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 الستونالدورة 
  من جدول األعمال١٣٦  و١٢٩البندان 
  املوارد البشريةإدارة

 اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل     اجلوانب
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

 *تدابري خاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
أبريـل  /نيـسان  ١٥، املـؤرخ    ٥٧/٣٠٦يقدم هذا التقريـر امتثـاال لقـرار اجلمعيـة العامـة              
الــيت ببيانــات عــن التحقيقــات حيــتفظ إىل األمــني العــام أن ، الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة ٢٠٠٣

ويقــدم التقريــر بيانــات عــن  . يتــصل بــه مــن جــرائم  يف االســتغالل اجلنــسي ومــاجتــرى بــشأن 
االدعاءات املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي يف منظومـة األمـم املتحـدة يف الفتـرة              

كمـا يـصف التقريـر التقـدم        . ٢٠٠٥ديـسمرب   /يناير إىل كـانون األول    /املمتدة من كانون الثاين   
ــسي          ــال االســتغالل اجلن ــوع أعم ــع وق ــي إىل من ــدابري ترم ــذ ت ــق بوضــع وتنفي ــا يتعل احملــرز فيم

 . املذكورةواالعتداء اجلنسي، وتدابري للتصرف يف االدعاءات
 
 

 

ــر  *  ــأخر تقــدمي هــذا التقري ــأخر يف تلقــي البيانــات    ت ــدة حــىت   (بــسبب الت ــرة املمت  كــانون ٣١الــيت تغطــي الفت
وضــع بعــد وحتليلــها، وكــذلك بــسبب ضــرورة إجــراء مــشاورات واســعة النطــاق   ) ٢٠٠٥ مربديــس/األول

 .البيانات يف صورا النهائية
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 ٢٠٠٥ل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف عام البالغات املتعلقة باالستغال -أوال  
ــة العامــة  ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان١٥، املــؤرخ ٥٧/٣٠٦يف القــرار  - ١ إىل ، طلبــت اجلمعي

الــيت جتــرى بــشأن ، باالحتفــاظ ببيانــات عــن التحقيقــات مجلــة أمــوراألمــني العــام أن يقــوم، يف 
جمـال املـساعدة اإلنـسانية      يف  عاملون  أفراد   رتكبهاييتصل به من جرائم      االستغالل اجلنسي وما  

وعمـال بـذلك   . وحفظ الـسالم، وعـن مجيـع اإلجـراءات ذات الـصلة الـيت اختـذت بـشأن ذلـك            
التــدابري الــيت تتنــاول نــشرته  ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول٩ أصــدر األمــني العــام يف  ،القــرار

 وهـذه . (ST/SGB/2003/13) اجلنـسي  اخلاصة املتعلقة باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء    
 مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــن فــيهم موظفــو اهليئــات والــربامج التابعــة موجهــة إىلالنــشرة 

ــستقلة   ــدار بـــصورة مـ ــدة الـــيت تـ ــم املتحـ ــشرة، يعـــين   وحـــسب .لألمـ ــوارد يف النـ التعريـــف الـ
لتفـاوت يف   حلالة ضـعف أو     أو شروع يف استغالل،      ،فعليأي استغالل    “االستغالل اجلنسي ”

، حتقيـق أربـاح     علـى سـبيل املثـال ال احلـصر         ألغـراض جنـسية، ويـشمل ذلـك،          ،ثقـة للأو  القوة  
يعين فـ  “االعتـداء اجلنـسي   ” أمـا . نقدية أو اجتماعيـة أو سياسـية مـن االسـتغالل اجلنـسي للغـري              

التعدي البدين الفعلي ذي الطابع اجلنسي أو التهديد بارتكابه، سواء بالقوة أو يف ظـل ظـروف             
 .يةغري متكافئة أو إجبار

، ووفقـا لنـشرة األمـني العـام، يقـدم هـذا          ٥٧/٣٠٦واستجابة للطلـب الـوارد يف القـرا          - ٢
االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي يف       املتعلقة ب التقرير معلومات عن عدد ونوع االدعاءات       

حالة التحقيقات اليت أجريـت بـشأن هـذه االدعـاءات حـىت             أيضا  التقرير  يعرض  و. ٢٠٠٥عام  
، ويصف أيـضا التـدابري الـيت اختـذت إلنفـاذ معـايري الـسلوك                ٢٠٠٥ديسمرب  /ول كانون األ  ٣١

 .اليت تأخذ ا األمم املتحدة فيما يتصل باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

االسـتغالل اجلنـسي    املتعلقـة ب  االدعـاءات   بـشأن    األمانـة العامـة      اتوللرد على استفسار   - ٣
 ت ردود من مجيع كيانات األمـم املتحـدة الـيت طلبـ            توصل،  ٢٠٠٥واالعتداء اجلنسي يف عام     

ومشلـت هـذه الكيانـات اإلدارات واملكاتـب التابعـة           .  كيانـا  ٤١معلومات، ويبلـغ عـددها      منها  
 .لألمانة العامة لألمم املتحدة، وكذلك وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

