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  الدورة الرابعة والستون
  األعمال جدول من ١٤٦ و ١٣٧ البندان

  إدارة املوارد البشرية
ـــاجلوانــب اإلداري ــات   ـــــ ــل عملي ــة لتموي ــة بامليزاني ة واملتعلق

        السالم األمم املتحدة حلفظ
  اجلنسي التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء    

  
  العام األمني تقرير    

  

  جزمو  
ــدَّم   ــذا يق ــر ه ــتجابة التقري ــرار اس ــة لق ــة اجلمعي ــؤرخ ٥٧/٣٠٦ العام ــسان ١٥ امل  /ني
 يف التحقيقـات  عـن  ببيانات االحتفاظ العام األمني إىل اجلمعية فيه طلبت الذي ،٢٠٠٣ أبريل

 املبلـغ  االدعـاءات  عـن  معلومـات  التقريـر  ويعرض .جرائم من به يتصل وما اجلنسي االستغالل
 بــشأن ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون إىل ينــاير/الثــاين كــانون مــن املمتــدة رةالفتــ خــالل عنــها

 يف احملـرز  للتقـدم  وصـفا  أيـضا  ويقـدم  املتحدة، األمم منظومة يف اجلنسيني واالعتداء االستغالل
 االســــتغالل دون احليلولــــة بــــشأن املتحــــدة األمــــم وضــــعتها الــــيت الــــسلوك معــــايري إنفــــاذ

  .اجلنسيني واالعتداء
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  مقدمة  - أوال  
ــة طلبــت  - ١ ــة اجلمعي ــام، األمــني إىل العام ــا يف الع ــؤرخ ٥٧/٣٠٦ قراره ــسان ١٥ امل  /ني

 االســتغالل عمليــات يف التحقيقــات عــن ببيانــات االحتفــاظ منــها أمــور عــدة ،٢٠٠٣ أبريــل
 وحفـظ  اإلنـسانية  املـساعدة  جمـال  يف العـاملون  األفـراد  يرتكبها اليت به املتصلة واجلرائم اجلنسي
 أصـدر  القـرار،  هبـذا  وعمال .الصدد هذا يف املتخذة الصلة ذات اإلجراءات مجيع وعن م،السال
 مـن  للحمايـة  اخلاصـة  التـدابري  بـشأن  نـشرته  ،٢٠٠٣ أكتـوبر /األول تـشرين  ٩ يف العام، األمني

ــداء اجلنــسي االســتغالل  مجيــع إىل موجهــة نــشرة وهــي ،)ST/SGB/2003/13( اجلنــسي واالعت
ــدة، األمـــم مـــوظفي ــيهم مبـــن املتحـ ــزة موظفـــو فـ ــا املـــستقلة والـــربامج األجهـ ــارة .إداريـ  وعبـ

 ضـعف  حلالـة  فعلـي  استغالل سوء أي تعين النشرة، يف تعريفها حسب ،“اجلنسي االستغالل”
 جنـسية،  ألغـراض  بـذلك  القيـام  حماولـة  أو الثقـة،  مـن  لـشعور  أو القـوى  مـوازين  يف تفاوت أو

 مـن  سياسـية  أو اجتماعيـة  أو مالية مكاسب حتقيق احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، ويشمل
 سـواء  جنـسي،  فعلـي  بـدين  تعـدٍ  أي تعـين  “اجلنـسي  االعتـداء ” وعبـارة  .جنـسيا  الغري استغالل
 مـن  اعتـداء  أيـضا  يعتـرب  به بالقيام والتهديد العالقة، تكافؤ عدم باستغالل أو باإلكراه أو بالقوة
   .القبيل هذا
 هـذا  يعـرض  العـام،  األمني لنشرة ووفقا ،٥٧/٣٠٦ رالقرا يف الوارد للطلب واستجابة  - ٢

 االســتغالل بــشأن ٢٠٠٩ عــام يف عنــها املبلــغ االدعــاءات ونــوع عــدد عــن معلومــات التقريــر
 كــانون ٣١ حــىت االدعــاءات هــذه يف التحقيقــات حالــة أيــضا ويــبني .اجلنــسيني واالعتــداء

 األمـم  وضـعتها  الـيت  السلوك معايري إنفاذ يف احملرز للتقدم وصفا ويقدم ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول
   .اجلنسيني واالعتداء االستغالل دون للحيلولة املتحدة

  
  ٢٠٠٩ عام يف اجلنسيني واالعتداء االستغالل حاالت  - ثانيا  

 عـن  معلومـات  تقدمي منها طُلب اليت ٤٣ عددها البالغ املتحدة األمم كيانات مجيع إن  - ٣
 هـذه  قـدمت  ٢٠٠٨ عـام  يف اجلنـسي  االعتداء وأ اجلنسي االستغالل حاالت بشأن االدعاءات
 تقــدمي منــها طُلــب الــيت بالكيانــات قائمــة التقريــر هــذا مــن األول املرفــق يتــضمن .املعلومــات
 األمـم  منظومـة  ووكـاالت  ومكاتبـها  العامـة  األمانـة  إدارات وتـشمل  الصدد، هذا يف معلومات
 يف الكيانـات  مجيـع  عنـها  أبلغـت  الـيت  االدعـاءات  هـذه  عدد وبلغ .وبراجمها وصناديقها املتحدة
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ــة ١٥٤ جمموعــه مــا ٢٠٠٩ عــام ــة ١١١ قــدره مبــا مقارن  ســبعة وتلقــى .٢٠٠٨ عــام يف حال
   .)١(شكوى أي تلقي بعدم كيانا ٣٥ أفاد حني يف الشأن هبذا شكاوى كيانات

 الـيت  اإلجـراءات  وعـن  االدعـاءات  طبيعـة  عـن  تفاصـيل  التقريـر  هـذا  مرفقات وتتضمن  - ٤
 عـــن ُيبلّـــغ مل أنـــه يعـــين املرفقـــات تلـــك يف مـــا كيـــان اســـم ورود عـــدم وإن .بـــشأهنا اختــذت 

 إدارة/الــسالم حفــظ عمليــات بــإدارة املتــصلة االدعــاءات أن ومبــا .موظفيــه ضــد شــكاوى أي
ــدعم ــداين ال ــشمل املي ــات ت ــددة فئ ــشمل متع ــراد ت ــدنيني األف ــسكريني امل ــراد والع ــشرطة وأف  ال

 ُعرضـت  فئاهتـا،  بـاختالف  ختتلـف  معاجلتها جراءاتإ وأن اإلصالحيات، شؤون يف واملختصني
  .املرفقات يف منفصل بشكل الفئات تلك
 مبوجبــه كلّفــت الــذي ،٢٠٠٥ أبريــل/نيــسان ١٣ املــؤرخ ٥٩/٢٨٧ بــالقرار وعمــال  - ٥

 بـشأن  تـرد  الـيت  االدعـاءات  يف حتقيقات بإجراء الداخلية الرقابة خدمات مكتب العامة اجلمعية
ــسلوك ســوء ــن اجلــسيم ال ــب م ــوظفني جان ــم امل ــن وغريه ــذين األشــخاص م ــشاركون ال  يف ي

 بــشأن تــرد الــيت االدعــاءات عــن املكتــب يبلّــغ املنظمــة، ســلطة إطــار يف هبــا املــضطلع األنــشطة
 هــذه املكتــب فيــسجل .فيهــا للتحقيــق اجلنــسيني واالعتــداء االســتغالل مــن حــاالت حــصول

 إىل إحالتـه  ينبغـي  ومـا  فيـه  التحقيـق  غـي ينب ما منها فيحدد يصنفها، مث من ويقّيمها، االدعاءات
 .إغالقـه  ينبغـي  ومـا  املعلومـات  مـن  املزيـد  علـى  احلصول بانتظار تعليقه ينبغي وما أخرى دائرة

 كانـت  إذا مـا  حتديـد  بغرض احلقائق جلمع أولية حتر لعملية التحقيق موضع االدعاءات وختضع
 هـذه  أن ثبـت  مـا  إذا مفتوحـة  قـضية ال وتبقـى  .التحقيقـات  مـن  املزيد تستوجب املتوافرة األدلة
 مت قــد أنــه مــن بالقــضية املكلّــف احملقــق يتأكــد املرحلــة، هــذه وخــالل .ملتابعتــها تكفــي األدلــة

ــشتكي مــن احلــصول ــى امل ــصلة ذات املعلومــات عل  يف التحقيقــات أن إىل اإلشــارة وجتــدر .ال
 التفـاهم  كرةمذ بنص حمكومة سلوكهم سوء بسبب العسكرية الوحدات أفراد ضد االدعاءات
 حنـو  علـى  املتحـدة،  لألمـم  العامـة  واألمانة بقوات املسامهة البلدان بني املربمة املنقحة النموذجية

ــا ــه م ــة أقرت ــة اجلمعي ــا يف العام ــاء، ٦١/٢٦٧ قراره ــوىل ب ــق وتت ــة االدعــاءات يف التحقي  املتعلق
ــا املــستقلة وبراجمهــا املتحــدة األمــم بــصناديق  منــها، كــل يف املختــصة التحقيــق توحــدا إداري

ــل ــام املفــتش مكتــب مث ــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية يف الع ــة ومكتــب الالجــئني، ل  مراجع
ــامج يف والتحقيقــات احلــسابات ــائي، املتحــدة األمــم برن ــيش ومكتــب اإلمن ــق التفت  يف والتحقي

