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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال١٣٢ و ١٢٣البندان 

  إدارة املوارد البشرية
اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانيـة لتمويـل       

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

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
أبريـل  / نيـسان  ١٥ املـؤرخ    ٥٧/٣٠٦التقريـر مقـدم امتثـاال لقـرار اجلمعيـة العامـة             هذا    
ــة إىل األمــني العــام االحتفــاظ ببيانــات عــن التحقيقــات يف     ٢٠٠٣ ــه اجلمعي ، الــذي طلبــت في

ويعـرض التقريـر بيانـات عـن االدعـاءات بـشأن            . االستغالل اجلنسي وما يتصل بـه مـن جـرائم         
يف منظومــة األمــم املتحــدة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن كــانون    نياالســتغالل واالعتــداء اجلنــسي

، ويقدم أيضا وصفا للتقدم احملرز يف إنفاذ معـايري          ٢٠٠٨ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /الثاين
  .نيالسلوك اليت وضعتها األمم املتحدة فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء اجلنسي
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  مقدمة  -أوال   
املــــــؤرخ ، ٥٧/٣٠٦امــــــة إىل األمــــــني العــــــام، يف قرارهــــــا طلبــــــت اجلمعيــــــة الع   - ١
ــسان ١٥ ــل /ني ــها   ، ٢٠٠٣أبري ــور من ــات يف جــرائم    عــدة أم ــات عــن التحقيق ــاظ ببيان االحتف

ــيت      ــه ال ــصلة ب ــسي واجلــرائم املت ــساعدة    ياالســتغالل اجلن ــاملون يف جمــال امل ــراد الع ــها األف رتكب
وعمـال  .  املتخـذة يف هـذا الـصدد       اإلنسانية وحفظ السالم، وعن مجيع اإلجـراءات ذات الـصلة         

، نــشرته بــشأن التــدابري ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول٩هبــذا القــرار، أصــدر األمــني العــام، يف 
، وهـي نـشرة     )ST/SGB/2003/13(اخلاصة للحماية من االستغالل اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي           

ج املـدارة بـشكل     موجهة إىل مجيع موظفي األمـم املتحـدة، مبـن فـيهم موظفـو األجهـزة والـربام                 
 حـسب تعريفـه الـوارد يف النـشرة، أي سـوء اسـتغالل          ،“االسـتغالل اجلنـسي   ”ويعـين   . مستقل
ــسلطة، أو   حلفعلــي  ــة ضــعف أو تفــاوت يف ال ــسية،   الال ثقــة، أو شــروع يف ذلــك ألغــراض جن

 أو منفعـة اجتماعيـة أو سياسـية    ،ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، حتقيق أرباح نقدية 
ممارسـة تعـٍد بـدين فعلـي ذي      “ االعتداء اجلنسي ”ويعين مصطلح   . ستغالل اجلنسي للغري  من اال 

  . أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قسرية،طابع جنسي أو التهديد به، سواء باستعمال القوة
، ووفقا لنشرة األمني العـام، يعـرض هـذا    ٥٧/٣٠٦واستجابة للطلب الوارد يف القرار       - ٢

 املبلـغ عنـها     نيعدد ونوع االدعاءات بشأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي         التقرير معلومات عن    
ــام  ــذ   . ٢٠٠٨عــ ــات يف هــ ــة التحقيقــ ــضا حالــ ــبني أيــ ــىت  ويــ ــاءات حــ ــانون ٣١ه االدعــ  كــ
، ويقدم وصفا للتقدم احملرز يف إنفاذ معايري السلوك الـيت وضـعتها األمـم      ٢٠٠٨ ديسمرب/األول

  . نياجلنسياملتحدة فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء 
  

  ٢٠٠٨ عام نيالتقارير اخلاصة باالستغالل واالعتداء اجلنسي  -ثانيا   
قدمت مجيع كيانات األمم املتحدة الـيت طُلـب منـها تقـدمي معلومـات عـن االدعـاءات                      - ٣

ــسي    ــشأن حــاالت االســتغالل اجلن ــها عــام     وأب ــغ عن ــسي املبلّ ــداء اجلن ، وعــددها ٢٠٠٨االعت
ويتضمن املرفق األول قائمة بالكيانـات الـيت طُلـب منـها تقـدمي              . بةكيانا، املعلومات املطلو   ٤٣

األمـم  منظومـة   معلومات يف هذا الصدد، وتشمل إدارات األمانة العامـة ومكاتبـها، ووكـاالت              
 مـن   ٢٠٠٨وقـد بلـغ جممـوع عـدد االدعـاءات املبلّـغ عنـها عـام                 . املتحدة وصناديقها وبراجمهـا   
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وأبلــغ مثانيــة . )١(٢٠٠٧ ادعــاء أُبلــغ عنــها عــام ١٥٩  ادعــاء، يف مقابــل١١١مجيــع الكيانــات 
  . )٢( كيانا بعدم تلقي أي ادعاءات٣٥كيانات بتلقي ادعاءات، يف حني أبلغ 

وتتــضمن مرفقــات هــذا التقريــر تفاصــيل عــن طبيعــة االدعــاءات ومــا أســفر عنــها مــن    - ٤
بلّـغ عـن أي ادعـاءات    ُيمل املرفقـات أنـه   تلـك  ويعـين إغفـال اإلشـارة إىل كيـان بعينـه يف            . نتائج

إدارة /ومبـا أن االدعـاءات املتـصلة بـإدارة عمليـات حفـظ الـسالم            . )٣(ضد موظفي ذلك الكيان   
الـدعم امليــداين تــشمل األفـراد املــدنيني والعــسكريني وأفـراد الــشرطة واملؤســسات اإلصــالحية،    

ت تلـك  وحيث إن إجراءات متابعة كل فئة من تلك الفئات تتبـاين مـن فئـة إىل أخـرى، ُعرضـ          
  . بشكل منفصل يف املرفقاتالفئات

، الــذي كلّفــت مبوجبــه  ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٣ املــؤرخ ٥٩/٢٨٧وعمــال بــالقرار   - ٥
 سـوء   بـصدور اجلمعية العامة مكتب خدمات الرقابة الداخليـة بـإجراء حتقيقـات يف االدعـاءات               

ضطلع هبـا    املوظفني وغريهم من األشخاص الـذين يـشاركون يف األنـشطة املـ             منسلوك جسيم   
 نييف إطار سلطة املنظمة، جيري إبالغ املكتب باالدعاءات بشأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي              

بلّــغ هبــا املكتــب وجيــري تقييمهــا، وعندئــذ ترّتــب   وتــسجل االدعــاءات الــيت يُ . للتحقيــق فيهــا
إغــالق و  أو تعليقهــا انتظـارا للمزيــد مـن املعلومــات، أ  ،حالتـها إلتحقيـق فيهــا أو  إمــا ل اأولوياهتـ 
وختـضع االدعـاءات الـيت اختـذت صـفة أولويـة التحقيـق فيهـا                .  حسب ما تقتـضيه احلالـة      ملفاهتا

حتديد ما إذا كانت األدلـة املتاحـة تـستوجب إجـراء مزيـد              بغرض  لعملية حتر أولية عن احلقائق      
 للمـضي قـدما يف القـضية، فإهنـا           كمـربر  وإذا ما تقـرر أن الـدليل املتـاح يكفـي          . من التحقيقات 
وخالل هذه املرحلة، يتثبت احملقق املكلّف بالقضية من وصول مجيع املعلومـات            . تبقى مفتوحة 

ــك    ــل ذل ــشتكي ويكف ــن امل ــصلة م ــصناديق    . ذات ال ــة ب ــاءات املتعلق ــق يف االدع ــوىل التحقي ويت
 وحدات التحقيق املختصة يف كـل منـها، مـن         ، اليت تدار بشكل منفصل    ،وبرامج األمم املتحدة  

ــشؤون الالجــئني، ومكتــب مراجعــة     املفــمكتــب قبيــل  تش العــام يف مفوضــية األمــم املتحــدة ل
ــب و     ــائي، ومكتـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــات يف برنـ ــسابات والتحقيقـ ــيش  أاحلـ ــال التفتـ عمـ

  . التابع لربنامج األغذية العامليالتحقيقات و
__________ 

 (A/62/890) ٢٠٠٧ نــص تقريــر عــام مــن) ح (٧مــن اجلــدير بالــذكر أنــه قــد ورد لألســف خطــأ يف الفــرع    )١(  
بينمـا العـدد     يف جامعـة األمـم املتحـدة،         نيتضمن اإلبالغ عن مخس ادعاءات بوقوع استغالل واعتداء جنـسي         

  . املرفق الثالث من ذلك التقريرالفعلي هو حالة واحدة، حسب التصويب الوارد يف
يشمل ذلك إدارة الشؤون السياسية بوصفها كيانا مـستقال، رغـم أن بيانـات تلـك اإلدارة مدرجـة يف أرقـام                        )٢(  

  .إدارة عمليات حفظ السالم
البعثـات الـيت أبلغـت عـن وجـود ادعـاءات والبعثـات الـيت                يتضمن املرفق الرابـع، عـن بعثـات حفـظ الـسالم،               )٣(  

