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  العام نشرة األمني    
  اجلنسينتهاك تدابري خاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واال    

  
، ومراعــاة لقــرار   ومواجهتــهااالت االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي   منعــا حلــ   

التحقيق يف قيـام عـاملني      ”  واملعنون ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ٥٧/٣٠٦اجلمعية العامة   
، ُيــصدر األمــني “نــسانية باالســتغالل اجلنــسي لالجــئني يف غــرب أفريقيــايف جمــال املــساعدة اإل

العام بالتشاور مع الرؤساء التنفيـذيني للـهيئات والـربامج املـدارة بـصورة مـستقلة التابعـة لألمـم                   
  :املتحدة ما يلي

  
  ١الفرع 
    تعاريف
اســتغالل يعــين أي إســاءة " االســتغالل اجلنــسي"مــصطلح فــإن ألغــراض هــذا النــشرة،   

اســتغالل حلالـة ضــعف أو لتفــاوت يف النفـوذ أو للثقــة مـن أجــل حتقيــق    حماولــة إسـاءة   أو ةفعليـ 
، حتقيــق كــسب مــايل أو اجتمــاعي أو املثــال ال احلــصرســبيل علــى ممــا يــشمل مــآرب جنــسية، 

 يعـين  “اجلنـسي االنتـهاك  ”وباملثل، فـإن مـصطلح    .سياسي من االستغالل اجلنسي لطرف آخر     
باسـتعمال القـوة    سـواء   البـدين الـذي حيمـل طابعـا جنـسيا،           هديد بالتعـدي    بالفعل أو الت  التعدي  

  .يف ظل ظروف غري متكافئة أو قسرية أو
  

  ٢الفرع 
  نطاق االنطباق

تنطبــق هــذه النــشرة علــى مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك موظفــو اهليئــات    ١-٢
  . التابعة لألمم املتحدة،والربامج املدارة بصورة مستقلة
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ارتكـاب  سـيطرهتا   وقوات اليت تقـوم بعمليـات حتـت قيـادة األمـم املتحـدة               الحيظر على    ٢-٢
اجلنسي، ويقع علـى كاهلـها واجـب خـاص          نتهاك  أعمال االستغالل اجلنسي واال   أي عمل من    

، ST/SGB/1999/13 مــن نــشرة األمــني العــام  ٧يقــضي حبمايــة النــساء واألطفــال عمــال بالبنــد  
  .“ملتحدة بالقانون اإلنساين الدويلتقيد قوات األمم ا”املعنونة 

تعزيـز مبـدأ املـساواة يف املعاملـة بـني           ” املعنونـة    ،ST/SGB/253نشرة األمني العام    حتدد    ٣-٢
، )١( واألمــر اإلداري ذو الــصلة،“الرجــل واملــرأة داخــل األمانــة العامــة ومنــع التحــرش اجلنــسي

نـسي يف األمانـة العامـة لألمـم         مواجهـة حـاالت التحـرش اجل      يف  السياسات واإلجـراءات املتبعـة      
اهليئات والربامج املدارة بصورة مستقلة التابعة لألمم املتحـدة سياسـات           قد اعتمدت   و .املتحدة

  .وإجراءات مماثلة
  

  ٣الفرع 
  اجلنسينتهاك حظر االستغالل اجلنسي واال

ــ  ١-٣ ــسي واال شكل ي ــهاك االســتغالل اجلن ــسي نت ــهاكا لاجلن ــايري القانونيــ  انت ــد واملع ة لقواع
 األمـم املتحـدة     وموظفـ أن يأتيـه    تـصرفا غـري مقبـول       ، وقد اعتربا دوما     االدولية املعترف هبا عاملي   

ــه فالنظامــان  وســلوكا  ــهيا عن ــهيان عــن هــذا   األمــم املتحــدوظفي ملــاإلداري واألساســيمن ة ين
  .السلوك

 ضـعفا، السـيما النـساء واألطفـال، تـصدر املعـايري        فئـات الـسكان     ماية أكثر   حل اوتعزيز  ٢-٣
اإلداري واألساسـي    نظـامني اليف إطـار    القائمة  االلتزامات العامة   تأكيد  احملددة التالية اليت تكرر     

