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أوال  -مقدمة
 - 1متثّل مكافحة أعمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت يرتكبها أفراد خيدمون حتت راية األمم
املتحدة  ،سواء يف بعثات حفظ السالم أو البعثات السياسية اخلاصة ،أو كيانات األمم املتحدة األخرى،
أو القوات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة املأذون هلا مبوجب والية مسندة من جملس األمن ،جهداً مجاعياً
ذا أولوية لألمم املتحدة.
(A/72/751

 - 2ويتضمن هذا التقرير استكماال للمعلومات املقدمة يف تقريري السابق
و  ،)A/72/751/Corr.1مبا يف ذلك عن إعطاء األولوية حلقوق الضحايا وكرامتهم ،ووضع حد لإلفالت
من العقاب ،والتعاون مع الدول األعضاء واجملتمع املدين والشركاء اخلارجيني ،وحتسني التواصل االسرتاتيجي
جمايل التثقيف والشفافية .واسرتاتيجييت ،اليت تستند إىل سياسة عدم التسامح إطالقا مع االستغالل
يف ّ
واالنتهاك اجلنسيني ،تدفع عملية حتول ثقايف على نطاق منظومتنا املعقدة اليت تضم أكثر من 90 000
موظف ،يف أكثر من  30كياناً ،كما تضم أكثر من  100 000فرد من األفراد النظاميني .وتُعترب اآلن
مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واإلبالغ عنهما مسؤولية اجلميع الشخصية ويُعرتف بأهنما متجذران
يف عالقات القوة غري املتكافئة ،وإساءة استعمال السلطة ،والتحيز اجلنساين ،وهي عوامل تكمن أيضا وراء
التحرش اجلنسي .وقد ُعزز التعاون والتنسيق فيما بني كيانات األمم املتحدة ،األمر الذي يعكس زيادة
إدراك أن تلك الشواغل مشرتكة على نطاق املنظومة .وجرى حتسني الشراكة مع قطاع العمل اإلنساين من
خالل التفاعل مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،واآللية املشرتكة بني الوكاالت لتنسيق املساعدة
اإلنسانية ،مع اجلمع ما بني شركاء األمم املتحدة يف جمال العمل اإلنساين والشركاء غري التابعني هلا يف جمال
العمل اإلنساين(.)1
 - 3ويتزايد تعميم النهج الذي يرّكز على الضحايا ،من خالل أدوات جديدة للتخفيف من املخاطر
ومنع توظيف من هلم تاريخ يف االستغالل أو االنتهاك اجلنسيني ،ضمن وسائل أخرى .وإضافة إىل ذلك،
جيري حاليا حتديث التوجيهات والقواعد املوجهة إىل أفراد األمم املتحدة ،بصيغتها الواردة يف نشرة األمني
العام عن التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي ).(ST/SGB/2003/13
 - 4وإين أرحب بتعزيز الشراكات مع الدول األعضاء من خالل االتفاق الطوعي بشأن منع االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما ومن خالل دائرة القيادة املعنية مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف
عمليات األمم املتحدة والتصدي هلما ،بالنظر ألن مسؤوليتنا املشرتكة تتمثل يف محاية الضحايا واملـُبلغني
ومساعدهتم ،واختاذ اإلجراءات املناسبة ضد مرتكيب االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وقد زاد التفاعل مع
اجملتمع املدين واخلرباء اخلارجيني ،وسيُطلق يف عام  2019اجمللس االستشاري للمجتمع املدين الذي ستتمثل
واليته يف اقرتاح ُسبل إضافية لزيادة تعزيز جهودنا.
 - 5ومع ذلك ،يستمر اإلبالغ عن ادعاءات حبدوث استغالل وانتهاك جنسيني .وتشري هذه
تورط طائفة متنوعة ممن يُ ّدعى ارتكاهبم تلك األفعال ،من بينهم أفراد تابعون لألمم املتحدة
االدعاءات إىل ّ
وأفراد غري تابعني هلا ،من قبيل موظفي منظمات غري حكومية تنفذ براجمنا ميدانيا .وهذا السلوك يلحق
ويقوض قيَم األمم املتحدة ومبادئها ،ويلطّخ مسعة النساء والرجال الذين يعملون
الضرر مبن خندمهمّ ،

__________
( )1انظر الرابط التايل:

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-senior-focal-points-sexual-exploitation-

.abuse-and-harassment
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باستقامة ٍ
وتفان لتحقيق أهداف املنظمة .وإين أق ّدر أوجه التقدم اليت حتققت ،يف شراكة مع الدول األعضاء
وغريها ،غري أنين لست راضياً ،وأعرتف بضرورة القيام باملزيد.

ثا يا  -الوقدم المحرز في الوصدي على طاق الم:ظومة لالسواالن واال ولان الج:سيين
 - 6يضم اإلطار املنشأ لكفالة االتساق واملشاركة االسرتاتيجيني املستمرين الفريق التوجيهي الرفيع
املستوى املعين مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني( ،)2الذي يعقد رئيس الديوان اجتماعاً له على مستوى
الرؤساء ،والفريق العامل املعين مبكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني( ،)3الذي يعقد مكتب املنسقة
اخلاصة املعنية بتحسني جهود األمم املتحدة يف جمال التصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني اجتماعا له
مرتني شهريا .وهذا اإلطار حاسم لتعزيز التعاون وحتقيق االتساق بني السياسات واإلجراءات والنُهج.
 - 7ويدفع مكتب املنسقة اخلاصة اجلهود الرامية إىل مواءمة النُهج وتعزيز التنسيق والتعاون واالتساق
ويبني مرفق هذا التقرير املبادرات املتخذة والتقدم احملرز يف
على نطاق املنظومة ويشرف على تلك اجلهودّ .
تنفيذ االسرتاتيجية على نطاق املنظومة .وقد قدمت املنسقة اخلاصة يف آذار/مارس  ،2018بناءً على
طليب ،إحاطة عن املبادرات إىل اجتماع جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين
بالتنسيق( ،)4الذي يضم رؤساء كيانات األمانة العامة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها البالغ عددها ،34
ت إىل
طلب ُ
واليت توجد لدى الكثري منها أُطر مستقلة للحوكمة .ومتاشيا مع قرار اجلمعية العامة ْ ،297/71
املكرسة على نطاق املنظومة ملنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما.
املنسقة اخلاصة قياس املوارد ّ

__________
( )2يضم الفريق التوجيهي الرفيع املستوى ممثلني عن :إدارة الدعم امليداين (إدارة الدعم العمليايت حالياً) ،وإدارة الشؤون اإلدارية
(إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال حاليا) ،وإدارة عمليات حفظ السالم (إدارة عمليات السالم
حاليا) ،وإدارة الشؤون ال سياسية (إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم حاليا) ،وإدارة شؤون اإلعالم (إدارة التواصل العاملي
حاليا) ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومكتب الشؤون القانونية ،ومكتب املنسقة اخلاصة ،ومكتب املدافِعة عن حقوق
الضحايا ،ومكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع ،ومكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام
املعنية بالعنف ضد األطفال ،ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وصندوق األمم
املتحدة للسكان؛ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ وهيئة األمم املتحدة للمساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)؛ وبرنامج األغذية العاملي؛ واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت .ويف
هذا التقرير ،ستُستخدم أمساء الكيانات كما كانت يف عام .2018
( )3ممثلو أعضاء الفريق التوجيهي الرفيع املستوى وإدارة السالمة واألمن ،ومكتب دعم بناء السالم ،ومكتب إدارة املوارد البشرية،
ومكتب الشؤون العسكرية ،ومكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص
املناعة البشرية/اإليدز ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،واملنظمة الدولية للهجرة.
( )4أربعة وثالثون كيانا من كيانات األمم املتحدة أعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق.
ولألمني العام سلطة مباشرة على األمانة العامة ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،وجامعة األمم
املتحدة ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وله سلطة جزئية على مركز التجارة الدولية ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس
تغري املناخ ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
نقص املناعة البشرية/اإليدز ،واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،وبرنامج األغذية العاملي؛ وليست له سلطة رمسية على منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة الطريان املدين الدويل ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،ومنظمة العمل الدولية،
وصندوق النقد الدويل ،واملنظمة البحرية الدولية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،ومنظمة السياحة العاملية ،واالحتاد الربيدي العاملي ،والبنك
الدويل ،ومنظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،ومنظمة التجارة العاملية.
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 - 8ووجود شبكات فعالة تضم جهات التنسيق املعنية باحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف
امليدان ،بقيادة املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية ،أمر أساسي أيضا .فهذه الشبكات جتمع
ما بني األفرقة القطرية واملنظمات احمللية واجملتمعات احمللية يف جماالت الوقاية واإلبالغ وتقدمي الدعم للضحايا
وغري ذلك من اجملاالت .وإين أطلب إىل املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية واألفرقة القطرية تعزيز
تلك الشبكات ،مبا يف ذلك من خالل وضع هيكل موحد منوذجي للتنسيق بشأن احلماية من االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني ميكن تكييفه حسب كل سياق بعينه ،استنادا إىل أفضل املمارسات.

ثالثا  -العم اإل سا ي واللج:ة الدائمة المشوركة مين الوكاالت
 - 9يف ضوء االدعاءات املتعلقة حبدوث استغالل وانتهاك جنسيني من جانب عناصر فاعلة يف جمال
العمل اإلنساين ،اتفق رؤساء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،يف أيار/مايو  ،2018على تعزيز هنْج
قطاع العمل اإلنساين ملنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي .واتفقت اللجنة على االضطالع
بعملية منظمة وممنهجة لتقاسم املمارسات اجليدة فيما يتعلق باملعايري والسياسات ،واآلليات الفعالة والقوية
وهنج فرض
لالتصال باملوظفني ،واإلبالغ ،وإعداد املراجع على نطاق املنظومة (انظر الفقرة  40أدناه)ُ ،
اجلزاءات ،وتقاسم املعلومات بشأن خمالفي القانون( .)5كما اتفقت على إدراج هنج يركز على الضحايا
وعلى تعزيز القدرة على التحقيق .وأنشأت اللجنة صندوقا رصيده مليون دوالر من دوالرات الواليات
املتحدة ،ميوله مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،من أجل تقدمي منح سريعة لدعم التحقيقات .ويف تشرين
الثاين/نوفمرب  ،2018نظمت اللجنة باالشرتاك مع فرقة العمل املعنية بالتصدي للتحرش اجلنسي التابعة
جمللس الرؤساء التنفيذين يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق اجتماعا مع هيئات التحقيق ملواءمة النُهج
وتعزيز القدرة على التحقيق بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي.
 - 10ويف إطار اسرتاتيجية اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت للمناصرة بشأن احلماية من االستغالل
( )6
تعجل اللجنة بتنفيذ االلتزامات املتعلقة
واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي والتصدي هلذه األفعال ّ ،
باحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني( )7يف البلدان اليت توجد فيها خطط استجابة إنسانية أو خطط
إلغاثة الالجئني .وهي تركز على تعزيز اجملاالت التالية( :أ) آليات اإلبالغ املأمونة واليت يسهل الوصول
إليها؛ (ب) نوعية املساعدة املقدمة للضحايا/الناجني؛ (ج) تعزيز املـُ َساءَلة ،مبا يف ذلك من خالل إجراء
حتقيقات سريعة ومأمونة .ولدى كثري من البلدان اليت توجد فيها شبكات جلهات تنسيق معنية باحلماية من
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واليت يتجاوز عددها  20بلدا خطط عمل ،مبا يشمل مدونة لقواعد السلوك،
__________
( )5متاحة من خالل الرابط التايلhttps://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/session- :
.1-summary-good-practices-psea-and-sha-31-may-2018-principals
( )6متاحة من خالل الرابط التايلhttps://interagencystandingcommittee.org/system/files/181101_iasc_champions :
 _sea_sh_strategy_final.pdfواملناصر احلايل هو املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة.
( )7حتاكي املبادئ األساسية الستة اخلاصة باللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت واملتعلقة باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني املبادئ
الواردة يف نشرة األمني العام  .ST/SGB/2003/13وهي متاحة من خالل الرابط التايل:
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/plan_of_action_and_core_principles_o

