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 الدورة الثانية والستون
  من جدول األعمال١٤٠ و ١٣٣البندان 

 إدارة املوارد البشرية
اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل     

    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
 تدابري خاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 / نيـــسان١٥ املـــؤرخ ٥٧/٣٠٦لتقريـــر مقـــدم امتثـــاال لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  هـــذا ا 
ــل ــن        ٢٠٠٣ أبري ــات ع ــاظ ببيان ــام االحتف ــة إىل األمــني الع ــة العام ــه اجلمعي ــت في ــذي طلب ، ال

ــه مــن جــرائم     ــا يتــصل ب ــسي وم ــات عــن    .التحقيقــات يف االســتغالل اجلن ــر بيان ويقــدم التقري
نـسيني يف منظومـة األمـم املتحـدة خـالل الفتـرة مـن               دعاءات بشأن االستغالل واالعتـداء اجل     الا

ويــصف أيــضا التقــدم احملــرز يف إنفــاذ . ٢٠٠٧ديــسمرب /ينــاير إىل كــانون األول/كــانون الثــاين
 .معايري السلوك اليت وضعتها األمم املتحدة فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء اجلنسيني

 
 

 مقدمـة - أوال 
 أمــور أخــرى، ضــمن، ٥٧/٣٠٦األمــني العــام، يف قرارهــا إىل  طلبــت اجلمعيــة العامــة - ١

 مـن جانـب  االحتفاظ ببيانات عن التحقيقات يف االستغالل اجلنسي وما يتـصل بـه مـن جـرائم                
 يف جمال املساعدة اإلنسانية وحفظ السالم، وعن مجيع اإلجـراءات ذات الـصلة       نيعاملالفراد  األ
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ــ. املتخـــذة يف هـــذا الـــشأن  / تـــشرين األول٩ر األمـــني العـــام، يف  القـــرار، أصـــدذاوعمـــال هبـ
ــوبر ــشر٢٠٠٣ أكت ــداء       ة، ن ــسي واالعت ــن االســتغالل اجلن ــة م ــدابري اخلاصــة للحماي ــشأن الت  ب
نشرة موجهة إىل مجيع موظفي األمـم املتحـدة، مبـن فـيهم             ، وهي   )ST/SGB/2003/13(اجلنسي  
ــ ــربامج  وموظفـ ــزة والـ ــستقل  األجهـ ــشكل مـ ــدارة بـ ــصطلحو .املـ ــس ” مـ ــتغالل اجلنـ ، “ياالسـ
 أي اسـتغالل فعلـي أو شـروع يف اسـتغالل حالـة ضـعف أو تفـاوت يف          هو عّرفته النشرة،  كما

القوة أو ثقة ألغراض جنسية، ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال احلـصر، حتقيـق أربـاح نقديـة                   
 “االعتـداء اجلنـسي   ” مـصطلح و. أو منفعة اجتماعية أو سياسـية مـن االسـتغالل اجلنـسي للغـري             

 طابع جنسي أو التهديـد بـه، سـواء بـالقوة أو يف ظـل ظـروف                  ي بدين فعلي ذ   تعدٍّيعين ممارسة   
 .غري متكافئة أو قسرية

ــر     ذكور أعــالهواســتجابة للطلــب املــ  - ٢ ــام، يقــدم هــذا التقري ــشرة األمــني الع ــا لن ، ووفق
ــسيني         ــشأن االســتغالل واالعتــداء اجلن ــدد ونــوع االدعــاءات ب ــات عــن ع املبلــغ عنــها  معلوم

ــام ــبو. ٢٠٠٧ عــ ــات يف  نييــ ــع التحقيقــ ــضا وضــ ــذه أيــ ــاءات هــ ــىت االدعــ ــانون ٣١ حــ  كــ
، ويــصف التقــدم احملــرز يف إنفــاذ معــايري الــسلوك الــيت وضــعتها األمــم    ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

 . املتحدة فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء اجلنسيني
 

 ٢٠٠٧عام يف االستغالل واالعتداء اجلنسيني اخلاصة بتقارير ال -ثانياً  
قدمت مجيع كيانات األمم املتحدة اليت طُلبـت منـها معلومـات عـن االدعـاءات بـشأن            - ٣

  كيانـا،  ٤٣، وعـددها    ٢٠٠٧حاالت االستغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي املبلـغ عنـها عـام               
الكيانــات الــيت طُلــب منــها بويقــدم املرفــق األول قائمــة .  منــها٤ باســتثناء املعلومــات املطلوبــة

 إدارات األمانة العامة ومكاتبـها، ووكـاالت        وهي قائمة تشمل  ،  هذا الشأن  يف   تقدمي معلومات 
 ادعاءات جديدة بـشأن االسـتغالل       عن كيانات   ٩ بلغتوأ .األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها   

وبلـغ  . أي ادعـاءات  إىل أنـه مل يتلـق   منـها  ٣٥ أشـار ، يف حـني  ٢٠٠٧واالعتداء اجلنسيني عام  
 .  ادعاء١٥٩ أبلغت عنها مجيع الكيانات  االدعاءات اجلديدة اليتعدد

. وتتضمن مرفقات هذا التقرير تفاصيل عن طبيعة هذه االدعاءات ونتـائج التحقيقـات             - ٤
 ختــص أي ادعــاءات بلــغ عــنُي هــذه املرفقــات أنــه مل يف هعينــبإىل كيــان شــارة اإل  إغفــالويعــين

حفظ الـسالم تـشمل املـوظفني       إدارة عمليات   ب املتصلةومبا أن االدعاءات    .  الكيان هذاموظفي  
 مـن هــذه  كــل فئـة حيـث إن  ، وة اإلصـالحي املؤسـسات املـدنيني والعـسكريني وأفـراد الــشرطة و   

 .منفصلة يف املرفقاتهذه االدعاءات  تتطلب إجراءات خمتلفة للمتابعة، فقد قُدمت الفئات
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ظفي مشـل مـو     ادعـاء  ٣٢ بـشأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني       بلغ عدد االدعـاءات     و - ٥
 املرفـق الثـاين عـدد       عـرض وي .كيانات األمم املتحدة األخرى غري إدارة عمليـات حفـظ الـسالم           

 .   األمم املتحدةاتاالدعاءات، مصنفة حسب طبيعة االدعاءات وكيان

ــالقرار   - ٦ ــذي كلفــت  ٥٩/٢٨٧وعمــال ب ــه، ال ــة مكتــب خــدمات   مبوجب ــة العام  اجلمعي
ــات يف االدعــ    ــإجراء حتقيق ــة ب ــة الداخلي ــسلوك اجلــسيم  الرقاب ــشأن ســوء ال ــب  اءات ب ــن جان  م

املــوظفني وغريهــم مــن األشــخاص الــذين يــشاركون يف األنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار ســلطة  
للتحقيــق  االدعــاءات بــشأن االســتغالل واالعتــداء اجلنــسينياملكتــب ب فيجــري إبــالغ، املنظمــة
ــا ــاءات    .فيه ــم املتحــدة يف االدع ــات األم ــل    وُتجــرى حتقيق ــذا القبي ــن ه ــة م ــصناديق باملتعلق ال

وُتـسجَّل  . هلـذه الكيانـات   وحـدات التحقيـق التابعـة        اليت تدار بشكل مستقل بواسـطة     والربامج  
ــغ هبــا مكتــب     ــيت يبل ــة  االدعــاءات ال ــة الداخلي ــيَّم، خــدمات الرقاب ــة  وُتق ــا لألولوي وترتــب وفق

املرتبــة ات وختــضع بعــد ذلــك االدعــاء . ملفاهتــا، حــسبما تقتــضيه احلالــةأو تغلــقلتحقيــق فيهــا ل
تـستوجب   لتحقيـق أويل لتحديـد مـا إذا كانـت األدلـة املتاحـة       ،لتحقيـق فيهـا  يـة ل  وحسب األول 