ــوع أ       - ٤ ــن وق ــالغ ع ــق أي ب ــيت مل تتل ــات ال ــدد الكيان ــغ ع ــسي   وبل ــتغالل جن ــال اس عم
ة كيانـات بأنـه قـد مت يف         بعوأفـادت سـ   .  كيانـا  أربعـة وثالثـني    ٢٠٠٥اعتداء جنسي يف عام      أو

ووصل إمجايل عدد االدعاءات الـيت أبلغـت        . العام املاضي فتح باب التحقيق يف حاالت جديدة       
ــات إىل   ــع الكيان ــها مجي اءات ويقــدم املرفــق األول قائمــة بطبيعــة هــذه االدعــ   . ادعــاء ٣٧٣عن

 .مصنفة حسب كيان األمم املتحدة وفئة املوظفني
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 داخـل   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ويعرض املرفـق الثـاين حالـة التحقيقـات يف            - ٥
 .كيانات األمم املتحدة خبالف إدارة عمليات حفظ السالم

ووردت إحداها بعد أن كان إـاء       .  حالة ٢١أبلغ برنامج متطوعي األمم املتحدة عن        • 
 حالــة وفقــا لــشروط ٢٠تطــوع قــد أــى مهامــه، واختــذت إجــراءات تأديبيــة بــشأن  امل

 .اخلدمة يف برنامج متطوعي األمم املتحدة
حالتـان منـها أرسـلتا      .  حاالت ٧وأبلغت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن         • 

ــة بــشأما، وأغلقــت ملفــ    ات إىل شــعبة إدارة املــوارد البــشرية الختــاذ إجــراءات تأديبي
حــالتني لعــدم تــوفر أدلــة كافيــة، ومــا زالــت حالــة واحــدة بانتظــار إجــراء مزيــد مــن      
التحقيقــات مــن جانــب املفــتش العــام وال تــزال حالــة واحــدة بانتظــار اختــاذ مزيــد مــن 
اإلجراءات من جانب مقر برنامج متطوعي األمم املتحـدة، بعـد أن بينـت التحقيقـات                

افية، وأغلق ملف حالـة واحـدة عنـدما انقـضت           األولية أن االدعاءات مدعومة بأدلة ك     
 .مدة التعيني احملددة للموظف بعد استالم االدعاءات

ــابع       •  ــشرية الت ــة العــاملي عــن حــالتني أُرســلتا إىل مــدير املــوارد الب ــامج األغذي ــغ برن وأبل
 .لربنامج األغذية العاملي من أجل اختاذ إجراءات إدارية أو تأديبية

ــة أن    وأبلغــت إدارة الــشؤون •  ــة واحــدة، وبينــت التحقيقــات األولي  الــسياسية عــن حال
 .االدعاءات ال تدعمها أدلة كافية

وأبلغ مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع عـن حالـة واحـدة وبينـت التحقيقـات                     • 
 .األولية أن االدعاءات ال تدعمها أدلة كافية

ــشغيل الال      •  ــة وت ــال اإلغاث ــم املتحــدة ألعم ــة األم ــسطينيني يف  وأبلغــت وكال جــئني الفل
الشرق األدىن عن حالة واحدة، وقـد أغلـق ملـف احلالـة بعـد أن وافـق املوظـف املعـين                      

 .على ترك عمله بالوكالة
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ويعرض املرفق الثالث حالة التحقيقات الـيت أجريـت حـىت             - ٦

ات دارة عـن ادعـاء    فقد أبلغت اإل  . إدارة عمليات حفظ السالم   ب تصلبشأن ادعاءات ت   ٢٠٠٥
 ادعاء منها وجهـت ضـد أفـراد         ٢١٧،   ادعاء ٣٤٠ يبلغ عددها    ٢٠٠٥يف عام   وردت  جديدة  

ــن  ــامينيم ــدنيني   ١٢٣ ، والنظ ــراد م ــاء ضــد أف ــاءات،    .  ادع ــذه االدع ــة ه ــد وجهــت أغلبي وق
ادعــاء، ضــد أفــراد مــن العــسكريني الــذين يــشكلون ثالثــة أربــاع مجيــع أفــراد حفــظ    ١٩٣ أو

 كــان هنــاك مثــانونو. بالــشرطة املدنيــةمتــصال منــها  ادعــاء ٢٤ن، بينمــا كــان الــسالم يف امليــدا
مبوظفني مـدنيني آخـرين تـابعني لألمـم         ادعاء   ٤٢ مبوظفني تابعني لألمم املتحدة و    تتصل  ادعاء  
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منهم متعهدون ومستشارون وموظفون صـغار مـن الفئـة الفنيـة ومتطوعـون يف األمـم                 (املتحدة  
 .)املتحدة

عمليــة التحقيــق يف االدعــاءات الــيت توجــه ضــد ، كانــت ٢٠٠٥ســبتمرب /وقبــل أيلــول - ٧
 بـأن يقـوم رئـيس    ، تقضييف اإلدارةالعاملني موظفي األمم املتحدة وغريهم من األفراد املدنيني   

