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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال١٣٢ و ١٢٣البندان 

 إدارة املوارد البشرية
اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة 

ــدة  ل ــم املتحــ ــات األمــ تمويــــل عمليــ
    السالم حلفظ

 التدابري اخلاصة املتعلقة باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
أبريــل / نيــسان١٥ املــؤرخ ٥٧/٣٠٦يقــدم هــذا التقريــر امتثــاال لقــرار اجلمعيــة العامــة  
، الذي طلبت فيه اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن حيـتفظ ببيانـات عـن التحقيقـات             ٢٠٠٣

ويقــدم التقريــر بيانــات عــن . الــيت جتــرى بــشأن االســتغالل اجلنــسي ومــا يتــصل بــه مــن جــرائم
ملتعلقــة باالســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي يف منظومــة األمــم املتحــدة خــالل االدعــاءات ا

كمــا يــبني التقريــر التقــدم . ٢٠٠٦ديــسمرب /ينــاير إىل كــانون األول/الفتــرة مــن كــانون الثــاين
احملرز يف إعمال قواعـد الـسلوك الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باالسـتغالل اجلنـسي                      

 .واالعتداء اجلنسي
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 مقدمة -أوال  
، أن حيـتفظ ببيانـات عـن        ٥٧/٣٠٦طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام ، يف قرارها           - ١

التحقيقات اليت جترى يف جرائم االستغالل اجلنسي وما يتـصل بـه مـن جـرائم يتركبـها موظفـو           
وعمـال  .  وموظفو حفظ الـسالم، ومجيـع مـا مت اختـاذه مـن إجـراءات بـشأهنا                 اإلنسانيةاملساعدة  

 نشرته عـن التـدابري اخلاصـة        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩هبذا القرار، أصدر األمني العام يف       
وكانـت هـذه    . (ST-SGB/2003/13)املتعلقة باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي         

النشرة موجهـة جلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة ومنـهم موظفـو األجهـزة والـربامج ذات اإلدارة                     
، كمـا ورد تعريفـه يف النـشرة، أي اسـتغالل أو حماولـة      “االسـتغالل اجلنـسي  ”ويعـين   . ستقلةامل

استغالل لوضع ضعف أو تفاوت يف القوة أو وضع يقوم علـى الثقـة، لتحقيـق أغـراض جنـسية             
ــن االســتغالل         ــسياسي م ــاعي أو ال ــايل أو االجتم ــربح امل ــى، الت ــصر عل ــها ال تقت ــشمل، ولكن ت

أي اعتـداء بـدين أو هتديـد باعتـداء     “ االعتـداء اجلنـسي  ”ين عبـارة   وتعـ . اجلنسي لـشخص آخـر    
 .بدين ذي طبيعة جنسية، سواء باستخدام القوة أو يف ظروف غري متكافئة أو ظروف إكراه

، ووفقـا لنـشرة األمـني العـام، يقـدم هـذا             ٥٧/٣٠٦واستجابة للطلب الوارد يف القرار       - ٢
ســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي يف عــام  التقريــر معلومــات عــن عــدد ونــوع ادعــاءات اال  

 كـــانون ٣١كمـــا يعـــرض التقريـــر حالـــة التحقيقـــات املتعلقـــة هبـــذه االدعـــاءات يف   . ٢٠٠٦
ــبني التقــدم احملــرز يف إعمــال معــايري الــسلوك الــيت وضــعتها األمــم     ٢٠٠٦ديــسمرب /األول ، وي

 .املتحدة فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء اجلنسيني
 

 ٢٠٠٦غات املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف عام البال -ثانيا  
استجابة لطلب األمانة العامـة، قـدمت معلومـات عـن االدعـاءات املتعلقـة باالسـتغالل                  - ٣

 مـن مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة الـيت       ٢٠٠٦اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي املبلـغ عنـها يف عـام       
وتـرد يف املرفـق األول قائمـة بالكيانـات الـيت طُلـب              .  كيانـا  ٤١طُلبت منها معلومات وعددها     

إليها تقدمي معلومات، وهي تـشمل اإلدارات واملكاتـب التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،                   
وقـد أبلغـت مخـسة كيانـات عـن تلقـي       . وكذلك وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا      

، علـى حـني مل يتلـق    ٢٠٠٦ي يف عـام    ادعاءات جديدة حبدوث استغالل جنسي واعتداء جنس      
وقد بلغ جممـوع عـدد االدعـاءات اجلديـدة الـيت أبلغـت عنـها                . ستة وثالثون كيانا أية ادعاءات    

 . ادعاء٣٧١مجيع الكيانات 
وترد تفاصيل عن طبيعة هذه االدعاءات وعـن نتـائج التحقيقـات الـيت أجريـت بـشأهنا                   - ٤

 إىل أي كيـان معـني يف هـذه املرفقـات أنـه مل يـتم          ويعين عدم اإلشـارة   . يف مرفقات هذا التقرير   
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وملــا كانــت االدعــاءات املتــصلة بــإدارة  . اإلبــالغ عــن ادعــاءات بالنــسبة ملــوظفي هــذا الكيــان  
عمليات حفظ السالم تتعلق مبدنيني وعسكريني وأفـراد شـرطة ومـوظفي إصـالحيات وكانـت          

بعة فقد مت إيراد هـذه االدعـاءات        كل فئة من هذه الفئات تتطلب إجراءات خمتلفة بالنسبة للمتا         
 .مستقلة يف املرفقات

 ادعاء بوقـوع اسـتغالل جنـسي أو اعتـداء جنـسي تتعلـق مبـوظفني يف                  ١٤وكان هناك    - ٥
ويعـــرض املرفـــق الثـــاين عـــدد . كيانـــات بـــاألمم املتحـــدة غـــري إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم
 .ذي يتعلق به هذا االدعاءاالدعاءات موزعة حسب طبيعة االدعاء وكيان األمم املتحدة ال

ــالقرار   - ٦ ــة العامــة إىل مكتــب خــدمات    ٥٩/٢٨٧وعمــال ب ــه اجلمعي ، الــذي عهــدت في
الرقابة الداخلية بالتحقيق يف أية ادعاءات تتعلق بسلوك خطري، يتم اآلن اإلبالغ عـن ادعـاءات                

 الـيت جتـرى     أمـا التحقيقـات   . االستغالل اجلنسي أو االعتداء اجلنسي إىل املكتـب للتحقيـق فيهـا           
ــصناديق        ــك ال ــق يف تل ــا وحــدات التحقي ــستقلة فتتواله ــربامج ذات اإلدارة امل ــصناديق وال يف ال

واالدعــاءات الــيت يــتم إبــالغ املكتــب هبــا يــتم تــسجيلها وتقييمهــا مث حتــدد أولويتــها  . والــربامج
وعندئـــذ جيـــرى حتقيـــق أويل يف . بالنـــسبة للتحقيـــق أو يـــتم حفظهـــا حـــسبما يكـــون مناســـبا  

اءات اليت منحت أولوية التحقيق لتحديد ما إذا كانت األدلة املتوافرة تـربر االسـتمرار يف                االدع
فإذا ما تقرر أن األدلة املتـوافرة تكفـي لالسـتمرار يف القـضية فـإن هـذه القـضية تظـل                      . التحقيق

