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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم  
 المجلس التنفيذي

 2021الدورة السنوية لعام  
 2021حزيران/يونيه   1-4

    من جدول األعمال المؤقت*  11البند 
االستتتتع ا   إحاطة بالمستتتتجداش ب تتتيذ انفوص التولتتتقاش التي قدم   ي   ي     

المستتتتتتتجا الستتتتتتتجابة الوو قستتتتتتم  ي مجاال الحماتة م  االستتتتتتت  ال واال ت ا   
الجنسوو ، واج ي    قة العما المستجلة المعنقة بالتمووز بو  الجنسو  والتح ش  

 الجنسي والمضاتجة وإساءة استعماال السلطة  ي أماك  العما 
  

 موجز  
، الـذي .... يللـم من اليوني ــــــــــــــ   ن 2020/21التنفيـذي  يقـدم  ذـذا التقرير عمب رقراا المجلس   

ــت بل واالنتوا    ــ  االنـ ــتنملل عن النيتيل الت  تمنا اوا اليوني ـ ــو موا اة المجلس التنفيذي اتقااير م ـ تواصـ
ــتويا ،   ذة   ــاتوا واجرا اتوا وعملياتوا علت جميا الم ـ ــيانـ ــيين والتحرل الجن ـــ  وتتمـــدس لوم    نـ الجن ـ

صــيا  المنبةقل عن االنــت رام الم ــتقويط و .يللم من اليوني ــ   ن ت ــلبوج ال ــو  اوجه     االعتباا التو 
 اص علت اإلجرا ا  الت  اتخذتوا    نـــــبيو تنفيذ توصـــــيا   ري  االنـــــت رام الم ـــــتقو المت لقل ر نـــــا ة 

ــنويل ل ا   ــملل    الدواة ال ـــــــ ــمن ذذ  الم ـــــــ ــتنمو المقبو رلـــــــ ــللل    تقريرذا الم ـــــــ ــتخدا  ال ـــــــ ط  ي 2021انـــــــ
علمًا ما التقدير ر نلا   رقل عمو دا ليل م ن  رمكا حل ال نمريل والتمييز، ويللم من اليوني    .يحيج و

عن عمــو  رقــل ال مــو ذــذ  واجرا ا     2021تقــديم تقرير ىلت المجلس التنفيــذي    الــدواة ال ــــــــــــــنويــل ل ــا   
والتمييز ال نمـري،    نـيانـاتوا  اليوني ـ  لمنا جميا  كـكال التمييز والتمـدي لوا، رما     لل ال نمـريل

 واجرا اتوا وبرامجواي.

ويت ـــــــــمن ذذا التقرير م ـــــــــتجدا  التقد  المنحرف     عمال اليوني ـــــــــ  من  جو تح ـــــــــين  قا توا   
ــين والتحرل الجن ــــ    ــت بل واالنتوا  الجن ــ ــتراتيجيتوا لمنا االنــ ــيل، واإلجرا ا  المتخذة لتنفيذ انــ ــ ــ المؤنــ

 والتمدي لوم.
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 لمحة عامة  - أوال   
 حرف  اليوني ــــ  تقدمًا ابيرًا    اإلجرا ا  المتخذة لمتار ل تنفيذ التوصــــيا  الت  قدمت     ري   - 1

ــيينط وتقرير  ــت بل واالنتوا  الجن ـــ ــتجارل اليوني ـــــ     مجال الحمايل من االنـــ ــتقو النـــ ــت رام الم ـــ االنـــ
م المراج ل الدا ليل للح ـــــــــــــارا   مواغان لويس عن التحقيقا  رلـــــــــــــمن التحرل الجن ـــــــــــــ  الت   جراذا مكت 

ــ   من عا   ــتقلل الم نيل رالتمييز  2017ىلت عا     2013والتحقيقا  التارا لليوني ـ (ط وتقرير  رقل ال مو الم ـ
اين الجن ــــــين والتحرل الجن ــــــ  والم ــــــايقل وانــــــا ة انــــــت مال ال ــــــللل     ما ن ال مو. ايد  نه يلز  اذل 

اضــــفا  اللارا المؤنــــ ــــ  علت الت ييرا  المنحد ل علت نلا  المكاتم من الجوود لت ــــريا وتيرة التقد  و  مزيد
 والنُّظم وال مليا .

 ف  مــا يت ل  رــالتقــد  المحرف    ت زيز  قــا ــل المنظمــل، تبرف عــدة مبــاداا  رــاعتبــااذــا من النتــا     - 2
د ال ــــــــــــــلواـيا  .  ـقد  نعـد ميـةا  القيم وعمبوم علت المونفين، وذو يحـ 2020الر ي ـــــــــــــــيل الت  تحقـقت    عـا   دبو

الر ي ـــــــــيل المتوق ل من جميا مونف  اليوني ـــــــــ ، رما     لل مجموعل مميزة من ال ـــــــــلوايا  المتوق ل من 
جميا المديرين وما يمكن  ن يتوق ه مونفو اليوني ــــــ  من اليوني ــــــ  ارمب عمو. وتقو  ال ديد من المكاتم 

ــفا  اللارا المحل  علت ميةا  القيم و قًا لظرو وا وت ـــــــــــتخ دمه    م تنفا  المونفين و وقا  التفنير  ر ضـــــــــ
األ رس. و نعيد اعتماد اليوني ـــــ  مرة   رس من  بل عمليل الم ـــــاواة اين الجن ـــــين    ال وا د االقتمـــــاديل  

 EDGE     مما يدل علت التقد  المحرف     ن تمــبم منظمل   ةر ح ــانــيل تجا  الفواا  اين الجن ــين ،)
ل التنـا ؤ اين الجن ــــــــــــــين    التونيب، واذلل تحـديد ر   المجـاال  الت  ال ـديد من المجـاال ، رمـا     لـ 

يت ين ىحراف مزيـد من التقـد   يوـا، مةـو تمــــــــــــــواا  المونفين عن التقـد  المحرف    مجـال الم ـــــــــــــــاواة اين  
( الذي Humans of UNICEFارنام  اإلن ـــان    اليوني ـــ    2020الجن ـــين. و ن ل     كـــباي/ براير  

م نحو يكرم  من  بل مون  مكا مة  1 300ه المونفون انا  علت مباداة من فمب وم، وقبو متم ال ــــــنل اكــــــبو
 لوم علت تحلبيوم رالقيم الر ي يل للمنظمل.

وبد  تنفيذ ارام  مخمــــــــمــــــــل لت ليم المونفين الو نيين وادااة الحياة الونيتيل، حي  انــــــــتفاد منوا   - 3
ــامو للتوجيه 682 ــنًا امجموعل  ولت. مونفًا و نيًا، ووضـــــــا ى اا كـــــ ، اد  عمله ما المونفين األصـــــــ ر نـــــ

 من المديرين واباا القادة من التدايم والتوجيه وتقييما  اآلاا  واإلاكاد. 600وانتفاد   ةر من 

ــا  ال الم  للمونفين    عا   - 4 ــتقمــــــ . و نور  نتا جه ر   التقد     مجاال   2020و ننجز االنــــــ
نفين، اما  نور  تقدير المونفين النــــتجارل اليوني ــــ  رمــــفتوا ابل مةو التمكين اللــــخمــــ  واكــــرا  المو 

مــل ومت ــا فــل  بل جــا حــل مرم  يروم اواونــا ل ــا    (. وما  لــل،  نارف  19-  و يــد  2019عمــو متفوبو
ر   المجاال  المةيرة للقل ، وتت ل  رالتنوع  علت نــــــــــبيو المةال، تمــــــــــواا  التحيز عن وع  والوع      

ا ل غير اانــــخل رما ايه النفايل قواموا .عد  ال ــــكو  عن الخلمي  مةب، عد  اإلاب  عن المكتم( ونــــواد  ق
ــريل المحتملل(. و نجريت محاد ا  ل رم المتار ل ما  ــل ايانا   55حاال  التحيز وال نمـ مكتبًا قلريًا لمناقلـ

جلت  يوا المكاتم االنــــــتقمــــــا  وتو ي  المماانــــــا  الجيدة وتبادل النمــــــا م واالقتراحا  للمجاال  الت  نــــــ 
 داجا   قو.

ــريل والتمييز. و جر   رقل ال مو محاد ا  ما  - 5 ــ ت  رقل عمو دا ليل م نيل رمكا حل ال نمـــــــــ و ننلـــــــــ
ــيا   ــمن توصـ ــ ت  لل عمو تت ـ م ا  المونفين    جميا المنا   ومن مجموعا  متقاابل مختلفل، ووضـ

 لج و اليوني   مكان عمو   ةر كمواًل لجميا مونفيوا.
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و حرف  اليوني ــــــــــ  تقدمًا ابيرًا منذ ى ب  انــــــــــتراتيجيتوا لمنا االنــــــــــت بل واالنتوا  الجن ــــــــــيين   - 6
ــدي لوم    اانون الةان /يناير   ــ  والتمـــ ــبم ر مكان   ةر من  2019والتحرل الجن ـــ مليون    44.  اآلن،  صـــ

اد عدد البلدان الت  . وف 2019مليون     8,9 فو وبالغ اللجو  ىلت قنوا  ىاب   منل و  الل، مقاانل اــــــــــــــــــــــــ 
ت مو ر جرا ا  تلــ يليل موحدة عاليل الجودة رلــمن اإلحالل وتقديم الخدما  للناجين من االنــت بل واالنتوا   

    الما ل. 50الجن يين ان بل 

وتم تونــــــيا القداا  علت التحقي .  قد قامت جميا المكاتم القلريل تقريبًا اتح ــــــين عمليل اإلاب   - 7
   الما ل    عدد المكاتم الت  لديوا ىجرا ا    50تدايم اللـــــــــــراا ، وحد ت فيادة قداذا    من اللـــــــــــراا   و

ــي   ــتمراا ال مو لت زيز التن ـ ــحايا. ويلز  انـ ــاعدة عاليل الجودة لل ـ لإلحالل ىلت الجوا  الت  تتولت تقديم م ـ
ونفين واللــــــــــــــراـا (ط واإلاب ، اين الواـاال ط الوقـايـل  التـدقي  والتـدايـم، وتقييم المخـا ر وادااة البرام  والم

    لل    المجتماط والتحقيقا  الت  يجريوا اللــراا ط وتوا ر م ــاعدة جيدة وكــاملل لل ــحايا. وال تزال   رما
الدوا ا األنــــانــــيل لبنــــت بل واالنتوا  الجن ــــيين، رما     لل عد  الم ــــاواة اين الجن ــــين والتمييز وال ن  

ــتلز  ار  ــان ، قا مًلط وذ  ت ـــــــ ــانيل جذايل    مجمو القلاعا ، رما     لل الجن ـــــــ ام  تنحدث ت ييرا  جن ـــــــ
الت ليم والمــــحل. ويكت ــــ  التنا ؤ اين الجن ــــين    التونيب والم ــــا لل    التمــــدي لبنــــت بل واالنتوا   
ــاملل  ويلل المدس   ــا ارام  كـــــ ــيين    جميا الونا      المنظمل  ذميل رال ل. اما  ن االلتزا  اوضـــــ الجن ـــــ

 ي.حيو   مر

رمخا ر جديدة تتمةو    االنــــــت بل واالنتوا  الجن ــــــيين، مما يتللم  19-لقد  تت جا حل او يد - 8
التخليج لللواائ وتقديم الدعم عن رن د والت ريب رالمخا ر. وونــــــــــــم ت اليوني ــــــــــــ  نلا  عملوا    مجال  

ــديوا لجا حل او يد ــيين    تمــــــ الدًا. وقاد  المنظمل   91     19-الحمايل من االنــــــــت بل واالنتوا  الجن ــــــ
عمليل وضــــــــا ىاكــــــــادا  تقنيل رلــــــــمن م الجل تلل المخا ر    جوود التمــــــــدي اللاا ل للجا حل    اللجنل  
ــا   ري  دعم ميدان  تارا للجنل الدا مل لمنا   ــ     ىنلــــ ــااات اليوني ــــ ــترال اين الوااال . وكــــ الدا مل الملــــ

ــيين، يو ر الدعم عن رن د ل ــت بل واالنتوا  الجن ـــ ــلل   35وذ  الجوود     االنـــ ــل ـــ الدًا. وعقد  اليوني ـــــ  نـــ
 19-حلقا  داانــيل كــبكيل من  م ــل  جزا  عن منا االنــت بل واالنتوا  الجن ــيين    نــيا  جا حل او يد