  .تبلّغ عن وجودها خالل الفترة قيد االستعراض مل
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غــري إدارة طبيعــة االدعــاءات املبلّغــة مــن كيانــات األمــم املتحــدة ب املرفــق الثــاين يتعلــقو  - ٦
الــة التحقيقــات يف حبفيتعلــق املرفــق الثالــث أمــا . إدارة الــدعم امليــداين/عمليــات حفــظ الــسالم

 موظفي كيانات األمم املتحـدة غـري إدارة         املوجهة ضد  نيادعاءات االستغالل واالعتداء اجلنسي   
، كـان   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١وحـىت   . إدارة الـدعم امليـداين    /عمليات حفظ السالم  

 ضـد مـوظفي     نيبـشأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي        ٢٠٠٨عـام    ادعـاء    ٢٨هناك ما جمموعـه     
 أو األفراد املرتبطني باألمم املتحـدة العـاملني بكيانـات األمـم املتحـدة غـري إدارة                  ،األمم املتحدة 

  :يلي وميكن إجياز نتائج التحقيقات فيما. إدارة الدعم امليداين/عمليات حفظ السالم
ــة  أبلغــت  )أ(   ــة الدولي حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال    احملكمــة اجلنائي

للقانون اإلنـساين الـدويل الـيت ارتكبـت يف روانـدا،       اجلسيمة  اإلبادة وغري ذلك من االنتهاكات      
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة                  

 كــــانون ٣١ينــــاير و / كــــانون الثــــاين١الــــدول اجملــــاورة بــــني  الــــيت ارتكبــــت يف أراضــــي  
أشـــكال أخـــرى مـــن االســـتغالل واالعتـــداء ”عـــن ادعـــاء يتـــصل بـــــ  ١٩٩٤ ديـــسمرب/األول
مكتــب وأجــرى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة حتقيقــا يف االدعــاء وأُحيــل إىل . “نياجلنــسي

   الختاذ اإلجراء التأدييب الالزم؛إدارة املوارد البشرية
 نقــودعــرض ”أبلــغ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن ادعــاء يــدخل يف فئــة   )ب(  

وأُحيـل االدعـاء دون ذكـر أمسـاء         . “اجلـنس ممارسـة   فرص عمل أو سلع أو خـدمات مقابـل           أو
ــزال،       ــائي، وكــان ال ي ــامج اإلمن ــابع للربن ــة احلــسابات والتحقيقــات الت ــد إىل مكتــب مراجع قي

  ؛٢٠٠٨سمرب دي/كانون األول ٣١حىت التحقيق 
. ٢٠٠٨ ادعـاء عـام    ١٣ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني عـن          تأبلغ  )ج(  
 ادعــاء مــن تلــك االدعــاءات ضــد مــوظفي األمــم املتحــدة، أحــدهم مــن موظفيهــا      ١١وقُــدم 
  املبلّـغ عنـها    اتدعـاء االومـن بـني     .  اثنان منهم مـن األفـراد املـرتبطني بـاألمم املتحـدة            ؛السابقني

كـانون   ٣١، وحـىت    ثبوهتـا ، جرى التحقيق يف مخسة منها وتقـرر عـدم            ادعاءً ١٣البالغ عددها   
املفـتش العـام    مكتـب    كـان ال يـزال مخـسة منـها قيـد التحقيـق علـى يـد                   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

اجلـنس يف مقابـل تقـدمي       مبمارسـة   وتعلّق تسعة ادعاءات من االدعاءات الثالثة عشر        . باملفوضية
 وتعلّق واحد منـها بطلـب ممارسـة اجلـنس مـع بغايـا،               دمات؛نقود أو فرص عمل أو سلع أو خ       

ة ألغـراض   تعلّق اثنان منـها باسـتعمال وسـائل تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت الرمسيـ               بينما  
  احلصول على مواد إباحية؛

أبلغت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق                )د(  
وقد أحال جملس التحقيـق     . عة اغتصاب، تقرر ثبوهتا بعد التحقيق فيها      واقعن  األدىن عن ادعاء    
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ّرض املوظـــف للفـــصل التـــابع للوكالـــة االدعـــاء إىل مـــدير عمليـــات الوكالـــة يف األردن، وتعـــ 
  بإجراءات موجزة؛

وأبلــغ . )٤( األمــم املتحــدة عــن ســبعة ادعــاءات ضــد متطــوعني  متطوعــوأبلــغ   )ه(  
مخــسة ادعــاءات، وأبلغــت الوكــاالت املــضيفة عــن      مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة عــن     

وكـان أحـد االدعـاءات ضـمن فئـة          . كتـب بـالتحقيق يف مجيـع االدعـاءات        املوقد قـام    . ادعاءين
، إىل اجمللـس االستـشاري لإلجـراءات التأديبيـة التـابع            ه وأُحيل بعد حتقيق املكتب فيـ      االغتصاب

املـــذكور إىل عـــدم ثبـــوت خلـــص اجمللـــس حيـــث نظـــر فيـــه، يملتطـــوعي األمـــم املتحـــدة كـــي 
ــدليل ــة   . بدرجــة تكفــي توقيــع أي إجــراءات تأديبيــة   ال ــان مــن االدعــاءات ضــمن فئ وكــان اثن
وقـرر املكتـب   . أُغلـق ملفـه   وبالتـايل  ا،أحـدمه ثبوت  ، وتقرر عدم    اجلنس مع بغايا   ممارسة طلب

 أشـكال وكـان أربعـة مـن االدعـاءات ضـمن فئـة             .  أحد االدعـاءات   ثبوتالسواء   واجمللس على 
ومتثلـت اإلجـراءات   .  ثالثـة منـها  ثبـوت ، وتقرر عـدم   االستغالل واالعتداء اجلنسيني   أخرى من 

ســالة تأديــب وفــصل    ضــدمها، يف راالدعــاءانالتأديبيــة املتخــذة ضــد الفــردين اللــذين ثبــت      
  بإجراءات موجزة؛

 العاملي عن مخـسة ادعـاءات أُحيلـت مجيعهـا إىل مكتـب      األغذيةوأبلغ برنامج     )و(  
أشـكال  وكـان اثنـان مـن االدعـاءات ضـمن فئـة             . لتفتيش والتحقيقـات التـابع للربنـامج      أعمال ا 

هـا ضـد مـوظفني تـابعني لألمـم املتحـدة، حيـث        جِّ ُوأخرى من االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني      
كـانون   ٣١ أحـدمها بعـد التحقيـق فيـه، وكـان اآلخـر ال يـزال قيـد التحقيـق حـىت                       ثبـوت تقرر  
هت ثالثـة ادعـاءات إىل أفـراد مـرتبطني بـاألمم املتحـدة وتعلّقـت                وجُِّو. ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
وتــضمنت . اجلــنسممارســة عــرض النقــود أو فــرص العمــل أو الــسلع أو اخلــدمات مقابــل بفئــة 

 مـن  فـا يف منظمـة غـري حكوميـة طلـب     واحدة من تلك احلاالت ادعاءات غري مؤكدة بأن موظ  
أغذيـة  مقابـل تقـدمي     معهـا   ممارسـة اجلـنس     ني  امرأة من املشردين داخليا يف أحد خميمات الالجـئ        

، ومـن مث    األغذيـة هلا، مما أفضى إىل استعراض شـامل للـسياسات واملمارسـات املتعلقـة بتوزيـع                
. للحيلولـة دون وقـوع حـوادث مـن هـذا القبيـل مـستقبال              األغذية  حتسني منوذج برنامج توزيع     

  .٢٠٠٨ديسمرب /ول كانون األ٣١وكان اثنان من االدعاءات قيد االستعراض حىت 
ــغوقــد   - ٧ ــة عــام   أبل ــة الداخلي  ادعــاء بــشأن  ٨٣ بوجــود ٢٠٠٨ مكتــب خــدمات الرقاب

إدارة الــدعم /االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني ضــد أفــراد تــابعني إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم
__________ 

من اجلدير بالذكر أن أرقام إدارة عمليات حفـظ الـسالم قـد تتـضمن أرقـام متطـوعي األمـم املتحـدة، حيـث                           )٤(  
احتمــال حبــدوث تــداخل يف تلــك لــذا فهنــاك . إهنــم ينــدرجون ضــمن فئــة األفــراد املــرتبطني بــاألمم املتحــدة 

  .األرقام
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 ٢٠٠٦ رقـم االدعـاءات املبلغـة عـام      قياسـا علـى    ا جوهري اويعكس ذلك الرقم اخنفاض   . امليداين
 املرفــق الرابــع عــدد االدعــاءات، حــسب يــبنيو).  ادعــاء١٢٧ (٢٠٠٧ وعــام ،)دعــاء ا٣٥٧(

عـدد التحقيقـات   فيـبني    املرفـق اخلـامس      أمـا . الشهر وحسب كل بعثة من بعثات حفظ السالم       
أفراد مـن إدارة عمليـات   املتعلقـة بـ   ادعاءات االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني       بصدد  اليت أُجريت   