  تبقـى   القـضية  فـإن وإذا تقرر أن األدلة املتاحة كافية ملتابعة التحقيـق،           .مزيد من التحقيق   إجراء
ذات  كـل املعلومـات     علـى احلـصول علـى      احملقـق املعـّين      رصوخالل هذه املرحلة، حيـ    . مفتوحة

 .  والتحقق منهاالصلة من املشتكي

ــق الثالــث  ددوحيــ - ٧ ــة املرف ــداء    حال ــشأن االســتغالل واالعت  التحقيقــات يف االدعــاءات ب
 حـىت  مـوظفي كيانـات األمـم املتحـدة غـري إدارة عمليـات حفـظ الـسالم،                   من جانب اجلنسيني  

 :ما يلي كنتائج التحقيقات املنتهيةوميكن تلخيص . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

أبلغت بعثة األمم املتحدة يف نيبال، اليت تقودها إدارة الشؤون الـسياسية، عـن              )أ( 
 ؛ للتحقيق فيها إىل مكتب خدمات الرقابة الداخليةاحلالةوقد أُحيلت . ادعاء واحد

وأحيلـت احلالتـان إىل     . أبلغت عملية األمم املتحدة يف بوروندي عـن ادعـائني          )ب( 
 لداخلية للتحقيق فيهما؛مكتب خدمات الرقابة ا

ي، كانـت هنـاك     ـبييف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار        )ج( 
 .الســتغالل واالعتــداء اجلنــسينيلخــرى األألشــكال تنــدرج ضــمن فئــة احالــة مزعومــة واحــدة 

يف مركــز العمــل، وكانــت األطــراف راضــية عــن التــدابري الــيت اختــذهتا    هــذه احلالــة عوجلــت و
  هـذه احلالـة إىل مكتـب إدارة املـوارد البـشرية، وأُغلـق              معاجلةوأُرسل تقرير عن كيفية     . اإلدارة
 ؛لفهذا امل
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بـشأن  إعداد هذا التقرير، تلقى مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ادعـاء               أثناء    )د(  
 إىل  احلالـة، وسـُتقدم النتـائج   تقيـيم قد انتـهى   و .جنسي حمتمل أو اعتداء   ستغالل  حالة واحدة ال  

  ؛املكتب رئيس

واالعتـداء   ادعاءات بشأن االسـتغالل    يف الرقابة الداخلية خدمات   مكتب   نظر )هـ( 
، وأهنـى املكتـب     ٢٠٠٦وأُثـريت هـذه االدعـاءات عـام         . بعينـه فـرد واحـد      من جانب  نياجلنسي
إىل مكتـب إدارة املـوارد البـشرية الختـاذ           وأُحيلت احلاالت . ٢٠٠٧تقارير التحقيق عام    إعداد  

  ؛بعد انتهاء التحقيق إجراءات تأديبية

ــشؤون الالجــئني  أبلغــت )و(  ــها٩ ادعــاء، ١٩  عــن مفوضــية األمــم املتحــدة ل   من
 مبـشاهدة مـواد إباحيـة       تتـصل ) تتعلق بثمانية من موظفي املفوضية وموظـف واحـد مـرتبط هبـا            (

 شـعبة    للتحقيـق وأُحيلـت إىل     ١٩الــ    من احلاالت    ١٠وخضعت   .على نظم احلواسيب املكتبية   
 ؛وما زالت حالة واحدة قيد التحقيق .املوارد البشرية الختاذ إجراءات تأديبيةإدارة 

أبلغت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق               )ز( 
وفـــــق فيهـــــا كلـــــها التحقيـــــق حاليـــــا  جيـــــري ،عـــــن مخـــــسة ادعـــــاءات) األونـــــروا(األدىن 

 ؛األونروا إجراءات

حالـة واحـدة    تقـرر أن    قـد   و .ت جامعة األمم املتحدة عن مخسة ادعاءات      أبلغ )ح( 
 وتقـرر   .احلاالت مدعومة مبا يكفي من األدلة، وفُصل املوظف املعين دون سابق إنذار           هذه   من

ظلـت  ، ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول  ٣١وحـىت   . أن ثالث حاالت مل تكن مدعومـة باألدلـة        
 . قيد التحقيقحالة واحدة

 ادعــاء بــشأن ١٢٧  مبــا جمموعــه٢٠٠٧كتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة عــام أُبلــغ مو - ٨
ويعكـس هـذا    .  أفـراد إدارة عمليـات حفـظ الـسالم         مـن جانـب   االستغالل واالعتداء اجلنـسيني     
ويقــدم  .٢٠٠٦املبلــغ عنــها عــام  ٣٥٧البــالغ عــددها احلــاالت بالعــدد اخنفاضــا كــبريا مقارنــة 

وكان أكـرب عـدد     .  حفظ السالم  اتشهر وبعث حسب األ املرفق الرابع عدد االدعاءات، مصنفة      
ــو           ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــن بعث ــها صــادرا ع ــغ عن ــاءات املبل ــن االدع م

هبـا   أُبلـغ    يعكس ذلك اخنفاضا مقارنة بعـدد احلـاالت الـيت         و.  ادعاء ٥٩ قُّدمالدميقراطية، حيث   
 .يف البعثة لة حا١٧٦، وهو ٢٠٠٦مكتب خدمات الرقابة الداخلية عام 

بـشأن   ٢٠٠٧ التحقيقـات يف االدعـاءات املبلـغ عنـها عـام         الـة ح املرفق اخلامس    ددوحي - ٩
ــسيني    ــداء اجلن ــك حــىت    مــن جانــب االســتغالل واالعت ــسالم، وذل ــراد حفــظ ال  كــانون ٣١ أف
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مــن أفــراد األمــم املتحــدة حلفــظ فــردا  ١٣٦وانتــهت حتقيقــات مشلــت . ٢٠٠٧ديـسمرب  /األول
 : كالتايل نتائج التحقيقاتكانتو .)١(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٣١ حىت ،السالم

تقـــرر و . فـــردا مـــن األفـــراد العـــسكريني   ١١٨أُجريـــت حتقيقـــات مشلـــت    )أ( 
 تقــرر أن االدعــاءات يف حــنيأفــراد مل تكــن مدعومــة باألدلــة،  ٥ضــد املوجهــة االدعــاءات  أن

وأبلغــت إدارة . ومــة باألدلــة، كانــت مدع١١٣عــددهم البــالغ ضــد األفــراد املتــبقني، املوجهــة 
. إدارة الدعم امليداين البلـدان املـسامهة بقـوات بنتـائج هـذه التحقيقـات          و عمليات حفظ السالم  

الــيت اختــذهتا الــدول األعــضاء     ، تلقــت اإلدارتــان ردودا بــشأن اإلجــراءات     ٢٠٠٧  عــامويف
 ويف األعـوام    ٢٠٠٧  باالدعاءات املدعومة باألدلة الـيت أُبلغـت هبـا هـذه الـدول عـام               علقيت فيما

وأفــادت دولــة عــضو واحــدة أنــه ُشــرع يف اختــاذ إجــراءات جنائيــة عقــب إعــادة           .الــسابقة
  دول أعـضاء   ٣مـن   وإضافة إىل ذلك، تلقـت اإلدارتـان ردودا          .فردا عسكريا إىل الوطن    ١١١

ثـالث حـاالت فـصل      مشلـت   إجراءات  ، وهي    فردا عسكريا  ٢١ ضد   املتخذةبشأن اإلجراءات   
مـع  وسـت حـاالت تـوبيخ، وسـبع حـاالت سـجن، وحالـة واحـدة خلفـض الرتبـة             من اخلدمـة،    