وبنـاء علـى    .  إجـراء حتقيـق أويل     يقـرر مـا إذا كـان يلـزم        ، مث   البعثة أوالً بفحص هذه االدعاءات    
االدعـاءات غـري مدعومـة بأدلـة كافيـة أو أن حتـال إىل املقـر                 تعتـرب    أنميكن  التحقيقات األولية،   

  يفضـد مـوظفني   ٢٠٠٥اليت وجهت يف عام  وفيما يتعلق باالدعاءات    . الختاذ إجراءات بشأا  
، رئي أنه ال يلزم اختاذ أي إجراء آخـر          فراد املدنيني إدارة عمليات حفظ السالم وغريهم من األ      

 الـيت  ومن بني احلـاالت الثمـاين والـستني   .  ادعاء٦٨ التحقيق يف ، بينما مت اتادعاءأربعة  بشأن  
 ثـالث وثالثـون حالـة     ،  ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١مت التحقيق فيها كانت هناك، حىت       

 مـا زالـت يف انتظـار التحقيـق     حالـة واحـدة   أحيلت إىل املقر الختاذ إجراءات تأديبيـة بـشأا، و    
 ة غـري مدعومـ    اأـ ب ت صـنف  اتادعـاء أربعـة   ون األدلـة،     حالة مدعومة مبا يكفـي مـ       ١٤و   ها،في

وأحيلــت ســتة عــشرة حالــة متــصلة بــأفراد مــدنيني إىل جمــالس التحقيــق للتحقيــق  .بأدلــة كافيــة
 حالــة غــري ١٤فيهــا، ومــن بــني هــذا العــدد هنــاك حالــة واحــدة غــري مدعومــة بأدلــة كافيــة و    

ــها    ــة واحــدة بانتظــار التحقيــق من ــة وحال ــة كافي ــرة مــن أيلــول .مدعومــة بأدل ســبتمرب / ويف الفت
 حىت اآلن، أحالت بعثات ميدانية تابعة إلدارة عمليات حفظ السالم حاالت اسـتغالل              ٢٠٠٥

وكـان مكتـب خـدمات الرقابـة     . جنسي واعتداء جنسي إىل مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة           
 .الداخلية يبلغ أيضا مباشرة بشأن االدعاءات اليت ترد

ــشكاو  - ٨ ــصل بال ــسالم    وفيمــا يت ــراد حفــظ ال ــة ضــد أف ــراد النظــاميني، وهــم  ى املقدم أف
الذين يشار إلـيهم باسـم      (املدنية  ن والشرطة   ون العسكري حدات العسكرية الوطنية، واملراقبو   الو
يقـوم رئـيس البعثـة بفحـص        فتنطبق عليها نفس اإلجراءات، إذ       ،)“اخلرباء املوفدون يف مهمة   ”

مــن هــذه األفــراد ولكــن يف حالــة .  حتقيــق أويليلــي ذلــكو، يف الــشكوىاالدعــاءات الــواردة 
ويف احلــاالت الــيت يتقــرر فيهــا أن . الفئــات، يلــي التحقيــق األويل حتقيــق جيريــه جملــس للتحقيــق

األفراد املعنيني قد ارتكبوا أعمـال اسـتغالل جنـسي أو اعتـداء جنـسي، ميكـن لـرئيس البعثـة ان              
فإذا وافق وكيـل األمـني      . م إىل الوطن  يوصي وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم بإعاد       

العام على ذلك، ختطر البعثة الدائمة التابع هلا الفـرد املعـين وتقـوم الدولـة العـضو املعنيـة بـسداد                 
 املوجهة ضـد أفـراد       ادعاء، ١٩٣البالغ عددها   ومن بني االدعاءات    . تكاليف إعادته إىل الوطن   

 رئـيس البعثـة عـدم ضـرورة اختـاذ أي            ررقـ  ،٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت  ،  نظاميني
يف انتظـار إجـراء حتقيـق أويل بـشأا،          ثالثـة ادعـاءات     ، وما زالـت      ادعاء ٥٠بشأن  إجراء آخر   

 وثالثــة ادعــاءات مدعومــة بأدلــة كافيــة   ادعــاءات رئــي أــا غــري مدعومــة بأدلــة كافيــة ســبعةو
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 خـدمات الرقابـة الداخليـة    وجيـري مكتـب  .  ادعاء إىل املقر الختاذ إجـراءات تأديبيـة   ١٥وأحيل  
إىل نظـاميني    ضـد أفـراد      ا ادعـاء موجهـ    تـسعة وثالثـون   وأحيـل   . حتقيقا يف ست وسـبعني ادعـاء      

منـها   ١٨، بينمـا رئـي أن       من هذه احلاالت يف انتظـار التحقيـق        حالتانكانت   و جملس للتحقيق 
 ٣١ىت   وذلـك حـ     االدعـاءات  دعمتكفـي لـ    حالـة    ١٩األدلـة يف    غري مدعومة بأدلة كافيـة، وأن       

