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  التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني: هنج جديد    
    

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
ملنظمة يعرض هذا التقرير استراتيجية األمني العام الرامية إىل حتسني النهج الذي تتبعه ا  

على نطـاق املنظومـة ككـل إزاء منـع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني والتصـدي هلمـا. وتركـز           
االستراتيجية على أربعة جماالت عمل رئيسية هي: مراعاة الضـحايا أوال؛ وإهنـاء اإلفـالت مـن     
العقـاب؛ وإشـراك اجملتمـع املـدين والشــركاء اخلـارجيني؛ وحتسـني االتصـاالت االســتراتيجية يف        

و  ٥٧/٣٠٦ايل التثقيف والشفافية. ويقدم هذا التقرير أيضا، عمال بقـراري اجلمعيـة العامـة    جم
، بيانات عن ادعاءات حاالت االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني املرتكبـة علـى نطـاق      ٧٠/٢٨٦

املتحـدة املـأذون هلـا     لقـوات الدوليـة غـري التابعـة لألمـم     منظومة األمم املتحدة ككل وعلى يـد ا 
كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١ية مسندة من جملس األمن. وتشمل البيانـات الفتـرة مـن    مبوجب وال

   .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١
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  مقدمة  -  أوال  
من املهنيني العسكريني  ١٠٠ ٠٠٠من املدنيني و  ٩٥ ٠٠٠يد عن يوجد حاليا ما يز  - ١

وأفــراد الشــرطة النظــاميني يف خدمــة األمــم املتحــدة يف شــىت أحنــاء العــامل. وســواء كــان هــؤالء  
ــة        ــوق اإلنســان أو الشــؤون اإلنســانية، يف جمــال التنمي ــون يف جمــال حق الرجــال والنســاء يعمل

ئ ومفعمــة بالتصــميم علــى حتقيــق األهــداف، وإن  حفــظ الســالم، فأيــامهم حافلــة بــالطوار  أو
  كانت تتخللها أيضا حلظات من الشك والتفكري.

واألفــراد الــذين يعملــون حتــت رايــة األمــم املتحــدة هلــم اقتنــاع عميــق بقــدرهتم علــى       - ٢
إحداث التغيري من أجل املساعدة على التخفيف من املشاق، أو استعادة القدرات االقتصـادية،  

ت، أو تعزيــز الســالم اهلــش. فكــل واحــد منــا يــأيت إىل األمــم املتحــدة حــامال    أو ســد الفجــوا
شـغف  توقعات شخصية ومهنية نأمل أن حنققها فيها. إننا نـأيت حبثـا عـن مـوطن ملـا حنملـه مـن        

أفكار وقيم ومبادئ. ونأيت وكلنا أمل يف إطالق العنان ملا لنـا مـن خـربات وطاقـات ملواجهـة      و
املعاناة ببذل اجلهود احلثيثة وبنفس مرضـية. ونـأيت آملـني يف أن    أقسى الظروف وأسوأ أشكال 

نضيف أصواتنا وأفعالنا إىل أفعال وأصوات الزمالء وغريهم ممن يأيت، ككـل واحـد منـا، علـى     
  أهبة االستعداد للخدمة وليس جمرد العمل.

عم واألمم املتحدة، لكي تتكلل جهودها بالنجـاح، تعتمـد علـى دول العـامل قاطبـة لـد        - ٣
ــاجني. وعلــى مــدى العقــود، قــدمت       ــة املستضــعفني ومســاعدة احملت أنشــطتها وعملياهتــا ومحاي
حكومــات ودول بعيــدة كــل البعــد عــن واقــع الرتاعــات والكــوارث واحلرمــان الشــديد املــوارد 
البشرية واملالية بسخاء. وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم متثل وحدها أكرب وجـود متقـدم   

 اليوم، ولكن عملها تترتب عليه تكاليف أقل بكثري مما كانت سـتتحمله معظـم   منتشر يف العامل
  البلدان لو قامت بنشر عمليات وحدها.

والرجال والنساء الذين خيدمون قضايا األمم املتحـدة يـؤدون مهـامهم بنكـران للـذات        - ٤
اكن نائيـة  وباعتزاز يف ظل ظروف تطبعها التحديات، وتكتنفها الصعوبات على الدوام ويف أمـ 

وعـرة أحيانــا وخطـرة يف أحيــان كــثرية أخـرى. وحنــن نقطـع مجيعــا وعــدا علـى أنفســنا حبمايــة      
الضعفاء ومساعدة احملتاجني وإعالء كرامة كل إنسـان وخدمـة قضـية السـالم. وإذ نأخـذ هـذا       
الوعــد علــى حممــل اجلــد لســنا ممــن يــركن أبــدا إىل التــهاون. ولــن نســمح بســلوك أي شــخص  

ني ويــدمر احليــاة أن يســيئ إىل مسعتنــا أو أن ينــتقص مــن إســهاماتنا أو يــزرع يســتغل املستضــعف
  الشكوك يف صدر مناصرينا أو يقوض قيمنا.
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وحنن مدينون للمجتمعات اليت خنـدمها باختـاذ كـل مـا ميكـن مـن االحتياطـات لتقليـل           - ٥
حساسـية  خطر االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وجيب أن نتخذ موقفا يتمثل يف إبـداء حـرص و  

بشكل خاص إزاء احتياجات الضحايا، ومعظمهم من النساء والفتيات ممـن يعـول علـى األمـم     
  املتحدة يف توفري احلماية هلن.

وجيب علينا نبذ األعذار وإهناء اإلفالت مـن العقـاب. ومـن خـالل هـذا التقريـر، أعـرب          - ٦
م املتحـدة كلـها،   عن تصميمي شخصيا على قيادة اجلهـد اجلمـاعي، علـى نطـاق منظومـة األمـ      

. وبفضل قوة وطاقة كـل دولـة   )١(للوقوف ضد االستغالل واالنتهاك اجلنسيني جبميع أشكاهلما
عضو، والتزام أكثر قواهتا العسكرية والشرطية املهنية حنكة، ومبشاركة بناءة من اجملتمع املـدين  

انني يف العمــل، واخلــرباء اخلــارجيني، وبفضــل مهنيــة واعتــزاز رجــال ونســاء هــذه املنظمــة املتفــ 
  ميكننا، معا، أن نستأصل شأفة هذه اآلفة.

    
  تقييم الوضع  -ألف   

صارعت األمم املتحدة لسنوات عديدة مسألة االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني. وحنـن       - ٧
نعلم جيدا أن هذه املشكلة ليست مقصـورة علـى القـوات العسـكرية، بـل ميكـن أن حتـدث يف        

ولقد أدت اجلهود اليت بـذهلا أسـاليف علـى صـعيد األمـم املتحـدة       أي جزء من أجزاء منظومتنا. 
ككل إىل إذكاء الوعي وحتسـني التـدريب واإلبـالغ يف هـذا اجملـال والتعجيـل بتقـدمي املسـاعدة         

ــع        )٢(للضــحايا ــد أفضــل املمارســات يف من ــد بشــكل متزاي ــدول األعضــاء تعتم . وأصــبحت ال
وعرضت العديد من املبـادرات الشـاملة لكامـل    االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما. 

نطــاق إجــراءات املنــع واإلنفــاذ واإلجــراءات التصــحيحية يف التقــارير الســابقة املتعلقــة بالتــدابري 
اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وترد معلومات مسـتكملة عـن حالـة وأثـر     

  .)٣(قريرعدد من هذه املبادرات يف املرفق الثالث هلذا الت
(انظر املرفق الرابع) إىل أنـه   ٢٠١٦وتشري البيانات اجملمعة على نطاق املنظومة يف عام   - ٨

حالة من ادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني منسوبة إىل مدنيني، بينما  ٦٥مت اإلبالغ عن 

__________ 
  يرد موجز للتوصيات يف املرفق األول هلذا التقرير.  )١(  
االسـتغالل واالنتـهاك   يرد مصنف ألفضل املمارسات املتبعة مؤخرا من جانب الدول األعضـاء يف جمـال منـع      )٢(  

  اجلنسيني والتصدي هلما يف املرفق الثاين.
  .A/70/729و  A/69/779 انظر أيضا  )٣(  
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مرتبطة مبا  )٤(ادعاء ١٤٥ادعاء ضد األفراد النظاميني. وهذه االدعاءات البالغ عددها  ٨٠قدم 
)، ٣٠٩مـن الضـحايا املعـروفني، وغالبيتـهم العظمـى مـن النسـاء والفتيـات (         ٣١١ال يقل عن 

، ٢٠١٥ عـام . وقد زاد عدد االدعاءات عن )٥(علما أن عددهم ميكن أن يكون أكرب من ذلك
 يشكل تطورا يفسر جزئيا مبواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع الضحايا والشهود علـى  مما

اإلبالغ. وبلغ عدد االدعاءات املنسوبة لقوات دولية غـري تابعـة لألمـم املتحـدة تعمـل يف إطـار       
. وتوضـح البيانـات أيضـا أن    )٦(ادعـاء خيـص عشـرين ضـحية إضـافية      ٢٠واليات جملس األمـن  

األفراد يف بعض أجزاء منظومة األمم املتحدة ويف وحـدات خاصـة منشـورة، ينسـب هلـم أكـرب       
  ات. ولدينا شعور أكيد بأنه ال يبلغ عن مجيع احلاالت.عدد من االدعاء

    
  ما سبب استمرار وقوع حوادث االستغالل واالنتهاك اجلنسيني؟  -باء   

تسود كل جمتمع يف مجيع أحناء العامل ممارسات شديدة التمييز ضـد املـرأة، ويف أحيـان      - ٩
ــن اجلهــ        ــدر الكــايف م ــوانني بالق ــذه   كــثرية جــدا ال تســهم املؤسســات والق ــى ه د للقضــاء عل

املمارسات. وجيب أن نقر بأن العالقات غري املتكافئة بني اجلنسني توجد يف صميم االسـتغالل  
واالنتــهاك اجلنســيني، وأن االحتمــاالت الــيت ينطــوي عليهــا هــذا الســلوك تشــكل خطــرا علــى   

  النساء واملستضعفني أينما كانوا يعيشون أو يعملون.
الواردة يف هذا التقرير، يكاد يكون مجيـع ضـحايا االسـتغالل    وكما يتبني من البيانات   - ١٠

مـن النسـاء والفتيـات. وجيـب علـى األمـم       هـم  واالنتهاك اجلنسيني على يد أفراد األمم املتحدة 
املتحدة، من خالل عملها يف مجيع أحناء العامل، أن تبذل املزيد من املساعي للنـهوض باملسـاواة   

أجل التصدي، مـن ناحيـة، للظـروف الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل        بني اجلنسني ولتمكني املرأة من
  العنف ضد املرأة.

وندرك أيضا أن األمم املتحدة تعمل يف كثري من األحيان يف ظروف تشتد فيها خماطر   - ١١
االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني، وهـي ظـروف جيـب فيهـا علـى املنظمـة أن تتخـذ تـدابري أكثـر           

__________ 
ليــات حفــظ الســالم والبعثــات ادعــاء بتقــارير متصــلة بعم ١٤٥مــن االدعــاءات البــالغ عــددها  ١٠٣تــرتبط   )٤(  

  منها بكيانات أخرى غري عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة. ٤٢السياسية اخلاصة، وترتبط 
ــالغ عــددهم    ٢٨٠  )٥(   ــات      ٣١١مــن الضــحايا الب ــات حفــظ الســالم والبعث ــون بتقــارير متصــلة بعملي ضــحية معني

  غري عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة.منهم معنيون بكيانات أخرى  ٣١ السياسية اخلاصة، و
، يتضمن هذا التقرير أيضا بيانات عن القوات الدولية ٧٠/٢٨٦على حنو ما طلبت اجلمعية العامة يف قرارها   )٦(  

غري التابعة لألمم املتحـدة املـأذون هلـا مبوجـب واليـة مـن جملـس األمـن. وتوخيـا للشـفافية ومـن أجـل تيسـري              
مجيـع البيانـات، أصـدرت تعليمـات بـأن تتـاح يف موقـع شـبكي مفتـوح للجمهـور ويف املرفـق             االطالع علـى 

  الرابع هلذا التقرير.
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سلوك ومراقبته ومنعه. وعلى سبيل املثال، ترد تقارير حوادث صرامة لكشف هذا النوع من ال
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني على يد أفراد األمم املتحـدة املـدنيني أو النظـاميني بشـكل أكثـر      
تواترا نسبيا من بعثات املساعدة اإلنسانية اليت يقتضي العمل فيها عادة ربط اتصـاالت موسـعة   

الـذين يعـانون مـن أشـد حـاالت الضـعف ويتعرضـون للجـوع          ومتواصلة ومعمقـة مـع األهـايل   
والتشــرد واليــأس وأشــد ألــوان العنــف، ويفتقــرون ألنظمــة الســالمة العامــة واألنظمــة القانونيــة  
احمللية الفعالة أو تنعدم لديهم متاما. وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن هذه املخاطر الشـديدة تقتـرن   

عايري األمم املتحدة أو ال تلتزم هبا؛ وبوحـدات يتشـكل   أيضا بوجود وحدات نظامية ال تتقيد مب
أفرادها من جنسية واحدة منتشـرين يف مواقـع نائيـة؛ وبـأفراد أو قـوات أو شـركاء ليسـت هلـم         

  خربة سابقة بعمليات األمم املتحدة امليدانية.
مـن   وقد تفاقم الطـابع املـزمن لالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني يف األمـم املتحـدة أيضـا          - ١٢

جراء عدة عوامل أخرى مثل ضعف إنفاذ املعايري يف جمـال توظيـف املـدنيني؛ واتبـاع إجـراءات      
جد حمدودة أو عدم اتباع أي إجراءات لفرز املرشحني لكشف سـوء السـلوك السـابق يف هـذا     
اجملال؛ واجلهـل بقـيم وقواعـد املنظمـة؛ وعـدم تـوفري التـدريب املوحـد واملنـهجي جلميـع فئـات            

ضـعف القيـادة املدنيـة أو النظاميـة العـاجزة عـن تعزيـز السـلوك واالنضـباط؛ وسـيادة           األفراد؛ و
إحساس باإلفالت من العقاب لدى مرتكيب هذه األفعال؛ وعدم إبـداء االهتمـام الكـايف وعـدم     
ــاء حـــىت      ــا لألمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـ ــادة العليـ ــردة مـــن جانـــب القيـ بـــذل اجلهـــود املطـ

  األزمات. تقع
    

  م معامل الطريق إىل األمامرس  -  ثانيا  
ــين أدرك متامــا أنــه ال توجــد عصــا ســحرية إلهنــاء مشــكلة االســتغالل واالنتــهاك           - ١٣ إن

ــة معاجلــة األمــم املتحــدة هلــذه        ــا نســتطيع أنُ حنّســن كــثرياً كيفي اجلنســيني. غــري أين أعتقــد أنن
  املشكلة. ولكي نفعل ذلك، أقترح استراتيجية رباعية األجزاء:

وف جتعــل األمــم املتحــدة صــوت الضــحايا أنفســهم عاليــاً مســموعاً   أوال، ســ  (أ)  
وسوف تضع حقوقهم وكرامتهم يف صدارة جهودنا. ومع زيادة االستفادة من معارف ودعم 
اخلــرباء اخلــارجيني واملنظمــات اخلارجيــة، ســوف نتــبىن قضــية الضــحايا مــن مرحلــة تقــدمي           

لٍ ملمــوسٍ املســاعدة الطبيــة   االدعــاءات إىل غايــة صــدور األحكــام. وســوف ُنحّســن بشــك      
واالجتماعيــة والقانونيــة واملاليــة الــيت ُتقــّدم هلــم، عنــد االقتضــاء. وســوف ُنشــّجع علــى تســريع 
الفصل يف القضايا من خالل االضـطالع بالـدعوة بشـكل أفضـل واالسـتغالل الكامـل للسـلطة        
 واألدوات املوضـــوعة حتـــت تصـــرف األمـــم املتحـــدة. وســـوف أطلـــب مـــن الـــدول األعضـــاء

  والشركاء اآلخرين دعم هذه اجلهود.
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ثانيا، سـوف أعمـل بـال كلـل علـى وقـف إفـالت مـرتكيب جـرائم االسـتغالل             (ب)  
واالنتهاك اجلنسيني من العقاب. وسـوف أسـعى إىل زيـادة الشـفافية يف اإلبـالغ والتحقيقـات،       

اقعــة علــى وكــذلك يف العمليــات والنتــائج اإلداريــة والقضــائية، مبــا يف ذلــك توضــيح القيــود الو
األمم املتحدة فيما يتعلق بكفالة املساءلة اجلنائية. وسوف أعمل مع الدول األعضاء فيما تبذلـه  
مـن جهـود مـن أجـل تسـريع اإلجــراءات املتخـذة حيـال االدعـاءات املوثوقـة، والتشـجيع علــى           

ع هنايـة  زيادة الشفافية يف العمليات القضائية واإلدارية الوطنية، وحتقيـق العدالـة للضـحايا ووضـ    
ُمرضية ملعاناهتم. وسوف أعزز هذه األهداف داخل منظومة األمـم املتحـدة خبطـوات ملموسـة     

إىل تنفيـذ مبـادرات ترمـي إىل إعـادة إرسـاء القـيم األساسـية         يحنو بلـورة ثقافـة الوقايـة، بالسـع    
لألمــم املتحــدة يف نفــوس مجيــع املــوظفني وزيــادة الــوعي والتــدريب وتعزيــز معــايري التوظيــف    

  الحتفاظ باملوظفني.وا
ثالثــا، أعتــزم بنــاء شــبكة ألصــحاب املصــلحة املتعــددين حقــا مــن أجــل دعــم     (ج)  

جهود األمم املتحدة الرامية إىل منـع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني والتصـدي هلمـا. وسـوف        
ء أعمل مع فريق القيادة التابع يل بصورة أكثـر قربـا واسـتمرارا مـع اجملتمـع املـدين، ومـع اخلـربا        

اخلارجيني واملنظمات اخلارجية. وسـوف نفـتح البـاب للمشـورة واملسـاعدة مـن خـارج األمـم         
املتحدة يف تفكرينا وعملياتنا وجهودنا، باالستفادة من حكمة اجملتمعـات احملليـة وقادهتـا، ومـن     
حكمـة اخلـرباء املعتـرف هبـم واملنظمـات املعتـرف هبـا يف خمتلـف أحنـاء العـامل. وسـوف نلــتمس            

خصوصا من البلدان املنخرطـة بشـكل مباشـر يف عمليـات السـالم والعمليـات اإلنسـانية        اخلربة 
  التابعة لألمم املتحدة واليت حتظى خبربة يف هذه العمليات.

رابعا، سوف ُنعيد توجيه هنجنا إزاء االتصاالت االستراتيجية من أجل إذكـاء    (د)  
نســيني، ومعاجلـة الوصــم والتمييــز  الـوعي حــول العـامل بشــأن مشــكلة االسـتغالل واالنتــهاك اجل   

اللذين يتعرض هلما الضحايا، والترويج لألمم املتحدة بوصفها منـربا لتبـادل أفضـل املمارسـات     
يف جمايل الوقاية واالستجابة. كما أين سوف أتوسع كـثريا يف اسـتخدام التكنولوجيـا ووسـائط     

ائيــة وزيــادة الشــفافية علــى اإلعــالم اجلديــدة علــى مجيــع املســتويات للمســاعدة يف اجلهــود الوق 
  نطاق املنظمة ككل يف مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.

ومــن أجــل وضــع هــذه االســتراتيجية موضــع التنفيــذ، ســوف أركــز أوال علــى ترتيــب   - ١٤
األمم املتحدة نفسها لبيتها من الداخل. ويف حدود سلطيت، سوف أسعى لتنفيذ مبادرات على 

تواصل مع القـادة واألفـراد بشـكل مباشـر يف مجيـع أحنـاء املنظمـة. وقـد         نطاق املنظومة ككل لل
  أصدرت بالفعل توجيهايت بتنفيذ عدد من التدابري املبينة يف هذا التقرير.
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  إعادة إرساء قيم األمم املتحدة ومبادئها    
سوف أتواصل مع مجيع موظفي األمـم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء العـامل لترسـيخ الغـرض          - ١٥
اخلدمة يف األمم املتحدة واالعتزاز هبا. وسوف أصدر تعليمايت بأن تشتمل كافـة إعالنـات   من 

الوظائف الشاغرة على قيم األمم املتحدة وتوضح معىن االلتزام هبذه القيم من الناحية العمليـة.  
وعالوة على ذلك، سوف ُتستهل كـل الرسـائل والعقـود بـذكر قيمنـا، وسـوف تتضـمن نصـا         

القواعد واألنظمة اليت تتعلق بالسلوك الشخصي، وال سيما فيما يتعلق باالستغالل ُيربز حتديدا 
واالنتــهاك اجلنســيني، ويصــف بلغــة بســيطة عواقــب انتــهاك قواعــد األمــم املتحــدة وأنظمتــها.   
وأخريا، سوف ُيطلب من املوظفني مجيعاً أن ُيقروا خطياً، عند بداية خدمتـهم وإعـادة انتـداهبم    

م مــدركون ملعايرينــا، وأهنــم ملتزمــون هبــا شخصــيا، وأهنــم مــدركون متامــا  ويف كــل عــام، بــأهن
لعواقب عدم القيام بذلك. وقد طلبت من إدارة الشؤون اإلدارية أن تعمل مع مجيـع اإلدارات  
واملكاتــب والوكــاالت والصــناديق والــربامج علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة علــى تطبيــق    

ــا يف كــل السياســات واإلجــر   ــا يف ذلــك اإلعــالن عــن الوظــائف     معايرين اءات املعمــول هبــا، مب
  والتوظيف والتعيني واالحتفاظ باملوظفني بالنسبة لكل وظيفة.

وطلبت أيضـا مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلداريـة أن يستكشـف سـبل تشـديد             - ١٦
لتجارية الفرز األويل للمرشحني لكل وظيفة يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك استخدام اخلدمات ا

اليت ميكن أن توفر تعقيبات سريعة ودقيقة عن خلفية املرشحني األفراد كجـزء مـن اإلجـراءات    
السابقة للتوظيف. وسوف نتخذ تدابري لضمان عدم إعادة توظيف األفراد الذين ُيفصـلون مـن   
 اخلدمة يف جزء من منظومة األمم املتحدة بسبب ادعـاءات ُمثبتـة تتعلـق باالسـتغالل واالنتـهاك     
اجلنسيني يف أي جزء آخر منها. وسوف أطلب أيضـا إدراج فقـرة يف بيـان التـاريخ الشخصـي      
يف كــل طلبــات التوظيــف، أو مــا يعادلــه، يف كيــان األمــم املتحــدة املعــين، يــذكر فيهــا الطالــب 

إذا كان حمل ادعاءات أو إجراءات تأديبية جارية عنـد إهنـاء خدمتـه، ويوافـق علـى السـماح        ما
سجالت التوظيف السابقة اخلاصة بعمله مع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى.      باالطالع على

وسوف نتعاون أيضـا، حسـب االقتضـاء، مـع احلكومـات واملنظمـات اخلارجيـة يف اضـطالعها         
  بإجراءات التثبت من املستندات اليت قد تتعلق مثل هبؤالء األفراد.

ني التحـرش اجلنسـي يف أمـاكن    وسوف أدعو مكتب األخالقيات إىل دراسة العالقـة بـ    - ١٧
العمل باألمم املتحدة واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف امليدان. وينبغي ملوظفي األمم املتحدة 
أن يــدركوا بوضــوح رســالة واحــدة، أال وهــي أن القــادة واملــديرين ينبغــي أال ينخرطــوا يف         

لألخالقيـات املهنيـة    عالقات جنسية مع مرؤوسـيهم. فاإلقـدام علـى هـذا الفعـل يشـكل خمالفـةً       
  وميكن أن يضر بالثقة يف نزاهتنا اجلماعية واالطمئنان إليها ضرراً يتعذر إصالحه.
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ويف إطار السعي إىل حتقيق العناصر األربعـة لالسـتراتيجية املبينـة أعـاله، سـوف أعمـل         - ١٨
فة أيضا عن كثب مع الدول األعضاء، وال سيما تلك املنخرطة بشكل مباشر يف دعم واستضـا 

عمليات السالم والعمليات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة، على نطاق كامل يغطي مؤسسـاهتا  
ــاء دول     ــو رؤسـ ــة. وســـوف أدعـ ــكرية والقانونيـ ــادية والعسـ ــة واالقتصـ ــية واالجتماعيـ السياسـ
وحكومات البلدان، وال سيما البلدان املنخرطة يف عمليات السالم التابعـة لألمـم املتحـدة، إىل    

موا إيل يف تشكيل دائرة للقيادة تكون مبثابة برهان واضح علـى التزامنـا املشـترك بإهنـاء     أن ينض
اإلفالت من العقاب وتعزيز التـدابري الراميـة إىل منـع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني. وسـوف        

علـى هـامش املناقشـة العامـة للـدورة الثانيـة        ٢٠١٧أدعو لعقد اجتماع رفيع املسـتوى يف عـام   
   للجمعية العامة إلضفاء صبغة رمسية على التزاماتنا وتعهدنا اجلماعي بزيادة املساءلة.والسبعني

وسوف أطلب من الدول األعضاء أن تدخل معي طوعاً يف اتفاق، على أساس فـردي    - ١٩
أو مجــاعي، بشــأن اختــاذ تــدابري حمــددة لتعزيــز جهودنــا الراميــة للتصــدي لالســتغالل واالنتــهاك 

بعــض املبــادرات األخــرى احملــددة واملبنيــة يف هــذا التقريــر ستســتلزم موافقــة  اجلنســيني. غــري أن
وأهيـب بالـدول األعضـاء دعـم املبـادرات املتصـلة بـاألفراد املـدنيني         هيئات األمم املتحـدة.  

والنظاميني على حد سواء. فمن خالل عملنا اجلمـاعي، كشـركاء، نسـتطيع حقـا أن ُنغّيـر      
  إىل االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ويتصدى هلما. الطريقة اليت ينظر هبا العامل

    
  إيالء األولوية حلقوق الضحايا وكرامتهم  -  ثالثا  

جيب أن تكون أولويتنـا القصـوى هـي تعزيـز الـدعم الـذي نقدمـه لضـحايا االسـتغالل            - ٢٠
ــامل،         ــيت أصــابت الع ــدة ال ــر الســنني، واســتجابة للمآســي العدي ــى م ــهاك اجلنســيني. وعل واالنت

ولكننـا يف أثنـاء    ث اجملتمع الدويل سـبال متطـورة للغايـة ملواجهـة املعانـاة والتصـدي هلـا.       استحد
قيامنا بذلك، ويف تعاملنا مع جسـامة اآلالم واحلرمـان يف مجيـع أحنـاء العـامل يوميـا، رمبـا نكـون         
ــاره. وجيــب أن نســعى إىل اســتعادة العالقــات        أيضــا قــد أكســبنا أنفســنا مناعــة ضــد أســوأ آث

التعاطف مع ضحايا هذه اجلرائم الشنيعة بطرق جمدية ونسلط الضـوء علـى أولئـك    الشخصية و
  الذين عانوا أكثر من غريهم.

ولــذلك، فــإنين أعتــزم أن أوفــر للضــحايا منــربا لتوصــيل صــوهتم لــن يســتطيع العــامل أن   - ٢١
يتجاهلــه. وســأجتمع شخصــيا مــع الضــحايا لالســتماع إلــيهم مباشــرة. وســوف أُبلــغ هــؤالء     

 بأن محايتهم هـي أولويتنـا وأن األمـم املتحـدة، مـن اآلن فصـاعدا، سـتقف إىل جانبـهم         الناجني
  لدعمهم وهم ميرون بعملية التعايف وإعادة بناء حياهتم.
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وحنن أيضـا مـدينون للمجتمعـات الـيت خنـدمها باختـاذ كـل مـا ميكـن مـن االحتياطـات              - ٢٢
حتسـني النـهج الـيت نّتبعهـا يف تقيـيم       فيجـب علينـا   لتقليل خطر االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني. 

  املخاطر، وجيب علينا اختاذ إجراءات خاصة عندما تتطلب ذلك ظروف خاصة.
ولــذلك، طلبــت مــن رؤســاء مجيــع الكيانــات الــيت تســري عمليــات وبــرامج ميدانيــة أن    - ٢٣

تـهاك  يتابعوا شخصيا استيفاء الشرط اخلاص بـإجراء تقيـيم للمخـاطر املتعلقـة باالسـتغالل واالن     
ــيم، وأن يســتعينوا بشــكل كامــل       ــائج هــذا التقي اجلنســيني يف كــل نشــر للعمليــات وإصــدار نت

كمـا طلبـت منـهم أن يقترحـوا تـدابري لتقليـل خطـر االسـتغالل          بأدوات إدارة املخاطر املتاحة.
واالنتهاك اجلنسيني وأن يضعوا خططا لالتصـاالت الداخليـة واخلارجيـة، باالسـتعانة يف ذلـك،      

وطلبت منهم أيضا أن يكفلوا التواصل الكامل  تضاء، باخلربة اخلارجية ذات الصلة.حسب االق
مع الضحايا، واحلكومات املضيفة، واجملتمعات احمللية، وسـائر عناصـر اجملتمـع املـدين، والبلـدان      

وســوف نعمــل علــى ضــمان قــدرة كــل  املســامهة بقــوات وبــأفراد الشــرطة، حســب االقتضــاء.
فادة من أفضل املمارسات يف منظومة األمم املتحدة والدول األعضـاء  عملية جديدة على االست

ــدابري مكافحــة االســتغالل        ــذ ت ــة يف جمــال إجــراء تقييمــات املخــاطر وتنفي واملنظمــات اخلارجي
  واالنتهاك اجلنسيني.

وإنين مقتنع بأن زيـادة أعـداد النسـاء يف مجيـع أنشـطة األمـم املتحـدة، وخاصـةً داخـل            - ٢٤
مية، من شأهنا أن تساعد يف تعزيز جهود األمم املتحـدة الراميـة ملنـع االسـتغالل     الوحدات النظا

واالنتهاك اجلنسيني. فقـد رأينـا أن زيـادة أعـداد النسـاء يف عملياتنـا مكـن املنظمـة مـن أن تـبين           
عالقات أقوى مع اجملتمعات اليت خندمها. ونعتقد أن هذه العالقـات املعـززة، بـدورها، ُتحّسـن     

الوقايــة وجــودة اإلبــالغ نتيجــةً لتعزيــز عالقــات الثقــة املبنيــة مــع النســاء احملليــات   يف آن واحــد
واجملتمعات احمللية. ويبدو كذلك أن زيادة أعداد النساء يف عمليات السـالم تـؤدي إىل خفـض    

  عدد احلاالت املسجلة.
سـوف تعمـل    ويف إطار استراتيجييت الرامية إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني يف املنظمة،  - ٢٥

إدارات عمليــات حفــظ الســالم والــدعم امليــداين والشــؤون السياســية والشــؤون اإلداريــة مــع     
الزمالء يف عمليات املساعدة اإلنسانية والتنمية وحقوق اإلنسان من أجل وضع سياسات هلـذا  
الغــرض وإصــدارها. وســوف أُلــزم البعثــات والعمليــات الــيت هبــا شــواغر مفتوحــة وتفتقــر إىل     

بــني اجلنســني علــى املســتويات املتوســطة ومــا فوقهــا أن تســتقدم املــوظفني مــن قــوائم    التكــافؤ
املرشــحني ذات الصــلة، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لتوســيع نطــاق مشــاركة البلــدان املســامهة  

   أصبحت مهددة بفقد تلك املوارد.بقوات وبأفراد الشرطة، وإال
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عليا، سوف أُلزم بتحقيق التكافؤ يف مجيع قوائم وبالنسبة للتعيني يف املناصب القيادية ال  - ٢٦
املرشــحني املقتــرحني هلــذه املناصــب. وأتوقــع مــن فرقــة العمــل املعنيــة بالتكــافؤ واملســاواة بــني    
اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة، اليت أُنشئت خالل األسبوع الثاين من والييت، أن تعمل عن 

 كل يف صياغة أولويات عملها.قرب مع القيادة على نطاق األمم املتحدة ك
  

  الدفاع عن حقوق الضحايا  -ألف   
جيـــب أن تتـــوفر جلميـــع ضـــحايا االســـتغالل واالنتـــهاك اجلنســـيني احلمايـــة الكافيـــة،     - ٢٧

واملســاعدة املناســبة الالزمــة بعــد وقوعهمــا، وســبل االحتكــام إىل قضــاء جــدير بالثقــة. ولــذا،    
يف جمــال حقــوق اإلنســان للعمــل يف مكــتيب برتبــة ســأتوىل تعــيني أحــد كبــار اخلــرباء املرمــوقني 

مساعد أمني عام مكلف بالدفاع عـن حقـوق الضـحايا علـى نطـاق املنظومـة يرفـع يل تقـاريره         
مباشرة. وسيساعده يف القيام مبهامه عـدد صـغري مـن املـوظفني وسـيعمل علـى كفالـة أن تتـاح         

لتقـدمي الشـكاوى وأن يـتم    لكل ضحية أو شـاهد سـبل موثوقـة وتراعـي االعتبـارات اجلنسـانية       
. وسـيعمل املكلـف بالـدفاع عـن حقـوق الضـحايا أيضـا مـع         )٧(تسليم املساعدة بسرعة وبعناية

السلطات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين لضمان محاية حقوق الضحايا مجيعها من خالل توفري 
  سبل الوصول إىل العمليات القضائية املالئمة يف الوقت املناسب.

ــد   - ٢٨ ــة بوضــع أفضــل         وق ــري احلكومي ــات غ ــدول األعضــاء واملنظم ــن ال ــدد م اضــطلع ع
املمارسات، وسنستفيد من هذه املعارف يف صياغة سياسات وبرامج لألمم املتحدة. وسـيعمل  
املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا مع كيانـات األمـم املتحـدة علـى نطـاق املنظومـة لضـمان        

ة الشخصـية، والعنايـة عـن طريـق املتابعـة، وعلـى       حصول كل الضحايا على ما يلزم من الرعايـ 
معلومات عن التقدم احملرز يف قضيتهم. وجيب أن تظل كرامة الضـحايا أمـرا مقدسـا وسـنعمل     

  من أجل كفالة احترام حقوقهم مع التقدم يف عمليات التحقيق واملساءلة.

