ

والممدان  عدة صــــــــــــناصيق وىعامر منلا معنامر األمم المتحدة اعنمائ ، وصــــــــــــندوا األمم المتحدة لةدــــــــــــكان، 
ومفونــــلم اــــؤون القجئمن، ووكالم األمم المتحدة عغاثم وتشــــغمو القجئمن الفةدــــيمنممن    الشــــعا األصنى، 

ــتوممن مت د م مـ ـــــــــ  اصقاج مماثةم. و   الدوااج الدــــــــــنومم وليال ب كوب منلا مديعمس ال امةمن عةى الين المدــــــــ
ــا  رمــا أحعزه معنــامر األمم المتحــدة 2019لةمةــالر التنفمــل ــم الت  ُع ــدج    عــام  ، أقعج الــدول األعضـــــــــــــ

اعنمائ  وصندوا األمم المتحدة لةدكان والمونلدف ومفونلم اؤون القجئمن ومكتب األمم المتحدة لددماج 
م    المشــــــاامض وامئم األمم المتحدة لةمدــــــا واة ممن الةندــــــمن وتمكمن المعأة )امئم األمم المتحدة لةمعأة( من ت دب

مةاملم االستغقل واالنتلاك الةندممن، وطةبت إلى اله التلاناج ت د م الم اصقاج الداصم ملا    كو صواة 
م المندب ون الم لمون اله الم اصقاج أ ضا.2020سنومم. و   عام   ، سل دب 

ــا  التلاناج الت  2018ومنل عام   - 15 ــا  التنفمليمن، ومنلم اعســـ ــا  مةةر الععســـ ، أصـــــ   جملض أعضـــ
تت ض األمانم ال امم وغمع المةز مم مت د م الت اامع إلى الةمالم ال امم،   دبمون ام أ ضــــار الم ــــاصقاج. و    ال

م 2019عام   كلانار من غمع كلاناج األمانم ال امم الم اصقاج  الملكواة. 30، قدب

، اســـت عل مكتُب المندـــب م الداصـــم   اللم  خيأل ال مو والم ـــاصقاج الت  قدمتلا 2019و   عام   - 16
نلاصاج األمم المتحدة م اانمر منتائر الدااســــــــم االســــــــت  ــــــــائلم الدــــــــنومم العار م لمو ف  األمم المتحدة رشــــــــعن 

واأل عاص  و ف  األمم المتحدةاالستغقل واالنتلاك الةندممن. وُأجع  الا االست عال من أجو ت ملم ت وااج م
 11  200المعت يمن ملا لتنفمل نلاصاج األمم المتحدة الســـــــتعاتلةمت . واســـــــتناصا إلى العصوص المدـــــــت اة من قعارم 

معكز عمـو، خة  المكتـب إلى وجوص وع   47كلـانـا من كلـانـاج األمم المتحـدة     34مو ف ينتمون إلى  
ن منض االســــــــتغقل واالنتلاك الةندــــــــممن والت ــــــــد  للما )حوال  لبمع لدى المو فمن رمدــــــــؤولمتلم الفعص م ع

   المائم(. واـــــمةت المةاالج الت  تحتاق إلى التحدـــــمن اتدـــــاا  التدامب، وتنفمل وإنفاذ تداممع التدفلض  95
ــلاقاج حفظ  ــةم رح ع التةول/ت ممن مناطق ُ ح ع صخوللا    ســــــــــ من المداطع، رما    ذلك ال موص المت ــــــــــ

اج األخعى، وهللاج اعمقغ، والتغةب عةى مداو  الت عبل لقنت ام عند اعمقغ. وقد أحمةت الدــــقم والدــــلاق
النتائر الم ــــنفم لةدااســــم االســــت  ــــائلم إلى اعســــا  التلاناج المشــــاا كم، مض طةب رعن تتضــــمن خيأل عام 

 ت زمز االاتمام ملله المةاالج. 2020
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ــد إصااة2019ومنل كانون الفان /ينايع   - 17 ــائو االمتفال   ، تعصـ ــلاســـاج اعصاامم ومدـ ــتعاتلةلاج والدـ االسـ
رانت ام االصعا اج المت ة م ردــــو  الدــــةوك، رما    ذلك االســــتغقل واالنتلاك الةندــــلان،    جملض عمةلاج 
الدــقم. ووســب ت صائعة الدــةوك واالنضــ اا التار م عصااة االســتعاتلةلاج والدــلاســاج اعصاامم ومدــائو االمتفال 

اا لتفالم ح ــــــول كلاناج األمانم ال امم، راعنــــــا م إلى ر فاج حفظ الدــــــقم وال  فاج الدــــــلاســــــلم نياا صوا 
الداصــــــــــــــم، عةى التوجلس والدعم. وىةلم ت زمز ال داة التن لملم، رما    ذلك من أجو الت ــــــــــــــد  الصعا اج 

ضــ اا لتو كلان من االســتغقل واالنتلاك الةندــممن، أنشــئت اــ كم من جلاج التندــمق الم نلم رالدــةوك واالن
 للاناج األمانم ال امم، إلى جانب منبع إلتتعون  عتاحم الت اون وت اصل الم اا .

ــلم اــــــــــــؤون 2019و   عام   - 18 ، أجعى كوب من معنامر األمم المتحدة اعنمائ  والمونلدــــــــــــف ومفونــــــــــ
األمم المتحدة لةمعأة  القجئمن وصـــندوا األمم المتحدة لةدـــكان ومكتب األمم المتحدة لددماج المشـــاامض وامئم

ز عةى الضـحا ا لدـلاسـاتس وإجعا اتس المت ة م رالت ـد  لقسـتغقل واالنتلاك  اسـت عانـاج خااجلم مدـت ةم تعكب
الةندـــــــممن )والتحعن الةندـــــــ (، أســـــــفعج عن توصـــــــلاج محدصة منلا ما يت ـــــــو مت ملم مداطع االســـــــتغقل 

المداطع    كو منلا. وقد اتف ت اله التلاناج مض   واالنتلاك الةندــــــــــــممن، يعاص ملا توجلس اســــــــــــتعاتلةلم إصااة
 وا  ر دص تنفملاا    إطاا عمةلم اعصااة المعكزمم لةمداطع ملا. ،جملض التوصلاج

  
 الشركاء المنفذون  - خامسا 

 ومو فوام متنفمل ال ديد من أنشيم األمم المتحدة وىعامةلا    الممدان. (8)  وم الشعكا  المنفلون  - 19

وكفمعا ما تتون خلاااج األمم المتحدة محدوصة ولما يت ـــــــــــو رالشـــــــــــعكا  المنفلين    البمئاج النائلم  - 20
، ونتلةم  2019الشديدة الديواة، وم ان  التفمع منلم من ثغعاج    ال دااج والتدامب والتح مق. و   عام   أو

المنـفلين، حـدـثت زـماصة    التـ اامع لةةلوص الةمـا ـلم العامـلم إلى زـماصة الوع  وت زمز اعمقغ ممن الشــــــــــــــعكـا   
ــةم رالشـــعكا   ــممن المت ـ ــناصيق والبعامر رشـــعن اصعا اج االســـتغقل واالنتلاك الةندـ الوااصة من الوكاالج وال ـ
المنفلين. وعةى العغم من أن مو ف  الشـــــــــعكا  المنفلين ال  دضـــــــــ ون لدـــــــــةيم األمم المتحدة،  أنن  مةتزم 

ــممن من جانب اؤال  المو فمن والت ــــــــد  لس. وت لب م األمم المتحدة مت زمز منض االســــــــتغقل واالنتلاك ا لةندــــــ
ــت داصام لم الةم الفغعاج    ال دااج واتداذ إجعا اج ت ـــــــحلحلم. وتشـــــــمو  الشـــــــعكا  المنفلين من حمث اســـــ
اتفاقاج الت اون المبعمم ممن التلاناج غمع التار م ل مم المتحدة ومؤســــــــدــــــــاج األمم المتحدة أحكاما تشــــــــتعا 

ول م ايمع الدـةوك، وتدـم  ل مم المتحدة مت ةمق اله التعتم اج أو إنلائلا    حالم عدم تنفمل تداممع وقائلم قب
 أو اتداذ إجعا اج ت حلحلم.

المت ةق راصعا اج   2018واســـــــــــــتتماال لةتعتم اج ال انونلم، يتضـــــــــــــمن معوتوكول األمم المتحدة ل ام   - 21
ر اــعكا  منفلين حدا أصنى من االلتزاماج الواق م عةى عاتق كلاناج االســتغقل واالنتلاك الةندــممن الت  تم

ــممن  ــتغقل واالنتلاك الةندــــــــ ــمو اله االلتزاماج ت ملم ال داة عةى منض االســــــــ ــعكائلا. وتشــــــــ األمم المتحدة واــــــــ
والت ـد  للما والعصـد المنت م لتةك ال داة. وىالندـ م لةشـعكا  المشـااكمن    أنشـيم أو سـلاقاج تنيو  عةى 

اطع ألبع، أو أصــــــــــــحاب ال دااج غمع المعنــــــــــــلم،  كون تو مع الدعم الم ااــــــــــــع وىنا  ال دااج والتدامب مد

__________ 

ــــعوع محدص    وثل م موقب م، مض توللس  (8)  ــــ ـــ ــــعمك المنفل او كلان كةفس أحد مكاتب األمم المتحدة أو كلاناتلا متنفمل معنامر و/أو مشـــ ــــ ـــ الشـــ
ــعكا  المنفلون  ــمو الشـ ــا لتس عن ذلك. وممكن أن  شـ ــتددام الموااص رف اللم وإنةاز النواتر ومدـ ــؤوللم عن اسـ ــلفم،   المدـ الحكوماج المضـ

 والمؤسداج الحكوملم، والمن ماج الحكوملم الدوللم، ومن ماج المةتمض المدن ، رما    ذلك المن ماج غمع الحكوملم.
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والتوجلس مدـؤوللمر مشـتعكم ممن كلان األمم المتحدة والشـعمك. وم كف معنامر األمم المتحدة اعنمائ  وصـندوا 
ــلم اـــــؤون القجئمن والمونلدـــــف وىعنامر األغل م ال الم  عةى إعداص أصاة  عز    األمم المتحدة لةدـــــكان ومفونـــ

دة من أجو ت زمز المدـا لم وال دااج لدى الشـعكا  المنفلين، وسـتدم ر تةك األصاة    اآلللاج ال ائمم لت ملم  موحب
الشـــــــعكا  لتةنب ازصواجلم ال مةلاج. وىما أن كلاناج األمم المتحدة ت مو    كفمع من األحلان مض الشـــــــعكا  

لت مفونـــــلم اـــــؤ  ون القجئمن ونـــــض  معنامر تدامب وجلا لوجس رشـــــعن الحما م من االســـــتغقل ذاتلم،   د موب
واالنتلاك الةندـممن لفائدة جملض مو ف  الشـعكا  المنفلين، اسـتناصا إلى مواص ونـ تلا المن مم الدوللم لةلةعة 

 وىالت اون مض مةموعم واس م من أعضا  الةةنم الدائمم المشتعكم ممن الوكاالج.
  