ويف احلـــاالت املدعومـــة بأدلـــة كافيـــة، متـــت إعـــادة األفـــراد  . ٢٠٠٥ديـــسمرب /كـــانون األول
وتتـابع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم احلالـة مـع الـدول           . العسكريني إىل الوطن ألسباب تأديبية    

أو اجلنائيـة الـيت    /األعضاء املعنية من أجل احلصول على معلومات بـشأن اإلجـراءات التأديبيـة و             
 .تاختذ

 
 مالحظات -ثانيا  

 املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي الـيت سـجلت يف عـام             االدعاءاتكانت   - ٩
من االدعاءات الـيت أُبلـغ عنـها يف عـام         إىل حد بعيد     ادعاء، أكثر    ٣٧٣، البالغ إمجاليها    ٢٠٠٥
 الــوعي  ازديــاد أمــورا منــها االدعــاءاتعــدد ن زيــادة بــيوقــد ت.  ادعــاء١٢١ وهــي ٢٠٠٤

وال يزال يتعني على املنظمة مواصلة حتسني آليـات اإلبـالغ وحتديـد        . واستخدام آليات اإلبالغ  
ــات  ــواردة البيان ــسي      ال ــة مــشكلة االســتغالل اجلن ــة التوصــل إىل فهــم كامــل لنطــاق وطبيع بغي

 .واالعتداء اجلنسي
، عــن م خبــالف إدارة عمليــات حفــظ الــسال ،وأبلغــت مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة   - ١٠
 ادعاء بتوزيـع مـواد إباحيـة عـن طريـق الربيـد       ١٤ومن بني هذه االدعاءات، يتصل   . ادعاء ٣٣

وال يتـصل أي ادعـاء مـن هـذه          .  ادعاءات مبمارسة اجلنس مع القُـصر      ٧االلكتروين بينما تتعلق    
االدعاءات املوجهة ضد موظفي األمم املتحـدة أو متطـوعي األمـم املتحـدة مـن كيانـات األمـم                

 .اعتداء جنسي أو اغتصابدوث تحدة هذه حبامل
 مـن جممـوع االدعـاءات البـالغ عـددها          ادعـاء    ٣٤٠ أو أغلبية االدعـاءات،     قد وردت و - ١١
 . ادعاء، من إدارة عمليات حفظ السالم٣٧٣
وجهــة ضــد مــوظفي األمــم املتحــدة أو غريهــم مــن العــاملني    امل اتدعــاءاالومــن بــني  • 

 ادعـاء علـى أـا    ٥٣صنف  ادعاء،   ١٢٣البالغ عددها   دة،  املدنيني التابعني لألمم املتح   
 ادعــاء بتوزيــع مــواد إباحيــة عــن طريــق الربيــد       ١٥، وتــشمل “ادعــاءات أخــرى ”
 وثـالث ادعـاءات   األهـايل مـع  الئقـة  عالقـات غـري   بإقامـة   ادعاءات   مثانيةلكتروين و   إلا

 .اجلنسي أو االغتصابباالعتداء  ادعاءات ٦وتتصل . باألبوة



A/60/861
 

6 06-36038 
 

هنـاك   ادعـاء،    ٢١٧البـالغ عـددها     دعاء املوجهة ضـد العـاملني النظـاميني،         ني اال ومن ب  • 
 عالقات غـري    بإقامة ادعاء   ١٩تشمل  و “ادعاءات أخرى ”بوصفها   ادعاء مصنفة    ٨٢

ين ء وادعـا  ، ادعاء باألبوة وثالثة ادعاءات بتوزيع مـواد إباحيـة         ١٢مع األهايل و    الئقة  
دعـاء مبمارسـة اجلـنس مـع البغايـا           ا ٦٨تعلـق   ي و .اجلنسممارسة  مبقايضة األغذية مقابل    

ــة اجلـــنس مـــع قُـــصر  ٤٣ و ــاء مبمارسـ ــاء ٢٤ويتـــصل .  ادعـ ــداء اجلنـــسي ب ادعـ االعتـ
 .واالغتصاب

 
 تنفيذ التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي - ثالثا 

عـن  تــثين   ية من شـأا أن      ساسأ، أحرز مزيد من التقدم يف تنفيذ تدابري         ٢٠٠٥يف عام    - ١٢
 التعامل مـع    يف الوقت نفسه  ارتكاب أعمال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وأن تسهل         

نشرة األمني العام عـن االسـتغالل اجلنـسي         ووفقا ل .  واإلبالغ عنها  ،هذه احلوادث عند وقوعها   
 بــبعض املعــايري  يــتعني علــى مجيــع الكيانــات أن تتقيــد )ST/SGB/2003/13(واالعتــداء اجلنــسي 

 :الدنيا احملددة، ومن بينها ما يلي
تعيني موظفني للتنسيق من أجل تلقي الشكاوى املتعلقـة باالسـتغالل اجلنـسي              )أ( 