__________ 
بشأن استراتيجية األمم املتحـدة الشـاملة ملسـاعدة ودعـم ضـحايا االسـتغالل        ٦٢/٢١٤على إثر اختاذ القرار   )٧(  

رتبطني هبــا، أصــدرت اللجنــة التنفيذيــة  واالنتــهاك اجلنســيني مــن جانــب مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــ  
للشؤون اإلنسانية واللجنة التنفيذية للسالم واألمن دليال يضع املسؤولية على آليـات مسـاعدة الضـحايا علـى     
عاتق املنسق املقيم، وينص على أن تشغل اآللية حتت إشرافه بدعم من فريـق األمـم املتحـدة القطـري، وعنـد      

تحدة والفريق القطري للعمل اإلنساين. وتندرج هذه الوظيفـة ضـمن مسـؤوليات    االقتضاء، من بعثة األمم امل
التصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني الواردة يف توصيف وظيفـة املنسـقني املقـيمني بالصـيغة املسـتكملة يف      

 . وعلى النحو الوارد يف هذا التقرير، سيعمل املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا عن كثب مع٢٠٠٩عام 
هؤالء املنسقني، وسيكون مناط تركيزه أيضا على جمال أوسع يشمل الدعوة واالتصال خالل مجيـع مراحـل   

  التحقيق واملتابعة.
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ات وســيعمل املكلــف بالــدفاع عــن حقــوق الضــحايا أيضــا بشــكل وثيــق مــع املؤسســ   - ٢٩
احلكومية واجملتمـع املـدين واملنظمـات القانونيـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان الوطنيـة يف البلـدان          
املضيفة والبلدان اليت يقيم فيها اجلناة املزعومون على السواء لبناء شـبكات الـدعم وللمسـاعدة    

ة على ضمان فرض إعمال القـوانني احملليـة إعمـاال كـامال، مبـا يف ذلـك سـبل االنتصـاف املتاحـ         
للضـحايا. وستيسـر هـذه الشـبكات أيضـا تسـجيل مـا يسـتجد مـن معلومـات عـن اإلجـراءات             
القضائية واإلدارية مما سيساعد على كفالة وصـول الضـحايا إليهـا ومحايـة حقـوقهم. وسـيدعو       
املكلــف بالــدفاع عــن حقــوق الضــحايا خــرباء خــارجيني ومــدافعني ومنظمــات معونــة رائــدة     

  ات واألدوات الكفيلة بتعزيز الدعم املقدم إىل الضحايا.لالسترشاد هبم يف وضع السياس
ووصال هبذه املبادرة، أصدرت تعليمايت إىل ممثلي اخلاصـني يف عمليـات حفـظ السـالم       - ٣٠

األربع اليت يبلغ فيها عـن أكـرب عـدد مـن حـاالت االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني، وهـي بعثـة           
لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وبعثـة     األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 

منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثـة األمـم املتحـدة    
لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، وبعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب السـودان، وأوعـزت إلـيهم بـأن           

وسطة إىل العليا ملوظف يكلف مبهـام الـدفاع عـن حقـوق     يعينوا على الفور وظيفة برتبة من املت
الضحايا يف امليدان. ويف املستقبل، سوف أطلب إدراج هذه الوظائف رمسيـا يف جـداول مـالك    

  موظفي البعثات.
وبشـــكل أعـــم، ســـأطلب يف الســـياق اإلنســـاين واإلمنـــائي، مـــىت اســـتدعت حـــاالت     - ٣١

اصة مماثلة، من الكيانات املعنية تعيني وظيفة برتبة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اختاذ تدابري خ
فاع عن حقوق الضـحايا  من املتوسطة إىل العليا ختصص هلا املوارد الكافية لالضطالع مبهام الد

  يف امليدان.
وسيعمل املدافعون يف امليدان مع املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا يف املقـر وحتـت     - ٣٢

اءات والربامج الكفيلة بإقامـة اتصـاالت مباشـرة ومنتظمـة مـع      إشرافه لوضع السياسات واإلجر
الضحايا ومساعدهتم على الوصول إىل سبل االنتصاف القضـائية وتلقـي تعليقـات منتظمـة عـن      
حالة قضاياهم. وحيثما أمكن، ينبغي أن يستفيد املدافعون مـن خـربات البعثـات وأفرقـة األمـم      

  املتحدة القطرية.
ــادرات املــذكورة ســابقا مــع مشــروع     وأصــدرُت أيضــا تعلي   - ٣٣ ــة املب مــات تقضــي مبواءم

، الذي مت التعاون لوضعه بغية توجيـه مجيـع كيانـات    ٢٠١٦بروتوكول مساعدة الضحايا لعام 
األمم املتحدة يف امليدان يف جمال توفري املساعدة إىل الضحايا على حنو يكفل احترامهم ومراعاة 

مام خـاص الحتياجـات األطفـال الضـحايا والظـروف      مشاعرهم وبطريقة منسقة، مع إيالء اهت
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اليت يعيشون يف كنفها. وبعـد فتـرة جتريبيـة خيتـرب أثناءهـا الربوتوكـول يف امليـدان، واسـتنادا إىل         
استعراض دقيق للنتائج وأفضل املمارسات القائمة، سأُصـدر تعليمـات تـوعز باسـتخدامه علـى      

  .الصعيد العاملي عرب منظومة األمم املتحدة كلها
وبغرض توفري املوارد لتقدمي املزيد من الـدعم للضـحايا، أسـأل الـدول األعضـاء النظـر         - ٣٤

تنقــيح اختصاصــات الصــندوق االســتئماين لــدعم ضــحايا يف طائفــة مــن اآلليــات، مــن قبيــل 
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني بغية جعل حضور الضـحايا خـالل احملاكمـات، علـى سـبيل      

أســأل أيضــا الــدول   . ويف هــذا الســياق،  ت املســاعدة املباشــرة املثــال، مشــموال مبــدفوعا  
األعضــاء النظــر يف إجــراءات وقــف ســداد املــدفوعات يف حــال عــدم إجــراء التحقيقــات    

  واإلبالغ عنها وإهنائها يف موعدها، وحتويل املبالغ احملتجزة إىل الصندوق االستئماين.
م مطالبـات الضـحايا وأهيـب    أطلـب إىل الـدول األعضـاء أن تقـوم باسـتال     وأخريا،   - ٣٥

. وسـأطلب مـن املراقـب املـايل استكشـاف سـبل       بالدول األعضاء إنشاء آليات هلذا الغـرض 
استخدام دفع اإلكراميات للضـحايا يف حـاالت اسـتثنائية وحيثمـا ال تـؤدي اآلليـات املـذكورة        

  أعاله املعينة من الدول األعضاء إىل نتيجة مناسبة.
  

  لعام املتعلق مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسينيبروتوكول األمني ا  -باء   
ـــُنشئة للواليـــات أن تقـــر حســـب باإلضـــافة إىل ذلـــك،   - ٣٦ ســـأقترح علـــى اهليئـــات املـ

االقتضاء ومبوجب سلطات كل منها، لدى إنشـاء أو جتديـد أي عمليـة توجـد فيهـا خمـاطر       
كجـزء مـن الواليـات    شديدة، بروتوكوال خاصا يتعلق مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 

. وســأتوىل وضــع أحكــام هــذا الربوتوكــول اخلــاص الــيت ميكــن أن  وامليزانيــات الــيت تعتمــدها
ــة صــارمة بشــأن عــدم الــدخول يف عالقــة محيمــة       ــادئ توجيهي ــال، مب تشــمل، علــى ســبيل املث
والتصديق على التدريب قبل االنتشار لكـل فـرد كشـرط للنشـر، علـى غـرار تصـريح السـالمة         

  لزامي والتدريب اإللزامي يف جمال األمن يف امليدان.الصحية اإل
وميكن أن يشمل الربوتوكول أيضا حظر استهالك الكحول واشتراط شهادات خطيـة    - ٣٧

فردية تؤكد أن الفرد يفهم قيم األمم املتحدة ومبادئها، وأنه يعـرف ويفهـم القواعـد واألنظمـة     
باتباعها، وأنه يعي أن االدعاءات ذات املصداقية املتعلقة باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني ويلتزم 

بوقوع انتهاكات ستؤدي إىل الوقف الفوري عن العمل والترحيل من منطقة البعثة وأن الدولة 
ــه إىل الــوطن.      ــة أو الفــرد املعــين ســيكون مســؤوال عــن التكــاليف املرتبطــة بإعادت العضــو املعني

عيشـية لألشـخاص الـذين يعملـون يف املواقـع      وسأقترح أيضا تدابري لتحسني الرفاه والظروف امل
  الصعبة بوجه خاص.
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سأســعى إىل احلصــول علــى دعــم مــن الــدول األعضــاء إلنشــاء مســتودع  وأخــريا،   - ٣٨
موحــد ســري علــى نطــاق املنظومــة للمعلومــات املتعلقــة باحلــاالت سيوضــع حتــت إشــراف  

االنتــهاك اجلنســيني، املعــين بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل و  املنســق اخلــاص
وسيسـتفيد املسـتودع مـن نظـام      وسيكون مبثابة مستودع األمم املتحدة املركزي للحـاالت. 

تتبع سوء السلوك الذي وضعته إدارة الـدعم امليـداين، للمسـاعدة علـى ضـمان تتبـع املعلومـات        
عدة كََما َيْنَبِغـي، ويف الوقـت نفسـه ضـمان حقـوق الضـحايا يف اخلصوصـية والسـرية. وللمسـا         

علــى املســاءلة مــن أجــل الضــحايا، أوعــزت إىل املنســق اخلــاص اقتــراح إدخــال تنقيحــات علــى 
طريقة تقدمي األمم املتحدة للبيانات املتصلة باالدعـاءات، لتيسـري الوقـوف علـى عـدد الضـحايا       

  املتضررين وحتسني أوجه استجابة األمم املتحدة.
    

  إهناء اإلفالت من العقاب  - رابعا   
إهناء اإلفالت من العقاب تعزيـز التـدابري املتعلقـة بـاإلبالغ وإجـراء التحقيقـات        يتطلب  - ٣٩

واملتابعة إلخضاع األفراد املسؤولني للمسـاءلة. وتـرد يف املرفـق اخلـامس هلـذا التقريـر مصـفوفة        
حتــدد مســؤوليات األمــم املتحــدة عــن اختــاذ اإلجــراءات الراميــة إىل منــع االســتغالل واالنتــهاك  

  .الستجابة الدعاءات ارتكاهبمااجلنسيني وا
  

  حتسني عملية اإلبالغ  -ألف   
سأختذ تـدابري إضـافية لتحسـني السـرعة والدقـة والشـمول يف اإلبـالغ عـن االدعـاءات            - ٤٠

اخلطرية بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. ويف هـذا الصـدد، ستسـاعد االسـتمارة املوحـدة      
سق اخلاص على إعـدادها علـى كفالـة أن تضـطلع     لإلبالغ عن احلوادث اليت يعكف مكتب املن

مجيــع أجــزاء منظومــة األمــم املتحــدة جبمــع املعلومــات نفســها وتقــدميها بــنفس الطريقــة. وقــد    
جيــل بإصــدار االســتمارة أصــدرت توجيهــات لــرئيس الــديوان باختتــام املــداوالت الالزمــة للتع 

  النموذجية.
ثـة أغـراض هامـة: املسـاعدة علـى      وسيحقق استخدام االستمارة على نطـاق واسـع ثال    - ٤١

التعجيل بتقدمي املعونة املالئمـة إىل الضـحايا؛ واملسـاعدة علـى تنظـيم بـدء التحقيقـات اإلداريـة         
واجلنائية املناسبة؛ وتوفري البيانات التجريبية علـى نطـاق املنظومـة هبـدف إجـراء حتلـيالت أكثـر        

ة وضع تدابري وقائيـة أكثـر فعاليـة.    تعمقا لألحداث للمساعدة على فهم أمناط سوء السلوك بغي
واستنادا إىل نتـائج املشـروع التجـرييب، ومـع إدمـاج أفضـل املمارسـات القائمـة، أتوقـع إرسـاء           

. وسأستكشف أيضا وسائل إضافية لتعزيز ٢٠١٧سياسة أقوى بشأن اإلبالغ حبلول هناية عام 
  للتكنولوجيا. ام الفعالدمجع البيانات على نطاق املنظومة واإلبالغ عنها من خالل االستخ



A/71/818

 

16/117 17-03350 
 

وسأسأل املنسقني املقيمني لألمم املتحدة العمل عـن كثـب مـع املكلفـني بالـدفاع عـن         - ٤٢
حقوق الضحايا من أجـل بلـورة أنشـطة توعيـة أقـوى للمجتمعـات احملليـة ودعـم تعزيـز آليـات           

ة والشـركاء  جمتمعية لتقدمي الشكاوى، مع االستفادة من التعاون مع مجيع كيانات األمم املتحد
  غري احلكوميني على املستوى القطري.

ولدعم هذه اجلهود، سأطلب إىل وكيل األمني العام لالتصاالت واإلعالم العمـل عـن     - ٤٣
كثب مع املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا لصياغة اسـتراتيجيات توعيـة فعالـة. وأصـدرت     

حديـد تكنولوجيـات وتطبيقـات    أيضا تعليمات إىل رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا املعلومات لت
  ميدانية تتيح اإلبالغ من امليدان بشكل أسرع وعلى حنو أدق واختبارها ميدانيا.

وسأضــطلع هبمــة بإنفــاذ السياســة الصــادرة حــديثا واملتعلقــة بــاملبلغني عــن املخالفــات،    - ٤٤
حـىت   -ومتكني املوظفني وتشجيعهم على اإلبالغ عن حاالت االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني   

عندما تتعلق بكبار مسؤويل األمم املتحدة أو الرؤساء أو الزمالء، بل يف تلك احلاالت خاصـة.  
وجيــب أن يقبــل مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة بكــل ثقــة علــى اإلبــالغ عــن املخالفــات عنــدما   

املنظمــة ســتحميه عنــدما يقـــوم     أنعـــن املخالفــات  بلــغ  يشــهدوهنا. وجيــب أن يقتنــع كــل مُ    
  اخلطوة. هبذه

  
  تعزيز التحقيقات  -باء   

ــات           - ٤٥ ــراء التحقيق ــال إج ــة يف جم ــدرات املنظم ــا إىل حتســني ق ــة واضــحة حالي ــة حاج مث
وتعزيزهــا. ولتحقيــق مزيــد مــن التجــانس والعمــل بفعاليــة أكــرب، قــد يتطلــب هــذا األمــر القيــام 

ملتعلقـة  بتغيريات هيكلية أساسية، من قبيل جتميـع قـدرات األمـم املتحـدة يف جمـال التحقيقـات ا      
ــا         ــة وصــناديقها وبراجمه ــة العام ــراهن، لألمان ــت ال ــهاك اجلنســيني. ويف الوق باالســتغالل واالنت

. وســيمكننا جتميـع قــدرات  )٨(اخلاضـعة إلدارة مسـتقلة ســبعة مكاتـب، لكـل منــها هيئـة حتقيـق      
م إجراء التحقيقات يف جمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من تعظيم املوارد واخلـربات، والقيـا  

يف نفس الوقت بوضع معايري مشتركة وتطبيقها استنادا إىل أفضـل املمارسـات. وباإلضـافة إىل    
ذلــك، ســيتيح لنــا إنشــاء أطــر متخصصــة يف جمــال التحقيــق يف حــاالت االســتغالل واالنتــهاك    

__________ 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،    )٨(  

التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، ومكتـب        وفريق املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات  
املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات يف منظمة األمم املتحدة للطفولة، وإدارة خدمات الرقابة الداخليـة  
التابعــة لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن، ومكتــب خــدمات   

ات والتحقيق التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب املفتش العام يف مفوضية األمـم  مراجعة احلساب
  املتحدة لشؤون الالجئني.
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كـــن أن تشـــمل هـــذه األطـــر مـــوظفني اجلنســـيني االســـتجابة بصـــورة أفضـــل لالدعـــاءات. ومي
ليل اجلنـائي، واجلـرائم اجلنسـية، واالحتياجـات اخلاصـة لألطفـال.       خربات خاصة يف التح ذوي

  برنامج للتطوير املهين املستمر. وستساعد أيضا على وضع
وطوال هذه العملية، سأشجع على توخي هنج يتسم مبزيد مـن االنفتـاح والتعـاون مـع       - ٤٦

ا وحتسينها. وسـتلتمس  اخلرباء اخلارجيني واملدافعني هبدف تعزيز استقاللية التحقيقات ونوعيته
األمم املتحدة أيضا املشورة بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باإلجراءات الكفيلة بتأمني احتـرام  

  .حقوق الضحايا، وال سيما النساء واألطفال منهم
وستساعد هذه التدابري على تعزيز ملفات القضايا خالل اإلجراءات اإلدارية الداخليـة    - ٤٧

ك يف القضــايا احملالــة إىل الــدول األعضــاء الختــاذ إجــراءات بشــأهنا.       لألمــم املتحــدة، وكــذل  
  .تقدمي مقترحات لتنظر فيها الدول األعضاءوسأعمل مع رئيس اجلمعية العامة على 

وسأدعو أيضـا وكيـل األمـني العـام خلـدمات الرقابـة الداخليـة إىل العمـل مـع مفوضـية             - ٤٨
 على استكشـاف السـبل الكفيلـة بضـمان قـدر      األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخرباء خارجيني

  .أكرب من احلماية للضحايا والشهود طوال عملية التحقيق
  

  حتسني املتابعة واملساءلة  -جيم   
بغية إشراك قيادة األمم املتحدة على حنو حاسم أكثـر يف جهـود املسـاءلة، طلبـُت مـن        - ٤٩

ات مفاجئـة إىل عمليـاهتم امليدانيـة    رؤساء كل أجزاء منظومة األمم املتحدة وضـَع برنـامج زيـار   
  ذات الصلة.

كما أوعزُت بإنشاء نظـام يشـهد فيـه سـنويا القـادةُ مـن مجيـع الرتـب، وأنـا منـهم، يف             - ٥٠
رسالة لإلدارة بأنه جرى اإلبالغ بشكل دقيق وكامل عن احلاالت اليت تنطوي علـى ادعـاءات   

ؤولية كل منهم. وستتضمن أيضـا  موثوق هبا حبصول استغالل وانتهاك جنسيني يف جماالت مس
هــذه الرســائل تأكيــدا بــأن كــل التــدابري املناســبة قــد اُتخــذت للتصــدي لتلــك االدعــاءات وفقــا 
للقواعد واإلجراءات املنصوص عليهـا وبـأن تـدابري وقائيـة ذات صـلة قـد اسـُتحدثت، مبـا فيهـا          

ا يقضـي  إخضاع مجيع األشخاص العاملني حتـت سـلطتهم لتـدريب مناسـب. وسأصـدر تكليفـ      
جبعل الوصول إىل مبـادرات الـتعلم اإللكتـروين املتخـذة يف اآلونـة األخـرية، مبـا فيهـا تلـك الـيت           
وضعتها إدارة الدعم امليداين ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، متاحة على نطاق املنظومة ككـل  

  تيسريا هلذا التدريب.
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مـن الشـركاء املنفـذين    وسأسعى أيضا إىل وضع إجـراءات واضـحة للتصـدي ملـا يبـدر        - ٥١
والباعة الذين يعملون باسـم األمـم املتحـدة مـن سـلوٍك غـري مقبـول. وسأحسِّـن بـذلك اتسـاق           

  إجراءاتنا يف إنفاذ العواقب املترتبة على ما ثبت من أفعال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
ية احلفاظ على مسعـة  أنا ال أؤمن بتوجيه اإلهانة إىل الدول أو بإلقاء اللوم باجلملة. وبغ  - ٥٢

املنظمــة والــدول األعضــاء الــيت تتصــرف بامسهــا، سنســعى جاهــدين إىل عــدم التمــاس أو قبــول 
مسامهات يف عملنا من أي شخص أو شركة أو حكومة ال تبدي التزاما فعليا بـالقيم واملبـادئ   

طلبــت مــن والنــُهج املبينــة يف ميثــاق األمــم املتحــدة، علــى النحــو الــوارد يف هــذا التقريــر. وقــد  
رؤساء إداريت الدعم امليداين والشؤون اإلدارية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التشديد على 
ــراد الشــرطة،        ــوات وأف ــدان املســامهة بق ــذكرات ذات الصــلة مــع البل هــذه الرســالة يف كــل امل
وكذلك مع الشركاء اخلارجيني ويف العقود التجارية. وسـأطلب مـن وكـاالت األمـم املتحـدة      

  يقها وبراجمها القيام باألمر عينه.وصناد
وتواصــل الـــدول األعضـــاء ابتكــار وتشـــجيع اتبـــاع أفضــل املمارســـات يف مكافحـــة      - ٥٣

االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. واملنظمة علـى أهبـة االسـتعداد لتعزيـز وتشـجيع بنـاء القـدرات        
ات وأفـراد الشـرطة يف   والتعلُّم يف هذا الصـدد، بسـبل منـها تيسـري تعـاون البلـدان املسـامهة بقـو        

  جمال أفضل املمارسات.
ــة للمســاءلة       - ٥٤ ــة خاصــة يف متابعــة القضــايا احملال وتتســم مشــاركة الــدول األعضــاء بأمهي

اجلنائية، وقد أوعزُت إىل املستشار القـانوين، يف إطـار دوره التنسـيقي لـرد املنظمـة فيمـا يتعلـق        
األعضــاء، بــأن يستكشــف الســبل الكفيلــة  بطلبــات التعــاون املتصــلة باملســاءلة املقدمــة للــدول  

بتحسني هـذه العمليـة. وعنـدما ال جتـري الـدول األعضـاء متابعـة للحـاالت الـيت أحالتـها إليهـا            
ــدول       ــاء الـ ــال برؤسـ ــتعداد لالتصـ ــأكون علـــى اسـ ــأهنا، سـ ــراء بشـ ــاذ إجـ ــدة الختـ ــم املتحـ األمـ

شـفافية بغيـة    واحلكومات. وسأعمل مع الدول األعضاء على فتح قنوات اتصال أسرع وأكثـر 
إبقاء مجيع اجلهات املعنية على علم بـاإلجراءات املتخـذة إحقاقـاً للعدالـة. وإنـين أناشـد الـدول        
األعضاء جمددا توسيَع نطاق الواليات القضائية خارج اإلقليم لتشمل اجلرائم الـيت قـد يرتكبـها    

، سـأقدم  ٢٠١٧عـام   مواطنوها املنتَدبون للعمل مع األمم املتحدة أو حتت سلطتها. وقبل هناية
تقارير منتظمة عن حالة الدعاوى القضائية واإلجراءات األخـرى الـيت اختـذهتا الـدول األعضـاء      

  يف القضايا املتصلة بكل من األفراد النظاميني واملوظفني املدنيني.
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  إبرام اتفاق مع الدول األعضاء  -دال   
ف، أن تشـكال قـوة ال ُتقهـر    ميكن للمنظمة والدول األعضاء، إذ حتـدومها وحـدة اهلـد     - ٥٥

لتحقيق تغيري إجيايب. وهناك الكثري من العمل الذي يتعني علينا مجيعا القيام به. وقد شرعُت يف 
النظر إىل وضعنا يف الداخل ويف اختاذ إجراءات قوية وعاجلة بشأن التدابري القابلة للتنفيذ علـى  

ولويـةَ لزيـادة الشـفافية واملسـاءلة.     نطاق املنظومـة والـيت تقـع حتـت سـلطيت، ُمعطيـا يف ذلـك األ       
وستعمل املنظمة، حيثما أمكن، على اختاذ إجراءات لـدعم جهـود الـدول األعضـاء واملسـاعدة      
يف تعزيزها. ويف الواقع، هناك العديد من املهام األساسية الـيت يقـع تنفيـذها علـى عـاتق الـدول       

  ق سلطتها وضمن واليتها القضائية.األعضاء يف نطا
د متكنت األمم املتحدة، من خالل التجربة املؤملة، من أن تكوِّن لنفسها رؤية ثاقبة ولق  - ٥٦

ال تقيَّم بثمن يف جمال منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ومواجهتهما. وال يزال أمامنـا الكـثري   
 من العمل الذي ينبغي القيام به، بيد أنه يف احلقيقة مل تبـد أي منظمـة أخـرى مماثلـة قـدرا أكـرب      
من االهتمام أو خصصت قدرا أكرب من املوارد أو أنشأت هذا الكَّم مـن الـنظم ملكافحـة هـذه     
اآلفة. وإنين حريص على تبـادل املعـارف املؤسسـية مـع الـدول األعضـاء بصـورة أكثـر انتظامـا          

  ميكن أن تدفع هبذه القضية قدما.وعلى العمل معها بشأن كل التدابري اليت 
ترح إبرام اتفاق طـوعي بـني األمـني العـام والـدول األعضـاء لـدعم        وبناء على ذلك، أق  - ٥٧

عمليات األمم املتحدة على األرض. فمن شأن هذا االتفاق أن يبعث بإشـارة غـري مسـبوقة إىل    
  ملسألة.العامل تبيِّن التزاَمنا املشترك ومساءلَتنا املتبادلة بشأن هذه ا

ن جانب الدول األعضاء، إىل حتقيق ثالثة وسيهدف االتفاق، باعتباره التزاما طوعيا م  - ٥٨
أهداف رئيسية هي: (أ) وضـع تعريـف واضـح لاللتزامـات احملـددة للمنظمـة والـدول األعضـاء         
بتعزيز جهودنـا املشـتركة الراميـة إىل مكافحـة االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني؛ (ب) التعجيـل         

التنســيق واالتســاق يف اســتجابتنا  بتنفيــذ التــدابري املتفــق عليهــا يف الوقــت املناســب؛ (ج) تعزيــز
  اجلماعية يف احلاالت اليت ختص موظفني مدنيني أو أفرادا عسكريني على حد سواء.

وسألتمس املساعدة من الدول األعضاء يف إعداد هذا االتفاق متهيدا لتوقيعه بـدءاً مـن     - ٥٩
يني املقتـرح عقـده   تاريخ االجتماع الرفيع املستوى بشأن مكافحة االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـ   

، كما ذُكر آنفـا. ومـن جـانيب، أحـث الـدول األعضـاء علـى أن تنظـر يف مجلـة          ٢٠١٧يف عام 
  أمور منها العناصر التالية بغية إدراجها يف االتفاق:
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  عن األمم املتحدة:  (أ)  
لــدول حتديــد وإطــالق آليــٍة منهجيــة لتبــادل ونشــر أفضــل ممارســات ا   ‘١’    

  دة.األعضاء ودروسها املستفا
تعزيز وتشجيع بناء القدرات والتعلم بشأن سبل مكافحة االسـتغالل    ‘٢’    

واالنتهاك اجلنسيني، مبا يف ذلك عن طريـق تيسـري التعـاون الثنـائي يف     
  جمال أفضل املمارسات.

حتديـــد تـــدابري حمـــددة لتحســـني ظـــروف معيشـــة وعمـــل األفـــراد          ‘٣’    
  ئية وقاسية.والوحدات، وال سيما املنتشرين منهم يف مواقع نا

مطالبة األفراد املكلفني باالضطالع بأي نشاط من األنشـطة امليدانيـة     ‘٤’    
الــيت تعيــد تأكيــد قواعــدنا  “ال أعــذار”لألمــم املتحــدة حبمــل بطاقــة 

  التنظيمية وتوفر تفاصيل االتصال لإلبالغ عن االدعاءات.
استكشــــاف طرائــــق للتنويــــه باالمتيــــاز يف القيــــادة ويف الســــلوك        ‘٥’    

  االنضباط.و
استعراض القواعد الناظمة ملنح ميدالية األمم املتحدة واقتراح إدخـال    ‘٦’    

  تغيريات عليها مبا يرسِّخ شعورا بالفخر بعمليات األمم املتحدة.
إدماج مراكز التدريب اإلقليمية يف جمال حفظ السالم على حنو أكثر   ‘٧’    

ة، ودرس سـبل  اتساقا يف مرحلة ما قبـل نشـر عمليـات األمـم املتحـد     
  إعداد قادة املستقبل امليدانيني.استخدام هذه املراكز يف 

ــع        ‘٨’     ــة م ــر دينامي ــل أكث ــة وإنشــاء خطــوط تواُص حتســني أنشــطة التوعي
ــدماهتم، وخاصــة مــن       ــتعانة خب ــال االس ــدا الحتم االختصاصــيني متهي

  ينتمي منهم للبلدان املسامهة بقوات وأفراد الشرطة.
   تقارير منتظمة عن تنفيذ التزاماهتا.املوافقة على تقدمي  ‘٩’    
  عن الدول األعضاء:  (ب)  

  املنع      
احلرص على أال ينشـر سـوى القـادة الـذين ميتلكـون جتربـة سـابقة يف          ‘١’    

حفظ السالم ومطالبُتهم بوضع خطط وبرامج حمددة ملنع االسـتغالل  
  واالنتهاك اجلنسيني أثناء نشرهم.
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جراءات املسـتقاة مـن أفضـل املمارسـات     املوافقة على السياسات واإل  ‘٢’    
هبدف ضمان زيـادة فعاليـة الرقابـة علـى السـرايا والوحـدات األصـغر        
حجما املكونة من أفراد من دولة واحدة واملنتشرة يف مناطق البعثات 
النائية، مثال عن طريق إقامة حدود واضحة يسري عليها اإلنفاذ بـني  

القيـــام بزيـــارات مجاعيـــة اجملمعـــات العســـكرية والســـكان احمللـــيني، و
ــتناد إىل أفضـــل    ــة، باالسـ خاضـــعة لإلشـــراف خـــارج فتـــرات اخلدمـ

  ممارسات الدول األعضاء ودروسها املستفادة.
  مساعدة الضحايا      

  االلتزام بالتعاون التام مع املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا.  ‘٣’    
شـــر تعـــيني جهـــات اتصـــال يف العواصـــم لتكـــون قنـــاة االتصـــال املبا  ‘٤’    

ــة، وملســاعدة ا      ــوة احملتمل ــات األب ــق مبطالب ــا يتعل ــم للضــحايا يف م ألم
  املتحدة يف متابعة القضايا.

ــاء التحقيقــات         ‘٥’     ــدابري حلمايــة الضــحايا والشــهود أثن ــد واختــاذ ت حتدي
  واإلجراءات القضائية.

ــاعر      ‘٦’     ــة ملشـ ــراء حتقيقـــات مراعيـ ــر يف بروتوكـــوالت تضـــمن إجـ النظـ
تمــاد بروتوكــوالت كهــذه، ومراعــاة الوضــع األطفــال والضــحايا واع

  اخلاص لألطفال فيها.
لقضـائية وسـبل االنتصـاف    التأكد من إنفاذ كل القرارات التأديبيـة وا   ‘٧’    

  املناسبة.
  املوافقة على تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ االتفاق.  ‘٨’    

  
  التحقيق      

أو مــع خــرباء  االلتــزام بــإجراء حتقيقــات مشــتركة مــع األمــم املتحــدة   ‘٩’    
  خارجيني مستقلني تعزيزا للشفافية.

ــم، بــاإلبالغ عــن          ‘١٠’     ــوا، عــن ِعل ــزال عقوبــات يف حــق مــن مل يقوم إن
  االدعاءات.
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التعهد بتطبيق سياسات قويـة بشـأن كشـف املخالفـات تشـجع علـى         ‘١١’    
اإلبالغ عن حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وإنفاذ إجراءات 

  ة يف ما خيص املبلغ عن املخالفات.احلماية املناسب
ــة أو اإلذن ببــث مباشــر       ‘١٢’     ــة حمــاكم عســكرية موقعي املوافقــة علــى إقام

  املشاركة يف اإلجراءات اجلنائية.لوقائعها بغية متكني الضحايا من 
املوافقة على احلصول طوعا علـى احلمـض النـووي مـن مجيـع األفـراد         ‘١٣’    

فـراد املتـهمني باالسـتغالل واالنتـهاك     املنتشرين ألغراض تربئة ذمـة األ 
  اجلنسيني أو إدانتهم، يف احلاالت اليت تستوجب توفر هذه األدلة. 

التأكــد مــن أن ضــباط التحقيقــات الــوطنيني ميتلكــون اخلــربات ذات     ‘١٤’    
ــهاك اجلنســـيني مـــن أجـــل    ــتغالل واالنتـ ــلة يف التحقيـــق يف االسـ الصـ

قــات املشــتركة، واإليعــاز  االرتقــاء بفعاليــة هــؤالء الضــباط يف التحقي 
هلــؤالء الضــباط، مــىت أمكــن، بتقــدمي تقــاريرهم مباشــرة إىل املــدعني    

  العامني الوطنيني.
جتميد املدفوعات املسـتحقة للجنـاة املزعـومني الـذين سـيقت ضـدهم         ‘١٥’    

ادعاءات موثـوق هبـا، واملوافقـة علـى تنفيـذ إجـراءات حجـب سـداد         
ات أو اإلبالغ عنها أو إهنائها املدفوعات يف حال عدم إجراء التحقيق

  يف الوقت املناسب.
، فيمـا يتعلـق   ٧٠/٢٨٦تنفيذ اإلجراءات، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة     ‘١٦’    

 الصــــــندوق االســــــتئماين يف بتحويــــــل املــــــدفوعات احملجوبــــــة إىل
  املوثقة. احلاالت

  القيام شهريا بتقدمي آخر املستجدات بشأن كل مراحل التحقيق.   ‘١٧’    
  

  ساءلةامل    
ــيم      ‘١٨’     ــارج اإلقلـ ــائية خـ ــة القضـ ــة الواليـ ــة أو إقامـ ــى ممارسـ ــة علـ املوافقـ

خيص اجلرائم اليت يرتكبها أفراد مدنيون عندما ُيكلفون بالعمـل   ما يف
  لألمم املتحدة أو عندما يعملون حتت سلطة األمم املتحدة.
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ــون تق      ‘١٩’     ــذين ال يثبت ــراد ال ــوطن األف ــاد إىل ال ــى أن يع ــة عل ــدهم املوافق ي
ــهاك اجلنســيني، وذلــك علــى     باملمنوعــات املتعلقــة باالســتغالل واالنت

  نفقة دوهلم أو على نفقتهم اخلاصة.
ــا       ‘٢٠’     ــوطن وذلـــك وفقـ ــدوا إىل الـ ــذين أعيـ ــراد الـ ــزام بتأديـــب األفـ االلتـ

  لإلجراءات التأديبية الوطنية.
ء، املوافقة على مساءلة القادة يف التسلسـل القيـادي، حسـب االقتضـا      ‘٢١’    

ــهاك      ــع االســتغالل واالنت ــة ملن ــهم الظــروف املؤاتي يف حــال عــدم هتيئت
ــم عــن ا    ــدم إبالغه ــهاك اجلنســيني،   اجلنســيني، أو ع الســتغالل واالنت

عــدم مســاءلتهم األفــراد اخلاضــعني إلمــرهتم يف التسلســل القيــادي   أو
  بشكل مناسب.

ت التأكــد مــن وجــود آليــات كفيلــة بتحقيــق املســاءلة حــىت يف احلــاال  ‘٢٢’    
  اليت يكون قد أهنى فيها األفراد املذنبون خدمتهم الوطنية. 

  تقارير منتظمة عن تنفيذ االتفاق.املوافقة على تقدمي   ‘٢٣’    
  

  القوات غري التابعة لألمم املتحدة  -هاء   
يشكل سلوك القوات الدولية غري التابعـة لألمـم املتحـدة املـأذون هبـا مبوجـب واليـات          - ٦٠

عمليات نشرها املترتبة على السكان احمللـيني، مصـدَر قلـق لألمـم املتحـدة.       جملس األمن، وآثار
وجيب علينا تعزيز التدابري بشكل مشترك من أجل ضمان أن مجيـع األفـراد الـذين يـتم نشـرهم      

ألنفسنا حينما تدخل األمم املتحدة حنددها حتت رعاية األمم املتحدة سيتمسكون باملعايري اليت 
الدول أو مع املنظمات اإلقليمية من أجل صون السـالم ومحايـة السـكان    يف شراكة مع فرادى 

  من الرتاعات واالنتهاكات.
ــة غــري تابعــة لألمــم        - ٦١ وأناشــد جملــس األمــن أن يكفــل، عنــدما يــأذن بنشــر قــوات دولي

املتحدة، دعوة الدول إىل اختـاذ تـدابري وقائيـة، وكفالـة مسـاءلة اجلنـاة وتـوفري سـبل االنتصـاف          
على حد سواء بالتعاون مع املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا، والتعاون مع األمم  للضحايا

املتحدة يف جماالت رصد االدعاءات والتحقيق فيها واإلبالغ عنها، وإبقاء األمـم املتحـدة علـى    
علم بالتقدم احملـرز والنتـائج احملققـة. وينبغـي أن ُيطلـب مـن الـدول، قبـل النشـر، االنضـمام إىل           

مماثلة لتلـك املطبقـة لـدى البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد الشـرطة يف األمـم املتحـدة،           ترتيبات 
واليت ميكن أن تشمل تـدابري مثـل اعتمـاد معـايري السـلوك والسياسـات الـيت تتضـمن حمظـورات          
وتدابري واضحة يف حاالت اإلخـالل هبـا، وكفالـة تقيـيم املخـاطر والتـدريب، وفـرز املـوظفني،         
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وضـمان إجـراء حتقيقـات سـريعة وفعالـة، والتعـاون مـع املكلـف بالـدفاع عـن            ومساءلة اجلناة،
  حقوق الضحايا.

وعندما توفر األمم املتحدة الدعم إىل قوات دوليـة غـري تابعـة لألمـم املتحـدة، سـأطبق         - ٦٢
باستمرار سياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عند تقدمي دعـم األمـم املتحـدة    

. وسوف تطبق األمم املتحدة نفـس املعـايري يف تقيـيم    )٩(أمنية غري تابعة لألمم املتحدة إىل قوات
مدى مالءمة البلدان احملتملة املسامهة بقوات وأفراد الشرطة عند تويل قيادة العمليات املوجودة 
 بالفعل، ومالءمة القوات اليت تتلقى الدعم. وسأنفذ باستمرار أيضا سياسة األمـم املتحـدة بـأن   
ال تقبــل قــوات أو وحــدات الشــرطة املشــكلة التابعــة للبلــدان الــيت أدرجــت قواهتــا يف تقــاريري 

  بشأن األطفال يف الرتاعات املسلحة والعنف اجلنسي املتصل بالرتاعات.
وسأطلب من قيادة املنظمات اإلقليمية العمل معي على اقتراح سبل إضـافية مـن أجـل      - ٦٣

ن احتماالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وإنين على اقتناع تعزيز العمليات هبدف التقليل م
بأن هذا التعاون سيعود بالنفع على اجلميع، وسيسفر عن مقترحات ملموسة تعرض على كـل  

  من هيئاتنا اإلدارية للنظر فيها.
    
