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 ٢٠٠٣تقارير االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف سنة  -أوال  

أبريـل  /نيسـان  ١٥ املـؤرخ  ٥٧/٣٠٦يف قرارهـا   العـام  األمنيإىل  العامة  اجلمعيةطلبت   - ١
 أن يتخــذ عــددا مــن اإلجـــراءات مــن بينــها االحتفـــاظ ببيانــات عــن التحقيقـــات يف        ٢٠٠٣
تغالل اجلنسي وما يتصل به من جرائم ارتكبها أفراد عاملون يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية                 االس

وعمــال بــذلك . وحفــظ الســالم وعــن مجيــع اإلجــراءات ذات الصــلة الــيت اختــذت بشــأن ذلــك 
أكتـوبر  / األول تشـرين  ٩ املؤرخـة    ST/SGB/2003/13نشـرته بـالرمز      العام   األمنيالقرار، أصدر   

.  اخلاصــة املتعلقــة باحلمايــة مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي   بشــأن التــدابري٢٠٠٣
، كمـا تعرفهـا النشـرة، أي اسـتغالل حلالـة ضـعف أو قـوى        “االستغالل اجلنسي”وتعين عبارة  

متباينة أو ثقة ألغـراض جنسـية، ويشـمل ذلـك، بـل وال يقتصـر علـى، حتقيـق أربـاح نقديـة أو                        
التعـدي  “ االعتـداء اجلنسـي   ”وتعـين عبـارة     . نسي للغـري  اجتماعية أو سياسية من االستغالل اجل     

البدين الفعلي ذي الطـابع اجلنسـي أو التهديـد بارتكابـه، سـواء بـالقوة أو يف ظـل ظـروف غـري                        
 .متكافئة أو إجبارية

 ، العـام  األمـني  وعمـال مبـا جـاء يف نشـرة           ٥٧/٣٠٦واستجابة للطلب الوارد يف القرار       - ٢
ت عن التحقيقات يف حاالت االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي          يقدم التقرير احلايل معلوما   

 . املتحدةاألمم والتدابري املتخذة للتعامل مع مثل هذه احلاالت داخل منظومة ٢٠٠٣يف سنة 
واستجابة لتساؤل األمانة العامـة بشـأن التحقيقـات يف حـاالت االسـتغالل اجلنسـي أو         - ٣

فــذكرت اثنتــان  . املتحــدةاألمــميئــة مـن كيانــات   ه٤٨االعتـداء اجلنســي، أجابــت علــى ذلــك  
وأربعون من هذه الكيانات أهنا مل تتلق أيـة تقـارير عـن اسـتغالل جنسـي أو اعتـداء جنسـي يف                       

ــب منســق        . ٢٠٠٣ســنة  ــظ الســالم ومكت ــات حف ــي إدارة عملي ــات وه ــتة كيان وذكــرت س
للطفولـة   املتحـدة    األمـم لشـؤون الالجـئني ومنظمـة        املتحـدة    األمـم الشؤون اإلنسانية ومفوضية    

ــة    ــاملي ووكال ــة الع ــامج األغذي ــموبرن ــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف    املتحــدة األم إلغاث
وأبلغـت  . الشرق األدىن أن التحقيقـات يف حـاالت أبلـغ عنـها مـؤخرا بـدأت يف السـنة املاضـية                  

ويف حـالتني مـن احلـاالت اخلمـس        .  حالـة جديـدة    ٢٤إدارة عمليات حفظ السالم عـن وقـوع         
د ــــه قـــ حيـث كـان املـّدعى أهنـم مرتكبــو هـذه األفعـال مـن األفـراد العــاملني املـدنيني، وجـد أن          

وفيمـا يتعلـق باحلـاالت      . حدث سوء سلوك خطري واختذت اإلجراءات التأديبية يف هـذا الشـأن           
 اليت ُيّدعى أن أفرادا عسكريني اشتركوا فيها، أظهـرت التحقيقـات سـوء سـلوك خطـري                  ١٩الـ  

وجتـري حاليـا التحقيقـات يف    . االت منها واختذت اإلجراءات املناسبة يف هذا الشأن      يف مثاين ح  
وأبلــغ ). املـدنيون والعســكريون معــاً ( الباقيــة يف إدارة عمليـات حفــظ الســالم  ١٤احلـاالت الـــ  