مت وخالل هذه املرحلة، يقوم احملقق الذي يعهد إليه بالتحقيق فيهـا بالتأكـد مـن أنـه            . قيد النظر 
 . احلصول من الشاكي على مجيع املعلومات ذات الصلة

ويعــرض املرفــق الثالــث حالــة التحقيقــات يف ادعــاءات االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء   - ٧
اجلنسي اليت تتصل مبوظفني يف كيانات مـن كيانـات األمـم املتحـدة غـري إدارة عمليـات حفـظ                     

 فيمـــا يلـــي تلخـــيص لنتـــائج  ويـــرد. ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٣١الـــسالم، وذلـــك يف 
 :التحقيقات اليت مت استكماهلا

وقد تقـرر   . أبلغت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن مخس حاالت         )أ( 
وتقـرر عـدم    . ثبوت التهمة يف حالـة مـن هـذه احلـاالت ومت فـصل املوظـف بـدون سـابق إنـذار                     

 ٣١ق بـشأهنا مـستمرا يف   وكانـت هنـاك حالـة مـا زال التحقيـ         . كفاية األدلة يف ثـالث حـاالت      
 ؛٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

أبلغت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق               )ب( 
وكـان اثنـان مـن هـذه االدعـاءات مـوجهني ضـد نفـس                . عن ثالثـة ادعـاءات    ) األونروا(األدىن  

وفيمـا يتعلـق    . لة ومت فـصله   املوظف الذي ثبت قيامه بأعمال ال تتفق ومركزه كموظف بالوكا         
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باالدعاء الثالث، اعترف املوظف بالسلوك املنسوب إليه ومت توجيه اللوم إليه خبطاب ُحفـظ يف               
 كما قبلت الشاكية اعتذار املوظف؛. ملفه

أبلغ برنامج متطوعي األمم املتحـدة عـن ادعـاءين كـان أحـدمها ضـد متطـوع                   )ج( 
حــدة اإلمنــائي بليربيــا، وكــان االدعــاء اآلخــر ضــد   أُحلــق بالعمــل يف مكتــب برنــامج األمــم املت 

وقـد مت  . متطوع أُحلق بالعمل يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          
إبالغ مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة باالدعـاءين، كمـا تـوىل مقـر برنـامج متطـوعي األمـم                       

 املتحدة امللحق بالعمـل يف بعثـة منظمـة األمـم            املتحدة التحقيق يف االدعاء املتعلق مبتطوع األمم      
ومل تعـرف   . املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومل يثبت وجـود أدلـة علـى هـذا االدعـاء                

 بعد نتائج حتقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف القضيتني؛
ظـف  أبلغ برنامج األغذية العاملي عن أربعة ادعاءات كان اثنـان منـها ضـد مو               )د( 

كما تبني من التحقيقات اليت أجريت يف االدعاءين اآلخـرين أن الشخـصني    . مت فصله فيما بعد   
كانا من موظفي متعاقد مع برنامج األغذيـة العـاملي ولـيس مـن مـوظفي الربنـامج؛ علـى أنـه مل                       

وقـد قـام برنـامج األغذيـة العـاملي فيمـا بعـد بتنفيـذ          . يتسن التحقق من هوييت هذين الشخـصني      
ــدابري ــق          ت ــا يتعل ــم املتحــدة فيم ــيت وضــعتها األم ــسلوك ال ــايري ال ــدين مبع ــزام املتعاق ــشجيع الت  لت

 .باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي
ــاك   - ٨ ــب       ٣٥٧وكــان هن ــن جان ــسي م ــداء جن ــسي أو اعت ــوع اســتغالل جن ــاء بوق  ادع

مــوظفني بــإدارة عمليــات حفــظ الــسالم حــسبما مت اإلبــالغ عنــه إىل مكتــب خــدمات الرقابــة   
ويقدم املرفق الرابع عدد االدعاءات موزعة حسب الشهور وحـسب          . ٢٠٠٦الداخلية يف عام    

وكـان أكـرب عـدد مـن االدعـاءات هـو مـا أبلـغ عنـه يف بعثـة مـراقيب األمـم                         . بعثة حفظ الـسالم   
 . ادعاء١٤٧املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث بلغ جمموع هذه االدعاءات 

امس حالـة التحقيقـات يف ادعـاءات االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء              ويعرض املرفـق اخلـ     - ٩
ديـــسمرب / كـــانون األول٣١اجلنــسي مـــن جانــب مـــوظفي إدارة عمليــات حفـــظ الــسالم يف     

 ادعاء، كـان قـد مت االنتـهاء مـن           ٣٥٧ومن جمموع االدعاءات املبلغ عنها وعددها       . )١(٢٠٠٦
وكانـت نتـائج    . ٢٠٠٦ديـسمرب   /األول كـانون    ٣١ حتقيقا مع موظفني باألمم املتحـدة يف         ٨٢

 :هذه احلقيقات كما يلي
__________ 

ينبغي أن يالحظ، فيما يتعلق بعدد االدعاءات والتحقيقات املقدمة من إدارة عمليات حفظ السالم، أن هذه                 )١( 
 هلـذه اجلـرائم أو عـدد الـضحايا، حيـث إن مـن املمكـن أن تكـون         األعداد ال تعكس عدد من ادعي ارتكاهبم  

هناك عـدة ادعـاءات متعلقـة بواحـد فقـط ممـن ادعـي ارتكـاهبم هلـذه اجلـرائم كمـا أن مـن املمكـن أن يـشمل                     
 .التحقيق الواحد عددا من املدعى ارتكاهبم هذه اجلرائم
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ــا تقـــرر يف ٦٦مـــع عـــسكريني بلـــغ عـــدد التحقيقـــات الـــيت أجريـــت   )أ(   حتقيقـ
 يف التحقيقـات الباقيـة وعـددها        حتقيقا منـها عـدم وجـود أدلـة كافيـة وتقـرر ثبـوت التهمـة                 ٥٣
. أوطـاهنم ألسـباب تأديبيـة      إىل   ١٣وقـد أعيـد مجيـع هـؤالء األفـراد البـالغ عـددهم               . حتقيقا ١٣

وقامت إدارة عمليات حفظ السالم بإبالغ نتائج هذه التحقيقات إىل البلـدان املـسامهة بقـوات      
وتلقت من دولتني من الدول األعضاء معلومـات عـن اإلجـراءات الـيت اختـذت ضـد سـبعة مـن             

ث حـاالت   وكانـت اإلجـراءات الـيت اختـذهتا الـدولتان تـشمل ترتيـل الرتبـة يف ثـال                  . العسكريني
 ؛)٢(وأحكاما باحلبس يف أربع حاالت والفصل من القوات املسلحة يف مخس حاالت

 حتقيقــا، ثبتــت ١٢وبالنــسبة للتحقيقــات الــيت أجريــت مــع مــدنيني وعــددها    )ب( 
التهمة يف حتقيقني ويف حتقيق من هذه التحقيقات استقال املوظـف مـن اخلدمـة بـاألمم املتحـدة                   

كــان قــد تــبني مــن نتــائج التحقيــق بعــد اســتكماله أن املوظــف قــد    قبــل انتــهاء التحقيــق؛ وإن 
ويف حتقيــق آخــر كــان يتعلــق بأحــد  . ارتكــب جرميــة االســتغالل اجلنــسي أو االعتــداء اجلنــسي 