وُحظــر علــى مجيــع هــؤالء األفــراد    .الــسجنمــع الــسجن، وأربــع حــاالت فــصل مــن اخلدمــة   
 ؛فظ السالم حلألمم املتحدةاني املشاركة مستقبال يف عمليات يالعسكر

املوجهـة  ءات  وتقرر أن االدعـا  . تسعة موظفني مدنيني   بشأنأُجريت حتقيقات    )ب( 
ضــد الــستة املوجهــة  تقــرر أن االدعــاءات يف حــني مل تكــن مدعومــة باألدلــة، نــهمضــد ثالثــة م

  ؛املتبقني كانت مدعومة باألدلة

 . تــسعة مــن أفــراد الــشرطة واملؤســسات اإلصــالحيةبــشأنأُجريــت حتقيقــات   )ج(  
 يف حـني   يت تثبتـها،  ، الـ   مل تكـن مدعومـة باألدلـة       منـهم ضد سبعة   املوجهة  وتقرر أن االدعاءات    

وأُبلغ البلد املعـين مـن      . ني كانت مدعومة باألدلة   يضد االثنني املتبق  املوجهة  االدعاءات   تقرر أن 
 . البلدان املسامهة بقوات الشرطة بنتائج هذه التحقيقات

عــدد التحقيقــات يف االدعــاءات بــشأن االســتغالل   طبيعــة و املرفــق الــسادس  ويعــرض - ١٠
،  وإدارة الــدعم امليــداين مــوظفي إدارة عمليــات حفــظ الــسالمن جانــبمــواالعتــداء اجلنــسيني 
 . وظفنياملمصنفة حسب فئات 

__________ 

وبالتـايل، فلـيس   . لإلشارة إىل األفراد احملددين يف تقارير التحقيـق       “التحقيقات”مصطلح   ُيستخدمألغراض هذا التقرير،     )١( 
واحـد  التحقيـق  الأهنم، ذلك أن تقريـر  التحقيق بشانتهى الواردة وعدد األفراد الذين  هناك أي تطابق بني عدد االدعاءات   

ن فـإ  إدارة عمليـات حفـظ الـسالم،    أبلغـت عنـها  عـداد االدعـاءات والتحقيقـات الـيت     أ  وفيما خيـص .قد يشمل عدة أفراد   
ل مزعـوم   عـ اادعـاءات متعـددة مرتبطـة بف      هنـاك   قد تكـون    ف :و عدد الضحايا  أاألعداد ال تعكس عدد الفاعلني املزعومني       

 .تحقيق الواحد قد يشمل وحدة تضم عدة فاعلني مزعومنيواحد، يف حني أن ال
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 مالحظـــات –ثالثا  
السـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني،     بـشكل كـبري جممـوع عـدد االدعـاءات بـشأن ا       تناقص - ١١
 حالــة ٣٧١، مقابــل  فقــط حالــة١٥٩  بلــغ،٢٠٠٧ عــدد احلــاالت املبلــغ عنــها عــام     أن إذ
 .٢٠٠٦ امع

وكــان هنــاك ارتفــاع يف عــدد االدعــاءات املتــصلة مبــوظفي الكيانــات األخــرى لألمــم    - ١٢
ــسالم، إذ      ــظ ال ــات حف ــري إدارة عملي ــغ أُاملتحــدة غ ــام يف بل ــن٢٠٠٦ع ــاءات  ا ع ــددها دع ع

الكيانات األخرى لألمم املتحدة األخـرى غـري إدارة      موظفي   ادعاء ضد    ٣١، مقابل   ادعاء ١٤
 مـن   ٩أعـاله، فـإن     ) هــ ( ٧ ووفقا للمـشار إليـه يف الفقـرة       . ٢٠٠٧عام   معمليات حفظ السال  

يف هـذا التقريـر االدعـاءات    ومل ُتدرج .  االدعاءات متصلة مبشاهدة مواد إباحية يف املكتب  هذه
ــة رتبطــةامل ــ يــست هلــا صــلة لالــيت  ، مبــشاهدة أو توزيــع مــواد إباحي  ،ستفيدين مــن املــساعدةبامل
 متثل نـوع سـوء الـسلوك الـذي تـستهدفه نـشرة األمـني العـام بـشأن            تقرر أن هذه األفعال ال     إذ

 سـوء  مـا زالـت ُتعامـل علـى أهنـا حـاالت       األفعـال إال أن هـذه   .االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني   
 . ضع إلجراءات تأديبيةختسلوك، و

 أفــراد حفــظ موجــه ضــد، ١٥٩ ادعــاء مــن أصــل ١٢٧ومعظــم هــذه االدعــاءات، أو  - ١٣
 االدعـاءات املبلـغ عنـها عـام     مقارنـة بعـدد   يف املائـة  ٦٤ بنـسبة   نقصاناذا الرقم   وميثل ه . السالم
 يف عـدد االدعـاءات املبلـغ        االخنفـاض  ميكن أن ُيعزى جزئيا هـذا     و.  ادعاء ٣٥٧، البالغ   ٢٠٠٦

 ٢٠٠٦ديــسمرب /بــدأ يف كــانون األول  الــذيعنــها بــشأن االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني،     
 الــيت  التــدابري الوقائيــة، مثــل زيــادة أنــشطة التــدريب والتوعيــة   إىل،٢٠٠٧ عــام طيلــةاســتمر و

ــسالم تــضطلع هبــا   ــات حفــظ ال ــداين  وإدارة عملي ــدعم املي ــضا  قــد قامــت و .إدارة ال ــدان أي البل
 مزيدا من املـواد   شمل  تالتدريب السابق لالنتشار ل   بتعزيز أنشطة   شرطة  بأفراد  املسامهة بقوات و  

إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن التقارير الـصادرة عـن    .)٢(نسينيبشأن منع االستغالل واالعتداء اجل  
ضـد مـوظفي األمـم     منظمات أخرى تشري إىل وجود نقـص مـزمن يف اإلبـالغ عـن االدعـاءات           

 بــشأن االســتغالل واالعتــداء ، مــوظفي املنظمــات الدوليــة لتقــدمي املعونــة غريهــم مــناملتحــدة و
 تقـارير  قُـّدمت خالهلـا  ذلك، فإن الفترة الـيت   وإضافة إىل    . خصوصا  القاصرين  يف حق  اجلنسيني
ــذتمنتظمــة و ــشأن  سياســات حمــددة  ُنفّ ــسبيا  يف هــذا ال   إىل٢٠٠٥  عــاممــن( تظــل قــصرية ن

 عــدد نقــصان بــشأن قــرار وحتليــل حـامسني ، وبالتــايل، فمــن الـصعب التوصــل إىل  )٢٠٠٧ عـام 
 . االدعاءات خالل الفترة املشمولة بالتقرير

__________ 

إدارة الـدعم امليـداين فيمـا يتـصل بالـسلوك واالنـضباط        وملزيد من املعلومات بـشأن أنـشطة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم              )٢( 
 .A/62/758 الوثيقة انظرواالستراتيجية الشاملة ملعاجلة مسألة االستغالل واالعتداء اجلنسيني، 
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الدعـاءات  ال عدد مـن التحـديات قائمـا فيمـا يتعلـق بتـسجيل          ، ظ ٢٠٠٧وخالل عام    - ١٤
أفــراد حفــظ الــسالم؛ إال أن إدارة عمليــات  مــن جانــب بــشأن االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني

 مكتـب خـدمات الرقابـة     واصلتا العمل، جنبا إىل جنب مـع إدارة الدعم امليداين   و حفظ السالم 
 . تنسيق البيانات واملصطلحات، من أجلالداخلية