حيــث انتــهى عقــد (مكتــب منســق الشــؤون اإلنســانية عــن وقــوع حالــة واحــدة، أغلقــت اآلن 
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لشـؤون الالجـئني     املتحـدة    األمـم وأبلغت مفوضـية    ).  وغادر البلد  يدعى أنه مرتكب الفعل،    ما
 حالة بسـبب أن مـا يـدعى أنـه           ١٢( حالة   ٢٢ حالة جديدة؛ أغلق منها ملفات       ٢٤عن وقوع   

 حـاالت  ٦لشؤون الالجئني، وأغلقـت    املتحدة   األمممرتكب الفعل ليس من موظفي مفوضية       
 حـاالت ألن مرتكـب الفعـل فُصـل          ٣دلـة، و    ألن االدعاءات مل يكن مـن املسـتطاع إثباهتـا باأل          

إلغاثـة   املتحـدة    األمـم وأبلغـت وكالـة     . حالتان اثنتان ما زالتا قيد التحقيـق      وهناك  ). من العمل 
حيــث (وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن عــن حــالتني، حالــة واحــدة أغلقــت   

وهنـاك  ) وب بقَسم يؤديه املقـرر    رفض ما يدعى أنه الضحية التوقيع على التقرير الكتايب املصح         
للطفولـة وبرنـامج األغذيـة     املتحـدة   األمـم وأبلـغ كـل مـن منظمـة         . حالة واحدة رهـن التحقيـق     

 .العاملي عن حالة واحدة، وكلتا احلالتني رهن التحقيق اآلن
 

 مالحظات -ثانيا  
االعتـداء  تدرك األمانة العامة أن البيانات اليت مجعت عن حاالت االستغالل اجلنسـي و             - ٤

رمبـا ال تعكـس النطـاق احلقيقـي          ، املتحـدة  األمـم اجلنسي اليت اقترفها أفراد عاملون ينتمـون إىل         
فــاإلجراءات اخلاصــة بالشــكاوى وآليــات دعــم الضــحايا تعتــرب غــري   . هلــذه األحــداث املؤســفة

ففــي كــثري مــن احلــاالت، ذُكــر أن الضــحايا تعرضــوا للتخويــف أو الشــعور  . كافيــة حــىت اآلن
إضــافة إىل ذلــك، مــا أن يتقــدم ضــحايا بــاإلبالغ عــن ادعــاء، يفشــل . جــل لتقــدمي شــكوىباخل

الــبعض يف تــوفري الــدليل أثنــاء مرحلــة التحقيــق بســبب االرتبــاك أو يف بعــض احلــاالت بســبب   
يضاف إىل هذا أن هنـاك مـوظفني ال يـدركون متامـا بعـد املسـؤوليات الـيت أناطتـها                     . التخويف
شأن التدابري اخلاصة املتعلقة باحلماية من االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء            ب العام   األمنيهبم نشرة   
ويستلزم األمر بذل جهود إضافية كبرية إلنشـاء نظـام ُيبلـغ فيـه              ). ST/SGB/2003/13(اجلنسي  

سـوء سـلوك مـن هـذا النـوع مث يتـابع بشـكل فعـال، مـع احلفـاظ علـى                       بشكل منهجي عن أي     
 .حقوق الضحايا

ة، اختذ مؤخرا عدد من التدابري امللموسـة، كمـا هـو وارد بالتفصـيل يف                ومن ناحية ثاني   - ٥
. ٢٠٠٤ومن املتوقع أهنـا سـتعمل علـى حتسـني احلالـة أثنـاء سـنة                 القسم التايل من هذا التقرير،      

واشــتملت هــذه التــدابري علــى التوعيــة بشــأن هــذه املســألة بــني املــديرين واملــوظفني، وال ســيما 
ن، واســتحداث أدوات ومبــادئ توجيهيــة مــن أجــل املعاجلــة املناســبة أولئــك العــاملون يف امليــدا

 .لشكاوى االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي
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التقــدم احملــرز يف تنفيــذ التــدابري اخلاصــة املتعلقــة باحلمايــة مــن االســتغالل  -ثالثا  

 اجلنسي واالعتداء اجلنسي
، أحـرز  )A/58/559(ن هـذا املوضـوع    باإلضافة إىل املعلومات اليت قدمتها املذكرة بشـأ        - ٦

ــذ ا   ــام صــوب التنفي ــدم ه ــل للنشــرة عقــب إصــدارها يف شــهر    تق ــوبر / األولتشــرينلكام أكت
٢٠٠٣. 