واالعتداء اجلنسي يف كل كيان من كيانـات األمـم املتحـدة، وإخطـار العـاملني بوجـود هـؤالء                    
الـيت تتبعهـا عمليـات وبعثـات         مـن الكيانـات      ومطلـوب أيـضا   . املوظفني وبالغرض مـن تعيينـهم     

 ميدانية أن تبلغ السكان احملليني بوجود هؤالء املوظفني وبالغرض من تعيينهم؛
 ؛ST/SGB/2003/13توزيع نشرة األمني العام  )ب( 
ــة تتفــق مــع القواعــد واإلجــراءات املعمــول ــا      )ج(   ملعاجلــةاختــاذ إجــراءت عاجل

 حاالت إساءة السلوك من جانب املوظفني؛
إخطار إدارة الشؤون اإلدارية بـاملقر علـى وجـه الـسرعة بالتحقيقـات اجلاريـة                 )د( 

بشأن حاالت االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي، وبـاإلجراءات الـيت يتخـذها أي مكتـب                
 .من املكاتب بناء على هذه التحقيقات

 يف نـشرة    لالمتثـال للمعـايري الـواردة     ، إجـراءات    ٢٠٠٤منذ عام   واختذ مجيع الكيانات     - ١٣
 . املذكورةلنشرةلويواصل مكتب إدارة املوارد البشرية رصد االمتثال . األمني العام

الـــسالم ب، قامـــت اللجنتـــان التنفيـــذيتان املعنيتـــان ٢٠٠٥ينـــاير / الثـــاينكـــانون ٧ويف  - ١٤
الســتغالل اجلنــسي  املتعلقــة باواألمــن وبالــشؤون اإلنــسانية، اســتجابة لالدعــاءات املــستمرة      

ء اجلنسي من جانب موظفي األمم املتحدة والعاملني ا، بإنـشاء فرقـة عمـل مـشتركة                واالعتدا
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ــة مــن االســتغالل    ــة باحلماي ــداء اجلنــسيني معني ــسالم   واالعت ، وترأســها إدارة عمليــات حفــظ ال
ا بالفعـل اللجنـة    األعمـال الـيت نفـذ   وتـستند يف أعماهلـا إىل    ومكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية       

.  اجلنـسي والتـصدي هلمـا      االعتـداء  و االت ملنـع االسـتغالل اجلنـسي       بـني الوكـ    الدائمة املـشتركة  
وشددت اللجنتان التنفيـذيتان علـى اقتـضاء قيـام األمـم املتحـدة بالتـصرف وفقـا ألمسـى معـايري                      

دعــاءات لالســتجابة الجــراءات متــضافرة يف مجيــع أرجــاء املنظومــة  ضــرورة تــوفري إاملــساءلة و
مـوظفي األمـم املتحـدة والعـاملني ـا، وتـرى            جانب   اجلنسي من    االستغالل اجلنسي واالعتداء  

 . األمم املتحدةرتاهةاللجنة أن هذا األمر يشكل ديدا خطريا ل
لفت فرقة العمـل، ضـمن اهلـدف اإلمجـايل ملنـع االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء                  ولقد كُ  - ١٥

ت اإلداريـة وخلـق     املـسؤوليا  إلنـشاء أرضـية مـشتركة لفهـم        ةاجلنسي، بوضع توصـيات سياسـي     
بيئة دعم أقوى للتعامـل مـع االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي، يف املقـر ويف امليـدان علـى            

وجوانـب  ‘ ٢’ املـساءلة اإلداريـة؛   ‘ ١ ’:مـا يلـي   أفرقة عاملـة ملعاجلـة      نشئت أربعة   وأُ. حد سواء 
 .مشتركة اتصاالت ةاستراتيجي‘ ٤’؛ املساعدة املقدمة للضحايا‘ ٣’؛ التغيري النظامي

تنطــوي علــى املــسؤولية، مبــا يف ثقافــة خللــق للمــساءلة وآليــات العمــل ووضــعت فرقــة  - ١٦
اجلنـسي واالعتـداء    االسـتغالل   لمديرين للتصدي ملـشكلة     لذلك توفري إرشادات واضحة ودعم      

مسودة إرشادات بـشأن    العمل  وأعدت فرقة   . ها األمم املتحدة  في معينة تعمل    اتاجلنسي يف بيئ  
وقامت فرقة العمل، من خالل عملية استمرت ملـدة عـام كامـل مـن               . ة األمني العام  تطبيق نشر 

املــشاورات الواســعة النطــاق مــع إدارات األمــم املتحــدة ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــا ومــع   
الدول األعضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة، بإعـداد مـشروع بيـان                

ــداء      سياســي واســتراتيجية شــام   ــسي واالعت ــم ضــحايا االســتغالل اجلن ــساعدة ودع ــشأن م لة ب
اجلنسي مـن جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة وغريهـم مـن العـاملني ـا، وذلـك لكـي تنظـر فيـه                           

