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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١٣٤ من جدول األعمال 

اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل 
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 

ــــــتغالل اجلنســــــي  ــــــن االس ــــــة م ـــــة باحلماي ـــــري اخلاصـــــة املتعلق التداب
 واالعتداء اجلنسي 

 مذكرة من األمني العام* 
طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارهـا ٣٠٦/٥٧ املـؤرخ ١٥ نيسـان/أبريـل  - ١
ـــات الرقابــة  ٢٠٠٣، أن يتخـذ عـددا مـن اإلجـراءات اسـتجابة لنظرهـا يف تقريـر مكتـب خدم
الداخلية بشأن التحقيق يف قيام العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية لغـرب أفريقيـا باسـتغالل 

الالجئني جنسيا(١). وتلخص هذه املذكرة اإلجراءات اليت اختذها األمني العام حىت اآلن. 
 (ST /SGB/2003/13) ويف ٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، أصدر األمني العام نشـرة - ٢

عنواا �التدابري اخلاصة املتعلقة باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي�. 
وتعرف النشرة عبارة �االستغالل اجلنسي� بأنـه أي اسـتغالل حلالـة ضعـف أو قـوى  - ٣
ــة أو  متباينـة أو ثقـة ألغـراض جنسـية، ويشـمل ذلـك، بـل وال يقتصـر عـن، حتقيـق أربـاح نقدي
اجتماعيـة أو سياسـية مـن االسـتغالل اجلنسـي للغـري. وبـاملثل، فـإن �االعتـداء اجلنسـي� يعـــين 
التعدي البدين الفعلي ذي الطابع اجلنسي أو التهديد بارتكابه، سواء بالقوة أو يف ظل ظـروف 
غري متكافئة أو إجبارية. وتنطبق النشرة على مجيــع موظفـي األمـم املتحـدة، مبـن فيـهم موظفـو 

اهليئات والربامج التابعة لألمم املتحدة اليت تدار بصورة مستقلة. 
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وتنص النشرة على معايري حمددة تؤكد مـن جديـد االلتزامـات العامـة القائمـة مبوجـب  - ٤
ــداء  النظـام األساسـي ملوظفـي األمـم املتحـدة. وتعـرف هـذه املعايـري االسـتغالل اجلنسـي واالعت
اجلنسي بأما أعمال سوء سلوك خطرية وأنه يلزم لذلك اختـاذ تدابـري تأديبيـة ضـد مرتكبيـها، 
مبـا يف ذلـك الفصـل بـإجراءات موجـزة. وتنـص النشـرة علـــى أن رؤســاء اإلدارات واملكــاتب 
والبعثات مسؤولون عن دعم وتطوير نظم للمحافظـة علـى بيئـة حتـول دون وقـوع االسـتغالل 
اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وعن كفالة إطالع مجيـع املوظفـني علـى حمتويـات النشـرة. وحتـدد 
النشرة اإلجراءات املتعلقة باستالم التقارير عـن االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي واختـاذ 
اإلجـراءات الالزمـة بشـأن تلـك التقـارير. وتطلـب أيضـا النشـرة إىل الكيانـات أو األفـراد غــري 
التابعني لألمم املتحدة الذين يدخلون يف ترتيبات تعاونية مع األمم املتحدة التقيد بأحكامها. 

ويف رسالة مؤرخة ٢٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة إىل فريق كبار املوظفـني  - ٥
اإلداريني، الذي يشمل رؤساء اإلدارات والصناديق والربامج، أكـد األمـني العـام علـى األمهيـة 
الـيت يوليـها ملسـأليت االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي، وأبلـغ أعضـاء الفريـق أنـــه أصــدر 
تعليمات للجنة التنفيذية املعنية بالشؤون اإلنسانية بإنشاء نظام لتنفيذ النشرة يف امليدان. وأبلـغ 
أيضا أعضاء الفريق أن فرقة العمل املعنية بتوفري احلماية من االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف 
األزمـات اإلنســـانية، التابعــة للجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت بصــدد وضــع آليــات 
ـــة تتعلــق بالشــكاوى، وذلــك اســتجابة للطلبــات احملــددة الــيت  وبروتوكـوالت حتقيـق منوذجي

تقدمت ا اجلمعية العامة يف قرارها. 
ويف رسـالة مؤرخـــة ٢١ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٣، أشــار وكيــل األمــني العــام  - ٦
للشـؤون اإلداريـة إىل أحكـام النشـرة وأنـاط مبكتـب إدارة املـوارد البشـرية املسـؤولية عـن مجــع 
وصيانـة املعلومـات املتعلقـة بالتحقيقـــات يف حــاالت االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي 
واإلجراءات املتخذة نتيجة هلذه التحقيقات. وطلـب إىل رؤسـاء اإلدارات واملكـاتب والـربامج 
أن يقدمـوا معلومـات عـن الفـترة مــن ١ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣ إىل ٣١ كــانون األول/ 
ــاير  ديسـمرب ٢٠٠٣ إىل مسـاعد األمـني العـام إلدارة املـوارد البشـرية قبـل ٣٠ كـانون الثـاين/ين

٢٠٠٤. وسيجري إعداد التقرير الذي طلبته اجلمعية العامة على أساس هذه املعلومات. 
ويف الســنة اجلاريــة، مل تتلــق األمانــة العامــة أي تقــارير عــن حتقيقــات يف ادعــــاءات  - ٧

باالعتداء اجلنسي أو االستغالل اجلنسي. 
 