 ء األولوية لحقوق الضحايا وكرامتهمإعطا - سادسا 

ز عةى الضــــــــحا ا، او محوا  - 22 م    مةال األخل عةى ال ــــــــ مد المؤســــــــدــــــــ  منلر يعكب ل د أحعز ت دب
، 2019اســـــــتعاتلةمت ، وت ملمس    جملض الةلوص المبلولم عةى نياا المن ومم.  ف  كانون األول/ص دـــــــمبع 

األمم المتحدة المت ةق مت د م المدـاعدة إلى نـحا ا االسـتغقل أقع الفعمق التوجمل  العولض المدـتوى معوتوكول  
واالنتلاك الةندـــــممن. والبعوتوكول الملكوا، الل  قاصج صائعُة الدـــــةوك واالنضـــــ اا والمونلدـــــف عمةلم  إعداصه 
ــا   وتةعىتس، ُونـــــــض    صـــــــلغتس النلائلم مدعم من المدا   م عن ح وا الضـــــــحا ا وىالت اون الوثمق مض أعضــــ

ال امو عةى نياا المن ومم الم ن  راالســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن. وســــمبدأ ال مو رالبعوتوكول    الفعمق  
. ومضـــض البعوتوكول م ايمع، تندـــةم مض األطع ال ائمم، لت زمز نلر 2020جملض الدـــلاقاج الممدانلم    عام  

ق عةى نياا المن ومم لت د م المدـاعدة والدعم،   ي  األولومم لح وا ا لضـحا ا وكعامتلم، رغ  الن ع مندـب
عن الةلم الت  ينتم  إلملا الةناة. واو أوســـــض نياقا من اســـــتعاتلةلم األمم المتحدة الشـــــامةم لمدـــــاعدة وصعم 
نـحا ا االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن من جانب مو ف  األمم المتحدة واأل عاص المعت يمن ملا )قعاا الةمالم 

مو المفال،  شـمو البعوتوكول نـحا ا االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن من ، المع ق(.   ةى سـب214/62ال امم  
جـانـب أ عاص ال واج الـدوللـم غمع التـار ـم ل مم المتحـدة ومو ف  الشــــــــــــــعكـا  المنفـلين. ومةدـــــــــــــــد ذلـك التيوا  

ــحا ا عةى مدى ألفع من  ــلوص    النلر الل  ات  تس المن مم إزا  الضــــــــ ــت منل اعتماص   12المشــــــــ عاما مضــــــــ
 .2007تلةلم الشامةم    عام االستعا

وواصةت المدا   م عن ح وا الضحا ا جلوصاا الدعومم النشيم وعمةلا الدعوب مض الدول األعضا   - 23
وكلـــانـــاج األمم المتحـــدة والمن مـــاج الحكوملـــم الـــدوللـــم واعقةلملـــم األخعى والمةتمض المـــدن  وغمع ذلـــك من 

ل مم المتحدة، ات ـــــــــــةت رالمدا   م عن ح وا الضـــــــــــحا ا   الةلاج. و   صاللم عةى اســـــــــــتمعاا الدوا ال لاص 
من مـاج إقةلمـلم، مـفو لةـنم المدــــــــــــــاعدة اعنمـائـلم الـتار ـم لمن مـم الت ـاون والتنمـلم    المـمدان االقت ــــــــــــــاص  
مبن  ومن مم حةف اــمال األطةدــ ، لت  تتفو إصماق نلر يعكز عةى الضــحا ا    أطعاا الدــلاســاتلم. وقد نــُ

ــلم ــ      2019الةةنم ل ام   الا النلر    توصـ ــممن والتحعن الةندـ ــتغقل واالنتلاك الةندـ ــعن إنلا  االسـ رشـ
ــانلم ــ كُم ت ملم أصا  المن ماج (9)مةال الت اون اعنمائ  والمدـــــاعدة اعندـــ ، و   صااســـــم الحالم الت  أعدتلا اـــ

ســـــــــتغقل واالنتلاك المت دصة األطعا  رشـــــــــعن كلفلم ت ملم أصا  المن ماج المت دصة األطعا     مةال منض اال
، وسلاسم من مم حةف امال األطةد  رشعن منض (10)الةندممن والتحعن الةند  والت د  للاتمن ال ااعتمن

__________ 

 .OECD/LEGAL/5020ان ع  (9) 

 .MOPAN(2019)39_Rev.1من ماج المت دصة األطعا ، الوثل م ا كم ت ملم أصا  ال (10) 
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ــممن والت ـــــــــد  للما الت  نشـــــــــعج    كانون الفان /ينايع   2020االســـــــــتغقل واالنتلاك الةندـــــــ
. وعززج (11)

لم  لةمؤســدــاج الوطنلم لح وا اعندــان. و   المدا   ُم عن ح وا الضــحا ا أ ضــا الشــعالاج  مض التحالف ال ا
، ع دج المدا   م عن ح وا الضــــحا ا اجتماعا نــــم خبعا  وطنممن وإقةلمممن وصولممن لت اصل 2019أ اا/مايو  

الم ةوماج رشـــــــــعن أ ضـــــــــو الممااســـــــــاج والداوس المدـــــــــتفاصة    مةاالج اعمقغ وإجعا  التح ل اج، وت د م 
ــحا ا والـشـــــ  ــاعدة، وحما م الضــــ ــا لم المدــــ ــحا ا ومتار م حاالتلم، وإمكانلم تح مق المدــــ ــال رالضــــ لوص، واالت ــــ

ــمر لمشـــــعوع ملان رشـــــعن ح وا نـــــحا ا  والوصـــــول إلى ال دالم وســـــبو االنت ـــــا . وتضـــــمبن االجتماع مناقشـــ
االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن اقتعحتس المدا   م عن ح وا الضــــحا ا، وأُعد لت   كون رمفارم أصاة ســــلاســــاتلم  

ــامةم ــمةم لةتو لم رما ين غ  أن يتوق س الضـــــــحا ا من مو ف  األمم   اـــــ  دـــــــتددملا مو فو األمم المتحدة ووســـــ
 المتحدة وسبو االنت ا  الت  تو عاا المن مم. ومةع  حاللا تن ل  مشعوع البلان الا.

ــو  - 24 ــعوع توجملاج تت ـ ــعن مشـ ــاج رشـ ــان نلاصة المناقشـ ــلم األمم المتحدة لح وا اعندـ ــو مفونـ وتواصـ
صماق نلر قائم عةى ح وا اعندـان    جلوص األمم المتحدة العاملم إلى منض االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن  رأ

والت ــد  للما. ومعســ  الا المشــعوع إطااا مكمب ق لُنُلر الدــةوك واالنضــ اا والمدــا لم الةنائلم المدــتمدة من 
ج المتدلة من أجو الت ــد  لقســتغقل م اصئ ح وا اعندــان وم ايمعاا،  ضــض الضــحلم    صــملم اعجعا ا

 واالنتلاك الةندممن.

ــاـئس    أواخع عـام  - 25 ولت ملم مـا ح ـ س عمـو مكـتب المـدا   ـم عن ح وا الضــــــــــــــحـاـ ا من أثع مـنل إنشــــــــــــ
، أول اجتماع ُ   د وجلا لوجس مض 2019، ن مت المدا   م عن ح وا الضـــــــــــحا ا،    اـــــــــــ اا/ بعايع  2017

ح وا المـدا  ـاج والمـدا  من عن ح وا الضــــــــــــــحـا ـا    الممـدان )أصــــــــــــــ حوا اآلن ك ـاا المو فمن الم نممن ر
، أجعج المدا   م عن 2019الضــــحا ا( اللين ينفلون ســــلاســــاج المكتب عةى أال الواقض. و   نلدــــان/أمعمو  

ح وا الضحا ا، راالاتعاك مض جلم التندمق الم نلم رمنض االستغقل واالنتلاك الةندممن التار م لةةنم الدائمم 
فلم تنفمل العكمزة الت  تتمحوا حول الضــــحا ا    المشــــتعكم ممن الوكاالج، زمااةر إلى كولومبلا لةوقو  عةى كل

، الت ت    2019اســــــــتعاتلةمت     مةدا يوجد رس حضــــــــوا متنوع ل مم المتحدة. و   تشــــــــعمن الفان /نو مبع  
جملوامــم التونغو الــد م عاطلــم رمحــاوامن وم ــدممن لةدــدمــاج من األمم المتحــدة والحكومــم والمةتمض المــدن . 

ــاامض الت  يد ــممن والت ت وزااج المشـــ ــتئمان  لدعم نـــــحا ا االســـــتغقل واالنتلاك الةندـــ ــندوا االســـ عملا ال ـــ
 رالمدتفمدين منلا. وأجعج أ ضا م امقج سعمم مض الضحا ا.

وعمق ريةب  إجعا  مدــــ  اــــامو لةُنلر والددماج المتاحم عةى نياا المن ومم ولما يت ةق رح وا  - 26
(،  ةع  مكتب 28، الف عة  A/72/751   الا المةال )الضـــــــــــحا ا اســـــــــــتناصا إلى ما انـــــــــــُيةض رس من عمو 

مةدا.  13المدا   م عن ح وا الضــحا ا حاللا مدــحا تةعمبلا لةددماج وال دااج والُنلر المت ــةم رالضــحا ا     
م من خقل معامر   وتشــــمع النتائر إلى أن الددماج المد ــــ ــــم لضــــحا ا االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن ت د 

ــان . ولللك،  أن اله البعامر ال تةب   قائمم رالف و، أُنشــــئت    الغالب لدعم نــــحا ا ال نف الةندــــ  والةندــ
ــممن. وتشـــــــمو الفغعاج    الددماج الم دمم  صائما المتية اج المحدصة لضـــــــحا ا االســـــــتغقل واالنتلاك الةندـــــ

، وصعم ســـــبو الالر، وتو مع الدـــــقمم والحما م. وناصاا ما تتوا ع ملاناج للؤال  الضـــــحا ا المدـــــاعدة  ال انونلم
اــــامةم وصنل م عن الضــــحا ا. وعةى العغم من مد  ال مو من ام تت ض مدــــاعدة الضــــحا ا    البةدان الت  توجد 

__________ 

 . www.nato.int/cps/en/natohq/news_173057.htm?selectedLocale=enعةى العارأل التال    ممتاح (11) 
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ــ اا، ال توجد أصاة ُتدـــــتددم عةى نياا المن ومم رعســـــعاا لتت ض الضـــــحا  ا،  ملا أ عقم م نلم رالدـــــةوك واالنضـــ
 والمداعدة الت  يتة ونلا، وم دم  الددماج المتاحمن.