 املتعاقدين مت إلغاء العقد؛
وبالنـــسبة للتحقيقـــات األربعـــة الـــيت أجريـــت مـــع أفـــراد الـــشرطة ومـــوظفي   )ج( 

 .يق واحد يتعلق بضابط شرطةاإلصالحيات، ثبتت التهمة يف حتق
ويعرض املرفق الرابـع عـدد التحقيقـات الـيت أجريـت يف ادعـاءات االسـتغالل اجلنـسي                    - ١٠

واالعتــداء اجلنــسي مــن جانــب مــوظفني بــإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، موزعــة حــسب فئــة    
وقـائع  وملا كان من املمكن أن تقدم بعـض االدعـاءات   . الوظيفة باألمم املتحدة وطبيعة االدعاء    

غري كاملة أو غري متـسقة مـستمدة مـن مـصادر خمتلفـة، فـإن الطبيعـة احملـددة لالدعـاء ال ميكـن                         
وعلــى ســبيل املثــال، فقــد كانــت هنــاك   . التحقــق منــها حتققــا ســليما إال بعــد انتــهاء التحقيــق  

حاالت كان االدعاء فيها هو بغاء القصر، ولكـن التحقيقـات قـد تظهـر فيمـا بعـد أن الـضحية             
 . سنة١٨الدعاء مل تكن قاصرا بل كان عمرها أكثر من موضوع ا

 
 مالحظات -ثانيا  

ظل العدد اإلمجايل الدعاءات االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي املبلـغ عنـها ثابتـا          - ١١
 ادعــاء مقابــل  ٣٧١ هــو ٢٠٠٦نــسبيا، حيــث كــان عــدد االدعــاءات املبلــغ عنــها يف عــام        

 .٢٠٠٥ادعاء أبلغ عنها يف عام  ٣٧٣
ــات األمــم املتحــدة غــري إدارة          - ١٢ ــوظفي كيان ــاءات املتعلقــة مب ــد اخنفــض عــدد االدع وق

.  ادعـاء  ١٤ هو   ٢٠٠٦عمليات حفظ السالم، حيث كان عدد االدعاءات املبلغ عنها يف عام            
__________ 

 .فرضت على عدد من األفراد جمموعة من العقوبات لكل منهم )٢( 
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 ادعـاء ضـد مـوظفني مـن غـري مـوظفي إدارة عمليـات حفـظ               ٣٣، كان هناك    ٢٠٠٥ويف عام   
 االدعـاءات كانـت تتعلـق بتوزيـع مـواد إباحيـة عـن طريـق          ادعاء من هذه ١٤السالم؛ على أن    
مبـشاهدة أو توزيـع مـواد إباحيـة       وال يشمل هذا التقريـر االدعـاءات املتعلقـة          . الربيد اإللكتروين 

تـشكل   يقم مبشاهدهتا أو توزيعها مستفيدون من املساعدة، حيث اعترب أن هذه األعمـال ال              مل
ة األمــني العــام املتعلقــة باالســتغالل اجلنــسي     نــوع الــسلوك املنحــرف الــذي اســتهدفته نــشر     

ــسي  ــداء اجلن ــت تعامــل بوصــفها ســوء ســلوك خيــضع       . واالعت ــا زال ــى أن هــذه األعمــال م عل
 .لإلجراءات التأديبية

 ادعــاء، مبــوظفني مــن  ٣٧١ ادعــاء ممــا جمموعــه  ٣٥٧وتتعلــق أغلبيــة االدعــاءات، أي   - ١٣
 يف املائـة عـن عـدد االدعـاءات        ٥ة بنـسبة    وميثـل هـذا الـرقم زيـاد       . إدارة عمليات حفظ الـسالم    

 ادعــاء؛ علــى أنــه ينبغــي أن يالحــظ أن عــدد مــوظفي  ٣٤٠ وهــو ٢٠٠٥املبلــغ عنــها يف عــام 
وما حدث من زيادة يف عـدد       . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٤حفظ السالم زاد بنسبة تقرب من       

الفتـرة مـع إنـشاء      االدعاءات ميكن رده جزئيا إىل حتسني آليـات اإلبـالغ، حيـث تزامنـت هـذه                 
أفرقة معنية بالسلوك واالنضباط، وإنشاء مكاتب مقيمة تابعة ملكتب خدمات الرقابـة الداخليـة            

، وزيـادة تنـسيق آليـات اإلبـالغ، والتنفيـذ           )٣(يف عدد من بعثـات إدارة عمليـات حفـظ الـسالم           
عتــداء املركــز لالســتراتيجية الــشاملة إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم للتــصدي لالســتغالل واال   

ومع ترسخ جهود املنع واإلعمال اليت قامـت هبـا إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، بـدأ             . اجلنسيني
ــام          ــة ع ــرب هناي ــنخفض ق ــسي ي ــداء اجلن ــسي واالعت ــتغالل اجلن ــة باالس ــات املتعلق ــدد البالغ ع

 مقابـل  ٢٠٠٦ديـسمرب  / ادعـاء حـىت كـانون األول   ١٢؛ حيث مل يـتم اإلبـالغ إال عـن         ٢٠٠٦
 .٢٠٠٦يناير /ها حىت كانون الثاين ادعاء أبلغ عن٩٧
، ظهـــر عـــدد مـــن التحـــديات فيمـــا يتعلـــق بتـــسجيل ادعـــاءات ٢٠٠٦وخـــالل عـــام  - ١٤

ففـي الوقـت    . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي من جانب موظفي عمليات حفـظ الـسالم           
ن الذي يتم فيه اإلبالغ عن بعض االدعاءات إىل مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة مباشـرة، فـإ                 

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن بعـض          .هذه االدعاءات نفسها قد يتم اإلبالغ عنها إىل البعثات أيضا         
االدعاءات املتعددة اليت يتم اإلبالغ عنها إىل مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة قـد تتعلـق بفـرد                   

وتطـرح  . دعـاء واحـد يتعلـق بـأكثر مـن فـرد           اوعلى العكس من ذلك فقد يكون هناك        ¸واحد؛
__________ 

املمثل املقيم ملكتب خدمات الرقابة الداخلية يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو               أُنشئت مكاتب  )٣( 
الدميقراطية؛ وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا؛ وبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة؛ وبعثـة األمـم                    

 ٣١ويف . كـوت ديفـوار؛ وعمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي            املتحدة يف السودان؛ وعمليـة األمـم املتحـدة يف           
ديــسمرب أكملــت عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي مهمتــها ومت إغــالق املكتــب التــابع ملكتــب /كــانون األول

 .خدمات الرقابة الداخلية
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رية اليت يلتزم هبا مكتب خدمات الرقابة الداخلية حتديات بالنسبة ملقارنة وتنـسيق             متطلبات الس 
وتقوم هاتان اجلهتـان    . البيانات اليت حتصل عليها إدارة عمليات حفظ السالم عن طريق بعثاهتا          

 .باستحداث آليات وإجراءات لتنسيق عملية مجع البيانات
 

 ل اجلنسي واالعتداء اجلنسيتعزيز تدابري احلماية من االستغال -ثالثا  
 

 استمرار االلتزام بنشرة األمني العام  
، استمر التقدم يف تنفيذ التدابري األساسية الـيت تـستهدف منـع حـدوث               ٢٠٠٥يف عام    - ١٥

االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي وتيــسري التــصرف إزاء هــذه احلــوادث وتيــسري اإلبــالغ  
ــة وقوعهــا  ــها يف حال ــشرة . عن ــا لن ــداء    ووفق ــام املتعلقــة باالســتغالل اجلنــسي واالعت  األمــني الع

، يـــتعني علـــى مجيـــع الكيانـــات أن تظـــل ملتزمـــة حبـــد أدىن مـــن (ST/SGB/2003/13)اجلنـــسي 
 :بينها املعايري،

إنشاء مركز اتـصال لتلقـي الـشكاوى املتعلقـة باالسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء               )أ( 
ــات األمــم املتحــد     ــان مــن كيان ــسي يف كــل كي ــوظفني بوجــود هــذا املركــز    اجلن ــالغ امل ة، وإب

كذلك يتعني على الكيانـات الـيت هلـا عمليـات وبعثـات ميدانيـة إبـالغ املـوظفني                   . والغرض منه 
 احملليني بوجود مركز االتصال والغرض منه؛

 ؛ (ST/SGB/2003/13)تعميم نشرة األمني العام  )ب( 
ــا للقواعــد واإلجــراء    )ج(  ــسريعة وفق ات املقــررة للتــصرف يف  اختــاذ اإلجــراءات ال

 حاالت سوء السلوك من جانب املوظفني؛
إبالغ إدارة الـشؤون اإلداريـة بـاملقر علـى وجـه الـسرعة بالتحقيقـات املتعلقـة                   )د( 

 .حباالت االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وباإلجراءات اليت اختذها املكتب نتيجة لذلك
ومــات إلعــداد هــذا التقريــر، وعــددها   وقــد أكــدت مجيــع الكيانــات الــيت قــدمت معل   - ١٦
 .كيانا، التزامها باملعايري احملددة يف نشرة األمني العام ٤١
ومت تــضمني الــنص الــذي يفــرض علــى االستــشاريني واملتعاقــدين مــن األفــراد االلتــزام    - ١٧

ــشرة       ــداء اجلنــسي كمــا وردت يف ن مبعــايري الــسلوك املتعلقــة حبظــر االســتغالل اجلنــسي واالعت
، ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١، على أن يبدأ العمل به اعتبارا مـن          (ST/SGB/2003/13)العام  األمني  

 املتعلقــة باالستــشاريني واملتعاقــدين مــن األفــراد  (ST/AI/1999/7)يف نــشرة التعليمــات اإلداريــة 
 لعقــود خــدمات االستــشاريني واملتعاقــدين مــن الــشروط العامــة”والنــشرة املرافقــة هلــا املعنونــة 
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كذلك صدرت تعليمـات للمـوظفني التنفيـذيني جبميـع مراكـز العمـل بتزويـد اجلـدد                   .“األفراد
 .من االستشاريني واملتعاقدين من األفراد بنص للنشرة

 تعــديل الــشروط العامــة للتعاقــد الــيت   ٢٠٠٥يونيــه /كــذلك مت ألول مــرة يف حزيــران  - ١٨
ــدة، ومت     ــشركات املتعاق ــسبة لل ــة بالن ــم املتحــدة، واملطبق ــا يف   وضــعتها األم ــك تنقيحه ــد ذل  بع

 لتتــضمن التزامــا مــن جانــب املتعاقــد باختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة ملنــع    ٢٠٠٦فربايــر /شــباط
االســتغالل اجلنــسي ألي شــخص أو االعتــداء اجلنــسي علــى أي شــخص مــن جانــب املتعاقــد    

مــن جانــب موظفيــه أو مــن جانــب أي أشــخاص آخــرين يــستعني هبــم املتعاقــد للقيــام بأيــة     أو
 .ات يف نطاق العقدخدم

 
 فرقة العمل املعنية باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  

، قامــت اللجنــة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانية والــسالم واألمــن بإنــشاء  ٢٠٠٥يف عــام  - ١٩
وقـد  ). “فرقة العمـل ”(فرقة العمل املشتركة املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني  

ت فرقـة العمـل، برئاسـة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،                 ظل
تقوم مبهمتها يف توفري بيئة داعمة قوية للتصدي لالستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي ووضـع                 

ــة        ــسؤوليات اإلداري ــصل بامل ــا يت ــشترك فيم ــم م ــسياسات إلجيــاد فه ــق بال يف  و. توصــيات تتعل
عيت املنظمات غري احلكومية لالنـضمام إىل عـضوية فرقـة العمـل مـن               ، دُ ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

أجل تعزيز فعاليتـها، ومت تغـيري اسـم الفرقـة ليـصبح فرقـة عمـل األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري                         
احلكوميــة املعنيــة باحلمايــة مــن االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي التابعــة للجنــة التنفيذيــة   

وعالوة على ذلـك، قـررت فرقـة العمـل أن تركـز جهودهـا       . األمنللشؤون اإلدارية والسالم و   
علــى األنــشطة الــيت تــؤدي إىل اســتراتيجيات علــى نطــاق األمــم املتحــدة للتــصدي لالســتغالل   

 .اجلنسي واالعتداء اجلنسي
ولتمكني ضحايا االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي مـن احلـصول علـى املـساعدة                   - ٢٠

ت فرقة العمل مـشاورات واسـعة مـع الـدول األعـضاء لوضـع الـصيغة                 اليت حيتاجون إليها، أجر   
النهائية ملشروع بيان الـسياسة واالسـتراتيجية الـشاملة بـشأن تقـدمي املـساعدة والـدعم لـضحايا                   
ــداء اجلنــسي مــن جانــب مــوظفي األمــم املتحــدة ومــن هلــم عالقــة       االســتغالل اجلنــسي واالعت

ــا ــة  وقـــد ورد مـــشروع بيـــان الـــس . املـــوظفني مـــن هبـ ــالة املؤرخـ ــتراتيجية يف الرسـ ياسة واالسـ
 . (A/60/877) واملوجهة من األمني العام إىل رئيس اجلمعية العامة ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٥
ويف الــدورة املــستأنفة الــيت عقــدهتا اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الــسالم يف     - ٢١

ا تعتقـده مـن أن وجـود        ، نظرت اللجنة يف االقتـراح وكـررت مـ         ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
ــة اســتجابة شــاملة ملــشكلة االســتغالل      اســتراتيجية ملــساعدة الــضحايا ميثــل عنــصرا هامــا يف أي
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وعلى اعتبـار أن مـشروع االسـتراتيجية الـشاملة قـد يطبـق علـى                . )٤(اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
ريـق عامـل    نطاق األمم املتحدة، فقـد دعـت اللجنـة اخلاصـة رئـيس اجلمعيـة العامـة إىل إنـشاء ف                    

خمــصص مفتــوح بــاب العــضوية معــين بتقــدمي املــساعدة والــدعم لــضحايا االســتغالل اجلنــسي     
واالعتداء اجلنسي، على أن يقدم تقريرا بنتائج مداوالته إىل اجلمعيـة العامـة قبـل انتـهاء الـدورة                   

 .)٥(احلادية والستني
 

 أفرقة السلوك واالنضباط التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم  
بعد إنشاء فريق معين بالسلوك واالنـضباط يف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم بنيويـورك                  - ٢٢