 متخممًا. 250لفا دة   ةر من 

علت عمو اليوني ـــــــــــــ     مجال ا   قا ل المنظمل. و تاحت الجا حل   19-وقد   بر  جا حل او يد - 9
صــــل العتماد  قا ل   ةر مرونل وانــــتجارل، حي  تحولت المنظمل ىلت األ ذ رلر  مختلفل لل مو     ر   الفر 

ر يدة ومختللل. و نصـــــدا  التوجيوا   ا  المـــــلل من ق ـــــم الموااد البلـــــريل لجميا المونفين ر ـــــرعل حي   
كــر مقر اليوني ــ  نــل ــلل  انتلــر  عمليا  اإلغب     جميا  نحا  ال الم وتم تحديةوا علت مداا ال ا . وبا

. وننقلت ارام  الت لم ىلت كــــــــبكل  19-من المحاد ا  ما اؤنــــــــا  المكاتم رلــــــــمن القيادة  بل جا حل او يد
اإلنترنـت    اةير من الحـاال . و نور  المكـاتـم مرونـل    مجـاال  مختلفـل، من اينوـا اإللحـا  رـالخـدمـل،  

 لبرنام ، وت زيز ا ا  المونفين.والموا قل علت الم امب ، وانجاف البرام ، واصد ا

، ما  تئ يتم ر رلكو نلب  التو ي  اين م ؤوليا  ال مو والحياة األنريل، 19-و بل جا حل او يد - 10
وتحديدًا الحدود اين ال مو والحياة المنزليل، والمـــــــــحل ال قليل والبدنيل لل ديد من المونفين والفر . ومن اآلن 

تنفيذ التوصــيا  المتبقيل من تقرير  رقل ال مو الم ــتقلل، واذلل التوصــيا     مــاعًدا، نــتراز اليوني ــ  علت
الواادة     لل ال مو الت   عدتوا  رقل ال مو الم نيل رمكا حل ال نمـــــــــريل والتمييز. ونـــــــــتراز الجوود علت 
ىضــــــــــفا  اللارا المؤنــــــــــ ــــــــــ  علت الت ييرا  و وجه التقد  المحرف من  بل  نظمل مرا بل وم ــــــــــا لل  قوس  
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وانـــــتدامتوا. ونـــــي ـــــتمر الترايز علت فيادة تح ـــــين االتمـــــاال  وملـــــااال المونفين    جميا جوانم  قا ل  
المنظمل، وال نـــــــيما لتلـــــــجيا المونفين علت النظر    مجموعل متنوعل من الردود، مةو اللجو  ىلت اإلدااةط  

الدا ليل للح ـــارا  والتحقيقا     والونـــا لط وااكـــادا  مكتم األ ب يا ط وتقديم التقااير ىلت مكتم المراج ل
ــرة   ــاا  دا و  نــــــ ــلو  غير الب  . وال يزال الت اون والتلــــــ ــلو  المحتمو  و ال ــــــ ــو  ال ــــــ عند الت امو ما نــــــ

 المتحدة النبيرة واللراا  اآل رين من األموا األنانيل. األمم

 ــتقو، نــت ــ ت  ولم الجل نــو  ال ــلو  الجن ــ  وتنفيذ ما تبقت من توصــيا  انــت رام الفري  الم - 11
ــتراتيجيتوا ل ا   ــدي   2019اليوني ـــ  لتنفيذ انـ ــيين والتحرل الجن ـــ  والتمـ ــت بل واالنتوا  الجن ـ لمنا االنـ

لوم. ونـــتواصـــو المنظمل تح ـــين عمليا  التدقي     مؤذب  المونفين واللـــراا  وتدايبوم وم ـــا لتوم،     
المجتم ا  المحليل    تمــميم  ليا  اإلاب  جميا ال ــياقا ، رما     لل ادايل حاال  اللواائ. ونــتلــر    

عن االنت بل واالنتوا  الجن يين، علت نلا   ونا. ونيظو ضمان الحمول علت م اعدة جيدة لل حايا  
ــراا وا والوااال  األ رس دا و منظومل األمم المتحدة لم الجل   ــت مو اليوني ــــــ  ما كــــ  ولويل ارنامجيل. ونــــ

قداة منظما  المجتما المدن  علت التحقي     االدعا ا  وتقديم دعم ذذ  الق ـــــــــايا، رما     لل تح ـــــــــين 
 جيد لل حايا.

  
 مجدمة  - ثا قا  

، ىلت اليوني ــــــــــــ   ن تقدبو  م لوما  م ــــــــــــتنملل عن 2020/21 لم المجلس التنفيذي،    مقرا   - 12
الجن ـ  وتتمـدس لوم    نـيانـاتوا النيتيل الت  تمنا اوا اليوني ـ  االنـت بل واالنتوا  الجن ـيين والتحرل 

واجرا اتوا وعملياتوا علت جميا الم ـتويا ،   ذة    االعتباا التوصـيا  المنبةقل عن االنـت رام الم ـتقو. 
و لم المجلس من اليوني ــــ   ي ــــًا  ن ت ــــلبوج ال ــــو  اوجه  اص علت اإلجرا ا  الت  اتخذتوا    نــــبيو  

ــتقو ال ــت رام الم ــ ــيا   ري  االنــ ــتنمو المقبو تنفيذ توصــ ــللل    تقريرذا الم ــ ــتخدا  ال ــ ــا ة انــ مت لقل ر نــ
ــنويل ل ا   رلــــــــمن ــملل    الدواة ال ــــــ ، و ن تقدبو  تقريرًا عن عمو  رقل ال مو الم نيل رمكا حل  2021ذذ  الم ــــــ

 ال نمريل والتمييز.

وما  م ـــــــــــتنملل وتقدم  ذذ  الو يقل ىلت المجلس التنفيذي تلبيل لتلل الللبا . وذ  تحتوي علت م ل - 13
   مكـا حـل االنــــــــــــــت بل   2020تفمــــــــــــــيلـيل للتقـد  المحرف مـنذ الـدواة ال ـادـيل الـةانـيل للمجلس التنفـيذي ل ـا   

 واالنتوا  الجن يين والتحرل الجن   و   تح ين  قا ل المنظمل.

وعلت الرغم من  ن عمو اليوني ـــــ     مجال االنـــــت بل واالنتوا  الجن ـــــيين والتحرل الجن ـــــ   - 14
و اين م اا ي ير  تبج ااتبا ًا و يقًا رالجوود المبذولل لتح ين  قا توا المؤن يل،   ن ذذا التقرير الم تنمو يفمو

 ال مو، علت الرغم من ىاراف الروارج اينوما    جميا  جزا  الو يقل.

  ىن عمو اليوني ـ  لمنا نـو  ال ـلو  الجن ـ  والتمـدي له، وتح ـين  قا توا المؤنـ ـيل، ال يمت   - 15
ــل راأل فال، او يمت  لخدمتوا.  اليوني ــــــــــ  ملتزمل  ر عمال حقو  األ فال   ــام واليتوا الخاصــــــــ علت ح ــــــــ
والمجتم ا  الت  تخدموا للحمـــــول علت الحمايل والم ـــــاعدة الت  يح  لوم الحمـــــول عليوا، دون  و  

ني ـ  ال مو  حدوث   ل  لبنـت بل واالنتوا  الجن ـيين، وضـمان  ن يكون ر مكان جميا مونف  اليو   و
ــا ة         ــكال اإلنــــــ ــريل والتمييز وجميا  كــــــ ــ  وال نمــــــ  جوا  محترمل مؤاتيل  اليل من التحرل الجن ــــــ
 ال مو. مكان 
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 ثجا ة المنظمة  - ثالثا  
من  جو افالل االت ــا     اإلجرا ا  المتخذة لمتار ل تنفيذ التوصــيا  الت  قدمت    االنــت رام   - 16

 ــتقو و   تقرير  رقل ال مو الم ــتقلل، جمب ت اليوني ــ  ذذ  اإلجرا ا      الذي  جرا   ري  االنــت رام الم
( تج يد  يمنا ونلواياتنا األنانيل    تمر اتنا وج لوا جز ًا من جميا جوانم عملناط  1 بث ااا ز، ذ :  

زيز  يمنـا  ( والحفـا  علت الحوا ز و ليـا  الم ــــــــــــــا لـل المب مـل لت 3( واعـادة ت ريب مفوو  ىدااة األ رادط  2 
 األنانيل واذلل لردع ال لوايا  غير المب مل.

 
: اجستتتتتود  قمنا وستتتتتلوكقاانا األستتتتتاستتتتتقة  ي اصتتتتت  اانا وجعل ا جزءا  م  جمق   1ال كوزة   -ألم   

 عملنا جوا ب
ــتقلل.   - 17 ــيا  المقبولل الواادة    تقرير  رقل ال مو الم ـــــــــ ــو التقد  نحو التنفيذ النامو للتوصـــــــــ يتواصـــــــــ

   الما ل من التوصــيا   و ذ  علت الم ــاا المــحيم  و ذ   80، تم تنفيذ  2021  اا/ماام  واعتبااًا من
ــ     المـاـ ل   اب ـل ىجرا ا ( مـتم رة ولننوـا قـيد    7   المـاـ ل المتبقـيل، ذـنا    20قـيد التنفـيذ. ومن اين الــــــــــــــــــــــــــ

 ل ىجرا ا ( لم تقبلوا اليوني      الما ل   ب 5   الما ل   ب ل  عمال( لم يبد  تنفيذذا ر دط و    5التنفيذط و  
  و لم ت تبرذا  ا  صللط وبالن بل إلجرا  واحد، ال توجد ايانا  ااايل لم ر ل التقد  المحرف.

ىعداد ميةا  القيم، الذي ي رد ال لوايا    2020واانت ىحدس النتا   الر ي يل الت  تحققت    عا    - 18
ــلوايا  المتوق ل من المديرين علت وجه الخمــــــــــــوصط  الت  تتوق وا اليوني ــــــــــــ  من جميا مونفيواط وال  ــــــــــ

ــتند ميةا  القيم ىلت م ايير   وما ــفتوا ابل عمو. وي ـــــــــ يمكن  ن يتوق ه جميا المونفين من اليوني ـــــــــــ  رمـــــــــ
ال ـــــــلو  الم تمدة للخدمل المدنيل الدوليل، والم ايير األ ب يل األ رس  ا  المـــــــلل وا اا النفا ا  المحدبث  

ــ ، وذو منظم و  ــرد لليوني ــ ــا لل(، وي ــ ــ   الرعايل واالحترا  والنزاذل والةقل والم ــ ــيل لليوني ــ ــانــ  قًا للقيم األنــ
 ال لوايا  الر ي يل المتوق ل    ى اا او منوا.

،  نلــــــم  المديرة التنفيذيل  رقل عمو دا ليل م نيل رمكا حل ال نمــــــريل 2020و   حزيران/يونيه  - 19
ل الميل المتمـــــــــــاعدة من  جو ال دالل ال ر يل. و   الفترة ما اين والتمييز، و لل جز يًا انـــــــــــتجارل للحرال ا

،  جر   رقـل ال مـو منـاقلـــــــــــــــا  جمـابيـل مرازة ما مـا يقرم من 2021و  اا/مـاام    2020تموف/يوليـه  
مون     جميا المنا  ط وانــــــتحد ت صــــــفحل علت كــــــبكل اإلنترنت تحتوي علت موااد ت ليميل   1 000

ميا مونف  اليوني ـــ  رلـــمن ال نمـــريل والتمييزط وانـــت ـــا ت مجموعل وم ـــتجدا  وم لوما  موجمول لج
 بيرًا تحـد وا عن م ـــــــــــــــاـ و تت ل  ـراإلعـاقـل واالنتمـا  ال رق  واإل ن  والووـيل الجن ـــــــــــــــانـيل.    15مؤلفـل من  

، ر صــــــــداا  لل عمو لليوني ــــــــ  للق ــــــــا  علت  2021و نجز   رقل ال مو عملوا    نوايل   اا/ماام  
 والتمييز. جميا  ككال ال نمريل 

وال تزال ملــــــــااال المونفين واكــــــــرا وم ىحدس ال ــــــــما  المميزة للجوود الجاايل من  جو انا   قا ل   - 20
ــيل   ةر ىيجاايل. ومنذ تموف/يوليه   ــ ــــ ــاااين  2020مؤنــــ ــا  الملــــ ، اانت اارلل المونفين ال الميل  حد الرؤنــــ

ــريل والتمييز. اما   ــين  الةب ل لفرقل ال مو الم نيل رمكا حل ال نمـــ ــاي    عمليا  التح ـــ ــااات الرارلل انلـــ كـــ
ــا  الحواا ما المونفين 2020التنظيم ، و   الربا األ ير من عـا    ، اـان لوـا دوا   ـال    تنظيم جل ــــــــــــ

