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C-IV/135/A.1 اللجنة الدائمة الرابعة اللجنة الخاصة بشؤون األمم المتحدة   

  6152 يونيو/  حزيران 51

 

 

 مشروع جدول األعمال

 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:

 ـ اعتماد جدول األعمال 1

 131الموافقة على محضر جلسة اللجنة التي عقدت خالل جمعية االتحاد البرلماني الدولي ـ  2
 (.2112في لوساكا )آذار/مارس 

  ـ انتخابات المكتب 3

اللجنة الشواغر الموجودة في المكتب، بناًء على المقترحات المقدمة من المجموعات  تملئسوف 
 .الجيوسياسية

 مم المتحدةـ حلقة نقاش حول تمويل األ  1

منها  % 23مليار دوالر أميركي،  2263، بلغ إجمالي التمويل لألمم المتحدة 3152في عام 
للسياسات وأعمال  % 35)بما في ذلك المساعدة اإلنسانية(، و ،لألنشطة التشغيلية المتصلة بالتنمية

لحفظ السالم6 ويعد التمويل السليم والثابت لألمم المتحدة أمر بالغ األهمية لنجاحها،  % 52المناصرة، و
الوفاء بجدول أعمال األهداف اإلنمائية المستدامة الضخم، وكذلك  ،وخاصة وأنه يتعين على األمم المتحدة

زوف لك، هناك عبسبب الصعوبات اإلضافية الناجمة عن الصراعات المتزايدة واألزمات اإلنسانية6 ومع ذ
عام عن زيادة التمويل لألمم المتحدة6 إضافة إلى ذلك، فإن حصة متزايدة من ميزانية األمم المتحدة تعتمد 

متنوعة  وتشمل مجموعة ،على التمويل غير األساسي من خارج الميزانية6 وعادةً ما يتم تحديدها كمخصصات
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ألمم لنتائج لذلك، تزداد الضغوط التي تقع على كاهل اوالتكاليف غير المنظورة6 وكأحد ا ،من النفقات العامة
 .للمساعدة في تنفيذ بعض أنشطتها ،المتحدة للبحث عن شركاء من القطاع الخاص

ل أن تلعب دورًا في اإلشراف على تموي ،ستقوم هذه الدورة بمراجعة الطرق التي يمكن للبرلمانات
امتالك األمم المتحدة للمصادر التي تحتاجها، األمر  األمم المتحدة، في الوقت الذي تساعد فيه على ضمان

 الذي سيسمح لألمم المتحدة أن تكون أكثر فعالية في التعامل مع التحديات العالمية والمستقبلية6

من  واالعتداء الجنسي ،ـ حلقة نقاش حول استجابة األمم المتحدة لمزاعم االستغالل الجنسي 5
 مم المتحدةالتابعة لأل ،قبل قوات حفظ السالم

تم إيفادها بموجب سلطة مجلس األمن، بالنيابة عن  ،إن قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
المجتمع الدولي6 وهي مكلفة بحماية المدنيين أثناء التوسط للوصول إلى حل سياسي لصراع محتدم6 تعمل 

اهتز  ،3151خالقية والمهنية6 في عام األغلبية الساحقة لقوات حفظ السالم وفق أرفع القواعد السلوكية األ
االعتداء  قد تعرضوا لالستغالل أو ،واألطفال ،المجتمع الدولي للتقارير التي تفيد بأن العديد من النساء

الجنسيين من قبل الجيش والشرطة والموظفين المدنيين المكلفين في قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
في جمهورية أفريقيا الوسطى6 كشفت التحقيقات الالحقة عن تاريخ من سوء المعاملة يعود لسنوات  ،المتحدة

 01، وفي 3151ادعاء في عام  ،99دولة كانوا متورطين فيما مجموعه  31عديدة6  مواطنون من نحو 
 .63152 وقد ظهر ستة وعشرين ادعاء جديد حتى اآلن في عام 3152ادعاء في 

المقدم من لجنة مراجعة مستقلة قد خلص إلى أن استعداد  ،3151ون األول/ديسمبر وكان تقرير كان
وأن هناك حاجة إلى إصالحات مهمة لحماية الضحايا  ،االمم المتحدة كان سيئاً إزاء التعامل مع هذه المزاعم

للتعامل  تحدةوتحميل أولئك المسؤولين عن ذلك مسؤولية كاملة6 من بين أمور أخرى، دعا التقرير األمم الم
يس كمسألة ول ،باعتبارها انتهاكًا لحقوق اإلنسان في حد ذاته ،مع مزاعم االستغالل واالعتداء الجنسيين