ــسالم  ــدعم /حفــظ ال ــراد وطبيعــة االدعــاءات   إدارة ال ــة األف ــداين حــسب فئ ــقو. املي  املرفــق يتعل
 أفـراد حفـظ     املوجهة ضد الة التحقيقات يف ادعاءات االستغالل واالعتداء اجلنسيني        حبالسادس  

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١، وذلك حىت ٢٠٠٨السالم واملبلغة عام 
ــواردة يف املرفــق     - ٨ ــذكر أن االدعــاءات ال ــع، وعــددها  ومــن اجلــدير بال   ادعــاء،٨٣ الراب
 متعــددةدعــاءات قــد تكــون هنــاك ا ف. الــضحايافــاعلني املزعــومني أو عــدد   عــدد الكــستع ال

وألغـراض  . زعـومني عـدة فـاعلني م     االدعاء الواحـد     شمل مزعوم واحد، أو قد ي     مرتبطة بفاعل 
ــر، جتــدر املالحظــة أن    ــ “حتقيقــات” مــصطلحهــذا التقري ــرا ي د ستخدم لإلشــارة إىل عــدد األف

واردة االدعــاءات الــبــني عــدد ك أي تطــابق لــيس هنــافوبالتــايل، . احملــددين يف تقــارير التحقيــق
 قـد يـشمل عـدة        الواحـد   أن تقريـر التحقيـق     ذلـك  ، التحقيـق بـشأهنم    انتهىوعدد األفراد الذين    

نـها، وتتعلـق الفقرتـان    ملبلـغ ع دعـاءات ا ة عامـة عـن اال   أدناه حملـ ١٠ و  ٩وتقدم الفقرتان   . أفراد
 . املشمولة بالتقريرفترة الالتحقيقات املنجزة خالل حبالة  أدناه ١٣و  ١٢

،  يف املائـة   ٧٥ ادعاء، أو ما يعـادل       ١١١من أصل    ٨٣ غالبية االدعاءات، وعددها     إن  - ٩
ــق ــتتعل ــسالم وظفي مب ــسبة  ا العــدد وميثــل هــذ . حفــظ ال ــة مــع   ٣٥ اخنفاضــاً بن ــة باملقارن يف املائ
االخنفـاض يف    ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧وقد اسـتمر طـوال عـامي        . ٢٠٠٧ادعاء أبلغ عنها عام      ١٢٧

/ اجلنــسيني الــذي بــدأ يف كــانون األول االســتغالل واالعتــداء شأن  االدعــاءات بــعــنالتقــارير 
ــاه علــى بعثــات حمــددة  ومــن املالحــظ، ٢٠٠٦ديــسمرب   بعثــات حفــظ مــن ،، أن تركيــز االنتب
 عنـها بالنـسبة     املبلغداء اجلنسيني   االستغالل واالعت شأن   عدد االدعاءات ب   ، يبني اخنفاض  السالم

وســجلت أبـــرز االخنفاضــات يف بعثــة األمـــم املتحــدة لتحقيـــق     . إىل غالبيــة البعثــات امليدانيـــة  
 األمـم املتحـدة يف مجهوريـة     منظمةبعثةعثة األمم املتحدة يف السودان، و االستقرار يف هاييت، وب   

   ادعـاء ١٩ عـن  يف مـا يتعلـق هبـا       خليـة الكونغو الدميقراطية اليت أبلغ مكتب خدمات الرقابة الدا       
  ادعـاء  ٤٠  و  ادعاءات ٥ وادعاءات   ٤ ، و ٢٠٠٧ ادعاء على التوايل عام      ٥٩ و    ادعاء ١٤و  

االسـتغالل  شأن  وعـالوة علـى ذلـك، أبلـغ املكتـب عـن ادعـاءات بـ               . ٢٠٠٨ عـام    على التـوايل  
 وبعثـة األمـم املتحـدة     ،ةواالعتداء اجلنسيني يف بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الـصحراء الغربيـ           

، يف حـني مل يـتم اإلبـالغ عـن      )دعـاءان وادعـاء واحـد علـى التـوايل         ا (٢٠٠٧يف كوسوفو عام    
 ،خالفــاً لــذلك، مل تبلــغ بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا و. ٢٠٠٨عــام  اتأي ادعــاء

 يف حـني أبلـغ      ،٢٠٠٧ عام    من هذا القبيل   وبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا عن ادعاءات       



A/63/720  
 

09-23975 7 
 

 بعثـة  تبلـغ ومل . ٢٠٠٨ على التوايل يف ما يتعلق هبـاتني البعثـتني عـام         وادعاءينعن ادعاء واحد    
. ٢٠٠٨ عــام ادعـاءين  ولكنـها أبلغـت عــن   ٢٠٠٧ عــام اتاألمـم املتحـدة يف نيبــال أي ادعـاء   
 مــع بعثــة األمــم يعمــل إدارة الــشؤون الــسياسية الــذي مــوظفيويتعلــق هــذان االدعــاءان بأحــد 

 .)٥( باألمم املتحدةبأحد األفراد املرتبطنياملتحدة يف نيبال، يف حني يتعلق االدعاء الثاين 

أكثـر أشـكال االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني          شأن  وجتدر اإلشارة إىل أن االدعاءات ب       - ١٠
 االغتـصاب، متثـل     مبا يشمل ،  االعتداء اجلنسي عليهم  فظاعة، أي االستغالل اجلنسي لألطفال و     

 .   ادعاء٨٣من أصل ما جمموعه دعاء ا ٣٤

حلفـظ الـسالم يف    من مـوظفي األمـم املتحـدة    ٨٠ـ وقد أجنزت التحقيقات اليت تتعلق ب   - ١١
 :  على النحو التايل التحقيقات تقسيم تلكوكان. ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١

 عـدم ثبـوت  ، فتـبني علـى إثرهـا      موظفـاً عـسكرياً    ٦١مشلت  أجريت حتقيقات     )أ(  
 املتـبقني   وظفني االدعـاءات ضـد املـ      ثبـوت ، يف حـني تـبني       منـهم دعاءات املوجهـة ضـد ثالثـة        اال

إدارة الــدعم امليــداين /ولقــد أبلغــت إدارة عمليــات حفــظ الــسالم.  موظفــا٥٨ً والبــالغ عــددهم
وظفــون إىل  املأعيــد هــؤالءنتــائج هــذه التحقيقــات إىل البلــدان ذات الــصلة املــسامهة بقــوات، و

ــيهم أن يــشاركوا مــستقبالً  حظــر وبلــداهنم  ، ٢٠٠٨يف عــام و. حفــظ الــسالميف عمليــات عل
الـيت اختـذهتا     جـراءات إدارة الدعم امليداين معلومـات عـن اإل       /تلقت إدارة عمليات حفظ السالم    

 واملبلـغ االستغالل واالعتداء اجلنسيني     بشأن   اليت ثبتت الدول األعضاء يف ما يتعلق باالدعاءات       
وقد أبلغت إحدى الدول األعـضاء أن وزارة الـدفاع          . نوات السابقة  ويف الس  ٢٠٠٨عنها عام   
موظفــاً عــسكرياً إىل  ١١١ إعــادةتــستعرض حاليــاً اإلجــراءات اجلنائيــة يف أعقــاب   التابعــة هلــا

 .هــذه اإلجــراءات يف أقــرب وقــت ممكــن نتيجــة ب األمــم املتحــدة ه ســيجري إبــالغوأنــالــوطن 
إدارة الــدعم امليــداين معلومــات عــن /الــسالموعــالوة علــى ذلــك، تلقــت إدارة عمليــات حفــظ 

 العـسكريني، مبـا يف      أفرادهـا جراءات اليت اختذهتا اثنتـان مـن الـدول األعـضاء ضـد اثـنني مـن                  إلا
 الفــردان هــذان  منــعوقــد. يومــاً ٤٠ و ٣٠ذلــك احلكــم عليهمــا بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني   

  ؛فظ السالم يف عمليات األمم املتحدة حل مستقبالًالعسكريان من املشاركة

 عـدم ثبـوت  تـبني علـى إثرهـا    ، مـوظفني مـدنيني   مثانيةمشلت  أجريت حتقيقات     )ب(  
  األربعـة   االدعـاءات ضـد املـوظفني      ثبـوت يف حـني تـبني      ،  هماالدعاءات املوجهة ضـد أربعـة منـ       

األمـم املتحـدة، فقـد      املتعاقـدين مـع      نتعهـدي أفـراد امل   كانوا من    وظفنيومبا أن هؤالء امل   . املتبقني
وقـد غـادر هـؤالء    .  الختـاذ التـدابري املالئمـة بـشأهنم    رب عمـل كـل منـهم   يلـت حـاالهتم إىل   أح

__________ 
 وسوف تضاف أيضاً إىل األرقـام الـيت         ، باألمم املتحدة بأحد متطوعي األمم املتحدة      املرتبطتتعلق حالة الفرد      )٥(  