.f_codes_of_conduct_on_protection_from_sexual_abuse_and_exploitation_in_humanitarian_crisis.pdf
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وتعني جهات تنسيق
وتكفل تلك البلدان إدراج املشاريع ذات الصلة يف خطط االستجابة اإلنسانيةّ ،
للكيانات اإلنسانية العاملة فيها.
 - 11وقد زاد التنسيق مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت زيادة كبرية ،كما زاد ،من خالل ذلك
التنسيق ،التنسيق يف قطاع العمل اإلنساين ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز الصالت مع مكتب املنسقة
اخلاصة ومكتب املدافِعة عن حقوق الضحايا ،واملشاركة يف الفريق التوجيهي الرفيع املستوى ،والفريق العامل
املعين مبكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .كما تشارك منسقيت اخلاصة واملدافِعة عن حقوق الضحايا
يف اجتماعات رؤساء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،اليت تتضمن بندا دائما يف جدول األعمال
بشأن هذه املسائل.

رامعا  -الشركاء الم :ون
 - 12يف أعقاب وضع الصيغة النهائية لربوتوكول األمم املتحدة املتعلق بادعاءات االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني اليت متس الشركاء املنفذين( ،)8وهي عملية قادهتا منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم
املتحدة للسكان ،يف آذار/مارس  ،2018كان هناك تركيز أكرب على تعزيز املنع والتصدي من قِبَل الشركاء
املنفذين( .)9وحيدد الربوتوكول املعايري الدنيا اليت جيب أن يفي هبا الشركاء املنفذون واألمم املتحدة ،مبا يف
ذلك كفالة وجود ضمانات كافية وإجراءات مناسبة تتعلق باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وجيري إدراج
الشروط يف مشروع سياسة لألمانة العامة ،سيكون من بني املشرتط فيها وضع بند إلزامي معياري بشأن
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف االتفاقات اخلطية مع الشركاء املنفذين.

اءلة في الم:ظومة
سَ
خامسا  -المتُ َ
ساءلة اإلدارة
ألف ُ -م َ

 - 13مت ،يف إطار إصالحايت اإلدارية ،إدماج وظيفيت السلوك واالنضباط على نطاق األمانة العامة يف
إطار مكتب املوارد البشرية من أجل اتباع هنج متكامل لدعم معايري السلوك املطلوبة من مجيع األفراد
النظاميني واملدنيني .وهذا سيكفل تطبيقا متسقا ورشيدا لإلطار التنظيمي واالسرتاتيجيات والسياسات
والتوجيهات املتصلة جبميع أفراد األمم املتحدة ،األمر الذي ييسر الفرز والتتبّع وغريمها من الشروط اليت
تُعترب أساسية السرتاتيجييت ملنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما.
إيل أن يقدموا شهادة سنوية تفيد بأن
 - 14وتقتضي اتفاقايت مع كبار املديرين الذين يقدمون تقاريرهم ّ
مجيع االدعاءات قد أُبلغ عنها وأن التدريب اإللزامي قد قُدم .ومنذ كانون الثاين/يناير  ،2018يقدم اآلن
رؤساء مجيع الكيانات غري التابعة لألمانة العامة واليت تقدم تقاريرها إىل اجلمعية العامة شهادات سنوية

__________
( )8متاح من خالل املوقع الشبكي التايل:

www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/

_www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_protocol_on_sea_allegations

.involving_implementing_partners_en.pdf
( )9الشريك املنفذ هو كيان مكلَّف من األمم املتحدة بتنفيذ برنامج أو مشروع حمدد يف وثيقة موقّعة ،إىل جانب تويل املسؤولية
واملـُساءَلة عن استخدام املوارد وإجناز النواتج .وقد يشمل الشركاء املنفذون منظمات ومؤسسات حكومية دولية ومنظمات
ضمن هذا التعريف.
ومؤسسات تابعة للمجتمع املدين .ويندرج املتعاقدون من الباطن مع الشركاء املنفذين ْ
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طلبت ،تعزيزا لإلبالغ املتسق على نطاق املنظومة ،إىل مجيع أعضاء جملس
مماثلة إىل هيئات إدارهتا .كما ُ
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق األربعة والثالثني ،مبا يشمل كيانات غري تابعة
لألمانة العامة ليست مكلّفة بتقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة ،أن يقدموا شهادات من هذا القبيل .وحىت
 12شباط/فرباير  2019كانت قد وردت  23شهادة.
 - 15ويف الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة
للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف عام ُ ،2018عقد اجتماع مشرتك مع اجملالس التنفيذية
هليئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ،أقرت فيه الدول األعضاء
بالتقدم الذي أحرزته تلك الكيانات يف معاجلة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وطلبت عرض شهاداهتا رمسيا
يف كل دورة سنوية.
 - 16ومطلوب من مجيع رؤساء الكيانات اليت هلا وجود ميداين أن تقدم يل خطط عمل سنوية .وقد
تضمنت اخلطط اليت وردت يف عام  2018وعددها  37خطة تدابري للتخفيف من املخاطر ،وإشراك
ّ
اجملتمعات احمللية ،واإلبالغ عن الشكاوى ومعاجلة االدعاءات ،وشن محالت ووضع سياسات للتوعية من
وتضمن الكثري منها أحكاما تتعلق بالتدريب اإللزامي قبل
أجل محاية الضحايا والشهود وأفراد األسرةّ .
وتضمنت
اإليفاد وتوقيع إجازة إدارية بدون أجر على املوظفني أثناء التحقيقات و/أو اإلجراءات التأديبيةّ .
وتضمنت خطة مفوضية حقوق
عدة خطط اسرتاتيجيات لتحسني التعادل بني اجلنسني يف التوظيفّ .
اإلنسان تعزيز اإلجراءات الداخلية ملعاجلة االدعاءات اليت متس قوات غري تابعة لألمم املتحدة.
 - 17ويف عام  ،2018أجرت املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة
األمم املتحدة للطفولة استعراضات مستقلة داخلية بشأن تنفيذ سياساهتا وإجراءاهتا وأي ردود مطلوبة(.)10
وبدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف إلزام مجيع املديرين بتقدمي شهادات
سنوية بشأن االمتثال لسياستيهما املتعلقتني مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
 - 18ولوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن سياسات ونُظم
موضوعة من أجل منع االستغالل اجلنسي وغريه من أشكال سوء السلوك اجلنسي والتصدي هلا .فقد
لصوغ ُسبل مبتكرة للتصدي لسوء السلوك اجلنسي ،واضعة يف االعتبار
أنشأت يف عام  2018فرقة عمل ْ
وتضمنت املبادرات ممارسة العناية الواجبة جلمع
أن الالجئني الفلسطينيني يشكلون أغلبية موظفيها.
ّ
معلومات عن الوقاية؛ وتوسيع نطاق املمارسات القائمة ،واالحتياجات املتعلقة باإلبالغ عن املوظفني
واملستفيدين؛ ودعم الضحايا/الناجني؛ والرسائل املوجهة من املفوض العام ومكتب األخالقيات إىل مجيع
املوظفني .وتضع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة الصيغة النهائية ملبادئ توجيهية للوقاية واإلبالغ،
تتضمن تدريباً إلزاميا ،وحتديد قنوات اإلبالغ الداخلية ،والتحقيق يف االدعاءات .وعززت مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني هيكل الضمانات لديها بتعيني كبري منسقني معين مبنع االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني والتحرش اجلنسي والتصدي لتلك األفعال ،يقدم تقاريره إىل نائب املفوض السامي ،الذي يرأس
فرقة العمل لعمليات الطوارئ املش ّكلة على مستوى املديرين.
__________
( )10يتاح رد إدارة منظمة األمم املتحدة للطفولة على استنتاجات االستعراض من خالل املوقع الشبكي التايل:
.www.unicef.org/evaluation/index_102739.html
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ماء  -موظ و األمم الموحدة
 - 19إنين أطالب مجيع موظفي األمم املتحدة باإلبالغ عن االدعاءات من خالل القنوات املناسبة
املبيّنة يف إطار املـُ َساءَلة ( A/71/818و  ،)A/71/818/Corr.1الذي حتدَّد فيه أدوار كيانات األمانة العامة
والكيانات غري التابعة لألمانة العامة ومسؤولياهتا ذات الصلة.
 - 20وقد أُجريت الدراسة االستقصائية الثالثة على نطاق املنظومة بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
يف عام  2018على موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا يف  34مركزا من مراكز العمل اليت تُعىن
بعمليات إنسانية و/أو عمليات سالم( .)11وقيَّمت الدراسة االستقصائية ،اليت استوفاها أكثر من 8 150
جميباً من مجيع فئات املوظفني يف أكثر من  26كيانا( ،)12مستوى الوعي مبعايري السلوك الواجبة التطبيق،
والتدريب الذي يق ّدم أثناء فرتة االثين عشر شهراً السابقة على اإليفاد ،ومعرفة إجراءات اإلبالغ واإلحالة،
وعواقب ممارسة سلوك حمظور.
 - 21وقد أشارت نتائج الدراسة االستقصائية إىل أن أكثر من  95يف املائة من املوظفني على علم
بالقواعد ومبسؤولياهتم عن اإلبالغ ،مع وجود عالقة مباشرة بني تلقي التدريب واإلملام بالقواعد .بيد أن
البيانات أشارت أيضا إىل وجود ثغرات يف تدريب بعض املوظفني ووعيهم ،وكذلك إىل وجود بعض اخلوف
من االنتقام لإلبالغ عن االدعاءات .وقد قُدمت النتائج املفصلة إىل رؤساء مجيع الكيانات املشا ِركة.
وطلبت إىل املنسقة اخلاصة حتليل النتائج يف ضوء خطط العمل والرسائل املوجهة إىل اإلدارة يف عام ،2018
ُ
إلتاحة وضع تدابري وقائية أو عالجية إضافية وتقييم مدى فعالية مشاركة اإلدارة.