 علت نلا  اليوني   رلمن مباداا  التح ين التنظيم .
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ــو لل مو.  - 21 ــاي    ج و اليوني ـــ  مكانًا    ـ ــاا  مجموعا    رس من المونفين انلـ ــو وتلـ وتواصـ
مباداة كــــــــــــبام اليوني ــــــــــــ  الم ــــــــــــاذمل    مجموعل متنوعل من المنتديا ، ما ال ديد من  ر  اإلدااة علت 
الم ــتويين القلري واإلقليم  الت  ت ــم اآلن  ع ــا  من مباداة كــبام اليوني ــ . ومركــحو ارنام  اإلن ــان 

ــين لل ايل الذين ( مجموعل من  وي الوممل ال ال2020   عا   1 300   اليوني ـــــــــــ   حوال   يل والمتحم ـــــــــ
ــل ــ ت مجموعل جديدة علت منمــــــــ ــي ونه    مكاتبوم. وقد  ننلــــــــ       Yammer  ينحد ون الت يير الةقا   ويلــــــــ

ــريل 2020تموف/يوليه   ــاذمل    عمو المنظمل من  جو مكا حل ال نمــــــــ ، وتتمل  من مونفين تلوعوا للم ــــــــ
 ع و. 400والتمييزط وت م ذذ  المجموعل اآلن ما يقرم من  

وتظو االتمـاال  الدا ليل انـتراتيجيل ا ي ـيل لتي ـر ىد ال تح ـينا  علت  قا ل المنظمل وجميا  - 22
الت ييرا  التنظيميل األ رس الجاايل    اليوني ـــــــــ ، وال نـــــــــيما من  بل ىكـــــــــرا  المونفين واإلصـــــــــ ا  

ميل، تمكن   ةر من  اا وم وت ليقاتوم. ومن  بل نـــــــل ـــــــلل من  مان  جل ـــــــا  حواا وملـــــــاواا  ىقلي  ىلت 
مون  كـــــــــــــاااوا      800مون  من الملـــــــــــــااال    مباداا  الت يير المختلفل، من ضـــــــــــــمنوم   5 000

مجموعا   ربيل ااز  علت تح ــــين  قا ل المنظمل، ليمــــبم  لل  حد   ةر مواضــــيا المناقلــــل الملــــتر   
التنفيذيل لللـــــــــــؤون اإلداايل ، ااز  محاد ل عبر اإلنترنت ما نا بل المديرة  2020  يوا. و   حزيران/يونيه 

علت القوس ال املل    اليوني ــ . وان ــم   19- علت موضــوعين: ال نمــريل والتمييز، وتم ير جا حل او يد
مون  ىلت المحاد ل، مما يج لوا األعلت ح ــــــــواًا علت اإل ب ، حي  كــــــــود  فيادة   3 200  ةر من 
نــــــــبا منا  . واانت ن ــــــــبل تفو     الما ل    ملــــــــااال المونفين    نــــــــتل من  صــــــــو   100ان ــــــــبل  

 الما ل من الت ليقا  المقدممل رلمن ذذ  المنانبل ت ليقا  ىيجاايل.     90

، اد   اليوني ــ  عمليل ىعادة التمــدي  من  جو عمليل الم ــاواة  2020و   اانون الةان /يناير   - 23
ل الرا دة للم اواة اين الجن ين  (، وذ  منوجيل التقييم ال المي EDGEاين الجن ين    ال وا د االقتماديل  
،  نعيد اعتماد اليوني ـــــــ  ضـــــــمن الم ـــــــتوس الةان  من كـــــــوادة  2020   مكان ال مو. و   حزيران/يونيه 

EDGE وذو ،EDGE Move  ما 2021- 2020. ووض ت  لل عمو جديدة و   ذذ  ال مليل للفترة ،
تنا ؤ اين الجن ــــــــــــــينط  م( وتوضــــــــــــــيم الترايز علت  اب ل مجاال  ذ :   ( التونيب والتر يل لتحقي  ال

م ـــــــــــــااا  التقد  الونيف  وتحقي  ال دالل    الحمـــــــــــــول علت الفرصط  ب( وتنفيذ ىجرا ا  التو ي  اين 
م ـــؤوليا  ال مو والحياة األنـــريل رلـــكو منمـــ ط  د( واكـــاعل اي ل عمو صـــحيل و منل  اليل من التمييز  

 والم ايقل ونو  الم املل.

، انمــــــــــم االذتما     الذارس ال ــــــــــنويل الرار ل للــــــــــور لقيادة 2020 توبر  و   تلــــــــــرين األول/  - 24
ومكا حل ال نمــــــريل  19-األ ب يل علت القيم األنــــــانــــــيل للرعايل والنزاذل    ما يت ل  رجا حل جا حل او يد

مكتبًا ىقليميًا ومكتبًا قلريًا   54مون     ما مجموعه  5 100والتمييز. وانــــــــــــــتفاد من  نلــــــــــــــلتوا   ةر من 
وكـــــــ بًا    المقر. و عد مكتم األ ب يا  داانـــــــا  ى راديل لبد  المحاد ا  المت لقل اتلل المواضـــــــيا، ونظم 

من من ـق  كـؤون األ ب يا . ونظم من ـقو كـؤون األ ب يا    ةر من   179 مس جل ـا  توجيويل لفا دة  
رلـــــمن تم ير الجا حل علت جل ـــــل    مكاتبوم. اما نظم مكتم األ ب يا  حلقل داانـــــيل كـــــبكيل عالميل  60

مونف  اليوني ــــــــــ  وايتيل انــــــــــتجارل المنظمل الحتياجاتوم، واذلل رلــــــــــمن الحرال ال الميل من  جو ال دالل  
، عزف مكـتم األ ب ـيا   2020ال ر ـيل وعمـو  رقـل ال مـو الم نـيل رمكـا حـل ال نمــــــــــــــرـيل والتمييز. و   عـا   

مال منفمـلل عن مكتم المدير التنفيذي. وعنين الر يس انـتقبليته المؤنـ ـيل من  بل ترنـيس نف ـه اوحدة  ع
الجـدـيد لمكـتم األ ب ـيا  الـقم جـدـيد، ذو مـدير مكـتم األ ب ـيا ، وبفترة ت يين منقحـل، عمب ـرالممـاانــــــــــــــل  
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ــيل ترد    تقرير  ــيل ا ي ــ ــارقل لتوصــ ــتجاات اإلجرا ا  ال ــ المتب ل    وااال  األمم المتحدة األ رس. وقد انــ
 تقلل. رقل ال مو الم 

 
 : إعادة اع يف مف وم إدارة األ  اد2ال كوزة   -باء   

ضـــــــــا ى اا جديد للنفا ا  وبد  ال مو ره لتقييم  دا  المونفين    عا   - 25 . وي ـــــــــلج اإل اا  2020ون
ال ــــــــــــــو  علت الموااا  ال ــــــــــــــلوايل وموااا  ىدااة األ راد، رما     لل الوع  الذات  والوع  األ بق ، ما 

 لترايز علت تحقي  النتا  .االنتمراا    ا

وتواصــــــو اليوني ــــــ  االنــــــتةماا    انا  موااا  مختل  م ــــــتويا  المونفين. وب ــــــبم جا حل  - 26
ــبكل اإلنترنت رالنامو، وما  لل نلت م دال  19-  و يد ــاملل ىلت كـــــــــ ، ننقو ال ديد من ارام  الت لم اللـــــــــ

ــل. وكــــــــــــــــــاا    ةر من   ــداانــــــــــــــــــل مرتف ــ الــ ــا   ــام    440ىتمــ ارنــ ــديًرا     ــل    اإلدااة    مــ ــدمــ ــدواة المتقــ الــ
 Management MasterClass   داجل(. و    360، و  ــــــــــ وا للتقييما  اللــــــــــاملل  2020(    عا

اجتماع  ري  اإلدااة ال الم  الذي عقد     يلول/نــــــبتمبر، تم توبيل  ع ــــــا  الفري  رملــــــا و ال نمــــــريل 
 لملا و.والتمييز،     ول جل ل للفري  علت اإل ب  تن قد رلمن ذذ  ا

من اباا المونفين للتقييما    93و   ى اا ارنام  اؤس المداا  التنفيذيين لليوني ــــــــــــــ ،   ــــــــــــــا   - 27
. وألول مرة، قندمت اإلاكادا  لجميا اباا القادة الجدد والمتناوبين عبر 2020داجل(    عا    360اللاملل  

قت اليوني ــــــــــــــ  ال ديد من البرام  الجديدة     اإلنترنت. ولت لم المونفين الو نيين وادااة الحياة المونيل،   ل
جــو حــاليــًا حوال   Aspire and Reach، من اينوــا ارنــام  اللموي ونيــو المراد  2020عــا    (. وقــد نــــــــــــــن
مونفـًا    ارنـام  اللموي، ممـا ي زف موـااا  األ راد    ىعـداد المونفين ألدا  الونـا   اإلكــــــــــــــراايـل   259

+ إل  ــام  Impactول مرة. وباإلضــا ل ىلت  لل، اد  تنفيذ ارنام   و ول ل الذين يلــ لون منمــم الملــر  أل
مونفًا و نيًا   379المونفين الو نيين الموااا  والقداا  األنــانــيل ليمــبحوا  علت  داً      دوااذمط وكــاا   

 .2021. وتتواصو ذذ  البرام  ويجري تونيا نلاقوا    عا  2020   ذذا البرنام     عا  

ارنـــــام - 28 اليوني ــــــــــــــ   وبـــــد   اإلن ـــــــــــــــــــان     ارنـــــام     Humans of UNICEF    عملـــــه )
مون    1 300رملــااال وتحمــيو غير م ــبوقين من المونفين. وتم تركــيم حوال     2020 كــباي/ براير

   الما ل من مونف  اليوني       13علت يد فمب وم لتحليوم رالقيم األنانيل للمنظمل. وكاا  حوال   
حي  حين. وواد   ةر من البرنام ، ىما امركـــــــــبو ت لي  علت البرنام  عبر قنوا  مختلفل.  4  000ن  و مركـــــــــم
ــيحا  من المكاتم اإلقليميل والقلريل، و تت   بر عدد منوا من  81وجا  ما مجموعه     الما ل من التركــ

صــــ    ةر من  19كــــر    ريقيا والجنوم األ ريق . ويمةو المديرون ن ــــبل      الما ل من التركــــيحا . وون
ــجيب   70 ــ  الدا ليل، حظيت ر دد ابير من اآلاا  وت ـ ــبكل اليوني ـ ــانًاي متنوعًا    مقاال  علت كـ .ىن ـ

 اإلعجام والت ليقا .

، الــذي  لــم ايــه المجلس  2020/21وقــد  نعــد ذــذا التقرير انــــــــــــــتجــارــل لمقرا المجلس التنفيــذي   - 29
تخذتوا    نـــــبيو تنفيذ توصـــــيا   ري   اليوني ـــــ   ن ت ـــــلبوج ال ـــــو  اوجه  اص علت اإلجرا ا  الت  ا ىلت

االنـــــت رام الم ـــــتقو المت لقل ر نـــــا ة انـــــتخدا  ال ـــــللل    تقريرذا الم ـــــتنمو المقبو رلـــــمن ذذ  الم ـــــملل  
. وتن تبر ىنــــــا ة انــــــتخدا  ال ــــــللل جز ًا من الف ل ال امل ل ــــــو  ال ــــــلو  اين 2021الدواة ال ــــــنويل ل ا      

اجل    نـيانـل اليوني ـ  رلـمن حظر التمييز والم ـايقل والتحرل األكـخاص    اليوني ـ ، ومن  م  و  مد
(، واذلل    التدايم علت الم ايير 2020الجن ـــــــــــ  وانـــــــــــا ة انـــــــــــتخدا  ال ـــــــــــللل  حدبو ت      اا/ماام 
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ــاملـل وموـااا  اإلدااة. واعتـبااًا من كـــــــــــــــباي/ براير      المـاـ ل من مونف     95،   مـو  2021األ ب ـيل اللــــــــــــ
مون ( التدايم علت منا التحرل الجن ـــ  وانـــا ة انـــتخدا  ال ـــللل. واان  14 000اليوني ـــ     ةر من 

ــفو ل    عا   ــلوم الممـــــ ــلل  نـــــ ــملت اد  ال مو راإلدااة اوانـــــ   2020ال رم من التدااير األ رس، الت  كـــــ
  والتروي  النـــــتخدا  الت ليقا  الم ـــــتقاة من مقيبومين مت ددين رلـــــمن تقييما  األدا ، ذو الم ـــــاعدة علت منا 
ىنـا ة االنـتخدا  المحتملل لل ـللل من  بل تو ير ممـادا مت ددة للت ليقا  علت  دا  المون . وباإلضـا ل  

ــتقلل للل ن    القرااا     عا   ــتنحد ت عمليل م ـــــــ ــاعدة علت تحقي  المزيد من  2020ىلت  لل، انـــــــ للم ـــــــ
 الموضوبيل والةقل    عمليل تقييم األدا .