  إشراك اجملتمع املدين والشركاء اخلارجيني  -  خامسا  

ثري مـن توثيـق التفاعـل مـع اجملتمـع املـدين واخلـرباء        أعتقد أن األمم املتحدة ستجين الكـ   - ٦٤
ــتغالل        ــة االســ ــة إىل مكافحــ ــا الراميــ ــار جهودهــ ــة يف إطــ ــات اخلارجيــ ــارجيني واملنظمــ اخلــ

  اجلنسيني. واالنتهاك
وسوف أنشئ هيئة استشارية دائمة تقدم تقاريرها إيلَّ تشمل بني أعضائها شخصيات   - ٦٥

اء اخلـارجيني اآلخـرين. وستشـمل مهـام اهليئـة تقـدمي       بارزة من منظمـات اجملتمـع املـدين واخلـرب    
توصيات من أجل تعزيز التدابري الوقائيـة الراميـة إىل مكافحـة االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني،       
بســبل منــها اســتعراض تقييمــات املخــاطر وأفضــل املمارســات يف البعثــات واألفرقــة القطريــة،    

جه الدعوات إىل عدد مـن قـادة اجملتمـع املـدين     وكذلك تتبع أدائنا يف هذه اجملاالت. وسوف أو
مــن أجــل االنضــمام إىل اهليئــة، وســوف أطلــب إىل األعضــاء االلتــزام باخلدمــة ملــدة ســنتني مــع  

  إمكانية التجديد.
وسأطلب إىل رئيس االتفـاق العـاملي تشـكيل فريـق استشـاري لشـؤون األعمـال علـى           - ٦٦

تـدابري إضـافية ترمـي إىل احلـد مـن احتمـاالت       أساس عدم تكبد التكاليف ملساعدتنا يف صياغة 
__________ 

  )٩(  A/67/775-S/2013/110. 
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انتهاك قيمنا ومبادئنا وقواعدنا وأنظمتنـا يف التفـاعالت مـع أوسـاط األعمـال، مـع استكشـاف        
  سبل مبتكرة لالعتراف مبن يشكلون منوذجا ألفضل املمارسات.

    
  حتسني االتصاالت االستراتيجية يف جمايل التثقيف والشفافية  -  سادسا  

جا لالتصاالت يشدد على اجلودة والسرعة هبدف زيـادة فهـم اجلمهـور هلـذه     سأتبع هن  - ٦٧
اآلفة اخلبيثة، والدور الـذي جيـب علينـا مجيعـا أن نؤديـه يف منـع حـاالت االسـتغالل واالنتـهاك          
ــتمس مســاعدة اخلــرباء          ــا يف كــل مكــان. وســوف نل ــها والتصــدي هل ــالغ عن اجلنســيني واإلب

فادة من أفضل املمارسـات علـى الصـعيد العـاملي، وزيـادة      اخلارجيني واملنظمات من أجل االست
الوعي وتشجيع املزيـد مـن التثقيـف بشـأن اإلشـارات املنـذرة باالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني          

  وخماطرمها.
وجيب أن تستند القيادة يف العامل اليوم إىل أساس عماده الثقة. ومـن أجـل تعزيـز الثقـة       - ٦٨

تعزيـز مســاءلة املنظمـة مــن خـالل زيـادة الشــفافية علـى نطــاق       يف عمـل األمـم املتحــدة، أعتـزم   
ــا ووســائط      ــا، مبــا يف ذلــك التكنولوجي املنظومــة، وســوف أســتخدم أدوات اإلعــالم املتاحــة لن
اإلعالم االجتماعية عند االقتضاء، من أجل نشـر املعلومـات علنـا عـن االدعـاءات املوثوقـة مـع        

  خلصوصية.إيالء االعتبار الواجب للحقوق الفردية وا
ومــن أجــل زيــادة مســتويات الشــفافية، أوعــزُت إىل وكيــل األمــني العــام لالتصــاالت     - ٦٩

ــوظفي          ــة م ــيس هيئ ــع رئ ــب ذات الصــلة، وكــذلك م ــع اإلدارات واملكات ــل م ــالم بالعم واإلع
تكنولوجيا املعلومات، من أجل إنشـاء نظـام إقـرار علـين باالدعـاءات املوثوقـة وتـدابري املتابعـة،         

اء، موجه على اخلصـوص للمجتمعـات احملليـة والـدول املسـامهة بقـوات وغريهـا        حسب االقتض
  من أصحاب املصلحة املعنيني، مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الضحايا واملتهمني. 

وإضافة إىل ذلك، لطاملا اعتاد اجلمهور العاملي على االطـالع علـى أخبـار التجـاوزات       - ٧٠
املصادر الرمسيـة. وجيـب علـى األمـم     جانب نافذ اإلخبارية إىل االجتماعية اخلطرية من خالل امل

املتحدة أن تستفيد على حنو مسؤول ومنتظم من املنافذ اإلخبارية احملترمة يف خدمـة املزيـد مـن    
الشفافية واملساءلة. وسـوف يقـوم متحـدثي الرمسـي بإنشـاء نظـام يكفـل نشـر الوقـائع املالئمـة           

ة باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني بصفة علنية ومنتظمة يف وسـائط  بشأن التقارير املوثوقة املتعلق
  اإلعالم كممارسة عادية.

وجيب أن نواكب تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وإذ نفعل ذلك، جيـب    - ٧١
علينا أيضا التصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني عرب اإلنترنت. فقـد أصـبح اإلنترنـت منصـة     
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اهلوية يستخدمها اجلناة لتيسري جرائم االستغالل واجلـرائم اجلنسـية يف العديـد     متطورة وجمهولة
من احلـاالت. فعلـى سـبيل املثـال، كـثريا مـا خيـزن اجلنـاة الصـور وأشـرطة الفيـديو واملعلومـات             
األخرى بشأن الضحايا ويتبادلوهنـا، ويعممـون هـذه املـواد علـى نطـاق واسـع. وسـأطلب مـن          

علومــات وضــع مقترحــات للمســاعدة علــى التخفيــف مــن حــدة   رئــيس شــؤون تكنولوجيــا امل 
  .املخاطر هذه
ــدات        - ٧٢ ــك التهديـ ــع تلـ ــة يف منـ ــتراتيجية أداة قيمـ ــاالت االسـ ــون االتصـ ــن أن تكـ وميكـ

 اتيف كـل مكـان بعوامـل اخلطـر واإلشـار     ومكافحتها، عن طريق إبالغ الناس على حنو واسع 
ــد ط    ــهاك اجلنســيني. وق ــذرة باالســتغالل واالنت ــام لالتصــاالت    املن ــني الع ــل األم ــت إىل وكي لب

واإلعالم االتصال على حنو وثيـق مبكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة واملنظمـات اخلارجيـة الـيت         
  متتلك اخلربات املتخصصة من أجل تعزيز اجلهود الوقائية واإلبالغ.

 وأعتقد أيضا أنه جيب علينا أن نبعث رسائل متسقة وواضحة بشأن حاجـة كـل فـرد      - ٧٣
إىل أن يشارك شخصيا يف منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واإلبـالغ عنـهما. وأعمـل حاليـا     
علــى إصــدار تعليمــات إىل القــادة عــرب منظومــة األمــم املتحــدة لعقــد لقــاءات مفتوحــة وإجــراء  
زيارات ميدانية والتداول بالفيديو وكذلك اختـاذ إجـراءات أخـرى مـن أجـل االتصـال مباشـرة        

ــز بوجــه خــاص علــى منــع      مــع القــوى الع ــادئ األمــم املتحــدة مــع التركي ــة بشــأن قــيم ومب امل
  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما.

    
  اطراد اجلهود من اآلن فصاعدا  -  سابعا  

أعتزم إبداء االلتزام املوصول شخصيا وبشكل مستمر، مع اإلدراك التـام أنـه ال توجـد      - ٧٤
ق، وضمان االهتمام املستمر والرفيع املستوى مبكافحة االستغالل بريوقراطية كبرية ذاتية التنسي

واالنتهاك اجلنسيني. وقد طلبت إىل الدول األعضاء متديد والية املنسق اخلاص املعـين بتحسـني   
استجابة األمم املتحدة لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، يف إطار مكتيب التنفيـذي، ودعـم تعزيـز    

نسق اخلاص مسؤوال أمامي، مـن خـالل رئـيس الـديوان، عـن متابعـة       تلك الوالية. وسيكون امل
  التوصيات الواردة يف هذا التقرير وكذلك عن مواصلة العمل الذي بدأ يف وقت سابق.

وقد طلبت إىل رئيس الديوان استئناف االجتماعات املنتظمة للفريق التـوجيهي الرفيـع     - ٧٥
يني، وسـوف أشـترط حضـور رؤسـاء اإلدارات     املستوى بشأن منع االستغالل واالنتهاك اجلنس

واملكاتب والصناديق والربامج هذه االجتماعات شخصيا. كما أصدرت تعليمات بأن يواصـل  
الفريق العامل على نطاق املنظومة املعين مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني العمـلَ علـى إعـداد    

  الرفيع املستوى. وتنسيق القضايا وتنفيذ املبادرات دعما للفريق التوجيهي
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وســيعمل املنســق اخلــاص، مــن خــالل رئــيس الــديوان، مــع ممثلــي اخلاصــني واملنســقني    - ٧٦
املقــيمني ومنســقي الشــؤون اإلنســانية ويســتعرض اعتمــادهم، متشــيا مــع مســؤولياهتم احلاليــة،    
استراتيجيات وخطط عمل قطرية رامية إىل منع االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني ومكافحتـهما.   

يثما مل تعتمد هذه اخلطط بعد، سـوف أصـدر تعليمـات بـأن يـتم إعـدادها وإصـدارها قبـل         وح
. وجيـب أن تشـمل تلـك اخلطـط أحكامـا تتعلـق باملشـاركة اجملتمعيـة وإبـالغ          ٢٠١٧هناية عام 

الشكاوى وتوعية الضحايا ومحايتهم، وكذلك التدابري اليت قـد تكـون ضـرورية لضـمان محايـة      
ــراد أســرهم. و  ــة يتــوىل شــاغلوها مســؤوليات تلقــي    الشــهود وأف جيــب أن حتــدد وظــائف معين

الشـــكاوى وتقـــدمي املســـاعدة وتســـهيل احلمايـــة. وتشـــمل اخلطـــط أيضـــا مســـتوى املشـــاركة 
الشخصية املطلوبة من ممثلّي اخلاصني واملنسقني املقيمني ومنسقي الشـؤون اإلنسـانية، ال سـيما    

أتوقـع أيضـا مـن كـل ممثـل خـاص ومنسـق        فيما يتعلق بالضحايا وبالـدعم الـذي سـيقدم هلـم. و    
مقيم ومنسق للشؤون اإلنسانية ورئيس مكتـب ووكالـة أن يـبلغين مباشـرة وآنيـا بـأي عقبـات        

  يواجهوهنا يف تنفيذ خططهم كاملة. قد
وندرك مجيعا أن مشكلة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ال تقتصر على األمم املتحدة.   - ٧٧

بـأن األمـم املتحـدة قـد أصـبحت مرتبطـة هبـذه املسـألة ارتباطـا           ومع ذلك، علينا أن نقبل أيضـا 
فريدا، ومن مث فإهنا تتحمل مسؤولية فريـدة تتمثـل يف وضـع معيـار عـاملي للتصـدي هلـذه اآلفـة         

  ومعاجلة أثرها بصورة فعالة وإنسانية وعادلة.
الغايـة، ألتـزم    وال ميكننا تغيري املاضي، ولكننا ميكننا بناء مستقبل أفضل. وحتقيقـا هلـذه    - ٧٨

التزاما كامال بالربنامج الذي بينته يف هذا التقرير، وأطلب إىل الدول األعضاء أن تنضـم إيل يف  
جهد موحد جلعل األمم املتحدة مثاال على أفضل املمارسات والقيادة العاملية يف جمال مكافحـة  

ــا معــا أن حنقــق هــذا اهلــدف مــن أجــ     ل الصــاحل العــام االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني. وميكنن
ملنظمتنـــا والعمـــل الـــذي تقـــوم بـــه، واألهـــم مـــن ذلـــك، مـــن أجـــل الصـــاحل العـــام ملـــن نقـــوم 

  خدمتهم. على

  اإلجراءات املطلوب من اجلمعية العامة اختاذها  -  ثامنا  
لقــد ســعيُت، يف هــذا التقريــر، إىل التشــديد علــى اإلجــراءات الــيت أســتطيع اختاذهــا يف   - ٧٩

ني العـام، وأشـرُت، إضـافة إىل ذلـك، إىل عـدة تـدابري فوريـة تسـتلزم         إطار سلطيت بصـفيت األمـ  
  توجيه اهتمام اجلمعية العامة إليها. وُيطلب إىل اجلمعية العامة ما يلي:

أن حتيط علما بتجديد التشديد الـذي أبديـه علـى معاجلـة مشـكلة االسـتغالل         (أ)  
  واالنتهاك اجلنسيني وباإلجراءات الرامية إىل التصدي هلا؛
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أن حتــيط علمــا بــاخلطوات الراميــة إىل بــدء االضــطالع مبهــام دعــم مســاعدة      (ب)  
الضحايا يف املقر ويف املواقع امليدانية، بسبل منها مهام املكلف بالـدفاع عـن حقـوق الضـحايا،     

  اليت سيتم اإلبالغ عنها يف دورة امليزانية املقبلة للكيانات املعنية؛
الستئماين لدعم ضحايا االستغالل واالنتهاك أن تقر تنقيح أحكام الصندوق ا  (ج)  

  اجلنسيني من أجل إتاحة املزيد من املساعدة إىل الضحايا، كما قد يكون مناسبا وضروريا؛ 
أن تقــر وضــع إجــراءات لوقــف تســديد املــدفوعات يف حــال عــدم إجـــراء           (د)  

  الصندوق االستئماين؛ التحقيقات واإلبالغ عنها وإهنائها يف موعدها، ودفع املبالغ احملتجزة إىل 
أن تقر اقتراح تلقي الدول األعضاء مطالبات من الضحايا، وما يتعلـق بـذلك     )ه(  

  من إرساء آليات القيام بذلك؛
أن تقر، حسب االقتضاء حتت سلطتها، بروتوكوال خاصا لألمني العام بشـأن    (و)  

توجــد فيهــا خمــاطر  منــع االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني مــن أجــل إنشــاء أو جتديــد أي عمليــة 
  كبرية، يف إطار الواليات وامليزانيات اليت ترهتن مبوافقتها؛ 

أن تقــر إنشــاء مســتودع ســري علــى مســتوى املنظومــة للمعلومــات املتعلقــة       (ز)  
  باحلاالت يدار مركزيا حتت إشراف مكتب املنسق اخلاص؛ 

ضـايا االسـتغالل   أن تنظر يف املقترحات الرامية إىل تعزيز قدرات التحقيق يف ق  (ح)  
واالنتهاك اجلنسيني لدى األمانة العامة وصناديقها وبراجمها اخلاضـعة إلدارة مسـتقلة، وكـذلك    

  عرب منظومة األمم املتحدة ككل؛
أن تقر املبادئ املبينة أعاله إلدراجها يف االتفاق الطوعي مع الدول األعضاء،   (ط)  

  للنظر فيها يف االجتماع الرفيع املستوى؛
تقــر متديــد واليــة املنســق اخلــاص املعــين بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة    أن  (ي)  

لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني من أجل حتسـني اسـتجابة األمـم املتحـدة لالسـتغالل واالنتـهاك       
  اجلنسيني، ودعم تعزيز هذا املكتب؛

أن حتــيط علمــا باالحتياجــات التقديريــة مــن املــوارد وبترتيبــات التمويــل علــى   (ك)  
  ).A/71/818/Add.1النحو املبني يف إضافة هذا التقرير (
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  املرفق األول
  موجز اإلجراءات والتوصيات    

  
  مبادرات األمني العام  -ألف   

  القيام بدور قيادي بالتشاور مع اجلهات املعنية  املقترح

  ضحايا وكرامتهمإعطاء األولوية حلقوق ال
تعيني مكلـف بالـدفاع عـن حقـوق الضـحايا علـى        - ١

 نطاق املنظومة 
املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني
إعطاء تعليمات للممثلني اخلاصني يف البعثات الـيت   - ٢

كــبرية مــن التقــارير عــن وقــوع      توجــد بشــأهنا أعــداد
حاالت استغالل وانتهاك جنسيني بالقيام فـورا بتحديـد

أو ما فوقها لتويل مهام املكلف  ٥-وظيفة من الرتبة ف
 بالدفاع عن حقوق الضحايا

ــداين/إدارة ــدعم املي ــظ الســالم/إدارة ال ــات حف إدارة عملي
  الشؤون السياسية

املكتـــب التنفيـــذي لألمـــني العام/مفوضـــية األمـــم املتحـــدة مباشرة االلتقاء بالضحايا واالستماع إليهم  - ٣
ــؤون ــدة لشـــ ــم املتحـــ ــية األمـــ ــوق اإلنسان/مفوضـــ حلقـــ
ــظ الســالم/إدارة ــات حف الالجئني/اليونيســيف/إدارة عملي

  الدعم امليداين
وضع بروتوكول ملساعدة الضحايا جيـري اختبـاره    - ٤

 يف امليدان
الضـــحايا،اليونيســـيف، واملكلـــف بالـــدفاع عـــن حقـــوق  

ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان، ومكتـــب
خدمات الرقابة الداخلية، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم/   

  إدارة الدعم امليداين
الطلب إىل املراقب املايل استكشـاف إمكانيـة دفـع     - ٥

ــة للضــحايا يف حــاالت اســتثنائية ــالغ علــى ســبيل اهلب مب
الدول األعضاء إىل وحيثما ال تؤدي اآلليات اليت تعينها

 نتيجة مناسبة

  املكتب التنفيذي لألمني العام، واملراقب املايل

ــات    - ٦ ــا يف العمليـ ــادات العليـ ــات للقيـ ــاء تعليمـ إعطـ
امليدانيـــة بوضـــع وتقـــدمي خطـــة عمـــل ســـنوية ملكافحـــة
ــراءات ــمن إجـ ــيني، تتضـ ــهاك اجلنسـ ــتغالل واالنتـ االسـ

العــام وجــداول زمنيــة حمــددة، وتقــدمي تقريــر إىل األمــني
 مباشرة عن التقدم احملرز والعقبات فيما يتعلق بالتنفيذ

  على نطاق املنظومة/عناصر الوجود امليداين
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  القيام بدور قيادي بالتشاور مع اجلهات املعنية  املقترح

الطلب إىل رؤساء مجيع الكيانات اليت هلا عمليات  - ٧
وبرامج يف امليدان إجراء تقييمات للمخاطر يف كل نشر
ــيان ــتغالل واالنتـــهاك اجلنسـ ــغيلي مـــن حيـــث االسـ تشـ

هــذه التقييمــات، مــع االســتعانة الكاملــة وإصــدار نتــائج 
 باألدوات املوجودة إلدارة املخاطر

  على نطاق املنظومة/عناصر الوجود امليداين

الطلــب إىل مكتــب األخالقيــات إجــراء اســتعراض  - ٨
للعالقــة بــني التحــرش اجلنســي يف أمــاكن العمــل التابعــة
ــهاك اجلنســـيني يف ــتغالل واالنتـ ــدة واالسـ ــم املتحـ لألمـ

 ت األمم املتحدة امليدانيةعمليا

  مكتب األخالقيات

الطلب إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان   - ٩
العمل مع جملس األمـن عنـدما يـأذن بنشـر قـوات دوليـة
غري تابعة لألمم املتحـدة والعمـل مـع الـدول علـى اختـاذ
ــة ــاة وضــمان محاي ــة مســاءلة اجلن ــة، وكفال ــدابري وقائي ت

 حقوق الضحايا 

  ة األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمفوضي

 إهناء اإلفالت من العقاب
اقتراح أن تقوم اهليئات املنشـئة للواليـات، حتـت     - ١٠

ســلطة كــل منــها وبالنســبة إلنشــاء أو جتديــد أي عمليــة
بروتوكـــول ”تنطـــوي علـــى خمـــاطر شـــديدة، بـــإقرار

ــهاك اجلنســيني،     “خــاص ــع االســتغالل واالنت بشــأن من
 ات وامليزانيات اليت توافق عليها وذلك كجزء من الوالي

إدارة الشــؤون السياســية/الوكاالت والصــناديق والــربامج/ 
 إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين

جتميـع قـدرات إجـراء التحقيقـات يف االسـتغالل       - ١١
واالنتــــهاك اجلنســــيني ســــيمكِّننا مــــن تعظــــيم املــــوارد

بوضــع وتطبيــق واخلــربات، مــع القيــام يف الوقــت نفســه
 معايري مشتركة استنادا إىل أفضل املمارسات

ــة/     ــة الداخلي ــة/مكتب خــدمات الرقاب ــى نطــاق املنظوم عل
  وكاالت التحقيق األخرى

اســـتحداث التكنولوجيـــا املالئمـــة والضـــرورية     - ١٢
إلتاحــة البــث احلــي للمحاكمــات العســكرية ومتكــني
، الضحايا من االطالع على هـذه احملاكمـات الـيت جيـب
 بسبب اللوائح الوطنية، أن جترى على األراضي الوطنية

إدارة الــــدعم/رئــــيس مــــوظفي تكنولوجيــــا املعلومــــات   
  إدارة عمليات حفظ السالم/امليداين

وضع سياسات وإجراءات جلمع عينـات احلمـض    - ١٣
النووي الصبغي (الدنا) على أسـاس طـوعي لتيسـري تربئـة

 ائم خطريةأو إدانة األفراد املتهمني بارتكاب جر

علــــى نطــــاق املنظومــــة، وإدارة الشــــؤون اإلداريــــة/إدارة
امليداين/إدارة عمليات حفظ السـالم/إدارة الشـؤون الدعم

 السياسية



A/71/818 

 

17-03350 31/117 
 

  القيام بدور قيادي بالتشاور مع اجلهات املعنية  املقترح

ــب  - ١٤ ــدما    إخطــار املكت ــام عن ــذي لألمــني الع التنفي
تلقى حماوالت املتابعة فيما يتعلـق بالتحقيقـات ردودا    ال

 من الدول األعضاء

ة/مفوضــية حقــوق اإلنســان/إدارةمكتــب الشــؤون القانوني
  إدارة الدعم امليداين/عمليات حفظ السالم

إعطــاء تعليمــات لــوكالء األمــني العــام لعمليــات  - ١٥
ــية بوضـــع الســـالم والـــدعم امليـــداين والشـــؤون السياسـ

 برنامج زيارات مفاجئة إىل البعثات امليدانية

ــية/إدارة ــؤون السياسـ ــة، وإدارة الشـ ــاق املنظومـ ــى نطـ علـ
  ات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداينعملي

الطلــب إىل مجيــع الكيانــات املعنيــة إنفــاذ إيقــاف  - ١٦
مصداقية  املوظفني عن العمل إذا وجدت ادعاءات ذات

 بارتكاهبم االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

علــى نطــاق املنظومــة/إدارة الشــؤون اإلداريــة/إدارة الــدعم
  امج امليداين/الوكاالت والصناديق والرب

ــداوالت      - ١٧ ــاز املـ ــديوان إجنـ ــيس الـ ــب إىل رئـ الطلـ
ــتمارة ــن االسـ ــة مـ ــخة التجريبيـ ــالق النسـ ــة إلطـ الالزمـ

 املوحدة على نطاق املنظومة لإلبالغ عن احلوادث

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

 رة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليدايناجلنسيني/إدا
الطلــب إىل مكتــب األخالقيــات وضــع آليــات      - ١٨

إلنفاذ السياسة املتعلقة باملبلغني عن املخالفات من أجـل
متكــني املــوظفني الــذين يبلغــون عــن حــاالت االســتغالل

 واالنتهاك اجلنسيني وتشجيعهم ومحايتهم

  قياتإدارة الشؤون اإلدارية/مكتب األخال

ــدرج يف   - ١٩ الطلـــب إىل مكتـــب األخالقيـــات أن يـ
حــوار األمــم املتحــدة بشــأن القيــادة بنــد مناقشــة بشــأن

 االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

  مكتب األخالقيات

ــار التكنولوجيــــات والتطبيقــــات   - ٢٠ حتديــــد واختبــ
ــالغ ــن اإلب ــدان م ــن األشــخاص يف املي ــيت متكّ ــة ال املتنقل

 بسرعة وبدقة عالية

  س موظفي تكنولوجيا املعلومات/إدارة الدعم امليداينرئي

إعطـــاء تعليمـــات للقيـــادات العليـــا علـــى نطـــاق  - ٢١
املنظومـــة بإصـــدار رســـائل إداريـــة إىل جمـــالس إدارهتـــا،
ســنويا، تثبــت أن مجيــع االدعــاءات املتعلقــة باالســتغالل
واالنتهاك اجلنسيني اليت أُطلع عليها كيان كـل منـها قـد

 نها واختذت بشأهنا اإلجراءات املناسبةمت اإلبالغ ع

  على نطاق املنظومة/املكتب التنفيذي لألمني العام

الطلب إىل إدارة الشؤون اإلدارية أن تستكشف  - ٢٢
سبل تعزيز الفرز األويل للمرشحني لكل وظيفـة كجـزء

 من اإلجراءات السابقة لالستقدام

  على نطاق املنظومة/إدارة الشؤون اإلدارية
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الطلــب إىل إدارة الشــؤون اإلداريــة اختــاذ تــدابري   - ٢٣
والعمل مـع الكيانـات األخـرى لضـمان أال يعـاد يف أي
قسم آخر مبنظومة األمم املتحدة توظيـف األفـراد الـذين
ُيفصـــلون مـــن اخلدمـــة بســـبب ادعـــاءات ُمثبتـــة تتعلـــق

 باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني

  على نطاق املنظومة/إدارة الشؤون اإلدارية

ــة أن حتــدد يف    - ٢٤ الطلــب إىل إدارة الشــؤون اإلداري
كــل بيــان ســرية ذاتيــة أو مــا يعادلــه ضــمن كيــان األمــم
املتحدة املعين، شرطا يوافق مبوجبه مقدمو الطلبات على
إتاحــة إمكانيــة االطــالع علــى ســجالت عملــهم ســابقا

 لدى كيانات األمم املتحدة األخرى

  اإلداريةعلى نطاق املنظومة/إدارة الشؤون 

الطلــب إىل إدارة الشــؤون اإلداريــة أن حتــدد، يف  - ٢٥
مجيــع إعالنــات الوظــائف الشــاغرة وخطابــات التعــيني،
قــيم األمــم املتحــدة والســلوك املنتظــر مــن موظفيهــا وأن

 تبني بوضوح عواقب سوء السلوك

على نطـاق املنظومـة/إدارة الشـؤون اإلداريـة، والوكـاالت
  والصناديق والربامج

الطلــب إىل إدارة الشــؤون اإلداريــة أن تشــترط     - ٢٦
علــى املــوظفني اإلقــرار خطيــا عنــد االلتحــاق بالعمــل
ــهم ــنوي، مبعرفتـ ــاس سـ ــى أسـ ــداب، وعلـ ــادة االنتـ وإعـ
ــيما ــلوك، وال سـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــايري األمـ ــم ملعـ وفهمهـ

يتعلـق باالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني، ولعواقـب       فيما
 انتهاك تلك املعايري

  ق املنظومة/إدارة الشؤون اإلداريةعلى نطا

وضع شهادة خطية سنوية مفادها أنه جيب علـى   - ٢٧
كل موظف أن يتعهد بتأكيد قراءته وفهمه ملدونة األمم
املتحدة لقواعد السلوك ولعواقـب عـدم التقيـد بالقواعـد

 واألنظمة

  على نطاق املنظومة

إعطاء تعليمات جبعل التـدريب قبـل النشـر علـى      - ٢٨
ــع   مســا ــا جلمي ــهاك اجلنســيني إلزامي ئل االســتغالل واالنت

فئات األفـراد النظـاميني واملـوظفني املـدنيني، علـى مجيـع
 املستويات 

  على نطاق املنظومة

مطالبــــة األفــــراد املكلفــــني باالضــــطالع بكــــل   - ٢٩
ــة ــة لألمـــــم املتحـــــدة حبمـــــل بطاقـــ األنشـــــطة امليدانيـــ

فاصــيلالــيت تعيــد تأكيــد قواعــدنا وتقــدم ت “أعــذار ال”

ــداين    ــدعم املي ــظ الســالم/إدارة ال ــات حف إدارة/إدارة عملي
  الشؤون اإلدارية، والوكاالت والصناديق والربامج
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 جهات االتصال لغرض اإلبالغ عن االدعاءات

  إشراك الشركاء اخلارجيني
ــاء       - ٣٠ ــن رؤس ــألف م ــة، تت ــادة عاملي ــرة قي إنشــاء دائ

العقـاب يف  الدول، لعقد التزام بارز بإهنـاء اإلفـالت مـن
  قضايا االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني
إنشاء جملس استشاري دائم مسؤول أمام األمني  - ٣١

العام يضم يف عضـويته شخصـيات بـارزة مـن منظمـات
  املدين وخرباء خارجيني آخرين اجملتمع

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني
الطلب إىل رئيس االتفـاق العـاملي تشـكيل فريـق      - ٣٢

استشاري لشؤون األعمال للمساعدة يف صـياغة تـدابري
الت انتــهاك قيمنــا ومبادئنــا   إضــافية للحــد مــن احتمــا

وقواعدنا يف التفاعالت مع أوساط األعمال، مـع القيـام
  يف الوقت نفسه باستكشاف حوافز مبتكرة

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني

مبزيـد مـن االنفتـاح    الشروع يف اتباع هنج يتسـم   - ٣٣
والتعاون مع اخلرباء واملـدافعني اخلـارجيني هبـدف تعزيـز

  وحتسني استقاللية التحقيقات ونوعيتها

ــؤون ــة، ومكتـــب الشـ ــة الداخليـ ــدمات الرقابـ مكتـــب خـ
ــة ــة، ومفوضــية حقــوق اإلنســان، واحملكمــة اجلنائي القانوني
الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، وجهــات أخــرى، حســب

ــاء، ب ــدافعنياالقتضــ ــرباء القانونيني/املــ ــع اخلــ ــاور مــ التشــ
  اخلارجيني

الطلب إىل القيادة العليا وضع سـبل أكثـر جناعـة     - ٣٤
ــز اآلليــات ــم تعزي ــات احملليــة ودع ــع اجملتمع للتواصــل م

  اجملتمعية لتقدمي الشكاوى

على نطاق املنظومـة/الوكاالت والصـناديق والـربامج/إدارة
  امليداينعمليات حفظ السالم/إدارة الدعم 

الطلـــب إىل مفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق   - ٣٥
اإلنســان إشــراك قيــادة املنظمــات اإلقليميــة والعمــل مــع
األمني العام القتـراح سـبل إضـافية للتقليـل مـن احتمـال
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني مـن جانـب القـوات غـري

  التابعة لألمم املتحدة

  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  حتسني االتصاالت االستراتيجية
تنظيم اجتمـاع رفيـع املسـتوى بشـأن االسـتغالل       - ٣٦

  ٢٠١٧واالنتهاك اجلنسيني قبل هناية عام
املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني/إدارة شؤون اإلعالم
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ــ - ٣٧ ــاالت    الطلـ ــام لالتصـ ــني العـ ــل األمـ ب إىل وكيـ
واإلعــالم العمــل عــن كثــب مــع املكلــف بالــدفاع عــن

  حقوق الضحايا لصياغة استراتيجيات توعية فعالة

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني/إدارة شؤون اإلعالم
ــاء تعليمــــــات إلدارة شــــــؤون اإلعــــــالم   - ٣٨ إعطــــ

ــائع املتعلقــة ــا عــن الوق باســتحداث نظــام لإلفصــاح علن
بالتقــارير املوثوقــة عــن حــاالت االســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني، بوصف ذلك ممارسة معتادة

إدارة شــؤون اإلعــالم/إدارة الــدعم امليــداين/رئيس مــوظفي
  تكنولوجيا املعلومات 

ت إلدارة شــؤون اإلعــالم بتقــدمي  إعطــاء تعليمــا  - ٣٩
ــاالت ــبل لتســـخري االتصـ ــأن أفضـــل السـ ــيات بشـ توصـ
االستراتيجية لغـرض تغـيري اخلطـاب املتعلـق باالسـتغالل
واالنتهاك اجلنسيني وزيادة التوعية والتثقيف على نطاق

  املنظومة

  على نطاق املنظومة/إدارة شؤون اإلعالم

بتقــدمي  إعطــاء تعليمــات إلدارة شــؤون اإلعــالم   - ٤٠
توصيات مبتكرة بشأن اسـتخدام التكنولوجيـا ووسـائط
التواصـــل االجتمـــاعي لزيـــادة الشـــفافية واإلبـــالغ عـــن

  حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

  إدارة شؤون اإلعالم

الطلب إىل رئيس موظفي تكنولوجيـا املعلومـات    - ٤١
ــداد ــام، بالتنســـيق مـــع إدارة شـــؤون اإلعـــالم، بإعـ القيـ

للمساعدة يف التخفيف من خطـر االسـتغالل   مقترحات 
  واالنتهاك بواسطة اإلنترنت

رئيس موظفي تكنولوجيا املعلومات /إدارة شؤون اإلعالم

إعطــاء تعليمــات إلدارة شــؤون اإلعــالم بالعمــل   - ٤٢
ــديها خــربة متخصصــة يف مســائل مــع املنظمــات الــيت ل
االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني بواســطة اإلنترنــت بغيــة

  كثيف جهود الوقاية من خالل التوعيةت

ــالم  ــؤون اإلعـــ ــا/إدارة شـــ ــوظفي تكنولوجيـــ ــيس مـــ رئـــ
  املعلومات/مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

إعطاء تعليمات إلدارة شؤون اإلعالم بالشـروع   - ٤٣
يف محلــة اتصــاالت داخليــة علــى نطــاق املنظومــة بشــأن

  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 على نطاق املنظومة/إدارة شؤون اإلعالم

 إدامة اجلهود
الطلب إىل رئيس الديوان استئناف االجتماعات  - ٤٤

الشـــهرية للفريـــق التـــوجيهي الرفيـــع املســـتوى املعـــين
  باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
هاكبتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــ     

  اجلنسيني
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  القيام بدور قيادي بالتشاور مع اجلهات املعنية  املقترح

الطلب إىل مكتب املنسق اخلاص املعين بتحسـني   - ٤٥
استجابة األمـم املتحـدة لالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني
ــة ــى نطــاق املنظوم ــق العامــل عل اســتئناف أعمــال الفري
ــق ــهاك اجلنســيني، دعمــا للفري املعــين باالســتغالل واالنت

  التوجيهي الرفيع املستوى

لعام/مكتب املنسق اخلاص املعـيناملكتب التنفيذي لألمني ا
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني

ــين      - ٤٦ ــب املنســق اخلــاص املع ــاء تعليمــات ملكت إعط
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك
اجلنسيني ورئيس موظفي تكنولوجيـا املعلومـات بتطـوير

ات املتــوافرة علــى نطــاق   قــدرة لتجميــع وحتليــل البيانــ
املنظومة واملتصلة باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، رهنـا

  بتوافر التمويل

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك
اجلنسيني/رئيس موظفي تكنولوجيا املعلومـات/على نطـاق

  املنظومة

اإلبــــالغ علنــــا وبصــــورة منتظمــــة عــــن حالــــة  - ٤٧
  اإلجراءات وعما تتخذه الدول األخرى بشأن القضايا

املكتب التنفيذي لألمني العام/مكتب املنسق اخلاص املعـين
بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة لالســتغالل واالنتــهاك

  اجلنسيني/إدارة شؤون اإلعالم/على نطاق املنظومة
منهجية لتبادل ونشـر أفضـل    حتديد وإطالق آلية - ٤٨

  ممارسات الدول األعضاء ودروسها املستفادة
إدارة شــؤون اإلعــالم/إدارة الــدعم امليــداين/إدارة عمليــات

 حفظ السالم/رئيس موظفي تكنولوجيا املعلومات

تعزيز وتشجيع بنـاء القـدرات والـتعلم يف الـدول      - ٤٩
ــدان املســامه ــاون البل ــا يف ذلــك تيســري تع ة األعضــاء، مب

  بقوات يف جمال أفضل املمارسات

 إدارة الدعم امليداين/إدارة عمليات حفظ السالم
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  االتفاق بني األمني العام وفرادى الدول األعضاء  -باء   
  مقترحات األمم املتحدة  -  ١  

لـدول األعضـاء ودروسـها    حتديد وإطالق آليٍة منهجية لتبادل ونشر أفضـل ممارسـات ا    ‘١’  
  املستفادة.

ــهاك        ‘٢’   ــتعلم بشــأن ســبل مكافحــة االســتغالل واالنت ــاء القــدرات وال ــز وتشــجيع بن تعزي
  اجلنسيني، مبا يف ذلك عن طريق تيسري التعاون الثنائي يف جمال أفضل املمارسات.

حتديــد تــدابري حمــددة لتحســني ظــروف معيشــة وعمــل األفــراد والوحــدات، وال ســيما    ‘٣’  
  املنتشرون منهم يف مواقع نائية وقاسية.

مطالبة األفراد املكلفني باالضـطالع بـأي نشـاط مـن األنشـطة امليدانيـة لألمـم املتحـدة           ‘٤’  
اليت تعيد تأكيـد قواعـدنا التنظيميـة وتـوفر تفاصـيل االتصـال        “ال أعذار”حبمل بطاقة 

  لإلبالغ عن االدعاءات.
  استكشاف طرائق للمكافأة على االمتياز يف القيادة ويف السلوك واالنضباط.  ‘٥’  
استعراض القواعد الناظمة ملنح ميدالية األمم املتحـدة واقتـراح إدخـال تغـيريات عليهـا        ‘٦’  

  مبا يرسِّخ شعورا بالفخر بعمليات األمم املتحدة.
إدماج مراكز التدريب اإلقليمية يف جمال حفظ السالم على حنو أكثر اتساقا يف مرحلة   ‘٧’  

استخدام هذه املراكز يف إعـداد قـادة    ما قبل نشر عمليات األمم املتحدة، ودرس سبل
  املستقبل امليدانيني. 