   .العاملي األغذية برنامج

__________ 
مع أن إدارة الـشؤون الـسياسية معتـربة كيانـا منفـصال، إال أن أعـداد االدعـاءات املتعلقـة هبـا مـشمولة باألعـداد                )١(  

  .اخلاصة بإدارة عمليات حفظ السالم
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 ضـد  املتحـدة  األمـم  كيانـات  عنـها  أبلغـت  الـيت  االدعـاءات  طبيعة الثاين املرفق ويتناول  - ٦
 إدارة/الــسالم حفــظ عمليــات إدارة باســتثناء هبــا، املــرتبطني واملــوظفني املتحــدة األمــم مــوظفي
 املوجهـة  االدعـاءات  يف التحقيقـات  بلغتها اليت املرحلة فيتناول الثالث املرفق أما .امليداين الدعم
 باسـتثناء  اجلنـسيني،  عتـداء واال االسـتغالل  مبمارسة املتهمني املتحدة األمم كيانات موظفي ضد
 ديــسمرب/األول كــانون ٣١ وحــىت .امليــداين الــدعم إدارة/الــسالم حفــظ عمليــات إدارة أفــراد

ــغ، ٢٠٠٩ ــدد بل ــذه ع ــاءات ه ــوظفني ضــد االدع ــم يف م ــوظفني أو املتحــدة األم ــرتبطني م  م
 ويف .عـاء اد ٤٢ امليـداين،  الـدعم  إدارة/السالم حفظ عمليات إدارة باستثناء هلا، تابعة بكيانات

   :أجريت اليت التحقيقات نتائج موجز يلي ما
 واعُتـرب  .لـديها  مـوظفني  ضد النوع هذا من ادعاءات مخسة اليونيسيف تلقت  )أ(  

 ثبـت  بينمـا  بأدلـة،  نيممدعو يكونا مل راشدين على اجلنسي باالعتداء ادعاءين أن التحقيق بعد
 ،)قاصـرتني  ضـحيتني  مـع  اجلـنس  سـة ممار تـشمل  قضية بينها من( قضايا لثالث بالنسبة العكس
  فيها؛ املتورطني حبق التأديبية اإلجراءات الختاذ املعين املكتب إىل فأحيلت
 كلـها  أحيلـت  ادعـاء،  عـشر  اثـين  تلقـي  عن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أبلغ  )ب(  

 خلمــسة  وكانــت .الالزمــة اإلجــراءات  الختــاذ والتحقيقــات احلــسابات  مراجعــة مكتــب إىل
 معينــة خــدمات لتــوفري عقــود معهــم أبرمــت أفــراد وثالثــة الربنــامج يف مــوظفَّني ضــد تادعــاءا
 كانـت  األدلـة  أن تـبني  التحقيـق،  وبعد .السودان جنوب يف دعارة بشبكة يبدو، ما على ،ةصل
 التحقيقــات كانــت ،٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ٣١ وحــىت .منــها أي لتثبيــت كافيــة غــري

 ومبـشاهدة  بغايـا  مع اجلنس مبمارسة متهمني الربنامج يف وظفنيم ضد ادعاءات أربعة يف جارية
 إىل القـضايا  هـذه  وأحيلـت  .اجلنـسيني  واالعتـداء  االسـتغالل  مـن  أخرى وبأشكال إباحية مواد

   ملتابعتها؛ املعين املكتب
ــم مفوضــية أبلغــت  )ج(   ــشؤون املتحــدة األم ــن الالجــئني ل ــضايا مخــس ع  ضــد ق
 مكتـب  فيهـا  حقـق  أن بعـد  تـبني،  قاصـر،  مع اجلنس مبمارسة تتعلق قضية منها لديها، موظفني
 فـرد  جانـب  مـن  قاصـر  باغتـصاب  تتعلـق  وأخـرى  الـصحة،  مـن  هلـا  أسـاس  ال أن العام، املفتش
 زال مــا التحقيــق كــان ،٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ٣١ وحــىت .املفوضــية يف موظفــا كــان
 لقـاء  خـدمات  أو سـلع  وتقدمي عمل وفرص مالية مبالغ توفري فيها اُدعي قضايا ثالث يف جاريا
  اجلنس؛ ممارسة
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 الداخليـة  الرقابة خدمات مكتب من املتحدة األمم متطوعي برنامج مقر تلقى  )د(  
ــضيفة ووكــاالت ــة م ــم يف متطــوعني ضــد ادعــاءات مثاني ــد .)٢(املتحــدة األم ــام وبع ــق قي  الفري
 هـذه  يف بالتحقيق املتحدة مماأل متطوعي لربنامج التابع التأديبية باإلجراءات املعين االستشاري
 الرتكــاهبم املتطــوعني هــؤالء مــن مخــسة حبــق تأديبيــة إجــراءات اُتخــذت وببحثهــا، االدعــاءات
 سـلع  وتقـدمي  عمـل  وفرص مالية مبالغ توفري اجلنسي؛ االعتداء قاصر؛ اغتصاب :التالية األجرام

 املتطـوعني  أحـد  تربئة تومت .بغايا مع اجلنس ممارسة ؛)حالتان( اجلنس ممارسة لقاء خدمات أو
 تـزال  ال قاصر مع اجلنس ممارسة بشأن واحدة قضية وكانت .إباحية مواد مبشاهدة اُتهم الذي

  بالتقرير؛ املشمولة الفترة هناية يف للتحقيق خاضعة
 الـشرق  يف الفلـسطينيني  الالجـئني  وتـشغيل  إلغاثة املتحدة األمم وكالة أبلغت  )هـ(  
 أطفـال  علـى  اجلنـسي  واالعتـداء  )٢( االغتـصاب  مشلـت  ادعـاءات  ةمثانيـ  عـن  )األونروا( األدىن

 واحـدة  لقـضية  أوليـة  دارسـة  وبعـد  .اجلنـسيني  واالعتـداء  االسـتغالل  مـن  أخـرى  وأشكاال )٤(
 أدلـة  هنـاك  تكـن  مل أنـه  تقرر اجلنسيني، واالعتداء االستغالل من األخرى باألشكال صلة ذات
 للوكالـة  التابعـة  التحقيـق  هيئـة  إىل األخـرى  سبعالـ  القـضايا  وأحيلـت  .التحقيـق  تستدعي كافية
 علـى  بنـاء  آخـر  موظـف  وفُـصل  .التحقيقـات  انتـهاء  عقـب  مـوظفني  مخـسة  اخلدمـة  مـن  وفُصل
 يف التحقيـق  قيـد  تـزال  ال أخـرى  واحـدة  قـضية  وكانـت  تقريـره  يف الطبيـة  اجمللس قدمها توصية
 يتقاضـى  وال العمـل  عـن  أوقـف  ضيةالقـ  هـذه  يف املتهم واملوظف .بالتقرير املشمولة الفترة هناية
  التحقيق؛ نتائج بانتظار أجر أي

 .٢٠٠٩ عــام يف ادعــاءين عــن الــسابقة ليوغوســالفيا الدوليــة احملكمــة أبلغــت  )و(  
 األجــر مدفوعـة  خاصـة  إجـازة  املعـين  املوظـف  ُمــنح .اجلنـسي  االعتـداء  فئـة  ضـمن  أحـدمها  يقـع 

 فأعيـد  .الـصحة  عـن  عاريـة  التـهم  أن ىلإ وخلـصت  القـضية  يف التحقيـق  احملليـة  احملكمـة  وتولت
 ذات كانـت  األخـرى  والقـضية  .التحقيقـات  متابعـة  عدم احملكمة لقرار تنفيذا املقر إىل املوظف
ــا باســتخدام صــلة ــات تكنولوجي ــصاالت املعلوم ــة واالت ــى احلــصول ألغــراض الرمسي ــواد عل  م
 مـن  حتـذره  تـوبيخ  ةرسـال  املعـين  املوظـف  إىل ُوجهـت  داخليـة،  حتقيقـات  إجراء وعقب .إباحية

  الكّرة؛ أعاد لو فورية تأديبية إجراءات
 يتلقـون  أفـراد  مـع  اجلنس ممارسة مشلتا قضيتني عن العاملي األغذية برنامج أبلغ  )ز(  

 بـاألمم  مـرتبط  موظـف  واألخـرى  الربنـامج  يف موظـف  فيهـا  اُتهم إحدامها الغذائية، املساعدات
__________ 

د االدعاءات اخلاصة بإدارة عمليات حفظ الـسالم قـد تتـضمن تلـك اخلاصـة بربنـامج                  جتدر اإلشارة إىل أن أعدا      )٢(  
وبالتـايل،  . متطوعي األمم املتحدة، ألن العاملني يف الربنامج مشمولون بفئـة املـوظفني املـرتبطني بـاألمم املتحـدة               

  .ُيحتمل أن يكون هناك تداخل بني األعداد
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 بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  هنايـة  يف للتحقيـق  ةخاضـع  تـزال  ال األوىل القـضية  وكانـت  .املتحدة
 .الــضحية إقامــة مكــان إىل التوجــه مــن املعــين املوظــف ملنــع الالزمــة اإلجــراءات واُتخــذت

 لفـتح  كافيـة  ليـست  القـضية  عناصـر  أن داخليـا  حبثهـا  بعـد  تقرر فقد الثانية، للقضية بالنسبة أما
   .فيها حتقيق