  : األمم املتحدةوظفيمل
مـن سـوء    شـكاال خطـرية     اجلنـسي أ  االنتهاك  وحاالت االستغالل اجلنسي    متثل    )أ(  

  إجراءات موجزة؛  تأديبية مبا يف ذلك الفصل بتدابريالختاذ موجبا سببا تعد من مث السلوك، و
األشخاص الذين تقـل أعمـارهم      (حتظر ممارسة أي نشاط جنسي مع األطفال          )ب(  

وال يعتد بالتعلـل بإسـاءة   . بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا املقررة حمليا       )  سنة ١٨عن  
  تقدير سن الطفل؛

لـب  حتظر مبادلة اجلنس باملال أو العمل أو السلع أو اخلدمات، مبا يف ذلـك ط                )ج(  
لكرامـة أو املنطـوي علـى       لخدمات جنسية أو غـري ذلـك مـن أشـكال الـسلوك املهـني أو احملـط                   

  ويشمل ذلك أي مبادلة مبساعدات واجبة ملستحقيها؛ .االستغالل
__________ 

 .“إجراءات مواجهة التحرش اجلنسي” املعنونة ،ST/AI/379حاليا الوثيقة   )١(  



ST/SGB/2003/13  
 

06-67347 3 
 

قيام عالقات جنسية بني موظفي األمم املتحـدة        من غري املقبول على اإلطالق        )د(  
يناميـات للقـوى غـري متكافئـة بطبيعتـها، ممـا       واملستفيدين من املساعدة، حيث إهنـا تقـوم علـى د      

  ينال من مصداقية ونزاهة أعمال األمم املتحدة؛ 
يف جيب على أي مـن مـوظفي األمـم املتحـدة تتولـد لديـه خمـاوف أو شـكوك                       )هـ(  

نـسي، أن   االنتـهاك اجل  نـسي أو    اجلسـتغالل   االإقدام أحد زمالئه على ارتكاب عمل من أعمال         
نفـسها  الوكالـة    القائمـة سـواء كـان ذلـك يف            طريق آليات اإلبالغ   يبلغ عن تلك املخاوف عن    

  ؛م ال أداخل منظومة األمم املتحدةأم ال أو كان 
السـتغالل  متنـع حـدوث ا    يتحتم على موظفي األمم املتحـدة هتيئـة وإدامـة بيئـة               )و(  

عـن  خاصـة  مـن مجيـع الرتـب مـسؤولية     وتقـع علـى عـاتق املـديرين      .اجلنسينتهاك اجلنسي واال
  .عم وتطوير النظم اليت حتفظ هذه البيئةد
فثمـة أنـواع أخـرى مـن      .وال يقصد باملعايري املذكورة أعـاله أن تكـون قائمـة حـصرية      ٣-٣

اجلنـسي ميكـن أن تكـون أسـبابا         نتـهاك   تنطـوي علـى االسـتغالل اجلنـسي أو اال         الـيت   التصرفات  
ــوجزة، عمــال           ــإجراءات م ــصل ب ــك الف ــة، مبــا يف ذل ــدابري تأديبي ــة أو ت ــراءات إداري ــاذ إج الخت

  . األمم املتحدةوظفي مل اإلداري واألساسينظامنيالب
  

  ٤الفرع 
  واجبات رؤساء اإلدارات واملكاتب والبعثات

 يقتــضيه احلــال، مبــسؤولية هتيئــة يــضطلع رئــيس اإلدارة أو املكتــب أو البعثــة، وفقــا ملــا   ١-٤
اجلنـسي، وعليـه اختـاذ التـدابري املالئمـة        نتـهاك   السـتغالل اجلنـسي واال    متنع حـدوث ا   وإدامة بيئة   

أن يقوم، على وجـه اخلـصوص،   وعلى رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة  .لتحقيق هذا الغرض
   .وظف نسخة منهاهذه النشرة والتأكيد على استالم كل ممبحتويات بإبالغ موظفيه 

يف  املناســـباإلجـــراء سؤولية اختـــاذ مبـــ رئـــيس اإلدارة أو املكتـــب أو البعثـــة ضطلعويـــ  ٢-٤
أي من املعايري الـواردة يف الفـرع   اإلخالل باحلاالت اليت تتوافر فيها أسباب لالعتقاد بأنه قد مت          