وقد كان لةمدا  اج والمدا  من عن ح وا الضــــــــــــحا ا    الممدان أثع إ ةام .  ف  جملوامم أ عم لا  - 27
الوســــــــــــــيى، تت اون المدا   م عن ح وا الضــــــــــــــحا ا    الممدان ال امةم    ذلك البةد مض  عقم ال مو الم نلم 

ــان  وحما م اليفو رالحما م من اال ــممن والمةموعاج الفع لم الم نلم رال نف الةندــــ ســــــتغقل واالنتلاك الةندــــ
ــحا ا عةى نياا  ــاعدة الم دمم لةضــــ ــمق المدــــ ــبمن وتندــــ ــمع عمةلاج اعحالم إلى م دم  الددماج المناســــ لتلدــــ

لضـــحا ا عةى المن ومم. وصعمت المدا   م عن ح وا الضـــحا ا تدـــومم صعاوى إث اج األموة وإمكانلم ح ـــول ا
الددماج والمدـــــاعدة، ريعا منلا عةى ســـــبمو المفال  ت  حدـــــاراج م ـــــعولم لتحومو مد وعاج نف م األوالص. 
وقـامـت متو لـم جلـاج التندــــــــــــــمق    ر فـم األمم المتحـدة المتتـامةـم المت ـدصة األر ـاص لتح مق االســــــــــــــت عاا    

تناول االصعا اج وت د م الددماج،  جملوامم أ عم لا الوســـــــــيى رشـــــــــعن إصماق نلر يعكز عةى الضـــــــــحا ا عند
وتو لم ال ـحفممن رشـعن أخقنلاج التغيلم اععقملم لةحاالج وىالمدـائو المت ة م مت عل الضـحا ا لةوصـم. 
وا  تداب مو ف  التح مق الوطنممن، اللين ت منلم البةدان األعضـــــــــــا  المدـــــــــــاامم ر واج، عةى كلفلم ات اع 

إجعا  المـ امقج، وتعا ق ـرانت ـام  عمق التح مق الـتارض لمكـتب خـدمـاج  الُنُلر الت  تعكز عةى الضــــــــــــــحـاـ ا عـند
 القزمم.  العقارم الداخةلم لتفالم إجعا  الم امقج    ممئم مناس م وتمكمن الضحا ا من الح ول عةى المداعدة

 و   جملوامـم التونغو الـد م عاطلـم، تت ـاون المـدا   ـم عن ح وا الضــــــــــــــحـا ـا    الممـدان مض  عمق - 28
ــت عاا    جملوامم التونغو الد م عاطلم،  ــ اا التارض ل  فم من مم األمم المتحدة لتح مق االســــ ــةوك واالنضــــ الدــــ
ــاعدة إلى  ــعن ت د م المدــــ ــندوا األمم المتحدة لةدــــــكان والمونلدــــــف، لونــــــض م اصئ توجمللم رشــــ مدعم من صــــ

ــاعدة  لةضـــــحا ا    غضـــــون الضـــــحا ا. وتلد  اله الم اصئ التوجمللم إلى كفالم أن ت دم األمم المتحد ة المدـــ
ســـاعم من تة   االصعا ، وأن يعا ق الضـــحلم اـــدٌ  مد ـــ  لت د م الدعم للا طوال ال مةلم.   72إلى   24

نــــحلم إلى صــــندوا األمم المتحدة لةدــــكان والمونلدــــف  70، أحمةت  2019و   2016و   الفتعة ممن عام   
ــلم و  خدماج المشـــواة، وعةى المدـــاعدة اليبلم الياائم لةح ـــول عةى الدعم، رما    ذلك صعم الددماج النفدـ

وال اص م. وقامت ال  فم ردـــــــــــــد الفغعاج    الددماج رأحالم الضـــــــــــــحا ا إلى المعا ق اليبلم التار م للا وتو مع 
ــائو الن و لتمكمنلم من الح ــــــــول عةى الددماج. وت مو المدا   م عن ح وا الضــــــــحا ا مض  ــ كم  42وســــــ اــــــ

ئــت    مواقض تمةــك  ملــا ال  فــم ال ــداة عةى صعم تنفمــل التــداممع الوقــائلــم مةتمالــم لتة   الشــــــــــــــكــاوى، أنـشـــــــــــــ 
، صعمت المدا   م عن ح وا الضـــــــــحا ا 2019وىعوتوكوالج اعمقغ وأنشـــــــــيم التو لم والتدامب. وخقل عام  

ثقثم مشــــاامض موللا ال ــــندوا االســــتئمان  لدعم نــــحا ا االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن. وا  تت اون مض 
ــكع  التار من لة  فم من أجو كفالم تنفمل التداممع الوقائلم، كما تت اون مض عنـ ـــــ  ــع ال دــــ ــعطم وال ن ــــ ع الشــــ

الشـــ كاج ال ائمم لةحما م من االســـتغقل واالنتلاك الةندـــممن من أجو كفالم االتدـــاا والتةانر    المدـــاعدة 
 ا رالتندــــــمق مض  عمق الدــــــةوك الم دمم إلى الضــــــحا ا. وعقوة عةى ذلك، عمةت المدا   م عن ح وا الضــــــحا

، أصلى  ملما 2019واالنضــ اا عةى صعم إجعا  محالمتمن عدــكعمتمن،    هذاا/مااس وتشــعمن األول/ألتوىع  
 تدض نحا ا يدبعون أنلم ت عنوا لقستغقل واالنتلاك الةندممن رشلاصاتلم.

ــا    الممـــدان/لبمعة الم - 29 ــا ـ ــدا   ـــم عن ح وا الضــــــــــــــحـ ــايت ، ت وم المـ و فمن الم نممن رح وا و   اـ
الضـــــحا ا رالتندـــــمق مض من ماج المدـــــاعدة ال انونلم والمحاممن من أجو ت د م المدـــــاعدة ال انونلم لةضـــــحا ا 
وتلدـــــــمع تدـــــــومم الميال اج الم ة م المت ـــــــةم رأث اج األموة ونف م األوالص،  تتفو تزومد الضـــــــحا ا رالم ةوماج 

عج اســـــتمعاا وإمقغلم رالمدـــــتةداج عن حالم ميال اتلم رم ا    ذلك ر  د اجتماعاج منت مم م لم. وقد  دـــــب
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، يو ع ال دا األســـــاســـــ  من الدعم الماص  2018مشـــــعوع مشـــــتعك لفعمق األمم المتحدة ال يع ، مدأ    عام  
والت ةلم  وصعم ال ــحم النفدــلم وســبو المالشــم لةضــحا ا واألطفال اللين يولدون نتلةم االســتغقل واالنتلاك 

 الةندممن.

و   جنوب الدــــــــوصان، تتفو المدا   م عن ح وا الضــــــــحا ا    الممدان ت د م المدــــــــاعدة    الوقت  - 30
المناسـب إلى الضـحا ا وتغيلم التتاللض اليبلم من خقل الم ـعو اج النفعمم الت  تو عاا ر فم األمم المتحدة 

عج تة   الدعم المال  من أب ليفو ولد نتلةم لحا ــب ــوصان. وقد  دــــ ــتغقل    جنوب الدــــ صت من حواصت االســــ
واالنتلاك الةندــــممن. وقامت، رالت اون مض  عقم ال مو الم نلم رالحما م من االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن، 
ـرأنشــــــــــــــا  هلـلاج مةتماـلم لتة   الشــــــــــــــكـاوى    جملض أنحـا  البـةد، وىتـ د م الـتداـمب لةلـاج التندــــــــــــــمق وأ عاص 

مقغ عن االصعا اج. وا  تشـع  عةى مشـعوع ُينفل متمومو من المةتم اج المحةلم رشـعن م ايمع الدـةوك واع
ال ـــــــــــندوا االســـــــــــتئمان  لدعم نـــــــــــحا ا االســـــــــــتغقل واالنتلاك الةندـــــــــــممن وملد  إلى تو مع صعم ســـــــــــبو 

 لةضحا ا. المالشم

ل ال ـــــندوا االســـــتئمان  لدعم نـــــحا ا االســـــتغقل واالنتلاك الةندـــــممن، المداا رم ع م إصااة  - 31 ومموب
لاج والدـلاسـاج اعصاامم ومدـائو االمتفال الت  تعأس أ ضـا لةنم  االسـت عال التار م لة ـندوا، ما االسـتعاتلة

   جملوامم أ عم لا الوســـــــــــيى وجملوامم   2019مشـــــــــــاامض مدأ تنفملاا    عام   6مشـــــــــــعوعا منلا    12عدصه  
عصااة الدول األعضـــــــا  التونغو الد م عاطلم ولمبعما. وىاالاـــــــتعاك مض المدا   م عن ح وا الضـــــــحا ا، أطة  ت ا

، وسـةيت الضـو  عةى أثع المشـاامض المنفلة عةى 2019عةى أنشـيم ال ـندوا االسـتئمان     حزمعان/يونلس 
ــتن  م    عام   ــممن. وسـ حمةم   2020الضـــحا ا والمةتم اج المحةلم المتضـــعاة من االســـتغقل واالنتلاك الةندـ

م م ةوماج مدـتو اة عن المشـاامض رانت ام لتشـةلض ت د م   تو لم وات ـاالج رشـعن ال ـندوا االسـتئمان ، وسـت د 
المزمد من التبععاج. وإنن  ممتن رالي االمتنان لةدول األعضـــــــا  الت  ســـــــاامت    ال ـــــــندوا االســـــــتئمان . 
وأاــــــــــــــةض الةملض عةى صعمـس، ألن ت ـاطفنـا مض الضــــــــــــــحـا ـا  ةـب أن  كون مـدعومـا رـالموااص القزمـم لتةبلـم 

 احتلاجاتلم.
  