سادسا  -إعطاء األولوية لحقوق الضحايا وكرامولم

تعمم املدافِعة عن حقوق الضحايا تركيزا على نطاق املنظومة على حقوق الضحايا وكرامتهم من
ّ - 22
خالل أنشطة الدعوة والتشاور مع الدول األعضاء ،وكيانات منظومة األمم املتحدة وغريها من الكيانات
احلكومية الدولية ،واجملتمع املدين  ،وجهات أخرى .وتدعم املدافِعة عن حقوق الضحايا ،مع اللجنة الدائمة
تعرضوا له .وهي
املشرتكة بني الوكاالت ،تنمية النظم والقدرات واملوارد لتشجيع الضحايا على اإلبالغ عما ّ

__________
( )11مشلت مراكز العمل تلك املوجودة يف البلدان واملناطق التالية :إثيوبيا؛ أفغانستان؛ باكستان؛ بوروندي؛ تركمانستان؛ مجهورية
أفريقيا الوسطى؛ اجلمهورية العربية السورية؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ جنوب السودان؛ السودان؛ الصومال؛ العراق؛
غابون؛ غينيا  -بيساو؛ قربص؛ قريغيزستان؛ الكامريون؛ كوت ديفوار؛ كوسوفو؛ كولومبيا؛ الكويت؛ كينيا؛ لبنان؛ ليربيا؛
ليبيا؛ مايل؛ نيجرييا؛ هاييت؛ اهلند؛ اليمن ؛ رام اهلل؛ الصحراء الغربية؛ غزة؛ القدس؛ كوسوفو (اإلشارات إىل كوسوفو ينبغي
أن تُفهم على أهنا يف سياق قرار جملس األمن .))1999( 1244
( )12مشلت الكيانات ما يلي :االحتاد الدويل لالتصاالت؛ األمانة العامة (إدارة الدعم امليداين؛ إدارة الشؤون السياسية؛ إدارة
عمليات حفظ السالم)؛ البنك الدويل؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ املنظمة الدولية للهجرة؛ املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية؛ برنامج األغذية العاملي؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)؛ صندوق
األمم املتحدة للسكان؛ صندوق النقد الدويل؛ كلية موظفي منظومة األمم املتحدة؛ متطوعو األمم املتحدة؛ مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ منظمة
األغذية والزراعة؛ منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ منظمة الصحة العاملية؛ منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ منظمة
العمل الدولية؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن.
يبني بعض اجمليبني أي ارتباط هلم.
ومل ّ
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تتفاعل مع اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية لتشجيع هذا القطاع على إدماج هنج يركز على الضحايا على
حنو مماثل ،ال سيما إدماجه يف إصالح اهليكل اإلمنائي.
 - 23ويف آذار/مارس  ،2018عقدت املدافِعة عن حقوق الضحايا اجتماعا ملمثلي األمني العام
اخلاصني وغريهم من املكلفني بواليات ذات صلة( ،)13نوقشت فيه أوجه التآزر وأوجه التكامل يف الواليات،
واملمارسات اجليدة ،والدروس املستفادة يف التدابري الوقائية ،واإلبالغ عن الشكاوى ،وتقدمي املساعدة،
وإمكانية جلوء الضحايا إىل القضاء.
 - 24وأنشأت املدافِعة عن حقوق الضحايا فريقا عامال مشرتكا بني الوكاالت لتحسني النهج الذي

تتبعه األمم املتحدة لتيسري املطالبات بإثبات األبوة الناشئة عن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،مبا يف ذلك
بتزويد الضحايا مبعلومات حسنة التوقيت ودعم إمكانية اللجوء إىل العمليات القانونية الوطنية .وسيُعرض
إجراء منسق ملعاجلة املطالبات املتعلقة بإثبات األبوة ،بدءاً من اإلبالغ وانتهاءً بالنتائج ،مبا يشمل إجراءات
للتواصل مع الضحايا/مقدمي الطلبات واملتابعة ،على النحو املتوخى يف الفقرة  72من الوثيقة .A/69/779
وإين أشدد على أمهية املسؤولية الفردية ألولئك الذين قد يتم التعرف عليهم بدقة يف هذه احلاالت على
ُعول على مساعدة الدول األعضاء يف معاجلة املطالبات املتعلقة بإثبات
أساس أن عليهم التزامات األبوة ،وأ ّ
األبوة وإعالة الطفل.
 - 25وبناءً على طليب (انظر  ،)A/72/751ستعقد املدافِعة عن حقوق الضحايا مشاورة خلرباء دوليني
وإقليميني ووطنيني إلعداد بيان عن حقوق الضحايا ،سيكون مبثابة أداة سياساتية شاملة ملوظفي األمم
اجلرب املختلفة.
وسبل ْ
املتحدة ويذكي الوعي مبا ينبغي أن يتوقعه الضحايا من موظفي األمم املتحدة ُ
 - 26وبناءً على طليب أيضا (انظر  ،)A/72/751يضطلع مكتب املدافِعة عن حقوق الضحايا مبسح
جترييب ،استنادا إىل العمل السابق ،لتوفري حملة عامة عن الثغرات ،والتداخل ،والدروس املستفادة ،وأفضل
النهج املتعلقة حبقوق الضحايا واخلدمات املتاحة ،مبا يف ذلك الدعم القانوين والطيب والنفسي
املمارسات يف ُ
وسبل العيش ،من خالل منظومة األمم املتحدة وحمليا يف مثانية
 االجتماعي ،ودعم السالمة واملأوى ُبلدان.
 - 27وقامت املدافِعة عن حقوق الضحايا بزيارات لألردن ولبنان وهاييت لالطالع بشكل مباشر على
الكيفية اليت تدعم هبا اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة الضحايا ،ولتحديد الثغرات والتوصية مبزيد من
اإلجراءات ،مبا يف ذلك بناء شراكات أقوى ميدانيا .واجتمعت املدافِعة عن حقوق الضحايا ،حيثما أمكن،
مع الضحايا بشكل سري وفردي ،بناءً على طلبهم.

 - 28وأدى أربعة مدافعني ميدانيني عن حقوق اإلنسان موفدين يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية
الكونغو الدميقراطية ،والسودان ،وهاييت ،عاملني عن كثب مع األفرقة املعنية بالسلوك واالنضباط ،دوراً
ح ّفازا يف اجلمع ما بني جهات األمم املتحدة واجملتمع املدين الفاعلة لدعم الضحايا ومساعدهتم على إعمال
حقوقهم.
__________
( )13كان من بينهم املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح ،واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي
يف حاالت النزاع ،واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال ،واجلهات املكلفة بواليات ذات صلة يف إطار
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان ،وممثلو كيانات األمم املتحدة ذات الصلة.
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 - 29ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ،وضعت املدافِعة امليدانية عن حقوق الضحايا مشروعا ،سيمولّه
الصندوق االستئماين لدعم ضحايا االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،بشأن املطالبات بإثبات األبوة الناشئة
عن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،يشمل بناء قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ونقابة احملامني.
 - 30وتعاونت املدافِعة امليدانية عن حقوق الضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مع صندوق األمم

املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة لتعزيز مسارات اإلحالة إىل مقدمي اخلدمات ،وكذلك مع
أعضاء اآلليات اجملتمعية لتقدمي الشكاوى وذلك فيما يتعلق مبشاريع التدريب املهين وسبل العيش وإدرار
الدخل ،اليت ميوهلا الصندوق االستئماين أيضا .وكان ما جمموعه  306أشخاص ضعفاء ،من بينهم ضحايا
استغالل وانتهاك جنسيني ،مستفيدين مباشرين ،وأقروا باآلثار اإلجيابية للمشاريع.
 - 31ويف هاييت ،عززت املدافِعة امليدانية عن حقوق الضحايا الشراكات لتيسري تقدمي مساعدة أرشد
وإجراء املزيد من التشاور مع الضحايا .وقادت املدافِعة امليدانية عن حقوق الضحايا ،يف إطار متابعة زيارة
املدافِعة عن حقوق الضحايا ،مشروعا يقدم الدعم التعليمي لألطفال ضحايا االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
املرتكبني من جانب أفراد يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت .وعملت املدافِعة امليدانية عن
حقوق الضحايا واملدافِعة عن حقوق الضحايا على كفالة التواصل يف وقت أنسب بشأن املطالبات بإثبات
األبوة اليت مل يُبت فيها ،األمر الذي أدى إىل تلقي العديد من الضحايا رمسياً نتائج اختبار احلمض النووي
اليت طال انتظارها.
 - 32ويف جنوب السودان ،كفلت املدافِعة امليدانية عن حقوق الضحايا وفريقها تقدمي املساعدة الطبية

والقانونية والنفسية  -االجتماعية وغريها من أشكال املساعدة ،مبا يف ذلك توفري اهلواتف احملمولة ،وشرائح
االشرتاك اخلاصة باهلواتف احملمولة ،وأموال السفرِ .
وعمل الفريق ،يف ظل محاية فرقة العمل املعنية باالستغالل
ورصد عمل تلك
واالنتهاك اجلنسيني ،على إنشاء آليات جمتمعية لتقدمي الشكاوى يف مجيع أحناء البلدْ ،
اآلليات ،وتدريب أفراد اجملتمعات احمللية بشأن معايري السلوك واإلبالغ عن االدعاءات .وتشاركت املدافِعة
امليدانية عن حقوق الضحايا وفريقها مع منظمة غري حكومية وطنية لتقدمي املساعدة القانونية للضحايا ،ال
سيما خبصوص املطالبات املتعلقة بإثبات األبوة وإعالة الطفل .ودعمت أيضا عقد حمكمة متنقلة ،أسفرت
عن صدور إدانات للعديد من مرتكيب االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وجيري وضع مشاريع لتحسني ُسبل
الوصول إىل اخلدمات القانونية ،وتوفري أنشطة مدرة للدخل ،ودعم ُسبل العيش ،والتعليم والتدريب املهين،
والعالج بالفنون ،بدعم من الصندوق االستئماين.
 - 33وانتهت إدارة الدعم امليداين ،بدعم تقين من مكتب خدمات املشاريع ،من إعداد قاعدة البيانات
السرية لتتبّع مساعدة الضحايا ،اليت يتعني فيها أن تسجل عمليات السالم االتصاالت املأمونة فيما بني
اجلهات املعنية املناسبة صاحبة املصلحة وتقوم بتتبّع تلك االتصاالت وتقامسها لتنسيق املساعدة املقدمة
ورصد املتابعة مع الضحايا وحتليل البيانات .وقد قُدمت توجيهات بشأن قاعدة البيانات إىل
للضحايا ْ
عمليات السالم.
 - 34وتضع إدارة الدعم امليداين( ،)14ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومكتب املدافِعة عن حقوق
الضحايا الصيغة النهائية لربوتوكول موحد بشأن تقدمي املساعدة لضحايا االستغالل واالنتهاك اجلنسيني،