إلجـراء وفقـا   وُيتخـذ ذلـك ا   . أعاله٣-٣أي سلوك مشار إليه يف الفرع إتيان  أعاله، أو ٢-٣
   .حاالت سوء سلوك املوظفنيالتعامل مع للمعايري واإلجراءات املتبعة يف 

رتبــة عاليــة بالقــدر   يف ويقــوم رئــيس اإلدارة أو املكتــب أو البعثــة بتعــيني مــسؤول،        ٣-٤
نتــهاك البالغــات عــن حــاالت االســتغالل اجلنــسي واال منــسقا لتلقــي الكــايف، ليعمــل باعتبــاره 

مــوظفي البعثــة والــسكان احمللــيني، علــى حنــو  ينبغــي إبــالغ ق بالبعثــات، وفيمــا يتعلــ .اجلنــسي
وُتــسلم مجيــع بالغــات  .دوره وكيفيــة االتــصال بــهوإطالعهــم علــى مناســب، بوجــود املنــسق 
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جيـوز   هإال أنـ  .املعنـيني قـوق مجيـع   حلاالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي بطريقـة سـرية محايـة    
ــضرو ،البالغــاتاســتخدام تلــك   ــد ال ــالفرع  اإلألغــراض اختــاذ  رة،  عن  ٢-٤جــراءات عمــال ب

  .أعاله
رع ــــــه يف الفــــــوص عليـــــعيــار املنــصوال يطبــق رئــيس اإلدارة أو املكتــب أو البعثــة امل  ٤-٤
 ه ولكنـ ، سـنة  ١٨، يف حالة الـزواج القـانوين ملوظـف مـن شـخص يقـل عمـره عـن                    )ب( ٢-٣

  .يتجاوز سن الرشد أو سن الرضا يف بلد املواطنة
ولــرئيس اإلدارة أو املكتــب أو البعثــة أن يــستعمل تقــديره يف تطبيــق املعيــار املنــصوص    ٥-٤

 وحيث تـربر    ، سنة ١٨، يف حال جتاوز عمر املستفيدين من املساعدة         )د (٢-٣عليه يف الفرع    
  . املعيارظروف احلالة االستثناء من تطبيق

 مــا إدارة الــشؤون اإلداريــة عفــوراأن يبلــغ رئــيس اإلدارة أو املكتــب أو البعثــة وعلــى   ٦-٤
خذ مـن إجـراءات      يت اجلنسي، وما نتهاك  حتقيقات يف حاالت االستغالل اجلنسي واال     جيرى من   

  .نتيجة هلذه التحقيقات
  

  ٥الفرع 
  اإلحالة إىل السلطات الوطنية

جنـسي، بعـد   نتـهاك  اسـتغالل جنـسي أو ا  وقـوع  أدلة تدعم االدعاءات بتوافر يف حال    
 ميكن إحالة هذه احلاالت إىل السلطات الوطنيـة لتتـوىل املالحقـة القـضائية               ، شامل إجراء حتقيق 

  .اجلنائية، وذلك بعد التشاور مع مكتب الشؤون القانونية
  

  ٦الفرع 
  الترتيبات التعاونية مع الكيانات أو األفراد غري التابعني لألمم املتحدة

 تابعني لألمم املتحـدة، يقـوم       عند الدخول يف ترتيبات تعاونية مع كيانات أو أفراد غري           ١-٦
الكيانـات أو األفـراد مبعـايري الـسلوك الـواردة يف            تلـك   بإبالغ  املختصني  مسؤولو األمم املتحدة    

  .، ويتلقون تعهدا كتابيا من تلك الكيانات أو األفراد بقبول هذه املعايري٣الفرع 
ائيــة إزاء االســتغالل وقالتــدابري الويــشكل عــدم قيــام تلــك الكيانــات أو األفــراد باختــاذ   ٢-٦

ــسي أو اال ــهاك اجلن ــسي، أو نت ــاجلن اختــاذ اإلجــراءات  ب، أو همادعــاءات حبــدوث االالتحقيق يف ب
  .هناء أي ترتيب تعاوين مع األمم املتحدةإلالتصحيحية عند حدوثهما، أسبابا 
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  ٧الفرع 
  بدء النفاذ
  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٥تدخل هذه النشرة حيز النفاذ يف   

  عنان كويف )قيعتو(
  األمني العام

  