 
 تعزيز تدابري احلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي -رابعا  

 استمرار االلتزام بنشرة األمني العام  
أكدت مجيع الكيانـات الـيت قـدمت معلومـات مـن أجـل إعـداد هـذا التقريـر وعـددها                       - ١٥
 .كيانا التزامها باملعايري املبينة يف نشرة األمني العام ٤٣
يشترط على االستشاريني واملتعاقدين من األفراد االلتزام مبعـايري الـسلوك           والنص الذي    - ١٦

ــام      ــشرة األمــــني العــ ــة يف نــ ــداء اجلنــــسي املبينــ ــتغالل اجلنــــسي واالعتــ ــر االســ ــة حبظــ املتعلقــ
ST/SGB/2006/13          مت إدراجـه يف     ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١، على أن يبدأ العمل به اعتبارا مـن ،

املتعلقــة باالستــشاريني واملتعاقــدين مــن األفــراد     ) ST/AI/1999/7(نــشرة التعليمــات اإلداريــة   
الــشروط العامــة لعقــود خــدمات االستــشاريني واملتعاقــدين مــن  ”والنــشرة املرافقــة هلــا املعنونــة 

وصدرت تعليمـات للمـوظفني التنفيـذيني يف مجيـع          ). ST/AI/1999/7/Amend.1انظر  (“ األفراد
 .ني واملتعاقدين من األفراد بنص للنشرةمراكز العمل بتزويد اجلدد من االستشاري

 وألول مـرة، تعـديل الـشروط العامـة للتعاقـد        ٢٠٠٥يونيـه   /وباملثل، جرى يف حزيـران     - ١٧
اليت وضعتها األمم املتحدة، واملطبقة على الشركات املتعاقدة، والـيت جـرى الحقـا تنقيحهـا يف        

اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة ملنـع       حبيث تتضمن التزاما من جانب املتعاقد ب     ٢٠٠٦فرباير  /شباط
االســتغالل اجلنــسي ألي شــخص أو االعتــداء اجلنــسي علــى أي شــخص مــن جانــب املتعاقــد    

مــن جانــب موظفيــه أو أي أشــخاص آخــرين يــستخدمهم املتعاقــد للقيــام بأيــة خــدمات يف    أو
 .العقد نطاق

 
 نسيفرقة العمل املعنية باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجل  

 اللجنة التنفيذية املعنية بالـشؤون اإلنـسانية واللجنـة التنفيذيـة            ٢٠٠٥اشتركت يف عام     - ١٨
املعنية بالسالم واألمن يف إنشاء فرقة العمـل املعنيـة باحلمايـة مـن االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء           

قـضاء علـى    اجلنسي، اليت حققت عدة نواتج هامة، تشمل عقد املؤمتر الرفيع املستوى املعـين بال             
ــات        ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــراد األمـ ــه أفـ ــذي يرتكبـ ــسي الـ ــداء اجلنـ ــسي واالعتـ ــتغالل اجلنـ االسـ

ــري ــة        غ ــا للتوعي ــضحايا وشــريطا مرئي ــساعدة إىل ال ــدمي امل ــق بتق ــتراتيجية تتعل ــة، واس . احلكومي
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 لدفع أعمـال فرقـة العمـل يف اجملـاالت           ٢٠٠٧سبتمرب  /ُشكلت مخس أفرقة عمل يف أيلول      كما
عــم الــشبكات القائمــة يف امليــدان؛ واإلنفــاذ؛ وامتثــال اإلدارة؛ ومــساعدة الــضحايا؛    د: التاليــة

 .ST/SGB/2003/13وإرشادات التنفيذ املتعلقة بنشرة األمني العام 
ويركز الفريق العامل األول من هذه األفرقة على تطوير وتعزيـز الـشبكات القائمـة يف                 - ١٩

اجلنسيني، وتزويد الشبكات يف الوقـت ذاتـه مبـا يلـزم مـن              امليدان املتعلقة باالستغالل واالعتداء     
ــه ودعــم  وســوف يــشمل هــذا األمــر ضــمان اإلملــام بآليــات األمــم املتحــدة لإلبــالغ         . توجي

، وتكييـف سياسـات   )اليت سيتوىل الفريق العامل الثـاين جـزءا مـن أعمـال تطويرهـا      (والشكوى  
ويهدف الفريق العامـل الثـاين إىل   . انيةوهياكل وأدوات وآليات مبا يتالءم مع االحتياجات امليد 

ــات تقــدمي          ــل آلي ــدان، مــن قبي ــات للمواجهــة مــن أجــل املي ــز آلي ــشاء أو تعزي ــى إن ــز عل التركي
ويركـز الفريـق العامـل الثالـث        . الشكاوى، وإجراءات اإلبـالغ، وحفـظ الـسجالت والتحقيـق         

 اإلدارة العليـا بتنفيـذ   على إقامة آلية امتثال علـى الـصعيد القطـري، مـع التركيـز علـى التزامـات               
ويعتـزم الفريـق العامـل الرابـع حتديـد اختـصاصات            . تدابري ملنـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني        

ميــّسري مــساعدة الــضحايا وتنظــيم دورات تدريبيــة هلــم، فهــم يــشكلون العنــصر الرئيــسي يف   
ــتراتيجية تقــدمي املــساعدة   ــق العامــل وينفــذ خطــة متهيديــة      . اس  هلــذه كمــا سيــضع هــذا الفري

االستراتيجية، وسيقدم اإلرشادات املتعلقة بالتنفيذ، وحيدد اإلدارة الـيت ميكـن أن تتـوىل األمـور                
على الصعيد امليداين وآليات التمويل هناك، وجيري رصدا وتقييما للربنـامج التجـرييب ملـساعدة               

 اخلـامس   وسـيتوىل الفريـق العامـل     . الضحايا الذي وضـعته اجلمعيـة العامـة ويـستمر ملـدة سـنتني             
 .ST/SGB/2003/13وضع وثيقة توجيهية تتعلق بتنفيذ نشرة األمني العام 

 
 وحدة وأفرقة السلوك واالنضباط التابعة إلدارة الدعم امليداين  

عقب إنشاء فريق السلوك واالنـضباط يف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف مقـر األمـم                    - ٢٠
، جرى إيفاد موظفني متفـرغني إىل امليـدان        ٢٠٠٥نوفمرب  /املتحدة يف نيويورك يف تشرين الثاين     

وكان لـدى بعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات الـسياسية             . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥يف أعوام   
األمــم املتحــدة : ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١اخلاصــة التاليــة أفرقــة ســلوك وانــضباط يف  

ــم        ــب األم ــستان، ومكت ــساعدة إىل أفغان ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــل يف  وبعث املتحــدة املتكام
بوروندي، وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وعمليـة األمـم املتحـدة يف                
كــوت ديفــوار، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وبعثــة األمــم   

بعثـة األمـم املتحـدة يف       املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، وبعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا، و               
ليربيا وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وبعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار                  
يف هاييت، وفريق مـراقيب األمـم املتحـدة العـسكريني يف اهلنـد وباكـستان، وبعثـة األمـم املتحـدة                      
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لبنان، وبعثة األمـم املتحـدة يف نيبـال،    لتقدمي املساعدة يف العراق، وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف        
ــة      وبعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون، والعملي

 -املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، ومكتــب األمــم املتحــدة يف تيمــور    
 .يةليشيت، وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغرب

وتواصل إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين، من خـالل أفرقـة الـسلوك                - ٢١
واالنــضباط اخلاصــة هبمــا، وضــع وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات هتــدف إىل منــع االســتغالل  

ووفقـا للمـشار إليـه أعـاله، وضـعت          . واالعتداء اجلنسيني، مبـا يف ذلـك القيـام بأنـشطة التوعيـة            
رتان مدونة سلوك موحدة بشأن االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني أُدرجـت يف عقـود               هاتان اإلدا 