بتعــديل مــدوناهتا اخلاصــة بقواعــد الســلوك   املتحــدة األمــموقــام العديــد مــن كيانــات   - ٧
ــع حــاالت االســتغالل اجل     ــة يف النشــرة بشــأن من ــادئ احملــددة املبين ــداء  إلدراج املب نســي واالعت

وزيادة علـى ذلـك، اختـذ عـدد مـن املنظمـات             . اجلنسي والتصدي هلذه احلاالت واإلبالغ عنها     
كمـا وضـعت   . خطـوات مماثلـة   املتحـدة   األمـم غري احلكومية اليت تعمل بالشراكة مع وكـاالت         

 .عدة حكومات ماحنة تقييدات خاصة بالتمويل على الوكاالت اليت ال تقر املبادئ األساسية
ــاء علــى طلــب    - ٨ ، أنشــأت اللجنــة  ٢٠٠٣نــوفمرب / الثــاينتشــرينيف  العــام األمــنيوبن

التنفيذيـة للشـؤون اإلنســانية فريقـا عـامال لتصــميم نظـام لتنفيـذ مــا ورد يف النشـرة مـن جانــب         
يف امليدان، سواء يف عمليات حفظ السـالم أو يف السـياقات             املتحدة   األمممجيع أجزاء منظومة    

ــة ــاو. اإلمنائي ــن        وتع ــة م ــوفري احلماي ــة بت ــة العمــل املعني ــع فرق ــق م ــل بشــكل وثي ــق العام ن الفري
االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني يف األزمــات اإلنســانية والتابعــة للجنــة الدائمــة املشــتركة بــني     

 .الوكاالت
ووافق الفريق العامل على التدابري اآلتية اليت هتدف إىل ضمان التنفيذ املتسـق واملتـرابط       - ٩

 :د بالنشرةملا ور
يقوم أي كيان تابع لألمم املتحدة له تواجد كبري يف بلد معني، بتعـيني منسـق                 )أ( 

رفيــع املســتوى لشــؤون االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي، وتعــيني بــديل ينــوب عنــه يف    
 العمليات امليدانية اخلاصة بكل منهما؛

) أو البــديل(يكــون منســق شــؤون االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي        )ب( 
 موظفة، وتتلقى هي التدريب املتخصص بشأن معاجلة الشكاوى؛

يعمــل مجيـــع املنســـقني معـــاً يف شــبكة علـــى املســـتوى القطـــري، تشـــمل أي    )ج( 
 منسقني لشؤون االستغالل واالعتداء اجلنسيني، تقوم املنظمات غري احلكومية بتسميتهم؛

ــوظفني     )د(  ــة إىل امل ــع البالغــات املقدم ــع   تصــدر مجي ــيني بشــأن من والســكان احملل
ــذا          ــل ه ــن مث ــوات االنتصــاف للضــحايا م ــداء اجلنســي وبشــأن قن االســتغالل اجلنســي واالعت
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االستغالل أو االعتداء باللغات ذات الصلة، وتضطلع بذلك الشبكات الداخليـة حتـت إشـراف               
 .منسقي الشؤون اإلنسانية/املمثلني اخلاصني لألمني العام أو املنسقني املقيمني

 ، املتحـدة األمـم ويف حني تقع املسؤولية عن تنفيذ النشرة أساسا على رؤسـاء كيانـات              - ١٠
أن ممثليــه اخلاصــني واملنســقني املقــيمني ومنســقي الشــؤون  العــام األمــنيكــل علــى حــدة، أكــد 

وهلـذا، فـإهنم   . اإلنسانية ُهم يف الوضع األفضل لضمان تنفيذ النشـرة بشـكل متـرابط يف امليـدان      
وقد تأكدت أمهية هـذه املسـؤوليات أثنـاء معتكـف           . ؤوليات حمددة يف هذا اجملال    يتحملون مس 

 الذي نظمه مكتـب تنسـيق الشـؤون         ٢٠٠٣نوفمرب  / الثاين تشرينمنسقي الشؤون اإلنسانية يف     
 ونظمتـه  ٢٠٠٤مـارس  /اإلنسانية، وتأكدت كذلك يف مـؤمتر رؤسـاء البعثـات املعقـود يف آذار             

 .إدارة عمليات حفظ السالم
ــاً إىل    ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانونويف  - ١١ ــذ املــبني آنف ، أُبلغــت القــرارات بشــأن التنفي