 إدارة المخاطر -سابعا  
، مةموعـــم أصواج إصااة 2019أتلحـــت لةملض التلـــانـــاج عةى نيـــاا المن ومـــم، منـــل حزمعان/يونلـــس  - 32

ــلم الداصـــم     ــلاسـ ــممن، الت  ُونـــ ت ل  فاج حفظ الدـــقم وال  فاج الدـ مداطع االســـتغقل واالنتلاك الةندـ
وت ملم وم الةم المداطع المعت يم راالســــــتغقل . وتو ع مةموعم األصواج اله نلةا ُن ملا لتحديد  2018عام  

، أطة ت إصااُة االســتعاتلةلاج والدــلاســاج اعصاامم ومدــائو االمتفال أصاة 2019واالنتلاك الةندــممن. و   عام  
ــامةم عصااة مداطع ســــــو  الدــــــةوك كنلر تتممة  لمةموعم أصواتلا الداصــــــم رأصااة مداطع ســــــو  الدــــــةوك  اــــ

. وقام كوب من صــــندوا األمم المتحدة 2018تلاك الةندــــممن الت  أطة تلا    عام  المت ــــو راالســــتغقل واالن
لةدــكان ومفونــلم اــؤون القجئمن والمونلدــف وامئم األمم المتحدة لةمعأة أ ضــا رأصااق الحدب من المداطع    

ــممن أحد ُن مس الداصـــــم راعصااة المعكزمم لةمداطع، وســـــتة و اله التلاناج من االســـــتغقل واالنتلاك الة ندـــ
 .2020المداطع الت  ين غ  ت ململا إج اامار    عام 

وأصـ حت أعمال االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن اآلن من األموا المدـة م مونـو  رعنلا تشـكو خيعا  - 33
عةى عمةنا البعنامة .  ف  ر فاج حفظ الدـــــقم وال  فاج الدـــــلاســـــلم الداصـــــم، تتضـــــمن ال مةلاج المت ـــــةم 

ــار م لةنشـــع وعمةلاج الت ملم أثنا  الددمم راألصا  المني   م عةى عمةلاج الدـــقم، رما    ذلك    الزماااج الدـ
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، وقض كو من مكتب ال ــــناصيق االســــتئمانلم 2019رال  فاج، اســــت عانــــا لمدى وقوع اله األعمال. و   عام  
عضـــــا  اتفاقا قانونلا رشـــــعن المت دصة الشـــــعكا  وىعنامر األمم المتحدة اعنمائ  والةلاج المانحم من الدول األ

، رةلم ت ملم مدعلم االستغقل واالنتلاك الةندممن والتحعن الةند  (12)إصااة التمومو الةماع  ل مم المتحدة
ــتعا عةى جملض كلاناج األمم   لعحد المداطع البعنامةلم الت  يواجللا ــندوا. وىموجب ذلك االتفاا،  شــــ ال ــــ

ــول عةى تمومو جماع  أن تمتفو آلللم اعمقغ ال ام ولما يت ةق راعمقغ عن  ــ ى إلى الح ـ المتحدة الت  تدـ
 اصعا اج االستغقل واالنتلاك الةندممن.

ل الم ةوماج تلد  إلى منض إعاصة ا  أصاة لت اص “Clear Check”وأصاة التح ق من ان دام الدـوامق   - 34
تو لض األ عاص اللين ثبتت صـحم االصعا اج رضـةوعلم    أعمال اسـتغقل وانتلاك جندـممن أو اللين غاصاوا 
المن مـم قبـو انتلـا  التح مق    مفـو اـله االصعـا اج    أ  من كلـانـاج األمم المتحـدة. و   الوقـت العاان، 

، 2019. و   تشـــــــعمن األول/ألتوىع  (13)متحدة رالمشـــــــااكم    أصاة التح قكلانا من كلاناج األمم ال  25يةتزم  
اســــتضــــا ت األمانم ال امم حة م تدامبلم لت د م التوجلس الت ن  والتشــــغمة  رشــــعن الن ام ولةتشــــةلض عةى إنشــــا  

 .“Clear Check”ا كم من مدتددم  أصاة 

ومو ف   (14)ف  األمـانـم ال ـامـمرـالندــــــــــــــ ـم لةملض مو  2016وأصــــــــــــــ   التـدامـب إلزاملـا منـل عـام  - 35
ــندوقا وىعنامةا. و   عام   18 ــائو 2019وكالم وصــ ــلاســــاج اعصاامم ومدــ ــتعاتلةلاج والدــ ، اــــععت إصااة االســ

االمتفال    ونـض معنامر لة اصة ال دـكعممن وقاصة الشـعطم المدـت بةممن رشـعن كلفلم الت ـد  لدـو  الدـةوك    
، 2020 زمز الت اصل ممن الدول األعضــــا  واألمانم ال امم. و   عام  عمةلاج الدــــقم التار م ل مم المتحدة وت

سـتداق اعصااة مةموعم  م ةوماج توجمللم إنـاولم    زماااج الت ملم المدـبق الت  ُتةعى إلى الدول األعضـا  
ن م قبو نشـع وحداج جديدة. ومو ع مكتب خدماج العقارم الداخةلم التدامب  لةمح  من ال دـكعممن الوطنممن، وم

تــدامــب المح  من من كلــانــاج األمم المتحــدة والمن مــاج الحكوملــم الــدوللــم والمن مــاج غمع الحكوملــم عةى 
مح  ــا من اــلا التــدامــب، وتم تــدامــب  64، اســــــــــــــتفــاص 2019إجعا  التح مق الةنــائ  مض األطفــال. و   عــام 

ى االســـــــــــــتغقل واالنتلاك مشـــــــــــــااكا من البةدان المدـــــــــــــاامم ر واج عةى إجعا  التح ل اج مض التعكمز عة 72
الةندـــــــــــــممن. وتت اون األمانم ال امم رانت ام مض االتحاص األ عم  ، رما    ذلك من خقل التن لم المشـــــــــــــتعك 

 لحة اج عمو تناق ر خقللا الدلاساج والمنلةلاج المت ة م رالدةوك واالنض اا وح وا اعندان.

لدوللم لةلةعة وىعنامر األمم المتحدة اعنمائ  ، مدأ التندـــــــــمق ممن كو من المن مم ا2019و   عام   - 36
ــلم اــــــــؤون القجئمن والمونلدــــــــف ومكتب األمم المتحدة لددماج  ــندوا األمم المتحدة لةدــــــــكان ومفونــــــ وصــــــ
المشــــاامض وىعنامر األغل م ال الم  رشــــعن ت د م تدامب عالم  مشــــتعك لةلاج التندــــمق الم نلم رالحما م من 

من مةدان مدتااة ذاج أولومم، وذلك رةلم تنفمل عمةلم نشــــع عالملم لم اصااج  االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن
، ســلشــااك مكتب التندــمق اعنمائ  2020التدامب ذاج ال ــةم رالمونــوع المشــتعكم ممن الوكاالج. و   عام  

    اله ال مةلم.

__________ 

 .http://mptf.undp.org/document/legalان ع   (12) 

من صــناصيق األمم المتحدة   12مكاتب خااق الم ع، إنــا م إلى الةةان اعقةلملم الدمر(، و  7إصااة    الم ع و  23األمانم ال امم ) (13) 
 المتحدة ووكاالج ذاج صةم.وكالم متد  م تار م ل مم  12وىعامةلا، و 

ــــتغقل 2016قبو عام   (14)  ـــ ــــعن االســـ ـــ ــــم وحداا الت  تتة ى تدام ا إلزاملا رشـــ ـــ ــــلم الداصـــ ـــ ــــلاســـ ـــ ــــقم وال  فاج الدـــ ـــ ، كانت ر فاج حفظ الدـــ
 الةندممن. واالنتلاك

http://mptf.undp.org/document/legal
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دـــــممن.  عصـــــ حت وقد زصُج من الشـــــفاولم    عمةلم اعمقغ عن حواصت االســـــتغقل واالنتلاك الةن - 37
جملض كـلاـناج من ومـم األمم المتحـدة ميـالـ مر ـرأمقغ  ـرع  اصعـا اج حمفمـا كـاـنت اـناك م ةومـاج كـاوـلم لتبم ن 
وقوع عمو ُ حتمو أن  كون من أعمال االســــتغقل أو االنتلاك الةندــــممن، وقض نــــحمتس اــــد   مكن تحديد 

، كانت اناك اختق اج    طعم م ععل 2019. وقبو عام  (15)اومتس أو ااتت س اــــــــد   مكن تحديد اومتس
ــ اا. ولتنب مكتـــــــــــــــــــب خدماج العقارم  اله البلاناج ممن مكتب خدماج العقارم الداخةلم وصائعة الدـــــةوك واالنضـــ
الداخةلم وإصااة االستعاتلةلاج والدلاساج اعصاامم ومدائو االمتفال عمق مض مكتب المندب م الداصم،    عام 

ما وطعا اعمقغ الت  يت  لا كوب منلما رما يتدق مض ال ااامتعاج الوااصة    نشعة ، عةى موا مم ملاناتل2019
(. ST/SGB/2003/13األممن ال ام المت ة م رالتداممع الداصـم لةحما م من االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن )

صاخة  لإلخياااج ُ يةب رموج س من ك اا المديعمن عةى ال ــ مدين اعقةلم  وتدــتددم المونلدــف ن ام إنلاا  
وال يع  إخيــاا مكتــب المــديعة التنفمــل ــم رــع  اصعــا اج موثوا ملــا عن وقوع أعمــال اســــــــــــــتغقل  أو انتلــاك 

 جندممن ُيبة ي عنلا عةى ال  مد ال يع .

 iReportتحدات أصاة إلتتعونلم )أصاة  ، تم ت زمز اعمقغ ال ام من خقل اـســــــــــ 2019و   أ اا/مايو   - 38
ــاا االصعا اج المت ة م راالســــــتغقل  ــممن وتت  لا( تتت  ض مدــــ لت د م البقغاج عن االســــــتغقل واالنتلاك الةندــــ
ن ععل البلاناج ذاج ال ــةم رالمونــوع الداصــم ركلاناج األمم المتحدة من غمع  واالنتلاك الةندــممن وتحدــب

ــتمااة ل ــلم الداصـــم. وُونـــ ت اسـ ــلاسـ  2017إلمقغ عن الحواصت    عام  ر فاج حفظ الدـــقم أو ال  فاج الدـ
لتفالم التيامق واالتدـــاا    جمض الم ةوماج عن االصعا اج عةى نياا المن ومم. وقد تم تةعمب االســـتمااة 
   جملوامم التونغو الد م عاطلم، ثم ُعممت لقســــــــــــــتددام من جانب جملض كلاناج األمم المتحدة    األاصن 