حتسني أنشطة التوعية وإنشاء خطوط تواُصـل أكثـر ديناميـة مـع االختصاصـيني متهيـدا         ‘٨’  
ــه     ــن ينتمــي من ــوات   الحتمــال االســتعانة خبــدماهتم، وخاصــة م ــدان املســامهة بق م للبل

  الشرطة. وأفراد
  ظمة عن تنفيذ التزاماهتا.املوافقة على تقدمي تقارير منت  ‘٩’  

  مقترحات الدول األعضاء  -  ٢  
  املنع    

احلــرص علــى أال ينشــر ســوى القــادة الــذين ميتلكــون جتربــة ســابقة يف حفــظ الســالم      ‘١’  
ــتغالل      ــع االسـ ــددة ملنـ ــرامج حمـ ــط وبـ ــع خطـ ــالبُتهم بوضـ ــيني  ومطـ ــهاك اجلنسـ واالنتـ

  نشرهم. أثناء
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ســتقاة مــن أفضــل املمارســات هبــدف ضــمان املوافقــة علــى السياســات واإلجــراءات امل  ‘٢’  
زيادة فعالية الرقابة على السرايا والوحدات األصغر حجما املكونة من أفراد من دولـة  
واحــدة واملنتشــرة يف منــاطق البعثــات النائيــة، مــثال عــن طريــق إقامــة حــدود واضــحة    

رات يســري عليهــا اإلنفــاذ بــني اجملمعــات العســكرية والســكان احمللــيني، والقيــام بزيــا   
مجاعية خاضعة لإلشراف خارج فترات اخلدمة، باالستناد إىل أفضل ممارسـات الـدول   

  األعضاء ودروسها املستفادة.
  

  مساعدة الضحايا    
  االلتزام بالتعاون التام مع املكلف بالدفاع عن حقوق الضحايا.  ‘٣’  
مـا يتعلـق    تعيني جهات اتصال يف العواصـم لتكـون قنـاة االتصـال املباشـر للضـحايا يف        ‘٤’  

  باملطالبات احملتملة بإثبات األبوة، وملساعدة األمم املتحدة يف متابعة القضايا. 
  حتديد واختاذ تدابري حلماية الضحايا والشهود أثناء التحقيقات واإلجراءات القضائية.  ‘٥’  
ــاعر األطفـــال      ‘٦’   ــة ملشـ تـــوخي ووضـــع بروتوكـــوالت لضـــمان إجـــراء حتقيقـــات مراعيـ

  اة الوضع اخلاص لألطفال.والضحايا، ومراع
  التأكد من إنفاذ كل القرارات التأديبية والقضائية وسبل االنتصاف املناسبة.   ‘٧’  
  املوافقة على تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ االتفاق.  ‘٨’  

  
  التحقيق    

االلتزام بإجراء حتقيقات مشتركة مع األمم املتحـدة أو مـع خـرباء خـارجيني مسـتقلني        ‘٩’  
  للشفافية. تعزيزا

  إنزال عقوبات يف حق من مل يقوموا، عن ِعلم، باإلبالغ عن االدعاءات.  ‘١٠’  
التعهــد بتطبيــق سياســات ناجعــة بشــأن كشــف املخالفــات تشــجع علــى اإلبــالغ عــن    ‘١١’  

حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وإنفاذ إجراءات احلمايـة املناسـبة يف مـا خيـص     
  املبلغني عن املخالفات.

املوافقــة علــى إقامــة حماكمــات عســكرية موقعيــة أو اإلذن ببــث مباشــر لوقائعهــا بغيــة     ‘١٢’  
  متكني الضحايا من االطالع على اإلجراءات اجلنائية. 
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املوافقة على احلصول طوعا علـى احلمـض النـووي الصـبغي (الـدنا) مـن مجيـع األفـراد           ‘١٣’  
ســـتغالل واالنتـــهاك اجلنســـيني االاملنتشـــرين ألغـــراض تربئـــة ذمـــة األفـــراد املتـــهمني ب 

  إدانتهم، يف احلاالت اليت تستوجب توفر هذه األدلة.  أو
التأكد من أن ضباط التحقيقات الوطنيني ميتلكون اخلربات ذات الصلة يف التحقيق يف   ‘١٤’  

االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من أجل االرتقاء بفعالية هؤالء الضـباط يف التحقيقـات   
عاز هلؤالء الضباط، مـىت أمكـن، بتقـدمي تقـاريرهم مباشـرة إىل املـدعني       املشتركة، واإلي

  العامني الوطنيني.
جتميد املدفوعات املستحقة للجناة املزعـومني الـذين سـيقت ضـدهم ادعـاءات موثـوق         ‘١٥’  

هبــا، واملوافقــة علــى تنفيــذ إجــراءات حجــب ســداد املــدفوعات يف حــال عــدم إجــراء   
  و إجنازها يف الوقت املناسب.التحقيقات أو اإلبالغ عنها أ

ــة     ‘١٦’   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــا لقـ ــراءات، وفقـ ــا يتعلـــق بتحويـــل  ٧٠/٢٨٦تنفيـــذ اإلجـ ، فيمـ
  املدفوعات احملجوبة إىل الصندوق االستئماين يف احلاالت املوثقة.

  شأن كل مراحل التحقيق.ملستجدات بالقيام شهريا بتقدمي آخر ا  ‘١٧’  

  املساءلة    
املوافقة على ممارسة أو إقامة الوالية القضائية خارج اإلقلـيم يف مـا خيـص اجلـرائم الـيت        ‘١٨’  

يرتكبها أفراد مدنيون عندما ُيكلفـون بالعمـل لألمـم املتحـدة أو عنـدما يعملـون حتـت        
  سلطة األمم املتحدة.

فـراد الـذين ال يثبتـون تقيـدهم باملمنوعـات املتعلقـة       املوافقة على أن يعاد إىل الـوطن األ   ‘١٩’  
  باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وذلك على نفقة دوهلم أو على نفقتهم اخلاصة.

  .االلتزام بتأديب األفراد الذين أعيدوا إىل الوطن وذلك وفقا لإلجراءات التأديبية الوطنية  ‘٢٠’  
ل القيــادي، حســب االقتضــاء، يف حــال عــدم املوافقــة علــى مســاءلة القــادة يف التسلســ  ‘٢١’  

هتيئتــهم الظــروف املؤاتيــة ملنــع االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني، أو عــدم إبالغهــم عــن 
ــاءلتهم األفــراد اخلاضــعني إلمــرهتم يف        ــتغالل واالنتــهاك اجلنســيني، أو عــدم مس االس

  التسلسل القيادي بشكل مناسب.
ملساءلة حىت يف احلاالت الـيت يكـون قـد أهنـى     التأكد من وجود آليات كفيلة بتحقيق ا  ‘٢٢’  

  فيها األفراد املذنبون خدمتهم الوطنية. 
  املوافقة على تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ االتفاق.  ‘٢٣’  
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  اإلجراءات املطلوب من اجلمعية العامة اختاذها  - جيم  
اك اإلحاطة علمـا بتأكيـدي املتجـدد علـى معاجلـة مشـكلة االسـتغالل واالنتـه          (أ)  

  اجلنسيني وباإلجراءات اليت اختذهتا يف هذا الصدد؛
اإلحاطة علما باخلطوات الرامية إىل استحداث مهام دعم يف املقر ويف املواقـع    (ب)  

امليدانية لتقدمي املسـاعدة للضـحايا، مبـا يف ذلـك مهـام املكلـف بالـدفاع عـن حقـوق الضـحايا،           
  لكيانات املعنية؛سيتم اإلبالغ عنها يف دورة امليزانية املقبلة ل

تأييد تنقيح أحكام الصندوق االستئماين لـدعم ضـحايا االسـتغالل واالنتـهاك       (ج)  
  اجلنسيني ليتسىن تقدمي مزيد من املساعدة للضحايا، حسب احلاجة وبالشكل املناسب؛ 

تأييـــد وضـــع إجـــراءات حلجـــب مـــدفوعات الســـداد يف حالـــة عـــدم إجـــراء     (د)  
حملجوبـة إىل الصـندوق   ازها يف الوقت املناسب، وحتويـل املبـالغ ا  التحقيقات واإلبالغ عنها وإجن

  االستئماين؛
تأييد اقتراح تلقي الدول األعضاء املطالبات من الضـحايا وإنشـاء مـا يسـتتبعه       (هـ)  

  القيام بذلك من آليات؛
القيام، حسب االقتضاء وحتت سلطتها، بتأييد بروتوكول خاص لألمني العام   (و)  

غالل واالنتـهاك اجلنسـيني مـن أجـل إنشـاء أو جتديـد أي عمليـة حيثمـا توجـد          بشأن منع االسـت 
  وامليزانيات اخلاضعة ملوافقتها؛ خماطر عالية، وذلك كجزء من الواليات

تأييد إنشاء مستودع سري على نطاق املنظومة للمعلومـات املتعلقـة بالقضـايا      (ز)  
  يكون ذا طابع مركزي وحتت إشراف مكتب املنسق اخلاص؛ 

النظر يف املقترحـات الراميـة إىل تعزيـز قـدرات التحقيـق يف قضـايا االسـتغالل          (ح)  
واالنتهاك اجلنسيني لدى األمانة العامة وصناديقها وبراجمها اخلاضـعة إلدارة مسـتقلة، وكـذلك    

  ومة األمم املتحدة األوسع نطاقا؛عرب منظ
وعي مـع الـدول األعضـاء    تأييد املبادئ املبينة أعاله إلدراجهـا يف االتفـاق الطـ     (ط)  

  خالل االجتماع الرفيع املستوى؛ لكي ُينظر فيها
ــم املتحــدة         (ي)   ــة املنســق اخلــاص املعــين بتحســني اســتجابة األم ــد والي ــد متدي تأيي

  جلنسيني، ودعم تعزيز هذا املكتب؛لالستغالل واالنتهاك ا
علـى النحـو    اإلحاطة علما باالحتياجات املقدرة من املوارد وترتيبات التمويل  (ك)  

  ).A/71/818/add.1املبني يف مرفق هذا التقرير (
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 املرفق الثاين
  أفضل ممارسات الدول األعضاء بشأن منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما    

  

  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

  اإلجراءات املتخذة ملنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واإلجراءات السابقة للنشر
إجـــــراء حتقيقـــــات ســـــريعة والقيـــــام  بنغالديش

  باملساءلة من خالل فرض اجلزاءات
عـاء يف فتـرة، وأثبتـت صـحة االد  أجرت الدولـة العضـو حتقيقـاً   

تكاد تتجـاوز ثالثـة أشـهر. وعقـدت حماكمـة عسـكرية ومت ال
ــة ــه عقوب ــة، وُوقعــت علي ــرد الوحــدة املعــين مــن اخلدم طــرد ف

  السجن ملدة سنة واحدة.
ــوادث  بنغالديش ــن حـــ ــادث مـــ ــتخدام حـــ اســـ

ــيني ــهاك اجلنســــ ــتغالل واالنتــــ االســــ
ــراض ــة ألغــ ــة إفراديــ ــة حالــ كدراســ

  التدريب

ن الوقـائع اخلاصـة بإحـدى حـاالتأشارت الدولة العضو إىل أ
االســتغالل واالنتـــهاك اجلنســيني (انظـــر البنــد الـــوارد أعـــاله)
ســـيجري إدماجهـــا كدراســـة حالـــة إفراديـــة يف املنـــهج الـــذي

ــدريب  ــل النشــر  تســتخدمه ألغــراض الت ــدم قب ــقفيمــا ي املق تعل
اجلنسيني، لتوجِد بذلك ما يشكل حلقة باالستغالل واالنتهاك

  مثمرة.
أنشأت الدولة العضو جلنة للتدقيق يف البيانات من أجل كفالـة  التدقيق يف بيانات األفراد النظاميني  يقياجنوب أفر

إجراء التدقيق املطلوب يف البيانـات املتعلقـة باإلدانـات السـابقة
انتهاكات أوأو الدعاوى احلالية اليت تتصل باألفعال اإلجرامية 

ون الـدويل اإلنســاين،القـانون الـدويل حلقـوق اإلنســان أو القـان    
وكذلك احلاالت السابقة اخلاصة باإلعادة إىل الوطن ألسـباب

املشــاركة يف عمليــات األمــم حظــر االســتمرار يف تأديبيــة أو 
  املتحدة حلفظ السالم.

انتهاكات حظر التجول (غـري املتصـلة  جنوب أفريقيا
باالدعاءات املتعلقـة بارتكـاب أعمـال

  ني)االستغالل واالنتهاك اجلنسي

فـــرداً مـــن أفـــراد الوحـــدة ٥٠، أعيـــد ٢٠١٥يف أواخـــر عـــام 
بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق يف العـــاملنيالعســـكرية 

الـوطن بسـبباالستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل   
  انتهاكات حظر التجول.

ــهاكات حظــر التجــول كــثرياً ــة العامــة إىل أن انت وتشــري األمان
ستغالل واالنتهاك اجلنسيني، ومـن مث فـإنتقترن حبوادث اال ما

  هلذه اخلطوة االستباقية تأثري هام على مكافحتهما.
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  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

  اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بادعاءات حمددة تتصل باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني
ــائية وتطبيـــق  بنغالديش ــراءات القضـ ــاذ اإلجـ اختـ

العقوبات يف حالة ادعي فيـه ارتكـاب
  صرفعل جنسي مع قا

أجرت الدولـة العضـو حتقيقـاً، وأثبتـت صـحة االدعـاء يف فتـرة
تكاد تتجـاوز ثالثـة أشـهر. وعقـدت حماكمـة عسـكرية ومت ال

ــة ــه عقوب ــة، وُوقعــت علي ــرد الوحــدة املعــين مــن اخلدم طــرد ف
  السجن ملدة سنة واحدة.

ــة العضــو إىل أن  ــائع هــذه القضــية ســتدمج وأشــارت الدول وق
ــة يف امل   ــة إفرادي ــراضكدراســة حال ــذي تســتخدمه ألغ ــهج ال ن

باالسـتغالل واالنتـهاكتعلـق  فيمـا ي  التدريب املقـدم قبـل النشـر   
  اجلنسيني، لتوجِد بذلك ما يشكل حلقة مثمرة.

إجـــــراء حتقيقـــــات ســـــريعة والقيـــــام  مصر
  باملساءلة من خالل فرض اجلزاءات

يومـاً يف ادعـاء بارتكـاب عمـل ٢٩جرى التحقيق يف غضـون  
ل واالنتــهاك اجلنســيني داخــل بعثــة األمــممــن أعمــال االســتغال

املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية
أفريقيا الوسـطى؛ وبعـد إثبـات صـحة األدلـة، عقـدت حماكمـة

وُوقعت عقوبة السجن ملدة مخس سـنوات علـى فـرد عسكرية
  الوحدة املعين.

لقرب مـن  اختاذ اإلجراءات القضائية با  جنوب أفريقيا
  موقع الضحايا

ــةاأقيمــت إجــراءات احمل  ــع يف مجهوري ــة العســكرية يف املوق كم
ــا يت   ــة فيمـ ــو الدميقراطيـ ــلالكونغـ ــق صـ ــاءات تتعلـ ــة ادعـ بثالثـ

بارتكاب أعمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني سجلت داخل
بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة

ونت الدولة العضو بشكل وثيـق مـعالكونغو الدميقراطية. وتعا
  البعثة وسلطات الدولة املضيفة يف تنظيم اإلجراءات.

انتهاكات حظر التجول (غـري املتصـلة  جنوب أفريقيا
باالدعاءات املتعلقـة بارتكـاب أعمـال

  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني)

فـــرداً مـــن أفـــراد الوحـــدة ٥٠، أعيـــد ٢٠١٥يف أواخـــر عـــام 
يف بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق العـــاملنيالعســـكرية 

الـوطن بسـبباالستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل   
 انتهاكات حظر التجول.

وتشري األمانة العامة إىل أن انتهاكات حظـر التجـول كـثرياً مـا
تقتــرن حبــوادث االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني، ومــن مث فــإن

  م على مكافحتهما.هلذه اخلطوة االستباقية تأثري ها
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  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

  اإلجراءات املتخذة لتعزيز التحقيقات
ــق يف  بوروندي ــين للتحقيـــ ــق وطـــ ــيني حمقـــ  تعـــ

ــتغالل ــة باالســــ ــاءات املتعلقــــ االدعــــ
  واالنتهاك اجلنسيني

األمانة العامة بعـد أن طلبـت األمانـة   تعاونت الدولة العضو مع 
حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـارتعيني
ستغالل واالنتهاك اجلنسـيني يف بعثـة األمـم املتحـدةوادث االحب

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـا
عـادةً مبوجـب   تلـزم الوسطى، بدالً من مهلـة العشـرة أيـام الـيت     

مذكرة التفاهم النموذجية املوقعة بـني البلـدان املسـامهة بقـوات
  واألمم املتحدة.

يقات املشتركة مع مكتب التحقإجراء  
  خدمات الرقابة الداخلية

أشارت الدولـة العضـو إىل أهنـا سـتتعاون مـع مكتـب خـدمات
  الرقابة الداخلية يف إجراء التحقيقات.

التعــيني الســريع حملقــق وطــين للتحقيــق  الكونغو
ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ يف االدعــ

  واالنتهاك اجلنسيني

بعـد أن طلبـت األمانـة   ة العامة تعاونت الدولة العضو مع األمان
تعيني حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـار
حبوادث االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني يف بعثـة األمـم املتحـدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـا

مبوجـب عـادةً  تلـزم  الوسطى، بدالً من مهلـة العشـرة أيـام الـيت     
مذكرة التفاهم النموذجية املوقعة بـني البلـدان املسـامهة بقـوات

  واألمم املتحدة.
التعــيني الســريع حملقــق وطــين للتحقيــق  مصر

ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ  يف االدعــ
  واالنتهاك اجلنسيني

بعـد أن طلبـت األمانـة تعاونت الدولة العضو مع األمانة العامة
يـام مـن تـاريخ اإلخطـارتعيني حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أ    

حبوادث االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني يف بعثـة األمـم املتحـدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـا

مبوجـب  عـادةً تلـزم  الوسطى، بدالً من مهلـة العشـرة أيـام الـيت     
مذكرة التفاهم النموذجية املوقعة بـني البلـدان املسـامهة بقـوات    

  واألمم املتحدة.
التعــيني الســريع حملقــق وطــين للتحقيــق  غابون

ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ يف االدعــ
  واالنتهاك اجلنسيني

بعـد أن طلبـت األمانـةتعاونت الدولة العضو مع األمانة العامة 
تعيني حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـار

بعثـة األمـم املتحـدة واالنتهاك اجلنسـيني يف  وادث االستغاللحب
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـا

مبوجـب عـادةً   تلـزم الوسطى، بدالً من مهلـة العشـرة أيـام الـيت     
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  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

مذكرة التفاهم النموذجية املوقعة بـني البلـدان املسـامهة بقـوات
  واألمم املتحدة.

شتركة مع مكتب املتحقيقات الإجراء  
  الرقابة الداخليةخدمات

أشارت الدولـة العضـو إىل أهنـا سـتتعاون مـع مكتـب خـدمات
  الرقابة الداخلية يف إجراء التحقيقات.

التعــيني الســريع حملقــق وطــين للتحقيــق  غانا
ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ يف االدعــ

  واالنتهاك اجلنسيني

األمانة العامة بعـد أن طلبـت األمانـة   تعاونت الدولة العضو مع 
حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـاريني تع

حبوادث االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني يف بعثـة األمـم املتحـدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـا

عـادةً مبوجـب   تلـزم الوسطى، بدالً من مهلـة العشـرة أيـام الـيت     
ة بـني البلـدان املسـامهة بقـواتمذكرة التفاهم النموذجية املوقع

  واألمم املتحدة.
التعــيني املســبق حملققــني وطنــيني لــدى   املغرب

 نشر الوحدة
تقوم الدولة العضو بشكل مسبق بتعـيني حمققـني وطنـيني لـدى

  نشر الوحدات
شتركة مع مكتب املتحقيقات الإجراء  

  خدمات الرقابة الداخلية
ن مـع مكتـب خـدماتأشارت الدولـة العضـو إىل أهنـا سـتتعاو    
  الرقابة الداخلية يف إجراء التحقيقات.

إنشـــاء فريـــق احتيـــاطي مـــن احملققـــني  جنوب أفريقيا
  الوطنيني

أنشأت الدولة العضو فريقـاً احتياطيـاً مؤلفـا مـن ثالثـة حمققـني
وطنـــيني، ميكنـــها إيفـــاده إىل بعثـــة حفـــظ الســـالم يف غضـــون

  ساعة. ٧٢
للتحقيــق التعــيني الســريع حملقــق وطــين  توغو

ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ يف االدعــ
  واالنتهاك اجلنسيني

األمانة العامة بعـد أن طلبـت األمانـة   تعاونت الدولة العضو مع 
حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـارتعيني

حبوادث االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني يف بعثـة األمـم املتحـدة
حقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيـااملتكاملة املتعددة األبعاد لت

عـادةً مبوجـب   تلـزم الوسطى، بدالً من مهلـة العشـرة أيـام الـيت     
مذكرة التفاهم النموذجية املوقعة بـني البلـدان املسـامهة بقـوات

  واألمم املتحدة.
يوماً، التحقيـق الـذي ٣١واختتمت الدولة العضو، يف غضون     

ــه ضـــد   ــة علـــىأفـــراد بشـــأن عالقـــ  ثالثـــةكانـــت جتريـ ة قائمـ
االســتغالل. وقــد ثبتــت صــحة االدعــاءات املوجهــة ضــد فــرد
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  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

، وصـدر ضـده حكـم بالسـجن ملـدة شـهرين. وملهمواحد منـ
يثبت يف حالة فـرد آخـر حـدوث اسـتغالل وانتـهاك جنسـيني،
ولكن وجِد أنه جرى انتهاك األنظمة الوطنية، ووقّعـت عقوبـة

  بالسجن ملدة شهرين.
التعــيني الســريع حملقــق وطــين للتحقيــق  مجهورية ترتانيا املتحدة

ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ يف االدعــ
  واالنتهاك اجلنسيني

األمانة العامة بعـد أن طلبـت األمانـة   تعاونت الدولة العضو مع 
حمقـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـارتعيني

حبوادث االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني يف بعثـة منظمـة األمـم
حــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،املت

مــذكرة عــادةً مبوجــب تلــزمبــدالً مــن مهلــة العشــرة أيــام الــيت  
التفاهم النموذجية املوقعة بني البلـدان املسـامهة بقـوات واألمـم

  املتحدة.
اســتخدام عينــات احلمــض النــووي يف  

  إطار التحقيقات
جبمـع عينـات احلمـض قامت الدولة العضو علـى حنـو اسـتباقي   

النــووي للعديــد مــن أفــراد الوحــدة واختبــار تلــك العينــات يف
  إطار حتقيقاهتا الوطنية.

التعــيني الســريع حملقــق وطــين للتحقيــق  أوروغواي
ــتغالل ــة باالســ ــاءات املتعلقــ يف االدعــ

  واالنتهاك اجلنسيني

األمانة العامة بعـد أن طلبـت األمانـة   تعاونت الدولة العضو مع 
قـق وطـين يف غضـون مخسـة أيـام مـن تـاريخ اإلخطـارحمتعيني

حبوادث االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني يف بعثـة منظمـة األمـم
املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،

مــذكرة عــادةً مبوجــب تلــزمبــدالً مــن مهلــة العشــرة أيــام الــيت  
ة بقـوات واألمـمالتفاهم النموذجية املوقعة بني البلـدان املسـامه  

  املتحدة.
  (أ)اإلجراءات املتخذة فيما يتصل بإثبات األبوة وإعالة الطفل

أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت اسـتخدام اختبـار  االستعانة باختبار احلمض النووي  اجلزائر
إثبـات األبـوة و/أوب ة تتعلـق احلمض النووي فيما يتصـل مبطالبـ  

  الطفل. إعالة
أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت اسـتخدام اختبـار  االستعانة باختبار احلمض النووي  رجنتنياأل

إثبـات األبـوة و/أوب بـة تتعلـق  طالمباحلمض النووي فيما يتصـل  
  إعالة الطفل.



A/71/818 

 

17-03350 45/117 
 

  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

عينت جهـة تنسـيققد أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأهنا   تعيني جهة تنسيق وطنية  بنن
جلة املطالبات املتعلقـة بإثبـات األبـوة الـيت تنشـأ مسـتقبال يفملعا

  سياق االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت اسـتخدام اختبـار  االستعانة باختبار احلمض النووي  

إثبـات األبـوة و/أوب ة تتعلـق احلمض النووي فيما يتصـل مبطالبـ  
  إعالة الطفل.

أبلغت الدولة العضو األمانة العامـة بتعـيني جهـة تنسـيق وطنيـة  تعيني جهة تنسيق وطنية  كندا
قضــايا إثبـــات األبـــوة وإعالـــة الطفـــل النامجـــة عـــن أعمـــال يف

  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
يف إحدى احلاالت، يسرت الدولة العضو االتصال بني املدعيـة  تعيني جهة تنسيق وطنية  إكوادور

بإعالـة تتعلـق ظام القضائي اإلكوادوري، يف سـياق مطالبـة   والن
الطفل. وعملت احلكومة مع املنظمـة مـن أجـل تبـادل الوثـائق
واملعلومات الالزمـة لالعتـراف الرمسـي بـاألبوة مبوجـب قـانون
ــوادور. ومت االعتــراف ببنــوة الطفــل وُمــنح شــهادة مــيالد إك

  للمواطنني. اليت متنحوحصل على احلقوق 
ــا   ــراف  املسـ ــل إىل االعتـ عدة يف التوصـ

باألبوة، وإصدار شـهادة املـيالد ودفـع
  إعالة الطفل

أشارت الدولة العضو إىل أهنا سترصد مدفوعات إعالـة الطفـل
ستواصــل األمــموالــيت تــأمر هبــا احملكمــة لكفالــة اســتمراريتها،  

املتحدة االتصال مع األم لتيسري األمور يف حـال وجـود مسـألة
  ملايل.تتعلق بالتحويل ا

االتفـــــاق علـــــى املســـــاعدة يف مجـــــع  غواتيماال
  احلمض النووي

أكدت الدولـة العضـو لألمانـة العامـة أن فـرد الوحـدة سـيقوم،
ــه، بإعطــاء عينــات احلمــض النــووي فيمــا مبجــرد حتديــد مكان

  بإثبات األبوة و/أو دفع إعالة الطفل. تتعلقمبطالبة  يتصل
عينت جهة تنسيق ملعاجلـةقد دولة العضو األمانة العامة بأهنا أبلغت ال تعيني جهة تنسيق وطنية  اهلند

ــتقبال في      ــأ مس ــيت تنش ــوة ال ــات األب ــة بإثب ــات املتعلق ــاملطالب ــقم ا يتعل
باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وباإلضافة إىل ذلك، كلفت الدولـة
العضو وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل بتقدمي املسـاعدة يف حـاالت

، وأطلعت األمانة العامـة علـى اإلطـار القـانوين السـاريإثبات األبوة
  الذي حيكم املطالبات املتعلقة بإثبات األبوة.
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  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت اسـتخدام اختبـار  االستعانة باختبار احلمض النووي  
إثبـات األبـوة و/أوب تتعلـق بـة  احلمض النووي فيما يتصـل مبطال 

  الطفل. إعالة
أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت اسـتخدام اختبـار  االستعانة باختبار احلمض النووي  مالوي

إثبـات األبـوة و/أوب بـة تتعلـق  طالاحلمض النووي فيما يتصـل مب 
  الطفل. إعالة

سـتخدام اختبـارأبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت ا   االستعانة باختبار احلمض النووي  السنغال
إثبـات األبـوة و/أوب تتعلـق  ةطالبـ احلمض النووي فيما يتصـل مب 

  الطفل. إعالة
قدمت الدولة العضو هبة تدفع مرة واحـدة إىل إحـدى ضـحايا  دفع احلكومة مبالغ ملساعدة الطفل  سري النكا

االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ولطفلـها، يف حالـة مل يعـد مـن
  املزعوم. املمكن فيها تتبع األب

ــة العضــو األمانــة العامــة بالتشــريع الــوطين احملــدد  االستعانة باختبار احلمض النووي  مجهورية ترتانيا املتحدة أبلغــت الدول
  الذي جييز استخدام اختبار احلمض النووي.

تعـــيني جهـــة تنســـيق وطنيـــة وإصـــدار  أوروغواي
ــيق ــات التنسـ ــق جبهـ ــول يتعلـ بروتوكـ

  وةاملعنية مبسألة إثبات األب

قــد أضــفت الطــابعأبلغــت الدولــة العضــو األمانــة العامــة بأهنــا  
معاجلـة املطالبـات، مـن أجـل   دور جهة التنسيق املؤسسي على

ــهاك ــتغالل واالنتـ ــل باالسـ ــيت تتصـ ــوة الـ ــات األبـ ــة بإثبـ املتعلقـ
اجلنسيني. وجتدر اإلشارة إىل أن أوروغـواي كانـت أول دولـة

تغالل واالنتــهاكعضــو تقــوم بتعــيني جهــة تنســيق معنيــة باالســ 
ــها ،اجلنســيني ــة بطــرق من ــذه الوظيف ــوير ه ــادرت بتط ــا ب وأهن

إصــدار بروتوكــول بشــأن دور جهــات التنســيق املعنيــة مبســألة
  إثبات األبوة.

أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأنه قـد مت اسـتخدام اختبـار  االستعانة باختبار احلمض النووي  
إثبـات األبـوة و/أوب تتعلـق  ةاحلمض النووي فيما يتصـل مبطالبـ  

  إعالة الطفل.
      أفضل املمارسات األخرى

االعتــــراف يف التشـــــريعات الوطنيـــــة  جنوب أفريقيا
  مبسألة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

أبلغت الدولة العضو األمانة العامة بأن مشروع قـانون للـدفاع
سيتم عرضه على برملـان جنـوب أفريقيـا للموافقـة عليـه خـالل
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  الدولة العضو
مسائل متصلة مبنع االستغالل

  أفضل املمارسات املتبعة من جانب الدولة العضو  نسيني والتصدي هلماواالنتهاك اجل

ســــينص علــــى أن االســــتغالل ٢٠١٦/٢٠١٧ر االنعقــــاد دو
واالنتــهاك اجلنســيني يشــكالن جرميــة حمــددة تســتوجب عقوبــة
تتناســب معهــا. ومــىت أقــر مشــروع القــانون هــذا ســوف يســن

  .وطنيابوصفه قانوناً 
النظــــر يف االعتــــراف يف التشــــريعات  فانواتو

ــهاك ــة مبســألة االســتغالل واالنت الوطني
  اجلنسيني

ولة العضو األمانة العامة بأهنا تنظر يف اختاذ خطـواتأبلغت الد
ــال ــاب أعمـ ــأن ارتكـ ــة بـ ــريعاهتا الوطنيـ ــراف تشـ ــمان اعتـ لضـ
االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني، يف أثنــاء اخلدمــة لــدى األمــم

  املتحدة، يشكل انتهاكاً للقانون.
  

يف إطار نظامها القانوين الوطين لتلقي املطالبات املتعلقة  تنسيق مناسبةيشار إىل أن األمني العام قد طلب إىل الدول األعضاء أن تعني جهة   (أ)  
  بإثبات األبوة وإعالة الطفل املقدمة من مواطين البلدان الـيت يكـون مواطنوهـا قـد عملـوا فيهـا مـع األمـم املتحـدة، وتقـدمي املشـورة بشـأهنا            

  .)A/69/779(انظر 
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  املرفق الثالث
ــادرات واملقترحــات الــيت ســبق وضــعها علــى نطــاق املنظومــة بشــأن          املب

 ٦٩/٣٠٧ االستغالل واالنتهاك اجلنسيني عمال بقـراري اجلمعيـة العامـة   
ــر ٧٠/٢٨٦  و ــائق  )٢٠١٦( ٢٢٧٢ار جملــــــس األمــــــن وقــــ والوثــــ

A/69/779  وA/70/729 و A/71/97 و A/70/357-S/2015/682 
مسـتقبل عمليـات األمـم املتحـدة للسـالم:      ”األمـني العـام املعنـون      (تقرير

ــات        ــين بعمليـ ــتوى املعـ ــع املسـ ــتقل الرفيـ ــق املسـ ــيات الفريـ ــذ توصـ تنفيـ
  )، باإلضافة إىل مبادرات إضافية أخرى“السالم

  
  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و

     الوقاية
برنامج للتعلم اإللكتـروين يسـتهدف األفـراد جبميـع -١

، ٦٩/٣٠٧، والقــــرار A/69/779فئــــات ورتبــــهم (
ــرار A/70/729 و -A/70/357، و ٧٠/٢٨٦، والقــــــ

S/2015/682(  

 أُجنز
  )٢٠١٦ (أيلول/سبتمرب

ــرس  إدارة الدعم امليداين ــدريب مكـ ــى تـ ــراد علـ ــع األفـ ــول مجيـ حصـ
  تسق بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسينيوم

توسيع نطاق عملية تدقيق السـلوك يف إطـار نظـام تتبـع -٢
حــاالت ســوء الســلوك ليشــمل مجيــع فئــات األفــراد يف 

ــالم (    ــظ السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ ــات األمـ  A/69/779عمليـ
  )A/70/357-S/2015/682و  A/70/729  و

جــرى فحــص مجيــع فئــات األفــراد مــن حيــث  إدارة الدعم امليداين أجنز وقيد التنفيذ
حاالت سوء السلوك السابقة يف عمليات السالم

شــهادة البلــدان املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة أن -٣
ليس هلم سوابق سوء سلوك يف جمال حفـظ   أفرادها

السالم. وإذا كان ذلك غـري دقيـق، تتحمـل الدولـة     
  )A/70/729العضو نفقات اإلعادة إىل الوطن (

تتحمل الدول األعضاء مسؤولية أكرب فيما يتعلق  إدارة الدعم امليداين أجنز وقيد التنفيذ
أفــراد طبقــا للمعــايري املتفــق عليهــا. وهــذه بتــوفري

املبــادرة تعــزز فحــص ســلوك األفــراد العــاملني يف
  عمليات السالم

زيادة عـدد البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة -٤
ــدريب    ــى التـ ــلوا علـ ــا حصـ ــهد أن أفرادهـ الـــيت تشـ
الســابق لالنتشــار وعلــى مــواد التــدريب املســتكملة 

ــار (    ــل االنتشــ ــي قبــ ــدريب األساســ  A/69/779للتــ
  )A/70/357-S/2015/682 و A/70/729 و

جيــري دعــم الــدول األعضــاء يف تــوفري التــدريب    إدارة الدعم امليداين التنفيذ متواصل
السابق لالنتشار عن طريق تعزيـز مـواد التـدريب

  املتاحة هلا

تزويد مجيع املوظفني امليدانيني بالبطاقات اليت حتـذر -٥
ال ُعذَر ملـن يتـورط يف ممارسـة االسـتغالل     ”من أنه 

  العام) (مبادرة األمني “واالنتهاك اجلنسيني

ُيشرع يف التنفيـذأُجنز.
يف الربع األول من عام

٢٠١٧  

لتنفيـــــذي املكتـــــب ا
لألمـــني العام/مكتـــب 

  املنسق اخلاص

لــن يقبــل أي عــذر مــن املــوظفني الــذين جيهلــون
القواعد اليت حتظر االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

القائمـــة احلصـــرية للسياســـات املتبعـــة علـــى نطـــاق -٦
املنظومة فيما يتعلق باالستغالل واالنتهاك اجلنسـيني  

)A/71/97(  

إدارة الــدعم امليــداين،  أُجنَز
مفوضــــــية حقــــــوق  
ــان، املكتـــــب   اإلنســـ
ــني   ــذي لألمــــ التنفيــــ

مكتـب املنسـق    العام/
  اخلاص

نظام إلكتروين يتيح البحث عن السياسات املتبعة
يف منظومة األمم املتحدة واالطالع عليها حسب

  املوقع الذي تنفذ فيه
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  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و

واالنتــــهاكمصــــفوفة املســــاءلة (منــــع االســــتغالل -٧
اجلنسيني والتصدي هلما) بشأن أدوار ومسـؤوليات  
الكيانـــــات حســـــب فئـــــات املـــــوظفني (مبـــــادرة  

  العام) األمني

املكتـــــــب التنفيـــــــذي  أُجنز
لألمــــني العام/مكتــــب 

  املنسق اخلاص

توضح أدوار ومسؤوليات مجيع اجلهـات الفاعلـة
ــتغالل ــع االســ ــال منــ ــدة يف جمــ ــم املتحــ يف األمــ

  والتصدي هلماواالنتهاك اجلنسيني 

حتليــل الثغــرات يف السياســات املتعلقــة باالســتغالل -٨
  )A/71/97واالنتهاك اجلنسيني على نطاق املنظومة (