  .أبلغ عنها برنامج متطوعي األمم املتحدة
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 وباإلضافة إىل ذلك، أجـرت إدارة عمليـات حفـظ           . أو استبعدوا منها   بعثة كل منهم  املوظفون  
ــسالم ــاً  /ال ــداين تقييم ــدعم املي ــة عــن مــدى  إدارة ال ــة ب مالءم ــة املتعلق ــواد التدريبي االســتغالل امل

 كفالـة   بغـرض مـع األمـم املتحـدة       شـركتني متعاقـدتني     اليت أعدت من أجل      اجلنسيني   واالعتداء
 ؛وأصدرت توصيات هبذا الشأن ST/SGB/2003/13  نشرة األمني العام معتوافق تلك املواد

 عــدم ثبــوتتــبني علــى إثرهــا ،  عــسكرياًفــردا ١١أجريــت حتقيقــات مشلــت و  )ج(  
  الثمانيـة   أن االدعـاءات ضـد املـوظفني        ثبوت  تبني ، يف حني  منهماالدعاءات املوجهة ضد ثالثة     

 التحقيقـات   تلـك إدارة الدعم امليـداين نتـائج       / ولقد أبلغت إدارة عمليات حفظ السالم      .املتبقني
 علــيهم حظــر ووظفــون إىل وطنــهم املأعيــد هــؤالءبقــوات، و ملــسامهةإىل البلــدان ذات الــصلة ا

 .يف عمليات حفظ السالماملشاركة مستقبالً 

ــا       و  - ١٢ ــق فيه ــيت جــرى التحقي ــبني أن االدعــاءات ال ــق بالتحقيقــات املنجــزة، ت ــا يتعل يف م
ر وممارسة اجلـنس معهـم واالعتـداء اجلنـسي علـيهم قـد شـهدت                واملتعلقة حباالت اغتصاب قصَّ   

 أربعـة ادعـاءات جـرى    يف مقابـل  .٢٠٠٨ إىل  ٢٠٠٧زيادة ملحوظـة يف الفتـرة مـن         فيما يبدو   
، ر مبمارســة اجلــنس مــع قــصَّ وادعــاءين اغتــصاب لقــت بواقعــة وتع٢٠٠٧ عــام التحقيــق فيهــا

  بــواقعيتوادعــاءين، )٦(رتعلــق باغتــصاب قــصَّي افيهــ ٢٠٠٨ادعــاء جــرى التحقيــق عــام  ٥٠ و
  تتعلــــق، وأربعــــة ادعــــاءاتية يف الثامنــــة عــــشرة أو أكــــرب ســــنا كانــــت الــــضح،باغتــــصا

 . جنسي اءعتدبا
 

 الحظاتم  - ثالثا  
 ، حيـث أبلـغ    االستغالل واالعتداء اجلنسيني  ب املتعلقة لالدعاءات   اخنفض العدد اإلمجايل    - ١٣

ــل، ٢٠٠٨ ادعــاء عــام  ١١١عــن مــا جمموعــه   ــغ  ١٥٩ يف مقاب ــها  ادعــاء أبل ، ٢٠٠٧عــام عن
 بــأفرادخنفــض العــدد اإلمجــايل لالدعــاءات املتعلقــة  او. ٢٠٠٦ ادعــاء أبلــغ عنــها عــام  ٣٧١ و

بـصدور   مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة     غحيث أبل  ،عمليات حفظ السالم اخنفاضاً ملحوظاً    
 . ٢٠٠٦ ادعاء عام ٣٥٧ و ٢٠٠٧عام  ادعاء ١٢٧ يف مقابل ،٢٠٠٨ عام  ادعاء٨٣

 حفـظ الـسالم إىل التـدابري    بـأفراد يعـزى جزئيـاً اخنفـاض عـدد االدعـاءات املتعلقـة        وقد    - ١٤
ي طـرأ يف الـسنوات      وقد يكون التغـيري الـذ     . زيادة الوعي أنشطة  ل زيادة التدريب و   لوقائية، مث ا

سوء الـسلوك قـد أسـهم أيـضاً يف          بـ   املتعلقـة  التقـارير  و ساب االدعـاءات  حـ األخرية على طرائـق     
غري أن عدد االدعاءات الـيت جـرى التحقيـق    . اخنفاض عدد االدعاءات اليت جرى اإلبالغ عنها 

__________ 
ــراد اخلمــسني  مــن اجلــدير بالــذكر أن التحقيقــات الــيت جــرت مــع     )٦(   باغتــصاب قاصــر  خبــصوص االدعــاءاألف

  . بادعاء أويل واحدترتبط) قصر أو(
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ق بفئـة   ال سـيما يف مـا يتعلـ       ،  ثبتـت االدعـاءات ضـدهم      الـذين    األفـراد فيها يـبني زيـادة يف عـدد         
 ضــدر، ومــن ضــمنها االغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي   القــصَّضــداالدعــاءات املتــصلة بــاجلرائم  

وقد واصـلت البلـدان املـسامهة بقـوات وعناصـر شـرطة أيـضاً               .  على حد سواء   بالغنير وال القصَّ
 الوقاية مـن االسـتغالل   علومات عن  حبيث يتضمن املزيد من امل     على نشر األفراد  تدريبها السابق   

ومـن مث،   دعـاءات ضـدهم      من ثبتت اال    تأديبية صارمة ضد    واختذت تدابري  ،عتداء اجلنسيني واال
أعمـال   عمليـات حفـظ الـسالم        ارتكاب مجيع أفـراد   يف احلد من    نوعاً ما   التدابري  أسهمت تلك   

االعتــداء اجلنــسي واحــدة مــن  حالــة  حــىت أن حقيقــةويبقــى. ســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني اال
 ظـل اهلـدف  ي، وأن عـدم التـسامح إطالقـاً جيـب أن        أكثـر ممـا ينبغـي       تعترب سياالستغالل اجلن  أو

 .الرصد والتيقظ سياسة استمرار  القيادات العليا يف امليدان واملقراتباع من خالل املنشود

ادعـاءات االسـتغالل   القـدرة علـى تـسجيل وتعقـب        ٢٠٠٨خـالل عـام      ولقد حتسنت   - ١٥
 نظـام لتعقـب سـوء    تطبيـق  عمليـات حفـظ الـسالم مـع       د املوجهـة ضـد أفـرا      واالعتداء اجلنسيني 

 الوحـدة   ، على السواء،   تستخدمه اً آمن اًهذا النظام تطبيق  يشكل   و .شبكة اإلنترنت عرب  السلوك  
 سـوء   ضـد املعنية بالسلوك واالنضباط يف مقر األمم املتحدة لتسجيل وتعقـب مجيـع الـشكاوى               

لوك واالنـضباط التابعـة     الـس أفرقـة    لك وكذ ، عمليات حفظ السالم واإلبالغ عنها     أفرادسلوك  
قــد يكــون بوســع مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يف املقــر أن يــصل يف املــستقبل و. للبعثــات

يلــت إىل املكتــب أيــضاً إىل هــذا النظــام، مــن أجــل االطــالع علــى تفاصــيل االدعــاءات الــيت أح 
 اليت اختـذت    والتأديبيةية  ت اإلدار ا نظام تعقب سوء السلوك اإلجراء     ويتتبع أيضا .  فيها للتحقيق
الدعــــاءات الــــيت أحيلــــت إىل  اإزاء، وكــــذلك ردود فعــــل الــــدول األعــــضاء فــــرادضــــد األ
 .  الدائمة بعثاهتا

  
 تعزيز التدابري الالزمة للحماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني  -رابعا   

 فرقة العمل املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني    
اللجنـــة مـــع  اإلنـــسانية ؤونشاملعنيـــة بالـــاللجنـــة التنفيذيـــة اشـــتركت  ٢٠٠٥ عــام  يف  - ١٦

فرقة العمل املعنيـة باحلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء             يف إنشاء    م واألمن سال املعنية بال  التنفيذية
 وقـد  .بـشأن هـذه املـسألة   ن أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت    ع، املنبثقة   اجلنسيني
 الــشركاء الــدوليني وإنتــاج أدوات  بــنياجلمــع العمــل علــى ٢٠٠٨ العمــل عــام ة فرقــواصــلت

 .  لوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني والتصدي هلماتستهدف ا

 خـــبرياً يف احلمايـــة مـــن ٥٠ حنـــو  بـــني فرقـــة العمـــلمجعـــت، ٢٠٠٨مـــايو /يف أيـــارو  - ١٧
 ،ةيــ املنظمــات غــري احلكوممبــا يــشمل، االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني مــن مجيــع أحنــاء العــامل 
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ناقشة سـبل التـصدي للتحـديات البـارزة يف          مل ، عن الضحايا  ني واملدافع ، األمم املتحدة  يوموظف
 . ومواصــلة حتديــد تلــك الــسبلإلغــاء االســتغالل واالعتــداء اجلنــسينيالراميــة إىل إطــار اجلهــود 

الـيت تكفـل     اجلهـود    مل بـذل  الـذي سيـش   ملضي قدماً،   اول سبيل   أسفر االجتماع عن اتفاق ح    و
 مـع   التـشارك ) أ (: إطـار الـدعائم األربعـة التاليـة        حلماية من االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني يف        ا