، مت إيفـاد مـوظفني متفـرغني هلـذا الغـرض إىل امليـدان يف عـامي        ٢٠٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاين 
، كانـــت توجـــد ببعثـــات حفـــظ  ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ويف . ٢٠٠٦  و٢٠٠٥

ــة بالــ    ــة معني ــة أفرق ــسالم التالي ــضباطال ــساعدة إىل    : سلوك واالن ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم بعث
أفغانــستان ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت    
ديفوار، وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وبعثـة األمـم املتحـدة يف                 

رة املؤقتة يف كوسوفو، وبعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار           ليربيا، وبعثة األمم املتحدة لإلدا    
يف هاييت، وفريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان، وبعثـة األمـم املتحـدة يف                 

 .السودان، مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون
عزيـز القـدرة علـى التـصدي        وقد أدى إنـشاء األفرقـة املعنيـة بالـسلوك واالنـضباط إىل ت              - ٢٣

ــاملقر يف   . لــسوء الــسلوك علــى حنــو أكثــر اتــساقا   ويقــوم الفريــق املعــين بالــسلوك واالنــضباط ب
نيويــورك بوضــع االســتراتيجيات الالزمــة للتــصدي ملــسائل الــسلوك واالنــضباط يف كــل إدارة   

فني عمليات حفظ السالم ويشرف على حالة السلوك واالنـضباط بالنـسبة جلميـع فئـات املـوظ                
 .يف مجيع البعثات اليت تديرها اإلدارة

وتقـــوم األفرقـــة املعنيـــة بالـــسلوك واالنـــضباط يف البعثـــات بـــدور املستـــشار الرئيـــسي   - ٢٤
تنفيـذ  لرؤوساء البعثات يف مجيع املسائل املتعلقة باالنـضباط الـيت متـس مجيـع فئـات املـوظفني، و               

ــسلوك الــيت وضــعتها األمــم املتحــدة،        ــسلوك، وإعمــال معــايري ال ــدابري الالزمــة ملنــع ســوء ال الت
كــذلك تتلقــى األفرقــة   . وضــمان اختــاذ اإلجــراءات التــصحيحية كلمــا اقتــضى األمــر ذلــك       

االدعاءات املتعلقة بسوء السلوك، مبـا يف ذلـك االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي، وحتيـل                   
__________ 

ــم        )٤(  ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة احلادي ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــ ((A/61/19 ١٩الوث ، ))زء األولاجل
 .٢ الفقرة

ــم        )٥(  ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة احلادي ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــاين  ((A/61/19 ١٩الوث ، ))اجلــزء الث
 .٧١ الفقرة
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ات إىل سلطات التحقيق املختصة وتقوم بإطالع الـضحايا وسـكان البلـد املـضيف               هذه االدعاء 
 . على نتائج التحقيقات

كــذلك فــإن األفرقــة املعنيــة بالــسلوك واالنــضباط مــسؤولة عــن إعــداد املــواد التدريبيــة  - ٢٥
وتقــدمي التــدريب والعمــل علــى زيــادة الــوعي بالنــسبة ملــوظفي األمــم املتحــدة وســكان البلــدان 

ضيفة بــشأن املعــايري الــواردة يف نــشرة األمــني العــام املتعلقــة باالســتغالل اجلنــسي واالعتــداء   املــ
وما زالت األفرقة تقدم التدريب جلميع مـوظفي حفـظ الـسالم عنـد التحـاقهم مبواقـع                 . اجلنسي

منـع االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء      ”حفظ الـسالم، وذلـك باسـتخدام وحـدة تـدريب بعنـوان              
ــاألمم      ، وأدوا“اجلنــسي ــسلوك ب ــة قواعــد ال ــديو عــن مدون ــها شــريط في ــدريب أخــرى من ت ت
 إعـداد وحـدات لتـدريب مـوظفي اإلدارة الوسـطى واإلدارة             ٢٠٠٦وقد بـدأ يف عـام       . املتحدة

ــداء اجلنــسي، ويتوقــع       ــا فيمــا يتعلــق مبــسؤولياهتم بالنــسبة ملنــع االســتغالل اجلنــسي واالعت العلي
 .٢٠٠٧ئية وتوزيعها قبل هناية عام االنتهاء من إعدادها يف صيغتها النها

وتواصل إدارة عمليات حفظ السالم، من خـالل األفرقـة املعنيـة بالـسلوك واالنـضباط                 - ٢٦
التابعة هلا، وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الالزمة ملنع االستغالل اجلنـسي واالعتـداء             

ء مرافــق الرعايــة   وضــع إجــراءات تــشغيل موحــدة إلنــشا    ٢٠٠٦كمــا مت يف عــام  . اجلنــسي
 .والترويح ومت توزيعها على البعثات

 
 املؤمتر الرفيع املستوى املعين باالستغالل واالعتداء اجلنسيني  

اســتكماال للجهــود املبذولــة للحــصول علــى التأييــد الواســع الســتراتيجية علــى نطــاق    - ٢٧
ملتحـدة واملنظمـات    املنظومة بشأن االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي، عقـد موظفـو األمـم ا             

 مــؤمترا رفيــع املــستوى معنيــا  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٤غــري احلكوميــة يف نيويــورك يف 
ــسيني   ــداء اجلن ــظ     . باالســتغالل واالعت ــات حف ــؤمتر إدارة عملي ــضافة امل ــد اشــتركت يف است وق

 السالم، ومكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم                   
ــة  ــة      . املتحــدة للطفول ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــون للمنظمــات الدولي ــؤمتر ممثل وشــارك يف امل
 .والدول األعضاء

ــة       - ٢٨ ــاديني يف األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي ــار القي ــؤمتر مناســبة لكب وكــان امل
ل اجلنـسي   واملنظمات الدولية لتقييم التطورات والتحديات الراهنة اليت تواجه يف منـع االسـتغال            

كــذلك كــان املــؤمتر فرصــة لكبــار  . واالعتــداء اجلنــسي مــن جانــب املــوظفني والتــصدي هلمــا  
القياديني هبذه املؤسسات لتحديد اخلطوات اليت تتبع مـستقبال ملنـع أعمـال االسـتغالل اجلنـسي                 

وقد انتهى املؤمتر بإصدار بيان التزام بالعمـل مـن أجـل            . واالعتداء اجلنسي من جانب موظفيها    
القضاء على االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي من جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة وغريهـم                 
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 مبادئ لتيسري التنفيذ السريع للمعايري املتعلقة مبنـع االسـتغالل اجلنـسي       ١٠من املوظفني تضمن    
وسيكون هذا البيان هو األسـاس السـتراتيجية علـى نطـاق     . واالعتداء اجلنسي والقضاء عليهما  

وســتقوم الوكــاالت املــضيفة . املتحــدة تتــصدى لالســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي األمــم 
وقــد أيـــد البيـــان  . للمــؤمتر بالـــدور القيــادي يف وضـــع خطـــة مؤســسية اســـتراتيجية مـــشتركة   

.  كيانـا  ٤١كيانا من بـني الكيانـات الـيت قـدمت معلومـات إلعـداد هـذا التقريـر وعـددها                      ٤٠
 .يانا من غري كيانات األمم املتحدة ك٢٧كما أيد البيان ما جمموعه 