املكتـــــــب التنفيـــــــذي  التنفيذ جار
لألمــــني العام/مكتــــب 

  املنسق اخلاص

  سد الثغرات اليت تشوب السياسات العامة

ة إلكترونية لفرز موظفي األمم املتحدة الذينوضع أدا -٩
فُصلوا مـن اخلدمـة بسـبب ثبـوت مـزاعم تـورطهم يف       

اســــتقالوا مــــن   االســــتغالل واالنتــــهاك اجلنســــيني أو
وظـــائفهم أو فصـــلوا مـــن اخلدمـــة أثنـــاء التحقيـــق يف  
ادعــاءات حبقهــم بــالتورط يف االســتغالل واالنتــهاك     

  )A/71/97  و A/70/729و  A/69/779اجلنسيني (

التنفيـــــذ جـــــار. قيـــــد
  اإلعداد

ــؤون  إدارة الشــــــــــــــ
اإلدارية، إدارة الدعم 
ــب   ــداين، املكتــــ امليــــ
ــني   ــذي لألمــــ التنفيــــ

مكتـــب املنســـق العام/
  اخلاص

منــع إعــادة توظيــف األفــراد الــذين ثبتــت حبقهــم
االدعـــاءات بتـــورطهم يف االســـتغالل واالنتـــهاك

  اجلنسيني

ــيني -١٠ ــهاك اجلنسـ ــتغالل واالنتـ ــن االسـ ــامل عـ ــل شـ دليـ
)A/71/97(  

املكتـــــب التنفيـــــذي   قيد اإلعداد
لألمـــني العام/مكتـــب 

  املنسق اخلاص

جيهــات عمليــة ومعلومــات توضــيحيةتقــدمي تو
ــيني ــتغالل واالنتــــهاك اجلنســ بشــــأن منــــع االســ

  والتصدي الدعاءات التورط فيهما
اعتزام األمني العام النظر يف إدخـال تنقيحـات علـى -١١

  ST/SGB/2003/13 (A/69/779)النشرة 
ــؤون  مل ُيشرع فيه بعد إدارة الشــــــــــــــ

  اإلدارية
ستكون مبثابة جتسيد مهم ألي تغـيريات ملموسـة
طرأت مـع مـرور الـزمن علـى سياسـة املنظمـة يف

  جمال احلماية من االستغالل اجلنسي
ــع -١٢ ــاون مـ ــروين بالتعـ ــتعلم اإللكتـ ــامج للـ ــع برنـ وضـ

اليونيســيف ومفوضــية شــؤون الالجــئني وصــندوق  
ألمم املتحدة للسكان وهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة    ا

ــة    ــداين (خطـ ــدعم امليـ ــامج إدارة الـ ــتنادا إىل برنـ اسـ
ــهاك     ــتغالل واالنتـ ــع االسـ ــة مبنـ ــاالت املتعلقـ االتصـ

  اجلنسيني)

ــامج األمــم املتحــدة   التنفيذ جار برن
اإلمنائي، واليونيسـيف،  
ومفوضـــــــية شـــــــؤون 
ــندوق   ــئني، وصـ الالجـ
األمم املتحدة للسـكان  

ة األمـــم املتحـــدة وهيئـــ
  للمرأة

حصــول مجيــع املــوظفني علــى تــدريب مكــرس
  ومتسق بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

ــرح إلنشــاء وظيفــة للــدعم املكــرس يف -١٣ صــياغة مقت
  مكتب املنسق املقيم

برنامج األمم املتحـدة   املشاورات جارية
  اإلمنائي

  ضمان الرقابة اخلاضعة للمساءلة

مم املتحـدة اإلمنـائي علـىحصول حمققي برنامج األ -١٤
تــــدريب بشــــأن إجــــراء مقــــابالت مــــع األطفــــال 

  تستخدم فيها تقنية االستدالل العلمي

برنامج األمم املتحـدة   أُجنَز
  اإلمنائي

ــدة ــم املتحـ ــامج األمـ ــدريب حمققـــي برنـ ــاد التـ أفـ
اإلمنائي يف حتسني معارفهم ومهاراهتم فيما يتعلـق
ــواع مـــ    ــذه األنـ ــي هلـ ــتدالل العلمـ ــل االسـ نهبيكـ
املقـــابالت، واالســـتجواب االســـتداليل العلمـــي،

  وأثر النماء، والذاكرة، والصدمة، والثقافة
إتاحة قاعدة بيانات تتضمن القوانني الوطنية للدول -١٥

األعضاء لالطالع عليها يف عمليات حفـظ السـالم   
  )A/71/97والبعثات السياسية اخلاصة (

املكتـــــب التنفيـــــذي   أجنز وقيد التنفيذ
لألمـــني العام/مكتـــب 

  املنسق اخلاص

قاعــــدة بيانــــات مرجعيــــة تتضــــمن التشــــريعات
ــهاك ــتغالل واالنتــ ــع االســ ــة مبنــ ــة املتعلقــ الوطنيــ

  اجلنسيني لزيادة الوعي وتعزيز الشفافية
سيجري تنفيذ إطـار تقيـيم املخـاطر القـائم لتحديـد -١٦

جـــة أكـــرب خلطـــر البعثـــات الـــيت ُتعتـــرب معرضـــة بدر
  )A/70/729االستغالل واالنتهاك اجلنسيني (

ــذ. ــد التنفيــ ــز وقيــ أجنــ
ــات أُصــــدرت توجيهــ
لبعثات حفظ السـالم،
ــل ــا يف ذلـــك العوامـ مبـ
ــادة ــيت تتطلــــب زيــ الــ
تـــدابري التخفيـــف مـــن

  حدة اخلطر

أدوات أفضـــل لتحديـــد يتـــيح لعمليـــات الســـالم  إدارة الدعم امليداين
عوامل اخلطر اليت ميكن أن تـؤدي إىل االسـتغالل
واالنتهاك اجلنسيني واختاذ التدابري الوقائية الالزمة
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  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و

      تدابري احلماية ومساعدة الضحايا
إنشاء أفرقة االستجابة الفورية وبناء قدراهتا -١٧

)A/69/779 و A/70/729  وA/70/357-S/2015/682(  
ــل  إدارة الدعم امليداين أجنز ــائل أفضـ ــالم بوسـ ــظ السـ ــات حفـ ــزوُّد بعثـ تـ

لالستجابة السريعة لتقارير االسـتغالل واالنتـهاك
ــات   ــتني التحقيق ــن خــالل مجــع اجلنســيني؛ ومت م

األدلـــــة واحلفـــــاظ عليهـــــا يف أعقـــــاب تقـــــارير
  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني فورا

قيـــام عمليـــات حفـــظ الســـالم والبعثـــات السياســـية -١٨
اخلاصـــة بإنشـــاء فرقـــة عمـــل دائمـــة معنيـــة بقضـــايا  

 A/69/779االســـــــتغالل واالنتـــــــهاك اجلنســـــــيني (   
  )A/70/357-S/2015/682و  A/70/729 و

تساهم يف حتسني التكامل يف التصدي لالستغالل  إدارة الدعم امليداين أجنز
  واالنتهاك اجلنسيني يف مجيع عمليات السالم

ــة لتلقـــ  -١٩ ــة منوذجيـ ــا.وضـــع آليـ ي الشـــكاوى وإعماهلـ
)A/69/779  ــرار -A/70/357، و ٦٩/٣٠٧والقــــــــــــ

S/2015/682(  

ضحايا على املسـالك السـريةتعرف املتظلمني وال  إدارة الدعم امليداين أجنز
لتوجيــه انتبــاه األمــم املتحــدة لتقــارير االســتغالل
واالنتهاك اجلنسيني. واطالع األمم املتحـدة علـى
تقارير االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني وامتالكهـا
ــز ــؤازرة الضــحايا وتعزي ــدخل مل ــى الت ــدرة عل الق

  املساءلة
عنــــدما تثبــــت ادعــــاءات االســــتغالل واالنتـــــهاك -٢٠

سيني، يتوقـف سـداد املبـالغ املعلقـة أو املسـتحقة      اجلن
لألفراد اعتبارا من وقـت اإلخطـار بوقـوع احلـوادث     

)A/69/779    ــة ــة العامــــ ــرارا اجلمعيــــ  ٦٥/٢٨٩وقــــ
  )٦٦/٢٦٤ و

ــريان  إدارة الدعم امليداين قيد التنفيذ ــه املــــوظفني إىل ســ يســــاعد ذلــــك يف تنبيــ
ــة يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا املســؤولية الفردي
ــهاك ــتغالل واالنتـــ ــورطهم يف االســـ ــزاعم بتـــ مـــ

  اجلنسيني

جيـــوز لألمـــني العـــام إعـــادة قائـــد وحـــدة عســـكرية -٢١
دون إمكانيــة مواصــلة  وحــدة للشــرطة املشــكلة    أو

اخلدمــــة، يف حــــال ثبــــت تكــــرر وقــــوع حــــاالت  
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني داخـل الوحـدة (قـرار    

  )٢٠١٦( ٢٢٧٢جملس األمن 

أجنز وقيد التنفيذ. أعـدت
األمانــة العامــة توجيهــات
عمليــة بشــأن تنفيــذ قــرار

 ٢٢٧٢  نجملـــــس األمـــــ
)٢٠١٦(  

يدل ذلك على اجلديـة الـيت تنظـر هبـا املنظمـة إىل  إدارة الدعم امليداين
ــزز ــا يعـ ــادة؛ كمـ ــار القـ ــن كبـ ــع مـ ــدور املتوقـ الـ
  املسؤولية الفردية، فضال عن القيادة والسيطرة

ضــعإنشــاء صــندوق اســتئماين لصــاحل الضــحايا؛ وو -٢٢
وقرار اجلمعية  A/70/729و  A/69/779اختصاصاته (

  )A/70/357-S/2015/682و  ٧٠/٢٨٦

أجنـــــز. أنشـــــطة مجـــــع
األموال جارية؛ استخدام

  األموال قيد التخطيط

يساعد ذلك يف تدارك أوجه القصور اليت شـابت  إدارة الدعم امليداين
االســـتراتيجية الشـــاملة ملســـاعدة الضـــحايا (غـــري
ــداء اخلــدمات إىل ــم إس ــن خــالل دع ــة) م املمول

  ايا االستغالل واالنتهاك اجلنسينيضح
التمــاس موافقــة الــدول األعضــاء علــى حتويــل املبــالغ -٢٣

احملتجــــزة بســــبب حــــاالت االســــتغالل واالنتــــهاك 
اجلنســيني الــيت يتــورط فيهــا أفــراد األمــم املتحــدة إىل  

 A/69/779الصــــــــندوق االســــــــتئماين للضــــــــحايا (
  )A/70/729 و

جرت املوافقة على ذلـك
ــة ــة العامــ ــرار اجلمعيــ (قــ

  ) وقيد التنفيذ٧٠/٢٨٦

يساعد ذلك يف تعزيز املسؤولية الفردية، ويكـون  إدارة الدعم امليداين
رب الضـرر الـذي حلـقمبثابة إجراء رمـزي مهـم جلـ   

  بالضحايا

دعــوة البلــدان املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة إىل -٢٤
 A/69/779تعيني جهات تنسيق معنية مبسائل األبوة (

  )A/70/729 و

التنفيــذ جــار. قــام بعــض
ء بتعـــيني الـــدول األعضـــا

جهــــات تنســــيق معنيــــة
ــابع ــوة؛ وتتـ ــائل األبـ مبسـ
األمانة العامـة املسـألة مـع
  الدول األعضاء األخرى

يســـاعد ذلـــك يف تقـــدمي دعـــم قـــوي لفـــرادى  إدارة الدعم امليداين
الضــــحايا واألطفــــال الــــذين يولــــدون نتيجــــة
االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني يف خـوض غمـار

بوة واحلصـول علـىاإلجراءات املتعلقة مبسائل األ
نفقة األطفال يف الـدول األعضـاء الـيت ثبـت حبـق
أفراد تابعني هلـا تـورطُهم يف حـوادث االسـتغالل

  اجلنسينيواالنتهاك 
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  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و

ــووي؛ -٢٥ ــات احلمــض الن وضــع بروتوكــول جلمــع عين
ــات ( ــاألدوات والتوجيهــ ــات بــ ــد البعثــ و  A/69/779وتزويــ

A/70/729(  

َميكّن ذلك الضحايا مـن تقـدمي مطالبـاهتم املتعلقـة  إدارة الدعم امليداين أُجنز وجار تنفيذه
مبســـائل األبـــوة مـــن جـــراء حـــوادث االســـتغالل

  واالنتهاك اجلنسيني
ــى -٢٦ ــدول األعضــاء يف احلصــول عل ــة ال التمــاس موافق

لنووي لألفـراد النظـاميني الـذين    عينات من احلمض ا
تقـــــوم إزاءهـــــم ادعـــــاءات بـــــالتورط يف حـــــوادث 

  )A/70/729االستغالل واالنتهاك اجلنسيني (

ــدم ــار. قــ ــذ جــ التنفيــ
بعض الـدول األعضـاء

  العينات املطلوبة

اجلنائية، فضـالسيساعد ذلك يف تعزيز املسؤولية   إدارة الدعم امليداين
ــة ــوة ونفقـ ــائل األبـ ــة مبسـ ــات املتعلقـ ــن املطالبـ عـ

  األطفال

تبسيط املصطلحات املستخدمة للتبليغ عن ادعـاءات -٢٧
االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني علـى نطـاق املنظومـة     

)A/71/97(  

إدارة الشؤون اإلداريـة،   قيد التنفيذ
لتنفيذي لألمني املكتب ا

العام/مكتـــــب املنســـــق 
  اخلاص

مواءمة املصـطلحات أمـر حاسـم األمهيـة يف مجـع
  البيانات ورصدها وحتليلها

قيـــام كيانـــات أخـــرى غـــري بعثـــات حفـــظ الســـالم -٢٨
والبعثــات السياســية اخلاصــة بــاإلبالغ شــهريا عــن      

  )A/71/97حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني (

ــؤون  أُجنز وجار تنفيذه إدارة الشــــــــــــــ
  اإلدارية

ــات األخــرى ــة يف الكيان رصــد واســتعراض احلال
ــية ــات السياس ــظ الســالم والبعث ــات حف ــري بعث غ

  اخلاصة
وضع بروتوكول موحـد لتزويـد الضـحايا باملسـاعدة -٢٩

الطبية الطارئة وغريها من أشـكال املسـاعدة الالزمـة    
)A/71/97(  

جتربــــةأجنــــز؛ وتبــــدأ
تنفيـــذه يف أوائـــل عـــام

٢٠١٧  

اليونيســـــيف، وإدارة  
الدعم امليداين، وفرقة 
العمــــــــــل املعنيــــــــــة 
ــرتاع   ــال والـــ باألطفـــ

  املسلح

ــحايا، ــة إىل الضـ ــاعدة املقدمـ ــيق املسـ ــز تنسـ تعزيـ
ــني ــترك بــ ــؤوليات املشــ ــل املســ ــيح هيكــ وتوضــ

ــعيد ا  ــى الصـ ــاالت علـ ــعالوكـ ــأن منـ ــداين بشـ مليـ
  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

تـــدرس األمانـــة العامـــة ســـبل تســـخري التطبيقـــات -٣٠
التكنولوجية يف دعـم تقيـيم املخـاطر والتخفيـف مـن      

  )A/70/729حدهتا (

تكـرة لتحسـنيقد يتيح ذلـك اسـتخدام أدوات مب    إدارة الدعم امليداين التنفيذ جار
  تدبري املخاطر، من قبيل مجع املعلومات

يقـــوم األمـــني العـــام بوضـــع توجيهـــات بشـــأن إحالـــة -٣١
حـــاالت الســـلوك اإلجرامـــي احملتملـــة إىل مقـــر األمـــم  
املتحـدة والسـلطات القضـائية (الدولـة املضـيفة أو دولـة       

ــية ( -A/70/357و  A/70/729و  A/69/779اجلنســــــــــــــ

S/2015/682(  

ــرى ــار. جــ ــذ جــ التنفيــ
ــروع ــداد مشــــــــ إعــــــــ
ــزم ــات وُيعتــــ التوجيهــــ
ــام ــدارها يف عــــــ إصــــــ

٢٠١٧  

سيساعد ذلك يف زيادة توضـيح طريقـة الشـروع  إدارة الدعم امليداين
ــتعني فيهــايف املســا ــيت ي ــة والظــروف ال ءلة اجلنائي

  ذلك

تعــديل النظــام اإلداري للمــوظفني حبيــث يــنص علــى -٣٢
أن املبالغ اليت يتعني عادة صرفها عنـد انتـهاء اخلدمـة    
لقاء ما تراكم من أيـام برسـم اإلجـازة السـنوية، لـن      
تدفع للموظف الذي جيري فصـله بسـبب تورطـه يف    

 A/69/779االســـــــتغالل واالنتـــــــهاك اجلنســـــــيني (   
  )A/70/729 و

ــر ــهجـ ــة عليـ ت املوافقـ
  وهو قيد التنفيذ

ــؤون  إدارة الشــــــــــــــ
  اإلدارية

يساعد ذلـك يف زيـادة تعزيـز املسـؤولية الفرديـة؛
ويكفـل االتســاق املوضــوعي يف معاملــة املــوظفني

  تلف فئاهتممبخ

وضــع مقتــرح لتــوفري مــوارد لــدعم املنســق املقــيم يف -٣٣
 A/69/779جمال منع االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني ( 

  )A/70/729و 

ــذ جــار. وأطلعــت التنفي
ــة اإلداريــة الرفيعــة اللجن

ســـتوى علـــى املقتـــرح امل
ــوبر (تشـــرين األول/أكتـ

)؛ ويقــــــــــــــــوم ٢٠١٦
الربنـــــــــامج اإلمنـــــــــائي
باستعراضـــه حاليـــا قبـــل
إحالته إىل جمموعة األمم
  املتحدة اإلمنائية إلقراره

ــوارد  إدارة الدعم امليداين ــيم مب ــد املنســق املق ــيح ذلــك تزوي ســوف يت
ــؤازرة الضــحايا ــدابري م ــز ت أفضــل مكرســة لتعزي

  ق املنظومةومساعدهتم على نطا

ــالغ عــن احلــوادث -٣٤ التعجيل بتقدمي املسـاعدة للضـحايا، وتنظـيم بـدءاملكتـــــب التنفيـــــذي   التنفيذ جارتطــوير االســتمارة املوحــدة لإلب
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  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و
لألمـــني العام/مكتـــب   )A/71/97وجتريبها (

  املنسق اخلاص
مــة، وتــوفريالتحقيقــات اإلداريــة واجلنائيــة الالز  

ــل ــق يف حتلي ــة الضــرورية للتعم ــات التجريبي البيان
احلوادث للمساعدة يف فهـم أمنـاط سـوء السـلوك

  بغية وضع تدابري وقائية أكثر فعالية
حيث األمني العام الدول األعضاء على إمتـام املناقشـة -٣٥

دوليـة، قـد تشـمل     املتعلقة باعتمـاد اتفاقيـة [جنائيـة]   
 الوطنية إلتاحـة تطبيـق   أحكاما بشأن تعديل القوانني

 A/69/779الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليميـة ( 
  )A/70/357-S/2015/682و  A/70/729و 

مكتــــــب الشـــــــؤون   التنفيذ جار
  القانونية

مــن شــأن االتفاقيــة أن تكــون، إذا مــا اعتمــدت،
أداة مهمة للتصدي ملسـألة اإلفـالت مـن العقـاب

  وإفساح السبيل أمام املساءلة اجلنائية

طلـب مـن الـدول األعضــاء تقيـيم تشـريعاهتا الوطنيــة -٣٦
لتحديد إمكانية انطباقهـا علـى اجلـرائم اجلنسـية الـيت      

اء خدمتــهم يف عمليــات األمــم يرتكبــها رعاياهــا أثنــ
املتحدة للسالم، والنظـر يف مـا إذا كـان يـتعني اختـاذ      
إجـــراءات تشـــريعية، تشـــمل قبـــول مبـــدأ الواليـــة      
ــى    ــة علـ ــة القائمـ ــدود اإلقليميـ ــارج احلـ ــائية خـ القضـ

  )A/70/729و  A/69/779اجلنسية (

ا زال ذلـك قيـد نظـرم
  الدول األعضاء

مكتــــــب الشـــــــؤون  
  القانونية

ــريعية، إذا ــراءات التشــ ــك اإلجــ ــأن تلــ ــن شــ مــ
اعتمدت، أن تكون أداة مهمة للتصدي ملسألة ما

ــا   ــاب وإفسـ ــن العقـ ــالت مـ ــاماإلفـ ــبيل أمـ ح السـ
  املساءلة اجلنائية

حث الدول األعضاء علـى تلقـي مطالبـات الضـحايا -٣٧
  )A/70/729وإنشاء اآلليات الالزمة لذلك (

توصــــية صــــادرة عــــن
ــب ــام؛ تتطلـ ــني العـ األمـ
املزيــد مــن االخنــراط مــن

  قبل الدول األعضاء

ستتاح للضحايا وسائل التمـاس تعويضـات ماليـة  إدارة الدعم امليداين
عــن مــن الــدول األعضــاء لقــاء الضــرر النــاجم     

  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

اعتزام األمني العـام تعزيـز تنسـيق اجلهـود املبذولـة يف -٣٨
جمال احلماية من االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني مـن    

ــات (    ــادل املعلومــــ ــادة تبــــ ــالل زيــــ  A/70/729خــــ
  )A/71/97 و

يكفل ذلك حيـازة أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني  إدارة الدعم امليداين أجنز
ــاذ ــاكرا يف اختـ ــروع بـ ــة للشـ ــات الالزمـ للمعلومـ
إجراءات فعالة يف حـاالت االسـتغالل واالنتـهاك

  اجلنسيني املبلغ عنها
ســيقوم األمــني العــام بوضــع اســتراتيجية لالتصــاالت -٣٩

معنيـة مبكافحـة االسـتغالل    على نطاق األمانة العامـة  
  )A/70/729و  A/69/779واالنتهاك اجلنسيني (

ــم  إدارة شؤون اإلعالم قيد التنفيذ ــز الشــفافية وتشــجيع الفه ــد تســاعد يف تعزي ق
تنـهجها املنظمـةالداخلي واخلـارجي للسـبل الـيت    

يف تنفيــــذ سياســــة عــــدم التســــامح إطالقــــا إزاء
حـاالت االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني؛ وميكــن
أن تبـــدد االعتقـــادات الشـــائعة وتتـــيح اإلتيـــان

  بأفكار جديدة
إضافة مسألة سوء السـلوك، مبـا يف ذلـك االسـتغالل -٤٠

واالنتهاك اجلنسـيان، إىل جـدول أعمـال اجتماعـات     
وقــرار جملــس  A/70/357-S/2015/682جملــس األمــن (

  ))٢٠١٥( ٢٢٤٢األمن 

أُجنـــز وجـــار تنفيـــذه.
 اقتــراح اعتمــده جملــس
ــرار األمــن مبوجــب الق

٢٠١٥( ٢٢٤٢(  

سيساعد ذلك يف زيـادة بـروز مسـألة االسـتغالل  إدارة الدعم امليداين
واالنتـــهاك اجلنســـيني أمـــام أنظـــار جملـــس األمـــن

وار والشــفافيةوإتاحــة إمكانيــة توســيع نطــاق احلــ
  والعمل، حيثما لزم

انتظــام التواصــل بــني قيــادات وأفــراد حفــظ الســالم -٤١
ــوا  ــة مـــن حـ ســـتغالل دث االبشـــأن الوقايـــة واحلمايـ

  واالنتهاك اجلنسيني

يــدل ذلــك علــى املســؤولية الــيت يتحملــها القــادة  إدارة الدعم امليداين قيد التنفيذ
ويعــزز الســلوك املتوقــع مــن املــوظفني مــن حيــث
احترام معايري السلوك اليت وضعتها األمم املتحـدة

  وجتسيد قيم املنظمة
وضع مسـرد موحـد للمصـطلحات (مبـادرة املكتـب -٤٢

  )لألمني العام/مكتب املنسق اخلاصالتنفيذي 
املمثلــة اخلاصــة لألمــني  أُجنز

ــالعنف   ــة بـ ــام املعنيـ العـ
ــاالت   ــي يف حــ اجلنســ
الـــرتاع، مكتـــب إدارة 
ــوارد البشــرية، إدارة   امل
الدعم امليداين، مكتـب  

يـة يف مجـعمواءمة املصـطلحات أمـر حاسـم األمه   
  البيانات ورصدها وحتليلها
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  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و
ــؤون القانونيـــــة،   الشـــ
املكتـــــــب التنفيـــــــذي 

مكتــب  لألمــني العــام/
  املنسق اخلاص

ــؤون  أُجنز مواءمة فئات اإلبالغ (مبادرة األمني العام) -٤٣ إدارة الشــــــــــــــ
مكتــــــب  اإلداريــــــة/

  إدارة املوارد البشرية

توحيــــد اإلبــــالغ عــــن ادعــــاءات االســــتغالل
واالنتــهاك اجلنســيني علــى نطــاق منظومــة األمــم

  املتحدة
     االستجابة

     التحقيقات (أ)
األمــني العــام إىل الــدول األعضــاء دمــج مــوظفنيطلــب -٤٤

وطنـــيني معنـــيني بالتحقيقـــات ضـــمن أفـــراد الوحـــدات   
ــة -A/70/357 و A/70/729 و A/69/779( اإلقليميــــــــــــــــ

S/2015/682(  

يساعد ذلك يف التعجيل بـإجراء التحقيقـات عـن  إدارة الدعم امليداين أجنز
طريق احلد من التأخريات اليت تالزم عملية تعـيني
املوظفني الوطنيني املعنيني بالتحقيقـات وإيفـادهم

  إىل بعثات حفظ السالم
طلب األمني العام أن تقـوم البلـدان املسـامهة بقـوات -٤٥

 موظــف وطــين معــين بالتحقيقــات يف غضــون بتعــيني
مخسة أيام بدل العشرة أيام املنصوص عليها مبوجـب  

  )A/70/729مذكرة التفاهم (

يساعد ذلك يف التعجيل بـإجراء التحقيقـات عـن  إدارة الدعم امليداين قيد التنفيذ
الزم عملية تعـينيطريق احلد من التأخريات اليت ت

املوظفني الوطنيني املعنيني بالتحقيقـات وإيفـادهم
  إىل بعثات حفظ السالم

طلــب إىل الــدول األعضــاء اعتمــاد جــدول زمــين مدتــه -٤٦
ســتة أشــهر، علــى غــرار اجلــدول الــذي اتبعتــه كيانــات 

ــة لألمــم املتحــدة يف عــام     ــق التابع ــإن ٢٠١٥التحقي . ف
ثالثـــة أشـــهر  كـــان األمـــر عـــاجال، ُتخفَّـــض املـــدة إىل

)A/69/779 و A/70/729 و  A/70/357-S/2015/682(  

ــات،    إدارة الدعم امليداين قيد التنفيذ ــا يســاعد ذلــك يف تســريع التحقيق وهــذا م
  يشجع املساءلة يف أواهنا

ســـيقوم مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة بوضـــع -٤٧
  )A/70/729معايري موحدة للتحقيق (

مكتـــــــب خــــــدمات  قيد اإلعداد
  الرقابة الداخلية

سيضع املكتـب إطـارا إلجـراء التحقيقـات يكفـل
  االتساق يف التحقيقات

لـــب إىل الـــدول األعضـــاء أن ترســـي إجـــراءاتطُ -٤٨
احملاكمـــة العســـكرية يف عـــني املكـــان، عنـــدما تبلـــغ  
خطــورة االدعــاءات حــد اجلــرائم اجلنســية مبوجــب    

ــوطين (  ــانون الـــــــــــ  A/70/729و  A/69/779القـــــــــــ
ــن  A/70/357-S/2015/682 و ــرار جملـــــس األمـــ ، وقـــ

٢٠١٦( ٢٢٧٢((  

تتيح إجراءات احملاكمة العسكرية يف عـني املكـان  إدارة الدعم امليداين أُجنز وجار تنفيذه
ــن الشــفافية، كمــ    ــدرا أكــرب م ــيح للضــحاياق ا تت

واجملتمعـــات احملليـــة أن تعـــاين ســـريان إجـــراءات
  املساءلة

      املساءلة (ب)
ــا -٤٩ ــهاكحيثمــ ــتغالل واالنتــ ــاءات االســ ثبتــــت ادعــ

املسـتحقة   سداد املبـالغ املعلقـة أو   يتوقفاجلنسيني، 
املتصلة باألفراد اعتبارا مـن تـاريخ وقـوع احلـوادث     

)A/70/729  وA/70/357-S/2015/682(  

يســاعد ذلــك يف حتــذير املــوظفني وتنبــيههم إىل  إدارة الدعم امليداين قيد التنفيذ
سريان املسؤولية الفردية يف احلـاالت الـيت تكـون
فيها مزاعم بوقوع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

وز لألمني العام إعادة قائد الوحـدة العسـكرية أوجي -٥٠
ــلة     ــة مواصـ ــكلة دون إمكانيـ ــرطة املشـ ــدة الشـ وحـ
اخلدمـــة، حيثمـــا ثبـــت تكـــرر حـــاالت االســـتغالل 

ــل الوحـــدة (    ــهاك اجلنســـيني داخـ  A/69/779واالنتـ
  )٢٠١٦( ٢٢٧٢وقرار جملس األمن 

يدل ذلك على اجلديـة الـيت تنظـر هبـا املنظمـة إىل  إدارة الدعم امليداين قيد التنفيذ
ــار القــادة؛ كمــا رفعــة األخــالق املتوقعــة مــن كب
ــادة ــن القيـ ــال عـ ــة، فضـ ــؤولية الفرديـ ــزز املسـ يعـ

  والسيطرة

يقوم األمني العام مبا يلي: (أ) وقف مـنح ميـداليات -٥١
ــار يف ــق جـ ــاك حتقيـ ــا هنـ ــدات طاملـ ــة للوحـ اخلدمـ

جـــرى قيـــد التنفيـــذ: (أ)
تعــديل السياســة املتعلقــة

يساعد ذلك يف تعزيـز مسـؤولية البلـدان املسـامهة  إدارة الدعم امليداين
بقــوات وأفــراد شــرطة؛ ويتــيح للمنظمــة القيــام
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  األثر  اجلهة الرئيسية  الوضع  املقترحاتالتدابري و
ادعاءات تتعلق بسوء سلوك؛ (ب) النظـر يف إعـادة

ــكلة     ــرطة املشـ ــدة الشـ ــكرية أو وحـ ــدة العسـ الوحـ
بأكملها إىل بلدها عند وجود دليل ظاهر على قيام 
أفرادها بانتهاكات ممنهجة أو واسعة النطـاق؛ (ج)  
ا اعتبار الشخص الذي جيري التحقيق معه يف قضـاي 

االستغالل واالنتهاك اجلنسيني غري مؤهل للحصول 
)؛ (د) أخذ النمط A/68/813على عالوة املخاطرة (

املوثق من التصرفات اليت تنم عن عدم امتثـال دولـة   
عضــو اللتزاماهتــا فيمــا يتعلــق مبعــايري الســلوك الــيت    

 االعتبــار عنــد حتديــد وضــعتها األمــم املتحــدة بعــني
ــتمكني؛    ــدرات الـ ــالوة قـ ــى عـ ــول علـ ــة احلصـ أهليـ

إهنــاء نشــر األفــراد النظــاميني يف حالــة وجــود   (هـــ)
منط موثق من التصرفات اليت تنم عن عدم االمتثـال  

  )A/69/779ملعايري السلوك يف األمم املتحدة (

بإصدار ميداليات اخلدمـة
 - ) وفقـــــا لـــــذلك؛ (ب

) قيد التنفيـذ مـن قبـل    ـه(
األمــني العــام يف احلــاالت
املناســـــبة. ويالحـــــظ أن
العوامــــل املشــــار إليهــــا
ــة ــرات الفرعي ضــمن الفق

) متجليــة يف ـ(هــ -  (ب)
قــــــرار جملــــــس األمــــــن

٢٠١٦( ٢٢٧٢( 
  وتوجيهاته العملية

  بدور الوساطة يف معاجلة املخاطر العملياتية

ــأن -٥٢ ــة بشـ ــات قطريـ ــدمي معلومـ ــام بتقـ ــام األمـــني العـ قيـ
و  A/67/766نتـهاك اجلنسـيني (  ادعاءات االستغالل واال

A/68/756  وA/69/779 و  A/70/729 و  A/70/357-

S/2015/682(  

ــدول  إدارة الدعم امليداين أُجنز وجار تنفيذه ــيح لل ــز الشــفافية ويت ــك يف تعزي يســاعد ذل
األعضـــاء واملنظمـــة القـــدرة علـــى الربهنـــة علـــى

  جهودمها الرامية إىل كفالة املساءلة

قومقيام األمني العام بتعزيز توقعات اإلبالغ الذي ت -٥٣
ــارير حــوادث      ــق بتق ــا يتعل ــدول األعضــاء فيم ــه ال ب
ــا     ــورط فيه ــيت يت ــهاك اجلنســيني ال االســتغالل واالنت

  )A/70/729 و A/69/779األفراد التابعون هلا (

أجنـــز. إصـــدار منـــوذج
ل اإلبـــــــــالغ للـــــــــدو

تشــرين  ١٠األعضــاء (
األول/أكتـــــــــــــــوبر)،
ويطلب من الدول فيـه
تقدمي معلومـات بشـأن
ــارير املرحليــة، مبــا التق

ــك ــد  ‘١’يف ذلــ حتديــ
اإلطار القانوين املنطبق
ــاق الواليـــــــة يف نطـــــ
ــة؛ ــائية الوطنيـــ  القضـــ

ــراءات ‘٢’ واإلجــــــــــــ
ــرارات ــة؛ قـــــ املطبقـــــ
ــق ــاء واملنطــــــ القضــــــ

  الكامن وراءها

أداة مهمــة تكفــل التأكــد مــن أن البلــدانيــوفر   إدارة الدعم امليداين
املسامهة بقـوات وأفـراد شـرطة تـدرك املعلومـات
الــيت تتــوخى األمانــة العامــة احلصــول عليهــا يف
تقــارير التقــدم احملــرز واإلجــراءات املتخــذة فيمــا
ــيح ــهاك اجلنســيني؛ ويت ــتغالل واالنت ــق باالس يتعل

  مجع معلومات أجود وأكمل

ــام   -٥٤ ــام األمــني الع ــدول األعضــاء (ة مبســاءلقي ــرارال ق
  )٢٢٧٢/٢٠١٦جملس األمن 

التنفيــــــذالتخطــــــيط و
  جاريان

املكتـــــب التنفيـــــذي  
  لألمني العام

سيساعد ذلك يف تعزيـز قـدرة األمـني العـام علـى
مســاءلة البلــدان املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة،
ويف متكني املنظمـة مـن كفالـة أن القـوات وأفـراد

لى أداء مهامهاالشرطة اليت جيري نشرها قادرة ع
واملسـاءلةوضع سياسـة بشـأن التـوازن بـني السـرية -٥٥

اختــــاذ إجــــراءات بشــــأن حــــوادث االســــتغالل ”(
واالنتـــهاك اجلنســـيني الـــيت يتـــورط فيهـــا حفظـــة      

  )٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧ ،“السالم

مكتــــــب الشـــــــؤون   قيد اإلعداد
  القانونية

  

  
   



A/71/818 

 

17-03350 55/117 
 

  املرفق الرابع
  البيانات    

    
  بشأن املصطلحات املستخدمة لتجسيد حالة االدعاءاتمذكرة توضيحية     

تعد مواءمة املصطلحات أمرا بالغ األمهيـة جلمـع البيانـات ورصـدها وحتليلـها، وللمنـع         
  ساءلة الفعالني يف هناية املطاف.وامل

، مجع الفريـق العامـل املعـين باالسـتغالل اجلنسـي واالنتـهاك اجلنسـيني        ٢٠١٦ويف عام   
ة بشــأن االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني، هبــدف تــوفري وضــوح مفــاهيمي مســرد األمــم املتحــد

وفهم مشترك للمصطلحات الرئيسية اليت تستخدمها خمتلف كيانات األمم املتحدة بشـأن هـذا   
  املوضوع. 