__________
( )14ستواصل دائرة السلوك واالنضباط ،املوجودة يف إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال حاليا ،االضطالع
بتلك اجلهود (انظر .)A/72/492/Add.2
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هبدف توفري توجيهات بشأن اتباع هنج منسق على نطاق املنظومة فيما يتعلق مبساعدة الضحايا ،مع وجود
روابط بني البعثات واألفرقة القطرية.
 - 35وتساعد منظمة األمم املتحدة للطفولة الضحايا يف إطار براجمها املعنية بالعنف اجلنساين .ففي
وسبل الوصول إىل اخلدمات،
عام ّ ،2018
وسعت املنظمة الدعم املقدم آلليات اإلبالغ اجملتمعيةُ ،
()15
والتدخالت لتعزيز املـُ َساءَلة لصاحل الضحايا ،يف  16بلدا جتري فيها عمليات إنسانية  ،وثالثة مكاتب
إقليمية ،واملقر ،يف إطار عمل اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني .وبدأت منظمة األمم املتحدة للطفولة يف تنفيذ إطار لرصد احلماية من االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني لدعم املكاتب القطرية واإلقليمية يف تتبّع التقدم احملرز .ويف أيلول/سبتمرب  ،2018شاركت املنظمة
الدولية للهجرة واملنظمة العاملية للطفولة يف تدريب بشأن مساعدة الضحايا والنهج الذي يركز على الضحايا
يف آلية إقليمية جمتمعية لتقدمي الشكاوى و  10شبكات جهات تنسيق معنية باحلماية من االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني يف غرب ووسط أفريقيا.
 - 36وقادت مفوضية حقوق اإلنسان اجلهود املتعلقة بوضع مشروع سياسة بشأن اتباع هنج قائم على
مكمال للنُهج املتعلقة بالسلوك واالنضباط
حقوق اإلنسان إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،يكون ّ
واملـُساءَلة اجلنائية .وتتضمن السياسة إطارا قانونيا وسياساتيا شامال للوقاية والتصدي ،يضع الضحايا يف
وهنجها املتصلة جبملة أمور منها اإلبالغ عن
الصميم ،مبا يف ذلك يف أساليب عمل األمم املتحدة ُ
االدعاءات ،والتحقيقات ،ومحاية الضحايا ومساعدهتم ،واملتابعة مع الدول األعضاء.
 - 37وتستجيب عناصر حقوق اإلنسان يف البعثات الدعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف كثري
من األحيان .ففي مجهورية الكونغو الدميقراطية ،تعاون عنصر حقوق اإلنسان والفريق املعين بالسلوك
واالنضباط ملساعدة الضحايا ومحايتهم .ويف هاييت ،ساعد عنصر حقوق اإلنسان املدافِعة امليدانية عن
حقوق الضحايا والفريق املعين بالسلوك واالنضباط يف حتديد أماكن وجود الضحايا إلبالغهم بشأن حاالهتم
أو ملتابعة املساعدة املقدمة .ويف الصومال ،شارك عنصر حقوق اإلنسان يف تقييم البعثة ملخاطر االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني ويف تعزيز تدابري احلماية للضحايا يف إجراءات نشر أفرقة االستجابة الفورية؛ ويشكل
العنصر جزءا من تلك األفرقة.

الص:دوق االسوئما ي لدعم ضحايا االسواالن واال ولان الج:سيين
 - 38يف عام  ،2018كان رصيد الصندوق االستئماين( )16يتجاوز مليونني من دوالرات الواليات
املتحدة ،وكان هذا الرصيد يشمل مبلغا قدره  400 000دوالر تقريبا يعزى إىل املدفوعات احملتجزة يف
حاالت مثبتة من حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،متاشيا مع قرار اجلمعية العامة  .286/70ويف
عام  ،2018بدأ تنفيذ ثالثة مشاريع تق ّدم اخلدمات للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .كما ُووفق
على ثالثة مشاريع بشأن التعليم ودعم سبل العيش يف ليربيا وعلى مشروعني يتيحان إمكانية احلصول على
__________
( )15كانت البلدان الستة عشر اليت جتري فيها عمليات إنسانية هي :إثيوبيا؛ األردن؛ بنغالديش؛ مجهورية أفريقيا الوسطى؛
اجلمهورية العربية السورية؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ جنوب السودان؛ السودان؛ الصومال؛ العراق؛ ليبيا؛ مايل؛ ميامنار؛
نيجرييا؛ هاييت؛ اليمن.
( )16كان املكتب املن ّفذ فيما تعلق بالصندوق االستئماين هو إدارة الدعم امليداين؛ ويف  1كانون الثاين/يناير  ،2019كان املكتب
املن ّفذ هو إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال.
10/24

19-02391

A/73/744

اخلدمات القانونية والدعم النفسي  -االجتماعي والطيب يف مجهورية أفريقيا الوسطى .ومثة ستة مقرتحات
مشاريع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،تكرر مشاريع سابقة ،قيد االستعراض .وجيري وضع مزيد من
املقرتحات يف مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان .وإين أدعو الدول األعضاء وغريها إىل مواصلة
التربع للصندوق ،الذي يتيح تقدمي خدمات متخصصة هامة للضحايا.

سامعا  -الوخ يف من المخاطر ووضع حد لإلفالت من العقاب
 - 39يف عام  ،2018أطلقت إدارة الدعم امليداين جمموعة أدوات بشأن إدارة خماطر االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني ،وإطاراً شامال لعمليات السالم لتحديد املخاطر وتقييمها ،مبا يف ذلك أدوات عملية،
أوعزت
منها مثالً خطة عمل وسجل للمخاطر ،ميكن تطويعها وفقا لألوضاع يف كل عملية سالم .وقد
ُ
إىل املنسقة اخلاصة أن توسع نطاق جمموعة األدوات كي تُستخدم على نطاق األمانة العامة يف عام .2019

ألف  -ال رز
 - 40إنين ملتزم باستقدام موظفني يكونون على أعلى مستوى ،وفقا للفقرة  3من املادة  101من
ميثاق األمم املتحدة ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز الفرز اخلاص باالستقدام .ومنذ نيسان/أبريل ،2018
يُشرتط تقدمي إقرارات ذاتية يف بيانات التاريخ الشخصي جلميع املتقدمني لشغل وظائف يف األمانة العامة.
ويف حزيران/يونيه  2018أطلقنا أداة حتقق من انعدام السوابق تسمى  ،Clear Checkوهي أداة إلكرتونية
ترمي إىل منع إيفاد موظفني من األمم املتحدة أو إعادة توظيفهم يف إطار املنظومة إذا كانوا قد فُصلوا
بسبب ادعاءات مثبتة بارتكاهبم استغالال وانتهاكا جنسيني ،أو إذا تركوا خدمة األمم املتحدة بينما كان
هناك حتقيق بشأهنم مل يتم بعد .وتتقاسم كيانات األمم املتحدة رمسيا اآلن ،بالسرية املناسبة ،املعلومات
عن املرشحني فيما يتعلق بسوء سلوكهم السابق املتصل باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وقد ُوضعت
وصدرت مبادئ توجيهية تتعلق جبمع املعلومات يف قاعدة البيانات وبصيانتها وسريتها وأمنها واستخدامها
والكشف عنها والوصول إليها .وجيري استخدام األداة يف عمليات االستقدام والتوظيف على نطاق األمانة
العامة والوكاالت والصناديق الربامج.
 - 41وفيما يتعلق باألفراد النظاميني الذين يسعون إىل العمل يف عمليات السالم أو يف البعثات السياسية
اخلاصة ،فإن الدول األعضاء مكلّفة بأن تشهد بأن ما من فرد من أفرادها قد ُاهتم جبرائم أو بسوء السلوك،
مبا يف ذلك ادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وتتحقق إدارة عمليات حفظ السالم من األفراد
املقرتحني يف ضوء قاعدة البيانات اليت حتتفظ هبا إدارة الدعم امليداين وذلك لكفالة عدم إيفاد أحد له
سجل يف جمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .ويعاد أي أفراد نظاميني يتبني الحقا أن هلم سجال من هذا
القبيل إىل أوطاهنم على نفقة حكوماهتم.
 - 42ويف عام  ،2018اتفق رؤساء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت على أن املرشحني الذين
يسعون إىل العمل يف وكالة عضو يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت عليهم أن يعلنوا عن أي مسائل
سابقة خاصة بسوء السلوك اجلنسي وعن ظروف إهناء عملهم السابق .وأي إقرارات يثبت الحقا أهنا كاذبة
أو غري دقيقة أو غري كاملة من شأهنا أن تشكل سببا الختاذ إجراءات إلهناء التعاقد أو الختاذ تدابري تأديبية.
والتزمت اللجنة أيضا بالتعاون بشأن اإلحالة على نطاق املنظومة وإنشاء قواعد بيانات مجاعية ،مع مراعاة
أطر احلوكمة واملـُساءَلة اخلاصة هبا.
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ماء  -الودري
 - 43إن تدريب املوظفني إلزامي يف األمانة العامة ،واملنظمة الدولية للهجرة ،وبرنامج األغذية العاملي،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن .وقد أصبح برنامج األمانة العامة للتعلم اإللكرتوين اإللزامي بشأن منع
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني متاحا باللغتني االنكليزية والفرنسية يف عامي  2017و  ،2018على
التوايل .ويف  31كانون األول/ديسمرب  2018كان  31 014موظفا يف األمانة العامة قد أكملوا الربنامج.
ويُشرتط على موظفي األمانة العامة أن يشهدوا على إملامهم بقيَم املنظمة وقواعدها .ويف عام ،2018
بدأت إدارة الدعم امليداين ،بالتشاور مع اجلهات املعنية حبفظ السالم ،يف وضع هنج لتأهب قيادات حفظ
السالم ،إلجياد فهم مشرتك لدى الضباط القادة بشأن معايري السلوك اخلاصة باألمم املتحدة ،مع الرتكيز
على منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وأعادت املنظمة الدولية للهجرة هيكلة جمموعة موادها التدريبية
لتشمل وحدات تدريبية بشأن واجب رعاية الضحايا ونظام العدل الداخلي .وتقدم منظمة األمم املتحدة
للطفولة تدريبا للموظفني بشأن إجراءات اإلبالغ الداخلية اخلاصة هبا ،اليت تقتضي إبالغ القيادة العليا
باالدعاءات يف غضون  24ساعة .وتقدم مفوضية حقوق اإلنسان تدريبا ذا صلة يف إطار براجمها التوجيهية
وكدورة دائمة يف التدريب املواضيعي املقدم للموظفني .وتكفل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
ضمن إطار مكافحة العنف
الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،من خالل إدراج االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ْ
اجلنساين ،حصول  150موظفا ميدانيا ويف املقر على تدريب متعمق بشأن منع سوء السلوك اجلنسي وغريه
من أشكال العنف اجلنساين ،مع مشاركة أكثر من  1 000موظف يعملون على اخلطوط األمامية يف
دورات إذكاء الوعي يف إطار محلة ” 16يوما من النشاط ملناهضة العنف اجلنساين“ .وتقدم مفوضية
حقوق اإلنسان تدريبا ميدانيا بشأن منهجية وممارسات رصد العنف اجلنساين والتحقيق فيه.

وجمع البيا ات
جيم  -اإلمالغ ْ

 - 44يتعني على مجيع كيانات األمم املتحدة إبالغي بأي ادعاءات حيثما كانت هناك معلومات كافية
لتحديد أي عمل حمتمل من أعمال االستغالل أو االنتهاك اجلنسيني وقع ضحيته شخص ُحددت هويته
أو ميكن حتديد هويته ،أو ُحددت هوية مرتكبه أو ميكن حتديد هويته(.)17
 - 45وقد اختربت كيانات األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ميدانيا منوذج اإلبالغ عن
احلاالت ،الذي أُعد لكفالة الوحدة واالتساق يف مجع املعلومات عن االدعاءات على نطاق املنظومة،
وسيستمر استخدام النموذج يف ذلك البلد .كما سيُستخدم يف األردن ومجهورية أفريقيا الوسطى يف عام
 .2019وسيتاح يف عام  2019تطبيق إلكرتوين ،يف حني ستجري رقمنة سياسات األمم املتحدة ومعايري
السلوك اخلاصة هبا ،وموادها وأدواهتا التدريبية بشأن مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،وستتاح
إمكانية الوصول إليها إلكرتونيا يف الوقت املناسب.