 
 مشاريع السياسات األخرى اليت ينظر فيها حاليا  

ــشاملة بــشأن تقــدمي املــساعدة      - ٢٩ ــان الــسياسة واالســتراتيجية ال باإلضــافة إىل مــشروع بي
والدعم لضحايا االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، ما زالت الدول األعضاء تنظـر يف عـدد           

ــس   ــشاريع ال ــن م ــسي      م ــع االســتغالل اجلن ــة ملن ــن اســتراتيجية متكامل ــة كجــزء م ياسات الالزم
 .واالعتداء اجلنسي

ويف الدورة التاسعة واخلمـسني، أيـدت اجلمعيـة العامـة جمموعـة مـن االصـالحات الـيت               - ٣٠
تتــصدى لالســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي، وأوصــت بتنقــيح مــشروع مــذكرة التفــاهم    

تحدة والبلدان املسامهة بقـوات لتـضمينها معـايري الـسلوك الـيت وضـعتها               النموذجية بني األمم امل   
 مث قـام    (A/61/494)وقد ُعرض مشروع مذكرة التفاهم يف تقرير األمني العام          . )٦(األمم املتحدة 

بوضعه يف صيغته النهائية فيما بعد فريـق اخلـرباء العامـل املخـصص التـابع للجنـة اخلاصـة املعنيـة                
، نظــرت اللجنــة اخلاصــة يف املــشروع    ٢٠٠٧يونيــه /ويف حزيــران. مبعمليــات حفــظ الــسال  

وقررت أن توصـي اجلمعيـة العامـة بـأن تطلـب إىل األمـني العـام إدراج التعـديالت املقترحـة يف              
 .مذكرة التفاهم النموذجية

ويف الدورة نفسها، أوصت اجلمعيـة العامـة أيـضا بـأن يعـني األمـني العـام فريـق خـرباء                       - ٣١
تقدمي املشورة بشأن ضمان مساءلة موظفي األمم املتحدة عما يرتكبونـه مـن             ) أ: (لييقوم مبا ي  

تقدمي املشورة فيما يتعلـق مبـدى جـواز         ) ب(أفعال أثناء خدمتهم يف عمليات األمم املتحدة؛ و         
ــداء اجلنــسي ملزمــة ألعــضاء       ــصلة بالتــصدي لالســتغالل اجلنــسي واالعت ــايري املت أن تكــون املع

م مذكرة التفاهم بني األمم املتحدة والبلد املساهم بقوات والكيفية الـيت يـتم              الوحدات قبل إبرا  
دراسة واقتراح السبل املؤدية إىل توحيـد معـايري الـسلوك الـيت             ) ج(هبا ذلك مىت كان جائزا؛ و       

وقد عرضت توصيات فريقـي اخلـرباء القـانونيني يف مـذكرتني           . تطبق على مجيع فئات املوظفني    
 .مها حاليا قيد نظر اجلمعية العامة) A/61/645 و A/60/980انظر ( العام مقدمتني من األمني

 
__________ 

 .A/59/19/Rev.1، مشريا إىل الوثيقة ٥٩/٣٠٠قرار اجلمعية العامة  )٦( 
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 النتائج -رابعا  
خالل الفترة اليت يتناوهلا االستعراض، ظلت األمم املتحدة حترز تقدما كـبريا يف وضـع                - ٣٢

وقـد أدى إنـشاء األفرقـة       . إطار مستدام يتم فيه التصدي لالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي         
ملعنية بالسلوك واالنضباط يف إدارة عمليات حفظ السالم إىل استجابات مركزة ومنـسقة ملنـع           ا

ويعتـرب عقـد    . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وإعمال ما يتصل هبما مـن معـايري الـسلوك             
املؤمتر الرفيع املستوى املعين باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي، وعمـل فرقـة العمـل املعنيـة              

 –باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي التابعة للجنة التنفيذيـة للـشؤون اإلنـسانية              
اللجنــة التنفيذيــة للــسالم واألمــن خطــوتني هــامتني حنــو إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى التنفيــذ   
ــاون       ــسلوك، والتعـ ــايري الـ ــال معـ ــداء، وإعمـ ــع االعتـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــى نطـ ــشامل علـ الـ

كـذلك سـتكون مـشاريع الـسياسات     . جي مع الشركاء مـن املنظمـات غـري احلكوميـة     االستراتي
اليت هي حاليا حتت نظر اجلمعيـة العامـة عناصـر أساسـية يف اسـتراتيجية شـاملة ملنـع االسـتغالل            

 .اجلنسي واالعتداء اجلنسي عندما يتم وضعها يف صيغتها النهائية وتنفيذها
جلنسي واالعتداء اجلنـسي املبلـغ عنـها ثابتـا يف عـام        لقد ظل عدد ادعاءات االستغالل ا      - ٣٣

، مما يشري إىل أن مشكلة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ستظل متثل حتـديا كـبريا     ٢٠٠٦
وتدرك املنظمـة أنـه سـيكون مـن الـضروري إنـشاء آليـات لإلبـالغ             . لألمم املتحدة يف املستقبل   

 .ز االتصال باجملتمعات احملليةأكثر فعالية، وحتسني إجراءات التحقيق، وتعزي
ــردع أعمــال االســتغالل        - ٣٤ ــة ل ــة التنظيمي ــة العامــة ملتزمــة بتغــيري الثقاف ــا زالــت األمان وم

اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وهـي حتـث الـدول األعـضاء علـى تقـدمي دعمهـا الكامـل مبـساعدة                     
لتـسامح إطالقـا   املنظمة يف جهودها واعتمـاد الـسياسات الالزمـة لـضمان تطبيـق سياسـة عـدم ا             

 .على مجيع الوحدات على السواء
 .ويرجى من اجلمعية العامة أن حتيط علما هبذا التقرير - ٣٥
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 املرفق األول
كيانات األمم املتحدة اليت طُلب إليها تقدمي معلومات عن ادعـاءات االسـتغالل               

 اجلنسي واالعتداء اجلنسي
 

 الـيت طُلـب إليهـا تقـدمي معلومـات عـن             ترد أدناه قائمـة بأمسـاء كيانـات األمـم املتحـدة            
وقد أفادت الكيانات الـيت تـرد عالمـة النجمـة           . ادعاءات االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي    

بعد أمسائها بأنـه وردت ادعـاءات جديـدة حبـدوث اسـتغالل جنـسي أو اعتـداء جنـسي خـالل                      
ت مجيــع الكيانــات وأفــاد. ٢٠٠٦ديــسمرب /ينــاير إىل كــانون األول/الفتــرة مــن كــانون الثــاين 

 .األخرى بعدم تلقي ادعاءات خالل تلك الفترة
 مكتب األمني العام • 
 مكتب خدمات الرقابة الداخلية • 
 مكتب الشؤون القانونية • 
 إدارة الشؤون السياسية • 
 إدارة شؤون نزع السالح • 
 *إدارة عمليات حفظ السالم • 
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية • 
 ؤون االقتصادية واالجتماعيةإدارة الش • 
 إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات • 
 إدارة شؤون اإلعالم • 
 إدارة شؤون السالمة واألمن • 
 إدارة الشؤون اإلدارية • 
 مكتب دعم بناء السالم • 
 مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح • 
 شات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعا • 
 مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا • 
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 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية • 
مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول اجلزريـة         • 