ولقد نسقت فرقة العمـل أعماهلـا مـع فرقـة           . )١(الدول األعضاء استجابة لطلبات اجلمعية العامة     
 ،االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي       ملعنيـة ب  واالعمل التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم           

 .اليت تتناول قضايا مشاة
 امج تـدرييب نـ  برووضـع . ونفذت مبادرات جديـدة لتـدريب املـوظفني وإذكـاء وعـيهم            - ١٧

ــشأن ا  ــسقني ب ــا       للمن ــه يف إثيوبي ــسي ومت جتريب ــداء اجلن ــسي واالعت ــتغالل اجلن ــن االس ــة م حلماي
ــا وست ــه اللمــسات ال ووإريتري ــة مــن أجــل توزيعــه يف عــام   ضــع علي وجيــري اآلن . ٢٠٠٦نهائي

__________ 
، والفقـرة    من اجلـزء الثـاين     ٣٤، الفقرة   (A/59/19/Rev.1) ١٩الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، امللحق رقم       انظر   )١( 

 مـن قـرار اجلمعيـة    ١٦٥، والفقـرة    ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠ املـؤرخ    ٥٩/٣٠٠ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٢
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ املؤرخ ٦٠/١العامة 
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 لكـــي تـــستخدمه إدارات األمـــم املتحـــدة ووكاالـــا  ،وضـــع شـــريط فيـــديو تـــدرييب كـــذلك 
ها وقُـدمت التربعـات لربنـامج التـدريب الـشامل املـستمر بـشأن               ؤوصناديقها وبراجمهـا وشـركا    

 .ةبروتوكوالت التحقيق اليت بدأها الس الدويل للوكاالت التطوعي
تقرير مستشار األمـني العـام بـشأن        عرض على اجلمعية العامة      ٢٠٠٥مارس  /آذارويف   - ١٨

االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف عمليـات األمـم املتحـدة           ملنع  استراتيجية شاملة   اعتماد  
ــسالم   ــستقبل  حلفــظ ال ــد (يف امل ــر زي ــيت اختــذا    و.)A/59/710() تقري ــا اإلجــراءات ال إدارة أم

يف تقريـر األمـني العـام       فتـرد    زيـد، ات حفظ السالم استجابة للتوصيات الواردة يف تقريـر          عملي
 بــشأن منــع االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء  ٥٩/٢٩٦عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  الــذي أعــد 

 .(A/60/862) اجلنسي والتصدي هلما يف مجيع أنشطة األمم املتحدة
، يـتعني املـضي يف تعزيـز تـدابري منـع            ٢٠٠٥ عام   ورغم حتقيق الكثري من اإلجنازات يف      - ١٩

وبينما ازداد إدراك املوظفني ملـسؤوليام مبوجـب نـشرة      . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   
األمني العام، فهناك قلة من اتمعات احمللية اليت هي على علم مبعـايري الـسلوك الـيت جيـب علـى       

. تثــال هلــا وبكيفيــة اإلبــالغ عنــد وقــوع االنتــهاكاتمــوظفي األمــم املتحــدة والعــاملني ــا االم
وعلــى وجــه اخلــصوص مل يــتم إنــشاء الــشبكات القطريــة، الــيت مــن املفتــرض أن تعــزز أنــشطة   

 .الوقاية املنسقة بامليدان، يف العديد من األماكن أو أا ال تعمل على حنو سليم
ذا األمـر تـأثري علـى عمليـة         ولقد كـان هلـ    . وهناك القليل من اخلدمات املقدمة للضحايا      - ٢٠

االتصال باتمع واستعادة الثقة يف املنظمة فيما يتعلق باستعدادها للتصدي ملـشكلة االسـتغالل              
ويفتــرض إنــشاء الــشبكات حتــت رعايــة املنــسق املقــيم أو منــسق  . اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي

مـشاركة قيـادة األمـم      الشؤون اإلنسانية يف كل بلد لألمم املتحدة نشاط فيه، وسـيؤدي تعزيـز              
واإلخفـاق يف منـع االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء      . املتحدة يف آليات امليدان إىل حتسني فعاليتها     

اجلنسي يزيد من احتمـاالت وقوعـه وخيلـق حـواجز إضـافية يف وجـه عمليـة اإلبـالغ، إذ يفقـد                      
االنتـهاكات  س الثقة يف أن شـكاويهم سـتعاجل بـشكل يتـسم باجلديـة والـسرية وأن مـرتكيب                 االن

 .املزعومني سيخضعون للتحقيق والتأديب
 

 االستنتاجات -رابعا  
تتوقــع األمانــة العامــة أن زيــادة وعــي اجلمهــور بتــوافر تــدابري ملنــع االســتغالل اجلنــسي   - ٢١

أمــل أيــضا يف حتقيــق فهــم أفــضل تو. واالعتــداء اجلنــسي قــد تــؤدي إىل زيــادة عــدد االدعــاءات
ا واسـتجابتها، وذلـك بواسـطة تعزيـز االتـصال بـاتمع وآليـات               ملدى املشكلة وحتـسني يقظتـه     