ان. وت كف األمانم ال امم، رالت اون مض كو من مكتب خدماج وجملوامم أ عم لا الوســــــــــــيى وجنوب الدــــــــــــوص
العقـارـم الـداخةلـم وىعنـامر األمم المتحـدة اعنمـائ  والمونلدــــــــــــــف، وىـالتشـــــــــــــــاوا مض الفعمق ال ـامـو عةى نيـاا 
المن ومم الم ن  راالستغقل واالنتلاك الةندممن، عةى ونض استمااة اقملم سمبدأ ال مو ملا    العىض الفالث 

 .2020م من عا

    11وقمُت مت زمز التح ل اج اعصاامم    اصعا اج االســــــــتغقل واالنتلاك الةندــــــــممن الت  تمفو  - 39
ــ م المئومم  المائم من عب  ال مو    مكتب خدماج العقارم الداخةلم، وإن كان من الةائز أن تتون اله الندــــ

أالع؛ و   مكتب خدماج   6مق م مبن او  أعةى    ال  فاج. وجديع راللكع أن الوقت المدتلد  عنةاز تح 
أاـــــــلع. وم مو المكتب رشـــــــكو وثمق مض   6,3العقارم الداخةلم،  دـــــــتغعا إنةاز التح مق الواحد ما متوســـــــيس 

المونلدــــــــــــــف ومكتب المدا   م عن ح وا الضــــــــــــــحا ا من أجو تنفمل نلر يعاع  احتلاجاج اليفو ومعكز عةى 
  المح  من راختقل موازمن ال وة ممن الضحلم والةان ، وأص حوا الضحا ا    تح ل اتس. ونتلةم لللك، زاص وع

ألفع معاعاة لمشـاعع الضـحا ا عند إجعا  م امقج م لم وعند موا اتلم رالم ةوماج ت اعا رشـعن الت دم المحعز 
    التح مق.

مةـال أن ت زز أســـــــــــــــالمبلـا وعمةلـاتلـا     2017وعمق ريةب  إلى كلـانـاج األمم المتحـدة    عـام  - 40
التح مق،   وم مكـتب خـدمـاج العـقاـرم اـلداخةـلم، موصـــــــــــــــفس ائلر  عـقم ال مـو اـلدائمـم الدـاصــــــــــــــم رممفة  صوائع 
التح ل اج    األمم المتحدة والم نلم متحدــــمن طعائق التح مق    االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن، رالتندــــمق 

دــــمن توقمت التح ل اج وكفا تلا. وقد ُع د مض صوائع التح ل اج    الوكاالج وال ــــناصيق والبعامر من أجو تح
__________ 

ــانــاج المت ة ــم رةملض االصعــا اج المبةي عنلــا متــاحــم عةى العارأل التــال     (15)  -www.un.org/preventing-sexual-exploitationالبل

and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide. 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide
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لت اصل الداوس المدـــــــــــــتفاصة. وعةى نياا المن ومم،  مكن اعمقغ عن االصعا اج   2019اجتماعان    عام  
المت ة م راالسـتغقل واالنتلاك الةندـممن صون التشـف عن اومم المبة غمن وُت يى للله االصعا اج األولومم    

نلم لإلنةاز  ةع  الت مبد ملا ر ـــــــــــعامم. وزاصج المونلدـــــــــــف ومكتب األمم المتحدة التح مق، مض تحديد مدص زم
لددماج المشـــــــــــاامض من قدااتلما    مةال التح مق وخف  كقاما المدة الزمنلم الت  تدـــــــــــتغعقلا التح ل اج 

 يوم(. 100المت ة م ردو  الدةوك الةند  )رمتوسأل   و عن 

الت  قد ت ـــــــــــــاحب اعمقغ عن حاالج االســـــــــــــتغقل واالنتلاك   وإنن  مداك تماما لمداطع االنت ام - 41
ن مكتب خدماج العقارم الداخةلم عمةلاج  إخياا الشــعكا  الممدانممن ملله المداطع، ومن  الةندــممن. وقد حدــب
اؤال  الشــــــــــــــعكـا  صوائع الدـدمـاج األمنلـم وك ـاا المـديعمن والمـدا  ـاج والمـدا  ون عن ح وا الضــــــــــــــحـا ـا    

، قام كو  من صــندوا األمم المتحدة لةدــكان ومفونــلم اــؤون القجئمن 2019و    2018ام   الممدان. و   ع
والمونلدـــــــف وامئم األمم المتحدة لةمعأة متحديث ســـــــلاســـــــاتس المت ة م رالحما م من االنت ام لموا متلا مض نشـــــــعة 

 (.ST/SGB/2017/2/Rev.1األممن ال ام رشعن الحما م من االنت ام )

ــفلا اب عمو، جملض التداممع المتاحم للا لةت ـــــد  لحاالج االســـــتغقل  - 42 وتتدل األمم المتحدة، موصـــ
ــممن الت  يعتتبلا مو فواا، رما    ذلك من خقل إجعا  التح ل اج اعصاامم وتونلض الةزا اج  واالنتلاك الةندـ

جعا اج اعصاامم أو التعصيبلم الت  تتدلاا األمم المتحدة صون إجعا  تح ل اج جنائلم من التعصيبلم. وال تحول اع
ــائلم. وىالف و، تتدل األمم المتحدة ما  جانب الدـــــةياج الوطنلم، الت  تتون للا وحداا ســـــةيم المقح م ال ضـــ

أ عاص المن مم،   يةزم من خيواج لتفالم إْطقع الدـــــــةياج الوطنلم المدت ـــــــم عةى االصعا اج الموجلم نـــــــد
ــتعاتلةلم  ــلا مض االســـ الت   مكن أن تعقى إلى معت م الةعائم، حتى يتدـــــنى للله الدـــــةياج التح مق  ملا. وتمشـــ
ــممن من جانب مو ف  األمم المتحدة واأل عاص  ــامةم لمدــــــاعدة وصعم نــــــحا ا االســــــتغقل واالنتلاك الةندــــ الشــــ

جلوص لتلدــــــــــــــمع وصعم صعاوى إث اج منوة األطفال  المعت يمن ملا، عززج األمم المتحدة أ ضــــــــــــــا ما تبللس من
ــممن من أجو كفالم إعمال مدـــــؤوللم الوالد، رما    ذلك  المولوصين نتلةم لحواصت االســـــتغقل واالنتلاك الةندـــ

 عن طعمق تشةلض ت ممن جلاج تندمق وطنلم.

ال امم الضــال من   وتعص م ةوماج عن الةزا اج التعصيبلم الت  تفعنــلا المن مم عةى مو ف  األمانم - 43
   حاالج سو  سةوك، رما    ذلك حاالج االستغقل واالنتلاك الةندممن،    ت عمع  الدنو  عن ممااساج 

ــاـئو الـتعصيبـلم وحـاالج الدــــــــــــــةوك الةـنائ  المحتمـو ) (. وت ــــــــــــــدا A/74/64األممن ال ـام المت  ـم    المدــــــــــــ
ــناصيق األمم المتحدة وىعامةلا ووكاالتلا المتد ـــــ ـــــم    الت اامع الداصـــــم الم ةوماج   المت ة م رمو ف  صـــ
 ركو منلا.

 
 تيسير المساءلة الجنائية  

ينيو  صوا األمم المتحدة    إعمال المدـــــــا لم الةنائلم لمو فملا اللين ااتتبوا جعائم جندـــــــلم عةى  - 44
ل األعضا  عةى سبمو األولومم ما يعص إلى المن مم من اصعا اج؛ إجعا ين، اما  )أ( كفالم أن  حال إلى الدو 

)ب( الت اون مض التح ل اج وعمةلاج المقح م ال ضــــــــائلم الت  تتم عةى ال ــــــــ مد الوطن . وتت اون المن مم 
مض الدــةياج الوطنلم لتلدــمع إقامم ال دل عةى نحو ســةلم، رغ  الن ع عما إذا كانت األمم المتحدة ا  من 

مدـــــــعلم إلى الدـــــــةياج    راصئ األمع أم أن اله األخمعة ا  الت  مدأج إجعا اتلا ر ـــــــواة مدـــــــت ةم. أحال ال
ــةياج الوطنلم،    أ  وقت، راصعا اج وقوع أعمال  وال ــااد    إمقغ الدـ ــحلم أو اـ  دو ذلك رح وا أ  نـ

 إجعاملم تت ةق راالستغقل واالنتلاك الةندممن.

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/74/64
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الوااصة من الدول األعضــــا  عن حالم التح ل اج والمقح اج ال ضــــائلم    كو وُت عل الم ةوماج   - 45
من ال ضـــــــــا ا المحالم والمت اون رشـــــــــعنلا، رما    ذلك ال ضـــــــــا ا الت  تنيو  عةى أعمال اســـــــــتغقل وانتلاك 
 جندــــممن،    ت عمع  الدــــنو  عن الــــــــــــــــــمدــــا لم الةنائلم لمو ف  األمم المتحدة وخبعائلا المو دين    ر فاج

(A/74/145) وال  غي  ذلك الت عمع الدنو  االصعا اج  المت ة م رع عاص الوحداج (16)، المع  ان األول والفان .
حفظ الدــــــــقم، الت  تدضــــــــض صائما لةوال م الةنائلم ال دــــــــكعمم الوطنلم المشــــــــااكم    عمةلاج األمم المتحدة ل

ــمتلم، عمق رملكعة التفاام النموذجلم المبعمم رشـــــــــعن الوحداج ال دـــــــــكعمم والت  تن م  الدال ـــــــــم لدولم جندـــــــ
، الف ــو التاســض(. وممكن A/C.5/69/18مدــاامم الدول األعضــا  ر واج    عمةلاج األمم المتحدة )ان ع  

االطقع عةى الم ةوماج الوااصة من الدول األعضــا  المدــاامم موحداج عدــكعمم وطنلم عةى الموقض الشــ ك  
 .(17)الل  تت لده صائعة الدةوك واالنض اا

اصعا  موثوقا  فمد   14، أحمو 2018حزمعان/يونلس    30و    2016تموز/يوللس    1وخقل الفتعة ما ممن  - 46
ــممن  ــتغقل وانتلاك جندـ ــةوع مو فمن تار من ل مم المتحدة أو خبعا  للا مو دين    ر فاج    حاالج اسـ رضـ

من مم أ ضا مض الدةياج الوطنلم ، المع ق األول(. وت اونت الA/74/145إلى صولم جندلم كو منلم )ان ع  
األمم حالم من حاالج االصعا  رحدوت اســـــتغقل وانتلاك جندـــــممن من جانب مو ف     13المدت ـــــم رشـــــعن 

المتحـدة وخبعائلـا المو ـدين    ر فـاج، أســــــــــــــفعج اثنتـان منلـا عن الحكم رـأصانـم الةـان  وتونلض ال  وىـم عةلـس 
ى ذلك، راصاج المن مم إلى الت اون    المدـــــائو الت  تشـــــمو  )المعجض نفدـــــس، المع ق الفان (. وىاعنـــــا م إل

 ئاج أخعى من األ عاص واألطعا  الفالفم، رما    ذلك أ عاص الوحداج الوطنلم ال امةم رموجب وال م من مةةر 
 األمن، ولتن للر تحت نلاصة األمم المتحدة.