جانب نسخة من النشرة إىل مجيع العمليات امليدانيـة الـيت يضـطلع هبـا أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة                     
للشــؤون اإلنســـانية، مبـــا يف ذلـــك إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم، وإدارة الشـــؤون السياســـية  

لشــؤون الالجــئني  املتحــدة األمــمون اإلنســانية واليونيســيف ومفوضــية  ومكتــب منســق الشــؤ 
وبرنــامج األغذيــة  األمــم املتحــدة اإلمنــائي برنــامجحلقــوق اإلنســان و املتحــدة األمــمومفوضــية 
.  األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجـــئني الفلســـطينيني يف الشـــرق األدىن وكالـــةالعـــاملي و

ديرين عن إجياد بيئة ختلو من االستغالل واالعتداء اجلنسـيني          هذا البالغ على مسؤولية امل     وأكد
وعن احملافظة على هذه البيئة، وعـن ضـمان معاجلـة مجيـع الشـكاوى بكـل حساسـية ومتابعتـها                

 .بطريقة مالئمة
وقد استكملت فرقة العمل املعنية بتوفري احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسـيني يف              - ١٢

التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت عـددا مـن املبـادئ التوجيهيـة              األزمات اإلنسانية و  
وتشمل هـذه املبـادئ اختصاصـات منوذجيـة للمنسـقني           . الرامية إىل املساعدة على تنفيذ النشرة     

ــة باالســتغالل اجلنســي        ــة املعني ــة للشــبكات الداخلي ــي املســتوى؛ واختصاصــات منوذجي الرفيع
معلومـات بسـيطة للمجتمعـات احملليـة بشـأن االسـتغالل اجلنسـي              واالعتداء اجلنسي؛ وصحيفة    

ــة اإلبــالغ عــن الشــكاوى   ــداء اجلنســي وكيفي ــة العمــل   . واالعت وإضــافة إىل ذلــك، قامــت فرق
بتجميــع عــدد مــن بــرامج التــدريب بشــأن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي الــيت تعتــرب     

 .ي املنظمات األخرى املهتمة باألمروملوظف املتحدة األمممتوافرة على اإلنترنت ملوظفي 
وقد وضعت فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت الصـيغة النهائيـة               - ١٣

لإلجــراءات النموذجيــة املتعلقــة بالشــكاوى وبروتوكــوالت حتقيــق منوذجيــة تتعلــق حبــاالت         
وتعمـل  . ة املـوارد البشـرية  االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، ويقوم مبراجعتـها مكتـب إدار     
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 املتحـدة   األمـم فرقة العمل أيضا علـى ضـمان أن يتلقـى األشـخاص اجلـدد املعينـون يف منظومـة                    
 .نسخة من النشرة بلغة العمل املناسبة كجزء من عملية التوجيه والتعريف

 
 استنتاجات -رابعا  

غالل اجلنســي مــن إصــدار النشــرة بشــأن احلمايــة مــن االســت   العــام األمــنيكــان قصــد  - ١٤
علـى   املتحـدة  األمـم واالعتداء اجلنسي ضمان أن تكون مجيع فئات األفراد العاملني حتـت علَـم            

وعي كامل مبعايري السلوك املتوقع أن يتقيدوا هبا، وأن ميتثل هؤالء هلذه املعايري يف جمـاالت منـع     
بالـدول األعضـاء     العـام    األمـني إضـافة إىل ذلـك، يهيـب        . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   

أن تـدرج املبــادئ األساســية املكرســة يف النشــرة يف معـايري ومــدونات قواعــد الســلوك للقــوات   
أيضــا إىل التمــاس الــدعم مــن الــدول   العــام األمــنيويســعى . املســلحة وقــوات الشــرطة لــديها 

 املتحــدة األمــماألعضــاء يف العمــل علــى أن يعتــرب األفــراد العســكريون العــاملون مــع عمليــات   
ويرحـب  . فظ السالم مسؤولني عن أية أفعال خاصة باالستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي            حل

بااللتزام املستمر من جانب اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت ملعاجلـة مسـألة              العام   األمني
ــع        ــة يف مجي ــة واحلماي ــة الوقاي ــرويج ثقاف ــااللتزام بت ــداء اجلنســي، وب االســتغالل اجلنســي واالعت

 .هات الداخلة يف عضويتهااجل
 .أن حييط علما هبذا التقرير العام األمنيوُيطلب إىل  - ١٥
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