 فيهــا ادعــي حالــة ١١٢ عــن ٢٠٠٩ عــام يف ليــةالداخ الرقابــة خــدمات مكتــب وأبلــغ  - ٧
 إدارة/الـسالم  حفـظ  عمليـات  إدارة يف مـوظفني  جانـب  مـن  جنسيني واعتداء استغالل حصول
 املرفــق ويعــرض ).٨٣( ٢٠٠٨ عــام يف عــددها احلــاالت هــذه عــدد ويتجــاوز .امليــداين الــدعم
 التحقيقـات  عـدد  مساخلـا  املرفـق  يعـرض  بينما .والبعثة الشهر حبسب احلاالت هذه عدد الرابع
 موظفـون  فيهـا  واهتـم  ٢٠٠٩ عام يف عنها أبلغ اليت اجلنسيني واالعتداء االستغالل ادعاءات يف
 وطبيعـة  املتحدة األمم موظفي فئة حبسب امليداين، الدعم إدارة/السالم حفظ عمليات إدارة يف

   .٢٠٠٩ عام يف نهاع أُبلغ اليت االدعاءات يف التحقيقات حالة السادس املرفق ويتناول .التهم
 تعكــس ال الرابــع املرفــق يف الــواردة ١١٢ الـــ االدعــاءات هــذه أن إىل اإلشــارة وجتــدر  - ٨

 أن املثــال، ســبيل علــى فيجــوز، .فيهــا متورطــون أهنــم يفتــرض للــذين الــدقيق العــدد بالــضرورة
 بعـد  يكـشف،  قـد  التحقيق لكن هويته، حددت واحد فرد ضد موجها االدعاءات أحد يكون
ــه،انته ــراد عــن ائ ــددين أف ــشمولني متع ــه م ــداد وألغــراض .ب ــذا إع ــر، ه ــرب التقري  عــدد أن اعُت

 االدعـاءات  عـدد  فـإن  وبالتـايل،  .التحقيقـات  تقـارير  يف احملددين األفراد عدد يعادل التحقيقات
ــراد وعــدد وردت الــيت ــذين األف ــان وتقــدم .يتطابقــان ال بــشأهنم التحقيقــات أُجنــزت ال  الفقرت
ــاه ١٠ و ٩ ــة ةحملــ أدن ــيت االدعــاءات عــن عام ــاول وردت، ال ــان وتتن ــائج ١٢ و ١١ الفقرت  نت

 املــشمولة الفتــرة أثنــاء أُجنــزت الــيت ،٢٠٠٩ عــام يف عنــها أبلــغ الــيت االدعــاءات يف التحقيقــات
   .بالتقرير

 أفـراد  ضـد  ُوجهـت  ،)املائة يف ٧٣( ١٥٤ أصل من ١١٢ أي االدعاءات، معظم وإن  - ٩
 الـيت  ٨٣ الـ باالدعاءات مقارنة املائة يف ٣٦ قدرها زيادة متثل هيو .السالم حفظ عمليات يف

 واعتــداء اســتغالل حبــصول االدعــاءات عــن اإلبــالغ عمليــات وإن .٢٠٠٨ عــام يف عنــها أبلــغ
 اخنفاضــها يف ومــضت ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون يف عــددها يــنخفض بــدأ الــيت جنــسيني،

 الزيـادات  وأعلـى  .٢٠٠٩ عـام  يف نحـى امل هذا على حتافظ مل ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي خالل
 خـدمات  مكتـب  أبلـغ  حيـث  الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم بعثة شهدته فيها

 مثـل  وحـدثت  .٢٠٠٨ عـام  يف ٤٠ بــ  مقارنـة  ٢٠٠٩ عـام  يف ادعـاء  ٥٩ عن الداخلية الرقابة
 يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  هـاييت  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  بعثـة  يف أيـضا  الزيادة هذه
 يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  يف تـدىن  عـددها  أن حـني  يف الـسودان،  يف املتحـدة  األمـم  وبعثة ليربيا
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 يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  وأبلـغ  .٢٠٠٨ بعـام  مقارنـة  ٢٠٠٩ عـام  يف ديفوار كوت
 النـوع  هـذا  من نادعاءي عن وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم وبعثة بوروندي

 دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  والعملية ،٢٠٠٩ عام يف منهما كل يف
 األمـم  قـوة  أمـا  .٢٠٠٨ عـام  يف منـها  أي عـن  تبلـغ  مل بينما ٢٠٠٩ عام يف ادعاءات ثالثة عن

 أي عـن  ٢٠٠٩ امعـ  يف تبلغـا  مل فإهنمـا  نيبـال،  يف املتحـدة  األمـم  وبعثة لبنان يف املؤقتة املتحدة
   .نفسه العام يف اثنني عن والثانية ٢٠٠٨ عام يف واحد ادعاء عن األوىل بإبالغ مقارنة ادعاء،
ومثــة أمــر مــا زال يــثري القلــق أال وهــو ارتفــاع عــدد االدعــاءات حبــصول أبــشع أشــكال     - ١٠

ذ إن نـسبتها    إ. االستغالل واالعتداء اجلنسيني، أي ما يستهدف منها القّصر، وال سيما اغتصاهبم          
 يف  ٤١وهـي شـكلت نـسبة       . ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٥يف إطار االدعـاءات كافـة ارتفعـت إىل          

 ٢٠٠٨املائة من جمموع ما أُبلغ عنه من ادعاءات متعلقة باالستغالل واالعتداء اجلنسيني يف عـام                
يف املائــة  ٤٦، ارتفعــت هــذه النــسبة إىل   ٢٠٠٩ويف عــام ). ٨٣ مــن أصــل مــا جمموعــه    ٣٤(
 ادعـاء مبمارسـة اجلـنس مـع الطـرف      ٦٦ووردت تقـارير عـن    ). ١١٢من أصل ما جمموعه      ٥١(

  . يف املائة من عدد االدعاءات اإلمجايل٥٩اآلخر بدون موافقته، أي ما يعادل 
ــانون ٣١ ويف  - ١١ ــسمرب/األول كـ ــهت ،٢٠٠٩ ديـ ــات انتـ ــاءات يف التحقيقـ ــت ادعـ  مشلـ
  :تفاصيلها يلي ما ويف .السالم ظحلف املتحدة األمم عمليات أفراد من فردا ٣٩

 ضـد  املوجهـة  االدعـاءات  أن بينت عسكريا فردا ١٣ مشلت حتقيقات أُجريت  )أ(  
 .اآلخــرين الثمانيــة ضــد املوجهــة االدعــاءات األدلــة أثبتــت بينمــا بأدلــة، ُتثبــت مل منــهم مخــسة

 إىل بأدلـة  ثبتـة امل التحقيقـات  نتـائج  امليـداين  الدعم وإدارة السالم حفظ عمليات إدارة وأرسلت
 املـشاركة  مـن  ومنعوا تأديبية لدواع بلداهنم إىل أفراد ستة فأعيد بقوات، املسامهة املعنية البلدان
 أحـد  ملـف  يف التحقيـق  بقـوات  املسامهة البلدان أحد وفتح .السالم حفظ عمليات يف مستقبال
ــابعني األفــراد ــداء اهتامــه عقــب هلــا الت ــه فخفــضت اجلنــسي، باالعت ــ رتبت  املــشاركة مــن هومنعت
 الداخليــة الرقابــة خــدمات مكتــب وأعــد .الــسالم حلفــظ املتحــدة األمــم عمليــات يف مــستقبال
 األفــراد صــفوف يف ســلوك ســوء علــى أدلــة تــضمن الوحــدات، بــشأن التحقيقــات عــن تقريــرا

 املعــين البلــد إىل وأحالــه الــسالم، حلفــظ املتحــدة األم عمليــات يف املــشاركني )العــسكريني(
 تكثيــف إىل الراميــة التــدابري مــن عــدد اختــاذ إىل استعراضــه، بعــد عمــد، الــذي قــواتب املــساهم

  اجلنسيني؛ واالعتداء االستغالل دون للحيلولة وتوعية تدريب أنشطة من يقدمه ما
 ويف املتحـدة  األمـم  يف مـوظفني  أي( مـدنيا  فـردا  ١٣ مشلـت  حتقيقات أجريت  )ب(  
 بأدلــة، ُتثبـت  مل منـهم  مخـسة  ضــد املوجهـة  ءاتاالدعـا  أن أثبتـت  ،)هلــا تابعـة  أخـرى  وكـاالت 

 إىل بأدلـة  املثبتـة  باالدعـاءات  املتعلقـة  التقـارير  وأحيلـت  .األخرى االدعاءات األدلة أثبتت بينما
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 املثـال،  سـبيل  علـى  القـضايا،  هـذه  فإحـدى  .اإلجـراءات  من املزيد الختاذ املعنيني العمل أرباب
  املتحدة؛ األمم متطوعي من وواحدا قودع املتحدة باألمم تربطهم أفراد مخسة مشلت

 أثبتـت  اإلصـالحيات،  شـؤون  يف وخمتصا شرطيا ١٣ مشلت حتقيقات أُجريت  )ج(  
 .األخـرى  االدعـاءات  األدلة أثبتت بينما بأدلة، ُتثبت مل منهم مثانية ضد املوجهة االدعاءات أن

 مـستقبال  املـشاركة  مـن  واومنعـ  تأديبيـة  لدواع بلداهنم إىل ثالثة أعيد األفراد، هؤالء أصل ومن
 جيتمـع  ريثمـا  إدارية ألسباب بلديهما إىل املتبقيان االثنان أعيد بينما السالم، حفظ عمليات يف