االصعا اج الموجلم نـــد ال واج  وتدعم مفونـــلم ح وا اعندـــان الدول  األعضـــا     تح ل اتلا    - 47
ــا ، وت اصا إلى الت اون م لا، رما    ذلك من خقل  واأل عاص غمع التار من ل مم المتحدة، حدــــــــــــب االقتضــــــــــ
تو مع الم ةوماج أو المشــواة الت نلم وتلدــمع االت ــال رالضــحا ا ومناقشــم تداممع الحما م. غمع أن المفونــلم 

قد أصج   2016دلج رشـعن الحاالج الموث م    ت اامع  ال ـاصاة منل عام  ال عةم لديلا رعن إجعا اج وطنلم اتُ 
 .(18)إلى م ان م الةناة

  

__________ 

( م ةوماج عن كو حالم أحالتلا المن مم إلى الدــــــةياج A/74/145يتضــــــمن المع ق األول من الت عمع المت ةق رالمدــــــا لم الةنائلم ) (16) 
ــــمن المع ق الفــان  من 62/63الوطنلــم وحــالــم اعجعا اج الت  اتدــلتلــا الــدول الم نلــم، و  ــا ل عاا الةمالــم ال ــامــم  ــــ ـــ الت عمع . ومتضـــ

 م ةوماج عن الحاالج الت  أمةغت  ملا الدوُل األعضا  األمم المتحدة متح ل اج أجعمت    الدنواج الفقت األخمعة.

مم جملض البلاناج المت ة م راصعا اج االســـتغقل واالنتلاك الةندـــممن تعص نـــمن الم ةوماج المكمب ةم لللا الت عمع الم دمم رالةغم اعنتةمز  (17) 
ــالـ    ـ ـأل والـمــتــــــ  ــ ــم عـةـى الـعارـأل الـتـــ ــ -www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/secretaryاحـــ

generals-reportــالــث ــانــاج عن االصعــا اج الت  تمر أ عاص الوحــداج رــا  من اــله الم ةومــاج   -  . والفعع الف ــــمن مل ــــ ـــ ــم يتضـــ المكمب ة
ال دــــــكعمم الوطنلم ال امةم تحت نلاصة األمم المتحدة، وا  االصعا اج الدانــــــ م ح ــــــعا لةوال م ال ضــــــائلم الةنائلم لةدول المدــــــاا مم 

 رعولئك األ عاص.

ــةــم رــال واج الــدوللــم غمع التــار ــم ل مم الم (18)  ــ ــــ ـــ  A/72/751و   A/71/818/Corr.1و   A/71/818تحــدة    الوثــائق  ان ع الفعوع المت ـــ
 .A/73/744و  A/72/251/Corr.1 و

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/A/74/145
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/A/C.5/69/18
https://undocs.org/ar/A/74/145
https://undocs.org/ar/A/74/145
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
https://undocs.org/ar/A/RES/62/63
http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/secretary-generals-report
http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/secretary-generals-report
https://undocs.org/ar/A/71/818
https://undocs.org/ar/A/71/818/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/72/751
https://undocs.org/ar/A/72/251/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/73/744
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 التفاعل مع الدول األعضاء والمجتمع المدني - ثامنا 
، ت لدُج رال مو عةى نحو وثمق مض الدول األعضــــــــا  من أجو اتداذ تداممع  لكةلم 2017   عام   - 48

عدم التدـــام  إطققا ح ل مر واق م. كما اـــععت    تتومن اـــ كم من الدعم،   وقانونلم وتشـــغمةلم تة و ســـلاســـم
 مدتعادا    ذلك رمدااماج الضحا ا وجلاج المةتمض المدن ، رما    ذلك المةتم اج المحةلم.

ــا  عةى االســــــتغقل واالنتلاك  - 49 ــا  عةى إمعاز م اصااتلا العاملم إلى ال ضــــ ض الدول األعضــــ وإن  أاــــــةب
الةندممن، رما  شمو إتاحم الم ةوماج المت ة م رحالم اعجعا اج اعصاامم وال ضائلم، وألعا صعوت  إلى الدول 
الت  لم ت ع ر د اني اا  واليتلا ال ضــــــــائلم خااق الحدوص اعقةلملم عةى الةعائم الةندــــــــلم الت  يعتتبلا اعا ااا 

 م عةى أن تف و ذلك. وال يزال ال اب مفتوحا لقنضـــــــــمام أثنا  عمةلم لدى األمم المتحدة أو لم ت زز اله الوال
ــممن والت ـــــــد  للما ومنتدى ال اصة التارض ل   إلى االتفاا اليوع  المت ةق رمنض االســـــــتغقل واالنتلاك الةندـــــ
الم ن  رمنض أعمال االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن والت ــــد  للا    عمةلاج األمم المتحدة. وتشــــكو ااتان 

صلمق وانــــــــــحا عةى التزامنا المشــــــــــتعك رأنلا  اع قج من ال  اب وت زمز التداممع العاملم إلى منض الم اصاتان  
االســــــــــــــتغقل واالنتلاك الةندــــــــــــــممن رما يتةاوز االلتزاماج ال انونلم ال ائمم، عةى ســــــــــــــبمو المفال،    ملكعة 

 النموذجلم. التفاام

. ( 2016)  2272وإنن  مدــعوا رالدعم الل  ت دمس الدول األعضــا  ولما يت ةق ر عاا مةةر األمن   - 50
وُملكع أن إصااة االســــتعاتلةلاج والدــــلاســــاج اعصاامم ومدــــائو االمتفال  ت وم رملام األمانم لةةنم االســــت عال 

ةم، الت  تدـــــت عل عمةلاج نشـــــع ال واج التار م لةدول األعضـــــا  و  ار لةم ايمع المبمنم    الدائمم ذاج الـ ــــ 
، انتلت اعصااة ومكتب تتنولوجلا الم ةوماج واالت ــــــــــــــاالج من إنشــــــــــــــا  قاعدة 2019ذلك ال عاا. و   عام  

 .2020م ملاناج همنم لدعم تنفمل قعاااج لةنم االست عال، الت  سُتدمر    عمةلم االست عال    عا

وولما يت ةق رمدــــائو االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن،   مو المةتمض المدن  كحة م وصــــو حاســــمم  - 51
اة ومن ومم األمم المتحدة وُم تبع اــعمكار رالي األاملم    الةلوص العاملم إلى  ممن المةتم اج المحةلم المتضــعب 

الســــــتشــــــاا  لةمةتمض المدن  الم ن  رمنض ، اســــــتلو المةةر ا2019تحدــــــمن اســــــتةامتنا. و   اــــــ اا/ بعايع 
المشــواة رشــعن ســبو ت زمز الت اون   (19)االســتغقل واالنتلاك الةندــممن أعمالس. وم دم ل  خبعاُ  المةةر الدــتم

مض المةتمض المدن  من أجو الت ــد  لقســتغقل واالنتلاك الةندــممن، ســوا  ألان معتتبوه من مو ف  األمم 
 ج غمع التار م ل مم المتحدة ال امةمن رموجب وال م من مةةر األمن.المتحدة أو من أ عاص ال وا

  
 تحسين االتصاالت االستراتيجية ألغراض التثقيف وضمان الشفافية - تاسعا 

تدـــــ ى إصااة التواصـــــو ال الم  جاادةر إلى زماصة الوع  رالدـــــةوك والت ـــــع  المتوق من من مو ف   - 52
، قاصج اعصااة أول 2019و   المةتم اج المحةلم الت  نددملا. و   عام    األمم المتحدة صاخو األمم المتحدة

تـدامـب تةعمب  لت ـاا قـاصة األمم المتحـدة، ملـد  ت زمز قـداتلم عةى التواصـــــــــــــــو صاخةلـا وخـااجلـا؛ وكـان من 
، اــــااكت األمم المتحدة 2019. و   أيةول/ســــبتمبع 2020الم عا تنفمل معنامر ثان    العىض األول من عام  

__________ 

 الدبعا  الدتم اللين   مةون حاللا    المةةر االستشاا  لةمةتمض المدن  ام  جو  إيزمةو )نلةمعما(؛ واوزا  عمدمان )الممةتم المتحدة (19) 
ـــــــك(؛  ـــ ـــــــنم واللعســـ ـــ ـــــــمعو متر )البوســـ ـــ ـــــــمتر رشـــ ـــ ـــــــماللم(؛ وىامةو ص  غعمض )لولومبلا(؛ وأصامانا اانوســـ ـــ لبعميانلا ال  مى وأيعلندا الشـــ

 مونتااىلوان )تايةند(؛ ومونا ب. ندولو )زامبلا(. و متمت

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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، تعلمدار (20)منتدى ال اصة التارض ل     حمةم إعقملم اول م المدـــــــــــتوى عةى وســـــــــــائو التواصـــــــــــو االجتماع و 
لدعملما والتزاملما رمكا حم االســتغقل واالنتلاك الةندــممن وت لداما، كوب عةى حدة وســوممر، رأنلا  اع قج 

أُنشــــر خ ــــل ــــار لت زمز الشــــفاولم من  (21)من ال  اب وتيبمق نلر يعكز عةى الضــــحا ا. وثمم موقض اــــ ك 
س انت اا  إلملا. وتو ع من ـــــــــــــاج إخ اامم مت دصة الةغاج  خقل النشـــــــــــــع المنت م لةملض االصعا اج الت  يوجب
ــتتمةم عن الت دم المحعز    الةلوص الت  تبلللا المن مم لةت ــــــد  للله اآل م. و    ــائأل م ةوماجا مدــــ والوســــ

لةتو لم رعاملم المةااعة رضــــــــــــعواة إنلا  االســــــــــــتغقل   (22)متحدة، صــــــــــــدا طارض ل مم ال2019 هذاا/مااس
  الةندممن.  واالنتلاك

  
 عرض عام للبيانات المتعلقة باالدعاءات  - عاشرا 

تتا  عةى اــ كم اعنتعنت م ةوماج اــامةم رشــعن اصعا اج االســتغقل واالنتلاك الةندــممن المت ة م  - 53
ــلم الداصـــم، وكلاناج من ومم األمم المتحدة األخعى، رع عاص   مةون    ر فاج حفظ الدـــقم وا ــلاسـ ل  فاج الدـ

ولدى الشــعكا  المنفلين، ونــمن ال واج غمع التار م ل مم المتحدة المعذون للا رموجب وال م صــاصاة عن مةةر 
2019كانون األول/ص دمبع  31كانون الفان /ينايع إلى  1األمن، وتغي  اله الم ةوماج الفتعة من 

(15) . 