__________
( )17تتاح بيانات يف هذا الصدد من خالل املوقع الشبكي التايلwww.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ :
 .content/data-allegations-un-system-wideكما تتاح تقارير إدارة الدعم امليداين وحتديثاهتا يف الوقت احلقيقي من خالل الرابط
التايل.https://conduct.unmissions.org :
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دان  -عليل الوحقيقات
 - 46عمالً بطليب يف عام  2017إىل كيانات األمم املتحدة أن تعزز أساليبها وعملياهتا يف جمال
بسبل منها جتميع قدرات التحقيق ،قاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،بوصفه رئيس فرقة
التحقيقُ ،
العمل الدائمة التابعة ملمثلي دوائر التحقيقات يف األمم املتحدة واملعنية بتحسني التحقيق يف االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني ،عملية وضع مشروع مبادئ ومبادئ توجيهية موحدة للتحقيقات بشأن االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني ،ستوضع صيغتهما النهائية يف عام .2019
 - 47وأدرج مكتب خدمات الرقابة الداخلية هنجاً يركز على الضحايا يف التحقيقات من خالل استخدام
إجراءات أقوى للحصول على موافقة الضحايا على املشاركة يف عملية التحقيق وتقاسم املعلومات .ويكفل
املكتب إبالغ اجلهات املعنية صاحبة املصلحة ومتكينها من تقدمي الدعم للضحايا وإبالغهم مبعلومات
مستكملة بانتظام عن حالة التحقيقات.
 - 48وأضفت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مزيدا من الطابع املهين على وظائفها يف جمال
التحقيق ،وزادت من الوجود امليداين للمحققني من خالل إيفادهم إىل ثالثة مكاتب ميدانية ،وأدخلت
تدريبا خمصصا بشأن سوء السلوك والتحقيق اجلنائي .وتعمل منظمة األمم املتحدة للطفولة على زيادة
قدرهتا يف جمال التحقيق من  7حمققني يف عام  2017إىل  15حمققا حبلول عام  ،2019مع إعطاء األولوية
لكفالة التوازن بني اجلنسني .ويتلقى حمققو املنظمة ،بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،تدريبا
يف جمال االستجواب املالئم لألطفال .ومن املزمع تقدمي مزيد من التدريب بشأن العنف اجلنسي واجلنساين
يف عام .2019
 - 49وتستعرض وحدة التفتيش املشرتكة حالة وظائف التحقيق يف كيانات األمم املتحدة ،متاشيا مع
االستعراض الذي أجرته يف عام  2011ومتابعةً له ) .(A/67/140وسيتألف االستعراض من مجلة أمور منها
النظر يف قدرة وظائف التحقيق على معاجلة هنج عدم التسامح إطالقا مع سوء السلوك والسلوك
غري األخالقي وتوصيات لتحسني التعاون واالتساق.

اءلة اإلدارية والج:ائية
سَ
هاء  -المتُ َ

أشجع الدول األعضاء على أن تكفل ،حيثما تُقدَّم ادعاءات ضد أفراد نظاميني بارتكاهبم
 - 50إين ّ
أعمال استغالل وانتهاك جنسيني ،القيام فورا بتعيني وإيفاد موظفي حتقيقات وطنيني لديهم املراس واخلربة
أحث الدول األعضاء على إجراء التحقيقات باالشرتاك مع
املناسبتني ،ووفاء التحقيقات باملعايري الدولية .و ّ
األمم املتحدة .وتدعم األمم املتحدة ،يف شراكة مع الدول األعضاء ،بناء قدرات موظفي التحقيقات
الوطنيني وتدريبهم .ويف عام  ،2018نظّم مكتب خدمات الرقابة الداخلية أربع دورات تدريبية بدعم من
الدول األعضاء ،وإدارة الدعم امليداين ،وإدارة عمليات حفظ السالم.
 - 51ويف عام  ،2018قدمت دول أعضاء معلومات عن نتائج التحقيقات اليت أجريت وتدابري املـُ َساءَلة
اليت ُاختذت فيما يتعلق بـ  28من االدعاءات اليت ُسجلت خالل الفرتة ما بني عامي  2010و ،2018
ولكن مل ترد معلومات من الدول األعضاء فيما يتعلق بنتائج التحقيقات بشأن  63ادعاءً أُبلغ عنها قبل
عام  ،2018يرجع بعضها إىل عام  ،2013وفيما يتعلق بتدابري املـُ َساءَلة املتخذة خبصوص  43ادعاءً أُبلغ
عنها قبل عام  ،2018ويرجع بعضها إىل عام .2010
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اصلت العمل مع الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل كفالة املـُ َساءَلة اجلنائية لألفراد الذين
 - 52وقد و ُ
ارتكبوا أفعاال جنائية ،مبا يف ذلك تلك املرتبطة باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وأُحيل حاالت السلوك
اجلنائي احملتمل النابع من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني إىل الدول األعضاء ألغراض كفالة املـُ َساءَلة اجلنائية،
متاشيا مع قرار اجلمعية العامة  .63/62وخالل الفرتة ما بني  1متوز/يوليه  2016و  30حزيران/يونيه
 ، 2018أحيلت تسع حاالت ادعاءات استغالل وانتهاك جنسيني موثوق هبا موجهة ضد موظفي األمم
املتحدة أو خربائها املوفدين يف بعثات إىل الدول اليت ينتمون إليها ( ،A/73/129املرفق األول) .ويف حال
عدم استجابة الدول األعضاء لطلبات املتابعة ،فإنين على استعداد للتفاعل مع رؤساء الدول واحلكومات.
ويف عام  ،2018وضعت إدارة الدعم امليداين توجيهات لعمليات السالم بشأن إحالة ادعاءات السلوك
اجلنائي إىل املقر والسلطات القضائية يف الدولة املضيفة.
أنشأت ،لدعم تنفيذ قرار جملس األمن  ،)2016( 2272فريقا عامال تقنيا مشرتكا بني
 - 53وقد
ُ
اإلدارات لدعم جلنة االستعراض الدائمة ذات الصلة .وسريبط الفريق العامل التقين ،الذي سيبدأ العمل يف
عام  ،2019وظيفة السلوك واالنضباط يف اإلدارات اجلديدة ذات الصلة ،وهي إدارة االسرتاتيجيات
والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال ،وإدارة عمليات السالم ،وإدارة الشؤون السياسية وبناء السالم .وقد
واصلت إدارة الدعم امليداين وإدارة عمليات حفظ السالم النهوض بقاعدة بيانات خمصصة ومأمونة بشأن
التنفيذ ،ستُستحدث يف عام  2019املنصة املضيفة هلا.

واو  -القوات واألفراد غير الوامعين لألمم الموحدة
 - 54أنشأت األمم املتحدة نظاما داخليا لرصد االدعاءات اليت متس قوات وأفرادا غري تابعني لألمم
املتحدة ،والتحقيق فيها ،واإلبالغ عنها ،ومتابعتها مع الدول األعضاء املعنية .وإين أرحب بإدراج مزيد من
تدابري الوقاية والتصدي املتصلة بالقوات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة يف قرارات جملس األمن بشأن
حاالت قطرية حمددة ،مع جعل املعايري أقرب إىل تلك املنطبقة على موظفي األمم املتحدة .فعلى سبيل
املثال ،دعا جملس األمن يف قراره  ،)2018( 2431املتعلق بتجديد والية بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،
االحتاد األفريقي والبلدان املسامهة بقوات إىل فرز األفراد وتدريبهم واالضطالع بعمليات تقييم للمخاطر،
وشجع االحتاد األفريقي على التعاون مع األمم املتحدة يف مجيع اجلوانب املتعلقة بالتصدي لالستغالل
ّ
واالنتهاك اجلنسيني .وإين أدعو جملس األمن إىل تطبيق معايري مماثلة على قوات وأفراد آخرين من القوات
واألفراد غري التابعني لألمم املتحدة املنشورين واملأذون هلم وأولئك الذين سيجري نشرهم يف املستقبل.
 - 55وال تزال هناك حتديات كثرية فيما يتعلق باملتابعة مع الدول األعضاء ،تشمل ،يف بعض احلاالت،
عدم وجود تدابري وإجراءات وطرائق للتعاون يسهل اللجوء إليها ،من قبيل تلك املتفق عليها بني األمم
املتحدة مع البلدان ِ
املسامهة بقوات وأفراد شرطة .فهناك تدابري حمدودة قائمة ،مثال بشأن تقاسم املعلومات
عن التحقيقات والعمليات القضائية املرتبطة هبا ،لضمان تعاون الدول اليت تنشر قوات غري تابعة لألمم
املتحدة مع املنظمة.
 - 56ويف إحدى احلاالت ،ورغم توجيه رسائل متعددة إبان عام  2018إىل الدولة العضو املعنية
توصيها بإجراء حتقيق يف ادعاءات جديدة ،مل يرد رد إال يف عام  .2019ويف حالة أخرى ،حالت
االستنتاجات املتضاربة دون حصول الضحايا على جرب للضرر الذي حلق هبم .وكمثال للممارسة اجليدة،
أدى التفاعل النشط مع إحدى الدول إىل احلصول منها على تأكيدات خبصوص محاية الضحايا أو الشهود،
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واحرتام السرية ،واملوافقة املستنرية .وقد حفزت التأكيدات ،إىل جانب املعلومات اليت قُدمت بشأن
اإلجراءات املتخذة ،العديد من الضحايا على املوافقة على املشاركة يف اإلجراءات القضائية للدولة.
 - 57وللتفاوت بني املعايري املنطبقة على أفراد األمم املتحدة النظاميني وتلك املنطبقة على القوات
الدولية غري التابعة لألمم املتحدة أثر على قدرة املنظمة على إدماج هنج يرّكز على الضحايا متاما .ونظرا
لعدم التزام القوات غري التابعة لألمم املتحدة بقواعد األمم املتحدة وأنظمتها ،والتزامها بدال من ذلك
بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وكذلك بالقانون الدويل اإلنساين عند االنطباق ،فإن لتطبيق معايري ختتلف
عن تلك اليت يلتزم هبا أفراد األمم املتحدة أثر على ما يق ّدم من دعم ومساعدة ومحاية للضحايا ،الذين ال
تتاح هلم يف كثري من األحيان إال ُسبل حمدودة للجرب .مبا يف ذلك خبصوص املطالبات املتعلقة بإثبات األبوة
وإعالة الطفل.
بسبل منها إقرار بروتوكول
 - 58وإين أكرر طليب إىل الدول األعضاء استكشاف خيارات املواءمةُ ،
خاص حيدد املعايري والتدابري الدنيا للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب القوات غري التابعة
لألمم املتحدة ،وسأضع مقرتحات ذات صلة ملناقشتها مع الدول األعضاء.
 - 59واملواءمة هامة على وجه اخلصوص نظرا لتوسيع نطاق الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة
يف جمال السالم واألمن وتوقُّع القيام يف املستقبل بعمليات نشر قوات غري تابعة لألمم املتحدة تعمل مبوجب
والية صادرة عن جملس األمن .وقد تعاونّا يف وضع إطار لالمتثال واملـُساءَلة اخلاصني بالسلوك واالنضباط
لعمليات االحتاد األفريقي لدعم السالم ،قائم على حقوق اإلنسان ومتج ّذر يف القانون الدويل اإلنساين
ويتناول احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018اجتمع ممثلو األمم
املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي لتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بشأن التدريب وملناقشة إنشاء إطار
وآلية سياساتيني لالختيار والفرز املتوائمني مع القانون الدويل(.)18