ومـا زالـت األمانـة العامــة ملتزمـة بتغـيري ثقافـة املنظومــة، الـيت تـسمح بارتكـاب هــذه          . اإلبـالغ 
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وحتــث الــدول األعــضاء علــى تــوفري الــدعم التــام ملــساعدة جهــود املنظمــة، واعتمــاد   . األفعــال
 تطبيـق سياسـة عـدم التـسامح علـى اإلطـالق علـى مجيـع                 السياسات الالزمة لكفالة املساواة يف    

 .الوحدات العسكرية
 .مطلوب من اجلمعية العامة اإلحاطة علما ذا التقرير - ٢٢
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 املرفق األول
 طبيعة االدعاءات حسب كيان األمم املتحدة وفئة املوظفني  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١  

 

 اتطبيعة االدعاء

موظفـــــــــو 
ــم  األمــــــــــ
 )أ(املتحدة

ــدنيون   ــراد املـ األفـ
اآلخرون التابعون  
)ب(لألمم املتحدة

ــراد  أفــــــــ
الــــشرطة 
)ج(املدنية

ــراد  األفــــــــــــــ
 اموع)د(العسكريون

      إدارة عمليات حفظ السالم
 ٦٠ ٣٩ ٤ ٦ ١١ ممارسة اجلنس مع القصر 
 ٢١ صفر صفر ٦ ١٥ مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ٩٣ ٦٠ ٨ ١٠ ١٥ جلنس مع البغاياممارسة ا 
 ٩ ٨ صفر صفر ١ التعدي اجلنسي 
 ٢٢ ١٥ ١ ١ ٥ االغتصاب 
 ١٣٥ ٧١ ١١ ١٩ ٣٤ أشكال أخرى 

 ٣٤٠ ١٩٣ ٢٤ ٤٢ ٨١ اموع 
      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 ٤ - - ٤ صفر ممارسة اجلنس مع القصر 
 فرص - - صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ٣ - - ٣ صفر ممارسة اجلنس مع البغايا 
 صفر - - صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر - - صفر صفر االغتصاب 
ــرى    ــكال أخـ ــسي  (أشـ ــتغالل اجلنـ االسـ

 ١٤ - - ١٤ صفر )للمستفيدين من اإلعانات
 ٢١ صفر صفر ٢١ صفر اموع 
      طوعي األمم املتحدةتبرنامج م

 ٢ - - ١ ١ ممارسة اجلنس مع القصر 
 صفر - - صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 صفر - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع البغايا 
 صفر - - صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر - - صفر صفر االغتصاب 
توزيع مـواد إباحيـة عـن    (أشكال أخرى   

 ٥ - - ١ ٤ )طريق الربيد اإللكتروين
 ٧٧ صفر صفر ٢ ٥ اموع 
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 يف اهليئات التالية املتحدة ألمماموظفو 

 
ــشؤون  إدارة الــــ

 السياسية
 املتحدة  األمممكتب  

 األونروا خلدمات املشاريع
برنــامج األغذيــة 

 العاملي
 ١ صفر صفر صفر ممارسة اجلنس مع القصر 
 صفر صفر صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ١ صفر صفر ١ ممارسة اجلنس مع البغايا 
 صفر صفر صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر صفر صفر صفر االغتصاب 
عالقـات غـري الئقـة مـع        (أشكال أخرى    

 صفر صفر ١ صفر )العاملني احملليني
عــرض تقــدمي خــدمات (أشــكال أخــرى  

 صفر ١ صفر صفر )مقابل اجلنس
  ٢ ١ ١ ١ اموع 

 

 طبيعة االدعاءات

موظفــــــــــو 
ــم  األمـــــــــــ

 )أ(املتحدة

األفراد املـدنيون   
ــرون  اآلخـــــــــــــ

ــ ــم الت ابعون لألم
 )ب(املتحدة

أفــــــــــــــــراد  
ــشرطة  الـــــــــ

 )ج(املدنية

ــراد  األفـــــــــــ
(العـسكريون 

 اموع )د
      ااميع

 ٦٧ ٣٩ ٤ ١١ ١٣ ممارسة اجلنس مع القصر 
 ٢١ صفر صفر ٦ ١٥ مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ٩٨ ٦٠ ٨ ١٣ ١٧ ممارسة اجلنس مع البغايا 
 ٩ ٨ صفر صفر ١ التعدي اجلنسي 
 ٢٢ ١٥ ١ ١ ٥ االغتصاب 
 ١٥٦ ٧١ ١١ ٣٤ ٤٠ أشكال أخرى 

 ٣٧٣ ١٩٣ ٢٤ ٦٥ ٩١ اموع 
 

 واموعــة ٢٠٠ واموعــة ١٠٠تــشمل مجيــع املــوظفني الــدوليني واملعيــنني حمليــا وفقــا للمجموعــة  )أ( 
 . من النظام اإلداري للموظفني٣٠٠