إىل ساعدة املــ مي تقــدة، مبــا فيهــانظــم االســتجاب) ج(الوقايــة؛ ) ب(؛ مالــسكان احمللــيني ودعمهــ
ملمارسات اجليـدة   ا  يضم ميعوقد أفضى االجتماع أيضاً إىل جت     . اإلدارة والتنسيق ) د(ضحايا؛  لا

الالزمــة للحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء   وإىل جمموعــة مــن األدوات ،والــدروس املــستفادة
علــى  ٢٠٠٩ العمــل بــه يف أوائــل  الــذي ســيعلن بــدء ألدوات ا ســجل اجلنــسيني إلدراجهــا يف

ج ذات  تلنـوا  وأخرياً، جرى االتفاق علـى ا      http://www.un.org/psea/taskforce: املوقع الشبكي 
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة عن ا العمل ةاألولوية لفرق

ووضعت الفرقـة ملفـات    . ٢٠٠٨ج عام   ت فرقة العمل عدداً من هذه النوا      أنتجتولقد    - ١٨
.  علـى املـستوى القطـري      كبـار اإلداريـني   تدريبية وقامت بتوجيهها من أجل تدريب املنسقني و       

 نابعــة مــنادية بــشأن وضــع آليــات شــكاوى الوثــائق اإلرشــجيــري حاليــا االنتــهاء مــن إعــداد و
 التدابري اخلاصـة للحمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء            عن نشرة األمني العام     وبشأناجملتمع احمللي   

 وضـعت وقـد   . ٢٠٠٩ لكي تعتمـدها فرقـة العمـل أوائـل عـام             ،)ST/SGB/2003/13(اجلنسيني  
 زار إضـافة إىل ذلـك     .ضحاياساعدة الـ   تنفيـذ اسـتراتيجية مـ      مشروع دليل عن  فرقة العمل أيضاً    

هـود  اجلكينيـا وليربيـا لـدعم       و جنـوب أفريقيـا والـصومال        ٢٠٠٨عـام   ممثلون عـن فرقـة العمـل        
بــذل يعتزمــون أيــضاً هـم   و،احلمايــة مــن االسـتغالل واالعتــداء اجلنــسيني علــى األرض املتـصلة ب 

 .٢٠٠٩ هاييت وكوت ديفوار ونيبال عام جهود مماثلة يف

 معـايري تـشغيلية دنيـا       مبا يشمل  آلية لالمتثال اإلداري،     إنشاءألخرى  وتشمل األنشطة ا    - ١٩
 وسـوف   ،٢٠٠٨ هـذه املعـايري عـام        صـيغت وقـد   . للحماية من االستغالل واالعتداء اجلنـسيني     

 .   اعتمادها رمسياًبغية حتريك ٢٠٠٩عام يطلع عليها كبار اإلداريني 

ــة   - ٢٠ ــشمل التحــديات املتبقي ــنقص املتواصــل يف اإل وت ــالغ ال ــداء  ب  عــن االســتغالل واالعت
 ةيف فرقـ  مـن الكيانـات     هـا    كيانـات األمـم املتحـدة وغري       مـشاركة   تعزيز اجلنسيني، واحلاجة إىل  

احلمايـة مـن االسـتغالل    املتعلقـة ب تنفيـذ التـدابري    عـن مـدى  ملـساءلة  ا واحلاجـة إىل زيـادة   ،العمـل 
  .واالعتداء اجلنسيني
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 عة إلدارة الدعم امليداينفرقة السلوك واالنضباط التابأوحدة و    
السلوك واالنضباط تعمل يف بعثات حفـظ        خالل الفترة قيد االستعراض، كانت أفرقة       - ٢١

بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املـــساعدة إىل       :الـــسالم والبعثـــات الـــسياسية اخلاصـــة التاليـــة    
ة يف مجهوريـة    ، ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، وبعثـة األمـم املتحـد            )٧(أفغانستان

عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار، وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة               وأفريقيا الوسطى وتشاد،    
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا، وبعثـة مـراقيب األمـم                  

حــدة لــإلدارة املؤقتــة يف املتحــدة يف جورجيــا، وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، وبعثــة األمــم املت 
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي        ــق االســتقرار يف هــاييت، وبعث ــة األمــم املتحــدة لتحقي كوســوفو، وبعث

، وبعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال،     )٨(املساعدة إىل العـراق، وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان            
ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون، وبعثــة األمــم املتحــد    ة يف الــسودان، والعملي

 ليـشيت،   - املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وبعثة األمم املتحـدة يف تيمـور             
  .وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

 
ــتغالل  املــــــستجدات يف    األنــــــشطة والــــــسياسات ذات الــــــصلة مبنــــــع االســــ

 اجلنسيني واالعتداء
مبــا ينــسجم مــع االســتراتيجية الــشاملة مــستمرة فرقــة الــسلوك واالنــضباط أنــشطة أإن   - ٢٢

بيـان  رد فيمـا يلـي      يـ ، و نيلتـصدي لالسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي       إىل ا   الرامية ذات احملاور الثالثة  
  :٢٠٠٨األنشطة اليت جرت والنتائج اليت حتققت خالل عام 

ــسانُوزِّع   )أ(   ــل /يف ني ــدري    ٢٠٠٨أبري ــاذج الت ــن من ــان م ب املوحــدة، واحــد  اثن
ــستو   ــن امل ــادة م ــادة،  للمــديرين والق ــار الق ــع االســتغالل   ي ى املتوســط، واآلخــر لكب ــان مبن تعلق

لوحـدة  اقامت  وإضافة إىل ذلك،    . اعتمادمها و لى البعثات الستخدامهما  عنسيني،  واالعتداء اجل 
ة عمليـات حفـظ     مع دائرة التدريب املتكامل التابعة إلدار     ، بالتعاون   املعنية بالسلوك واالنضباط  

مرحلـة  السابق على    بشأن معايري السلوك الستخدامه يف التدريب        منوذج جديد  ، بوضع السالم
يف كـــل مـــن األمـــم املتحـــدة والبلـــدان املـــسامهة      املوجـــودة االنتـــشار يف مراكـــز التـــدريب   

  ؛شرطةبقوات البلدان املسامهة /بقوات

__________ 
  .فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستانتشمل أيضا   )٧(  
هيئـة  ، وقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص      ، وقوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك    تشمل أيضا    )٨(  

، وقاعـدة   لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط    ألمم املتحـدة اخلـاص  مكتب منسق ا/األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة  
  .األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي
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كــز علــى البعثــات    جتــري محلــة اتــصاالت تر  ،إذكــاء الــوعي ب وفيمــا يتعلــق   )ب(  
 سـبتمرب وكـانون   /وُعقدت بني شهري أيلول    .اجلنس مبقابل يف البعثات    وممارسة   ملكافحة البغاء 

حلقــات عمــل لوضــع اســتراتيجيات خاصــة بالبعثــات يف بعثــة األمــم   ، ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
وبعثـة   ليشيت، وبعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،               -املتحدة املتكاملة يف تيمور     

منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، وعمليـة                 
بـدأ تنفيـذ احلمـالت      الـسودان؛ حيـث     األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وبعثة األمم املتحـدة يف           

 إىلدف  للوقايـة يهـ    وتشكل هذه احلملة جزءا من جهد أوسـع نطاقـا            .٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان 
لرتاهــة بــصدد ااألمــم املتحــدة الــيت وضــعتها عــايري املمواءمــة ســلوك مــوظفي حفــظ الــسالم مــع 

ومتـوَّل هـذه احلمـالت مـن التربعـات الـيت        .والسلوك ومكافحة االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني     
  .تقدمها اجلهات املاحنة

 بـاء،   ٦١/٢٦٧يف قرارهـا    لعامـة   اجلمعيـة ا  أقـرت   وفيما خيص السياسات ذات الصلة،        - ٢٣
ــؤرخ  ــه /متــوز ٢٤امل ــا يف ذلــك االســتغالل     ٢٠٠٧يولي ــسلوك مب ــايري ال ــة مبع  التعــديالت املتعلق

بـني األمـم املتحـدة       مـذكرة التفـاهم النموذجيـة     مـسودة   واالعتداء اجلنسيني الـيت أُدِخلـت علـى         
 إدارة/ أبلغت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم     ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . )٩(والبلدان املسامهة بقوات  

 بـأن أحكـام مـذكرة التفـاهم املنقحـة           ادولـة عـضو    ٥٠ اليت متثـل     الدعم امليداين البعثات الدائمة   
وتــرد هــذه األحكــام أيــضا يف  . التفــاهم املوقعــةاتأصــبحت جــزءا ال يتجــزأ مــن مجيــع مــذكر

 .مذكرة التفاهم املوقعة حديثا

اد حفـظ الـسالم يف       عن احتياجات مجيع فئات أفـر       شامال ااستعراضوأعد األمني العام      - ٢٤
، حسب مـا أوصـت بـه اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات                )A/62/663 (الترفيه واالستجمام جمال  