ــر التحقيقــات جملــس  عالقــات إقامــة بــشأن كانــت االدعــاءات هــذه ومعظــم .مــصريمها لتقري
   .أخرى وخدمات مالية مبالغ توفري لقاء جنسية
 املتعلـق  العـدد  أن إىل يبـدو،  مـا  علـى  البيانات، تشري أُجنزت، اليت للتحقيقات وبالنسبة  - ١٢
 يف املنجـزة  التحقيقـات  فعـدد  .كـبريا  اخنفاضا اخنفضت قد اجلنسيني واالعتداء باالستغالل منها

 ويعـود  .٢٠٠٩ عـام  يف ثالثة إىل ٢٠٠٨ عام يف ٥٠ من اخنفض قد القّصر اغتصاب عمليات
 ادعـاء  مشـل  ٢٠٠٨ عـام  يف أجريت اليت التحقيقات من وعالن هذا أن إىل األول املقام يف ذلك
 ممارسـة  بـشأن  حتقيقـا  ٢٠ قدره ما ٢٠٠٩ عام يف أُجنز ذلك، إىل إضافة .فردا ٥٠ ضد واحدا
 وقـد  ،٢٠٠٨ عـام  يف حتقيقـات  بتـسعة  مقارنـة  أخرى، وخدمات مالية مبالغ توفري لقاء اجلنس
 يف التحقيقــات أن كمــا .حقيقــاتالت إلجنــاز أســرع بــشكل التحــرك علــى دلــيال ذلــك يكــون
 العــام يف حتقيقــات مثانيــة أُجنــزت إذ ،٢٠٠٩ عــام يف تــضاعفت قــد اجلنــسي االعتــداء حــاالت
 تقيـيم  ألوانـه  الـسابق  مـن  أنـه  إىل اإلشـارة  جتـدر  كمـا  .٢٠٠٨ عـام  يف بأربعـة  مقارنـة  املذكور
 هبـذا  األعـضاء  ولالـد  مـن  الـواردة  الفعـل  وردود املنجـزة  التحقيقـات  على سيخلفه الذي الوقع
 بقـوات  املسامهة البلدان بني املربمة املنقحة النموذجية التفاهم مذكرة أحكام مجيع تنفيذُ الشأن
   .التحقيق عملية البلدان هذه مبوجبها تتوىل اليت املتحدة، لألمم العامة واألمانة

  
  مالحظات  - ثالثا  

ــدد ارتفـــع  - ١٣ ــايل العـ ــاءات اإلمجـ ــتغالل حبـــصول لالدعـ ــداءواع اسـ ــغ إذ جنـــسيني، تـ  أُبلـ
 يف ١٥٩ و ٢٠٠٨ عــام يف ١١١ بـــ مقارنــة ،٢٠٠٩ عــام يف منــها ادعــاء ١٥٤ جمموعــه عمــا
 مكتـب  أُبلـغ  إذ الـسالم،  حفـظ  عمليـات  أفراد ضد االدعاءات عدد أيضا وارتفع .٢٠٠٧ عام

 يف ٨٣ بــ  مقارنـة  النـوع،  هـذا  مـن  ادعـاء  ١١٢ عـن  ٢٠٠٩ عـام  يف الداخليـة  الرقابة خدمات
   .٢٠٠٧ عام يف ١٢٧ و ٢٠٠٨ عام
 عــام يف الــسالم حفــظ عمليــات أفــراد ضــد االدعــاءات عــدد ارتفــاع يعــود أن وميكــن  - ١٤

 الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  منظمـة  فبعثـة  .العوامـل  من عدد إىل ٢٠٠٩
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 بالـسلوك  املعـين  الفريـق  فـتح  عـن  نامجـا  يكـون  قـد  االرتفـاع  هـذا  بأن أفادت املثال، سبيل على
 الــبالد، شــرق يف الواقعــة وبونيــا وبوكــافو غومــا يف مكاتــب ثالثــةَ ٢٠٠٩ عــام يف واالنــضباط

 وتعمـل  .متعـددة  جغرافيـة  منـاطق  على لعملياهتا البعثة توزيع وعن القوات، غالبية تنتشر حيث
 وجـود  أن كمـا  .املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  احمللـيني  الـسكان  توعيـة  علـى  بنـشاط  املكاتـب  هذه
 االدعـاءات  عـن  فـورا  ليبلغوا مباشرة قناة الشكاوى ملقدمي يوفر العاصمة خارج املكاتب ههذ

 .الــسياق هــذا يف آخــر عــامال القــوات عــدد ارتفــاع يكــون أن وجيــوز .ســلوك ســوء حبــصول
ــة أفــادت إذ ــا يف املتحــدة األمــم بعث  عــدد يف ٢٠٠٩ عــام يف عــام اخنفــاض حــدوث عــن ليربي

 نفـسه  الوقـت  يف أفـادت  لكنـها  موافقتـه،  بـدون  اآلخـر  الطـرف  مع اجلنس مبمارسة االدعاءات
 ذلـك  يف مبـا  أخـرى،  وخـدمات  مالية مبالغ توفري لقاء اجلنس مبمارسة االدعاءات عدد بارتفاع
 هــذه عــن عــادة النقــاب يكــشفون الــذين هــم الــشكاوى ومقــدمو .البغايــا مــع اجلــنس ممارســة

 علـى  مبـالغ  أي يتلقـوا  مل أو كافيـة  غـري  لغمبـا  تلقـوا  أهنـم  يزعمون حني إما وذلك االدعاءات،
 إىل يــؤدي الــذي املــرأة، محــل اجلنــسية العالقــات تــستتبع حينمــا أو خــدماهتم، لقــاء اإلطــالق
 يبلـغ  الـيت  احلاالت عدد أن إىل البعثتان تشري ذلك، إىل وإضافة .اجلنني بأبوة عالقة هلا مشاكل
 العنــف ظــاهرة تــشيع حيثمــا اصــةخب مــا، حــد إىل الفعلــي عــددها دون يكــون أن يــرجح عنــها

  .حتجبها الصمت ثقافة تزال ال وحيثما واالغتصاب اجلنسي
 احتــواء مت ،٢٠٠٩ عــام يف عنــها املبلــغ االدعــاءات عــدد ارتفــاع مــن بــالرغم أنــه غــري  - ١٥

 اعُتمـدت  الـيت  املـشددة  الوقائية التدابري بفضل وذلك ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ بعامي مقارنة تواترها
 التـدريب  دورات تكثيـف  مثـل  اخلاصـة،  الـسياسية  والبعثـات  الـسالم  حفـظ  تعمليا خمتلف يف

 فـرض  معينة، جغرافية حدود اجتياز عدم (بعثة لكل املخصصة التدابري من ذلك وغري والتوعية
 علــى واضــح لــدليل هــذا وإن ).األوقــات مجيــع يف املوحــد الــزي ارتــداء احلركــة، علــى قيــود

 حـصوهلا،  دون احليلولـة  حيث من شاملة، بطريقة املسألة ههلذ االهتمام إيالء يف املضي ضرورة
 ولتحقيـق  .ضـحاياها  ومـساعدة  مرتكبيهـا،  حبـق  التأديبية التدابري واختاذ بسرعة، فيها والتحقيق

 نـشر  قبـل  مـا  ملرحلـة  جديـدة  أساسـية  تدريبيـة  مـواد  امليـداين  الـدعم  إدارة أعـدت  الغـرض،  هذا
 ).أ( ٢٨ الفقــرة إليــه تــشري مــا غــرار علــى جديــدة، أساســية توجيهيــة تدريبيــة ومــواد األفــراد

 االسـتغالل  مـن  احلمايـة  علـى  إلزامية تدريبية دورات تنظيم أيضا هي األعضاء الدول وواصلت
  .كثفتها بل ال اجلنسيني، واالعتداء

 الـسالم  حفـظ  عمليـات  أفـراد  ضد املوجهة االدعاءات وتتبع تسجيل على القدرة وإن  - ١٦
ــشأن ــداءواال االســتغالل ب ــسيني عت ــاء التحــسن يف مــضت اجلن  النظــام بفــضل ٢٠٠٩ عــام أثن

 نـشر  يف الـشروع  مـن  امليـداين  الـدعم  إدارة األمـر  هـذا  نومكّـ  .الـسلوك  سـوء  لتتبع اإللكتروين
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 واالنــضباط بالــسلوك اخلــاص اإللكتــروين موقعهــا عــرب انتظامــا أكثــر بطريقــة املعلومــات هــذه
  )).ب( ٢٨ الفقرة انظر(
  

  اجلنسيني واالعتداء االستغالل من احلماية تدابري تعزيز  - رابعا  
  

  اجلنسيني واالعتداء االستغالل من باحلماية املعنية العمل فرقة    
 األمـم  بـني  املـشتركة  اجلنـسيني  واالعتـداء  االستغالل من باحلماية املعنية العمل فرقة إن  - ١٧

 التنفيذيـة  اللجنـة  ٢٠٠٥ امعـ  يف تـشكيلها  يف شـاركت  اليت احلكومية، غري واملنظمات املتحدة
 هبـا  اضـطلعت  الـيت  لألعمـال  مثـرة  جـاءت  واألمـن،  للـسالم  التنفيذية واللجنة اإلنسانية للشؤون
 تبـذل  واجلهـود  ٢٠٠٨ عـام  ومنـذ  .الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الدائمة اللجنة املسألة هذه بشأن
 :التاليـة  األربـع  لركـائز ا إىل اسـتنادا  وذلـك  اجلنـسيني،  واالعتداء االستغالل من احلماية لضمان

 مـساعدة  فيهـا  مبـا  التـدخل،  نظـم  )ج( الوقاية؛ )ب( ودعمهم؛ احملليني السكان مع التعاون )أ(
   .والتنسيق اإلدارة )د( الضحايا؛