ــدين   ــشارين واملتعاق ــة،     . اخلــرباء واملتطــوعني واملست ــم املتحــدة هــذه املدون ــو األم ــع موظف ويوق
وإضـافة إىل   . فـيهم أفـراد شـرطة ومراقبـون عـسكريون، لـدى وصـوهلم علـى منطقـة البعثـة                    مبن

.  بعثـة حلفـظ الـسالم      ١١باالستغالل واالعتداء اجلنسيني يف واليات      ذلك، أُدرج النص املتعلق     
 بعثة مناطق حمظورة معروف أهنا أمكنة للمقايضات اجلنسية، ومنعت حفظـة            ١١حددت   كما

مــارس /وبــدأ املوقــع الــشبكي لوحــدة الــسلوك واالنــضباط يف آذار  . الــسالم مــن التوجــه إليهــا 
املوقع على معلومات عن املؤمتر الرفيع املـستوى        ، وحيتوي هذا    )٣(، البث على اإلنترنت   ٢٠٠٧

ووثــائق هلــا صــلة باالســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني، فــضال عــن حيــز لتبــادل أفــضل املمارســات 
عـدم التـسامح مطلقـا مـع     : اخلدمـة بفخـر  ”وجـرى إنتـاج فـيلم بعنـوان         . وغري ذلك من املوارد   

جـه كـل مـن إدارة الـدعم امليـداين           الـذي شـارك يف إنتا     “ االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي    
، وبرنـامج األمـم     )اليونيـسيف (وإدارة عمليات حفظ السالم، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة            

/ املتحدة اإلمنائي، ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، وُعـرض للمـرة األوىل يف كـانون األول               
رنسية، وقـد وزعـت نـسخ    وهو متاح اآلن باللغات اإلسبانية واالنكليزية والف  . ٢٠٠٦ديسمرب  

 .منه واستخدمت يف التدريب يف بعثات حفظ السالم ومراكز العمل التابعة لألمم املتحدة
 A/61/957انظـر   ( أنشطة األفرقة املعنية بالسلوك واالنضباط       ٢٠٠٧واستمرت يف عام     - ٢٢
مبا يتفق مع االستراتيجية الشاملة الثالثية احملاور الراميـة إىل التـصدي لالسـتغالل              ) A/62/758و  

فقد جرى جتريب ثالثة منـاذج تدريبيـة موحـدة مـن أجـل منـع االسـتغالل                  : واالعتداء اجلنسيني 
واالعتداء اجلنسيني مصممة جلميع مستويات املوظفني وفئاهتم خالل حلقات عمـل عقـدت يف    

ــا يف مقــر األمــم املتحــدة النمــوذج   . ٢٠٠٧عــام  ومطلــع ٢٠٠٦عــام   ٢وأقــرت اإلدارة العلي
 اخلاص بكبـار القـادة وسـوف يـتم          ٣اخلاص باملديرين والقادة من املستوى املتوسط والنموذج        

توزيعهما على البعثات من أجـل اسـتخدامهما أو تكييفهمـا مبـا يالئـم الظـروف، وفيمـا يتعلـق                     
__________ 

 )٣( (www.un.org/depts/dpko/cdt/index.html). 
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املقايـضات اجلنـسية    /ت موجهة إىل البعثات ملكافحة البغـاء      بالتوعية، جتري اآلن محالت اتصاال    
 حلقـات   ٢٠٠٧ديـسمرب   /سـبتمرب وكـانون األول    /كمـا ُعقـدت بـني أيلـول       . يف مناطق البعثات  

عمل لوضع استراتيجيات خاصة بكل بعثة على حدة، وذلك يف كـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة                     
تحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، وبعثـة منظمـة            ليشيت، وبعثة األمـم املتحـدة ل       -املتكاملة يف تيمور    

األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، وعمليـة األمـم                   
املتحدة يف كوت ديفوار، وبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان، ومـن املقـرر أن تبـدأ احلمـالت يف         

 جهد أوسع نطاقـا للمنـع جلعـل سـلوك           وتشكل هذه احلمالت جزءا من    . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
ــى           ــضاء عل ــسلوك، والق ــة وال ــم املتحــدة للرتاه ــايري األم ــع مع ــسالم متماشــيا م ــظ ال ــراد حف أف

 .وُيقّدم التمويل الالزم لتلك احلمالت من تربعات املاحنني. االستغالل واالعتداء اجلنسيني
 

 نياالستغالل واالعتداء اجلنسيبشأن تزام لبيان اال  
 مخــس أقــرت، ٢٠٠٦ديــسمرب /ولكــانون األاملــؤمتر الرفيــع املــستوى يف   انعقــاد منــذ - ٢٣

 .كيانات من غري كيانات األمم املتحدة بيان االلتزام بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني
 

  الثانية والستني للجمعية العامةالدورةاليت اعتمدت خالل السياسات   
 التعـديالت   ٢٠٠٧يـه   ليو/ متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ٦١/٢٦٧ قرارها   ت اجلمعية العامة يف   أقر - ٢٤

ــداء اجلنـــسيني الـــيت أُ  ــتغالل واالعتـ ــة باالسـ ــة املتعلقـ  دخلـــت علـــى مـــذكرة التفـــاهم النموذجيـ
)A/61/19 part IIIوتـستعني إدارة الـدعم   . بني األمم املتحدة والبلدان املسامهة بقـوات ) ، املرفق

مع البلدان احملتمـل أن تـساهم بقـوات بالنـسبة           امليداين مبذكرة التفاهم النموذجية يف مفاوضاهتا       
 عـــت، وق٢٠٠٨ّيونيـــه /ومنـــذ حزيـــران. ألي وحـــدات عـــسكرية جديـــدة لعمليـــات الـــسالم

درج  أن تُـ   وخىتـ ومـن امل  . ة ال تزال قيد املناقـشة      مذكر ١٢ وهناك   ،مذكرات تفاهم جديدة   ٧
 .ذكرات احلاليةامل النموذجية يف  التفاهمتنقيحات مذكرة

 /ول كـــانون األ٢١  املـــؤرخ٦٢/٢١٤ مبوجـــب قرارهـــا  اجلمعيـــة العامـــةواعتمـــدت - ٢٥
 استراتيجية األمم املتحدة الشاملة ملساعدة ودعم ضحايا االستغالل واالنتـهاك           ٢٠٠٧ديسمرب  

الفريـق العامـل     اليت أوصـى هبـا  اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا     
ــوح العــضوية امل  ــهاك     املخــصص املفت ــضحايا االســتغالل واالنت ــدعم ل ــساعدة وال عــين بتقــدمي امل

 ومبوجــب هــذه االســتراتيجية، يتلقــى الــضحايا املــساعدة ملعاجلــة  ).A/62/595انظــر ( اجلنــسيني
وميكــن أن تــشمل هــذه  . االنتــهاك اجلنــسيني وأ الناشــئة مباشــرة عــن االســتغالل  الحتياجــاتا

 .االجتماعي، واخلدمات القانونية أو الرعايـة املاديـة       املساعدة العالج الطيب، واملشورة، والدعم      
األمـم املتحـدة مـع الـدول األعـضاء، يف            وباإلضافة إىل ذلـك، توصـي االسـتراتيجية بـأن تعمـل             
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 .حــدود اختــصاصها، علــى تيــسري متابعــة الــشكاوى املتــصلة بــاألبوة واإلنفــاق علــى األطفــال   
وهـو جـزء مـن فرقـة العمـل          (ساعدة الضحايا   شرع الفريق العامل املعين مب    وكان الفريق العامل    

 يف وضــع اســتراتيجية للتنفيــذ قــد شــرع) مــن االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيني  املعنيــة باحلمايــة 
 .ستشمل مذكرة توجيهية موجهة إىل البعثات امليدانية 