 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٢٢، املـؤرخ    ٥٩/٣٠٠ اجلمعية العامة يف قراراهـا    حفظ السالم وأقرته    
اض وحـدد االسـتعر  . ٢٠٠٨املوضـوعية لعـام   يف دورهتـا   املذكورة  تنظر فيه اللجنة اخلاصة     كي  

حفظ السالم والتـدابري الـيت تقتـرح       أفراد  مجيع فئات   لدى  االحتياجات من الترفيه واالستجمام     
 )١٠(وأحاطــت اللجنــة اخلاصــة علمــا بــالتقرير .األمانــة العامــة اختاذهــا لتلبيــة تلــك االحتياجــات 

غــري األفــراد  حفــظ الــسالم، مبــن فــيهم أفــرادت بأمهيــة الترفيــه واالســتجمام جلميــع فئــات وأقــّر
مجيـع  من  مسائل الترفيه واالستجمام    عن  شامل جديد   تقدمي تقرير   وطلبت  ،  لتابعني للوحدات ا

__________ 
، اجلـزء الثالـث،     )A/61/19/Rev.1 (١٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحـق رقـم              )٩(  

  .املرفق
  .٦٥، الفقرة )A/62/19 (١٩ رقم الدورة الثانية والستون، امللحقاملرجع نفسه،   )١٠(  
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ديـــسمرب /يف كـــانون األول) A/63/675(التقريـــر يف صـــيغته النهائيـــة ذلـــك وُوضـــع  .اجوانبـــه
  . التابعة للجمعية يف دورهتا الثالثة والستنياملعنيةاللجنة الرئيسية  لكي تستعرضه ٢٠٠٨

  
 الـيت يرتكبـها      االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني      بالقضاء على أعمال  تزام  بيان االل     

 أفراد األمم املتحدة وغريهم
املـؤمتر  ،   ممثلون عن املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية والدول األعضاء         حضر  - ٢٥
القضاء علـى   بشأن  يف نيويورك    ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٤ يف   ُعقدالذي   فيع املستوى الر

ــال  ــسيني  أعمـ ــداء اجلنـ ــتغالل واالعتـ ــات     االسـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــراد األمـ ــها أفـ ــيت يرتكبـ  الـ
اشــترك يف استــضافته إدارة عمليــات حفــظ الــسالم ومكتــب تنــسيق الــشؤون و، احلكوميــة غـري 

 وشـكّل  .)اليونيسيف(اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة          
مـن  لكبار القادة يف األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات الدوليـة                 فرصة   املؤمتر
االسـتغالل واالعتـداء    أعمـال   يف منـع    املواجهـة حاليـا     والتحـديات   احملققة  تقييم اإلجنازات   أجل  

وُتوِّج املؤمتر بإصـدار مـوظفني مـن األمـم املتحـدة       .اوالتصدي هلاليت يرتكبها أفرادها اجلنسيني  
 الـيت يرتكبـها     االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني     أعمـال     القـضاء علـى    ا بيان التزام بشأن   وخارجه

ــم املتحــدة وغريهــم   ــراد األم ــادئ  أف ــضمن عــشرة مب ــسري حــددت ، ت ــذ ســرعة لتي ــايري اتنفي ملع
البيـان  ذلـك   وشـكل    .االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني والقـضاء عليهـا         أعمـال   الصلة مبنـع     ذات

ــا ــى أساس ــتراتيجية عل ــاق  الس ــم املتحــدة   نط ــدف األم ــتغالل  إىل اهت ــصدي لالس ــداء لت واالعت
، أكـــدت مجيـــع الكيانـــات الـــيت قـــدمت  ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ويف  .نياجلنـــسي

كيانـا أيـضا    ٣٤د ـّوأيـ  .تأييدها للبيان ،كيانا ٤٣التقرير، البالغ عددها    إلدراجها يف   معلومات  
  .مألمم املتحدة بيان االلتزامن غري كيانات ا

  
  االستنتاجات  -خامسا  

تعزيـز  الراميـة إىل    خالل الفترة قيد االستعراض، واصلت األمم املتحدة بـذل جهودهـا              - ٢٦
واصــلت  كمــا .اإلطــار الــذي جيــري فيــه منــع االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني والتــصدي هلمــا 

عــاون   والت،الــسياسات واملنظمــة إحــراز تقــدم يف إذكــاء الــوعي، وحتــسني آليــات اإلبــالغ،        
يف الــذي عقدتــه  املــذكور آنفــا  االجتمــاع إن  .االســتراتيجي مــع الــشركاء غــري احلكــوميني    

فرقة العمل املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنـسيني، مبـشاركة حنـو          ٢٠٠٨مايو  /أيار
إزاء هنـج موحـد ومبـّسط       وضـع   خطوة هامة صوب    قد شكل   خبريا من مجيع أحناء العامل،       ٥٠

تنــسيق أفــضل وأفــاد يف جلــة االدعــاءات بــالتعرض لالســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني،  كيفيــة معا
 وإن  .املمارسات والسياسات بشأن كيفية مواصلة القضاء على االستغالل واالعتداء اجلنـسيني          
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التنـسيق وكبـار املـديرين      زيادة عدد املبادرات الرامية إىل تنظيم الربامج التدريبية لصاحل جهات           
ــة يف حتقيــق الــوعي املتزايــد مبــسائل االســتغالل   تكتــسي ، القطــري املــستوىعلــى  ــة حموري  أمهي
وقـد أُحـرز تقـدم       .واألفراد املرتبطني هبا   واالعتداء اجلنسي لدى موظفي األمم املتحدة        اجلنسي

صــياغة املــوارد يف اجملتمعــات احملليــة، وكــذلك يف يف إنــشاء آليــات تقــدمي الــشكاوى وحتــسينها 
مــذكرة التفــاهم املنقحــة بــني األمــم املتحــدة  تحأصــبو .ة مبــساعدة الــضحاياالتوجيهيــة املتعلقــ

 بــاء، ٦١/٢٦٧ يف قرارهــا ٢٠٠٧اجلمعيــة العامــة عــام أقرهتــا والبلــدان املــسامهة بقــوات الــيت  
 ٢٠٠٨جزءا ال يتجزأ من مجيع مذكرات التفاهم املوقعـة عـام   ، ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٤املؤرخ  

لتـصدي لالسـتغالل   إىل االنهوض باالستراجتية الشاملة الراميـة      امل  من مع ومتثل معلما بارزا آخر     
واضطلعت أفرقة الـسلوك واالنـضباط يف بعثـات حفـظ الـسالم، وكـذلك         .واالعتداء اجلنسيني 

فيمــا خيــتص العمــل املعنيــة باحلمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني، بــدور حمــوري    فرقــة
ــ ــشاء إطــار مــستدام  إحراز التقــدمب ــسيني   مــن أجــل ا  يف إن ــداء اجلن لتــصدي لالســتغالل واالعت
  . اليت تتبعها األمم املتحدة إزاء ذلكينسجم مع سياسة عدم التسامح مطلقا مبا
ــام   - ٢٧ ــها تقـــدمي معلومـــات       ٢٠٠٨ويف عـ ــات، الـــيت طُلـــب منـ ، قـــدمت مجيـــع الكيانـ
 ووقعـت   ،ا علـى ذلـك ألول مـرة        رد ني،دعاءات بالتعرض لالسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي       الا عن

الــيت بلغــت نــسبتها  ،هــذه اإلبــالغ عمليــةوتــشري املــشاركة يف  .مجيــع الكيانــات بيــان االلتــزام
ــة ١٠٠ ــم املتحــدة      ،يف املائ ــع األم ــن جمتم ــوي م ــزام الق ــادة االلت ــتغالل  ب إىل زي ــصدي لالس الت

  املُبلـغ  ،وأظهر عـدد االدعـاءات بـالتعرض لالسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني             .اجلنسينيواالعتداء  
ــها يف عــام  ــها،    هبوطــا ،٢٠٠٨عن  ملحوظــا رافقــه اخنفــاض كــبري يف عــدد احلــاالت املُبلــغ عن

فـرغم أن    ،ومـع ذلـك    .إدارة الدعم امليـداين   /سيما فيما يتعلق بإدارة عمليات حفظ السالم       الو
زيـادة حـادة    هنـاك   حفـظ الـسالم،     املوجهة ضد أفراد     يف عدد االدعاءات     اإمجالي اهناك اخنفاض 
دعــاءات املُبلــغ عنــها باغتــصاب األطفــال واالعتــداء اجلنــسي علــيهم تنــذر بــاخلطر    يف عــدد اال

عــام وبينمــا طــرأت  .)١١(عــن كثــبوســوف جيــري رصــد احلالــة   .وتــشكل مــصدر قلــق بــالغ 
ــادة يف عــدد االدعــاءات   ٢٠٠٧ ــسالم  كيانــات كيانــات أخــرى غــري الناشــئة يفزي  ، حفــظ ال

 فيمـا يتعلـق بالكيانـات       ،٢٠٠٨بلغ عنـها عـام      ، اخنفض عدد االدعاءات املُ    ٢٠٠٦مقارنة بعام   