، نــــــــت دُّ  دوا  توجيويل ىضــــــــاايل لتوحيد تدااير الدعم    حاال   2021و   الربا الةان  من عا   - 30
التحرل الجن ــــ  واألنواع األ رس من نــــو  ال ــــلو  اين األكــــخاص، رما     لل ىنــــا ة انــــتخدا  ال ــــللل.  
وال رم من ذذ  األدوا  ذو فيادة الوع ط واجوع المونفين ىلت ال ـــــيانـــــا  المنانـــــبلط والتلـــــجيا علت  وم  

ايا  الت  قد تلــكو ذذا اللــكو المحدد من نــو  ال ــلو   مةب، الخب ا  حول األدا  ال تلــكو     ــو لل ــلو 
عادة ىنـــــا ة انـــــتخدا  لل ـــــللل(، ما االعترا  رمن الحقا   قد تختل     او حالل. وين تز  ىجرا  مناقلـــــا   

زة ما كـــبام اليوني ـــ  وما مونف  الخدما  ال امل    عا    توصـــو ىلت  وم  من  جو ال  2021جمابيل مراب
   و إلنا ة انتخدا  ال للل من منظوا ذاتين المجموعتين المحددتين وجما   نااذما عن جوود اليوني   

 للوقايل والتمدي.

،  جر  اليوني ــ  االنــتقمــا  ال الم  للمونفين،  2020و   كــوري حزيران/يونيه وتموف/يوليه   - 31
الما ل. و كـــــــاا  نتا   االنـــــــتقمـــــــا  ىلت ىحراف تقد  اين     80الذي الغ م دل االنـــــــتجارل له   ةر من 

   مختل  جوانم  قا ل المنظمل، رما     لل مؤكــــــــر التزا  المونفين، الذي فاد    2020و    2017 عام  
. وفاد  النتيجل اإلجماليل للتمكين اللـــــــخمـــــــ  ان ـــــــبل 2020و  2017   الما ل اين عام    11ان ـــــــبل 

   المــا ــل من المجيبين علت  ن مكــاتبوم تتخــذ    83. ووا    2020و    2017   المــا ــل اين عــام    15
.اإلجرا ا  المنانـبل وال ـروايلي لمتار ل تقرير  رقل ال مو الم ـتقلل. وي تقد  مانيل و مانون    الما ل من 

ــا الفريد لوبا  جا حل او يد . وما  لل،  19- المجيبين  ن مديرذم  نور .الت ا   والتفومي    نو الوضــــــ
م   2017مقاانل ر ا    2020لداجا   قو    عا    انت ا    مجالين مومين ذما:   ( .   مكتب ، ينحانــــــ 

ــبل   ــا و  4المديرون علت قراااتومي  انخفام ان ـ    الما ل(، و  م( .   اليوني ـــ ، تلبم   ليا  حو م ـ
نا  المت لقل     الما ل(. واانت البيا 2نــو  ال ــلو  رلــكو عادل و   الوقت المنانــمي  انخفام ان ــبل  

ــبيو المةال، ي تقد  ــًا:   لت نــــــ ــدا قل   ي ــــــ    الما ل من المجيبين  ن التحيز عن وع    52رالتنوع ممــــــ
    الما ل  قج ذم ممن ال يجد حرجًا    مناقلل ذذ  الم ملل. 41الوع  موجود    مكاتبوم، لنن   و

المكاتم رلــمن االنــتقمــا  ال الم  وانتوجت المنظمل نوجًا جديدًا وممــمبمًا  مــيمــًا للمتار ل ما  - 32
.  قد  جرس او من الم تلااة الر ي يل    كؤون الةقا ل المؤن يل والمدير اإلقليم  2020للمونفين    عا  

من المكـاتـم القلرـيل    55الم ن  للموااد البلــــــــــــــريـل والر يس الم ن  لرارلـل المونفين اإلقليميـل محـاد ـا  ما  
  2020ألعلت من او منلقل(    الفترة ما اين اين تلــــــــــــرين الةان /نو مبر   المكاتم  ا  الداجا  األدنت وا

. وتم تو ي  المماانـــا  الجيدة الم ـــتقاة من المكاتم الت  حمـــلت علت  علت الداجا   2021وكـــباي/ براير  
ا. وواجوت  كــــد التحديا ، وتم تحديد ىجرا ا  المتار ل وموااد الت لم و ن ل ت عليوا المكاتم األقو داجل منو

 وتقو  جميا المكاتم ر عداد  لج عمو انتجارل لبيانا  االنتقما  الخاصل اوا.
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وكـــملت الم ـــا و الم ـــتجدة من المحاد ا  المذاواة  عب  ما يل :   ( ىدااة األدا  وتم ير  لل علت  - 33
ا و المت لقل الفري  الذي ي ان  من ضـــــــ   األدا  القا م منذ  مد  ويو  و الذي لم ي ال ط  م( و ذميل الرنـــــــ 

رآليا  وعمليا  الم ـــا لل حتت يفوم جميا المونفين ايتيل عملواط  ب( والحاجل ىلت  ن تنون ونيفل الموااد 
البلـــــريل الرايزة الةالةل    عمو الةقا ل المؤنـــــ ـــــيل علت م ـــــتوس المكاتم القلريل  ىلت جانم اارلل مونف   

د الموااد البلريل رال موااد الناايل علت م توس المكاتم القلريلط  د( وضرواة  يا  اليوني   وادااتوا( و ن تزوم
القادة .اترجمل األقوال ىلت    الي والتحل  رالقيادة القا مل علت القيم علت جميا الم ــــــــتويا ، ال نــــــــيما علت 

وال ـنوا  البحقل من  بل مجموعل متنوعل   2021م ـتوس اؤنـا  المكاتم. ونـتن ال  ذذ  الم ـا و    عا   
 جرا ا .من اإل

، قد  مختبر التمـميم والتح ـين    المنظمل، وذو وحدة تحت ىكـرا  نا بل المديرة 2020و   عا   - 34
التنفيذيل للــــؤون اإلدااة، الدعم والتوجيه والتن ــــي  لمختل  مباداا  الت يير الممــــممل لج و اليوني ــــ    ةر 

. واان من اين النتا    19-من جا حل او يدمرونل وانـتجارل وافا ة و  اليل، انا  علت الداوم الم ـتخلمـل  
الر ي ـــــيل الت  تحققت جل ـــــا  الحواا اين المونفين، الت  نظمتوا رلـــــكو ملـــــتر  الرارلل ال الميل لمونف   
ــ ا  ىلت مبحظاتوم   ــين التنظيم  لجميا المونفين، واإلصـــــــــ ــ  والمختبر لتقديم   ناا  وليل للتح ـــــــــ اليوني ـــــــــ

ــرا وم    عمليل الت يير المؤ  ــا   واكــــ ــاا  اآلال  من المونفين    جل ــــ ــ  منذ مرحلل التفنير. وقد كــــ ــ ــــ نــــ
ــا  ًا  ــوعًا كــــ ــروع الم نيل. واانت  قا ل المنظمل موضــــ الحواا تلل، وجنم ت ت ليقاتوم وعممت علت  ر  الملــــ
ــو ليس  قج لار ــاد الةقــاايــل للت ييرا  التنظيميــل  للنقــال، حيــ  اغــم ال ــديــد من المونفين     وم    ـــــــــــــ

 ولنن  ي ًا لجوود ت يير الةقا ل اللاملل الجاايل. المقترحل،

ا مكتم  مين المظالم لمــــــــنادي  األمم المتحدة وبرامجوا تمةيله اإلقليم     راننو  ودا اا.  - 35 وونــــــــب
 ما  نلــــــــم كــــــــرال انــــــــتلــــــــاايل لبنا  القداا     اوبنواغن. ومكنت ىعادة التنظيم المكتم  من االقترام   ةر 

 ل وتقديم  دما    الل إلدااة النزاعا  للمونفين حيةما اانوا.المكاتم القلري  ىلت
 

: الحفاظ على الحوا ز وآلقاش المستتتاءلة الم  مة لتعزيز  قمنا األستتتاستتتقة وكصل   3ال كوزة   -جقم   
 ل دع السلوكقاش غو  الم  مة

 قو تد ب و نـرع واصـلت اليوني ـ  ت زيز األ ذ رالونـا ل والت ـويل غير الرنـميل راعتبااذا ونـيلل  - 36
لوم   62، اان ذنا   2021لحو النزاعا  اين األ راد.  اعتبااًا من كــــــــــــــباي/ براير   ونــــــــــــــيلًا تحت الللم تموب

ــ     مكتم  مين المظالم. و وال عا   ــقتوا 2020اليوني ــ ــا  ىعبميل  دااتوا ون ــ ــلا  جل ــ ــر الونــ ، ح ــ
ــلل      اليوني ـــ  و جزا    رس من منظومل  وحدة الونـــا ل وضـــمت الزمب  ال املين    المجاال   ا  المـ

ــايا الت  عالجتوا  بث مرا  مقاانل 2020األمم المتحدة. و   عا   ــا ل عدد الق ــــــ ــاعفت وحدة الونــــــ ، ضــــــ
ق ــــيل ونــــا ل لوا صــــلل رمونف  اليوني ــــ . وعال  مكتم  مين  18رال ــــنوا  الةبث ال ــــارقل، حي  حلت  

ــيل المك ــايا   رس رانــــــتخدا  الدالومانــــ وايل والتدايم علت حو النزاعا  وتقييم الخيااا . وتت ل  المظالم ق ــــ
غالبيل ذذ  الق ـــــــــايا رال بقا  التقييميل اين الملـــــــــر ين والمرؤونـــــــــين والم ـــــــــا و المرتبلل رالونيفل والحياة 
الونيتيل. و عد  وحدة الونــــا ل انــــتقمــــا  ىلنترونيًا لمرا بل جودة  دماتوا. و نور  االنــــتقمــــا ا  م دل  

ــبل ــا ل و ن المجيبين   100 نجاي ان ـــ ــين لل ايل عن  دما  الونـــ    الما ل، و  د   ن المونفين اانوا ااضـــ
  انوا علت انت داد لتوصيل فمب وم اآل رين رالونا ل ر   النظر عن مآل ق اياذم.
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ــبكيل  وال   - 37 ــيل كــــــــــ ــا ل، عقد مكتم  مين المظالم حلقا  داانــــــــــ ــتخدا   دما  الونــــــــــ ولت زيز انــــــــــ
ــااا 2020 عا  ــريل    مجمو المكاتم اإلقليميل    450ل   ةر من  رملــــــ ــًا    مجال الموااد البلــــــ ــمــــــ متخمــــــ

والقلريل. اما نظم حلقا  داانــــــيل كــــــبكيل عالميل ملــــــترال اين الوااال  عن الونــــــا ل رالل ا  اإلنــــــبانيل 
،  2021من مونف  اليوني ـــــــ . و   كـــــــباي/ براير   440واإلننليزيل وال ربيل والفرن ـــــــيل، ضـــــــمت   ةر من  

جز  من جوود اليوني   للتلجيا علت الونا ل، وق ت ت ودًا التزمت ايه رالنظر    ىمكانيل الونا ل     وا
  ي نزاع اين اليوني   ومونفيوا.

، 2021وتقو  وحـدة الونــــــــــــــا ـل حـاليـًا رـ عـداد دواة للت لم اإللنترون ، من المقرا ى بقوـا    عـا    - 38
ونيجي، تلمو دواا  تدايبيل وفيااا  ىلنترونيل للمونفين      ةر وبد   نل لل جديدة ر نوان .محاد ل ما ال

مكتبًا قلريًا. ونيلاا   ري  الونا ل ال الم     تلل الجل ا  لزيادة الوع  رالونا ل وتقديم الدعم  20من 
 لا راد    ىدااة النزاعا  المحتملل.