وعلى النحو املبني يف املـرفقني األول والثالـث مـن تقـارير األمـني العـام السـابقة بشـأن           
مـــن االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني (انظـــر، علــى ســبيل املثـــال،      التــدابري اخلاصــة للحمايــة    

A/69/779  وA/70/729         فقد أبلغـت بعثـات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـة علـى ،(
الف تلك البعثات. كما كان لـديها مصـطلحات متباينـة    حنو منفصل من الكيانات األخرى خ

  ، على النحو التايل: “طبيعة االدعاءات”لوصف 
  

االدعــاءات املتعلقــة بــاألفراد العــاملني يف بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم وبعثاهتــا        
  السياسية اخلاصة

  عالقة استغاللية  •  
  مقايضة باجلنس  •  
  فعل جنسي مع قاصر  •  
  جنسي* اعتداء   •  
  يف هذه القائمة يشمل االعتداء اجلنسي أفعال االغتصاب  *  

  
االدعــاءات املتعلقــة بــاألفراد العــاملني يف كيانــات خــالف بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ       

  السالم وبعثاهتا السياسية اخلاصة
  ١٨ضحية دون سن  -اغتصاب   •  
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  ١٨ضحية فوق سن  -اغتصاب   •  
  ممارسة اجلنس مع قاصر  •  
  ١٨ضحية دون سن  - تداء جنسياع  •  
  ١٨ضحية فوق سن  - اعتداء جنسي  •  
  اجتار بأشخاص بغرض االستغالل اجلنسي  •  
  تقدمي نقود أو فرص عمل أو سلع أو خدمات مقابل ممارسة اجلنس  •  
  ١٨ضحية دون سن  -مراودة بغايا   •  
  ١٨ضحية فوق سن  -مراودة بغايا   •  
  هاك اجلنسينيأشكال أخرى من االستغالل واالنت  •  

  
ويف حماولة لتـوفري مزيـد مـن الوضـوح بشـأن طبيعـة األفعـال املبلـغ عنـها، يفصـل هـذا              

طبيعــة ”التقريــر االدعــاءات باالغتصــاب مــن االدعــاءات املتعلقــة باالعتــداء اجلنســي يف عمــود  
وفقـا للتعريـف    “قاصـر  ”عوضا عن  “طفل”. وإضافة إىل ذلك، ُيستخدم مصطلح “االدعاء

  .)١٨اتفاقية حقوق الطفل (أي فرد دون سن  الذي تقدمه
، يتضــمن هــذا التقريــر أيضــا بيانــات عــن      ٧٠/٢٨٦وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة      

ادعاءات تتعلق بالقوات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة اليت تعمل يف إطار والية صادرة عـن  
، “االغتصــاب”مــن. ووفقــا للقــانون الــدويل، تصــنف هــذه األعمــال حتــت عنــاوين   جملــس األ

أشــكال أخــرى مــن العنــف اجلنســي ضــد      ” ، و“أشــكال أخــرى مــن العنــف اجلنســي    ” و
  .“األطفال
الرابـع اآلن،  ، يتضـمن املرفـق   ٧٠/٢٨٦وحسبما طلبته اجلمعية العامة أيضا يف قرارها   

إضــافة إىل االدعــاءات املتعلقــة بــاألفراد العــاملني يف بعثــات حفــظ الســالم والبعثــات السياســية   
اخلاصة، االدعاءات املتعلقة بسائر موظفي األمم املتحدة، وبالقوات الدوليـة غـري التابعـة لألمـم     

  املتحدة اليت تعمل يف إطار والية صادرة عن جملس األمن.
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دعاءات املبلغ عنها فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، والكيانات األخـرى خـالف   طابع اال  -ألف   
  ٢٠١٦بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، والقوات غري التابعة لألمم املتحدة، يف عام 

  

  طابع االدعاء

برنـــــــــــامج
األمـــــــــــــــم
املتحـــــــــــدة
  اإلمنائي

ــية مفوضــــــــــ
األمم املتحـدة
ــؤو ن لشـــــــــــ
  )أ(الالجئني

منظمـــــــــة 
األمــــــــــــم 
ــدة  املتحــــــ
  للطفولة

مكتـب األمــم
املتحــــــــــــــدة
ــدمات خلـــــــــ

  )ب(املشاريع

ــندوق صــــ
األمــــــــــــم
ــدة املتحــــــ
  للسكان

ــة األمــم املتحــدة وكال
ــغيل ــة وتشــــــ إلغاثــــــ
الالجــئني الفلســطينيني

  يف الشرق األدىن

برنــــــــامج
األغذيـــــــة
  العاملي

بعثــــات حفــــظ 
الســالم/البعثات 
السياســـــــــــــــية 

  اخلاصة

القوات غري التابعة لألمم 
ــل يف    ــيت تعمـ ــدة الـ املتحـ

صــادرة عــن إطــار واليــة 
  اجملموع  جملس األمن

                      شخص بالغ
  ٩  ١  ٦   -   -   -   -   -  ١  ١  اغتصاب

  ١١   -  ٦   -  ٣   -   -   -  ٢   -  اعتداء جنسي
أشـــكال أخـــرى مـــن العنـــف

  ١  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  )ج(اجلنسي
  ٣٨   -  ٢٧   -   -  ١  ١   -  ٨  ١  مقايضة باجلنس

  ٥   -  ٣   -  ١   -   -   -  ١   -  طلب مقايضة باجلنس
  ٢٢   -  ١٤   -  ١   -   -   -  ٧   -  عالقة استغاللية

ــتغالل ــار ألغــــراض االســ اجتــ
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  واالنتهاك اجلنسيني
  ٤   ٣   -   -   -   -   -   -  ١   -  ادعاءات أخرى

                      طفل
  ٦٢   ١٢  ٤٣  ١  -   -   -   -  ٤  -  اغتصاب

  اعتداء جنسي
  ٣   -  ٢   -   ٢   -   -   -  ١   -  طلب البغاء من طفل

ــتغالل ــار ألغــــراض االســ اجتــ
  ١   -   -   -   -   -   -   -  -   -  واالنتهاك اجلنسيني

أشـــكال أخـــرى مـــن العنـــف
  ٣  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلنسي ضد األطفال
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  طابع االدعاء

برنـــــــــــامج
األمـــــــــــــــم
املتحـــــــــــدة
  اإلمنائي

ــية مفوضــــــــــ
األمم املتحـدة
ــؤو ن لشـــــــــــ
  )أ(الالجئني

منظمـــــــــة 
األمــــــــــــم 
ــدة  املتحــــــ
  للطفولة

مكتـب األمــم
املتحــــــــــــــدة
ــدمات خلـــــــــ

  )ب(املشاريع

ــندوق صــــ
األمــــــــــــم
ــدة املتحــــــ
  للسكان

ــة األمــم املتحــدة وكال
ــغيل ــة وتشــــــ إلغاثــــــ
الالجــئني الفلســطينيني

  يف الشرق األدىن

برنــــــــامج
األغذيـــــــة
  العاملي

بعثــــات حفــــظ 
الســالم/البعثات 
السياســـــــــــــــية 

  اخلاصة

القوات غري التابعة لألمم 
ــل يف    ــيت تعمـ ــدة الـ املتحـ

صــادرة عــن إطــار واليــة 
  اجملموع  جملس األمن

  ٧     ٢   -   ١   -   -  ٣  ١   -  ادعاءات أخرى
  ١٦٥  ٢٠  ١٠٣ ١ ٨ ١  ١ ٣ ٢٦ ٢ اجملموع

متاحا يف وقت إعداد التقرير. وإذا ما تبّين أن الضحايا من األطفال، فينبغي تغـيري   “عالقة استغاللية”وثالثة يف فئة  “مقايضة باجلنس”الضحايا يف فئة مل يكن عمر اثنني من   (أ)  
إذا ثبـت أن الضـحية طفـل.     “طلـب البغـاء مـن طفـل    ”أن ُيدرج ضمن فئة  “طلب مقايضة باجلنس”. ومن شأن أحد الضحايا يف فئة “اغتصاب -طفل ”طابع االدعاء إىل 

  إذا ثبت أن الضحية طفل. “اعتداء جنسي - طفل”أن ُيدرج يف فئة  “اعتداء جنسي -بالغ ”ومن شأن أحد الضحايا يف فئة 
  . “اغتصاب -طفل  ”مل يكن عمر الضحية متاحا يف وقت إعداد التقرير. وإذا ما تبّين أن الضحية طفل، فينبغي تغيري طابع االدعاء إىل   (ب)  
  فئة تتعلق بالقوات غري التابعة لألمم املتحدة وحدها.  (ج)  
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حالة التحقيقات املتصلة باالدعاءات املبلغ عنها فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم والبعثـات السياسـية     -  باء  
اخلاصة، والكيانات األخرى خالف بعثـات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـة، والقـوات غـري         

  ٢٠١٦لألمم املتحدة، يف عام التابعة 
  
  ٢٠١٦ ديسمرب  كانون األول/ ٣١املرحلة اليت بلغتها التحقيقات يف   

  الكيان
ــاءات االدعـــــ

  الواردة
االدعاءات اليت مل تثبتـها  
  األدلة أو اليت ُحفظت

ــها   ــاءات الـــيت أثبتتـ االدعـ
األدلة أو جيري استعراض 

  التقارير بشأهنا
ــيت ــاءات الـــــ االدعـــــ

قيقزالت قيد التح ما

  ١  - ١ ٢ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  ١٣  - ١٣ ٢٦ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  -  - ٣ ٣ منظمة األمم املتحدة للطفولة
  ١  - - ١ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  -  - ١ ١ صندوق األمم املتحدة للسكان
ــغيل ــة وتشــ ــدة إلغاثــ ــة األمــــم املتحــ وكالــ

  ٢  ٢  ٤  ٨  الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
  ١  - - ١ مج األغذية العامليبرنا

بعثـــات حفـــظ الســـالم/البعثات السياســـية
  ٤٦  ٣١  ٢٦  ١٠٣  اخلاصة

القوات غري التابعة لألمم املتحدة الـيت تعمـل
  -  -  -  -  يف إطار والية صادرة عن جملس األمن

  ٦٤  ٣٣ ٤٨ ١٤٥  اجملموع  
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ــة في      - جيم    ــة الداخلي ــا مكتــب خــدمات الرقاب ــغ هب ــات السياســية اخلاصــة،     االدعــاءات الــيت أُبل ــات حفــظ الســالم والبعث ــق بعملي مــا يتعل
واالدعاءات اليت أُبلغ هبا مكتب إدارة املوارد البشرية من جانـب كيانـات أخـرى غـري عمليـات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية          

  ٢٠١٦اخلاصة، واالدعاءات اليت أُبلغت هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف عام 
واملتعلقــة مبــوظفني مــدنيني يف بعثــات حفــظ الســالم   ٢٠١٦الدعــاءات الــيت أُبلــغ هبــا مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يف عــام   ا  -  ١  

   )٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١والبعثات السياسية اخلاصة، مصنفة حبسب البعثة امليدانية (يف 
  

ــراد ــية األفــ جنســ
  املعنيني

فئـــة األفـــراد
ــدد وعـــــــــــ
املشــــــمولني
  بالتحقيق

ــة الفئــــــــــــــ
العمريـــــــــــة
ــحايا للضــــــ
  االّدعاء  وعددهم

االدعـــــــــــاء 
املبلــــغ عنــــه 

  (الوصف)

جهـــــــــــــــة
ــق/ التحقيـــــ

  احلالة

ــدة مـــــــــــــــ
ــق التحقيـــــــ

  النتائج  (أ)(باأليام)
ــتنتاجا االســـ

  ت
إثبـــــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــــــــــــــــيل  
اإلجراءات الـيت  
اختـــــذها البلـــــد 
املســاهم بــأفراد  

  شرطة

اإلحالــــــــة إىل
احملاكمـــــــــــــة

  اجلنائية

 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية
موظــــــــــف ال ينطبق

  مدين
ــتغالل شخص بالغ اســــــ

  جنسي
ــة  مقايضــــــــ

  باجلنس
ــظ   ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (ب)للعلم ُحفـــــــــــــ

  االدعاء
  ال ينطبق  ال ينطبق

 بعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطىبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األ
موظــــــــــف ال ينطبق

ــدين ( ) ١مـــ
مــــــــــــــــــن
متطــــــــوعي
ــم األمــــــــــــ

  )١املتحدة (

شخص بالغ
)١(  

انتــــــــــــهاك
  جنسي

ــتغالل اســــــ
  جنسي

  اغتصاب
ادعــــــــاءات 

  أخرى

ثبوت صحة ٢٥ البعثة
) ١االدعاء (

عــدم ثبــوت
صـــــــــــــحة

  )١االدعاء (

ــة مقايضــــــــ
  )١باجلنس (

ال يوجــــــــد
  )١ل (دلي

إجـــــــــازة  ال ينطبق
ــة  إداريـــــــ
بـــــــــدون 
ــب  مرتــــــ

)١(  
وقف عن 
العمـــــــــل 

)١(  

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  )١املتحدة (
ــظ  ُحفـــــــــــــ

  )١االدعاء (

ــار  قيد االنتظار ــد االنتظـ قيـ
)١(  

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

شخص بالغ
)١(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار ظارقيد االنت قيد االنتظار
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  ال ينطبق  قيد االنتظار

شخص بالغ )١مقاول ( ال ينطبق
)١(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

ــظ   ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (ب)للعلم ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق
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ــراد ــية األفــ جنســ
  املعنيني

فئـــة األفـــراد
ــدد وعـــــــــــ
املشــــــمولني
  بالتحقيق

ــة الفئــــــــــــــ
العمريـــــــــــة
ــحايا للضــــــ
  االّدعاء  وعددهم

االدعـــــــــــاء 
املبلــــغ عنــــه 

  (الوصف)

جهـــــــــــــــة
ــق/ التحقيـــــ

  احلالة

ــدة مـــــــــــــــ
ــق التحقيـــــــ

  النتائج  (أ)(باأليام)
ــتنتاجا االســـ

  ت
إثبـــــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــــــــــــــــيل  
اإلجراءات الـيت  
اختـــــذها البلـــــد 
املســاهم بــأفراد  

  شرطة

اإلحالــــــــة إىل
احملاكمـــــــــــــة

  اجلنائية

  ملتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةبعثة منظمة األمم ا
موظــــــــــف ال ينطبق

  )١مدين (
شخص بالغ

)١(  
ــتغالل اســــــ

  جنسي
عالقـــــــــــــة  

  استغاللية
عــدم ثبــوت ١٤٠ البعثة

صـــــــــــــحة
  االدعاء

عالقـــة غـــري
  استغاللية

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء 

  ال ينطبق  ال ينطبق

مــــــــــــــــــن ال ينطبق
متطــــــــوعي
ــم األمــــــــــــ

  )١املتحدة (

ــتغالل شخص بالغ اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

ــظ   ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (ب)للعلم ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

موظــــــــــف
وطــين مــدين

)١ (  

انتــــــــــــهاك )٢طفل (
  جنسي

  اغتصاب
ادعــــــــاءات 

  أخرى

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار قيد االنتظار االنتظارقيد
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  قيد االنتظار  قيد االنتظار

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

شخص بالغ
)٤(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار قيد االنتظار قيد االنتظار البعثة
  االنتظار

ار قيــد االنتظــ
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مــــــــــــــــــن ال ينطبق
متطــــــــوعي
ــم األمــــــــــــ

  )١املتحدة (

انتــــــــــــهاك )١طفل (
  جنسي

اغتصـــــــاب 
  (أبوة)

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيد االنتظار قيد االنتظار قيد االنتظار قيــــــــــــ
  االنتظار

قيــــــــــــــد 
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  االنتظار قيد  قيد االنتظار

 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان
موظــــــــــف ال ينطبق

  )١مدين (
انتــــــــــــهاك شخص بالغ

  جنسي
اعتـــــــــــــداء 

  جنسي
ــظ   ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (ب)للعلم ُحفـــــــــــــ

  االدعاء
  ال ينطبق  ال ينطبق

 بيساو-يف غينيامكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم
موظــــــــــف ال ينطبق

وطــين مــدين
)١(  

انتــــــــــــهاك )١طفل (
  جنسي

مكتـــــــــــب  اغتصاب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار قيد االنتظار قيد االنتظار
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  قيد االنتظار  قيد االنتظار
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ــراد ــية األفــ جنســ
  املعنيني

فئـــة األفـــراد
ــدد وعـــــــــــ
املشــــــمولني
  بالتحقيق

ــة الفئــــــــــــــ
العمريـــــــــــة
ــحايا للضــــــ
  االّدعاء  وعددهم

االدعـــــــــــاء 
املبلــــغ عنــــه 

  (الوصف)

جهـــــــــــــــة
ــق/ التحقيـــــ

  احلالة

ــدة مـــــــــــــــ
ــق التحقيـــــــ

  النتائج  (أ)(باأليام)
ــتنتاجا االســـ

  ت
إثبـــــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــــــــــــــــيل  
اإلجراءات الـيت  
اختـــــذها البلـــــد 
املســاهم بــأفراد  

  شرطة

اإلحالــــــــة إىل
احملاكمـــــــــــــة

  اجلنائية

 منية املؤقتة ألبييقوة األمم املتحدة األ
مــــــــــــــــــن ال ينطبق

متطــــــــوعي
ــم األمــــــــــــ

  )١املتحدة (

شخص بالغ
)١(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

عالقـــــــــــــة  
ــتغاللية  اســـــ

  (أبوة)

ــد ١٤٩ البعثة قيــــــــــــــــ
  (ج)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيــــــــــــ
  االنتظار

قيــــــــــــــد 
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  ال ينطبق  قيد االنتظار

موظــــــــــف ال ينطبق
 مــدين وطــين

)١(  

ــتغالل شخص بالغ اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

عــدم ثبــوت ٧٠ البعثة
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ال يوجــــــــد
  دليل

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

شخص بالغ
)١(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

عالقـــــــــــــة  
  استغاللية

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار ظارقيد االنت قيد االنتظار
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  ال ينطبق  قيد االنتظار

 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
موظــــــــــف ال ينطبق

  )١مدين (
انتــــــــــــهاك )١طفل (

  جنسي
اعتـــــــــــــداء 

  جنسي
مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

عــدم ثبــوت ١١٦
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ــةعــدم ك فاي
  األدلة

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال  ال ينطبق

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

شخص بالغ
)١(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

عالقـــــــــــــة  
  استغاللية

ــظ   ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (ب)للعلم ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

شخص بالغ
)١(  

ــتغالل اســــــ
  جنسي

ــة م قايضــــــــ
  باجلنس

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار قيد االنتظار قيد االنتظار البعثة
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  ال ينطبق  قيد االنتظار

 ديفوار عملية األمم املتحدة يف كوت
موظــــــــــف ال ينطبق

  )١مدين (
انتــــــــــــهاك )١طفل (

  جنسي
مكتـــــــــــب  اغتصاب

ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  اخليةالد

قيــــــــــــــد  ال ينطبق قيد االنتظار قيد االنتظار قيد االنتظار
  االنتظار

قيــد االنتظــار 
ــم  لـــدى األمـ

  املتحدة

  قيد االنتظار  قيد االنتظار
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ــراد ــية األفــ جنســ
  املعنيني

فئـــة األفـــراد
ــدد وعـــــــــــ
املشــــــمولني
  بالتحقيق

ــة الفئــــــــــــــ
العمريـــــــــــة
ــحايا للضــــــ
  االّدعاء  وعددهم

االدعـــــــــــاء 
املبلــــغ عنــــه 

  (الوصف)

جهـــــــــــــــة
ــق/ التحقيـــــ

  احلالة

ــدة مـــــــــــــــ
ــق التحقيـــــــ

  النتائج  (أ)(باأليام)
ــتنتاجا االســـ

  ت
إثبـــــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــــــــــــــــيل  
اإلجراءات الـيت  
اختـــــذها البلـــــد 
املســاهم بــأفراد  

  شرطة

اإلحالــــــــة إىل
احملاكمـــــــــــــة

  اجلنائية

  مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط
موظــــــــــف ال ينطبق

وطــين مــدين
)١(  

انتــــــــــــهاك )١طفل (
  جنسي

ادعــــــــاءات 
  خرىأ

عــدم ثبــوت ٣٥ البعثة
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ال يوجــــــــد
  دليل

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال  ال ينطبق

 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
موظــــــــــف ال ينطبق

  )١مدين (
ــتغالل شخص بالغ اســــــ

  جنسي
ــة  مقايضــــــــ

  باجلنس
مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

عــدم ثبــوت ٢٣٨
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ــةعــدم كفاي
  األدلة

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١مدين (

ــتغالل شخص بالغ اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

عــدم ثبــوت ٢٣٨
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

موظــــــــــف ال ينطبق
  )١دين (م

ــتغالل شخص بالغ اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

عــدم ثبــوت ٢٣٨
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

مــــــــــــــــــن ال ينطبق
متطــــــــوعي
ــم األمــــــــــــ

  )١املتحدة (

ــتغالل شخص بالغ اســــــ
  جنسي

ــة  مقايضــــــــ
  باجلنس

مكتـــــــــــب
ــدمات خــــــ
 الرقابـــــــــــــة

  الداخلية

عــدم ثبــوت ٢٣٨
صـــــــــــــحة

  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

ــظ   ال يوجد ال ينطبق ُحفـــــــــــــ
  االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق

  
   حتسب مدة التحقيق من تاريخ اإلحالة إىل الكيان إىل الوقت الذي تتلقى فيه إدارة الدعم امليداين التقرير النهائي للتحقيق.  (أ)  

  للسماح مبواصلة التحقيق.اعتربت املعلومات غري كافية   (ب)  
  يف انتظار قيام األمم املتحدة باستعراض تقرير التحقيق.  (ج)  
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  ٢٠١٦، توزيع االدعاءات اليت ختص موظفني مدنيني وغريهم من األفراد    
  

    النتيجة    جهة التحقيق    االدعاء  الفئة العمرية للضحايا وعددهم    التوزيع

        ٢٣ العدد الكلي لالدعاءات

  ١  ثبوت صحة االدعاء   ١١ مكتـب خدمات الرقابة الداخلية ٨ انتهاك جنسي  ٢٤ عدد املشمولني بالتحقيق
  ٨  عدم ثبوت صحة االدعاء   ٧ البعثة ١٥ استغالل جنسي )١٢الضحايا البالغون ( ١٩ عدد الضحايا املعنيني

  ٩  قيد االنتظار ٥ (أ)للعلم ٢  أبوة  )٧الضحايا األطفال (  
  ٥  ال ينطبق        

  
  اعتربت املعلومات غري كافية للسماح مبواصلة التحقيق.  (أ)  
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واملتعلقــة بــأفراد عســكريني يف بعثــات حفــظ الســالم   ٢٠١٦االدعــاءات الــيت أُبلــغ هبــا مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يف عــام     -  ٢  
   )٢٠١٦/ديسمرب كانون األول ٣١والبعثات السياسية اخلاصة، مصنفة حبسب البعثة (يف 

  

جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

 بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى

وحــــــــــــــــدة بنغالديش
 )٢عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــوت ١٠٥ ثبــــــ

ــحة صــــــ
ــاء االدعـــ

)١(  
ــدم عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
ــاء االدعـــ

)١(  

ــاب اغتصــــــ
)١(  

ــة عــدم كفاي
  )١األدلة (

ال
  ينطبق

إعادة إىل الـوطن    ال يوجد
فرضــــتها األمــــم 

  )١املتحدة (
سجن لدى البلد 
املســاهم بقــوات  

)١(  
فصــــــل فرضــــــه 
ــاهم   ــد املســ البلــ

  )١بقوات (

السجن ملدة 
  سنة واحدة

  ال ينطبق

وحــــــــــــــــدة بوروندي
 )٤سكرية (ع

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ينطبقال   قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة بوروندي
عســـــــــــكرية

)٣٠(  
ــالغ شــخص ب

)٢٢(  
  )٤٢طفل (

غــري معــروف
)٥(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
  اعتداء جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

ــة  عالقـــــــــــــــــ
  استغاللية

(قيــــد إثبــــات  
  األبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ١٨١ قيــــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة بوروندي
 )٥عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)٤(  

  )١طفل (

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ

  اغتصاب
ــة  عالقـــــــــــــــــ

  استغاللية

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب

ــدم ٥١ عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
ــاء االدعـــ

ــة عــدم كفاي
  )٣األدلة (

قيد االنتظـار

ــد قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  )٢املتحدة (
  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
ــدمات  (أبوة) جنسي خــــــ

الرقابــــــــــــة
  الداخلية

)٣( 
ــد قيـــــــــــ
ــار االنتظــ

)٢(  

ــار    املعنيني )٢( ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
املســاهم بقــوات  

)٢(  
وحــــــــــــــــدة بوروندي

 )٢عسكرية (
ــهاك )٢طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
البلــــــــــــــــد  اغتصاب

املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــدم ٨١ عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

ال
  ينطبق

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال يوجد

وحــــــــــــــــدة الكامريون
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

بلــــــــــــــــدال  اعتداء جنسي
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليـــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
ـــب  اغتصاب مكتــــــــ

ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

(الدميقراطية
  ج)

وحــــــــــــــــدة
 )٢عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

(الدميقراطية
  د)

وحــــــــــــــــدة
  عسكرية

ــهاك )١(طفل انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
ــد    املعنيني ــدى البلـــــ لـــــ

  املساهم بقوات
مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

  ريةعسك
ــالغ شــخص ب

)١(  
ــهاك انتـــــــــ

  جنسي
البلــــــــــــــــد  اغتصاب

املســــــــــاهم
  بقوات

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو
  اطيةالدميقر

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

اغتصـــــــــــــاب 
  (أبوة)

ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٣٣٧ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  قال ينطب  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
ـــب  اغتصاب مكتــــــــ

ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٣٣٧ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  النتظارقيد ا

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
ـــب  اغتصاب مكتــــــــ

ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٣٣٧ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ

  اهم بقواتاملس

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصـــــــــــــاب 

  (أبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٣٣٧ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار  ق ــد االنتظـــ يـــ

ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصـــــــــــــاب 

  (أبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  تحدةامل
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصـــــــــــــاب 

  (أبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ألمــــــم  لــــــدى ا 
  املتحدة

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
ـــب  اغتصاب مكتــــــــ

ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
مــــــم  لــــــدى األ 

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصاب (قيـد  

  إثبات األبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٢٥٣ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــد اال ــار قيـــ نتظـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصـــــــــــــاب 

  (أبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٢٥٣ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــد ا ــار قيـــ النتظـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصاب (قيـد  

  إثبات األبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

ــد ٢٥٣ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  النتظارا

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
  ال ينطبق  قيد االنتظار



 

 

A
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
ــار   الداخلية ــد االنتظـــ قيـــ

ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصاب (قيـد  

  إثبات األبوة)
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٢٥٣ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  النتظارا

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
ـــب  اغتصاب مكتــــــــ

ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٢١٩ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

ــ د قيـــــــــــ
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
الكونغو

  الدميقراطية
وحــــــــــــــــدة

 )١عسكرية (
ــالغ شــخص ب

)١(  
ــتغالل اســـــ

  جنسي
ــة  مقايضـــــــــــــ

  باجلنس
ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٢٤٥ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة الكونغو
 )٤عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 

  عنينيامل

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة الكونغو
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد ٢٥٤ قيــــــــــــــ

 (هـ)االنتظار
ال قيد االنتظار

  ينطبق
يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــد اال ــار قيـــ نتظـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار



 

 

A
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

وحــــــــــــــــدة (ج)الكونغو
 )٣عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد ٢٥٤ قيــــــــــــــ

 (هـ)االنتظار
ال قيد االنتظار

  ينطبق
يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
األمــــــم  لــــــدى  
  املتحدة

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة (د)الكونغو
  عسكرية

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد ٢٥٤ قيــــــــــــــ

 (هـ)االنتظار
ال قيد االنتظار

  ينطبق
يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة الكونغو
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد ٢٥٤ قيــــــــــــــ

 (هـ)االنتظار
ال قيد االنتظار

  ينطبق
يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة الكونغو
  عسكرية

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد ٢٥٤ قيــــــــــــــ

 (هـ)االنتظار
ال قيد االنتظار

  ينطبق
يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ

  بقوات املساهم

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة الكونغو
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

ـــب  اغتصاب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

   ينطبقال  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

وحــــــــــــــــدة الكونغو
  عسكرية

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٤٧ قيــــــــــــــ
 (هـ)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  قال ينطب  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة الكونغو
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

طلــب مقايضــة 
  باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  االنتظارقيد 

وحــــــــــــــــدة مصر
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اعتداء جنسي
املســــــــــاهم

  بقوات
ــوت ٢٩ ثبــــــ

ــحة صــــــ
  االدعاء

ــروع يف الشـ
ــداء اعتـــــــــــ

  جنسي
ال

  ينطبق
تعليــــــــــــق
 املدفوعات

إعادة إىل الـوطن  
فرضــــتها األمــــم 

  )١املتحدة (
سجن لدى البلد 
املســاهم بقــوات  

)١(  

السجن ملدة 
ــس  مخــــــــــــ

  سنوات
  ال ينطبق

وحــــــــــــــــدة غابون
 )٥عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

  )٤طفل (

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
ــة  عالقـــــــــــــــــ

  استغاللية

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــوت ٢١٦ ثبــــــ

ــحة صــــــ
ــاء االدعـــ

)١(  
ــدم عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
ــاء االدعـــ

)٤(  

ــاب اغتصــــــ
)١(  

إقامــة عالقــة
  )١محيمة (

ــة عــدم كفاي
  )٣األدلة (

ال
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

إىل الـوطن   إعادة
فرضــــتها األمــــم 

  )١املتحدة (
سجن لدى البلد 
املســاهم بقــوات  

)١(  
 

السجن ملدة 
  يوما ٤٥

  ال ينطبق

وحــــــــــــــــدة غابون
عســـــــــــكرية

)١٩(  
ــالغ شــخص ب

)٢٦(  
  )٣٦طفل (

 )٥غري معروف (

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
  اعتداء جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

ــة  عالقـــــــــــــــــ

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
  استغاللية

(قيــــد إثبــــات  
  األبوة)

  املساهم بقوات الداخلية

وحــــــــــــــــدة غابون
  عسكرية

ــالغ شــخص ب
)١٥(  

  )٣طفل (

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
ــة  عالقـــــــــــــــــ

  استغاللية
  (أبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

   ينطبقال  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة غابون
 )٤عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
  استغاللية

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات
إعادة إىل 

  الوطن

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ينطبق ال  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة موريتانيا
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
(قيــــد إثبــــات  

  األبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ٦٨ قيــــــــــــــ
 (هـ)االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار  ــد االنتظـــ  قيـــ

ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة موريتانيا
 )٢عسكرية (

ــهاك )٢طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
(قيــــد إثبــــات  

  األبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  تحدةامل
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة املغرب
عســـــــــــكرية

)١٠(  
ــهاك )٥طفل ( انتـــــــــ

  جنسي
اغتصـــــــــــــاب 

  (أبوة)
البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 

  عنينيامل

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
  املساهم بقوات الداخلية

وحــــــــــــــــدة املغرب
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
ديــــــــد حت

هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة املغرب
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
  استغاللية

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة املغرب
 )٤عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)٢(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

(مطالبـــــــــــــــة 
  بإثبات األبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوا ت بقـــــــــ

ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــدم ١٥٤ عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال يوجد ال

وحــــــــــــــــدة املغرب
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اعتداء جنسي
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال النتظارقيد ا
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة النيجر
 )٤عسكرية (

ــهاك )٢طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اعتداء جنسي
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال ظارقيد االنت
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
  املساهم بقوات

وحــــــــــــــــدة باكستان
 )٨عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)٥(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــدم ٨٦ عـــــــــ

ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــةعــدم كف اي
  األدلة

ال
  ينطبق

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال يوجد

وحــــــــــــــــدة زامبيا
 )٦عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

البلــــــــــــــــد  اغتصاب
املســــــــــاهم

  بقوات
ــدم ٣٠ عـــــــــ

ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

ال
  ينطبق

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال يوجد

وحــــــــــــــــدة ال ينطبق
  عسكرية

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

اســــــتعراض  اغتصاب
جتريــه األمــم

  (و)املتحدة
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة 
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

 يق االستقرار يف مايلبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحق

وحــــــــــــــــدة بنن
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
  استغاللية

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

ــدة  ــد  -املتحـ قيـ
ــار لــــدى  االنتظــ
ــاهم   ــد املســ البلــ

  بقوات

  ال ينطبق  نتظارقيد اال

وحــــــــــــــــدة تشاد
  عسكرية

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

ــاءات  ادعـــــــــــ
  أخرى

ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد ١٥٨ قيـــــــــــــــ
 (ب)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

ةوحــــــــــــــــد ال ينطبق
  عسكرية

ــتغالل شخص بالغ اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

ال ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (ز)للعلم
  ينطبق

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال ينطبق

 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

ــالغوحــــــــــــــــدة غواتيماال ــتغاللشــخص ب ــة اســـــ ــوت ١٣البلــــــــــــــــدمقايضـــــــــــــ   ال ينطبقحالـــــــة  ٨٠إعادة إىل الـوطن  تعليــــــــــــقالمقايضـــــــــــةثبــــــ
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية
املســــــــــاهم  باجلنس جنسي )٢( )٢عسكرية (

  بقوات
ــحة صــــــ
  االدعاء

(وقـــــــف) ينطبق باجلنس
 املدفوعات

فرضــــتها األمــــم 
  )٢املتحدة (

فصــــــل فرضــــــه 
ــاهم   ــد املســ البلــ

  )٢بقوات (
إجــــــــراء إداري 
ــد   ــه البلــــ فرضــــ
املســاهم بقــوات  

)٢(  

ختفـــــــــــيض 
  للرتبة

 لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةبعثة منظمة األمم املتحدة

وحــــــــــــــــدة بنغالديش
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
ــتغاللية  اســــــــــ

  (أبوة)
البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد ١٨٣ قيـــــــــــــــ

 (ب)االنتظار
ــد قيد االنتظار قيـــــــــ

  االنتظار
قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــد االنتظـــــ  ار قيـــ

ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة مالوي
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس (أبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ

ــدى ا ــد لـــــ لبلـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة املغرب
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــد االنتظـــــ  ار قيـــ

ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

وحدة عسكرية املغرب
)١(  

شخص بالغ
)١(  

استغالل
  جنسي

مقايضة باجلنس 
(قيد إثبات 

  األبوة)
البلد املساهم

بقوات
ومكتب
خدمات
الرقابة

  الداخلية

قيد
  االنتظار

قيد
  االنتظار

قيد قيد االنتظار
  االنتظار

يف انتظار 
حتديد
هوية
فراد األ

  املعنيني

قيد االنتظار لدى 
  األمم املتحدة

قيد االنتظار لدى 
البلد املساهم 

  بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

جنوب
  أفريقيا

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

اغتصاب (قيـد  
  إثبات األبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

ــقتعل يــــــــــ
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

جنوب
  أفريقيا

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
ــتغاللية  اســــــــــ

  (أبوة)
البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

ــقتع ليــــــــــ
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

جنوب
  أفريقيا

وحــــــــــــــــدة
  عسكرية

ــتغالل شخص بالغ اســـــ
  جنسي

طلــب مقايضــة 
  باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 

يــــــــــة هو
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

جنوب
  أفريقيا

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس (أبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  اراالنتظ

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

وحدة عسكريةجنوب أفريقيا
)١(  

شخص بالغ
)١(  

استغالل
  جنسي

عالقة استغاللية 
  (أبوة)

البلد املساهم
  بقوات

قيد
  االنتظار

قيد
  االنتظار

قيد قيد االنتظار
  ظاراالنت

قيد االنتظار لدى   ال يوجد
  األمم املتحدة

قيد االنتظار لدى 
البلد املساهم 

  بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

جنوب
  أفريقيا

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

ــد البعثة قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

تعليــــــــــــق
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

جنوب
  أفريقيا

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــدم ١١٩ عـــــــــ

ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــة عــدم كفاي
  األدلة

ال
  ينطبق

تعليــــــــــــق
ــترداد) (اسـ
 املدفوعات

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء

مجهورية
ترتانيا
  املتحدة

وحــــــــــــــــدة
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس (أبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ

  واتاملساهم بق

  ال ينطبق  قيد االنتظار

مجهورية
ترتانيا
  املتحدة

وحــــــــــــــــدة
عســـــــــــكرية

)١٢(  
ــالغ شــخص ب

)٨(  
  )٣طفل (

غــري معــروف
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

  اغتصاب
ــة  عالقـــــــــــــــــ

  استغاللية
  غري معروف

  (أبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم
ــوات بقـــــــــ
ومكتـــــــــب
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــوت ١٠٤ ثبــــــ
ــحة صــــــ
ــاء االدعـــ

)٣(  
ــدم عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ

ــاء ا الدعـــ
)٩(  

ــة عالقــــــــــــ
اســـــــتغاللية

)٢(  
ــاب اغتصــــــ

)١(  
ــة عــدم كفاي

  )٩األدلة (

تعليــــــــــــق )٣نعم (
 املدفوعات

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار



 

 

A
/71/818

17-03350 
78/117

جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

وحدة عسكرية أوروغواي
)١(  

شخص بالغ
)١(  

استغالل
  جنسي

البلد املساهم مقايضة باجلنس
  بقوات

عدم ثبوت ٣٩
صحة
  االدعاء

تعليق ال ينطبق ال يوجد دليل
(استرداد) 
 املدفوعات

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء

 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان

وحــــــــــــــــدة إندونيسيا
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

طلــب مقايضــة 
  باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ

  نتظاراال
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

 بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

وحــــــــــــــــدة غانا
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
ــتغاللية  اســــــــــ

  ة)(أبو
البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان

وحــــــــــــــــدة (ح)إثيوبيا
 عسكرية

ــتغالل الغشخص ب اســـــ
 جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
 باجلنس