 ترسـيخ  كيفيـة  معاجلـة  ٢٠٠٩ عـام  يف نفـذت  الـيت  الرئيسية والربامج األنشطة ومشلت  - ١٨
 احللقـات  وتقـدمي  التوجيهيـة،  الوثائق وإصدار نسيني،اجل واالعتداء االستغالل من الوقاية مسألة

 بلـغ  ذلـك،  إىل وإضـافة  .العمـل  بفرقـة  اخلـاص  اإللكتـروين  املوقع إنشاء من واالنتهاء التدريبية،
 علــى بالقــضاء االلتــزام بيــان ٢٠٠٩ عــام هنايــة منــذ أقــرت الــيت املتحــدة األمــم كيانــات عــدد

 املتحـدة  األمـم  مـوظفي  وغـري  املتحـدة  األمـم  فيموظ جانب من اجلنسيني واالعتداء االستغالل
   .٣٥ األخرى والكيانات كيانا ٤٢
 الـشؤون  تنـسيق  مكتـب  أي العمـل،  فرقـة  رئاسـة  يف املـشاركان  أقـر  ،٢٠٠٩ عام ويف  - ١٩

 يف تقـدم  أي إحـراز  دون حتـول  هائلـة  تنظيمية حتديات بوجود امليداين، الدعم وإدارة اإلنسانية
 وســائر املتحــدة األمــم مــوظفي جانــب مــن اجلنــسيني واالعتــداء اللاالســتغ مــن احلمايــة جمــال

 هـذه  عـن  رمسيـا  باملـساءلة  منـها  يتعلـق  مـا  سيما ال احلكومية، غري واملنظمات الدولية املنظمات
 كيفيــة بــشأن توصــيات لتقــدمي خيــارات ورقــة وأعــدت .ككــل املنظومــة نطــاق علــى احلــاالت
 املـساءلة،  ولتعزيـز  اجلنـسيني،  واالعتـداء  السـتغالل ا دون باحليلولـة  الصلة ذات األعمال ترسيخ
 حمتملــة مــسارات ثالثــة اتبــاع علــى العمــل فرقــة أعــضاء واتفــق .املــستويات أرفــع علــى وذلــك
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الدائمة اللجنة مع التعاون يف ذلك ويتمثل املذكورة، األعمال لتعزيز

ــة املتحــدة األمــم وجمموعــة ــة اإلمنائي ــةاإلد واللجن ــة اري ــة املــستوى الرفيع  الرؤســاء جمللــس التابع
  .بالتنسيق املعين التنفيذيني
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 إجــراء يف الريــادي بالــدور تــضطلع الدائمــة فاللجنــة .املــسارات هــذه يف شــوط وقُطــع  - ٢٠
 إطـار  يف سـيما  ال اجلنـسيني،  واالعتـداء  االسـتغالل  مـن  احلماية ملدى تقييم أو شامل استعراض
 هـذا  مـن  والغـرض  .الـسالم  حفـظ  وعمليات التنمية إطاري يف ما حد وإىل اإلنسانية العمليات

 واألفرقـة  املنظمـات  وفـاء  مـدى  حتديـد  هـو  ،٢٠١٠ عام مطلع يف سيجري الذي االستعراض،
 سـياق  يف ستوضـع  كما .اجلنسيني واالعتداء االستغالل ملكافحة واجبات من عليها مبا القطرية
 مــن احلمايــة جلعــل املنظمــات بلغتــها الــيت لــةاملرح تعكــس مرجعيــة مؤشــرات االســتعراض هــذا

 ذاتيـا  تقييمـا  االسـتعراض  ويـشمل  .أنـشطتها  مـن  يتجزأ ال جزءا اجلنسيني واالعتداء االستغالل
 بزيـارات  والقيـام  هلـا؛  التابعـة  وغـري  املتحدة لألمم التابعة الكيانات من كيانا ١٤ املقر يف جيريه
   .خمتلفة بلدان من حاالت ودراسة ونيبال؛ الدميقراطية الكونغو مجهورية إىل ميدانية
ــسبة  - ٢١ ــسارين وبالن ــرين، للم ــم جمموعــة شــرعت اآلخ ــة املتحــدة األم  تنــسيق يف اإلمنائي

 االسـتغالل  مـن  احلمايـة  بـشأن  املواد وإعداد اإلعالمية اجللسات جلعل العمل فرقة مع جهودها
 املقـيمني  للمنـسقني  املخصـصة  والتوجيـه  التـدريب  بـرامج  مـن  دائمـا  جـزءا  اجلنـسيني  واالعتداء
   .اإلنسانية الشؤون ومنسقي

 تنفيــذ عــن دلــيال أيــضا ونــشرت العمــل فرقــة أعــدت ،٢٠٠٩ عــام أبريــل/نيــسان ويف  - ٢٢
 ،٦٢/٢١٤ قرارهـا  يف العامـة  اجلمعيـة  اعتمـدهتا  الـيت  الـضحايا،  إىل املـساعدة  تقدمي ةاستراتيجي
 األمـم  داخـل  مـن  املـصلحة  وأصحاب مالسال حفظ وبعثات اإلنسانية الشؤون ملنسقي خمصصا
 املتحـدة  األمـم  ةاسـتراتيجي ” املعنون العام األمني تقرير ُرفع يوليه،/متوز ويف .وخارجها املتحدة
 األمــم مــوظفي جانــب مــن اجلنــسيني واالنتــهاك االســتغالل ضــحايا ودعــم ملــساعدة الــشاملة
 تــشرين ١٦ يف ناقــشته الــيت لعامــةا اجلمعيــة إىل ،)A/64/176( “هبــا املــرتبطني واألفــراد املتحــدة
 اآلن حـىت  حمـدود  بـشكل  نفذت ةستراتيجياال هذه أن إىل التقرير وأشار .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين

ــى وشــدد ــشاء ضــرورة عل ــات إن ــبكات أو تنــسيق آلي ــشأن البلــدان داخــل ش ــة ب  مــن احلماي
 مـساعدة  ةتيجي اسـترا  تنفيـذ  عمليـة  تنـسيق  إطارهـا  يف يـتم  فيهـا،  اجلنسيني واالعتداء االستغالل
 يف وأعـضاء  القطـري  املتحـدة  األمـم  فريـق  يف أعضاء الشبكات هذه تضم أن وينبغي .الضحايا
ــسانية، بالــشؤون املعــين القطــري الفريــق ــرادا موجــودا، كــان إن اإلن  حفــظ عمليــات مــن وأف
ــسالم، ــت إن ال ــثلني موجــودة، كان ــة غــري املنظمــات عــن ومم ــيني وشــركاء احلكومي ــل حمل  مث
 للتقـدم  أو احلـاالت  هـذه  عـن  لإلبـالغ  آليـات  وجود وإن .ذلك أمكن حيث لية،احمل السلطات
  .الضحايا عن الكشف لتيسري منه بد ال أمرا أيضا يعترب بشأهنا بشكوى
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 وليربيـا  ديفـوار  وكوت وزمبابوي الليبية العربية اجلماهريية يف مرجعية جهات وُدربت  - ٢٣
 تدريبيـة  دورات أيـضا  وُنظمـت  .اجلنـسيني  عتـداء واال االستغالل من احلماية كيفية على ونيبال
   .ونيبال وليربيا ديفوار وكوت السودان وجنوب إندونيسيا يف املديرين لكبار أيضا
 اإللكتـروين  املوقـع  علـى  األخـرية  اللمـسات  ٢٠٠٩ عـام  هناية يف العمل فرقة ووضعت  - ٢٤
لتيـسري الوصـول إىل األدوات والتوجيهـات         )http://www.un.org/pseataskforce (شأتهأنـ  الذي

 .اجلنسيني واالعتداء االستغالل من باحلماية املتعلقة املعلومات وسائر واإلرشادات

 آليـات  باسـتحداث  املتعلقـة  التوجيهيـة  الوثائق إجناز مراحل من النهائية املرحلة وبدأت  - ٢٥
 مـن  للحمايـة  اخلاصـة  بالتدابري املتعلقة العام األمني وبنشرة احملليني كانالس من الشكاوى لتلقي

ــتغالل ــداء االســ ــسيني واالعتــ ــدها )ST/SGB/2003/13( اجلنــ ــة لتعتمــ ــل فرقــ ــع يف العمــ  مطلــ
   .٢٠١٠ عام
 التمويـل،  مـسألة  بـشأن  مقترحا ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين يف العمل فرقة وأصدرت  - ٢٦
 يف مبــا اجلنــسيني، واالعتــداء االســتغالل مكافحــة جمــال يف التقــدم خطــى تــسريع يف منــها رغبــة
 يف ورد مـا  وضـع  بتيـسري  تعىن البلدان داخل شبكات إلنشاء الدعم وزيادة املساءلة تعزيز ذلك
  .القطري الصعيد على التطبيق موضع الضحايا مساعدة ةاستراتيجيو العام األمني نشرة

  
  امليداين الدعم إلدارة ابعةالت واالنضباط السلوك وأفرقة وحدة    

 عمليـات  إىل واالنـضباط  بالـسلوك  معنيـة  أفرقـة  أوفـدت  بالتقرير، املشمولة الفترة أثناء  - ٢٧
ــسالم حفــظ ــات ال ــسياسية والبعث ــة اخلاصــة ال ــة :التالي  إىل املــساعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعث

 مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم ومكتب ،)٣(أفغانستان
 املتحـدة  األمـم  منظمـة  وبعثـة  ديفـوار،  كوت يف املتحدة األمم عمليةو وتشاد، الوسطى أفريقيا