 
 بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة -ألف  

اصعـا ر ـتدعملـا م ةومـاج كـاوـلم لتبم ن وقوع عمـو واحـد عةى األـقو من  80، أُمةي عن 2019   عـام   - 54
أعمال االســتغقل واالنتلاك الةندــممن ااتت س اــد  واحد عةى األقو  مكن تحديد اومتس أو وق ت  عمدــمر لس 

قو  مكن تحديد اومتلا، وتواا ولس أ عاص من عمةلاج حفظ الدــــقم وال  فاج الدــــلاســــلم نــــحلم واحدة عةى األ
ــ   2018المبةي عنلا    عام    56الداصـــــــم. وممفو ذلك ال دص زماصةر م اانم راالصعا اج الـــــــــــــــــــ

واالصعا اج  (23)
 .2017المبةي عنلا    عام  63 الـ

  2019المبةي عنلا    عام  80االصعا اج الـ وممكن ملان الم ةوماج المف ةم التاللم عن  - 55

، حمث 2019( المزعوممن    عام  106( والةناة )92اندف     الواقض عدص الضــــحا ا ) أ() 
لانت البقغاج الت  تشــــــمو عدة نــــــحا ا أو عدة جناة أقو عدصا وكان م  ملا يت ةق رضــــــحلم واحدة وجانا 

جناة،  108من الضحا ا و    102تشمو   2018ي عنلا    عام  واحد. وىالم اانم مللك، كانت االصعا اج المبة
 ؛ (24)جانلا 165نحلم و  143تشمو  2017   حمن كانت االصعا اج المبةي عنلا    عام 

   المـائـم( تت ةق م  فـم األمم المتحـدة المتتـامةـم المت ـدصة  70لـانـت غـالبلـم االصعـا اج ) ب() 
( وى فم من مم األمم المتحدة لتح مق االســــت عاا 41 لا الوســــيى )األر اص لتح مق االســــت عاا    جملوامم أ عم

__________ 

 .www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/twitter-momentان ع   (20) 
 .https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/arمتا  عةى العارأل التال    (21) 
 .https://unstamps.org/shop/2019-ny-definitive-us-0-85-full-sheetمتا  عةى العارأل التال    (22) 
ــاولان ل ام   (23)  ةو اصعا ان إنــ ــ    2018ســــُ ــ ـــ ــــ ـــ ، حمث كشــــفت تح ل اج A/73/744المشــــاا إلملا    الوثل م    54إلى جانب االصعا اج الــــ

ـــــــممن لم يتبمن وقوعلا عندما ُأمةي راالصعا ين الملكوامن لةمعة األولى      2019ُأنةزج    عام   ـــ ـــــــتغقل وانتلاك جندـــ ـــ عن أعمال اســـ
 .2018 عام

 .2017 و 2018 اانم رالبلاناج المنشواة    عام  م ةوماج مدتتمةم م (24) 

http://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/twitter-moment
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar
https://unstamps.org/shop/2019-ny-definitive-us-0-85-full-sheet/
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ةت االصعا اج المت ة م م  فم األمم المتحدة    جنوب الدوصان، 15   جملوامم التونغو الد م عاطلم ) (. واكب
ص وى فــم األمم المتحــدة المتتــامةــم المت ــدصة األر ــاص لتح مق االســــــــــــــت عاا    مــال ، وال مةلــم المدتةيــم لقتحــا 

األ عم   واألمم المتحـدة    صاا وا، وقوة األمم المتحـدة المؤقـتم    لبـنان، وى ـفم األمم المتحـدة الدــــــــــــــارـ م    
   المائم من إجمال  االصعا اج.  23لمبعما، وى فم األمم المتحدة الدــار م لتح مق االســت عاا    اايت  ندــ م  

الم  وت الداص  مفقت ر فاج ســلاســلم خاصــم ا  مكتب   المائم مت ة م   7وكانت الندــ م المت  لم ال الغم  
ل ممن ال ـام إلى ســــــــــــــوامـم، وى فـم األمم المتحـدة لةتح ق    كولومبلـا، ومكتـب األمم المتحـدة المتتـامـو لبنـا  

 ؛ (25)ملداو -الدقم    غمنلا 

، 2010ســــةةت ندــــ م االصعا اج المت ة م راالنتلاك الةندــــ  أصنى مدــــتوى للا منل عام   ق() 
 اصعا  راالستغقل الةند ؛  56   المائم( رععمال انتلاك جند  و  30اصعا ر ) 24مث ت ةق ح

بتلا صعاوى عث اج األموة. 37لان اناك  ص()   اصعا ر صاح 

زمــاصة    االصعــا اج  2019وت كر الزمــاصة    ال ــدص اعجمــال  لقصعــا اج المبةي عنلــا    عــام  - 56
  :المو فمنالمت ة م رالفئاج التاللم من 

االصعــــا اج المت ة ــــم رمو فمن مــــدنممن، ومو فمن صولممن أو م منمن محةلــــا، ومو فمن  أ() 
، 2019اصعا     عام    25عامةمن لدى المت اقدين    عدة ر فاج لحفظ الدــــقم وى فاج ســــلاســــلم خاصــــم )

ت  أُمةي عنلا    (. وجااا تحةمو كو من االصعا اج ال2017   عام   11و    2018   عام    13م اانمر مـــــــــــــــــــ 
لمدـــــاعدة ر فاج حفظ الدـــــقم وال  فاج الدـــــلاســـــلم الداصـــــم عةى تحديد وم الةم أ  ثغعاج      2019عام  

 مةال الوقا م وإصااة المداطع؛

ــ 2019اصعا ر    عام    49االصعا اج المت ة م رع عاص عدكعممن ) ب()     عام   39، م اانمر مــــــــــــ
اله االصعا اج م  فم األمم المتحدة المتتامةم المت دصة األر اص من  32(. يت ةق  2017   عام    41و   2018

لتح مق االســـــــت عاا    جملوامم أ عم لا الوســـــــيى، غمع أن ألفع من ن ـــــــف االصعا اج المت ة م ملله ال  فم 
 أو قبو ذلك؛ 2017يت و رحواصت وق ت    عام 

 دممن من الحكوماج، ردق  االصعا اج المت ة م رع عاص اـــــــــــعطم أو غمعام من األ عاص الم ق() 
 (.2018، م اانم رعاى م    عام 2019األ عاص ال دكعممن )ستم اصعا اج    عام 

   المائم من االصعا اج،     42، ثبتت صــــــــــــحم 2010وولما يت ةق رالتح ل اج المنةزة منل عام   - 57
التح ل ــاج الت  أجعتلــا         المــائــم منلــا غمع مــدعوم رــعصلــم كــاولــم. وأُنةزج األمم المتحــدة 58حمن كــان 

ــتفنا  اصعا  واحد أُمةي عنس    عام    2018االصعا اج الوااصة    عام   وكان يت ةق  2018أو قبو ذلك، راســـــــــــ
م  فم من مم األمم المتحدة لتح مق االســــــــت عاا    جملوامم التونغو الد م عاطلم، حمث ال تزال الةلوص جاامم 

 لا. لتحديد مكان الضحلم وإجعا  م امةم م 

اصعا  تت ةق رع عاص  24م ةوماج رشعن التح ل اج الت  أجعتلا الدول األعضا  مــــــــــــشعن   ولم تعص ر د - 58
، 2018اصعـــا اج واصج    عـــام  10أو قبـــو ذلـــك، وا  تحـــديـــدا  2018عدــــــــــــــكعممن أُمةي عنلـــا    عـــام 

أ ضــار راالصعا اج المت ة م أو قبو ذلك. وولما يت ةق   2016واصج    عام   8، و  2017واصج    عام   6 و
__________ 

ــعنلا، عةى العارأل التال    (25)  ــ ــاولم عن االصعا اج، رما    ذلك حالم التح ل اج المةعاة رشـــ ــ ــمو إنـــ ــ  مكن االطقع عةى م ةوماج وتفاصـــ
https://conduct.unmissions.org/sea-data-introduction . 

https://conduct.unmissions.org/sea-data-introduction
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م ةوماج عن تداممع المدـــــا لم   رع عاص عدـــــكعممن أو أ عاص اـــــعطم والت  أثبتت التح ل اج صـــــحتلا، لم تعص ر د
، 2017أُمةي عنلا    عام   18، و  2018اصعا اج أُمةي عنلا    عام   9الت  اتدلتلا الدول األعضـا  رشـعن 

  أو قبو ذلك. 2016   عام  30و 

 
كيانات األمم المتحدة )غير عمليات حفظ الســالم والبعثات الســياســية الخاصــةه وشــركا  ا  -باء  

 المنفذون 

، أصــ   اعمقغ عن جملض اصعا اج االســتغقل واالنتلاك الةندــممن 2019منل كانون الفان /ينايع   - 59
أصاة   اصم ُيداا من خقلالمت ةم ركلاناج األمم المتحدة من غمع عمةلاج حفظ الدقم وال  فاج الدلاسلم الد

iReport /اعلتتعونلــم لت ــد م البقغــاج عن االســــــــــــــتغقل واالنتلــاك الةندــــــــــــــممن وتت  لــا. وجعى، منــل هب 
، تدةمو ونشع البلاناج المت ة م راصعا اج االستغقل واالنتلاك الةندممن الت    وص تاامدلا 2019 أغدير
 . (15)متا  لةةملوا موقض األمم المتحدة الش ك  ال عةى 2017إلى عام 

 
االدعاءات المتعلقة بموظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها العاملين في غير بعثات حفظ الســـــالم   - 1 

 أو البعثات السياسية الخاصة

من االصعـــا اج المبةي عنلـــا     95ولمـــا يت ةق رمو ف  الوكـــاالج وال ــــــــــــــنـــاصيق والبعامر، كـــان  - 60
ــ  يت ةق رمو ف  2019 عــام اصعــا ر أُمةي عنلــا     93األمم المتحــدة واأل عاص المعت يمن ملــا، م ــاانــم مــــــــــــــــــــــــــ
2018 عام

رحواصت   19و   2019رحواصت وق ت    عام    29، يت ةق 95. ومن ممن اله االصعا اج الـــــــــ  (26)
لم. ، المزمد من الت م47وق ت    الدـــــــنواج الدـــــــار م. وتتيةب تواام  الحواصت المت  لم المبةي عنلا، وعدصاا  

قمــد  35منلــا غمع مــدعومــم رــاألصلــم، و  5اصعــا اج، وكــانــت  4وولمــا يت ةق رحــالــم االصعــا اج، تم إث ــاج 
اصعا ر. واــــــــمةت أســــــــ اب إقفال التح مق     25   معحةم الت ملم األول ، وأقفو التح مق       26التح مق، و 

ــ   إما رمـ اصاة منلم أو رمـ اصاة من   عدم وجوص أصلم وانتلـا  خدمم الةـناة المزعوممن،  25اله االصعا اج الــــــــــــــــــــــــــ
 المن مم ألس اب أخعى تت ةق ردو  الدةوك.