ا ل المنظمل وتقديم المزيد من  نـــاليم وذنا   داتان ذامتان     وا اإلعداد للم ـــاعدة علت اصـــد  ق  -   39
ــلوايا  المونفين المختلفل.  والذما ذ  .جس النب ي    ــبل ل ــــــــــ ــدي المنانــــــــــ (، وذ  ي Pulse Check. التمــــــــــ

ــنل،   ــينللم من جميا المونفين الرد عليوا، مرتين او نـــــــ انـــــــــتلبع عبر اإلنترنت يتمل  من  مانيل ايانا  نـــــــ
متار ل( حتت   تنداب البيانا  تلقا يًا    نــجب   دا  المكتم  لوحا  لرصــد الجوانم المختلفل لةقا ل المكتم. ونــ 

تتمكن  ر  ىدااة المكـــاتــم من مراج توـــا ىلت جــانــم مؤكـــــــــــــرا  ىدااة المكتـــم الموحــدة األ رس. ويتم تجريــم 
 . 2021منتم  عا   ومن المتوقا ىصداا       2021انتلبع .جس النب ي    الربا األول من عا  

ــلوايا  علت نلا   واألداة الة  - 40 ــل علت ال ـــ ــمو  مةلل ملمونـــ ــتلـــ انيل ذ   داة تفاعليل علت اإلنترنت نـــ
ىلت جانم ىكـــــااا  ىلت ال ـــــيانـــــل  -تبد  من المنانـــــم ىلت الملـــــكو  ايه ىلت المحظوا    -مجموعل متنوعل 

ــلوايا  المختلفل  مةب، التحدث ىلت الموااد البلـــــــــــ   ا  ــلل و مةلل علت الردود المحتملل علت ال ـــــــــ ريلط المـــــــــ
ــارا  والتحقيقا (. ومن المتوقا  ن ت ـــــــ و  األداة    فيادة  الونـــــــا لط ىاب  مكتم المراج ل الدا ليل للح ـــــ
ــلوايا  الملــــكو   يوا وغير الب قل، وتلــــجيا المونفين علت ىداا   ن ذنا  ال ديد من  الوع ،  اصــــل ال ــ

 اللر  لم الجتوا، تلمو علت نبيو المةال ال الحمر ىجرا  تحقي .

ق ـــــــــــــيل تبين لوا  ن  55،  مـــــــــــــلت نا بل المديرة التنفيذيل لللـــــــــــــؤون اإلداايل     2020و   عا   - 41
ق ــيل تت ل  رمونفين    الخدمل، تبين لوا  ن نــو  ال ــلو   18المونفين ااتنبوا نــو  نــلو  محتمو. و    

ت تدااير ىداايل من تـلل الق ــــــــــــــايا  ن ذـنا  حاجل ىل 7لم يةـبت و نغلـقت تـلل الق ــــــــــــــايا. وما  لل، ا       
ق ـيل تت ل  رمونفين    الخدمل، تبين  22ىجرا ا  من اإلدااة لم الجل  وجه القمـوا    ال ـلو . و     و

ــايا الــــــــــــــــــ   المتبقيل، انفمــــو المون  عن  15لوا  نه  ن بت نــــو  ال ــــلو   فرضــــت تدااير تمديبيل. و   الق ــ
ن اليوني ـــــ  تفرم الم ـــــا لل الناملل علت مونفيوا، اليوني ـــــ    نا  التحقي   و اإلجرا ا  التمديبيل. وبما  

 قد يتم اتخا  ىجرا ا  تمديبيل حتت ى ا اان المون  قد تر  الخدمل    المنظمل.   لت نبيو المةال،   يمت  
 دعوس تمديبيل و بت وجود نو  ال لو  رالن بل لةب ل مونفين نارقين.

مت اوا اليوني ــ  ر د صــدوا تقرير  رقل ال مو  وا حدس ىجرا ا  المتار ل المؤنــ ــيل الت  التز  - 42
ــتقلل، ننقلت ونيفل القانون اإلدااي من كــــــ بل الموااد البلــــــريل ىلت مكتم المديرة التنفيذيل. و ننلــــــئ   الم ــــ

، وي ـم  2020 ري  انـتلـااي لنا بل المديرة التنفيذيل لللـؤون اإلداايل ي نت راإلجرا ا  التمديبيل    عا   
  بيرين م تقلين.
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 العما م  وكاالش األمم المتحدة األخ ى ب يذ ثجا ة المنظمة -اال  د 
ــؤون البج ين وادااة الدعم ال مليات     األمم المتحدة،  - 43 ــيل األمم المتحدة للــــ ــترا  ما مفوضــــ راالكــــ

تلـــــــتر  اليوني ـــــــ      يادة الم ـــــــاا الفرع  للر  ال مو الفربيل الجديدة     رقل ال مو الم نيل رم ـــــــتقبو 
،  عـاد ذـذا الم ــــــــــــــاا الفرع  توجـيه عمـله 2020والـتار ـل للجـنل اإلدااـيل الراي ـل الم ــــــــــــــتوس. و   عـا    ال مـو

للترايز علت الفوا علت نتيجتين ذما: ملـــــــــــروع نـــــــــــيانـــــــــــل نمو جيل رلـــــــــــمن ترتيبا  ال مو المرنل لمنظومل  
مـل األمم المتحـدة، وذو جز   المتحـدة، ومجموعـل من التزامـا  القـيادة ال لـيا لتف ـيو ى ـاا القـيادة    منظو  األمم
. وـقد ـقدبو  ال مبن المنجزان  2017يتجز  من جوود اإلصــــــــــــــبي اإلدااي الت  حـددذـا األمين ال ـا     عـا    ال

. وتواصــــــــــــــو  رقـل ال مـو عملوـا علت المنجزا  األ رس لتلبيقوـا    جميا 2021ىلت اللجـنل      اا/مـاام 
جرد لجوود الةقا ل المؤنـــــــ ـــــــيل، وتوصـــــــيا  لت زيز التنوع    جزا  منظومل األمم المتحدة، رما     لل وضـــــــا

 واإلنما  واللمول، والتوجيوا  والمبادئ المت لقل رلريقل ال مو عن رن د و ريقل ال مو المختللل.

، اد   اليوني ـــــــــ     ىنلـــــــــا   ري  غير انـــــــــم  ملـــــــــتر  اين  2020و   الربا الةال  من عا   - 44
نلا  منظومل األمم المتحدة ال املين    مجال مكا حل ال نمـــــــــريل والتمييز. الوااال  ي ـــــــــم الزمب  علت 

، وذو يجتما رانتظا  لتبادل الم لوما  والداوم ووضـا انـتراتيجيا  40وفاد عدد  ع ـا  الفري  ىلت حوال  
ا  تتمحوا حول منجزا  ملــــــــترال مةو المواد الت ليميل وملفا  التدايم ومجموعا  المونفين  وي االذتمام

الملــــترال وجما البيانا . ووق ت اليوني ــــ  علت ايان مديري اللجنل الدا مل الملــــترال اين الوااال  رلــــمن 
ــبتمبر   ــان      يلول/نــ ، وعممت  مةلل 2020التمــــدي لل نمــــريل والتمييز ال نمــــري    قلاع ال مو اإلن ــ

 علت المماانا  الجيدة الم تجدة    المنظمل.

ــا ل ىلت  لل، ت  - 45 ــاذما    الل لفرقل ال مو التار ل لامين ال ا  والم نيل وباإلضــ ــ  م ــ قدبو  اليوني ــ
رق ـــــــايا المةليا  والمةليين ومزدوج  الميو الجن ـــــــ  وم ايري الوويل الجن ـــــــانيل و حراا الوويل الجن ـــــــيل  

ــ ت     وا و عا    ــين وعديم  الجنس، والت   ننلــ ــفا  الجن ــ ــا  الجاايل  2021وحامل  صــ ، و   المناقلــ
  تقودذا األمانل ال امل لامم المتحدة رلـــــمن  ريقل ال مو .ال اديل المقبللي    عالم مت ـــــرا من   اا الت 

 .19- حا جل او يد
  

آخ  المستتتتتتتتجداش ع  التجدم المح ف  ي انفوص استتتتتتتت ااقجقة الوو قستتتتتتتم لمن    - رابعا  
 االست  ال واال ت ا  الجنسوو  والتح ش الجنسي والتصدي ل م 

تراتيجيل اليوني ـــ  لمنا االنـــت بل واالنتوا  الجن ـــيين والتحرل الجن ـــ  والتمـــدي لوم ت ـــتند انـــ  - 46
ىلت التوصــيا  المقدمل    انــت رام الفري  الم ــتقو النــتجارل اليوني ــ     مجال الحمايل من االنــت بل  

مرًاط وا تمو توصــــيل راعتباا  عمب م ــــت  37( توصــــيل من 21واالنتوا  الجن ــــيين. يجري اآلن تنفيذ  غلبيل  
.  2021توصـــــــــــيا ط ومن المتوقا  ن يبد  تنفيذ توصـــــــــــيل واحدة    عا    6توصـــــــــــيا ط وتم ر تنفيذ   9تنفيذ  

، وذ : الةقا ل المؤنــ ــيل ال ــليملط و ليا  2019وتواصــو اليوني ــ  متار ل مجاال  الترايز    انــتراتيجيل 
اجينط واكــــــرا  اللــــــراا     مواجول التحدي. اإلاب ط التحقيقا  والجزا ا ط واالنــــــتجارل المتمحواة حول الن 

ــبحت  ول ايان تارا   ــ ،  صـــ ــلو  الجن ـــ ــو  ال ـــ ــدي ل ـــ ــتمر رالتمـــ ــااة اليوني ـــــ  ىلت التزاموا الم ـــ وب د ىكـــ
ــاعـدة اإلنمـا ـيل الـتار ـل لمنظمـل الت ـاون والتنمـيل  لامم ــاداة عن لجـنل الم ــــــــــــ المتحـدة يلتز  ـرالتوصـــــــــــــــيل المــــــــــــ
ــيين والتحرل الجن ــــــ     مجال الت اون  الميدان االقتمــــــادي رلــــــمن ىنوا       االنــــــت بل واالنتوا  الجن ــــ
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، كــــــــااات اليوني ــــــــ     التقييم األول للــــــــبكل تقييم  دا  2020اإلنما   والم ــــــــاعدة اإلن ــــــــانيل. و   عا   
 المنظما  المت ددة األ را  الذي يتناول الحمايل من االنت بل واالنتوا  الجن يين والتحرل الجن  .

ج اليوني ــ  لمبادااتوا المت لقل رالحمايل من االنــت بل واالنتوا  الجن ــيين من  بل  لج  وتخل - 47
عمـو ىداايـل نــــــــــــــنويـل، تتمحوا حول الم ـايير الحـاليـل للجنـل الـدا مـل الملــــــــــــــتراـل اين الواـاال ، وتتـارا تلـل 

ــل للحمايل من المباداا  وتقدبو  ىلت األمين ال ا  تقااير عنوا. والمكاتم القلريل الت  تتلقت  م ــمـــــــ وااًل مخمـــــــ
ا المكاتم األ رس علت  د، وتلــــجم االنــــت بل واالنتوا  الجن ــــيين ملزمل  راإلاب  رانــــتخدا  ى اا اصــــد محدم

مكتبًا قلريًا عن ىحراف   91 لل. وت ــا المكاتم  لج ال مو  و  لج ىدااة المكاتم  ا  المــلل. وقد  الغ 
ــت بل واالن  ــيين    عا  ر   التقد     الحمايل من االنــــ مكتبًا   47، ر د  ن اان عددذا 2020توا  الجن ــــ

 .2019   عا  

واالدعا ا  الم ــــــــتمرة راالنــــــــت بل الجن ــــــــ  تذارة رمن المخا ر الج ــــــــيمل المت لقل راالنــــــــت بل  - 48
الواادة واالنتوا  الجن ــيين ال تزال قا مل.  قد  كــاا  االنــت راضــا  الدا ليل والملــترال اين الوااال ، اتلل  

من ر ةا  الدعم الميدان  التار ل للجنل الدا مل الملترال اين الوااال  الت  تدعموا اليوني  ، ىلت  ن ال مو  
ــين  ــللل القا مل اين الجن ـ ــاواة    ال ـ ــتراتيجيل.  موجه عد  الم ـ اللويو األجو مللوم    مجمو ااا ز االنـ

ن ال ن     او مكان ت م و ايه اليوني ـــــــــــــ . وذنا  حاجل ىلت ىدااة    ــــــــــــو  والت  تؤ ر علت األ فال تمكب
لمخا ر ال ــــــــبمل علت نلا  مجموعل متنوعل من  نلــــــــلل المنظمل وما مونفيوا وكــــــــراا وا. وتتللم  قل 
المونفين    اإلاب  اذل جوود ت ريتيل متواصــــــــلل ونــــــــبو تمــــــــدب مو وقل للحوادث. وت تمد ذذ  الردود علت 

األحـيان علت التحقيقـا  الجـااـيل. وقـد تنون قنوا  اإلاب ، ال نــــــــــــــيمـا       التقـااير الت  تقـدم ، و   اةير من
المجتم ا  المحليل، غير م رو ل  و يت ذا الوصـــــــــــــول ىليوا  و قد تنون غير  منل، وقد يكون لدس منظما   
ج المجتما المدن  المحليل قداا  محدودة    مجال التحقي . ويلز  فيادة االنــتةماا    م ــاعدة ال ــحايا لرب 

ــ      تبادل الم لوما   ــامو. و تامًا، و   وااال  الم ونل ارمتوا، ذنا  نقاي ضـ ــبو الدعم اللـ الناجين ر ـ
ــي . و   ما يل  ر   النقاي الباافة    ما قامت ره  ــدي ت ي  التن ــــــ ــبو التمــــــ عن المخا ر والحوادث ونــــــ

 المنظمل مؤ رًا لم الجل تلل التحديا .
 