__________ 
، ويتـضمن األفـراد      فردا ٥٠جتدر اإلشارة إىل أن الرقم يستند إىل ادعاء أويل واحد أدى إىل بدء التحقيق مع                  )١١(  

  .عدة بعثاتوليس بعثة واحدة العسكريني التابعني ل
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جزئيــا إىل حتــسني آليــات اإلبــالغ،  ذلــك ورمبــا ُيعــزى  .)١٢(٢٠٠٧الــيت قــدمت بيانــات عــام  
  .وحتسني إجراءات التحقيق وتعزيز التوعية اجملتمعية

التحقيـق،  وتدرك املنظمة أن التحديات املاثلة أمام حتسني آليـات اإلبـالغ، وإجـراءات           - ٢٨
وال يـزال األمـني      .، سوف تستمر  على زيادة الوعي  اجملتمعية والتدريب    تعزيز التوعية    ومواصلة

وسيـستمر يف    . بطريقـة اسـتباقية وعلـى حنـو دؤوب         التحـديات العام ملتزما متاما بالتصدي هلذه      
الـيت  جهـوده   يف   إزاء االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني و        مطلقـاً سياسته الرامية إىل عدم التـسامح       

 .أعمال االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني  ارتكاب األفراد املرتبطني باألمم املتحدة نع  متستهدف  
ساعدة املنظمـة يف جهودهـا      ملـ م األمني العام بالـدعم القـّيم الـذي تقدمـه الـدول األعـضاء                ويسلّ

 علــى قــدم املــساواة علــى مجيــع وحــدات  مطلقــاًكفالــة تطبيــق مبــدأ عــدم التــسامح إىل الراميــة 
، وحيث الدول األعضاء علـى مواصـلة تقـدمي دعمهـا الكامـل الـذي              ٢٠٠٨عام  القوات خالل   

 لـردع  املنظمـة قافـة  ثتقدم مستدام يف تغـيري   إحرازعلى ساعدة املنظمة فيما خيتص مبتعهدت به  
  .ل االستغالل واالعتداء اجلنسينيمجيع أعما

__________ 
غ الكيـان األول عـن سـبعة    أبلـ حيـث   ألول مـرة،   ٢٠٠٨تقريـرين عـام     جتدر اإلشارة إىل قيام كيـانني بتقـدمي           )١٢(  

عدم قيام هذين الكيانني بتقدمي تقـارير الـسنة املاضـية، فـإن             إىل  ونظرا  .  والثاين عن مخسة ادعاءات    ،ادعاءات
  .املقارنة غري ممكنة
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  املرفق األول
ءات ت عـن ادعـا    كيانات األمـم املتحـدة الـيت طُلـب إليهـا تقـدمي معلومـا                  

 واالعتداء اجلنسياجلنسي االستغالل 
  

 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

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  ون اجلمعية العامة واملؤمتراتإدارة شؤ

 إدارة شؤون اإلعالم

 إدارة السالمة واألمن

 إدارة الشؤون اإلدارية

 مكتب دعم بناء السالم 

 مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح

 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 ن أفريقيامكتب املستشار اخلاص لشؤو

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية     
 النامية

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان



A/63/720  
 

09-23975 17 
 

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف

املتحــدة للبيئــة وبرنــامج األمــم مــم األالــذي يــشمل برنــامج ( مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب
 )املوئل(املتحدة للمستوطنات البشرية 

 )الذي يشمل املكتب املعين باملخدرات واجلرمية(مكتب األمم املتحدة يف فيينا 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 جنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئالل

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  األمم املتحدة لشؤون الالجئنييةمفوض

 منظمة األمم املتحدة للطفولة

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 متطوعو األمم املتحدة

  تحدة للسكانصندوق األمم امل

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

 جامعة األمم املتحدة

 اإليدز/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

 لية ليوغوسالفيا السابقةاحملكمة الدو

 مركز التجارة الدولية

 برنامج األغذية العاملي
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  املرفق الثاين
 األمـــم املتحـــدة غـــري إدارة عمليـــات كيانـــاتطبيعـــة االدعـــاءات، موزعـــة حـــسب     

   )أ(السالم حفظ

 )ب(طبيعة االدعاء
احملكمــة اجلنائيــة
الدولية لرواندا

ــية األمــــــم مفوضــــ
املتحـــــدة لـــــشؤون 

 الالجئني

امج األمـمبرن 
ــدة املتحـــــــــــــ

 اإلمنائي

وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة
وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني

 يف الشرق األدىن

متطوعـــــــو
ــم األمــــــــــ
 املتحدة

برنـــــــــامج
األغذيــــــــة
 العاملي

  ١ ١    االغتصاب
       ممارسة اجلنس مع القصر

       االعتداء اجلنسي
       االجتار بالبشر

ــدمي ــود  تقـــ ــرص أو النقـــ ــلفـــ العمـــ
ممارسـةالسلع أو اخلـدمات مقابـل        أو

 ٣   ١ ٩  اجلنس
  ٢   ٢  البغايا طلب ممارسة اجلنس مع 

     ٢  مشاهدة مواد إباحية
الســـــتغاللمـــــن اأشـــــكال أخـــــرى 

 ٢ ٤    ١ نياجلنسيواالعتداء 
ــرى   ــهاكات أخـــــــ ــشرةانتـــــــ للنـــــــ

ST/SGB/2003/13 )ــالغ أي اإلبــــــــــ
اءالكاذب عن وقوع استغالل واعتـد     

       )جنسيني
 ٥ ٧ ١ ١ ١٣ ١ اجملموع  

  
  .بأي ادعاءاتتبلغ مل تدرج الكيانات اليت مل   )أ(  

االسـتغالل  ”ويعـين   ،  اجلنسي واالعتداءللحماية من االستغالل اجلنسي      املتعلقة بالتدابري اخلاصة     ST/SGB/2003/13وفقاً لنشرة األمني العام       )ب(  
ألغراض جنـسية، ويـشمل ذلـك، علـى         أو شروع يف ذلك      ،ثقةالأو  السلطة،  أو تفاوت يف    ة ضعف   الحلاستغالل فعلي   سوء   أي   “اجلنسي

“  اجلنـسي االعتداء”ويعين مصطلح . سبيل املثال ال احلصر، حتقيق أرباح نقدية أو منفعة اجتماعية أو سياسية من االستغالل اجلنسي للغري       
  . أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قسرية،القوةباستعمال سواء  بدين فعلي ذي طابع جنسي أو التهديد به، ممارسة تعدًّ

 



A/63/720  
 

09-23975 19 
 

 املرفق الثالث
وظفني  وتتعلــق مبــ)أ(٢٠٠٨عــام أبلغــت حالــة التحقيقــات يف ادعــاءات      

   غري إدارة عمليات حفظ السالم ألمم املتحدةكيانات يف اتابعني ل
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حالة التحقيقات يف   

  الكيان
دعــاءات عــدد اال
 الواردة

 تثبــتادعــاءات مل 
 أو أغلق ملفها

ادعاءات 
 مثبتة

حتقيقـــــــات 
 جارية

  ١  ١  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
ــشؤون    ــدة لـــ ــم املتحـــ ــية األمـــ مفوضـــ

)ب(الالجئني
  ٨  ٥ ١٣ 

 ١   ١ )ج(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ــة األمــم املتحــدة إل  غاثــة وتــشغيل وكال

لـــــسطينيني يف الـــــشرق  الالجـــــئني الف
   ١ ١ )د(األدىن

  ١ ٦ ٧ )هـ(متطوعو األمم املتحدة
 ٣  ٢ ٥  )و(برنامج األغذية العاملي

 ١٢ ٢ ١٤ ٢٨  اجملموع  
  

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول-يناير / كانون الثاين١  )أ(  
لعام ملفوضية األمم مكتب املفتش ا  : لدى مفوضية األمم املتحدة هيئتها اخلاصة املعنية بالتحقيق وهي          )ب(  

االسـتغالل واالعتـداء   دعاءات بـسوء الـسلوك، مبـا يف ذلـك     االاملتحدة لشؤون الالجئني الذي يتلقى   
إال للتحقيـق يف  القضايا إىل مكتب خدمات الرقابة الداخلية       املكتب  يل  حيوال  .  وحيقق فيها  اجلنسيان

، كتب التنفيـذي للمفـوض الـسامي   املاملستوى من أعضاء رفيع بعضو حاالت تتعلق فيها االدعاءات   
أو يف حاالت تتعلـق  موظف أقدم من موظفي املكتب التنفيذي املذكور،      يكون متورطاً فيها    اليت  أو  

  .بتضارب املصاحل
مكتـب مراجعـة احلـسابات      : لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هيئته اخلاصة املعنية بالتحقيق، وهي           )ج(  

  .والتحقيقات
  .يف القضايا اليت مل حتل إىل مكتب خدمات الرقابة الداخليةالتابع للوكالة لتحقيقات اينظر جملس   )د(  
تتــضمن أرقــام بــإدارة عمليــات حفــظ الــسالم قــد املتعلقــة أن أرقــام االدعــاءات مــن اجلــدير بالــذكر   )هـ(  