 .تعمل تحت قيادة األمم المتحدة ،تأديبية فقط، بغض النظر عمَّا إذا كانت قوات حفظ السالم
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المتحدة  أكَّد األمين العام لألمم ورداً على االنتهاكات األصلية وكذلك على توصيات اللجنة المستقلة،
سياسة عدم التسامح مطلقًا إزاء االستغالل واالعتداء الجنسيين6 وقال أنَّه اتخذ خطوات لتحسين الوقاية 

، وقد 3152من أجل تعزيز قدر أكبر من المساءلة6 في شباط/فبراير  ،واإلجراءات العالجية في المنظمة
للمساعدة في تحسين استجابة األمم المتحدة لهذه المسألة6  ،منسقاً خاصاً عيَّن األمين العام لألمم المتحدة 

وفي آذار/مارس، اعتمد مجلس األمن قرارًا يمنح األمين العام لألمم المتحدة، من بين أمور أخرى، سلطة 
ية لفي تلك القوات يقع عليها مسؤو  ،أكبر لصرف الجنود من الخدمة6 كما يؤكد القرار أن البلدان المساهمة

 .التحقيق ومحاكمة كل ادعاء حسب االقتضاء

ستقوم هذه الدورة بتقييم أعمال األمم المتحدة حتى اآلن6 وستسعى لتحديد المزيد من الخطوات 
التي قد تكون مطلوبة، وذلك لمنع حاالت جديدة لالستغالل واالعتداء الجنسيين، وأيضا لتعزيز إطار 

 .المساءلة لقوات حفظ السالم الدولية

 ما يستجد من أعمال. -2
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Draft agenda 
 
 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee’s session held 

during the 134th IPU Assembly in Lusaka (March 2016) 
 
3. Elections to the Bureau 
 
The Committee will fill the existing vacancies on the Bureau based on proposals 
from the geopolitical groups. 
 
4. Panel discussion on Funding the United Nations   
 
In 2014, total funding for the UN stood at US$ 46.2 billion. Of that, 62 per cent was 
for development-related operational activities (including humanitarian assistance), 
21 per cent for policy and advocacy work, and 17 per cent for peacekeeping. 
Proper and consistent funding of the UN is critical to its success, particularly 
because the UN must deliver on the huge agenda of the Sustainable Development 
Goals and because of the additional difficulties of growing conflicts and 
humanitarian crises. However, there is general reluctance to increase UN funding. 
Moreover, a growing share of the UN budget depends on non-core, extra-
budgetary funding. It is usually earmarked and involves a variety of overheads and 
hidden costs. Partly as a result of that, the UN is increasingly under pressure to 
look for private-sector partners to help carry out some of its activities.  
 
This session will review the ways in which parliaments can play a role in the 
oversight of UN funding, while helping to ensure that the UN has the resources it 
needs. That will allow the UN to be more effective in dealing with current and future 
challenges.  
 
5. Panel discussion on the UN response to allegations of sexual 

exploitation and sexual abuse by UN peacekeepers 
 
UN peacekeepers are dispatched under the authority of the Security Council, on 
behalf of the international community. They are charged with protecting civilians 
while a political solution to a brewing conflict is mediated. The overwhelming 
majority of peacekeepers act by the highest ethical and professional code of 
conduct. In 2015 the international community was shaken by reports that many 
women and children had been sexually exploited or abused by military, police and 
civilian personnel assigned to UN peacekeeping forces in the Central Africa 
Republic. Subsequent investigations unveiled a history of abuse that goes back 
many years. Nationals from some 20 countries were implicated in a total of 
99 allegations in 2015, and in 80 allegations in 2014. Twenty-six new allegations 
have emerged to date in 2016.  
 
 



 - 2 - C-
IV/135/A.1 
 

 

 
The December 2015 report of an independent review panel concluded that the UN was poorly 
prepared to deal with these allegations and that important reforms were needed to protect victims 
and to hold those responsible fully to account. Among other things, the report called on the UN to 
deal with allegations of sexual exploitation and abuse as a human rights violation in its own right 
and not as a mere disciplinary matter, regardless of whether the peacekeepers are operating under 
UN command.  
 
In response to the original violations and further to the recommendations of the independent panel, 
the UN Secretary-General reaffirmed a zero-tolerance policy on sexual exploitation and abuse. He 
took steps to improve the Organization’s prevention and remedial action in order to promote 
greater accountability. In February 2016, the UN Secretary-General appointed a Special 
Coordinator to help improve the UN response to this issue. In March, the Security Council adopted 
a resolution that, among other things, gives the UN Secretary-General greater authority to dismiss 
troops. It also reaffirms that troop-contributing countries have a responsibility to investigate and 
prosecute each allegation as appropriate. 
 
This session will take stock of UN actions so far. It will seek to identify further steps that may be 
needed, both to prevent new cases of sexual exploitation and abuse, and also to strengthen the 
accountability framework for international peacekeepers.    
 
 
6. Any other business 
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