عدم التستتتتتامط المطل  وامننى م  خ ال المستتتتتاءلة والوقاتة  بث ثجا ة مؤستتتتتستتتتتقة قوام ا   -ألم   
 والمساواة بو  الجنسو 

تتج ـــــــــد األذميل المحوايل لةقا ل المنظمل    م الجل نـــــــــو  ال ـــــــــلو  الجن ـــــــــ     الرايزة األولت  - 49
ف   2019/25النــــتراتيجيل اليوني ــــ . وقد كــــجا المجلس التنفيذي    قراا    اليوني ــــ  علت .ضــــمان  ن ت زبو

إلجرا ا  المتخذة انـــــــــتجارل لتقرير  رقل ال مو الم ـــــــــتقلل اإلجرا ا  المتخذة وتنمبلوا اجز  من انـــــــــتجااتوا ا
النــت رام الفري  الم ــتقوي. وتملــيًا ما ذذا الللم، تن ــم  مباداا  الةقا ل المؤنــ ــيل األونــا نلاقًا المبينل 

 موصو ل  دنا ، لتنون متناملل ومت اضدة. عب ، وتلل المباداا  الت  تراز علت نو  ال لو  الجن  ، ال

ــامم الملل  عد  تجاذو  ي ادعا :  جمي وا ي ـــتدع   - 50 وي ن  نو  اليوني ـــ  المتمةو    عد  الت ـ
ــلو  الجن ـــ  غير مقبول  يًا اان نوعه. وجميا الحاال  المؤادة  .   ـــو  ال ـ داانـــل وتقييم الرد المللوم اتمنف

  وبالن ـــبل قااليل الجان  للتونيب    القلاع. وعد  وجود حاال  ذو ت ـــتدع  عواقم و يمل،    اليوني ـــ 
ذـد  جوود الوـقاـيل الت  تـبذلوـا اليوني ــــــــــــــ ، ما مراعـاة  ن الحـاال  الت  لم يبلبغ عنوـا يكون من المــــــــــــــ م  
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م الجتوا   ةر من الحاال  المبلغ عنوا. و ف  عدد الحاال  ىلت المــــــــــــــفر، وليس عد  وجود تقااير  قج،  
 األجو يقااله حو دا م انفس القدا. ذد   ويو

ــا لل عن الحمايل يحدد  - 51 ــا ى اا للم ــ ــا لل األ راد والمكاتم، تقو  اليوني ــــ  حاليًا اوضــ ولت زيز م ــ
يتوقا من المكاتم والمونفين من الناحيل الجوذريل لتوي ل اي ل تو ر الحمايل. ونــي ــاعد اإل اا علت ىدااة   ما

. اما نينللم من اؤنا  المكاتم تزويد المديرة التنفيذيل رلوادا  ننويل تفيد    و لادا     مجال الحمايل
رمن جميا الحاال  الم رو ل قد  نالغ عنوا وتمت م الجتوا راللــكو المنانــم، علت غراا اللــوادة الت  تقدموا  

 المديرة التنفيذيل ىلت المجلس التنفيذي.

ني ـــ   ذميل حيويل لمنا نـــو  ال ـــلو  الجن ـــ .  ويكت ـــ  الفحا والتدايم المـــاا  لمونف  اليو  - 52
، واصـلت اليوني ـ  ت زيز ىجرا ا   حا مونفيوا من  بل ىد ال تح ـينا  علت  نـ لل  2020 ف  عا   

اإل مـــــــــــاي الذات  والتحق  من المراجا والتحري عن نـــــــــــواا  المركـــــــــــحين للونا   من  بل مراز األمم  
ــريل، ر  ــتخدا  قاعدة ايانا   المتحدة ال الم  لخدما  الموااد البلــــ ،  Clear Checkما     لل من  بل انــــ

وذ   داة تمنا تونيب واعادة تونيب األ راد الذين انتوت عملوم    منظومل األمم المتحدة ر ــــــبم ااتنااوم  
نو  نلو  جن    و  ملوا   نا  التحقي  الذي لم يت اونوا م ه. ويخ ا انتخدا  ذذا الفحا والتحق  من  

يينا  المونفين للرصـــــــد اللـــــــامو للتم د من امتةال ونيفل اصـــــــد وتقييم التونيب    كـــــــ بل  المراجا    ت 
 الموااد البلريل راليوني  .

   الما ل من مونف  اليوني ــ  التدايم اإللزام  رلــمن  96،   مو 2021كــباي/ براير  19وحتت   - 53
 إللزام  رلمن منا التحرل الجن  .   الما ل التدايم ا 95منا االنت بل واالنتوا  الجن يين، و  مو 

ويجري تح ـــــــــين نلا  ذذا التدايم وعمقه.  قد قامت اليوني ـــــــــ  اترجمل المل  الت ليم  المت ل   - 54
ــربيل. والتا الدواتين اللتين تتناوالن   ــيين ىلت الل ا  البواميل والترايل والمــــ ــت بل واالنتوا  الجن ــــ رمنا االنــــ

اآلن دون اتمــال راإلنترنت وذما متاحتان للجمووا رموجم ا مــل  نــو  ال ــلو  الجن ــ  ي ــوو ح ــواذما  
ــيل   ــا  م ر ل جيدة رالمفاييم واإلجرا ا  الر ي ـــ ــتقمـــ ــملوم االنـــ ــاع اإلاداع . و نور المونفون الذين كـــ للملـــ

، نــــــــــــــتو ر اليوني ــــــــــــــ  دواة  2021لننوم  عربوا عن اذتمـاموم ـرالت لم    دواا  تن ـقد وجوـًا لوجـه. و   عـا  
اللجنل الدا مل الملــــــــــــترال اين الوااال  مكيبفل لتنانــــــــــــم احتياجا  لمونف  اليوني ــــــــــــ  وللت لم   تدايبيل من

ا لموضوع او يد  .19-الودي/اال تراض     حجرة داانيل يخمم

ويجم  ن تت امو اليوني ــــ  ما المخا ر النبيرة لبنــــت بل واالنتوا  الجن ــــيين    كــــرا اتوا ما  - 55
،  صدا  اليوني   ىجراً  كامًب إلدااة ذذ  المخا ر، ما مجموعل  دوا   2020ر  المنفذين.  ف  كباي/ براي 

ممـــــــاحبل لم ـــــــاعدة اللـــــــراا  علت التمـــــــدي لوما. ويتللم ذذا اإلجرا  من المكاتم التحري عن منظما   
المجتما المدن  الت  تت اون ما اليوني  ، علت النحو المنموص عليه    اروتواول األمم المتحدة. ويجم  

قييم جميا كــــــــراا  اليوني ــــــــ  من المجتما المدن  رح ــــــــم قداتوم علت التمــــــــدي لبنــــــــت بل واالنتوا   ت 
الجن ــيين. ويتللم الت اون ما  ي  ر  ين تبر  نه يلــكو  لرًا كــديدًا الحمــول علت تبرير وموا قل م ــبقل 

ًا لتجنم كـــــــور  12من ا يس المكتم، وينحدث  نلـــــــلل ال ـــــــمان. اما يتللم تنفيذ  لل عمو    غ ـــــــون 
، تم  حا حوال   2021ت لي  اللـرا ل، ىال ى ا ت ليقوا من كـمنه  ن يودد  اواي النام. وبحلول كـباي/ براير 
ط ومن المقرا  حا  4  000نمـــــ  عدد اللـــــراا  من المجتما المدن  النلـــــلين    المنظمل البالغ عددذم  

 .2021البقيبل قبو نوايل الربا الةال  من عا  
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ــيين. وقد نقحت و    وضــــــاع األ - 56 ــانيل، تزداد حدة مخا ر االنــــــت بل واالنتوا  الجن ــــ فما  اإلن ــــ
اليوني ــ  مؤ رًا التزاماتوا األنــانــيل تجا  األ فال    ال مو اإلن ــان ، رما     لل الم ايير الت  تراز علت 

 ــد من  ن حمــايــل  النــاجين. ولزيــادة تف يــو ذــذ  االلتزامــا ، تقو  اليوني ــــــــــــــ  اتنقيم ىجرا اتوــا لللواائ للتــم
المونفين والموااد وال مليـا  ذ  جز  من جميا جوود التمــــــــــــــدي لللواائ. وبـاإلضــــــــــــــا ـل ىلت  لـل، و  نـا   
ــكو   ــرون رلــ ــكو منوج  لا راد الذين ينلــ ــتنقد  توجيوا  رلــ ــر    حاال  اللواائ، نــ اإللحا  رالخدمل والنلــ

 انت جال  لتذايرذم اواجبا  الحمايل الملقاة علت عاتقوم.

ــملل التختيب من المخا ر،   - 57 وعند التمـــــميم والتنفيذ، تتناول ارام  اليوني ـــــ     او القلاعا  م ـــ
ــبيو المةال، جر  عمليا  تدقي    ــيين.   لت نـ ــت بل واالنتوا  الجن ـ وذو  مر رالغ األذميل للحمايل من االنـ

موق ــًا       58ن     تـدااير ال ــــــــــــــبمـل    ان بدي  ونيجيريـا واـذلـل    المــــــــــــــومـال، حيــ  فاد عـددذـا م
 .2020موقا    عا   700ىلت  2019 عا 

، اد   اليوني ـ  ال مو ر ـيانـل جديدة رلـمن اإلدااة المرازيل للمخا ر و لبت من 2020و   عا   - 58
المكاتم تقييم  لرين مختلفين: االنــــــــــت بل واالنتوا  الجن ــــــــــيانط وانتوا ا  قواعد حمايل اللفو، رحةًا عن 

 الت  تواجه المكاتم وتلل الت  ال يمكن م الجتوا رلكو منانم محليًا دون م اعدة. صواة كاملل للمخا ر
 

 آلقاش إب غ آمنة وموثوق ب ا -باء   
ــيا  ليا  اإلاب  المجتم يل، ما ىيب  االذتما  لتلل اآلليا  المتاحل  - 59 ــتةمر  اليوني ــــ     تونــ انــ

ــت بل واالنتوا  ــاذم دم  منا االنــــ ــدي المنظمل ال الميل     نا  الجا حل. ونــــ ــيين منذ ادايل جوود تمــــ الجن ــــ
مليون  فو    44. و صـــــــبم لدس   ةر من  2020   التونـــــــا ال ـــــــريا لوذا ال مو    عا   19-لجا حل او يد

ــيين،  ي ازيادة قداذا   رة لإلاب  عن االنـــت بل واالنتوا  الجن ـ ــم    الما ل  400وبالغ اآلن قنوا   منل ومي ـ
 .2019عن عا  

اةيرا مـا تـندم   ليـا  اإلاب  المجتم يـل عن االنــــــــــــــت بل واالنتوـا  الجن ــــــــــــــيين ما حلول   بر و  - 60
مـل. وـبالـتال  يمكن للمجتم ـا    ــمن الخـدمـا  المقـدم للم ــــــــــــــتفـيدين ألجـو تلق  الم لومـا  وتقـديم الت ليقـا  رلــــــــــــ

ــقل. ــا ا   منل لإلاب  والخدما  رلريقل من ــــــــ ــول علت   ــــــــ وقد دعمت   اال بع علت الم لوما  والحمــــــــ
ــًا، تــديرذــا مجموعــل متنوعــل من   90اليوني ــــــــــــــ   حــد ذــذ  الحلول    ان بدي ، حيــ  يتولت   موق ــًا مختلف

و جميا اللــــواغو علت الفوا وتبيمن     داةف للمتار ل  النيانا ، تن ــــي  الدعم من  بل ىجرا  ملــــتر . وت ــــجم
  المت لقل رال ن  الجن ـــــــــــان ، والتحرل اآلنيل وضـــــــــــ توا اليوني ـــــــــــ ، ويمكن أل راد المجتما تلق  اإلحاال

 الجن  ، والحمايل من االنت بل واالنتوا  الجن يين، و دما  المحل الجن يل واإلنجاايل.