ثام:ا  -الو اع مع الدون األعضاء والمجومع المد ي
ألف  -الدون األعضاء
 - 60إين أُواصل التفاعل مع  101من األطراف املوقِّعة على االتفاق الطوعي املتعلق مبنع االستغالل
وتقاسم أفضل املمارسات .كما
واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما بشأن التزاماهتا ،والتحديات املستمرةُ ،
أشجع دوالً أعضاء أخرى على التوقيع على االتفاق .ويف عام ُ ،2018عقدت مخسة اجتماعات غري رمسية
ّ
ملمثلي رؤساء الدول واحلكومات احلاليني والسابقني االثنني والسبعني الذين تتألف منهم دائرة القيادة وذلك
أصدرت البيان اجلماعي الصادر
ملناقشة ُسبل زيادة الزخم السياسي للدائرة .ويف  27أيلول/سبتمرب ،2018
ُ
عن أعضاء دائرة القيادة ،الذي أكد فيه األعضاء ،على أعلى مستوى ،من جديد استمرار التزامهم
الشخصي وثبات نيّتهم على دعم اجلهود الرامية إىل مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني على نطاق
أقروا البيان ،وكذلك  22رئيسا
ويسرين أن  49عضوا من أعضاء دائرة القيادة قد ّ
منظومة األمم املتحدةّ .
من رؤساء كيانات األمم املتحدة.
__________
( )18ترد التزامات األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي يف اإلعالن املشرتك املؤرخ  6كانون األول/ديسمرب .2018
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 - 61ويف إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،التزمت الدول
للمساءَلَة
األعضاء واملنظمات والرتتيبات و ُ
التزمت أنا بإخضاع املوظفني والقيادة ،يف إطار مسؤولياتنا املعنيةُ ،
عن السلوك القومي ،مبا يف ذلك من خالل دعم سياسة عدم التسامح إطالقا مع االنتهاك ،واتباع هنج يركز
على الضحايا .ويغبطين أن الدول األعضاء أكدت من جديد ،يف اإلعالن ،التزامها بأن تشهد بأن املوظفني
احملتملني يستوفون معايري األمم املتحدة للعمل يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وقد أقرت 151
دولة من الدول األعضاء وأربع منظمات داعمة ذلك اإلعالن( .)19وإين أتطلع إىل العمل مع الدول
واملنظمات اليت أيدت اإلعالن يف حتويلها تلك االلتزامات إىل إجراءات ويف اجتماعها دوريا الستعراض
التقدم احملرز(.)20
أشجع الدول األعضاء على زيادة إبراز مبادراهتا الرامية إىل القضاء على االستغالل واالنتهاك
 - 62وإين ّ
اجلنسيني ،مبا يشمل املعلومات املتعلقة حبالة العمليات اإلدارية والقضائية ،اليت ستُدرج يف مركز إلكرتوين
طلبت إىل أعضاء دائرة القيادة أن تقدم يل معلومات مستكملة ،وقد استجابت
عام .ويف عام ُ ،2018
سبع دول أعضاء(.)21

ماء  -المجومع المد ي
دعوت سبعة أفراد متميزين ذوي
تعهدي بتعزيز الشراكات والتشاور مع اجملتمع املدين،
ُ
 - 63متاشيا مع ّ
خربة يف عدة جماالت ،منها عمليات السالم واألنشطة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والتحقيقات اجلنائية
وحقوق الطفل والعنف اجلنساين ،إىل االنضمام إىل اجمللس االستشاري للمجتمع املدين الذي سريأسه رئيس
ديواين .وسيعمل األعضاء بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا أجرا عن عملهم.
 - 64وسأواصل التفاعل والتشاور مع اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك بشأن إطار حمتمل لنهج مشرتك بني األمم
املتحدة واجملتمع املدين أكثر تنظيما وتنسيقا لتقاسم املعلومات عن االدعاءات والشواغل ،والتعاون بشأن
التدخالت ،ومساعدة الضحايا ،ومحاية الضحايا والشهود .وينبغي النظر يف عقد حلقات عمل مشرتكة على
الصعيدين اإلقليمي والوطين لبناء قدرات الشركاء يف اجملتمع املدين على التحقيق ولتبادل اخلربات.

اسعا  -حسين اال صاالت االسورا يجية في مجالي الوثقيف والش افية
 - 65إن االتصاالت حيوية ملنع ومكافحة االستغالل اجلنسي ،وزيادة الوعي بعوامل اخلطر ،واحلفاظ
على مسعة األمم املتحدة .واحتفاال بالذكرى السنوية األوىل إلنشاء دائريت للقيادة ،يف أيلول/سبتمرب ،أعدت
تبني النهج
سجلتُهاُ .
وعرضت مخسة عشر أشرطة فيديو أخرى ّ
إدارة شؤون اإلعالم ونشرت رسالة بالفيديو ّ
املتبع على نطاق املنظومة للتصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني خالل دورة اجلمعية العامة الثالثة
والسبعني نُشرت على قنوات رقمية متعددة .كما نشرت بوابة أنباء األمم املتحدة تقريرا مطبوعا عن عمل
__________
( )19املنظمات الداعمة هي :مفوضية االحتاد األفريقي ،واالحتاد األورويب ،ومنظمة حلف مشال األطلسي ،واملنظمة الدولية
للفرنكوفونية.
( )20انظر الرابط التايل.https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p :
( )21كانت الدول األعضاء اليت استجابت هي :اسرتاليا ،أملانيا ،أوروغواي ،سلوفينيا ،مصر ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،اهلند.
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املدافعة عن حقوق الضحايا ومقابالت بالفيديو مع املدافعات امليدانيات عن حقوق الضحايا يف هاييت،
ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وجنوب السودان.
 - 66وعززت إدارة الدعم امليداين وإدارة عمليات حفظ السالم التواصل مع اجملتمعات احمللية وغريها بشأن
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وقُدم الدعم لبعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت ،وبعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان بشأن
االتصاالت االسرتاتيجية ،من خالل مشاريع تُشرك وسائط اإلعالم واجملتمعات احمللية ،وحلقات عمل لوسائط
وشن محالت رقمية ،من قبيل التحقيقات
وتضمنت التوعية تقدمي إحاطات فصلية ّ
اإلعالم ،واملسرح اجملتمعيّ .
اإلخبارية اإللكرتونية ومحلة وسائط التواصل االجتماعي املعنونة ”االلتزام بقيَمنا“.
وتعهدت إدارة شؤون اإلعالم املوقع الشبكي على نطاق املنظومة املتعلق مبكافحة االستغالل
- 67
ّ
()22
واالنتهاك اجلنسيني وقامت بتحديثه ونشرت تقارير فصلية عن االدعاءات .كما أطلق كل من برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني موقعا شبكيا خاصا به ،وأعد كل منها منتجات اتصال ،ونظّم مناسبات لتقدمي معلومات
وأدوات وتوجيهات شاملة.
 - 68وواصلت منسقيت اخلاصة تفاعلها مع الدول األعضاء يف إنشاء مستودع للقوانني الوطنية بشأن
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املتعلقني باألفراد العسكريني املنشورين ،يتضمن ُمدخالت من  56من الدول
األعضاء .وجيري إنشاء مستودع للقوانني الوطنية اليت حتكم أفراد الشرطة.

عاشراً  -عرض عام للبيا ات مشأن االدعاءات

 - 69تتاح على شبكة اإلنرتنت معلومات شاملة بشأن ادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املتعلقة
بأفراد يعملون يف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة ،وكيانات منظومة األمم املتحدة األخرى،
والشركاء املنفذين ،والقوات غري التابعة لألمم املتحدة املأذون هلا مبوجب والية صادرة عن جملس األمن،
وتشمل هذه املعلومات الفرتة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب .)23(2018

ألف  -معثات ح ظ السالم والبعثات السياسية الخاصة
 - 70اخنفض عدد حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املـُبلغ عنها فيما يتعلق ببعثات حفظ السالم
والبعثات السياسية اخلاصة ،حبيث أُبلغ عن  54ادعاءً( )24يف عام  ،2018مقارنةً باإلبالغ عن 62

__________
( )22انظر املوقع الشبكي التايل.www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse :
( )23متاحة من خالل الرابط التايل.https://delegate.un.int/dgacm/delegate.nsf/xaOpenPortal.xsp :
( )24أُبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بـ  33ادعاءً إضافيا ولكنها مل تُدرج يف البيانات اليت قدمتها وحدة السلوك واالنضباط
من أجل إعداد هذا التقرير .وكانت األسباب املقدمة هي كما يلي :كان  10من الـ  33ادعاءً قد مشلتها  3ادعاءات أُبلغ
عنها سابقا ( 1يف عام  ،2016و  1يف عام  ،2017و  1يف عام )2018؛ ومل تكن هناك معلومات كافية إلجراء حتقيق
فيما يتعلق بسبعة بالغات قُدمت إىل مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ وكانت ستة ادعاءات قد رئي أهنا تتعلق بسلوك
ينتهك السياسات اخلاصة بعدم الدخول يف عالقات محيمة ولكنها ال تتضمن دالئل على استغالل أو انتهاك جنسيني؛
وكانت أربعة ادعاءات تتعلق بالتحرش اجلنسي واالعتداء البدين واملطالبات بإثبات األبوة قد رئي أهنا ال تتضمن دالئل على
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني؛ وثالثة ادعاءات تتعلق باعتداءات جنسية بني أفراد األمم املتحدة ،ولكن ليس مع املستفيدين
من املساعدة؛ وادعاء واحد يتعلق بفرد من أفراد األمم املتحدة ال يرتبط ببعثة من بعثات حفظ السالم؛ وادعاء واحد ال
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ادعاءً( )25و  104ادعاءات يف عامي  2017و  ،2016على التوايل .وكانت غالبية ( 74يف املائة)
االدعاءات الواردة يف عام  2018نابعة من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
يف مجهورية أفريقيا الوسطى وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مع
ارتباط النسبة املتبقية من احلاالت وقدرها  26يف املائة ببعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مايل ،وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت ،وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا ،وبعثة
األمم املتحدة يف مجهورية جنوب السودان .ومل يُبلغ عن ادعاءات فيما يتعلق بالبعثات السياسية اخلاصة.
وكانت االدعاءات املـُبلغ عنها فيما يتعلق ببعثات حفظ السالم مرتبطة بـ  94ضحية ،كان  83يف املائة
منهم أشخاصا بالغني و  17يف املائة منهم أطفاال .وكان من بني األشخاص املدعى ارتكاهبم أعمال
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  64فردا من العسكريني ،و  14فردا من أفراد الشرطة ،و  14فردا مدنيا.
وكانت االدعاءات املـُبلغ عنها يف عام  2018تشمل  37( 20يف املائة) ادعاءً بشأن االنتهاك اجلنسي و
 63( 34يف املائة) ادعاءً بشأن االستغالل اجلنسي لشخص بالغ(.)26