 األمـم  مـراقيب  وبعثـة  وإريتريـا،  إثيوبيـا  يف املتحدة األمم وبعثة الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف
 يف املؤقتـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمـم  عثـة وب ليربيـا،  يف املتحـدة  األمم وبعثة ،)٤(جورجيا يف املتحدة

ــة كوســوفو، ــق املتحــدة األمــم وبعث ــة هــاييت، يف االســتقرار لتحقي  لتقــدمي املتحــدة األمــم وبعث
 الـسودان،  يف املتحـدة  األمـم  وبعثة ،)٥(لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم وقوة العراق، إىل املساعدة

__________ 
  .وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق أيضا تشمل  )٣(  
  .٢٠٠٩يونيه /أُغلقت البعثة يف حزيران  )٤(  
 هيئـة و ،قـربص  يف الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  قـوة و ،االشـتباك  فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمم قوة أيضا تشمل  )٥(  

 وقاعـدة  ،وسـط  لعمليـة الـسالم يف الـشرق األ     اخلـاص  املتحـدة  األمم منسق مكتب/اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم
  .برينديزي يف للوجستيات املتحدة األمم

http://www.un.org/pseataskforce
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 يف املتحـــدة األمــم  وبعثــة  دارفــور،  يف تحــدة امل واألمــم  األفريقــي  لالحتــاد  املختلطــة  والعمليــة 
 املـشمولة  الفتـرة  وأثنـاء  .الغربيـة  الـصحراء  يف لالسـتفتاء  املتحـدة  األمـم  وبعثـة  ليـشيت،  - تيمور

 املتحــدة األمــم ومكتــب نيبــال يف املتحــدة األمــم بعثــة يف املــسألة هــذه تغطيــة تولــت بــالتقرير،
  .واالنضباط بالسلوك معنية مرجعية جهة سرياليون يف السالم لبناء املتكامل

  
 اجلنسيني واالعتداء االستغالل نعمل نفذت اليت والسياسات األنشطة    

 ةســتراتيجياال مــع ينــسجم مبــا بأنــشطتها تــضطلع واالنــضباط الــسلوك أفرقــة تــزال ال  - ٢٨
 زأبـر  يلـي  مـا  ويف .نياجلنـسي  واالعتـداء  السـتغالل ا مكافحـة  إىل الراميـة  احملـاور  الثالثية الشاملة

  :٢٠٠٩ عام خالل نتائج من وحققته جديدة أنشطة من به اضطلعت ما
 بــشأن األساســية التــدريب مــواد حتــديث واالنــضباط الــسلوك وحــدة تولــت  )أ(  
 االسـتغالل  دون احليلولـة  كيفيـة  تـشمل  الـيت  األفـراد،  نـشر  قبـل  مـا  ملرحلـة  واالنضباط السلوك

 عـام  يف وغانـا  غواتيماال يف إقليمية تدريب مراكز يف جتريبها إىل وعمدت اجلنسيني، واالعتداء
ــدريب خمصــصا جــزءا وضــمنتها ،٢٠٠٩ ــدربني لت ــاملني امل ــذه يف الع  واضــطلعت .املراكــز ه
 وحــدة أعــدت كمــا .أخــرى إقليميــة مراكــز يف نفــسها بالعمليــة املتكامــل التــدريب وحــدات
 نظمتـها  املـدربني  لتدريب حلقة يف واختربهتا أساسية توجيهية تدريب مواد واالنضباط السلوك

 مـدربون  هـذه  التـدريب  حلقـة  وحـضر  .إيطاليـا  برينـديزي،  يف ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين يف
 امليدانية؛ للبعثات التابعة املتكامل التدريب وخاليا واالنضباط السلوك وحدات من

 إلكترونيــا موقعــا واالنــضباط الــسلوك وحــدة أطلقــت التوعيــة، مــستوى علــى  )ب(  
 املتحـدة  األمـم  تعتمـدها  الـيت  اتسـتراتيجي واال الـسياسات  بـشأن  املعلومات رآخ لتقدمي جديدا
 إحـصائية  وبيانـات  الـسلوك،  سـوء  أشـكال  وسـائر  اجلنـسيني  واالعتداء االستغالل على للقضاء

). http://cdu.unlb.org( هذا اجملال املوجهة ضد أفراد عمليات حفظ الـسالم           يف االدعاءات عن
 الـدعم  إلدارة التابعـة  واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  شعبة مع بالتعاون املوقع هذا وأُنشئ
 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  تتخذها اليت اإلجراءات بشأن وقائع صحيفة الوحدة وأعدت .امليداين
ــسلوك، ســوء ــى وُوزعــت ال ــوافرة وهــي اإلعــالم وســائط مــن كــبري عــدد عل ــى مت ــع عل  املوق

  اإللكتروين؛
 ملكافحـة  واحـدا  عامـا  اسـتمرت  إعالمية محلة ٢٠٠٩ أبريل/نيسان يف أُجنزت  )ج(  
 البعثـات  صـفوف  يف أخـرى  وخـدمات  مالية مبالغ توفري لقاء اجلنسية والعالقات البغاء ظاهريت
 األمـم  بعثـة  مشلـت  البعثـات  مـن  كـل  الحتياجـات  وفقـا  تكييفهـا  مت الـيت  احلملـة  وهذه .امليدانية
 بعثـة و هـاييت  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  بعثـة و ليـشيت  - تيمـور  يف املتكاملـة  دةاملتح

 عمليـة و ليربيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة و الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحدة األمم منظمة

http://cdu.unlb.org/
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 األمــم بعثــات واضـطلعت  ؛الــسودان يف املتحــدة األمـم  بعثــةو ديفــوار كـوت  يف املتحــدة األمـم 
 أفـراد  تقيـد  إىل ترمـي  بأنـشطة  هلـا،  التابعة واالنضباط السلوك أفرقة عرب السالم، حلفظ ةاملتحد
 مكافحـة  وإىل والـسلوك  الرتاهـة  حيـث  مـن  املتحـدة  األمـم  حـددهتا  الـيت  باملعـايري  الـسالم  حفظ

 الـسكان  مـع  األفرقـة  هـذه  تواصـلت  العامـة،  التوعيـة  وألغراض .اجلنسيني واالعتداء االستغالل
 املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  احملليـون،  احلكوميـون  املـسؤولون  فيهم مبن مناطقهم، يف لتعم الذين
 حفـظ  بعثـات  مسؤولو أدىل الربامج، هذه إطار ويف .احلكومية وغري الدولية واملنظمات املعنية،
 وُنظمـت  اجلنـسيني،  واالعتـداء  االسـتغالل  مـسألة  عـن  ببيانـات  حكوميـون  ومـسؤولون  السالم
ــا ُوزعــت محــالت ــصقات فيه ــة املل ــصان اجلداري ــة، والقم ــة رســائل وأُصــدرت القطني  إخباري

ــات، ــالم، وُعرضــت وكتيب ــة عــرب ومت أف ــابالت إجــراء اإلذاع ــرامج وبــث مق ــن .ب ــة وم  األمثل
 منتـديات  عقـد  مشلـت  توعيـة  لربامج السودان يف املتحدة األمم بعثة تنظيم ذلك، على امللموسة
ــا جامعــة بينــها مــن الــسودان، جامعــات يف اجلنــسيني واالعتــداء االســتغالل بــشأن عامــة  جوب

  ودامازين؛ مالكال يف احلكوميتان واجلامعتان درمان، أم يف للبنات األحفاد وجامعة
 بـني  املربمـة  املنقحـة  النموذجيـة  التفـاهم  مـذكرة  بنـود  مجيـع  تنفيـذ  حاليا جيري  )د(  
 ٦١/٢٦٧ قرارهـا  يف العامـة  ةاجلمعي أقرته ما حنو على بقوات، املسامهة والبلدان املتحدة األمم
 املتحــدة األمــم عنــها تبلَّــغ الــيت الــسلوك بــسوء االدعــاءات مجيــع عــن البلــدان هــذه وتبلَّــغ بــاء،

   فيها؛ للنظر وطين حمقق تعيني منها وُيطلب كافية، أدلة بشأهنا وتتوافر
 األمــم ةاســتراتيجي” املعنــون تقريــره ٢٠٠٩ يوليــه/متــوز يف العــام األمــني قــدم  )هـ(  

 مــوظفي جانــب مــن اجلنــسيني واالنتــهاك االســتغالل ضــحايا ودعــم ملــساعدة الــشاملة ملتحــدةا
 تــشرين يف العامــة اجلمعيــة ناقــشته الــذي ،)A/64/176( “هبــا املــرتبطني واألفــراد املتحــدة األمــم
  ؛)أعاله “رابعا” اجلزء انظر( نوفمرب/الثاين

ــسلوك وحــدة مــع بالتعــاون  )و(   ــضباط، ال ــدأت واالن  التابعــة لتحقيقــاتا شــعبة ب
 يف األوليـة  التحقيقـات  إجـراء  كيفيـة  علـى  تدريبيـة  حلقة تنظم الداخلية الرقابة خدمات ملكتب
 األمـم  ملنظومـة  التابعة التحقيق هيئات ملختلف خمصصة ،اجلنسيني واالنتهاك االستغالل حاالت
ــة احللقــة هــذه وتغطــي .املتحــدة  مــن عــدد يف املعتمــدة املمارســات وأفــضل الوســائل التدريبي
  .امليدانية بالتحقيقات منها يتعلق ما ذلك يف مبا احلاالت، هذه يف التحقيق جوانب