فهنـاك  لـذا،   . ضمن فئة األفراد املرتبطني باألمم املتحدة     حيث إهنم يندرجون    متطوعي األمم املتحدة    
  .األرقاميف تلك تداخل حبدوث احتمال 

ــ  )و(   ــة العــاملي دى ل ــامج األغذي ــة بالتحقيقــات، وهــي  برن ــه اخلاصــة املعني التفتــيش أعمــال مكتــب :  هيئت
  .اتوالتحقيق
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 املرفق الرابع 
 ٢٠٠٨يف عـام      الواردة إىل مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة        املبلغة عدد االدعاءات     

إدارة الــدعم / التــابعني إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم الــسالمحفــظبــأفراد واملتعلقــة 
    السالم امليداين، حسب كل بعثة من بعثات حفظ

 البعثة
ــانون كـــــــ

يناير/الثاين
ــباط /شـ
 فرباير

 /آذار
 مارس

ــسان /نيـــ
 أبريل

ــار /أيــــــــ
 مايو

/حزيــران
 يونيه

ــوز /متـــــــ
 يوليه

 /آب
أغسطس

/أيلــــول
مربسبت

تـــــــــــــــــــشرين
 أكتوبر/األول

تــــــــــــــشرين
نوفمرب/الثاين

/كـــانون األول
 ديسمرب

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة
 - - - - - - - - -  - - -  املتكامل يف بوروندي

بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف
ــا الوســطى ــة أفريقي مجهوري

 - - - - - - - - - - - - وتشاد
بعثـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة
لالســــــتفتاء يف الــــــصحراء

 - - - - - - - - - - - - الغربية
ألمم املتحـدة لتحقيـقبعثة ا 

 ١ -  -  -  ١ -  -  -  -  -  ١ ١ االستقرار يف هاييت
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة
ــو ــة الكونغـــــ يف مجهوريـــــ

 ٤ ٦ ٣ ٤   ٢ ٢ ٤ ٢ ٦ ٣ ٤ الدميقراطية
 لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  بعثـة 

 - - - - - - - - - - - -  أفغانستان إىل املساعدة
بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي

 - - - - - - - - - - - -  ساعدة إىل العراقامل
ــاد ــة لالحتـ ــة املختلطـ العمليـ
األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة

 - - - - - - - - - - - -  يف دارفور
ــة ــوة األمــم املتحــدة ملراقب ق

 - - - - - - - - - - - -  فض االشتباك
ــوة األمــم املتحــدة حلفــظ ق

 - - - - - - - - - - - -  السالم يف قربص
ــة قــوة األمــم املتحــدة املؤقت

 -  ١ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   يف لبنان
بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١ ١ -   إثيوبيا وإريتريا
بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة

 - - - - - - - - - - - -  املؤقتة يف كوسوفو
 ٢ ٤ ٤ -  -  ١ -  ٣ ١ -  -  - بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
   ١   -  -    ١ -  -  -  -  - بعثة األمم املتحدة يف نيبال
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 البعثة
ــانون كـــــــ

يناير/الثاين
ــباط /شـ
 فرباير

 /آذار
 مارس

ــسان /نيـــ
 أبريل

ــار /أيــــــــ
 مايو

/حزيــران
 يونيه

ــوز /متـــــــ
 يوليه

 /آب
أغسطس

/أيلــــول
مربسبت

تـــــــــــــــــــشرين
 أكتوبر/األول

تــــــــــــــشرين
نوفمرب/الثاين

/كـــانون األول
 ديسمرب

بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف
 ١ ٢ -  -  -  -  -  ١ -  -  -  ١  السودان

بعثـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة
-املتكاملـــــــة يف تيمـــــــور 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١ -  -   ليشيت
ــدة ــم املتحـــ ــدة األمـــ قاعـــ

 - - - - - - - - - - - - ياتللوجست
ــدة يف ــم املتحـ ــة األمـ عمليـ

 ٤ ١ - ١ -  ٢ -  ١ ١ - ٢ -   كوت ديفوار
بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة

 -  -  -  -  -  -  -  ١ -  -  -  -   يف جورجيا
فريق مراقيب األمـم املتحـدة
العــــــــسكريني يف اهلنــــــــد

 - - - - - - - - - - - -  وباكستان
املتحــدة ملراقبــةهيئــة األمــم 

 - - - - - - - - - - - - اهلدنة 

  ١٢  ١٥  ٧  ٥  ١  ٥  ٣  ١٠  ٤  ٨  ٧  ٦  اجملموع  
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  املرفق اخلامس
إدارة /أفراد إدارة عمليـات حفـظ الـسالم    طبيعة االدعاءات، حسب فئة         

     بشأهنم)أ(الدعم امليداين الذين انتهت التحقيقات
    األفراد النظاميون  املوظفون املدنيون  

  
ظفو األمـممو

 املتحدة
أفراد آخرون تـابعون

 لألمم املتحدة
ــراد شــــرطة األمــــم أفــ
 املتحدة وإصالحياهتا

األفـــــــــــراد
العسكريون

اجملمــــــــوع 
 الفرعي

ــصاب  ــر (االغتـ ــضحية دونعمـ الـ
 ٥٠ ٥٠    ))قاصر( سنة ١٨

 سـنة١٨ضـحية   عمر  (االغتصاب  
 ٢ ٢    ) أو أكثر

ــة ألغــراض االســتغالل مــواد إباحي
 صفر     نسياجل

ــة   ــراض جتاريـ ــنس ألغـ ــا يف(اجلـ مبـ
 ٩ ٤  )ب(٤ ١ )لغذاء والعمل والنقودا ذلك

 ٩ ٤ ٣  ٢ العالقة االستغاللية
اتـصال جـسدي( اجلنسي   االعتداء

عمــــر) (بغــــري رضــــىأو عــــاطفي 
 ٣ ١ ٢   ))قاصر( سنة ١٨الضحية دون 

اتـصال جـسدي( اجلنسي   االعتداء
عمــــر) ( بغــــري رضــــىأو عــــاطفي

 ١    ١ )أكثر أو سنة ١٨ الضحية
 ٦  ٦    قضايا أخرى

 ٨٠ ٦١ ١١ ٤ ٤ اجملموع   
  

  . عدد األفراد الذين انتهت التحقيقات بشأهنم“التحقيقات”يقصد بلفظة   )أ(  
حتـت  الوارد  وستدرج كذلك يف الرقم ،واحدة من تلك القضايا بأحد متطوعي األمم املتحدة   تتعلق    )ب(  

  .“يات حفظ السالمكيانات غري إدارة عمل”بند 
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  املرفق السادس
واملتعلقــة  ٢٠٠٨عــام املبلــغ عنــها  دعــاءات اال يف )أ(حالــة التحقيقــات     

  بأفراد حفظ السالم ومتابعتها
    

  األفرادفئـة

عــــــدد التحقيقــــــات 
ــة ــااملنتهيـ ــيت أجرهتـ  الـ

  األمم املتحدة

 دعاءاتاالعدد  
الــيت تقــرر عــدم 

 ثبوهتا

ــذين قــررت   عــدد األفــراد ال
ــدة األمــــــم امل ثبــــــوت تحــــ

دعاءات اليت حققت فيها    الا
لتها إىل مكتب   أحاوبشأهنم

ــشرية   ــوارد البــــــ إدارة املــــــ
 )ب(جهة العمل املعنية أو

ــيت   ــاءات الـــ اإلدعـــ
ــا   ــرر ثبوهتـــــــ تقـــــــ

الدولة وأحيلت إىل   
العـــــــضو الختـــــــاذ 

 الالزمةاإلجراءات 

      ٤  ٤)ج(موظفو األمم املتحدة
األفراد املرتبطون باألمم

    ٤    ٤ )د(املتحدة
أفـــــراد شـــــرطة األمـــــم

  ٨    ٣  ١١ املتحدة وإصالحياهتا
  ٥٨    ٣  ٦١ )هـ(األفراد العسكريون

  ٦٦  ٤  ١٠  ٨٠ اجملموع   
  

  .ُيقصد بلفظة التحقيقات عدد األفراد الذين انتهت التحقيقات بشأهنم  )أ(  
  .اخلاصةُيقصد جبهة العمل الكيانات، اليت تعاقد معها الفرد للعمل، مبا يف ذلك الشركات   )ب(  
 ٢٠٠ أو   ١٠٠تشمل هذه الفئة مجيع املوظفني املعيـنني دوليـا وحمليـا بعقـود تعـيني وفـق اجملموعـات                      )ج(  

  . من النظام اإلداري للموظفني٣٠٠ أو
ــراد           )د(   ــن األف ــدين م ــيني، واملتعاق ــدوليني واحملل ــشاريني ال ــدربني، واخلــرباء االست ــة املت ــذه الفئ ــشمل ه ت

  .ملتحدةوالشركات، ومتطوعي األمم ا
  .تشمل هذه الفئة الوحدات العسكرية، وضباط األركان واملراقبني العسكريني  )هـ(  

  