ماء  -كيا ات م:ظومة األمم الموحدة األخرى وشركاؤها الم :ون
 - 71ميثّل نقص اإلبالغ عن االدعاءات ضد أفراد من كيانات األمم املتحدة األخرى وأفراد غري تابعني
لألمم املتحدة يعملون مع الشركاء املنفذين شاغال مستمرا (انظر  .)A/71/818ففي عام  ،2018أُبلغ عن
 94ادعاءً ضد أفراد تابعني لألمم املتحدة يعملون يف كيانات أخرى غري كيانات حفظ السالم .وزاد عدد
البالغات عن االدعاءات املتصلة بأفراد تابعني للشركاء املنفذين من  25يف عام  2017إىل  109يف عام
 ،2018مما يشري إىل أن اجلهود املبذولة يف جمال إذكاء الوعي واالتصال هلا أثر وأن هناك ثقة أكرب بني
الضحايا والشهود وإدراكاً أكرب لضرورة اإلبالغ.
 - 72ويف عام  ،2017وهبدف حتسني فهم عدد االدعاءات املتعلقة باملوظفني البالغ عددهم 12 000
موظفا الذين يساعدون مستفيدين مباشرين (زهاء  25مليونا) يف  440مكتبا على نطاق العامل ،استعانت
املنظمة الدولية للهجرة بوكالة اتصال خارجية لتستعرض أثر اسرتاتيجيتها للحماية من االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني على منعهما وعلى بناء ثقة املوظفني يف نظام العدل الداخلي .ويف عام  ،2018شرعت املنظمة
يف شن محلة اتصال وتوعية للموظفني وكبار املديرين بشأن سوء السلوك اجلنسي ،كان مما أدت إليه حدوث
زيادة يف عدد احلاالت املـُبلغ عنها اليت أحيلت إىل نظام العدل الداخلي اخلاص هبا يف عام  .2018وإضافة
إىل ذلك ،تقود املنظمة الدولية للهجرة عملية إعداد دليل شامل لتوجيه األفراد امليدانيني يف جمال وضع
برامج فعالة للوقاية والتصدي.
__________
سجل يف
يتعلق باستغالل وانتهاك جنسيني؛ وادعاء واحد تلقاه مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف عام  2018ولكنه سيُ ّ
عام  ،2019بعد إحالته إىل الدولة العضو املعنية .وستعطي املنسقة اخلاصة أولوية لتحقيق ُحسن التوقيت والدقة واالتساق
يف اإلبالغ على نطاق كافة مستويات املنظمة يف عام .2019
( )25أضيف ادعاء إضايف إىل اجملموع املـُبلغ عنه يف عام  2017فيما يتعلق ببعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة؛
وكان هذا االدعاء قد سقط سهوا من تقريري السابق بشأن التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
).(A/72/751
( )26تتاح معلومات وتفاصيل إضافية من خالل الرابط التايل.https://conduct.unmissions.org :
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 - 73ويف عام  ،2018كانت هناك زيادة يف معدل اإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف
برنامج األغذية العاملي ،حبيث تلقى مكتب التحقيقات فيه عددا من البالغات يف عام  11( 2018بالغا
تتعلق بأفراد يعملون يف الربنامج و  8بالغات تتعلق بشركائه املنفذين) أكرب كثريا من عدد البالغات اليت
تلقاها يف األعوام اإلثين عشر السابقة ( 19بالغا يف عام  2018وحده؛ وهو عدد أكرب مبقدار  26بالغا
عن البالغات اليت تلقاها يف األعوام االثين عشر السابقة) .ومن الصعب حتديد مدى إمكانية عزو الزيادة
إىل زيادة يف احلاالت أو ما إذا كانت جهود التوعية قد شجعت املوظفني على اإلبالغ .وكانت هناك زيادة
يف عدد االدعاءات املـُبلغ عنها إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أثناء الربع األخري من عام
 ،2017وهي زيادة استقرت يف عام  .2018فقد ورد أربعة وثالثون ادعاءً تتعلق بأفراد يعملون يف مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام  ،2018مقارنةً بـ  19ادعاءً يف عام  .2017وأثناء الفرتة نفسها،
زاد عدد االدعاءات املتعلقة بشركاء املفوضية املنفذين ،من  20إىل  83ادعاءً .وإين أعزو تلك األرقام
جزئيا إىل الشبكة العاملية املعززة التابعة للمفوضية واليت تضم  380جهة تنسيق معنية باحلماية من االستغالل
وسعت منظمة
واالنتهاك اجلنسيني وإىل جهودها املعززة إلذكاء الوعي وتشجيع الضحايا على اإلبالغ .و ّ
األمم املتحدة للطفولة نطاق تدريب املوظفني والشركاء ،وقامت بتحديث منوذج اتفاق التعاون الربناجمي
ووسعت نطاق تدابري الوقاية والتصدي .ويف عام  ،2018كانت هناك زيادة يف
اخلاص هبا لتعزيز اإلبالغ ّ
عدد بالغات االدعاءات يف منظمة األمم املتحدة للطفولة ( 15يف عام  ،2018مقارنة بـ  8يف عام
 .)2017ومن بني تلك االدعاءات اخلمسة عشر ،كان  12ادعاءً يتعلق بالشركاء املنفذين ،مقارنةً بـ 4
ادعاءات يف عام .2017

جيم  -القوات غير الوامعة لألمم الموحدة
 - 74منذ اعتماد اجلمعية العامة القرار  ،286/70كان معظم االدعاءات املتعلقة بالقوات غري التابعة
لألمم املتحدة تتعلق بقوات كانت منشورة سابقا ،ولكنها غري منشورة اآلن ،يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
ويف كثري من األماكن ،مثال يف الصومال ومنطقة الساحل ،نظرا لتقييد األمم املتحدة الوصول إىل أماكن
بعينها حدثت فيها انتهاكات مزعومة ومل تنشئ األمم املتحدة حىت اآلن وجودا هلا ألغراض الرصد يف
أماكن أخرى ،فإن هذا يؤثر على قدرهتا على تلقي االدعاءات وتوثيقها.
 - 75ويف عام  ،2018أكملت األمم املتحدة التحقيقات يف ادعاءين باغتصاب أطفال ،أحيال إىل
الدولتني العضوين املعنيتني ،على النحو املذكور يف البيانات اليت تعكس االدعاءات املتعلقة مبوظفي األمم
املتحدة األفراد ذوي العالقة باألمم املتحدة حبسب عدد الضحايا الذي أبلغت عنه كافة كيانات األمم
املتحدة يف عام  .)27(2018وال يزال جيري تقييم عشرة ادعاءات ضد قوات غري تابعة لألمم املتحدة كانت
منشورة سابقا يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

حادي عشر  -االسو:واجات
ضمن أولوياهتا ترسيخ منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
 - 76ال تزال منظومة األمم املتحدة تضع ْ
والتصدي املناسب هلما يف مجيع السياقات اليت تعمل فيها .ومع التقدم والتفاعل املستمرين على نطاق

__________
( )27متاحة من املوقع الشبكي ملكتب املنسقة اخلاصة من خالل الرابط التايلhttps://www.un.org/ :
 .preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wideوتتاح أيضا مجيع املرفقات
املتصلة بعام  2018من املوقع الشبكي.
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قطاعات حفظ السالم وقطاعات العمل اإلنساين ،من الضروري توسيع نطاق اجلهود املبذولة يف السياقات
اإلمنائية .ويف ضوء إصالحات اهليكل اإلمنائي وضرورة حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،ال سيما اهلدفني
 5و  ،16فإن املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية قد آن هلم أن يستعرضوا هياكل التنسيق واألنشطة القائمة
بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بدعم الضحايا .وللمنسقني
املقيمني أدوار ومسؤوليات واضحة يف تلك اجملاالت ،وأطلب أن يتعاونوا عن كثب مع املنسقة اخلاصة
واملدافِعة عن حقوق الضحايا يف أداء تلك األدوار واملسؤوليات.
 - 77وإين أرحب بالتقدم الذي حققته املدافِعة عن حقوق الضحايا واملدافعون امليدانيون عن حقوق
الضحايا لتعميم هنج يركز على الضحايا يف تصدينا اجلماعي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وأتطلع إىل
وهنج تيسري وضع توصيات لتعزيز التعاون فيما بني الوكاالت بشأن
التوسع يف حتديد حقوق الضحايا ُ
ّ
مساعدة الضحايا على الصعيد القطري ،وفقا لطلب الدول األعضاء .وأكرر دعويت لتعيني مدافعني إضافيني
عن حقوق الضحايا إلجياد شبكة على نطاق كل من قطاع حفظ السالم وقطاع العمل اإلنساين والقطاع
اإلمنائي .وأكرر أيضا دعويت إىل مواصلة توفري موارد للصندوق االستئماين ،الذي يقدم اخلدمات املتخصصة
الطويلة األجل الالزمة للضحايا.

 - 78ومع أن هناك حتسناًكبريا يف مواءمة النُهج ،متاشيا مع اسرتاتيجييت ،من الضروري بذل جهد وإيالء اهتمام
يتسمان بالتفاين .وسأواصل االعتماد على املنسقة اخلاصة ملواصلة وتسريع الزخم وللعمل مع الكيانات ذات الصلة
لكفالة استمرار زيادة قدرتنا على منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما بفعالية.
 - 79وإين أشعر باالمتنان للدول األعضاء لتعاوهنا املتواصل بشأن جدول األعمال هذا .وأالحظ
االلتزامات املتعهد هبا على أعلى املستويات ،ومن بينها إعالن ويسلر املتعلق باحلماية من االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني يف جمال تقدمي املساعدة الدولية ،وبيان تايدووتر املشرتك بشأن مكافحة االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني يف قطاعي التنمية والعمل اإلنساين ،وااللتزامات املتعهد هبا يف مؤمتر قمة احلماية لعام
 ،)28(2018لتعزيز اإلجراءات املتعلقة بالوقاية ،مبا يف ذلك يف أوساط اجلهات املاحنة .كما أُقر بالدعم
الذي م ّكن مكتيب املنسقة اخلاصة واملدافِعة عن حقوق الضحايا وكيانات أخرى من كيانات املنظومة من
مواصلة عملها احليوي .ويتحتم علينا أخالقيا ومن واجبنا أن نضع حداً لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني،
وهو أمر يتطلب يقظتنا ومواصلة جهودنا النشطة .وليس بوسعنا أن نتقاعس عن ذلك.
 -80ويوصي األمين العام الجمعيةَ العامة مأن حيط علماً مل ا الوقرير.