 الصغرية النامية
 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان • 
 تب األمم املتحدة يف جنيفمك • 
مبــا يف ذلــك برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج (مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب  • 

 ))موئل األمم املتحدة(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات               (مكتب األمـم املتحـدة يف فيينـا          • 

 )واجلرمية
 نة االقتصادية ألفريقيااللج • 
 اللجنة االقتصادية ألوروبا • 
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب • 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ • 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا • 
 *مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني • 
 مة األمم املتحدة للطفولةمنظ • 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي • 
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للنهوض باملرأة • 
 *برنامج متطوعي األمم املتحدة • 
 صندوق األمم املتحدة للسكان  • 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع • 
 *سطينيني يف الشرق األدىنوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفل • 
 جامعة األمم املتحدة • 
 اإليدز/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية • 
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 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا • 
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة • 
 مركز التجارة الدولية • 
 *برنامج األغذية العاملي • 
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 املرفق الثاين
ــان األ      ــة حــسب كي ــاءات، موزع ــة االدع ــات   طبيع ــم املتحــدة غــري إدارة عملي م

 *السالم حفظ
 

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ –يناير / كانون الثاين١  
 

 طبيعة االدعاء

موظفـــــــــــــــــو 
مفوضــية األمــم 
املتحــــــــــــــــدة 
ــشؤون  لــــــــــــــ

 الالجئني

ــة  موظفــو وكال
األمــم املتحــدة  
إلغاثة وتشغيل  
الالجــــــــــــــئني 

ــس ني يطينالفلـــــ
ــشرق  يف الـــــــــ

 األدىن

ــامج  برنـــــــــــــــ
متطوعي األمـم   
املتحــــــــــــــــدة 

ــون ( موظفـــــــــ
 )آخرون

موظفو برنـامج   
األغذية العاملي

ــامج  برنـــــــــــــــ
األغذية العـاملي   

ــون ( موظفـــــــــ
 )آخرون

اجملمــــــــــــــــوع 
 الفرعي

ــع    ممارســة للجــنس م
 ١ ١ صفر صفر صفر صفر قصر

ــة جنــــــــسية   عالقــــــ
 ٥ صفر ١ صفر صفر ٤ استغاللية

ــع    ممارســة للجــنس م
 ٣ ١ ١ ١ صفر صفر غاياب

 ٢ صفر صفر صفر ١ ١ اعتداء جنسي
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر اغتصاب

ادعــــــاءات أخــــــرى 
ــاوالت تقـــــرب ( حمـــ

 ٢ صفر صفر صفر ٢ صفر ) جنسية مع قُصر
ادعــــــاءات أخــــــرى 

ترتيــــــــب عمــــــــل  (
ــن   ــستفيد مــــــــ ملــــــــ

 ١ صفر صفر ١ صفر صفر )املساعدة
 ١٤ ٢ ٢ ٢ ٣ ٥ اجملموع 

 
 . الكيانات اليت مل تبلغ عن ادعاءاتال تشمل القائمة *
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 املرفق الثالث
، بالنــسبة ملــوظفي ٢٠٠٦حالــة التحقيقــات يف االدعــاءات املبلــغ عنــها يف عــام    

 كيانات األمم املتحدة خالف إدارة عمليات حفظ السالم
 

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ –يناير / كانون الثاين١  
 

 ٢٠٠٦ديسمرب /ل كانون األو٣١حالة التحقيقات يف  

 الكيان

جممـــــــــــــــــــــــوع 
االدعــــاءات الــــيت 

 مت تلقيها

حتقيقات مل يثبـت    
فيهــــا االدعــــاء أو 

 مت حفظها
ــت   ــات ثبـ حتقيقـ

 فيها االدعاء
حتقيقــات مــا زالــت 

 مستمرة
ــشؤون    ــم املتحــدة ل مفوضــية األم

 الالجئني
١ ١ ٣ ٥ 

وكالــــة األمــــم املتحــــدة إلغاثــــة  
ــسطينيني   ــئني الفلـ وتـــشغيل الالجـ

 صفر ٣ صفر ٣ *ق األدىنيف الشر
 ٢ صفر صفر ٢ برنامج متطوعي األمم املتحدة

 صفر ١ ٢ ٤ **برنامج األغذية العاملي
 
 . بنفس املوظفانتعلقي الوكالةكان ادعاءان من االدعاءات الثالثة اليت أبلغت عنها  *  
 .ي يتعلقان بنفس املوظفكان ادعاءان من االدعاءات األربعة اليت أبلغ عنها برنامج األغذية العامل **  
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 املرفق الرابع
، ٢٠٠٦عدد االدعاءات اليت أُبلغ هبا مكتب خدمات الرقابة الداخليـة يف عـام                

 بالنسبة ملوظفي إدارة عمليات حفظ السالم، موزعة حسب بعثة حفظ السالم
 

 البعثة

ــانون  كــــ
/ الثـــــــاين
 يناير

/ شــــــــــباط
 فرباير

/ آدار
 مارس

/ نيـــــسان
 أبريل

ــار / أيــــــــ
 مايو

ــ / رانحزي
 يونيه

ــوز / متـــــــ
 يوليه

/ آب
 أغسطس

ــول / أيلــــ
 سبتمرب

ــشرين  تــــ
/ األول
 أكتوبر

ــشرين  تــــ
ــاين / الثـــــ
 نوفمرب

ــانون  كــــــ
/ األول
 اجملموع ديسمرب

ــق    ــم املتحــدة لتحقي ــة األم بعث
 ٤٨ ٣ ١ ١١ ٤ ٢ ٣ ١ ٤ ٨ ٦ ١ ٤ االستقرار يف هاييت

بعثة األمم املتحـدة لالسـتفتاء      
 ١ - ١ - - - - - - - - - - يف الصحراء الغربية

منظمــــة األمــــم املتحــــدة يف   
 ١٧٦ ٤ ٩ ٣ ٨ ٣ ٣ ٢ ٦ ١٤ ١٩ ٦٦ ٣٩ مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــدة يف   ــة األمـــــم املتحـــ عمليـــ
ــريويب ــم  / نــــ ــب األمــــ مكتــــ

املتحـــــــــــدة املتكامـــــــــــل يف 
 ٢٤ - ٢ - - - ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١٤ بوروندي

ــظ     ــدة حلفـ ــم املتحـ ــوة األمـ قـ
 ٤ ١ - - - - - ١ - - - ١ ١ السالم يف قربص

ــدة    ــم املتحــــ ــب األمــــ مكتــــ
 ٢ ١ - - - - - - ١ - - - - املتكامل يف سرياليون

بعثة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا        
 ٣ - - - - - - ١ - ٢ - - - وإيرتريا

ــإلدارة     ــم املتحــدة ل ــة األم بعث
 ٢ ١ - - - - - - - - - - ١ املؤقتة يف كوسوفو

 ٧١ ١ ٣ ٣ - - ٢ ٨ ٥ ٥ ٥ ٥ ٣٤ بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
ــدة يف    ــم املتحــــ ــة األمــــ بعثــــ

 ١٩ ٢ ٣ - - ٣ - ٤ - ٢ ٣ ١ ١ السودان
ــدة يف   ــة األمـــــم املتحـــ عمليـــ

 ٦ - ١ ١ - - ١ - - - - - ٣ كوت ديفوار
بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف       