  
  االستنتاجات  - خامسا 

ــاء املنظمــة، مــضت  - ٢٩ ــرة أثن ــالتقرير، املــشمولة الفت  مــع التعــاون ويف مــساعيها بــذل يف ب
 .هبـا  وللتوعيـة  ةاخلطـور  الـشديدة  املـسألة  هلذه حد لوضع احلكوميني وغري احلكوميني الشركاء
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 خطـوة  اجلنـسيني  واالعتـداء  االسـتغالل  مـن  باحلمايـة  املتعلـق  اإللكتـروين  املوقـع  إنـشاء  ويشكل
 املتحـــدة األمـــم ومـــوظفي احمللـــيني الـــسكان وتوعيـــة مكافحتـــهما إىل الـــدعوة درب يف هامـــة

 األساسـية  اتاملعلومـ  وسـائر  التدريبيـة  املـواد  بتـوفريه  املوقـع،  هـذا  وإن .هبـا  املرتبطني واملوظفني
  .الظاهرة هذه من للحماية ومتسق شامل هنج العتماد وسيلة أيضا يشكل واسع، نطاق على
ـــ الكيانــات مجيــع مــن ردود وردت ،٢٠٠٩ عــام ويف  - ٣٠  تقــدمي منــها طُلــب الــيت ٤٣ ال

ــداء اســتغالل حبــصول االدعــاءات عــن معلومــات ــسيني واعت ــا .جن ــشاركة هــذه وم ــة امل  التام
 .اجلنـسيني  واالعتـداء  االسـتغالل  علـى  بالقضاء الشديد املتحدة األمم أسرة امالتز على دليل إال
 واالسـتغالل  جهـة  مـن  اجلنـسي  التحـرش  بـني  اللـبس  بعـض  يوجـد  أنـه  قليلـة  حاالت يف بدا إمنا

ــداء ــرامج تكثيــف ضــرورة علــى مؤشــر وهــذا أخــرى، جهــة مــن اجلنــسيني واالعت  التثقيــف ب
   .للقلق يناملثري اجملالني هذين بشأن والتوعية

 االدعــاءات بــشأن وردت الــيت التقــارير عــدد يف ملحوظــة زيــادة ٢٠٠٩ عــام وشــهد  - ٣١
 حفـظ  عمليـات  إدارة يف فقـط  ولـيس ، الكيانـات  مجيـع  يف جنـسيني  واعتـداء  اسـتغالل  حبـصول 
 اإلبـــالغ آليـــات حتـــسني إىل جزئيـــا ذلـــك مـــرد يكـــون وقـــد .امليـــداين الـــدعم وإدارة الـــسالم

  .احملليني السكان توعية برامج وتكثيف االدعاءات يف التحقيق وإجراءات
 وإجـراءات  احلـاالت  هذه عن اإلبالغ آليات تطرحها اليت للتحديات مدركة واملنظمة  - ٣٢

 العـام  األمـني  بـرح  ومـا  .والتدريب التوعية وأنشطة السكان مع مباشرة العمل وبرامج التحقيق
 سياسـة  اعتمـاد  عـن  يتوقف ولن .ودؤوبة استباقية بطريقة مواجهتها على تاما تصميما مصمما
 جهــوده بــذل وعــن اجلنــسيني واالعتــداء االســتغالل ظــاهرة مــع اإلطــالق علــى التــسامح عــدم

 باعتمــاد العــام األمــني ورحــب .املتحــدة بــاألمم املــرتبطني األفــراد صــفوف يف عليهــا للقــضاء
ــة املــساءلةب املتعلــق ٦٤/١١٠ القــرار العامــة اجلمعيــة  وخربائهــا املتحــدة ألمــما ملــوظفي اجلنائي
 املتحـدة  األمـم  مـوظفي  قيـام  دون للحيلولـة  وفاعلة إضافية وسيلة اعتربه إذ بعثات، يف املوفدين

   .اجلنسيني واالعتداء االستغاللب
  



A/64/669
 

16 10-24458 
 

  
  األول املرفق

 دعـاءات الا عـن  معلومـات  تقـدمي  إليهـا  طُلـب  اليت املتحدة األمم كيانات    
 نيجنسي واعتداء استغالل حبصول

    
  واملؤمترات العامة اجلمعية شؤون إدارة
  واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة
  اإلدارية الشؤون إدارة
  السالم حفظ عمليات إدارة
  السياسية الشؤون إدارة
  اإلعالم شؤون إدارة
  واألمن السالمة شؤون إدارة
  اهلادئ واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة
  آسيا لغريب االجتماعيةو االقتصادية اللجنة
  ألفريقيا االقتصادية اللجنة
  ألوروبا االقتصادية اللجنة
 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة

  لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  )العاملية التجارية منظمة/والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر( الدولية التجارة مركز
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية ةاحملكم
  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم برنامج
  السالح نزع شؤون إدارة
  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
  الداخلية الرقابة خدمات مكتب
  القانونية الشؤون مكتب
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   الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميةمكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري
 العام األمني مكتب

  أفريقيا لشؤون اخلاص املستشار مكتب
  املسلح والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل مكتب
  اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية
  الالجئني لشؤون املتحدة األمم يةمفوض
  السالم بناء دعم مكتب
  للطفولة املتحدة مماأل منظمة
  والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر

  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق
   اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

  املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشترك الصندوق
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب
  ) أ(نريويب يف املتحدة األمم مكتب
  ) ب(فيينا يف ةاملتحد األمم مكتب
  املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب
  للسكان املتحدة األمم صندوق
  األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة
  املتحدة األمم جامعة
  املتحدة األمم يمتطوع برنامج
  العاملي األغذية برنامج

__________ 
  .)املوئل( البشرية للمستوطنات املتحدة األمم وبرنامج للبيئة املتحدة األمم برنامج يشمل  ) أ(  

  .ملكتب املعين باملخدرات واجلرميةا يشمل  ) ب(  
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  الثاين املرفق
 عمليــات إدارة باســتثناء املتحــدة األمــم كيانــات حــسب ةموزعــ االدعــاءات، طبيعــة    

 امليداين الدعم وإدارة السالم حفظ
  

 )أ(طبيعة االدعاء

منظمة األمم   
ــدة  املتحــــــــــ

 للطفولة

برنامج األمم  
ــدة  املتحــــــــــ

 اإلمنائي

مفوضــــــــــية 
األمــــــــــــــــم 
ــدة  املتحــــــــــ
لــــــــــــشؤون 

 الالجئني

متطوعـــــو 
األمـــــــــــم 

 املتحدة 

وكالة األمـم املتحـدة     
إلغاثـــــــة وتـــــــشغيل 
ني الالجـــــــــــــــــــــــــئ

الفلـــــــــــــسطينيني يف 
 الشرق األدىن 

احملكمــــــــــــة 
ــة  الدوليــــــــــ
ــسالفيا  ليوغــ

  السابقة

ــامج  برنـــــــ
ــة  األغذيــــــ

  اجملموع العاملي

  اغتصاب
٢---١١-- ١٨ ضحايا دون سن الـ  
٢٢  ١٨ ضحايا فوق سن الـ  

١١١٣ رممارسة اجلنس مع قّص
  اعتداء جنسي

٤٤ ١٨ ضحايا دون سن الـ  
٣١١٥  ١٨ ضحايا فوق سن الـ  

ــشر  ــار بالبـــــ ــراض االجتـــــ  ألغـــــ
٢٢ االستغالل اجلنسي

عمـل  فـرص  أو  مبالغ ماليـة    توفري
ــلع أو خـــــدمات مقابـــــل   أو ســـ

١٣٣٧ اجلنسممارسة
٤١٥ البغايا طلب ممارسة اجلنس مع 

٢١١٤ مشاهدة مواد إباحية

ــأشــكال أخــرى ــتغالل ن ام الس
٨ ١٣٢٢ نياجلنسيواالعتداء

ــرى   ــهاكات أخــــ ــشرة انتــــ للنــــ
ST/SGB/2003/13)  اإلبـــــــــــالغ

ــتغالل   الكـــاذب عـــن وقـــوع اسـ
، علـــى ســـبيل واعتــداء جنـــسيني

 )املثال
٥١٢٥٨٨٢٢٤٢ اجملموع  

  
  .مل تدرج الكيانات اليت مل تبلغ عن أي ادعاءات  :ملحوظة 

 عبــارة تعــين ،اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي االســتغالل مــن للحمايــة اخلاصــة بالتــدابري املتعلقــة ST/SGB/2003/13 العــام األمــني لنــشرة وفقــاً  )أ(  
 يف تفـاوت  أو ضـعف  حلالـة  اسـتغالل  سـوء  حماولـة  أو فعلـي  اسـتغالل  سـوء  أي تعـين  النـشرة،  يف تعريفهـا  حـسب  ،“اجلنـسي  االستغالل”

 مكاسـب  حتقيـق  احلـصر،  ال الـذكر  سـبيل  على ذلك، ويشمل جنسية، ألغراض بذلك القيام حماولة وأ الثقة، من لشعور أو القوى موازين
 بــالقوة سـواء  جنــسي، فعلـي  بــدين تعـدٍ  أي تعـين  “اجلنــسي االعتـداء ” وعبــارة .جنـسيا  الغـري  اســتغالل مـن  سياســية أو اجتماعيـة  أو ماليـة 
  .القبيل هذا من اعتداء أيضا يعترب به قيامبال والتهديد العالقة، تكافؤ عدم باستغالل أو باإلكراه أو
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 الثالث املرفق
 مـوظفني  تـشمل  )أ(٢٠٠٩ عـام  عنـها  أبلـغ  ادعاءات يف التحقيقات حالة    