واتخذ  الجوود المبذولل لتونـــــيا نلا  اإلاب  المجتم    كـــــكااًل مختلفل    الدان   رس، حي    - 61
. وت ــــتخد  علــــرة مكاتم قلريل اآلن منمــــا  اقميل  19-او يدنور  ر   االاتنااا  ادا ا من جا حل  

ــودان، انةت   ــيين. و   جنوم ال ـــ ــت بل واالنتوا  الجن ـــ للتوبيل المجتم يل    ما يت ل  رالحمايل من االنـــ
ــا و اإلاب    ر   الت ْنغيما  اإل ابيل    جميا  نحا  الببد. و   الدان   رس، دعمت اليوني ــــــــــــــ  ونــــــــــــ

ــا من الم ـــــــــــــــ الم لومــــا    بل  لوي  ونـــاميبيـــا(،  و ملفـــا   وميـــانمـــاا  وموفامبي   الحـــاليـــل  فامبيـــا  عـــدة 
ونيجيريا(  و الملـــاواا  المجتم يل المخمـــمـــل  ال ـــودان(. و نلـــم نـــتل علـــر مكتبًا قلريًا       المـــومال

منلقل غرم وونـــــج   ريقيا قنوا  ىاب  مجتم يل عن االنـــــت بل واالنتوا  الجن ـــــيين. ونـــــي ـــــاعد اتيم   
ومجموعل  دوا  جديدة عن الم ـا لل  ما  ال ـكان المت ـراين علت ىكـرا  المجتم ا     ىنلـا  مةو  جديد  
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ذذ  القنوا . ودعم المكتبان اإلقليميان لللر  األونج وكمال   ريقيا وكر    ريقيا والجنوم األ ريق   ي ًا  
 اادا  الت ليقا     منا قوم. انتحداث مجموعا   دوا  لت زيز ملااال المجتما     ليا  تقديم اللكاوس و 

اينمـا نـلت تـقااير االنــــــــــــــت بل  2019وتراجا عـدد التـقااير المت لـقل ـرالتحرل الجن ــــــــــــــ  مـنذ عـا   - 62
واالنتوا  الجن ـــيين  ااتل. و   حين يبدو  ن االتجا  ال ـــا د وانـــتلبع دا ل  لااا  ي ك ـــان الةقل المتزايدة 

حاجزًا  ما  اإلاب . وت تقد اليوني ـــــــــ   نه ال يزال ذنا  نقا  19-   اإلاب ،  قد  ضـــــــــا ت جا حل او يد
 اإلاب .   

حالل جديدة،  308، تلقت مكتم المراج ل الدا ليل للح ـــــــارا  والتحقيقا  ونـــــــجو  2020و   عا   - 63
لت    144منوا   حالل تت ل  ر ــــــــــو  نــــــــــلو  مزعو  من جانم مونف  اليوني ــــــــــ . وباإلضــــــــــا ل ىلت  لل، احبو
حالل تت ل  ر ـــــــــو  نـــــــــلو  من قبو مونف    128، من ضـــــــــمنوا 2020ىلت عا     2019عا  حالل من   211

، اانت الف ل األ بر ذ    ل االنــــــــت بل واالنتوا   308اليوني ــــــــ . ومن اين الحاال  الجديدة البالغ عددذا  
يلـمو عد      الما ل(. واانت  ان    بر   ل ذ    ل ال ـلو  غير المنانـم للمونفين، رما   19   ( 1  الجن ـيين

،  2020اتبـاع القوانين المحليـل وعـد  اتبـاع م ـايير ال ــــــــــــــلو  الم تمـدة    الخـدمـل المـدنيـل الـدوليـل. و   عـا   
   الما ل من جميا الحاال  الت  تلقاذا مكتم المراج ل الدا ليل   5كــــــكلت حاال  التحرل الجن ــــــ  ن ــــــبل 

ــارا  والتحقيقا ،  ي     الما ل من جميا حاال  التحرل      10حالل، مقااو  308من ىجمال   15للح ــــــــ
 .2019حالل    عا   364من  36مكتم المراج ل الدا ليل للح ارا  والتحقيقا ،  ي 

ــيين الت  تخا  - 64 وتبلغ اليوني ــــ  علنًا، و   حينه تقريبًا، عن ادعا ا  االنــــت بل واالنتوا  الجن ــ
تل   ي تقــااير تت ل  رمونفيوــا عبوة علت ، لم ت 2020مونفيوــا وكــــــــــــــراــا وــا    تنفيــذ ارامجوــا. و   عــا   

جانيًا، اانوا من مونف  اللـــــــــراا  المنفبوذين. واانت األاقا  اإلجماليل    42ضـــــــــحيل و  51ادعاً ، تخا  40
من مونف  اللراا (، وفيادة ابيرة عن   40مونفين و  10 ادعا ا  تخا    2019قاالل للمقاانل تقريبًا ر ا   

 بع علت م لوما  ىضـــــاايل عن المزاعم الت   نال ت اوا اليوني ـــــ  منذ . ويمكن اال2018و  2017عام  
   الموقا اإللنترون  لمن ــــــــــ  األمم المتحدة الخاص الم ن  اتح ــــــــــين تمــــــــــدي األمم المتحدة  2017عا  

 لبنت بل واالنتوا  الجن يين.
 

 احققجاش وجزاءاش س يعة وذاش مصدا قة -جقم   
المراج ل الدا ليل للح ــــــارا  والتحقيقا  قداته علت التحقي ، رلر  منوا ىنلــــــا   ري  عزف مكتم   - 65

ــوو القرا ة ل مليل  ــدا دليًب نــــ ــا و الجديدة وتقييموا. و صــــ ــيا نلا  الترايز علت تلق  الم ــــ مخمــــــا لتونــــ
ــوو  ــاعدة علت انا  الةقل    ال مليل وج لوا   ةر نـ لل. ويخ ـــا  التحقي  لفا دة مونف  اليوني ـــ ، و لل للم ـ

ميةا  ودليو التحقي  الم تمدين    مكتم المراج ل الدا ليل للح ــــــــــــــارا  والتحقيقا  حاليًا للتنقيم، وال رم 
ــمان ىجرا    ــيلبقوا ل ــــــ ــراا  والم ايير الت  نــــــ ــيم دوا     التحقيقا  المت لقل راللــــــ من الت ييرا  ذو توضــــــ

 تحقيقا  محواذا األ فال وال حايا.

 __________ 

ــارا  والتحقيقا  علت  (1   ــنفوا مكتم المراج ل الدا ليل للح ــــ ــجو  الحاال  الت  صــــ ــيين لم تن ــــ ــت بل وانتوا  جن ــــ  نوا تنلوي علت انــــ
 داة التتبا علت نلــا  منظومــل األمم المتحــدة عنــدمــا  نحيلــت ىلت ايــان   ر من ايــانــا  األمم المتحــدة،  و اــانــت  ــااجــل عن     

ا رلريقل   رس  نوا ال ت تو   م ايير التقااير ال لنيل.  ا تماص اليوني  ،  و تقرم
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للــــراا  المنفبوذين من المجتما المدن ، الذين يتحملون الم ــــؤوليل الر ي ــــيل عن ودعمت اليوني ــــ  ا - 66
التحقي     الق ـايا الت  تخا مونفيوم،    تونـيا قداتوم علت التحقي .   لت نـبيو المةال،    ميانماا،  

يقيا والمكتم محققًا احتيا يًا. وقاد المكتم اإلقليم  لللــــر  األونــــج وكــــمال   ر  16 لمفت اليوني ــــ  اتدايم  
ــب ل الدان. و   جمووايل النون و  ــراا     نــــــ ــيًا علت التحقي  لفا دة اللــــــ ــي ــــــ القنلري    األادن تدايبًا تمنــــــ
الديمقرا يل، قامت اليوني ـــ  ومكتم األمم المتحدة لخدما  الرقارل الدا ليل اتدايم مجموعل من األكـــخاص  

ىضـــــاايل للتحقيقا  لللـــــراا  المنفبوذين حاجل م تر  اوا لدعم األ فال   نا  عمليا  التحقي . وي د انا  قداة  
 .2021علت الم يد ال الم  ونتنون محج اذتما  م تمرًا    جوود اليوني      عا  

المت لقل اوقوع انـــت بل واعتدا  جن ـــيين والت  تخا مونفين من  40ومن اين االدعا ا  الــــــــــــــــــ  - 67
ــباي/ براير   12ادعا      20،  نغلو  2020  اللـــــــراا  المنفبوذين وتم اإلاب  عنوا    عا  . و غلقت 2021كـــــ

ق ــــــايا ألنه تبين  ن الجناة المزعومين قد ااتنبوا االنــــــت بل واالنتوا  الجن ــــــيين و نقيلوا من  10اليوني ــــــ  
حاال  تبين  يوا  ن االدعا ا  لم تنن مدعومل رمدلل،  و  ن الق ـــيل  غلقت ر د  7النيان القا م رالت يينط و  

حــاال  انفمـــــــــــــــو  يوــا الجــان  المزعو  عن النيــان القــا م رــالت يين قبــو انتوــا  التحقي ،   3لتقييم األول ط و  ا
 اعتنبر  ن الق يل ال تت ل  رمونفين من اليوني    و كراا وا المنفبوذين.  و

ا     الما ل من ق ــــــــاي  89،  غل  مكتم المراج ل الدا ليل للح ــــــــارا  والتحقيقا  2020و   عا   - 68
 االنت بل واالنتوا  الجن يين    غ ون ت  ل  كور.

ــ ، 2020و   عا   - 69 ــريل راليوني ـ ــ بل الموااد البلـ ــؤون اإلداايل وكـ ، تلقت نا م المديرة التنفيذيل لللـ
ق ــــيل تحرل جن ــــ  وق ــــيتين من ق ــــايا االنــــت بل واالنتوا  الجن ــــيين   13، 2020  اا/ماام  1قبو  

 ا ا  تمديبيل محتملل  يوا.قندمت للنظر    اتخا  ىجر 
 

 استجابة جودة محورها الناجوذ  -داال   
ــيين   - 70 كــــــــج ت اليوني ــــــــ  علت تنفيذ الم ايير الخاصــــــــل رالناجين من االنــــــــت بل واالنتوا  الجن ــــــ

للحمــــــــول علت  دما  جيدة و   الوقت المنانــــــــم ونــــــــريل تتماكــــــــت ما احتياجاتوم وا باتوم، علت النحو  
الما ل     70،  ال ت ن بل فا دة قداذا  2018روتواوال  األمم المتحدة. ومنذ عا   المنموص عليه     حد ا 

ــان       من المكاتم القلريل عن تلبي  الم ايير. وتقد  ارام  اليوني ــــ  رلــــمن حمايل اللفو وال ن  الجن ــ
ــبل  ــمو ن ــــ ــانيل، تلــــ ــاع األفما  اإلن ــــ ــلل. و    وضــــ من    الما ل   98حاال  اللواائ الخدما   ا  المــــ

ــان  من  جو األ فال   ــان     حاال  اللواائ،  2021ندا ا  اليوني ـــــــــ  لل مو اإلن ـــــــ ذد ًا لل ن  الجن ـــــــ
ــلو ل ا   ــيًا ما التزاما  اليوني ـــــ     مؤتمر  ونـــ ــان       2019تماكـــ ــ  والجن ـــ ــمن ىنوا  ال ن  الجن ـــ رلـــ

 األفما  اإلن انيل.