  ومتطوعي األمم املتحدةتشمل فرادى املتعاقدين واالستشاريني واملوظفني الفنيني املبتدئني )ب( 
 .تشمل وحدات الشرطة الفعلية يف إدارة عمليات حفظ السالم )ج( 
تــشمل أفــراد الوحــدات العــسكرية وضــباط األركــان العــسكريني التــابعني لألمــم املتحــدة واملــراقبني   )د( 

 .العسكريني وضباط االتصال العسكري
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 املرفق الثاين
مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة         (٢٠٠٥ عـام    حالة التحقيقات الـيت أبلـغ عنـها يف          

 )خبالف إدارة عمليات حفظ السالم
 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣١حالة التحقيقات يف   

 الكيان
ــوع االدعـــاءات   جممـ

 الواردة

ادعــــاءات غــــري 
ــة   ــة بأدلـ مدعومـ
كافيــة أو أغلــق  

 ملفها
ادعـــــاءات 

 معلقة

ــر   ــت إىل املقـــ ــاءات أحيلـــ ادعـــ
إلجـــراء مزيـــد مـــن التحقيقـــات 

ــشأا ــا   ،ب  وميكــن أن تتخــذ فيه
 إجراءات تأديبية

برنـــامج متطـــوعي األمـــم   
 ٢٠ صفر ١ ٢١ املتحدة

مفوضـــية األمــــم املتحــــدة  
 ٣ ١ ٣ ٧ لشؤون الالجئني

 ٢ صفر صفر ٢ برنامج األغذية العاملي
 صفر صفر ١ ١ إدارة الشؤون السياسية

ــب األمــــم املتحــــدة    مكتــ
 صفر صفر ١ ١ خلدمات املشاريع

ــدة  و ــة األمـــــم املتحـــ كالـــ
ــشغيل الالجــئني   ــة وت إلغاث
الفلـــــسطينيني يف الـــــشرق 

 صفر صفر ١ ١ األدىن
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 املرفق الثالث
  حالة التحقيقات-إدارة عمليات حفظ السالم   
 )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١(  

 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة التحقيقات يف 

 جملس التحقيق التحقيقات األولية 

 فئة املوظفني

العــدد الكلــي  
ــظ   ــراد حف ألف

 )أ(السالم

جممـــــــــــــــوع 
االدعــــــــاءات 

 )ب(الواردة

ادعــــــاءات مل 
يــــــر رئــــــيس 
البعثة ضـرورة   
الختــاذ إجــراء  
 آخر بشأا

ــاءات  ادعـــــــــ
 معلقة

ــاءات  ادعـــــــــ
أحيلـــــــت إىل 
املقــــر الختــــاذ 
إجــــــــــراءات  

ديبية بشأاتأ

ادعــاءات غــري 
مدعومة بأدلة   

 كافية

ــاءات  ادعـــــــــ
مدعومة بأدلة   

 كافية
ــاءات  ادعـــــــــ

 معلقة

ــاءات  ادعـــــــــ
مدعومة بأدلة   

 كافية

ادعــاءات غــري 
مدعومة بأدلة   

 كافية

ــاءات  ادعـــــــــ
ــا  حيقـــــق فيهـــ
مكتـــــــــــــــب 
خــــــــــــدمات 
ــة  الرقابــــــــــــــ

 )د(الداخلية
  )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

ــون  املوظفـــــــــــــ
 ١٤ ١ ١ )ج(١٤ ٤ ٣٣ ١ ٤ ١٢٣ ١٧ ١٣٣ )ب(املدنيون

٥١ 

الـــــــــــــــــــشرطة 
 ٩ صفر ٤ ٢ صفر ٦ صفر ٣ صفر ٢٤ ٧ ٢٤١ )ج(املدنية

 ٧٦ ١٨ ١٩ ٢ ٣ ٧ ١٥ ٣ ٥٠ ١٩٣ ٦٢ ٥٩٧ )ج(العسكريون
ــوع   جممــــــــــ

أفــراد حفــظ 
 ١٣٦ ٣٢ ٢٤ ٥ ٢٧ ١٧ ٤٨ ٧ ٥٤ ٣٤٠ ٨٦ ٩٧١ السالم

 
 .٢٠٠٥ديسمرب /جمموع األعداد يف كانون األول )أ( 

 .بسبب احتمال اختاذ أكثر من إجراء واحد بصدد بعض احلاالت) ١(اموع الوارد يف العمود رقم ) ١٠( إىل) ٢(قد يتجاوز جمموع األعمدة من  )ب( 
 .خضعت هذه احلاالت إلجراءات إدارية، مبا فيها رسائل التأنيب واخلصم من مرتبات املوظفني )ج( 
ونظرا لوجود قواعد بيانات منفصلة، هناك تفاوت يف عدد احلاالت اليت أبلغ عنها             . قيق فيها  للتح ٢٠٠٥ حالة يف عام     ١٣٤أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن تسلمه         )د( 

 .مكتب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة عمليات حفظ السالم بالنسبة لكل فئة
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