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

 بقوات

ــدم ٨٧ عـــــــــ
ــوت ثبــــــ
ــحة صــــــ
 االدعاء

ال يوجــــــــد
 دليل

ال
 ينطبق

  ال ينطبق ال ينطبق ُحفظ االدعاء ال يوجد

وحــــــــــــــــدة (ح)نيبال
  عسكرية

ــالغ شــخص ب
)٣(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــهاك انتـــــــــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

  اعتداء جنسي

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــدق يـــــــــــ
  االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار



 

 

A
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79/117 
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جنسية
األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفـــ فئـــ
وعــــــــــــــــــدد
املشــــــــــمولني

  بالتحقيق
ــة ــة العمريـ الفئـ
للضـــــــــــــحايا

  االّدعاء  وعددهم
االدعــــاء املبلــــغ 

  عنه (الوصف)
جهـــــــــــــــــة
التحقيــــــــق/

  احلالة
ــدة مـــــــــــ
ــق التحقيـــ
  االستنتاجات  النتائج (أ)(باأليام)

إثبـــــــات
  األبوة

ــراء  إجـــــــ
  إجراء هنائي  مؤقت

ــيل  تفاصـــــــــ
ــراء ات اإلجـــ

ــذها   الـــيت اختـ
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــــة إىل
ــة احملاكمــــــــ

  اجلنائية

 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

وحدة عسكرية النيجر
)١(  

شخص بالغ
)١(  

استغالل
  نسيج

عالقة استغاللية 
  (أبوة)

قيد البعثة
  االنتظار

قيد
  االنتظار

قيد قيد االنتظار
  االنتظار

قيد
  االنتظار

قيد االنتظار لدى 
  األمم املتحدة

قيد االنتظار لدى 
البلد املساهم 

  بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

ــب النيجر مراقــــــــــــ
عســــــــــكري

)١(  
ــالغ شــخص ب

)١(  
ــتغالل اســـــ

  جنسي
ــهاك انتـــــــــ

  جنسي

  باغتصا
ــة  عالقـــــــــــــــــ

  استغاللية

ـــب مكتــــــــ
ــدمات خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــوت ١٥٦ ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــة عالقــــــــــــ
  استغاللية

ال
  ينطبق

تعليــــــــــــق
(وقـــــــف)
 املدفوعات

إعادة إىل الـوطن  
فرضــــتها األمــــم 

  )١املتحدة (
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة باكستان
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  نسيج

اغتصـــــــــــــاب 
  (أبوة)

البلــــــــــــــــد
املســــــــــاهم

  بقوات
ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيـــــــــــ
  االنتظار

ــد قيد االنتظار قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

ــدة  ــد  -املتحـ قيـ
ــار لــــدى  االنتظــ
ــاهم   ــد املســ البلــ

  بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة السنغال
 )١عسكرية (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــــ
  الليةاستغ

ــد ١٤٩ البعثة قيــــــــــــــ
 (هـ)االنتظار

ال قيد االنتظار
  ينطبق

يف انتظار 
حتديــــــــد 
هويــــــــــة 
األفــــــراد 
  املعنيني

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

ــدة  ــد  -املتحـ قيـ
ــار لــــدى  االنتظــ
ــاهم   ــد املســ البلــ

  بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة السنغال
 )١عسكرية (

ــهاك )١طفل ( انتـــــــــ
  جنسي

اغتصـــــــــــــاب 
  (أبوة)

ـــب مكتــــــــ
ــدمات  خــــــ
الرقابــــــــــــة

  الداخلية

ــوت ١٥١ ثبــــــ
ــحة صــــــ
  االدعاء

ــداء اعتـــــــــــ
  جنسي

ــد قيـــــــــ
  االنتظار

قيـــــــــــــد 
  االنتظار

ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
لــــــدى األمــــــم   

  املتحدة
ــار   ــد االنتظـــ قيـــ
ــد   ــدى البلـــــ لـــــ
  املساهم بقوات

  ال ينطبق  قيد االنتظار

وحــــــــــــــــدة ال ينطبق
  عسكرية

ــتغالل شخص بالغ اســـــ
  جنسي

ــة  مقايضـــــــــــــ
  باجلنس

ال نطبقال ي ال ينطبق ال ينطبق (ز)للعلم
  ينطبق

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال ينطبق
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لتقريـر النـهائي للتحقيـق. أمـا بالنسـبة      فيما يتعلق جبهات التحقيق يف األمم املتحدة، حتسب مدة التحقيق من تاريخ اإلحالـة إىل الكيـان إىل تـاريخ تلقـي إدارة الـدعم امليـداين ل        (أ)  
  التحقيق من تاريخ ورود إفادة من البلد املساهم بقوات بأنه سيحقق يف املسألة إىل تاريخ تلقي اإلدارة للتقرير النهائي للتحقيق.للبلدان املسامهة بقوات، فتحسب مدة 

  يف انتظار معلومات إضافية من الدولة العضو.  (ب)  
درجة مقابل كال البلـدين يف هـذا اجلـدول، ولكـن ينبغـي أن حتسـب مـرة واحـدة         تتعلق القضية بأفراد عسكريني من أكثر من بلد واحد من البلدان املسامهة بقوات. القضية م  (ج)  

  فقط. تتعلق القضية بضحية واحدة، أُدرجت فيما يتصل بكل من البلدين املسامهني بقوات، ولكن ينبغي أن حتسب مرة واحدة فقط.
وات. القضية مدرجة مقابل كال البلـدين يف هـذا اجلـدول، ولكـن ينبغـي أن حتسـب مـرة واحـدة         تتعلق القضية بأفراد عسكريني من أكثر من بلد واحد من البلدان املسامهة بق  (د)  

  فقط. تتعلق القضية بضحية واحدة، أُدرجت فيما يتصل بكل من البلدين املسامهني بقوات، ولكن ينبغي أن حتسب مرة واحدة فقط. 
  يف انتظار قيام األمم املتحدة باستعراض تقرير التحقيق.  )ـ(ه  
  تبني أن املعلومات اليت مت استعراضها ال تتمتع باملصداقية الكافية حبيث تسوغ إجراء حتقيق أو أهنا تتطلب مواصلة التحقق.  و)(  
  اعتربت املعلومات غري كافية للسماح مبواصلة التحقيق.  (ز)  
قضـية مدرجـة مقابـل كـال البلـدين يف هـذا اجلـدول، ولكـن ينبغـي أن حتسـب مـرة            تتعلق القضية بـأفراد عسـكريني مـن أكثـر مـن بلـد واحـد مـن البلـدان املسـامهة بقـوات. ال             (ح)  

  فقط. واحدة
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  ٢٠١٦توزيع االدعاءات املتعلقة باألفراد العسكريني، 
  

    النتيجة    جهة التحقيق    االدعاء  الفئة العمرية للضحايا وعددهم    التوزيع

          ٧٣ العدد الكلي لالدعاءات

  ٧  ثبوت صحة االدعاء   ٣٣ البلد املساهم بقوات ٣٩ انتهاك جنسي  ١٧٢ ولني بالتحقيقعدد املشم
ــب ٢٦ استغالل جنسي )١١٦الضحايا البالغون ( ٢٥٥ عدد الضحايا املعنيني ــوات ومكتــ ــاهم بقــ ــد املســ البلــ

  خدمات الرقابة الداخلية
  ٦  عدم ثبوت صحة االدعاء   ١٦

  ٥٨  قيد االنتظار  ١٨ مكتـب خدمات الرقابة الداخلية ٨ تغالل جنسيانانتهاك واس (أ))١٢٨الضحايا األطفال (  
  ٢  ال ينطبق  ٣ البعثة ٢٩  أبوة )١١غري معروفة (  
قيـــــد االســـــتعراض لـــــدى األمــــــم     

  (ب)املتحدة
١    

    ٢ (ج)للعلم     
  

 واحدة يف العدد الكلي للضحايا. يف حالتني، أدرجت الضحية بالنسبة لبلدين مسامهني بقوات، لكنها مل حتسب إال مرة  (أ)  

  تبني أن املعلومات اليت مت استعراضها ال تتمتع باملصداقية الكافية حبيث تسوغ إجراء حتقيق أو أهنا تتطلب مواصلة التحقق.  (ب)  
  اعتربت املعلومات غري كافية للسماح مبواصلة التحقيق.  (ج)  
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واملتعلقة بأفراد الشرطة لدى بعثـات حفـظ السـالم والبعثـات      ٢٠١٦الداخلية يف عام االدعاءات املبلَّغ هبا مكتب خدمات الرقابة   -  ٣  
  )٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١السياسية اخلاصة، مصنفة حسب البعثة (يف 

  

جنسية األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفــ فئــ
ــدد وعــــــــــــــ
ــمولني املشــــــ
  بالتحقيق

ــة ــة العمري الفئ
ــحايا للضـــــــــ
  االّدعاء  وعددهم

االدعــاء املبلــغ
نـــــــــــــــــــــه ع

  (الوصف)

ــة جهــــــــــــــــ
ــق/ التحقيــــــــ

  احلالة
مــدة التحقيــق

  إجراء هنائي  إجراء مؤقت  إثبات األبوة  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)

ــيل  تفاصــــــــ
ــراءات  اإلجــ
الــيت اختــذها  
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

 اد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطىبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبع
وحدة شـرطة  الكامريون

  )١مشكلة (
قيــد االنتظــار  ٩٥  البعثة  اغتصاب  انتهاك جنسي  )١طفل (

  (ب)
قيــد االنتظــار لــدى   قيد االنتظار  ال ينطبق  قيد االنتظار

  األمم املتحدة
قيــد االنتظــار لــدى 
البلد املساهم بأفراد 

  شرطة

قيد االنتظار  االنتظار قيد

ــم  النيجر شــرطة األم
  )١املتحدة (

ــالغ شــخص ب
)١(  

عـــدم ثبـــوت  ٥٧  البعثة  اعتداء جنسي  انتهاك جنسي
 صحة االدعاء

عـــدم كفايـــة
  األدلة

ــق   ال ينطبق تعليـــــــــــــــ
(اســــــــترداد) 

  املدفوعات

  ال  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء

وحدة شـرطة  السنغال
  )٢مشكلة (

ـــب  اغتصاب  انتهاك جنسي  )١طفل ( مكتـــــــــــ
ــدمات خـــــــــ
الرقابــــــــــــــــة

  الداخلية

يف انتظــــــــــار   ال ينطبق  قيد االنتظار  قيد االنتظار  قيد االنتظار
ــة  حتديـــد هويـ
األفـــــــــــــــراد 

  املعنيني

قيــد االنتظــار لــدى 
  األمم املتحدة

قيــد االنتظــار لــدى 
البلد املساهم بأفراد 

  شرطة

قيد االنتظار  قيد االنتظار

 اييتبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف ه
ــم  بنن شــرطة األم

  )٢املتحدة (
ــتغالل  شخص بالغ اســـــــــ

  جنسي
عالقــــــــــــــــة

  استغاللية
عـــدم ثبـــوت  ١٠٩  البعثة

 صحة االدعاء
ــة ــة عالقـ إقامـ
محيمــــة بغــــري
ــال اتصـــــــــــــ

  جنسي

ــق   ال ينطبق تعليـــــــــــــــ
(اســــــــترداد) 

  املدفوعات

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء

ــم  الكامريون شــرطة األم
  )١املتحدة (

ـــب  اغتصاب  انتهاك جنسي  )١طفل ( مكتـــــــــــ
ــدمات خـــــــــ
الرقابــــــــــــــــة

  الداخلية

قيــد االنتظــار لــدى   قيد االنتظار  ال ينطبق  قيد االنتظار  قيد االنتظار  قيد االنتظار
  األمم املتحدة

قيــد االنتظــار لــدى 
البلد املساهم بأفراد 

  شرطة

قيد االنتظار  قيد االنتظار
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جنسية األفراد
  املعنيني

ــراد ــة األفــ فئــ
ــدد وعــــــــــــــ
ــمولني املشــــــ
  بالتحقيق

ــة ــة العمري الفئ
ــحايا للضـــــــــ
  االّدعاء  وعددهم

االدعــاء املبلــغ
نـــــــــــــــــــــه ع

  (الوصف)

ــة جهــــــــــــــــ
ــق/ التحقيــــــــ

  احلالة
مــدة التحقيــق

  إجراء هنائي  إجراء مؤقت  إثبات األبوة  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)

ــيل  تفاصــــــــ
ــراءات  اإلجــ
الــيت اختــذها  
البلد املساهم 
  بأفراد شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

ــم  النيجر شــرطة األم
  )١املتحدة (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس
  مبقابل

ثبــوت صــحة  ٢٩  البعثة
  االدعاء

ممارسة اجلنس
  مبقابل

ــق   ال ينطبق تعليـــــــــــــــ
(اســــــــترداد) 

  املدفوعات

ــوطن   اإلعــادة إىل ال
مبعرفــــــــة األمــــــــم 

  )١املتحدة (
قيــد االنتظــار لــدى 
البلد املساهم بأفراد 

  شرطة

  ال ينطبق  قيد االنتظار

 بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

ــم  زمبابوي شــرطة األم
  )١املتحدة (

ــالغ شــخص ب
)١(  

ــتغالل اســـــــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس
  مبقابل

عـــدم ثبـــوت  ٧٠  البعثة
 صحة االدعاء

  ال ينطبق  ال ينطبق  ُحفظ االدعاء  ال يوجد  ال ينطبق  ال يوجد دليل

  
اريخ اإلحالـة إىل الكيـان إىل تـاريخ تلقـي إدارة الـدعم امليـداين التقريـر النـهائي للتحقيـق. أمـا بالنسـبة            فيما يتعلق جبهات التحقيق يف األمم املتحدة، حتسب مدة التحقيق من تـ   (أ)  

ريخ تلقـي اإلدارة التقريـر النـهائي    للبلدان املسامهة بأفراد شرطة، فتحسب مدة التحقيق من تاريخ ورود إفادة من البلـد املسـاهم بـأفراد شـرطة بأنـه سـيحقق يف املسـألة إىل تـا        
  لتحقيق.ل

  يف انتظار استعراض األمم املتحدة لتقرير التحقيق.  (ب)  

  ٢٠١٦توزيع االدعاءات املتعلقة بأفراد الشرطة،     
  

    النتيجة    جهة التحقيق    االدعاء  الفئة العمرية للضحايا وعددهم    التوزيع

        ٧ العدد الكلي لالدعاءات

  ١  ثبوت صحة االدعاء   ٢ مكتـب خدمات الرقابة الداخلية ٤ سيانتهاك جن  ٩ عدد املشمولني بالتحقيق
  ٣  عدم ثبوت صحة االدعاء   ٥ البعثة ٣ استغالل جنسي )٣الضحايا البالغون ( ٦ عدد الضحايا املعنيني

  ٣  قيد االنتظار   صفر  أبوة  )٣الضحايا األطفال (  
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بشرية من جانب كيانات أخرى غري بعثات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـة      االدعاءات املبلغة إىل مكتب إدارة املوارد ال  -  ٤  
  )٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١(يف 

جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
تحقيق مدة ال

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

 العراق - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
وليون املدنيون/الد

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مكتــــب مراجعــــة
احلســــــــــــــــابات

  والتحقيقات

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ال ينطبــــــق/  متاح ينطبق/غريال 
  غري متاح

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املدنيون/الدوليون

)١(  

الضــــــــــــــــحايا
  )٢البالغون (

ــهاك انتـــــــــــ
 جنسي

مكتــــب مراجعــــة اغتصاب
احلســــــــــــــــابات

  والتحقيقات

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاح ينطبق/غريال   قيد االنتظار
  متاحغري 

 الواليات املتحدة األمريكية - للسكان  صندوق األمم املتحدة
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  )١الصندوق (

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مكتـــب خـــدمات
مراجعة احلسابات

  والتحقيق

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
  صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء 

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  أوروبا الشرقية/غرب آسيا - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  )١املفوضية (

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــهاك انتـــــــــــ
  جنسي

مكتــــب املفــــتش  اعتداء جنسي
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

  مجهورية أفريقيا الوسطى - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــهاك  )١طفل ( انتـــــــــــ
  جنسي

مكتــــب املفــــتش  اباغتص
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

ــاس ال أســـــ
  لالدعاء

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  تشاد -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
 املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبــــــق/غري ال
  متاح

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
ــتغاللية  اســـــــــ

  (ب)

مفوضــــية األمـــــم
ــؤون ــدة لشـ املتحـ

  الالجئني

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
  صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء 

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 



 

 

A
/71/818 

85/117 
17-03350

جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
تحقيق مدة ال

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

 أمريكا اجلنوبية -  تحدة لشؤون الالجئنيمفوضية األمم امل
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــهاك  )١طفل ( انتـــــــــــ
  جنسي

مكتــــب املفــــتش  اغتصاب
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

/ينطبــــــقال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

  كوت ديفوار - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املــدنيون/متطوعو
األمـــــم املتحـــــدة

)١(  

الضــــــــــــــــحايا
  )٣البالغون (

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
  صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/  ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء 

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  شرق أفريقيا -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــتغالل  شخص بالغ اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ينطال بــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

 العراق -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  )١املفوضية (

ــتغالل  )١طفل ( اســـــــ
  جنسي

ة اجلنس ممارس
  مبقابل

مفوضــــية األمـــــم
ــؤون ــدة لشـ املتحـ

  الالجئني

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ينطبق/ غري ال
  متاح

تعذر حتديـد
ــة هويـــــــــــــ

  الضحية

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

طبـــق/ غـــري ينال
  متاح

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

طلــب ممارســة 
اجلــنس مبقابــل 

  (ج)

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

ــاس ال أســـــ
  لالدعاء

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

  ال  متاحينطبق/غري ال 

 غرب آسيا -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ينال طبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ادعــــــــــــاءات 
  أخرى

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

ــاس ال أســـــ
  لالدعاء

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــقال / ينطبـ
  متاحغري

ــدون املتعاقـــــــــــــ
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
  استغاللية

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 



 

 

A
/71/818

17-03350 
86/117

جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
تحقيق مدة ال

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

  شرق أفريقيا -  حدة لشؤون الالجئنيمفوضية األمم املت
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبــــــق/غري ال
  )١متاح (

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
ــتغاللية  اســـــــــ

  (ب)

مفوضــــية األمـــــم
ــؤون ــدة لشـ املتحـ

  الالجئني

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  حمتاغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــتغالل  طفل اســـــــ
  جنسي

طلـــــب بغـــــاء 
  األطفال

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحنطبق/غري يال   قيد االنتظار
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
  استغاللية

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   حمتاينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ــدون املتعاقـــــــــــــ
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــهاك انتـــــــــــ
  جنسي

مكتــــب املفــــتش  اغتصاب
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبــــــق/غري ال
  )١متاح (

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
ــتغاللية  اســـــــــ

  (ب)

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  حمتاغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبــــــق/غري ال
  متاح

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  (ب)مبقابل

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  احمتغري 

  الشرق األوسط - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ــدون املتعاقـــــــــــــ
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبـــق/ غـــري ال
  )١متاح (

ــهاك انتـــــــــــ
  جنسي

اعتـــــــــــــــــداء 
  (د)جنسي

مفوضــــية األمـــــم
ــؤون ــدة لشـ املتحـ

  الالجئني

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/غري ال ينطبـ
  متاح

صــــــــــرفت
الشــــــــــركة
ــدة املتعاقـــــــ

  ايناجل

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ــظ   ال يوجد ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  )١املفوضية (

ــالغ ــخص بــ شــ
)١ (  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
  استغاللية

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاح غري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 



 

 

A
/71/818 

87/117 
17-03350

جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
تحقيق مدة ال

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

  نيبال -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١ (  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
  استغاللية

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ثبــــوت عــــدم
 صحة االدعاء

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  وسط أفريقيا -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  املفوضية

ــتغالل  طفل اســـــــ
  جنسي

ادعــــــــــــاءات 
  أخرى

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

  جنوب السودان -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  )٢وضية (املف

ــتغالل  شخص بالغ اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/مو ظفو املــ

  )٢املفوضية (

ــتغالل  شخص بالغ اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  توغو -  جئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون الال
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
ــدنيون/موظفو املــ

  )١املفوضية (

ــالغ ــخص بــ شــ
)١(  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  مبقابل

مفوضــــية األمـــــم
ــؤون ــدة لشـ املتحـ

  الالجئني

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/غري ال ينطبـ
  متاح

ــد مل يعــــــــــ
ــن ــاين مـ اجلـ
مــــــــــوظفي

  املفوضية

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  تاحمغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  وسط أفريقيا -  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــهاك  طفل انتـــــــــــ
  جنسي

مكتــــب املفــــتش  اغتصاب
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاح غري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

  زامبيا - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــهاك  ) ١طفل ( انتـــــــــــ
  جنسي

مكتــــب املفــــتش  اغتصاب
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 ء صحة االدعا

ــاس ال أســـــ
  لالدعاء

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 



 

 

A
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جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
تحقيق مدة ال

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

  زمبابوي - مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املدنيون/الدوليون

)١(  

ينطبـــق/ غـــري ال
  متاح

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  ل (ب)مبقاب

مكتــــب املفــــتش
  العام

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  غينيا - منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
/الدوليون املدنيون

)١(  

ــتغالل  ) ١طفل ( اســـــــ
  جنسي

ادعــــــــــــاءات 
  أخرى

ــق/ ال  اليونيسيف ينطبــــ
  متاحغري

ــق/غري ال ينطبـ
  متاح

اســـــــــــتقال
  املوظف

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/الوطنيو

  )١ن (

ــتغالل   )١طفل ( اســـــــ
  جنسي

ادعــــــــــــاءات 
  أخرى

ــق/ ال  اليونيسيف ينطبــــ
  متاحغري

ــق/غري ال ينطبـ
  متاح

اســـــــــــتقال
  املوظف

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/الوطنيو

  )١ن (

ــتغالل  ) ١طفل ( اســـــــ
  جنسي

ت ادعــــــــــــاءا
  أخرى

ــق/ ال  اليونيسيف ينطبــــ
  متاحغري

ــق/غري ال ينطبـ
  متاح

اســـــــــــتقال
  املوظف

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

 جنوب السودان -  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ــرباء اخلــــــــــــــــــــ
ــاريون أو االستشـ

ــدون املتعا قـــــــــــــ
املدنيون/الدوليون

)٢(  

ينطبــــــق/غري ال
  ) ٢متاح (

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ممارسة اجلنس 
  (ب)مبقابل

ــة ــق املراجعـــ فريـــ
ــة الداخليــــــــــــــــــ
للحســـــــــــــــابات

  والتحقيقات

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاح غري

  األردن - وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) 
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــهاك  ) ٢طفالن ( انتـــــــــــ
  جنسي

ــق/ ال  األونروا  اعتداء جنسي ينطبــــ
  متاحغري

ثبـــوت صـــحة
  االدعاء

ــق/ ال  اغتصاب ينطبـ
  متاحغري

املعـــــــين يف 
فترة إجـازة  

  إدارية

قيـــــــــــــــــــد 
  االنتظار.

ــة  العمليــــــــــ
ــة  التأديبيـــــــــ

  جارية

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 
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جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
تحقيق مدة ال

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبــــــق/غري ال
  ) ٤متاح (

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

اعتداء جنسـي  
  (د)

ــق/ ال  األونروا ينطبــــ
  متاحغري

ثبـــوت صـــحة
  االدعاء

داء اعتـــــــــــــ
  جنسي

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

قيـــــــــــــــــــد 
  االنتظار.

ــة  العمليــــــــــ
ــة  التأديبيـــــــــ

  جارية

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١ (  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــق/ ال  األونروا  اعتداء جنسي ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  االنتظار قيد  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــتغالل  ) ١طفل ( اســـــــ
  جنسي

ــق/ ال  األونروا  اعتداء جنسي ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 

  لبنان - وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) 
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــتغالل  طفل اســـــــ
  جنسي

ادعــــــــــــاءات 
  أخرى

ــق/ ينال  األونروا طبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

ــاس ال أســـــ
  لالدعاء

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١ (  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

ــة  عالقـــــــــــــــ
  استغاللية

ــق/ ال  األونروا ينطبــــ
  متاح غري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

ــاس ال أســـــ
  لالدعاء

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/غري ال 
  متاحغري 

  األراضي احملتلة (غزة) - وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) 
ــق/ ال ينطبـ
  احمتغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ينطبــــــق/غري ال
  ) ١متاح (

ــهاك انتـــــــــــ
  جنسي

اعتداء جنسـي  
  (د)

ــق/ ال  األونروا ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/ غري ال 
  متاحغري 

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــالغ ــخص بــ شــ
)١ (  

ــتغالل اســـــــ
  جنسي

طلــب ممارســة 
  اجلنس مبقابل

ــق/ ال  األونروا ينطبــــ
  متاحغري

عــــدم ثبــــوت
 صحة االدعاء

عــدم كفايــة
  األدلة

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــظ  ُحفــــــــــــ
  االدعاء

ينطبــــــق/ال   متاحينطبق/ غري ال 
  متاحغري 

  مجهورية ترتانيا املتحدة - ية العاملي برنامج األغذ
ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

املوظفـــــــــــــــــون
املـــدنيون/احملليون

)١(  

ــهاك  ) ١طفل ( انتـــــــــــ
  جنسي

مكتـــب التفتـــيش  اغتصاب
  والتحقيق

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــق/ ال  قيد االنتظار  قيد االنتظار ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

نطبــــــق/يال   متاحينطبق/غري ال   قيد االنتظار
  متاحغري 
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  حتسب مدة التحقيق من تاريخ اإلحالة إىل الكيان إىل الوقت الذي يتلقى فيه الكيان التقرير النهائي للتحقيق.  (أ)  
  .“اغتصاب -ل طف”سن الضحية (الضحايا) مل تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير. ويف حالة ما إذا كان الضحايا أطفاال، ينبغي تغيري طبيعة االدعاء لتصبح   (ب)  
  .“طلب بغاء األطفال”سن الضحية (الضحايا) مل تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير. ويف حالة ما إذا كان الضحايا أطفاال، ينبغي تغيري طبيعة االدعاء لتصبح   (ج)  
 .“اعتداء جنسي -طفل ”، ينبغي تغيري طبيعة االدعاء لتصبح سن الضحية (الضحايا) مل تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير. ويف حالة ما إذا كان الضحايا أطفاال  (د)  
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  ٢٠١٦توزيع االدعاءات اليت ختص املوظفني املدنيني (من موظفي األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني هبا)، 

    النتيجة    جهة التحقيق    االدعاء  الفئة العمرية للضحايا وعددهم    التوزيع

    ٢مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات    ٤٢ تالعدد الكلي لالدعاءا

مكتـــب خـــدمات مراجعـــة احلســـابات ١١ انتهاك جنسي  ال ينطبقعدد املشمولني بالتحقيق
  والتحقيق

  ٢  ثبوت صحة االدعاء   ١

  ١٦  دعاء عدم ثبوت صحة اال  ٧ مكتب املفتش العام ٣١ استغالل جنسي )١٨(الضحايا البالغون ال ينطبق عدد الضحايا املعنيني
  ١٨  قيد االنتظار  ٣ اليونيسيف -  أبوة  )١١(الضحايا األطفال  
ــابات   ال ينطبق/غري معروفة   ــة للحسـ ــة الداخليـ ــق املراجعـ فريـ

  والتحقيقات
  ٦  ال ينطبق  ١

    ٦ األونروا     

    ١ مكتب التفتيش والتحقيق     
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قـوق اإلنسـان واملتعلقـة بـالقوات غـري التابعـة لألمـم املتحـدة العاملـة يف إطـار واليـة            االدعاءات املبلغة هبا مفوضية األمـم املتحـدة حل    -  ٥  
 )٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١صادرة عن جملس األمن (يف 

  
جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  (أ)وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
مدة التحقيق

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

 )ب(بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
األفــــــــــــــــــــــراد  إثيوبيا

العســــــــــــكريون
  )ج()١٤(

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــق/  اغتصاب  ُختم  ال ينطبـ
  غري متاح

 ال ينطبــــق/
  غري متاح

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــم ــة االحتــاد   -  نع بعث
ــي يف  األفريقــــــــــــــــ

  الصومال

ــل مل يكتمــــ
  التحقيق

األفــــــــــــــــــــراد   إثيوبيا
ريون العســــــــــــك

  )د()١٤(

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــق/  اغتصاب  ُختم  ال ينطبـ
  غري متاح

 ال ينطبــــق/
  غري متاح

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــم ــة االحتــاد   -  نع بعث
ــي يف  األفريقــــــــــــــــ

  الصومال

ــل مل يكتمــــ
 )ه(التحقيق

األفــــــــــــــــــــــراد  جيبويت
  )١العسكريون (

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــات معلومــــــــ
  )و(أولية

 ال ينطبــــــق/
  غري متاح

ــق/  ال ينطبـ
  غري متاح

 ال ينطبــــق/
  غري متاح

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــم ــة االحتــاد   -  نع بعث
ــي يف  األفريقــــــــــــــــ

  الصومال

ــق ملــف أغل
 )ز(التحقيق

 )ح(ورويب قوة االحتاد األ
األفــــــــــــــــــــراد   إيطاليا

العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

  معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــات معلومــــــــ
  أولية

 ال ينطبــــــق/
  غري متاح

ــق/  ال ينطبـ
  غري متاح

 ال ينطبــــق/
  غري متاح

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــق ملــف  نعم أغل
 )ط(التحقيق

األفــــــــــــــــــــراد   جورجيا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

  معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/  ال ينطبــــ
  غري متاح

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
 متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
 متاحغري

ينطبــــق/ ال
 متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
 متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

 األفــــــــــــــــــــراد  جورجيا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

  معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق   نعم التحقيــــــ
  جار



 

 

A
/71/818 

93/117 
17-03350

جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  (أ)وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
مدة التحقيق

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

األفــــــــــــــــــــراد   جورجيا
العســــــــــــكريون

ــدد ــري  (العـــــ غـــــ
  معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق   نعم التحقيــــــ
  جار

 )ي(عملية سانغاري
األفــــــــــــــــــــراد   فرنسا

  )٥العسكريون (
ضــــــــــــــــحايا ال

  البالغون
عنـــــــــــــــف

  جنسي
أشكال أخرى 
مـــــن العنـــــف 

  )ك(اجلنسي

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــراد   فرنسا
  )١العسكريون (

الضــــــــــــــــحايا
  الغونالب

ادعــــــــــــاءات  
  )ل(أخرى

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
  )١العسكريون (

الضــــــــــــــــحايا
  البالغون

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مـــــم مفوضــــية األ  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

  معروف)

الضـــــــــــــــحايا 
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

أشكال أخرى 
مـــــن العنـــــف 
اجلنســي ضـــد  

  األطفال

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
  )١العسكريون (

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  ن اإلنسا

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
  )١العسكريون (

الضـــــــــــــــحايا 
  البالغون

ادعــــــــــــاءات  
  أخرى

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  ةأولي

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
  )١العسكريون (

الضـــــــــــــــحايا 
  البالغون

ادعــــــــــــاءات  
  أخرى

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاح غري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
  )١العسكريون (

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ال   ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار
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جنســـــــــية
ــراد األفـــــــ
  املعنيني

فئة األفراد وعـدد
ــمولني املشـــــــــــــ

  بالتحقيق

ــة ــة العمريــ الفئــ
ــحايا للضـــــــــــــ

  االّدعاء  (أ)وعددهم

ــغ   ــاء املبل االدع
عنــــــــــــــــــــــه 

  (الوصف)
ــق/ ــة التحقيــ جهــ

  احلالة
مدة التحقيق

  االستنتاجات  النتائج  (أ)(باأليام)
إثبـــــــــــات
  األبوة

إجــــــــــــراء 
  إجراء هنائي  مؤقت

تفاصــيل اإلجــراءات  
الــــيت اختــــذها البلــــد 
ــأفراد   ــاهم بـــــ املســـــ

  شرطة

اإلحالـــة إىل
ــة احملاكمـــــــ

  اجلنائية

األفــــــــــــــــــــراد   فرنسا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

 معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

أشكال أخرى 
مـــــن العنـــــف 
اجلنســي ضـــد  

  األطفال

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  احمتغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

 معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

أشكال أخرى 
مـــــن العنـــــف 
اجلنســي ضـــد  

  األطفال

مفوضــــية األمـــــم
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

طبــــق/ ينال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
  )١العسكريون (

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  منع التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

  معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

األفــــــــــــــــــــــراد  فرنسا
العســــــــــــكريون
ــري ــدد غـــــ (العـــــ

  معروف)

الضــــــــــــــــحايا
  األطفال

عنـــــــــــــــف
  جنسي

مفوضــــية األمـــــم  اغتصاب
املتحــــدة حلقــــوق

  اإلنسان 

ــق/ ال ينطبــــ
  متاحغري

ــات معلومــــــــ
  أولية

ينطبــــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال ينطبـ
  متاحغري

ينطبــــق/ ال
  متاحغري

ــق/ ال  ينطبــــ
  متاحغري 

ــق  نعم التحقيـــــــ
  جار

  
املزعومني وأكثر من ضحية واحدة، يسـجل مـرتني يف اجلـدول، ويشـار إليـه      يف هذا اجلدول، يقابل االدعاء الواحد الضحية الواحدة. وحينما خيص حادث واحد نفس اجلناة   (أ)  

  يف حاشية.
لسـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف      بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال هي بعثة إقليمية حلفظ السالم يديرها االحتاد األفريقي مبوافقة األمم املتحـدة. وقـد أنشـأها جملـس ا      )ب(  

). ومنـذ ذلـك احلـني،    ١٧٤٤، أذن جملس األمن لالحتاد األفريقي بنشر بعثة حلفظ السالم بوالية مدهتا ستة أشهر (القرار ٢٠٠٧. ويف شباط/فرباير ٢٠٠٧الثاين/يناير كانون 
   .٢٠١٧أيار/مايو  ٣١) حىت ٢٠١٦( ٢٢٩٧جددت الوالية بانتظام، وجددت آخر مرة بقرار جملس األمن 

  جانيا مزعوما ضد طفلني. ١٤واحدة مشلت  تشري إىل حادثة  )ج(  
  .جتشري إىل نفس احلادث على النحو املبني يف احلاشية   )د(  
  .دانظر احلاشية   )هـ(  
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اء وإىل تقيـيم، تبلـغ مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان رمسيـا االدعـاءات للدولـة أو املنظمـة اإلقليميـة املعنيـة بغـرض               استنادا إىل ما جيمع من معلومات أولية بشأن االدع  )و(  
  حتريك التحقيقات واإلجراءات القضائية، حسب االقتضاء.

  خلص حتقيق بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال إىل أن اجلاين ليس مرتبطا بالبعثة.  )ز(  
اليت يقودها االحتاد األورويب يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد أقر انتشارها جملس وزراء  ية العسكريةالعملهي  عملية االحتاد األورويب العسكرية يف مجهورية أفريقيا الوسطى  )ح(  

 ٢١٣٤يئـة بيئــة آمنــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، علـى النحــو املــأذون بــه يف قــرار جملــس األمــن   للمســامهة يف هت ٢٠١٤ ينــاير خارجيـة االحتــاد األورويب يف كــانون الثــاين/ 
د اسـتبدلت يف آذار/مـارس   ). وكانت والية قوة االحتاد األورويب هي ضمان األمن يف منطقة بانغي، ومحاية املدنيني وهتيئـة اجملـال لوصـول املسـاعدات اإلنسـانية. وقـ      ٢٠١٤(

  اد األورويب العسكرية االستشارية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.ببعثة االحت ٢٠١٥
  حققت إيطاليا يف القضية وخلصت إىل أهنا مل تتمكن من العثور على أدلة تدعم االدعاء.  )ط(  
، مبوجـب قـرار جملـس    ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    إىل ٢٠١٣مت نشر عملية سانغاري العسكرية الفرنسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفترة من كـانون األول/ديسـمرب     )ي(  

هوريـة أفريقيـا   ) لدعم نشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ، ومحاية السكان، وضمان األمن، واستعادة االسـتقرار يف مج ٢٠١٣( ٢١٢٧األمن 
  الوسطى.