 ١ - - - - - - - - - ١ - - جورجيا
ــم املتحــدة     ــراقيب األم ــق م فري
العـــــــــــسكريني يف اهلنـــــــــــد 

 صفر - - - - - - - - - - - - تانوباكس
ــة   هيئـــة األمـــم املتحـــدة ملراقبـ

ــة يف فلـــسطني  عمليـــة / اهلدنـ
ــدة يف قنــــــاة    ــم املتحــــ األمــــ

 صفر - - - - - - - - - - - - السويس
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 البعثة

ــانون  كــــ
/ الثـــــــاين
 يناير

/ شــــــــــباط
 فرباير

/ آدار
 مارس

/ نيـــــسان
 أبريل

ــار / أيــــــــ
 مايو

ــ / رانحزي
 يونيه

ــوز / متـــــــ
 يوليه

/ آب
 أغسطس

ــول / أيلــــ
 سبتمرب

ــشرين  تــــ
/ األول
 أكتوبر

ــشرين  تــــ
ــاين / الثـــــ
 نوفمرب

ــانون  كــــــ
/ األول
 اجملموع ديسمرب

ــة     ــدة ملراقبـ ــم املتحـ ــوة األمـ قـ
 صفر - - - - - - - - - - - - فض االشتباك

قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف 
 صفر - - - - - - - - - - - - لبنان

ــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي   بعثـ
 صفر - - - - - - - - - - - - املساعدة إىل أفغانستان

ــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي   بعثـ
 صفر - - - - - - - - - - - - املساعدة إىل العراق

 ٣٥٧ ١٢ ٢١ ١٨ ١٢ ٨ ١٢ ١٨ ١٧ ٣٢ ٣٥ ٧٥ ٩٧ اجملموع 
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 املرفق اخلامس
، بالنــسبة ملــوظفي ٢٠٠٦الدعــاءات املبلــغ عنــها يف عــام  حالــة التحقيقــات يف ا  

 إدارة عمليات حفظ السالم
 )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ –يناير / كانون الثاين١(  

  

 فئة املوظفني

جمموع عدد التحقيقـات   
املــستكملة الــيت أجرهتــا   

 )أ(األمم املتحدة

جممـــوع عـــدد احلـــاالت 
اليت حققـت فيهـا األمـم       

ها عدم  املتحدة وتقرر في  
 وجود أدلة كافية

جممـــوع عـــدد احلـــاالت 
اليت حققـت فيهـا األمـم       
ــا    ــرر فيهــ ــدة وتقــ املتحــ
ــة    ــة كافيـــ ــود أدلـــ وجـــ
وأحيلـــــت إىل مكتـــــب  
إدارة املـــــوارد البـــــشرية 
ــاذ اإلجـــــــراءات   الختـــــ

 الالزمة

جممـــوع عـــدد احلـــاالت 
ــا وجــود     ــرر فيه ــيت تق ال
أدلة كافيـة وأحيلـت إىل      
صــاحب العمــل الختــاذ    

 )ب(اإلجراءات الالزمة

جممـــوع عـــدد احلـــاالت 
ــا وجــود     ــرر فيه ــيت تق ال
أدلــــة كافيــــة وأحيلــــت 
غلــــى الدولــــة العــــضو   
ــاذ اإلجـــــــراءات   الختـــــ

 الالزمة
 )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

 غري متاح ١ ١ ٩ )د(١٢ )ج(املدنيون
ــدة   ــم املتحـ ــرطة األمـ شـ
 ١ غري متاح غري متاح ٣ ٤ وموظفو اإلصالحيات

 ١٣ متاحغري  غري متاح ٥٣ ٦٦ العسكريون
 ١٤ ١ ١ ٦٥ ٨٢ اجملموع 

  
مـن  فرد خدمة األمم املتحدة ترك  ، باستثناء املدنيني، حيث     ٥ و   ٤ و ٣ و ٢ هو جمموع األعمدة     ١العمود   )أ(  

 .قبل استكمال التحقيقاتتلقاء نفسه 
ركات ذلـك الـش  مبـا يف   الفـرد معهـا بعقـد عمـل،     يـرتبط كيانات اليت ال إىل “أصحاب العمل”تشري عبارة    )ب(  

 . األمم املتحدة يف بونوبرنامج متطوعي اخلاصة 
 . املوظفني املدنيني، ومتطوعي األمم املتحدة، واملتعاقدينيشملون )ج(  
 .قبل استكمال التحقيقاتمن تلقاء نفسه  أحد املوظفني خدمة األمم املتحدة ترك )د(  
 .يةتشمل املوظفني، واملراقبني العسكريني، والوحدات العسكر )هـ(  
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 املرفق السادس
 طبيعة االدعاءات، حسب فئة الوظيفة بإدارة عمليات حفظ السالم  

 
 موظفون من ذوي الزي الرمسي موظفون مدنيون

 طبيعة االدعاء
ــون بــاألمم   موظف

 املتحدة

موظفــــون مــــن 
ــارج األمــــم  خــ

 املتحدة

ــاألمم  شـــــرطة بـــ
املتحــدة وموظفــو 

 إصالحيات
موظفـــــــــــــــون 

 عسكريون
اجملمــــــــــــــوع 

 الفرعي

 ٥ ٣ ١ ١ صفر )أ(ممارسة للجنس مع قصر
 ٢٤ ١٩ ٢ صفر ٣ )ب(عالقات جنسية استغاللية
 ٤٣ ٣٦ ١ ٦ صفر ممارسة للجنس مع بغايا

 ١ ١ صفر صفر صفر )ج(اعتداء جنسي
 ٢ ٢ صفر صفر صفر )د(اغتصاب

 ٧ ٥ صفر ١ ١ )هـ(ادعاءات أخرى
 ٨٢ ٦٦ ٤ ٨ ٤ اجملموع 

  
ــدخل يف  )أ(   ــع ت ــسي علــى قــصر، و    ذلــك مجي ــداء اجلن شمل هــي تــ  أفعــال االســتغالل اجلنــسي للقــصر واالعت

 .شمل البغاءتال لكنها االغتصاب واالعتداء اجلنسي و
املـال أو الطعـام أو العمـل أو أيـة سـلع أو خـدمات أخــرى،       تلبيـة الرغبـات اجلنـسية مقابـل      إىل هـذه شري تـ  )ب(  

 .شمل ممارسة البغاءوت
الــصادرة عــن خــدمات الــدعم اإلمنــائي ُيعــرف  “ دئ التوجيهيــة األمنيــة اخلاصــة بــاملرأةاملبــا”طبقــا لنــشرة  )ج(  

 .بأنه أي فعل ال يتم عن رضى يفرضه شخص أو أكثر على شخص آخر“ االعتداء اجلنسي”
، ُيفهــم الــصادرة عــن خــدمات الــدعم اإلمنــائي“ املبــادئ التوجيهيــة األمنيــة اخلاصــة بــاملرأة”طبقــا لنــشرة  )د(  

 . اآلخريتم بدون رضاء الشخصالذي تصال اجلنسي ب على أنه االاالغتصا
 . املواد اإلباحية املتعلقة مبستفيدين من املساعدةتشمل )هـ(  

 