ــة اخلا ويف أعقــاب  - ٢٦ ــسالم يف   نظــر اللجن ــات حفــظ ال ــة بعملي  /ول كــانون األصــة املعني
يف تقريــر  ٢٠٠٧كتــوبر أ/ولبريــل وتــشرين األأ/ يف نيــسانة واللجنــة الــسادس٢٠٠٦ديــسمرب 

ربائهــا املوفــدين يف ضمان مــساءلة مــوظفي األمــم املتحــدة وخ بــ املعــينفريــق اخلــرباء القــانونيني 
ت اجلمعيـة    حثـ  ،)A/60/980( رتكب من أفعال إجرامية يف عمليات حفظ الـسالم        بعثات عما يُ  

 ممارسـة واليتـها  الـدول علـى      ٢٠٠٧ديـسمرب   /ولنون األ كـا  ٦ؤرخ  املـ  ٦٢/٦ القراريف  العامة  
 يف حالـة  لألمـم املتحـدة أو خـرباء موفـدين يف بعثـات       على رعاياها العـاملني كمـوظفني تـابعني         

شـجعت اجلمعيـة العامـة الـدول األعـضاء علـى أن             يف الوقت ذاتـه،     و. ارتكاهبم سلوكا إجراميا  
دة يف تبـادل املعلومـات وتيـسري إجـراء حتقيقـات مـع       تتعاون مع بعضها بعضا ومـع األمـم املتحـ      

  النظـر يف أحكـام  وواصـلت اللجنـة الـسادسة   . األشخاص املعنيني ومالحقتهم حسب االقتـضاء   
 .٢٠٠٨أبريل /القرار يف نيسان

 
 مشاريع السياسات األخرى اجلاري النظر فيها  

، يف ٢٠٠٨أبريـل  /يـسان نمـارس و /نظرت اللجنة اخلاصة املعنية حبفظ السالم، يف آذار      - ٢٧
ــر  ــاء علــى طلــب    العــام األمــنيتقري ــةالــذي أُعــد، بن ــشامل   العامــةاجلمعي ، عــن االســتعراض ال

ــه واالســتجمام     ). A/62/663(الحتياجــات مجيــع فئــات مــوظفي حفــظ الــسالم يف جمــال الترفي
 العامـة   ةمانوالتدابري اليت تقترح األ   الترفيه واالستجمام   يف جمال   حتياجات  الوحيدد االستعراض ا  

مهيـة الترفيـه   بأ أقـرت  و،تقريرال علما بت اللجنة اخلاصة حاطوأ.  لتلبية تلك االحتياجات   اختاذها
فــراد أ غــري هم األفــراد مــن فــين، مبــجلميــع فئــات مــوظفي حفــظ الــسالم بالنــسبة واالســتجمام 

 الترفيـه واالسـتجمام    آخـر بـشأن مـسائل    تقريـر اصة أيـضا إعـداد    طلبت اللجنة اخل  و. الوحدات
 .الثالثة والستني العامة اجلمعيةة  دورأثناء اللجان املختصة  جوانبها لتستعرضه مجيعنم
 

 االستنتاجات -خامسا  
 علـى حنـو     تقـدم الحـراز   إمم املتحـدة    ، واصلت األ   االستعراض  اليت يتناوهلا  خالل الفترة  - ٢٨

ة فرقـ األنـشاء   إوقـد أدى    . نيالستغالل واالعتداء اجلنـسي   ل  للتصدي مستدامطار  إ كبري يف وضع  
ــة ــضباط  ب املعنيـ ــسلوك واالنـ ــسالم   يف إالـ ــظ الـ ــات حفـ ــداين  وإدارة عمليـ ــدعم امليـ ىل إدارة الـ

 ني وإعمــال مــا يتــصل هبمــا مــنمنــسقه ملنــع االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيو  مركــزةاســتجابات
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 وعمـل   ،باالستغالل واالعتداء اجلنسي  املعين  املؤمتر الرفيع املستوى     ويعترب عقد    .معايري السلوك 
ضـفاء  إ حنـو  تنيما هـ ني مـن االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي خطـوت      ةباحلمايـ فرقة العمـل   

 معـايري   االعتـداء، وإعمـال   منع املنظمة لتدابريالشامل، على نطاق  على التنفيذ    يالطابع املؤسس 
 فالــسياسات الــيت .ةات غــري احلكوميــهــشركاء مــن اجلالــ مــع االســتراتيجيالتعــاون  و،الــسلوك

، وقـرار  الـضحايا سـتراتيجية مـساعدة   وا، ةمذكرة التفـاهم املنقحـ    ك ُتمدت يف اآلونة األخرية   اع
ــن  ــساءلة اجلنا جملــس األم ــشأن امل ــئ ب ــدم صــوب      ،ةي ــى درب التق ــة عل ــات فارق ــل عالم ــا متث  إمن

مــع ن تراق، بــاالنيواالعتــداء اجلنــسي ملواجهــة االســتغالل  الثالثيــة األبعــادشاملةالــســتراتيجية اال
 . املتحدةاألمم على اإلطالق اليت تنتهجها م التسامحسياسة عد

ــاءاتعــددويظهــر  - ٢٩ ــسي  ادع ــداء اجلن ــها يف ني االســتغالل واالعت ــغ عن ــام  املبل  ٢٠٠٧ ع
تناقصا بصفة عامة، مع اخنفاض كبري على وجه اخلصوص يف عدد االدعاءات اليت أبلغـت عـن                 

ــسالم وقوعهــا  ــات حفــظ ال ــداين إدارة عملي ــدعم املي ــا.  وإدارة ال ــادأم االت  يف عــدد احلــ ة الزي
 عـن   ها رصـد  يتم القلـق، وسـ    ، فهـي تـثري    حفـظ الـسالم   كيانـات    يف كيانات أخرى غـري       الناشئة
ىل إيـضا   رمبـا ُتعـزى أ     دعـاءات البالغ عـن ا    يف اإل  ةن الزياد إالوقت، ف بيد أنه، ويف نفس     . كثب

 اليت تعمـل    اجملتمعاتداخل   هبذه املسائل، وزيادة الوعي هبا أيضا        دارةاملوظفني واإل زيادة وعي   
نـه سـيكون مـن الـضروري مواصـلة حتـسني آليـات اإلبـالغ                بأ ة املنظم رقوت. مم املتحدة فيها األ 
 .ة اجملتمعية، وتعزيز التوعيجراءات التحقيقإ، وحتسني عنها
عمـال االسـتغالل واالعتـداء      أمـة لـردع     نظتغـيري ثقافـة امل    ملتزمـا ب   العام   األمنيوال يزال    - ٣٠

 يف جهودهــا ة املنظمــساعدةمبــ تقــدمي دعمهــا الكامــل  علــى وحيــث الــدول األعــضاء  اجلنــسي،
 علــى مجيــع  علــى اإلطــالق سياســة عــدم التــسامحتطبيــقاعتمــاد الــسياسات الالزمــة لــضمان و

 .وحداتال أفراد
 .علما هبذا التقريرأن حتيط  العامة اجلمعيةويرجى من  - ٣١
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 املرفق األول
 

ادعـاءات  عـن   تقـدمي معلومـات     لـب إليهـا     لـيت طُ  اكيانات األمـم املتحـدة        
 )أ(االستغالل واالعتداء اجلنسيني

 
 + العاماألمنيمكتب  • 
 *مكتب خدمات الرقابة الداخلية • 
 +مكتب الشؤون القانونية • 
 *لشؤون القانونيةإدارة ا • 
 إدارة شؤون نزع السالح • 
 *إدارة عمليات حفظ السالم • 
 *مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية • 
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية • 
 إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات • 
 إدارة شؤون اإلعالم • 
 إدارة السالمة واألمن • 
 داريةشؤون اإلالإدارة  • 
 كتب دعم بناء السالمم • 
 مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح • 
 ألمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ا • 
 مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا • 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية • 

 