ــان     حاال  اللواائ التختيب  وتلـــــــمو ارام  اليوني ـــــــ  المت لقل رحمايل اللفو وال ن  - 71   الجن ـــــ
، انــــــــــــــتـفاد من ذذا النو  الةب   المحـاوا  2020حدة المخـا ر والوقايل منوـا والتمــــــــــــــدي لوـا. و   عا   من

مبيين  فو ومقدبو  اعايل قدبومت لوم  دما    3,6الدًا. ويقاا ن ذذا رم ةر من  83مليون كـــــــــــخا      17,7
مليون  فو وامر ة قدبومت لوم  دما  الوقايل من ال ن    1,3جتماع ، و اال  - المــحل ال قليل والدعم النف ــ 

. وت زس ذذ  الزيادة النبيرة جز يًا ىلت فيادة ال ن  الجن ـــــان  الناجم 2018الجن ـــــان  والتمـــــدي له    عا   
ينت     وـتدااير االحتوا  المرتبلـل اوـا. و   البـلدان الت  تلب  ـتدااير ىغب  ومـا 19-عن جـا حـل جـا حـل او ـيد

ــرااؤذا ىلت تقديم  دما    ــا ا  اآلمنل، تحولت اليوني ـــ  وكـ ــيل والف ـ عنوا من قيود علت الخدما  اللـــخمـ
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عبر اإلنترنـت  و عبر الوـات  الـذا  لإلاب  وادااة الق ــــــــــــــايـا، رمـا     لـل    األادن وال را  ولبنـان. وتم 
مخـا ر واإلحـاال  اآلمنـل من مونف  اليوني ــــــــــــــ  وكــــــــــــــراـا وـا علت تختيب ال  210  000تـدايـم   ةر من  
 .19-الدًا اعتمد   للًا للتمدي لجا حل او يد 83للخدما     

وتلقت حوال  نمـــــــــ  عدد ال ـــــــــحايا    حاال  االنـــــــــت بل واالنتوا  الجن ـــــــــ  المبلغ عنوا     - 72
دة م ـاعدة ال ـحايا، ىما من اليوني ـ   و من  حد اللـراا . ولم يلتمس ال ـحايا الباقون الم ـاع 2020 عا 

ــحايا    حاال    رس   ــاعدة ال ـ ــ  م ـ ر  اليوني ـ ــم ــول ىليوم. اما ي ـ  و لم يتم الت ر  عليوم  و ت ذا الوصـ
ــاعدة اللبيل والدعم      ــتمو الدعم علت الم ــ ــراا وا. وغالًبا ما اكــ تت ل  ركيانا  األمم المتحدة األ رس  و كــ

  رس من الدعم المادي.مجال المحل ال قليل والمؤافاة النف يل واالجتمابيل و نواعًا  

ــاعدة القانونيل، عملت اليوني ـــــــــ  ما مكتم المدا ا عن حقو    - 73 ونظرًا لقلل ما ذو متوا ر من الم ـــــــ
ال ـــــحايا ومفوضـــــيل األمم المتحدة لحقو  اإلن ـــــان لتح ـــــين الم ـــــاعدة القانونيل المتاحل لل ـــــحايا. و عد  

ــمن الت ا ــادا  رلــــــــــ مو ما النظم القانونيل المحليل. واجز  من نو   مكاتم قلريل ر ينوا، مةو ميانماا، ىاكــــــــــ
ملـتر  اين الوااال  ولدعم ال ـحايا الذين يبلب ون رلـكو    ـو،  عد  اليوني ـ  م لوما  من  جو جوا   
تن ـــي  اللـــبكا  الم نيل رمنا االنـــت بل واالنتوا  الجن ـــيين رلـــمن حقو  ال ـــحايا رموجم القانون المحل   

لتلـجيا علت األ ذ انو  يراز علت ال ـحايا    جمووايل النون و الديمقرا يل،  ودا و ىجرا ا  المحكمل. ول
ــا مبادئ توجيويل   ــكو و ي  ما مكتم  دما  الرقارل الدا ليل    األمم المتحدة لوضـــــ عملت اليوني ـــــــ  رلـــــ

نلــم  رلــمن دعم ال ــحايا   نا  التحقيقا ، ما تدايم اللــراا  لمرا قل ال ــحايا  وال ال مليل. و   فامبيا،  
اليوني   وكرااؤذا الملتراون اين الوااال  صندوقًا ص يرًا لمنظما  المجتما المدن  من  جو ند الة را   
 وتونيا نبو الحمول علت الم اعدة القانونيل والخدما  األ رس ل حايا االنت بل واالنتوا  الجن يين.

ت رضـــوا ل ـــو  ال ـــلو  الجن ـــ  للحمـــول علت وتواصـــو اليوني ـــ  ىتاحل الفرصـــل للمونفين الذين  - 74
االجتماع  واللب  والمت ل  رالموااد البلـــــــــريل. وتتاي الخدما  القانونيل و دما  ت ـــــــــويل  -  الدعم النف ـــــــــ 

 المنافعا  عن  ري  مكتم تقديم الم اعدة القانونيل للمونفين ومكتم  مين المظالم.
 

  ت ا  الجنسوو  والتح ش الجنسيإش ا  ال  كاء  ي مكا حة االست  ال واال  -هاء  
تواصـــو اليوني ـــ  ال مو دا و منظومل األمم المتحدة و   منتديا  اللجنل الدا مل الملـــترال اين   - 75

الوااال  لتح ــــــين التن ــــــي  والتمــــــدي للتحديا  وتبادل الداوم الم ــــــتخلمــــــل. وتلــــــتر  اليوني ــــــ  ما  
من اللجنل الدا مل الملـــــــترال اين الوااال  ي نت    مفوضـــــــيل األمم المتحدة للـــــــؤون البج ين     يادة  ري 

ــا   ري  دعم ميدان    ــيين. اما قدمت اليوني ـــ  مونفين لدعم ىنلـ رالحمايل من االنـــت بل واالنتوا  الجن ـ
من ـــــــقًا    50تارا للجنل الدا مل لمنا االنـــــــت بل واالنتوا  الجن ـــــــيين. وتدعم اليوني ـــــــ  عن رن د   ةر من  

لمنا االنــــت بل واالنتوا  الجن ــــيين. ودعمت اللجنل الدا مل    وضــــا مذارة تقنيل  ملــــتراًا اين الوااال   
ــدي   ــيين منذ ادايل جوود التمــ عالميل وقا مل مرج يل رلــــمن ىدماب الحمايل من االنــــت بل واالنتوا  الجن ــ

 ا القلريل.، مما  دس ىلت فيادة  لبا  الدعم من من ق  األمم المتحدة المقيمين و  رقت و19-لجا حل او يد

وتدعم اليوني ــــــــ  التونيب  و تر م اللــــــــبكا   و  ر  ال مو الم نيل رمنا االنــــــــت بل واالنتوا    - 76
ــي  اين ايانا  األمم المتحدة ومنظما  المجتما المدن     عدة الدان، من اينوا   ــيين من  جو التن ــــــ الجن ــــــ

ــا، وال ــــــــــــــو  ــدا، والجمووايـــل ال ربيـــل ال ــــــــــــــوايـــل، وفامبيـ ــا، و وغنـ ــا، واليمن،  ى يوبيـ دان، والفلبين، ولبنـــان، وليبيـ
  ل لين. ودولل
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وب د ىصـــــداا ىجرا  اليوني ـــــ  لتقييم مخا ر االنـــــت بل واالنتوا  الجن ـــــيين المرتبلل رلـــــرا ا    - 77
المجتما المدن ، عملت اليوني   ما ايانا  األمم المتحدة األ رس لتحويو التقييم ىلت مجموعل من الم ايير 

لوااال . ونتيجل لذلل، نـــــيجري تبادل تقييما  منظما  المجتما المدن  الت  تقيم كـــــرا ا   الملـــــترال اين ا
 ما ايانا  مت ددة اين ايانا  األمم المتحدة  ا  الملل.

واعتمـادًا علت ال مـو الت ـاون  ما ايـانـا  األمم المتحـدة األ رس رلـــــــــــــــمن اروتواول األمم المتحـدة  - 78
نـــــت بل واالنتوا  الجن ـــــيين، تقود اليوني ـــــ  عمليل وضـــــا مذارة تقنيل رلـــــمن تقديم الم ـــــاعدة ل ـــــحايا اال

 تلبيقه. لتوجيه

، ت اونت اليوني ــــــــ  ما اللجنل الدا مل الملــــــــترال اين الوااال  من  جو ىنلــــــــا  2020و   عا   - 79
ــا  لوحل مت  ــيين، وانلــــ ار ل وا ب  موقا كــــــبك  جديد للجنل الدا مل رلــــــمن منا االنــــــت بل واالنتوا  الجن ــــ

 عالميل لتتبا التقد  المحرف.

وتلـــتر  اليوني ـــ  ىلت جانم ارنام  األغذيل ال الم     ا انـــل  ري  عامو  رع  م ن  اتح ـــين   - 80
اإلاب  عن التحرل الجن ــــــــ ، اجز  من  رقل عمو مجلس الرؤنــــــــا  التنفيذيين الم نيل رالتمــــــــدي للتحرل  

فري  م ـــــؤول عن ىدااة انـــــتبيان علت نلا  المنظومل  الجن ـــــ  دا و مؤنـــــ ـــــا  منظومل األمم المتحدة. وال
رلــــــــــــــمن اإلاب  عن التحرل الجن ــــــــــــــ     منظومـل األمم المتحـدة وتحليـو البيـاـنا  لتوجيـه ت ييرا  النُّظم. 

 ايانًا. 28،  جرس الفري  االنتبيان ما  2020عا   و  
  

 الخطواش المجنلة  - خامسا   
لتنفيذ التوصـــــــــيا  المتبقيل من تقرير  رقل ال مو الم ـــــــــتقلل، واذلل نـــــــــت ل  اليوني ـــــــــ  األولويل  - 81

التوصـــــــــيا  الواادة     لل ال مو الت   عدتوا  رقل ال مو الم نيل رمكا حل ال نمـــــــــريل والتمييز. ونـــــــــتراز 
الجوود علت ىضــفا  اللارا المؤنــ ــ  علت الت ييرا  و وجه التقد  المحرف من  بل  نظمل مرا بل وم ــا لل  

( و داة مختل  ال ـلوايا  اللتين نـبقت مناقلـتوما، وانـتدامل يPulse Check.مةو  داة .جس النب ي   قوس 
تلل الت ييرا . ونــي ــتمر الترايز رلــدة علت فيادة تح ــين االتمــاال  وملــااال المونفين    جميا جوانم  

دود، مةــو اللجو    قــا ــل المنظمــل، وال نــــــــــــــيمــا لتلــــــــــــــجيا المونفين علت النظر    مجموعــل متنوعــل من الر 
اإلدااةط والونــا لط وااكــادا  مكتم األ ب يا ط وتقديم التقااير ىلت مكتم المراج ل الدا ليل للح ــارا    ىلت

ــاا  دا و   ــلو  غير الب  . وال يزال الت اون والتلـ ــلو  المحتمو  و ال ـ ــو  ال ـ والتحقيقا  عند الت امو ما نـ
 ين من األموا األنانيل. نرة األمم المتحدة النبيرة واللراا  اآل ر 

ييكلل  ولويا  المنظمل    م الجل نـو  ال ـلو  الجن ـ .   لت  2019ونـتواصـو انـتراتيجيل عا   - 82
الم ــتوس القلري، نــتخمــا اليوني ــ  موااد لت زيز م ــاعدة ال ــحايا و ليا  اإلاب  المجتم يل. ونــتنون 

ــا  األنلــــــــلل الراميل ىلت فيادة الوع  اين المونفين علت جمي  ا الم ــــــــتويا  وتحديد توق ا  واضــــــــحل لوضــــــ
. ونــــــــي ــــــــتمر ال مو، رالت اون ما الوااال   2021ال ــــــــمانا  وادااة المخا ر محج اذتما  عالم     عا   

األ رس، إلكــــــــــرا  جميا اللــــــــــراا  المنفذين والمجتما المدن  والحكوما     جوود التمــــــــــدي لبنــــــــــت بل  
 واالنتوا  الجن  .

ــتدامل  ويكت ـــ  ت زيز  قا ل  - 83 المنظمل ونـــبو الحمايل  ذدا ًا حانـــمل و ويلل األجو لليوني ـــ .  انـ
التقد  واضــــــفا  اللارا المؤنــــــ ــــــ  عليه    اب المجالين  مر ضــــــرواي وي زف او منوما اآل ر. ويدعو  
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االنـت رام اللـامو الذي يجرس او  ابا نـنوا  ل ـيانـل األنلـلل التنفيذيل من  جو التنميل الت  ت ـللا  
مل األمم المتحدة ايانا  منظومل األمم المتحدة اإلنما يل، مةو اليوني ــــ ، ىلت مواصــــلل جوودذا  اوا منظو 

ــتقتري اليوني ــــ   قا ل المنظمل والحمايل راعتبااذما   ــلو  الجن ــــ . ونــ ــو  ال ــ ــدي ل ــ والترايز علت والتمــ
 رصــــــــًا للحفا     ط ويو ر مجاال ال مو ذذان 2025- 2022.عامل  تمكيني    الخلل االنــــــــتراتيجيل للفترة  

 علت الز م.
 