، 7اصعـا  قـمد التح مق، وتم إثـ اج   16، ال يزال 2018اصعـا ر أُمةي عنلـا    عـام   93ومن أصــــــــــــــو   - 61
 .24أخعى غمع مدعومم رعصلم، وأقفو التح مق     46وتبمن أن 

 المنفذيناالدعاءات المتعلقة بموظفي الشركاء  - 2 

ن اليعائق الت  تت  لا لتحديد  - 62 تدـــــــــنى ل مم المتحدة، رفضـــــــــو زماصة الت اون ممن مكاتبلا، أن تحدـــــــــب
  االصعا اج المعت يم رالشعكا  المنفلين وتةنب االزصواجلم    اعمقغ.

، اصعا  رمو ف  الشـــــــــــــعكا  المنفلين   164، يت ةق  2019ومن ممن االصعا اج المبةي عنلا    عام   - 63
    25و    2019   عام    32، وق ض  164. ومن ممن اله االصعا اج الــــــــــــــــ  2018   عام   113م اانم مــــــــــــــــ 

المت  لم. وولما يت ةق رحالم االصعا اج، ثبتت  107الدـــــنواج الدـــــار م، وال ُ  ع  تاام  وقوع الحواصت الـــــــــــــــــــ  

__________ 

ـــــامق ) (26)  ــــ ـــ ( إلى مـد  ال مــو عةى نيــاا المن ومـم رـعصاة A/73/344ت زى أ  اختق ـاج ممن اـله األاقـام واألاقـام الوااصة    الت عمع الدـــ
iReport   ــــحم ــــو عةى التح ق من صـــ ــممن وتت  لا، مما أتا  قداة أ ضـــ ــ ــــتغقل واالنتلاك الةندـــ اعلتتعونلم لت د م البقغاج عن االســـ

 البلاناج واصداا.

https://undocs.org/ar/A/73/344
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الت ملم األول ، وأحـمو    معحـةم  27قـمد التح مق و   69غمع مدعوم راألصلم و    13منلـا، وكان  12صــــــــــــــحـم  
 اصعا  غمع م عو م. 11اصعا اج،    حمن  ةت حالم  8اصعا  إلى الشعمك المنفل، وأقفو التح مق     24

 
 القوات غير التابعة لألمم المتحدة -جيم  

اصعا ر واحدا يت ةق راالســتغقل الةندــ  تواا ولس أحد أ عاص قوة   2019تة ت األمم المتحدة    عام   - 64
منتشـعةر    الدـامق. وقد أحمةت الحالم إلى الدولم ال ضـو الم نلم لةتح مق   أمن غمع تار م ل مم المتحدة كانت

 ملا. وىاعنـــــا م إلى المتار م الت  أجعمت مض الدولم ال ضـــــو رشـــــعن الحالم الملكواة، تتارض مفونـــــلم ح وا 
 اعندان الحاالج المبةي عنلا    الدنواج الدار م.

  عـدص االصعـا اج المبةي عنلـا ل مم المتحـدة والت  تت ةق ر واج األمن غمع الـتار ـم للـا مـنل واندف - 65
ــ اب ذلك أن عدص قواج األمن المنتشــــــعة غمع التار م ل مم 2017مد  اعمقغ ال ام    عام   . واىما تتون أســــ

المواقض الت  قد  حدت  ملا المتحدة   وب عما كان عةلس    الدــــنواج الدــــار م؛ وأن وصــــول األمم المتحدة إلى  
االستغقل واالنتلاك الةندلان م مبد؛ وأن  لاب العصد    م  م تةك الدلاقاج  مكن أن يؤص  إلى اندفال 

    م دل اعمقغ، صون أن  كون ذلك صلمق عةى اندفال عدص الحواصت.

  
 استنتاجات - حادي عشر

ــا لم ت مو المن ومم عةى الو ا  مت لدات  متعتمب أ - 66 ــاعلا الداخةلم، من خقل ت زمز تداممع المدـ ونـ
وج و الضــحا ا محوا الةلوص المبلولم. ونحن نواصــو مدــاعمنا إلى ت زمز هللاج اعمقغ وت د م الشــكاوى    
جملض كلاناج المن ومم. ومض ذلك، ت و اناك مدــــــــــــــعلم ائلدــــــــــــــلم ماثةم أمامنا وا  كلفلم الموازنم ممن حق 

ؤوللاج من ماتنا ولما يت ةق راعمقغ عن جملض االصعا اج الت  ُنفاص ملا والتح مق الضــــحا ا    الدــــعمم ومدــــ 
م الضحلم عن ت د م اكوى. وا  مر من         اصعا اج سو  الدةوك الةند  الديمعة، وال سلما عندما تحة 

ج الت  يتة ااا التو مق ممن الين المبدأين المتضـااىمن، أصـداُج ت ةلماج موجوب اعمقغ عن جملض االصعا ا
س انت ــاالم إلملــا. وُمتعك لةضــــــــــــــحــا ــا والشــــــــــــــلوص حعمــم ال عاا ولمــا يت ةق  مو فو األمم المتحــدة أو الت  يوجــب
صة للومتلم ومةوز للم أن  دتااوا عدم المشـــــااكم    عمةلم التح مق؛ ممد أنس ال ســـــةيم للم  رالم ةوماج المحدب 

عةى كلفلم ت د  األمم المتحدة لتةك االصعا اج. ولللك   عةى واجب اعمقغ عن أ  حاصت ُيدبعى وقوعس وال
س   ــلوص راعمقغ عن أ  اصعا  يوجب ــحا ا والشــــــــ يتوجب عةى مو ف  األمم المتحدة أن  فوا رالتزاملم تةاه الضــــــــ

  انت االم إللس.

إن التحــد ــاج المــاثةــم عةى اليعمق ال تزال كفمعة، ال ســــــــــــــلمــا ولمــا يت ةق رــاال ت ــاا إلى الدــدمــاج  - 67
المد ـــب ـــم لةضـــحا ا ووجوص ثغعاج كبمعة    اـــموللم الددماج المتاحم.  ف  حمن يوجد    الوقت الحانــع 
أاىض مـدا  ـاج عن ح وا الضــــــــــــــحـا ـا    الممـدان، تفت ع م  م البةـدان الت  توجـد  ملـا كلـانـاج تـار ـم ل مم 

ز عةى الضــــــح ا ا منل مدا م االطقع عةى المتحدة إلى جلم تندــــــمق م منم تار م لةمن مم تتفو ات اع نلر يعكب
ــاعدة والدعم  ــحا ا عةى المدــــ ــول الضــــ ــمن ح ــــ الحالم، أ  منل اعمقغ عن االصعا اج، وحتى إقفاللا، وتضــــ
القزممن للم طوال تةـك ال مةلـم. ولـللـك، ألعا صعوت  إلى ت ممن مزمـد من المـدا  ـاج والمـدا  من عن ح وا 

 قياعاج حفظ الدقم وال مو اعندان  والتنملم. الضحا ا، لت  يتدنى تتومن ا كم منلم عةى نياا 
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وال تزال الموااص المد ــــ ــــم لةحما م من االســــتغقل واالنتلاك الةندــــممن، وال ســــلما تةك المعاص ملا  - 68
ــاعدة الضـــــحا ا، اـــــحلحمر    األمانم ال امم. ولللا، ال مد لنا أن نيم  إلى تح مق ما او ألفع من ذلك،  مدـــ

ــع من إذ لةح ـــــول عةى التمومو القزم عجعا  التدخقج، رما    ذلك تةك الت  تُنفل      فٌل واحدين غ  أن ُينشـــ
حاالج اليواائ، وأن  كون الوصــــول إللس متاحار عةى نياا المن ومم رعســــعاا. وإنن  أاــــةض عةى ت د م مزمد 

زماصة المدـااماج من الدعم ل ـال  ال ـندوا االسـتئمان  لدعم نـحا ا االسـتغقل واالنتلاك الةندـممن، وعةى  
الوااصة من الدول األعضـــا . ومن غ  أ ضـــا أن يتم صـــع  التمومو رشـــكو معن حتى تتدـــنى تةبلم االحتلاجاج 
الفعص ـم لةضــــــــــــــحـا ـا، ال ســــــــــــــلمـا    الحـاالج الت  تنيو  عةى صعـاوى عث ـاج األموة أو الت  تفبـت  ملـا تـةك 

أن تونــــض قاعدة ملاناج اــــامةم  مكن االطقع  الدعاوى. واســــتناصا إلى ن ام تت بض مدــــاعدة الضــــحا ا، ين غ 
 عةملا واستدداملا عةى نياا المن ومم. 

وإن  أتوجس رالشـــــــــــكع إلى الدول األعضـــــــــــا  لما تبد س من تفاعو وصعم ل مةنا المت ةق رالحما م من  - 69
لضـــحا ا،  ضــق االســـتغقل واالنتلاك الةندـــممن.   د مكبن الا الدعم المندـــب م  الداصـــم والمدا   م عن ح وا ا

ــ انا المشـــــتعك،  ــةم عمةلما الحاســـــم األاملم. إن الا ال مو او مدـــ عن كلاناج المن ومم األخعى، من مواصـــ
ــممن  ولن يتدــــــــــنى لنا أن نحاســــــــــب الةناة عةى أ  اللم وأن نحااب رف اللم ه م االســــــــــتغقل واالنتلاك الةندــــــــ

 رال مو م ا. وال مد لنا أن ن و نشيمن وم  من.  إال

 األمين العام الجمعيَة العامة بأن تحيط علمًا بهذا التقرير. يوصي - 70
 