 جديــدة ءاتدعــا بأنــه وردت ا هــي الكيانــات الــيت أفــادتالــيت تــرد عالمــة النجمــة بعــد أمسائهــاالكيانــات   )أ( 
ديـسمرب  /ينـاير إىل كـانون األول  /عتداء جنسي خـالل الفتـرة مـن كـانون الثـاين       اأو  جنسي  استغالل  حبدوث  
وأفادت  . قبل نشر هذا التقرير     بشأهنا إحصاءات الكيانات األربعة اليت مل ترد       ىلإ+ عالمة  ب ُيشارو. ٢٠٠٧

 .دعاءات خالل الفترة املذكورة بعدم تلقي امجيع الكيانات األخرى
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 ألقل البلدان منوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية            مكتب األمم املتحدة للممثل السامي     • 
 والدول اجلزرية الصغرية النامية

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان • 
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف • 
 مكتب األمم املتحدة يف نريويب • 
 نامج األمم املتحدة للبيئةبر • 
 ) املتحدةاألمموئل م (رنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةب • 
ــدة يف ف  •  ــم املتحــ ــا يمكتــــب األمــ ــا يف ذلــــك مكتــــب (ينــ ــدة املعــــين  مبــ ــم املتحــ  األمــ

 )واجلرمية باملخدرات
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا • 
 اللجنة االقتصادية ألوروبا • 
 *اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب • 
 ئماعية آلسيا واحمليط اهلادواالجتاللجنة االقتصادية  • 
  آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب • 
 شؤون الالجئنيوضية األمم املتحدة لمف • 
 منظمة األمم املتحدة للطفولة • 
 *اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة  • 
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة • 
 متطوعو األمم املتحدة • 
 +تحدة للسكانصندوق األمم امل • 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع • 
 *ني يف الشرق األدىنيغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينوكالة األمم املتحدة إل • 
 جامعة األمم املتحدة • 
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متالزمــة نقــص /برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  • 
 اإليدز/املناعة املكتسب

 كمة الدولية لرواندااحمل • 
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة • 
منظمـــة /للتجـــارة والتنميـــة  املتحـــدة األمـــم التـــابع ملـــؤمتر  مركـــز التجـــارة الدوليـــة   • 

 الدولية التجارة
 برنامج األغذية العاملي • 
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 املرفق الثاين
  )أ(رة عمليات حفظ السالمطبيعة االدعاءات، موزعة حسب كيان األمم املتحدة غري إدا  

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١
 

 طبيعة االدعاءات

إدارة 
ــؤون  شــــــــــ
ــسياسية  /الـــ

بعثـــة األمـــم 
املتحــــدة يف 
ــال  نيبـــــــــــــ

 )املوظفون(

عمليــة األمــم  
املتحـــــــدة يف 
بورونـــــــــدي 

 )املوظفون(

اللجنــــــــــــــــة 
ــصادية  االقتـــــ
ــا  ألمريكــــــــــ
ــة  الالتينيـــــــــــ
ــة  ومنطقـــــــــــ
ــر  البحـــــــــــــــ

 الكارييب
 )وظفونامل(

مكتــــــــــــــب 
تنــــــــــــــــسيق 
ــشؤون  الــــــــــ
 اإلنــــــــــسانية

موظفــــــــون (
 )آخرون

مكتــــــــــــــب 
ــدمات  خـــــــــ
الرقابــــــــــــــــة 
 الداخليــــــــــــة

 )ملوظفونا(

ــية  مفوضــــــــــ
األمم املتحدة   
ــشؤون  لـــــــــــ
 الالجــــئني

 )املوظفون(

ــية  مفوضــــــــــ
األمم املتحدة   
ــشؤون  لـــــــــــ
الالجـــــــــــئني 

موظفــــــــون (
 )آخرون

ــم   ــة األم وكال
املتحــــــــــــــدة 

غاثــــــــــــــــة إل
ــشغيل  وتــــــــــ
الالجـــــــــــئني 
الفلــــسطينيني 
ــشرق  يف الــــــ

 األدىن
 )املوظفون(

جامعــة األمــم 
املتحــــــــــــــدة 

موظفــــــــون (
 )آخرون

          )ب(اغتصاب
ممارســة جــنس مــع

  )ج(قّصر
 

   ٨    
  ١        )د(اعتداء جنسي
          اجتار بأشخاص

مبادلـــــة النقـــــود أو
العمــل أو الــسلع أو
اخلـــــدمات مقابـــــل

  اجلنس

 

 ١   ١ ١  
        ١ ١ مراودة البغايا

مـــــــشاهدة مـــــــواد
  إباحية

 
   ١ ٨   

ــرى ــكال أخــــ أشــــ
 ١ ٣   ١  ١ ١  لالستغالل اجلنسي

خـــرىأانتـــهاكات
للتعمـــــــــــــــــــــــــيم

ST/SGB/2003/13 
ــالغأي اإل( بـــــــــــــ

ــن ــاذب عــــــ الكــــــ
اســــتغالل واعتــــداء

  )نيجنسي

 

       
 ١ ٥ ١ ١٦ ٢ ١ ١ ٢ ١ اجملموع 

 
 . ال تشمل القائمة الكيانات اليت مل تبلغ عن ادعاءات )أ( 

ي الـذي   علـى أنـه االتـصال اجلنـس        “االغتـصاب ”ُيفهـم   ، اليت أعدهتا إدارة األمن والسالمة،       لمبادئ التوجيهية األمنية اخلاصة باملرأة     ل طبقا  )ب( 
 .يتم بدون رضاء الشخص

 . عاما١٨، فإن القاصر هو شخص ال يزيد عمره على ST/SGB/2003/13من التعميم ) ب (٢-٣بند وفقا لل  )ج( 
 بأنـه أي فعـل ال يـتم عـن رضـى يفرضـه شـخص أو أكثـر علـى          االعتـداء اجلنـسي   ف   ُيعـرّ  ،لمبادئ التوجيهية األمنية اخلاصـة بـاملرأة       ل اطبق  )د( 

 .شخص آخر
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 املرفق الثالث
 

 الـيت تتعلـق    ٢٠٠٧حالة التحقيقـات يف االدعـاءات املبلـغ عنـها يف عـام                
 لسالم إدارة عمليات حفظ اغريوظفي كيانات األمم املتحدة مب
 
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١
 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حالة التحقيقات يف 

  االدعاءات الواردةعدد الكيان
حتقيقات مل يثبت فيهـا   
 االدعاء أو مت حفظها

حتقيقــــــــات 
ــا  ثبــــت فيهــ

 االدعاء

حتقيقــــــــات 
ــا ــت  مــ زالــ

 مستمرة

 دارة الشؤون السياسيةإ
 ١ صفر صفر ١ يف نيبال املتحدة األممة بعث 
 األمـــــم املتحـــــدة يف ليـــــةمع 

 صفر  ٢ ٢ بوروندي
اللجنـــة االقتـــصادية ألمريكـــا  

ــر    ــة البحـــ ــة ومنطقـــ الالتينيـــ
 صفر صفر ١ ١ الكارييب

ــشؤون    ــسيق الـــ مكتـــــب تنـــ
 ١ صفر صفر ١ اإلنسانية

مكتـــــب خـــــدمات الرقابـــــة  
 صفر ٢ صفر ٢ الداخلية

ــية ا  ــد ألمفوضـــ ــم املتحـــ ة مـــ
 ١ ١١ ٧ ١٩ لشؤون الالجئني

 غاثــةإل املتحــدة األمــم وكالــة 
ــشغيل  الالجــــــــــــئني وتــــــــــ
ــسطينيني ــشرق يف الفلـــــ  الـــــ