 الـسالم  حفـظ  عمليـات  إدارة باسـتثناء  ،املتحدة ألمما يف كياناتل تابعني
 امليداين الدعم وإدارة

  
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حالة التحقيقات يف   

  كيانال
عـــدد االدعـــاءات 

 الواردة
 تثبتادعاءات مل   
 أو أغلق ملفها

ــاءات  ادعــــــــــ
 مثبتة

ــات  حتقيقـــــــــ
 جارية

 ٥٢٣ منظمة األمم املتحدة للطفولة

٤ ١٢٥٣  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
٣ ٥٢٠ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

١ ٨٢٥ )ب(متطوعو األمم املتحدة
غاثــة وتــشغيل  مــم املتحــدة إل وكالــة األ

١ ٨٢٥ الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
 ٢١١  احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

١ ٢١  برنامج األغذية العاملي
١٠ ٤٢١٥١٧  اجملموع  

    
  .٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ - يناير/الثاين كانون ١  )أ(  

 اخلاصة تلك يتضمن قد السالم حفظ عمليات بإدارة اخلاصة االدعاءات عدد أن إىل اإلشارة جتدر   )ب(  
 بــاألمم املــرتبطني املــوظفني فئــة ضــمن يقعــون فيــه العــاملني ألن املتحــدة، األمــم متطــوعي بربنــامج
   .األعداد تلك بني تداخل حبدوث احتمال مثة وبالتايل، .املتحدة
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  الرابع املرفق
 ٢٠٠٩ عــام يف الداخليــة الرقابــة خــدمات مكتــب اعنــه أُبلــغ يتالــ االدعــاءات عــدد    

 حبسب امليداين، الدعم وإدارة السالم حفظ عمليات إدارة يف عاملني بأفراد واملتعلقة
  السالم حفظ بعثات من كل

  

 البعثة

كـــــانون 
 /الثــــــاين
 يناير

ــباط  /شــ
 فرباير

 /آذار
 مارس

ــسان  /نيـ
 أبريل

 /أيــــــــار
 مايو

حزيـــران
 يونيه/

ــوز  /متــــ
 يوليه

 /آب
 أغسطس

 /يلـــــولأ
 مربسبت

تـــــشرين 
 /األول
 أكتوبر

تـــــشرين 
 /الثــــــاين
 نوفمرب

كـــــانون 
 /األول
  اجملموع ديسمرب

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل   
 ٢ -- --١--١---- يف بوروندي 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق  
 ٩ ٣١ --١٢----٢- االستقرار يف هاييت 

 يف مجهوريــة بعثــة األمــم املتحــدة
 ٢ -- -------٢--  أفريقيا الوسطى وتشاد

بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف        
 - -- ---------- الصحراء الغربية

بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف  
 ٥٩ ٢١٣ ٧٣٧٥٦١٣٧٣٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية

بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لتقـــــدمي 
 - -- ---------- ىل أفغانستان املساعدة إ

بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لتقـــــدمي 
 - -- ---------- املساعدة إىل العراق 

العمليـــــــة املختلطـــــــة لالحتـــــــاد 
ــم املتحــــدة يف    ــي واألمــ األفريقــ

 ٣ ١- -------١١- دارفور 

قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم       
 - -- ---------- يف قربص 

ــا   ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
 ١ -- --------١- وإريتريا

بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة     
 ١ -- ---------١ يف كوسوفو

ــة يف     ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ــوة األمـ قـ
 - -- ---------- لبنان

 ١٨ -٤ ٩١١١---١١- بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

 - -- ---------- بعثة األمم املتحدة يف نيبال

 ٧ -١ --٤-١--١-- بعثة األمم املتحدة يف السودان 

ــة األمــم املتحــدة يف كــوت    عملي
 ٩ ٢- ١-١٢-١١١-- ديفوار 
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 البعثة

كـــــانون 
 /الثــــــاين
 يناير

ــباط  /شــ
 فرباير

 /آذار
 مارس

ــسان  /نيـ
 أبريل

 /أيــــــــار
 مايو

حزيـــران
 يونيه/

ــوز  /متــــ
 يوليه

 /آب
 أغسطس

 /يلـــــولأ
 مربسبت

تـــــشرين 
 /األول
 أكتوبر

تـــــشرين 
 /الثــــــاين
 نوفمرب

كـــــانون 
 /األول
  اجملموع ديسمرب

ــدة يف   ــراقيب األمـــم املتحـ ــة مـ بعثـ
 - -- ----------  جورجيا

ــدة ــدة  قاعـــــــ ــم املتحـــــــ  األمـــــــ
 - -- ---------- للوجستيات

ــدة    ــم املتحــ ــراقيب األمــ ــق مــ فريــ
 - -- ---------- العسكريني يف اهلند وباكستان

 - -- ---------- هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة

ــة فــض    قــوة األمــم املتحــدة ملراقب
 - -- ---------- االشتباك

بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف  
 ١ -- -----١----  ليشيت-تيمور 

 ١١٢ ١٠١٧ ٨٨١٣٦٩٢١٤١٧٤٤  اجملموع  
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  اخلامس املرفق
 األفــراد فئــة حبــسب بــشأهنا، التحقيقــات انتــهت الــيت االدعــاءات طبيعــة    

  )أ(ينامليدا الدعم وإدارة السالم حفظ عمليات إدارة يف العاملني
  
  األفراد النظاميون   املوظفون املدنيون  

املوظفون   
أفـــــــــــــراد 
 )أ(آخرون

شرطة األمم املتحـدة    
ــصون يف  واملختـــــــــــ

 اإلصالحيات شؤون
األفـــــــــــــراد 
 العسكريون

اجملمـــوع 
  الفرعي

 ١٨ ضــحايا دون ســن الـــ(اغتــصاب 
٣٣--- ))قّصر(

ـــ  (اغتــصاب   ١٨ ضــحايا مــن ســن ال
١١  )فوق وما
غالل جنسي ألغراض إنتاج مـواد      است

  إباحية
   عالقــــــات جنــــــسية لقــــــاء مقابــــــل

٣٦٥٦٢٠ ) ال سيما الطعام والعمل واملال(
٢٣١٦ عالقات استغاللية
ــسي   ــداء جنــ ــسدية  (اعتــ ــة جــ عالقــ

ــرف    أو ــة الطـ ــدون موافقـ ــة بـ عاطفيـ
 ١٨ ضـــحايا دون ســـن الــــ) (اآلخـــر

٥١٦ ))قّصر(
ــسي   ــداء جنــ ــة جــــ (اعتــ سدية عالقــ

ــرف    أو ــة الطـ ــدون موافقـ ــة بـ عاطفيـ
ـــ ) (اآلخـــر  ١٨ ضـــحايا مـــن ســـن الـ
١١٢  )فوق وما

١١  ادعاءات أخرى
٧٦١٣١٣٣٩  اجملموع  

  
  .يشري عدد التحقيقات إىل عدد األفراد الذين انتهت التحقيقات بشأهنم  :ملحوظة 

درج أيضا ضمن العدد الوارد يف إطار       إحدى هذه احلاالت املتعلقة بأحد متطوعي األمم املتحدة ست          )أ(  
  .الكيانات األخرى، باستثناء إدارة عمليات حفظ السالم
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  السادس املرفق
ــة     ــراد ضــد املوجهــة االدعــاءات يف )أ(التحقيقــات حال ــات أف  حفــظ عملي

  متابعتها عن ومعلومات ٢٠٠٩ عام يف عنها واملبلغ السالم
  
  اليت حققت فيها األمم املتحدةعدد األفراد الذين تبني أن االدعاءات     

  فئة املوظفني

عــــــــــــــــــــــــدد 
التحقيقات الـيت   
ــم   ــا األمــ أجرهتــ

  املتحدة
ــا مـــن ال أســـاس هلـ

  الصحة

ــة وأحيلــــت إىل  مثبتــ
مكتــب إدارة املــوارد 
ــشرية أو رب  البــــــــــ

  )ب(العمل املعين

مثبتــة وأحيلــت إىل 
ــضو   ــة العــــ الدولــــ
ــاذ   ــة الختـــــ املعنيـــــ
  اإلجراءات الالزمة

٧٥٢  )ج(حدةموظفو األمم املت
ــاألمم    ــون ب ــون املرتبط املوظف

٦٦  )د(املتحدة
ــدة    ــم املتحــــ ــرطة األمــــ شــــ
واملختـــــــصون يف شــــــــؤون  

١٣٨٥  اإلصالحيات
١٣٥٨  )هـ(األفراد العسكريون

٣٩١٨٨١٣  اجملموع  
  

  .يشري عدد التحقيقات إىل عدد األفراد الذين انتهت التحقيقات بشأهنم  )أ(  
 العمــل املؤســسات، مــن بينــها الــشركات اخلاصــة، الــيت يعمــل فيهــا األفــراد مبوجــب ُيقــصد بأربــاب  )ب(  

  .عقود
  .يشملون مجيع املوظفني املعينني دوليا وحمليا بعقود مبوجب النظام اإلداري للموظفني  )ج(  
وعي يشملون املتدربني، واملستشارين الدوليني واحملليني، واألفراد، والشركات املتعاقَـد معهـا، ومتطـ              )د(  

  .األمم املتحدة
  .يشملون الوحدات العسكرية وضباط األركان واملراقبني العسكريني  )هـ(  

  
  