__________
( )28متاحة من خالل الرابط التايلhttps://g7.gc.ca/en/g7-presidency/themes/investing-growth-works-everyone/g7- :
ministerial-meeting/g7-development-ministers-meeting-chairs-summary/whistler-declaration-protectionsexual-exploitation-abuse-international-assistance/; www.oecd.org/dac/Tidewater-Joint-Statement-on_Combating-Sexual-Exploitation-and-Abuse.pdf; and www.gov.uk/government/publications?include

.world_location_news=0&publication_filter_option=all&topics%5B%5D=safeguarding-summit-2018
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المرفق
موجل مبادرات األمم الموحدة خالن ال ورة المشمولة مالوقرير
احلالة

املبادرة

إعطاء األولوية لحقوق الضحايا
جرت يف األردن ولبنان وهاييت
 - 1زيارات املدافِعة عن حقوق الضحايا امليدانية
 - 2الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت لتيسري حل املطالبات املتعلقة بإثبات األبوة أنشئ يف حزيران/يونيه
وإعالة الطفل
 - 3التحديد التجرييب لنُهج وخدمات حقوق الضحايا من قِبَل املدافِعة عن حقوق بدأ يف آب/أغسطس
الضحايا
-4

موافقة اجلمعية العامة على ختصيص مدافعني ميدانيني عن حقوق الضحايا

متوز/يوليه

 - 5أداة إدارة الدعم امليداين لتتبّع املساعدة املقدمة للضحايا من أجل عمليات السالم أُطلقت يف الربع األخري من
عام 2018
 - 6وضع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان سياسة لألمم املتحدة بشأن هنج قائم جا ٍر؛ واالنتهاء متوقع يف الربع
األول من عام 2019
على حقوق اإلنسان يف مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
الوخ يف من المخاطر ووضع حد لإلفالت من العقاب
(أ)
 - 1االتفاق الطوعي املتعلق بتدابري منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما  101طرف موقِّع
 - 2حث األمني العام جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق كانون األول/ديسمرب
على تقدمي شهادات
 - 3التعاون بشأن سياسات االحتاد األفريقي املتعلقة بالسلوك واالنضباط يف عمليات  29تشرين الثاين/نوفمرب
دعم السالم واملتعلقة مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما(ب)

جمموعة أدوات إدارة الدعم امليداين اخلاصة بإدارة املخاطر(ج)
أُطلقت يف حزيران/يونيه؛ وقيد
-4
التنفيذ
أطلقت يف حزيران/يونيه
 - 5األداة اإللكرتونية لفرز املوظفني ”“Clear Check
جا ٍر
 - 6منوذج اإلبالغ عن احلوادث من أجل مجع معلومات موحدة
من املتوخى اإلطالق يف الربع
 - 7األداة اإللكرتونية لتوحيد اإلبالغ ومواءمة البيانات
األول من عام 2019
 - 8السياسة املوحدة اليت أُقرت يف عام  2017بشأن حتقيق التوازن بني الكشف عن ستصدر بوصفها نشرة لألمني
املعلومات للسلطات الوطنية ومبادئ السرية عند ورود ادعاءات بارتكاب العام يف عام 2019
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني على يد أشخاص يعملون مبوجب والية صادر هبا
تكليف من األمم املتحدة والتعامل معها
 - 9املبادئ التوجيهية إلجراء التحقيقات يف االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املوجهة إىل من املتوخى االنتهاء من
وضعها يف الربع األول من عام
هيئات التحقيق يف األمم املتحدة
2019
 - 10تقدمي وحدة السلوك واالنضباط بإدارة عمليات حفظ السالم ومكتب خدمات نُظمت أربع دورات تدريبية:
حضرها  55فردا عسكريا من
الرقابة الداخلية تدريباً للمحققني الوطنيني العسكريني
 17بلداً مسامهاً بقوات
 - 11اآلليات اجملتمعية لتقدمي الشكاوى يف العمليات اإلنسانية وعمليات السالم(د)
ُوضعت يف آذار/مارس
 - 12الربوتوكول املتعلق بادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت متس الشركاء اعتُمد يف آذار/مارس
املنفذين
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احلالة

املبادرة

 - 13إعادة إصدار مذكرة عام  2016الشفوية بشأن مستودع القوانني العسكرية الوطنية آب/أغسطس؛ وورد 56
بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني(هـ)
إطارا قانونيا
 - 14صدور املذكرة الشفوية املتعلقة مبستودع قوانني الشرطة الوطنية بشأن االستغالل كانون الثاين/يناير 2019
واالنتهاك اجلنسيني
الو اع مع المجومع المد ي والشركاء الخارجيين
 10يف عام 2018
 - 1عقد اجتماعات مع اجملتمع املدين
من املتوقع يف الربع األول من
 - 2تعيني األمني العام أعضاء يف اجمللس االستشاري للمجتمع املدين
عام 2019
 - 3تفاعل برنامج األغذية العاملي ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة 2018
األمم املتحدة للطفولة مع اجملتمع املدين
حسين اال صاالت االسورا يجية في مجالي الوثقيف والش افية

املتحدة(و)

-1

دائرة القيادة بشأن منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف عمليات األمم

-2

إصدار األمني العام البيان اجلماعي ألعضاء دائرة القيادة

-3

االجتماعات اليت يعقدها املنسق اخلاص ملمثلي أعضاء دائرة القيادة

-4
-5

املوقع الشبكي بشأن منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني على نطاق
التقارير الفصلية عن االدعاءات اليت تلقتها كيانات األمم

-1
-2
-3

الربع الثالث من عام 2018
الدراسة االستقصائية الثالثة ملوظفي األمم املتحدة
بدأ يف كانون األول/ديسمرب
حتديد املوارد على نطاق املنظومة
ُوضعت الصيغة النهائية
الدراسة اجلنسانية بشأن أسباب االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
للمفهوم يف شباط/فرباير
2018؛ وجارية
استعراض برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب بدأ يف الربع األخري من عام
األمم املتحدة خلدمات املشاريع املشرتك ألطر التصدي لالستغالل واالنتهاك 2018
اجلنسيني والتحرش اجلنسي

املتحدة(ح)

املنظومة(ز)

 72من رؤساء الدول
احلاليني
واحلكومات
والسابقني
أيلول/سبتمرب؛ وقد أقره 49
من رؤساء الدول واحلكومات؛
و  22كيانا من كيانات األمم
املتحدة
عقدت مخسة اجتماعات يف
عام 2018؛ وجا ٍر
ُعزز يف عام 2018
جارية

ترمجة املوقع الشبكي املتعلق بالسلوك واالنضباط إىل اللغة الفرنسية(ط)
كانون األول/ديسمرب
-6
 - 7التطبيق اخلاص باهلواتف احملمولة الذي يتضمن مواد األمم املتحدة التدريبية املرقمنة من املتوخى إطالقه يف الربع
الثاين من عام 2019
جارية
 - 8توعية بعثات حفظ السالم بشأن املخاطر وآليات اإلبالغ
 - 9املواقع الشبكية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون أُطلقت
الالجئني ،وصندوق األمم املتحدة للسكان(ي)
 - 10محلة ”االلتزام بقيمنا“ ) ،(#honouringourvaluesباللغتني االنكليزية والفرنسية ،أُطلقت يف آذار/مارس
على الفيسبوك وتويرت(ك)
 - 11الفيديو املتعلق جبهود األمم املتحدة ملكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني(ل)
صدر يف أيلول/سبتمرب
مبادرات إضافية

-4
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املبادرة
-5
-6
-7
-8
-9

احلالة
عني يف آذار/مارس
كبري املنسقني يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املعين باالستغالل ّ
واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي
اسرتاتيجية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وخطة عملها بشأن االستغالل أُطلقتا يف أيار/مايو
واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي(م)
إدماج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  380جهة تنسيق يف شبكات متوز/يوليه
بشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
الدراسة االستقصائية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن التحديات يف أجريت يف أيلول/سبتمرب
جمال مجع التعليقات من األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية والرد عليها
لتعزيز اآلليات اجملتمعية للشكاوى وإبداء التعليقات
استعراض منظمة األمم املتحدة للطفولة املستقل(ن)
أُطلق يف شباط/فرباير؛ ونُشر
رد اإلدارة يف أيلول/سبتمرب

 - 10تعديل منظمة األمم املتحدة للطفولة اتفاقات التعاون وتنظيم تدريب فيها بشأن حزيران/يونيه
بروتوكول شركاء األمم املتحدة املنفذين
 - 11فرقة عمل مفوضية األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق أنشئت يف شباط/فرباير
األدىن املعنية مبكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي
 - 12دليل كيان األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة صدر يف حزيران/يونيه
للمرأة) بشأن مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي
 - 13اللجنتان املشرتكتان لإلدارة واجمللس التنفيذي يف برنامج األغذية العاملي املعنيتان أُنشئتا يف أيار/مايو وتشرين
األول/أكتوبر ،على التوايل
مبكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي وحبماية املـُبلغني
 - 14إنشاء فريق استشاري يف برنامج األغذية العاملي معين مبنع االستغالل واالنتهاك أنشئ يف أيلول/سبتمرب
اجلنسيني من أجل تبادل املعرفة وبناء قدرات جهات التنسيق
اللج:ة الدائمة المشوركة مين الوكاالت
-1
-2

اسرتاتيجية املناصرين(س)
أُقرت يف تشرين الثاين/نوفمرب
نشر اسرتاتيجية املناصرين على منسقي الشؤون اإلنسانية وشبكات جهات التنسيق تشرين الثاين/نوفمرب
املعنية باحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
تعيني املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة مناصرين معنيني باحلماية من املنظمة الدولية للهجرة:
2018-2011
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتحرش اجلنسي
منظمة األمم املتحدة
للطفولة2019-2018 :
مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني2020-2019 :
اجتماع هيئات التحقيق التابعة لفرقة عمل اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت تشرين الثاين/نوفمرب
وجملس الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة املعين بالتنسيق املعنية بالتصدي للتحرش
اجلنسي

-5
-6

حزيران/يونيه
تعزيز صندوق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية القدرة على التحقيق
التدريب القطري واإلقليمي للمدربني من أجل اآلليات اجملتمعية املشرتكة بني 2018-2017
الوكاالت لتقدمي الشكاوى
املبادرات القطرية اجلماعية للمنظمة الدولية للهجرة للحماية من االستغالل بنغالديش يف عام 2017
واجلمهورية العربية السورية يف
واالنتهاك اجلنسيني
عام 2018
حتديد صندوق األمم املتحدة للسكان اخلدمات املتاحة لضحايا العنف اجلنساين بدأ يف الربع األخري من عام
2018
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: انظر املوقع الشبكي التايل،2016  لالطالع على معلومات عن املبادرات املتخذة منذ عام:مالحظة
www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/fact-sheet-secretary-

.general%E2%80%99s-initiatives-prevent-and-respond-sexual-exploitation-and-abuse
www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and- : متاح من خالل املوقع الشبكي التايل- أ
.abuse/content/voluntary-compact
www.peaceau.org/uploads/english-final-sea-policy-for-au-

: متاحة من خالل املوقع الشبكي التايل- ب
.psos.pdf

: متاحة من خالل الرابط التايل- ج
.dfs_sea_risk_toolkit_28_june_2018_modified.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected- : متاحة من خالل الرابط التايل- د
.populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/dpko-

.https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct :متاحة من خالل الرابط التايل
www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/circle- :انظر املوقع الشبكي التايل
.leadership
.www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse :انظر املوقع الشبكي التايل
www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and- :متاحة من خالل املوقع الشبكي التايل
.abuse/content/quarterly-updates
.https://conduct.unmissions.org/fr :انظر الرابط التايل
www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/combatting-sexual- :انظر املوقع الشبكي التايل
exploitation-and-abuse.html;

-ه
-و
-ز
-ح
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-ي

www.unhcr.org/our-fight-against-sexual-exploitation-abuse-and-

.harassment.html and www.unfpa.org/protection-sexual-exploitation-and-abuse
.https://trello.com/b/8dsqvTYY/sexual-exploitation-and-abuse : انظر أيضا الرابط التايل- ك
.http://webtv.un.org/watch/player/5846468853001 :متاح من خالل الرابط التايل
.www.unhcr.org/5b2cb6284 :متاحتان من املوقع التايل
www.unicef.org/press-releases/unicefs-position-sexual-exploitation-and- :انظر املوقع الشبكي التايل
.abuse-and-sexual-harassment and www.unicef.org/evaluation/index_102739.html
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-senior-focal-points- :متاحة من خالل الرابط التايل
.sexual-exploitation-abuse-and-harassment/content/strategy-protection-and
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