  ١ ٤ ٥ األدىن
 ١   ١ جامعة األمم املتحدة 
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وظفي إدارة  مبـ  ، الـيت تتعلـق    ٢٠٠٧ات الرقابـة الداخليـة يف عـام         دد االدعاءات اليت أُبلغ هبـا مكتـب خـدم         ع  
 إدارة الدعم امليداين، موزعة حسب بعثة حفظ السالم/حفظ السالمعمليات 

 

 البعثة
كـــــــــانون  

 يناير/الثاين
/ شــــــباط
 فرباير

 /آذار
 مارس

 /نيــسان
 أبريل

 /أيــــــار 
 مايو

ــران /حزي
 يونيه

ــوز /مت
 يوليه

 /آب
 أغسطس

/ أيلــــــــــول
 سبتمرب

ــشرين  تــــ
 /األول
 أكتوبر

تـــــــــشرين 
ــاين / الثــــــــ
 نوفمرب

ــانون  كـــــ
/ األول
 اجملموع ديسمرب

بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف     
 ١٩ ٨ ١   ٢٥ ١ ٢   ١ ٤ - هاييت

ــا     ــة أفريقيـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
 صفر             الوسطى وتشاد

بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء   
 ٢ ١  - - - - ١ - - - - - الغربية

ــدة يف مجهور   ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ يـ
 ٥٩ ٢ ٤ ٤ ٦ ٤ ٢ ٥ ٥ ٤ ١٦ ٤ ٣ الكونغو الدميقراطية

ــم     ــي واألم ــة املختلطــة لالحتــاد األفريق العملي
 صفر             املتحدة يف دارفور

 صفر  - - - - -  - - -   قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص
 صفر - - - - - -  -  - - - بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

ــة يف    ــإلدارة املؤقتــ ــدة لــ ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
 ١ ١ - - - - - - - - - -  كوسوفو

 صفر             قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
 ١٢  ٣  ١ -  ٢  ٣ ١ ١ ١ بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

 ١٤ ١   ٢  ٢ ١ ٢  ٢ ٢ ٢ بعثة األمم املتحدة يف السودان
 ١٥ - ٢   ٣ ١ ١ ٣  ٢ ٣  رت ديفواملية األمم املتحدة يف كوع

 صفر - - - - - - - - -  - - بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا
 ١            ١ مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي

فريــق مــراقيب األمــم املتحــدة العــسكريني يف   
 صفر - - - - - - - - - - - - اهلند وباكستان
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 البعثة
كـــــــــانون  

 يناير/الثاين
/ شــــــباط
 فرباير

 /آذار
 مارس

 /نيــسان
 أبريل

 /أيــــــار 
 مايو

ــران /حزي
 يونيه

ــوز /مت
 يوليه

 /آب
 أغسطس

/ أيلــــــــــول
 سبتمرب

ــشرين  تــــ
 /األول
 أكتوبر

تـــــــــشرين 
ــاين / الثــــــــ
 نوفمرب

ــانون  كـــــ
/ األول
 اجملموع ديسمرب

 صفر - - - - - - - - - - - - راقبة اهلدنةهيئة األمم املتحدة مل
 صفر - - - - - - - - - - - - قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك

 -مــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور    بعثــة األ
 ٤ ١ - - - ٢ ١ - - - - - - ليشيت
 ١٢٧ ١٤ ١٠ ٤ ٩ ١١ ٧ ١٢ ١٠ ٧ ٢٢ ١٤ ٧ اجملموع 
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 املرفق اخلامس
 

 يف االدعـاءات املبلـغ عنـها يف          املتحدة األمم اليت أجرهتا    قيقاتحالة التح   
 وظفي إدارة عمليات حفظ السالممب اليت تتعلق، ٢٠٠٦عام 

 
 )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١(
 

عدد التحقيقات الـيت    
 انتهى التحقيق فيها

عـــدد احلـــاالت الـــيت  
ــدم   ــا عـــ ــرر فيهـــ تقـــ

 ة كافيةوجود أدل

عـــدد احلـــاالت الـــيت  
تقرر فيها وجود أدلة    
ــت إىل   ــة وأُحيلـ كافيـ
ــوارد   مكتــب إدارة امل
البــــــــشرية الختــــــــاذ 
 اإلجراءات الالزمة

عـــدد احلـــاالت الـــيت  
تقرر فيها وجود أدلة    
ــت إىل   ــة وأُحيلـ كافيـ
الدولة العـضو الختـاذ     
 اإلجراءات الالزمة

 )٤( )٣( )٢( )١( فئة املوظفني

 طبقال ين ٦ ٣ ٩ )أ(املدنيون
 املتحــدةاألمــم شــرطة 

 ٢ - ٧ ٩وموظفو اإلصالحيات
 ١١٣ - ٥ ١١٨ )ب(العسكريون

 ١١٥ ٦ ١٥ ١٣٦ اجملموع 
  

 .يشمل املوظفني املدنيني ومتطوعي األمم املتحدة واملتعاقدين  )أ( 
 .يشمل ضباط األركان واملراقبني العسكريني والوحدات العسكرية  )ب( 
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 املرفق السادس
 

، حـسب فئـة      يف التحقيقات اليت اكتمـل التحقيـق فيهـا         الدعاءاتطبيعة ا   
 )أ( وإدارة الدعم امليداينإدارة عمليات حفظ السالميف الوظيفة 

 
 موظفون من ذوي الزي الرمسي موظفون مدنيون

 طبيعة االدعاء
موظفـــــون يف 

  املتحدةاألمم
موظفــون مــن خــارج 

  املتحدةاألمم
 املتحـدة   األممشرطة  

 حياتوموظفو إصال
ــون  موظفـــ
 عسكريون

اجملمـــوع 
 الفرعي

 ٢ ١ ١ صفر صفر)ب(رممارسة للجنس مع قّص
عالقــــــــــات جنــــــــــسية  

 ١٣ صفر ٥ ٦ ٢ )ج(استغاللية
 ١١٧ ١١٦ ١  صفر )د(ممارسة للجنس مع بغايا

 صفر صفر صفر صفر صفر )هـ(اعتداء جنسي
 ٤ ١ ٢ ١ صفر )و(اغتصاب

 صفر صفر فرص صفر صفر )ز(ادعاءات أخرى
 ١٣٦ ١١٨ ٩ ٧ ٢ اجملموع 

  
 . لفظة حتقيقات ُتستخدم لإلشارة إىل عدد األفراد احملددين يف تقارير التحقيقات )أ( 

ر، وهـي تـشمل   ر واالعتـداء اجلنـسي علـى قـصّ    تدخل يف ذلك مجيع أفعال االستغالل اجلنسي للقصّ     )ب( 
 .ء ولكنها ال تشمل البغا،االغتصاب واالعتداء اجلنسي

تــشري هــذه إىل تلبيــة الرغبــات اجلنــسية مقابــل املــال أو الطعــام أو العمــل أو أيــة ســلع أو خــدمات      )ج( 
 .تشمل ممارسة البغاءال أخرى، و

 . تشمل التحقيقات مع القادة لفشلهم يف القيادة، وكذلك التحقيقات بشأن البغاء مع القّصر )د( 
االعتـداء  ”ف  ُيعـرّ  اليت أعدهتا إدارة السالمة واألمـن،        صة باملرأة لمبادئ التوجيهية األمنية اخلا    ل طبقا  )هـ( 

 .بأنه أي فعل ال يتم عن رضى يفرضه شخص أو أكثر على شخص آخر“ اجلنسي
، ُيفهــم االغتــصاب علــى أنــه   املــشار إليهــا أعــاله لمبــادئ التوجيهيــة األمنيــة اخلاصــة بــاملرأة  لطبقــا  )و( 

 .الشخصي الذي يتم بدون رضاء االتصال اجلنس
 .لة مبستفيدين من املساعدةصتشمل املواد اإلباحية املت  )ز( 
 