لتشـمل، مجلـة مـن األفعـال منـها حماولـة        “أشـكال أخـرى مـن العنـف اجلنسـي     ”هجية مفوضية حقوق اإلنسان، تستخدم فئـة  استنادا إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن  )ك(  
حلمـل  االسترقاق/االسـتعباد اجلنسـي؛ وا  االغتصاب؛ واإلكراه على البغاء؛ واالنتهاك اجلنسي لألطفال، مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستغالل األطفال يف البغـاء؛ و 

  أو اإلذالل. القسري؛ واإلجهاض القسري؛ واألفعال العنيفة ضد السالمة اجلنسية للشخص؛ واألفعال األخرى ذات الطبيعة اجلنسية اليت تتسبب يف اإلساءة
كـن ميكـن اعتبارهـا حـاالت سـوء سـلوك وفقـا        إىل ادعاءات ليست بالضرورة انتهاكات للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، ل     “ادعاءات أخرى”يف هذا السياق، تشري عبارة   )ل(  

)، مع التسـليم بـأن هـذه األخـرية ال تنطبـق علـى القـوات غـري التابعـة لألمـم املتحـدة            ST/SGB/2003/13لنشرة األمني العام للحماية من االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي (
  إطار والية صادرة عن جملس األمن.العاملة يف 
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  (أ)٢٠١٦توزيع االدعاءات املتعلقة بالقوات غري التابعة لألمم املتحدة العاملة يف إطار والية صادرة عن جملس األمن،     
  

    النتيجة    جهة التحقيق    االدعاء  الفئة العمرية للضحايا وعددهم    التوزيع

العـــــــــــدد الكلـــــــــــي
  لالدعاءات

٢٠        

ــوم ــاة املزعـ ــدد اجلنـ عـ
  تورطهم

ــوق ١٣ اغتصاب  )ب(٢٧ ــدة حلقــ ــم املتحــ ــية األمــ مفوضــ
  اإلنسان

معلومات أوليـة لإلحالـة إىل دولـة      ٢٠
  عضو 

١٨  

أشكال أخـرى مـن العنـف )٥الضحايا البالغون ( ٢٠ عدد الضحايا املعنيني
  اجلنسي

  ٢  ُختم   ١

أشكال أخـرى مـن العنـف )١٥الضحايا األطفال (  
  اجلنسي ضد األطفال

٣     

      ٣ اءات أخرىادع   
  

  .٢٠١٦و  ٢٠١٣لكنها تتصل بأحداث وقعت بني عامي  ٢٠١٦وردت االدعاءات يف عام   )أ(  
  ال يعرف عدد اجلناة املزعومني فيما خيص تسعة ادعاءات.  )ب(  
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  حتليل االدعاءات   -دال   
االدعـــاءات املبلـــغ عنـــها ضـــد أفـــراد موفـــدين يف عمليـــات حلفـــظ ســـالم وبعثـــات            -  ١  

  صة خا سياسية
عمليـات حلفـظ    ضـد أفـراد يف تسـع    ٢٠١٦ادعاءات يف عـام   ١٠٣ُسجل ما جمموعه   - ١

ــية خاصــة     ــات سياس ــع بعث ــورط يف  .)١(الســالم وأرب ــن      ٧٣وت ــراد م ــاءات أف ــك االدع ــن تل م
منـها موظفـو األمـم املتحـدة أو متطوعـو       ٢٣الوحدات العسكرية أو املـراقبني العسـكريني ويف   

ــرادى امل  ــدين، ويف األمــم املتحــدة أو ف ــراد وحــدات الشــرطة     ٧تعاق ــراد الشــرطة أو أف ــها أف من
املشكلة املوفدون بشكل منفـرد. وتـرد تفاصـيل تلـك االدعـاءات يف الفـرعني ألـف وجـيم مـن          
املرفق الرابع. وعلى غرار السنوات السابقة، ترد يف وثيقة مستقلة آخـر املعلومـات املتاحـة عـن     

كـــانون  ١الل واالنتـــهاك اجلنســـيني املســـجلة منـــذ حالـــة مجيـــع االدعـــاءات املتعلقـــة باالســـتغ
  .)٢(٢٠١٠الثاين/يناير 

يف املائـة) مـن بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة        ٥٠مـن االدعـاءات (   ٥٢وورد ما عـدده    - ٢
ــجل        ــا الوســطى وحــدها، يف حــني ُس ــة أفريقي ــق االســتقرار يف مجهوري ــاد لتحقي ــددة األبع املتع

بعثــات أخــرى حلفــظ الســالم وُســجلت ســبعة ادعــاءات يف  يف املائــة) يف مثــاين ٤٣ادعــاء ( ٤٤
مـن املرفـق الرابـع    ‘ ٣’و‘ ٢’و‘ ١’ أربع بعثات سياسية خاصة. ويرد يف الفرع جـيم، األجـزاء  

  تصنيف لالدعاءات حسب البعثة وفئات املوظفني.
ادعاء ال ُيعرف عدد الضـحايا (املفترضـني أو املؤكـدين) املـرتبطني هبـا. ومثـة        ١٢ومثة   - ٣

ضــحية منــهم    ١٣١ادعــاء مســجال، ُحــددت هويــة     ٩١ضــحية مــرتبطني مبــا عــدده     ٢٨٠
ضـحية منـهم باعتبـارهم أطفـاال مـرتبطني       ١٣٨ادعاء وُحددت هوية  ٦٢باعتبارهم بالغني يف 

__________ 
االدعـاءات غـري مدرجـة يف هـذا      ادعـاء آخـر بيـد أن هـذه     ١٢سجل  مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا   )١(  

التقريــر لألســباب التاليــة: يتعلــق ادعــاءان بتحــرش جنســي، ولــيس باالســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني؛ وتتعلــق 
مخسة ادعاءات بانتهاكات لسياسات حظر الدخول يف عالقات محيمة مع السكان احمللـيني، دون إشـارة إىل   

ادعاءات باعتداءات جنسية وقعـت فيمـا بـني مـوظفي األمـم      وقوع استغالل أو انتهاك جنسي؛ وتتعلق ثالثة 
املتحــدة، وال عالقــة هلــا باملســتفيدين مــن املســاعدة؛ وال ينطــوي اثنــان مــن االدعــاءات علــى أي شــكل مــن   

  أشكال العالقات اجلنسية.
بــني  تعــذر إدراج جــداول إضــافية يف هــذا التقريــر تــبني حالــة مجيــع االدعــاءات الــيت ســجلت يف الفتــرة مــا      )٢(  

ــاير  ١ ، ولكنــها متاحــة علــى املوقــع الشــبكي  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٣١ و ٢٠١٠كــانون الثاين/ين
  )./https://cdu.unlb.orgلوحدة السلوك واالنضباط التابعة إلدارة الدعم امليداين (انظر 
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ومثــة ادعــاءات تشــمل ضــحايا مفترضــني أو مؤكــدين مــن األطفــال     .)٣(ادعــاء ٤٧مبــا عــدده 
ني عـدد الضـحايا وعـدد االدعـاءات أساسـا إىل ارتبـاط       والبالغني معا. ويعـزى الفـرق الكـبري بـ    

من الضحايا املفترضني بأربعة ادعاءات حمددة. وقد مت عرض خدمات املساعدة والـدعم   ١٦٦
  على الضحايا املفترضني أو املؤكدين الذين تسىن حتديد مكاهنم. 

أو يف  وُسـجل االنتــهاك اجلنسـي، يف شــكل ممارسـات جنســية غـري توافقيــة مـع بــالغني       - ٤
 ٤٧يف املائة) مقسمة إىل  ٥٧ادعاء ( ٥٩شكل من أشكال املمارسة اجلنسية مع طفل، يف  أي

ادعاء تتعلق بعالقات جنسية غري توافقيـة مـع شـخص     ١٨ و ادعاء تتعلق بطفل واحد أو أكثر
ار يف أُبلغ عن معظمها من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقر ،)٤(بالغ

يف املائة من مجيع االدعاءات الواردة بشأن البعثة)  ٨٥ادعاء أو  ٤٤( مجهورية أفريقيا الوسطى
من عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار؛      ٤ادعاء آخر من الكيانات التالية:  ١٥إضافة إىل 

 ٢ ة؛ ومن بعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـ        ٤ و
من بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف       ١ من بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان؛ و

 ١ من بعثة األمم املتحدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل؛ و       ١ هاييت؛ و
م املتحـدة  مـن مكتـب منسـق األمـ     ١ من بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان؛ و    

مـن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء   ١ و ؛)٥(اخلـاص لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط 
بيساو. وأُبلغ عن حاالت االستغالل اجلنسي، سواء تعلقت أساسـا بأنشـطة    - السالم يف غينيا

  يف املائة). ٤٣ادعاء ( ٤٤جنسية مبقابل أو بعالقات استغاللية، يف 
ادعـاءات أخـرى    ٩ادعـاء، مـع ورود    ٢٢إثبـات األبـوة مبـا عـدده      واقترنت مطالبات  - ٥
  يتأكد فيها بعد حدوث والدة.  مل

__________ 
 اجملمـوع، إذ أن هنـاك   ادعـاءات يف  ١٠٣يتجاوز عدد االدعاءات املتعلقة بالبـالغني وتلـك املتعلقـة باألطفـال       )٣(  

  ستة ادعاءات تتعلق ببالغني وأطفال يف آن واحد.
عندما تنطوي االدعاءات على ارتكاب استغالل جنسي وانتـهاك جنسـي معـاً، بصـرف النظـر عمـا إذا كـان          )٤(  

ال األطفال أو البالغون فقط معنيني هبذه االدعاءات، تعترب املسألة ادعاء بوقوع انتهاك جنسي. وهذا هـو احلـ  
. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن عـدد ادعـاءات االنتـهاك اجلنسـي         ٢٠١٦يف مثانية من االدعاءات الواردة يف عـام  

ادعـاء، حيـث    ٥٩املرتكب يف حق األطفال واالنتهاك اجلنسي املرتكـب يف حـق البـالغني يفـوق مـا جمموعـه       
نظــر أيضــا احلاشــية وردت ســتة ادعــاءات تفيــد وقــوع انتــهاك جنســي ضــد بــالغني وأطفــال يف آن واحــد (ا  

  السابقة).
يتعلق االدعاء الوارد بشأن مكتب منسق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط بضـحية           )٥(  

ُيدعى أهنا طفل ذكر. وأُبلغ عن مجيع االدعاءات األخرى املتعلقة ببعثات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية     
  بضحايا مفترضني أو مؤكدين من األطفال أو البالغني اإلناث. باعتبارها تتعلق  ٢٠١٦اخلاصة يف عام 
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ادعاء للتحقيق. وظل هناك ادعاء واحد قيد االستعراض يف هنايـة   ٩٥ هوأحيل ما عدد  - ٦
أن سـبعة ادعـاءات إلجـراء حتقيـق     الفترة املشمولة بالتقرير، بينما مل تتوافر معلومات كافيـة بشـ  

  األمر.  يف
وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، وردت نتــائج التحقيقــات اجلاريــة بشــأن ادعــاءات    - ٧

منـها   ١٤منـها وعـدم صـحة     ١٣حيث ثبتت صحة  ،)٦(وما قبله ٢٠١٥يعود تارخيها إىل عام 
علــق م صــحة ادعــاء آخــر فيمــا يت ؛ وثبتــت صــحة ادعــاء واحــد وعــد ٢٠١٥فيمــا يتعلــق بعــام 

ضـاء (بشـأن سـتة ادعـاءات) ومـن      معلومـات إضـافية مـن دول أع    . وجيـري طلـب  ٢٠١٤ بعام
ميدانيــة واحــدة (بشــأن ادعــاء واحــد)، أي بشــأن ســبعة ادعــاءات أخــرى وردت نتــائج     بعثــة

  التحقيقات بشأهنا. 
أو مـا قبلـه    ٢٠١٦وعلى أساس االدعاءات اليت ثبتت صحتها من مجلة ادعاءات عـام    - ٨

قام برنامج متطوعي األمم املتحدة بفصـل أحـد    ،٢٠١٦ووردت نتائج التحقيقات بشأهنا عام 
يف بعثة األمم املتحـدة   ٢٠١٥موظفيه لتورطه يف ادعاء يتعلق باستغالل جنسي مسجل يف عام 

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل. وجيري حاليا استعراض تقارير التحقيقات 
مخسـة ادعـاءات الختـاذ إجـراءات تأديبيـة بشـأهنا،        اليت وردت مـؤخرا للنظـر يف إمكانيـة إحالـة    

وتتعلق مجيعها بأحداث وقعت يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة        
يـة  ، قـام مكتـب الشـؤون القانون   ٧٠/١١٤الكونغو الدميقراطيـة. وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة      

بإحالة ادعاء يتعلق بانتهاك جنسي ُسجل يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف       
، إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، بغرض كفالـة  ٢٠١٥مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 

  املساءلة اجلنائية. 
أوطـاهنم لـدواع    من األفراد العسكريني وسـتة مـن أفـراد الشـرطة إىل     ١٨ومتت إعادة   - ٩

تأديبية وُمنعوا من املشاركة يف بعثات ميدانية يف املستقبل، وذلك نتيجة توصل التحقيقـات إىل  
أو مــا قبلــه. وطُلــب إىل دول أعضــاء اختــاذ   ٢٠١٦ادعــاء مســجال يف عــام  ٢٢إثبــات صــحة 

اءات. وخـالل نفـس   التدابري التأديبية أو اجلنائية املناسبة ملساءلة األفراد املتورطني يف تلك االدع
ــاإلجراءات الــيت اختــذهتا بشــأن       ــَم املتحــدة ب ــإبالغ األم ــرة، قامــت دولٌ أعضــاء ب مــن  ٢٠الفت

أو مـا قبلـه. وتـرد تفاصـيل هـذه       ٢٠١٦االدعاءات اليت ثبتت صحتها، واليت ُسـجلت يف عـام   
دعـاءات  من الفرع جيم من املرفق الرابـع، فيمـا يتعلـق باال   ‘ ٣’و‘ ٢’و‘ ١’التدابري يف األجزاء 

__________ 
مـن ادعـاءين ُمثبـتني إىل ادعـاءين غـري       ٢٠١٠مت تغيري نتائج التحقيقـات املتعلقـة بادعـاءين مسـجلني يف عـام        )٦(  

 ُمثبتني، وذلك يف أعقاب تلقي  معلومات إضافية يف كلتـا احلـالتني أدت إىل إعـادة النظـر يف القـرار الـذي مت      
 التوصل إليه يف البداية.
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، ويف وثيقــة املعلومــات التكميليــة، املتاحــة بشــكل منفصــل، والــيت تتضــمن ٢٠١٦املســجلة يف 
آخر املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدول األعضـاء وأبلغـت عنـها فيمـا يتعلـق باالدعـاءات       

  .)٧(٢٠١٥ و ٢٠١٠الواردة بني عامي 
ىل الدول األعضاء تتعلق بتعيني رسالة إ ١٨٩، وجهت األمم املتحدة ٢٠١٦ويف عام   - ١٠

حمققني وطنيني أو بالقضايا اليت أحيلت إليها الختاذ إجـراءات بشـأن ادعـاءات ثبتـت صـحتها،      
  ردا على تلك الرسائل. ١٧٤د تلقت وق
  

  ملالحظاتا    
 ٢٠١٦ارتفع عدد االدعاءات املتعلقـة باالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني املسـجلة عـام         - ١١

. ومـرة أخـرى، ميكـن عـزو نسـبة      ٢٠١٥ادعـاء يف عـام    ٦٩دعـاءات مقابـل   ا ١٠٣ليصل إىل 
أكرب من االدعاءات الواردة إىل بعثة واحدة، هي بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد     
لتحقيـق االســتقرار يف مجهوريـة أفريقيــا الوســطى، مـع تســجيل فــروق تقـدر بأرقــام أحاديــة يف     

ت أخرى حلفظ السالم وتسجيل سبعة ادعاءات تتعلق بأربع بعثات ادعاءات تتعلق بثماين بعثا
، مل تــرد أي ادعــاءات تفيــد وقــوع اســتغالل وانتــهاك   ٢٠١٦سياســية خاصــة. وخــالل عــام  

جنسيني من ست بعثات حلفظ السالم وهي: العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة 
م يف قــربص؛ وقــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســال و يف دارفــور؛

ــة يف كوســوفو؛ وفريــق مــراقيب األمــم املتحــدة       ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل االشــتباك؛ وبعث
  العسكريني يف اهلند وباكستان؛ وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة.

األبعــاد لتحقيــق وورد نصــف االدعــاءات مــن بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة     - ١٢
يف املائـة مـن االدعـاءات الـواردة      ٦٥االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ومع ذلـك، فـإن   

أو مـا قبلـه    ٢٠١٥من هذه البعثـة تتعلـق حبـوادث يفتـرض أهنـا وقعـت يف عـام         ٢٠١٦يف عام 
ى عكـس  (انظر الشكل األول). وفيما يتعلق بالبعثات امليدانية غري تلك البعثة، فـإن الوضـع علـ   

ــواردة يف عــام    ٦٦حيــث أن نســبة  ذلــك، تتعلــق حبــوادث  ٢٠١٦يف املائــة مــن االدعــاءات ال
 أو ما قبله. ٢٠١٥، وليس يف عام ٢٠١٦وقعت يف عام 

  

__________ 
 يف اجلزء دال من هذا املرفق. ١انظر احلاشية   )٧(  
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  الشكل األول    
  
  
  
  
  
  
  

شخصـا ُحـددت هويتــهم بوصـفهم ضـحايا مفترضــني أو      ٢٨٠مثـة حاليـا مـا جمموعــه      - ١٣
من اجلناة املشتبه فيهم.  ٢٠٥، تورط فيها ٢٠١٦م ادعاءات مسجلة يف عا ١٠٣مؤكدين يف 

شخصـا بوصـفهم    ٦٣حيـث ُحـددت هويـة     ٢٠١٥وميثل هذا العدد زيـادة باملقارنـة مـع عـام     
ادعـاء (انظـر الشـكل الثـاين).      ٦٩ضحايا مفترضني مرتبطني باالدعاءات املبلـغ عنـها وعـددها    

 بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     وتعزى هذه الزيادة أساسـا إىل ورود ثالثـة ادعـاءات مسـجلة يف    
املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وادعـاء واحـد إضـايف يف بعثـة         

مــن  ١٦٦منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ومثــة    
ــة، أو      ــاءات األربع ــذه االدع ــرتبطني هب ــدد     ٥٩الضــحايا املفترضــني امل ــن جممــوع ع ــة م يف املائ

الضــحايا، ميثــل أولئــك املــرتبطني منــهم بــاثنني مــن االدعــاءات املســجلة يف بعثــة األمــم املتحــدة 
يف املائـة مـن    ٤٨املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى نسبة 

م املتحــدة املتكاملــة املتعــددة مجيـع الضــحايا. ويــرتبط هــذان االدعـاءان الــواردان مــن بعثــة األمـ   
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى حبـوادث وقعـت يف ديكـوا يف مجهوريـة      

ــا الوســطى، وأفضــت إىل إجــراء مقــابالت مــع حــوايل     مــن الضــحايا املفترضــني.   ١٣٦أفريقي
ي. وال تـزال  وتورط يف هـذين االدعـاءين أفـراد الوحـدات العسـكرية التابعـة لغـابون وبورونـد        

مـن   ٢٤القضيتان معلقتني يف انتظار املزيد من املعلومات عـن التحقيقـات الـيت أجريـت بشـأن      
مـن الضـحايا املفترضـني املــرتبطني     ٣٠الضـحايا املفترضـني املـرتبطني بأحـد االدعــاءين وبشـأن      

باالدعاء اآلخر. وقد ُعرضت خـدمات املسـاعدة والـدعم علـى مجيـع الضـحايا الـذين ُحـددت         
  ضحية.  ١٣٦يتهم يف البداية وعددهم هو
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  الشكل الثاين
  
  
  
  
  
  
  
    

وميثل عـدد االدعـاءات املوجهـة ضـد األفـراد العسـكريني أكـرب زيـادة مسـجلة مقارنـة             - ١٤
 ٢٠١٥ادعــاء يف عــام  ٣٨، مقابــل ٢٠١٦ادعــاء يف عــام  ٧٣بــاألعوام الســابقة، حيــث ورد 

. ومـرة أخـرى، تـرتبط هـذه الزيـادة      ٢٠١٣ادعـاء يف عـام    ٣٧ و ٢٠١٤ادعاء يف عام  ٢٤ و
ــتقرار يف         ــق االس ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــاءات مســجلة يف بعث بادع

يف املائــة) مــن جممــوع  ٨٨( ٤٦مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، تفيــد تــورط أفــراد عســكريني يف  
دنيني، فــإن االدعــاءات ادعــاء. وفيمــا يتعلــق بــاألفراد املــ  ٥٢االدعــاءات املبلــغ عنــها وعــددها  

املسجلة باعتبارها موجهة ضد موظفي األمم املتحدة أو متطـوعي األمـم املتحـدة أو املتعاقـدين     
ادعاء، تشكل زيادة برقم أحادي مقارنة باألعوام الثالثة السابقة، يف حـني   ٢٣معها، وعددها 

اد من وحدات الشرطة أن االدعاءات السبعة املسجلة باعتبارها موجهة ضد أفراد شرطة أو أفر
املشكلة املوفدين بشكل منفرد تشكل أدىن عدد مسجل يف هذه الفئة، علـى قـدم املسـاواة مـع     

(انظر الشكل الثالث). ويظل عدد االدعاءات املوجهة ضد كـل   ٢٠١٣العدد املسجل يف عام 
كـل   فرد يف صفوف األفراد العسكريني املوفدين أدىن نسبيا من عدد االدعـاءات املوجهـة ضـد   

  فرد يف صفوف األفراد املدنيني بصفة خاصة.
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  الشكل الثالث
  
  
  
  
  
  
  
      

  الشكل الرابع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يشري العدد الوارد بني قوسني بعد اسم البلد إىل املتوسط الشهري لعدد األفراد العسكريني الـذين مت    (أ)  
  .٢٠١٦نشرهم يف عام 

، حيـث مل تنشـر الدولـة العضـو     ٢٠١٦نون الثاين/ينـاير  يشري هذا العدد إىل القـوات املنتشـرة يف كـا     (ب)  
  .٢٠١٦قوات بعد كانون الثاين/يناير  أي
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مجموع االدعاءات حسب فئة األفراد

Unknown

Police

Civilian

Military

فئة غري معروفة

الشرطة

األفراد املدنيون

األفراد العسكريون

 )٨٢٧٨إثيوبيا (
 )٦٩٣١باكستان (
 )٥٩٦٣بنغالديش (

 )٤٣٩٣نيبال (
 )٢٦٥٥إندونيسيا (

 )٢٥٥٤غانا (
 )٢٢٧٢السنغال (

 )٢٢٧٢مصر (
 )٢٢٥٦ترتانيا (

 )١٨٨٥املغرب (
 )١٧٧٩النيجر (

 )١٥٦٨جنوب أفريقيا (
 )١٤٤٨تشاد (

 )١٤٢٢أوروغواي (
 )٩٦٨بنن (

 )٨٦٧مالوي (
 )٨٤١بوروندي (

 )٨١٠زامبيا (
 (ب))٧٩٨مجهورية الكونغو الدميقراطية (

 )٧٨٩الكامريون (
 )٦٥٢موريتانيا (
 )٦٤٧الكونغو (
 )٤٣٦غابون (

 )٢٣٠غواتيماال (

تهاثبتت صح
صحتهامل تثبت 

قيد التحقيق

 (أ)٢٠١٦حسب اجلنسية، عام االدعاءات املوجهة ضد األفراد العسكريني
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  الشكل اخلامس
 
  
  
  
  
    

يشري العدد الوارد بني قوسني بعد اسم البلد إىل املتوسط الشهري لعدد األفراد العسكريني الـذين مت    (أ)  
  .٢٠١٦نشرهم يف عام 

  
ــاءات املســج     - ١٥ ــوع االدع ــن جمم ــام م ــهاك    ٢٠١٦لة يف ع ــة باالنت ــت النســبة املتعلق ، ظل

يف املائــة). وتعــين الزيــادة  ٥٥( ٢٠١٥يف املائــة) دون تغــيري تقريبــا مقارنــة بعــام  ٥٧اجلنســي (
املسجلة يف عدد االدعاءات عموما أيضا حدوث زيـادة يف عـدد االدعـاءات املتعلقـة باالنتـهاك      

ادعـاء يف   ٣٨، مقابـل  ٢٠١٦ادعـاء يف عـام    ٥٩اجلنسي على وجه التحديد، حيث ارتفع إىل 
. واخنفضت نسبة االدعاءات املتعلقة باالنتهاك اجلنسي مقارنة باالدعاءات املتعلقـة  ٢٠١٥عام 

ــتغالل اجلنســي إىل   ــة (أو  ٢٩باالس ــة       ١٥يف املائ ــة املتبقي ــات امليداني ــا خيــص البعث ــاء) فيم ادع
ــم املتحــدة املتكاملــ    ــة األم ــةً، إذا اســتبعدت بعث ــق االســتقرار يف   جمتمع ــاد لتحقي ــددة األبع ة املتع

  مجهورية أفريقيا الوسطى.
والزيادة املسجلة يف العدد اإلمجايل لالدعاءات تنعكس أيضا يف زيـادة عـدد املطالبـات      - ١٦

بإثبــات األبــوة، الــيت توصــف باعتبارهــا مســجلة عنــدما حتــدث والدة، أو باعتبارهــا معلقــة يف   
عد حـدوث والدة. ويف حـني ال تتـأخر الـدول األعضـاء يف تقـدمي       احلاالت اليت مل يتأكد فيها ب

املعلومــات املتعلقــة مبتابعــة هــذه املطالبــات، ينبغــي للمســؤولني بــذل املزيــد مــن اجلهــود. ويــبني 
املرفق الثاين أمثلة للممارسات اجليدة الصادرة عن الدول األعضـاء يف هـذا الصـدد علـى مـدى      

  العام املاضي. 
ــواردة يف عــام     ويف حــني تظــل    - ١٧ ــة يف نســبة كــبرية مــن االدعــاءات ال التحقيقــات جاري

ادعاء غري مثبت من النمط املتمثل يف نسبة  ١٧، تقترب نسبة تسعة ادعاءات مثبتة إىل ٢٠١٦
 ٢٠١٠ادعاءين مثبتني إىل ثالثة ادعاءات غري مثبتة، وهو منط مستقر يف الفتـرة مـا بـني عـامي     

ُيخلص إىل عدم ثبـوت صـحة االدعـاءات ألسـباب شـىت،       . وجدير بالذكر أنه قد)٨(٢٠١٥ و
__________ 

  انظر احلاشية يف اجلزء دال من هذا املرفق.  )٨(  

0 1 2 3

Zimbabwe (81)
Niger (189)
Benin (354)

Cameroon (403)
Senegal (1410)

)أ(2016االدعاءات املوجهة ضد أفراد الشرطة  حسب اجلنسية، 

Substantiated

Unsubstantiated

Pending

تهاثبتت صح
صحتهامل تثبت 

قيد التحقيق

  )١٤١٠السنغال (
  )٤٠٣الكامريون (

  )٣٥٤بنن (
  )١٨٩النيجر (

  )٨١زمبابوي (
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منها عدم كفايـة األدلـة وعـدم وجـود شـهود، ولـيس دائمـا بسـبب بطـالن االدعـاءات. وُيعـد            
االدعاء مثبتا بأدلة مىت انتهى التحقيق وتأكد حبقائق الواقع أن شكال من أشكال االستغالل أو 

  االنتهاك اجلنسيني قد وقع.
ادعاء (ورد منها  ١٤، تظل نتائج التحقيقات يف ٢٠١٧الثاين/يناير كانون  ٣١وحىت   - ١٨
) ٢٠١٣ادعـاءات يف عـام    ٣ و ٢٠١٤، وادعـاء واحـد يف عـام    ٢٠١٥ادعاءات يف عـام   ١٠

معلقة لدى تسعة بلدان مسامهة بقوات. وقد اخُتتمت التحقيقات اليت أجرهتا األمم املتحدة يف 
ــام    ــواردة يف ع ــع االدعــاءات ال ــاه عــدد     أ ٢٠١٥مجي ــورد الشــكل الســادس أدن ــه. وي ــا قبل و م

التحقيقات املعلقة لدى دول أعضاء حمددة والعام الذي أُبلـغ فيـه عـن االدعـاءات ذات الصـلة.      
وواصلت البلدان املسامهة بقوات االستجابة بسرعة متزايدة فيما يتعلـق بطلبـات تعـيني حمققـني     

 نشــرهم بالفعــل يف الوحــدات قــد تلقــوا  وطنــيني أو اإلخطــار بــأن احملققــني الــوطنيني الــذين مت 
  طلبات من الدول األعضاء لبدء التحقيقات (انظر الشكل السادس).

    
 ١اجلدول 

  )٢٠١٥- ٢٠١٠التحقيقات اجلارية (    
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  اجملموع  اجلنسية

  ٤      ٤ مجهورية الكونغو الدميقراطية
      ٢ ٢  أوروغواي

  ٢     ٢  جنوب أفريقيا
      ١ ١  تشاد

    ١   ١  نيجرييا
  ١     ١  كندا

  ١     ١  بوركينا فاسو
  ١     ١  الكامريون
  ١     ١  بوروندي
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  الشكل السادس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عاء أُبلغ عنها يف الفتـرة  اد ٣١دولة من الدول األعضاء إجراءات يف  ٢٠مل تتخذ بعد   - ١٩
ادعـاء أبلـغ عنـها يف     ٣٠، وأثبتت التحقيقات صـحتها، مقابـل   ٢٠١٥ و ٢٠١٠ما بني عامي 

ــا بــني   ــرة م ــة عــام    ٢٠١٤ و ٢٠١٠الفت ــة يف هناي ــزال معلق ــدمت )٩(٢٠١٥وكانــت ال ت . وقُ
وادعـاءين مسـجلني    ٢٠١٠معلومات عن اإلجراءات املتخذة بشأن ثالثة ادعاءات مسجلة يف 

 ٢٠١٣، وادعــاء واحــد مســجل يف عــام ٢٠١٢، وادعــاءين مســجلني يف عــام ٢٠١١ عــام يف
ــورد اجلــدول    ٢٠١٤وادعــاءين مســجلني يف عــام   ــاه عــدد   ٢(انظــر الشــكل الســابع). وي أدن

االدعاءات اليت مل تتخذ دول أعضـاء حمـددة بعـُد إجـراءات بشـأهنا والعـام الـذي أُبلـغ فيـه عـن           
  االدعاءات ذات الصلة.

__________ 
كشــفت عمليــات التحقــق اإلضــافية بــأن هنــاك أيضــا معلومــات مل تــرد بعــد بشــأن ادعــاءين آخــرين يعــود       )٩(  

  .٢٠١٣تارخيهما إىل عام 
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  لسابعالشكل ا
  ادعاءات يف انتظار اختاذ إجراءات تأديبية بشأنه     

  
  
  
  
  
  
  
  
    

 ٢اجلدول 
  )٢٠١٥- ٢٠١٠(االدعاءات اليت مل ُتتخذ بعد إجراءات بشأهنا     

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  اجملموع  اجلنسية

    ١   ١ ١ ٢ ٥  نيجرييا
  ١    ١ ١ ٣  جنوب أفريقيا

    ١  ١ ١ ٣  تشاد
  ١    ١ ١ ٣  النيجر 
  ١  ١   ٢  السنغال
       ١ ١  توغو

    ١   ١  سرياليون
      ١ ١  موريتانيا

       ١ ١  مايل
      ١ ١  اهلند

       ١ ١  بيساو -غينيا 
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  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  اجملموع  اجلنسية

       ١ ١  غينيا 
       ١ ١  غامبيا
    ١   ١  كندا
  ١     ١ رية الكونغو الدميقراطيةمجهو

  ١     ١  الكونغو 
  ١     ١  الكامريون
  ١     ١  مدغشقر
  ١     ١  مولدوفا

  ١     ١ مجهورية ترتانيا املتحدة
    

يف املائـــة  ٩٢وأود أن أعـــرب عـــن امتنـــاين للـــدول األعضـــاء الـــيت اســـتجابت بنســـبة   - ٢٠
علق بطلبات تعيني حمققني وطنيني أو باإلحـاالت املوجهـة إليهـا الختـاذ إجـراءات بشـأن       يت فيما

االدعاءات اليت أثبتتها األدلة. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، قامـت األمـم املتحـدة بتعمـيم         
منوذج لإلبـالغ عـن نتـائج التحقيقـات (للبلـدان املسـامهة بقـوات) ونتـائج اإلجـراءات املتخـذة           

  ن البلدان املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة).(لكل م
مثانيـة ادعـاءات إىل    ٢٠٠٧، أحيلـت منـذ عـام    ٧٠/١١٤وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ٢١

الــدول األعضــاء، وحتديــدا بشــأن قضــايا املســاءلة اجلنائيــة ملــوظفي األمــم املتحــدة أو خربائهــا     
ــا ورد رد   ــات. وبينم ــدين يف بعث ــاناملوف ــام    ان اثن ــت يف ع وأخــرى  ٢٠١٥بشــأن قضــية أحيل

ادعــاءات إضــافية  تةمل تقــدم الــدول األعضــاء أي رد فيمــا يتعلــق بســ، ٢٠١٠أُحيلــت يف عــام 
إىل  ٢٠٠٨: منها قضيتان أحيلتا يف عام ٢٠١٥ و ٢٠٠٧أحيلت إليها يف الفترة ما بني عامي 

؛ وثـالث قضـايا   كـوت ديفـوار   إىل ٢٠١٠يف عـام   أحيلـت ة واحـدة  أوغندا والسودان؛ وقضـي 
، واحـدة إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واثنتـان إىل ليربيـا. وينبغـي        ٢٠١٥أحيلت يف عـام  

اإلشــارة أيضــا إىل أن اإلحــاالت الــيت تــتم مبوجــب ذلــك القــرار بالــذات ليســت هــي الوســيلة   
يسـوغ للـدول املضـيفة أو دول    الوحيدة اليت ميكن بواسطتها اختـاذ تـدابري املسـاءلة اجلنائيـة، إذ     

  اجلنسية أيضا أن تقرر بنفسها مالحقة موظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات.
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االدعاءات املوجهة ضد األفراد الذين يتم نشرهم يف كيانات أخرى غري عمليات حفظ   -  ٢  
  السالم والبعثات السياسية اخلاصة

  
الكيانـات األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة غـري عمليـات حفـظ          -  للبيانـات حتليل شامل     

  السالم والبعثات السياسية اخلاصة
بلــغ جممــوع عــدد االدعــاءات اجلديــدة املتعلقــة باالســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني الــيت      - ٢٢

ــم املتحــدة وصــناديقها        ــة األم ــة ووكــاالت منظوم ــة العام ــب األمان ــن إدارات ومكات وردت م
اجمها، باستثناء االدعاءات الواردة من عمليات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـة،      وبر
. ومــن املؤســف أن هــذا ميثــل ٢٠١٥ادعــاء يف عــام  ٣٠مقارنــة بـــ  ٢٠١٦ادعــاء يف عــام  ٤٢

زيادة يف عدد االدعاءات اجلديدة من هذه اجملموعة، خالفا للمتوسط اخلطي املطـرد املبلـغ عنـه    
). ونالحـظ  ٢٠١٥إىل عـام   ٢٠١١ادعاء (مـن عـام    ٢٩مسة املاضية، وقدره يف السنوات اخل

أن النسبة من حيث طبيعة االدعاءات ظلت مماثلة ملا كانت عليـه يف السـنوات السـابقة، حيـث     
ظــل معظــم االدعــاءات تتمثــل يف تقــارير اإلبــالغ عــن املقايضــة بــاجلنس، وعالقــات اســتغاللية  

جتاهات مدعاة للقلق ألهنا توحي بـأن األمـم املتحـدة، علـى     واغتصاب طفل. وهذه الزيادة واال
املاضية، باإلضافة إىل املبـادرات األخـرية الـيت     ١٣الرغم من اجلهود اليت بذلتها يف السنوات الـ 

اختــذت بنــاء علــى التوصــيات املقدمــة مــن فريــق االســتعراض اخلــارجي املســتقل، مل تــنجح يف    
ات إىل الصــفر، واألهــم مــن ذلــك، عــدد الضــحايا  جهودهــا الراميــة إىل خفــض عــدد االدعــاء 

  املتضررين من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت يرتكبها موظفو األمم املتحدة.
  

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني -  التحليل الشامل للبيانات    
ام ادعـاء جديـدا وردت يف عـ    ٢٦أبلغت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن   - ٢٣

) ٧)، وعالقــــات اســــتغاللية (٨، ومعظــــم االدعــــاءات تتعلــــق باملقايضــــة بــــاجلنس ( ٢٠١٦
ادعاءات يف مرحلـة الشـكوى ألن    ٣ادعاء، أغلقت ملفات  ٢٦). ومن أصل ٤واالغتصاب (

ادعاءات إما بعد حتقيق أو ألهنا  ١٠االدعاءات مل تفض إىل حتقيقات رمسية. وتبّين عدم ثبوت 
يـة تـربر إجـراء حتقيـق كامـل بعـد إجـراء تقيـيم أويل. وال زالـت أنشـطة           غري مدعومة بأدلة كاف

 ٢٠١٦ادعاء إضافيا خالل عام  ١١التحقيق يف الـقضايا الثالث عشرة األخرى جارية. وورد 
  عقد عمل مع مفوضية شؤون الالجئني.مل يكن هلم قط أي ضد أشخاص (جناة مزعومني) 
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تحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف      وكالة األمم امل -  حتليل شامل للبيانات    
  الشرق األدىن

أبلغت وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق األدىن          - ٢٤
. وتـــبني أن اثـــنني مـــن تلـــك ٢٠١٦(األونـــروا) أن مثانيـــة ادعـــاءات جديـــدة وردت يف عـــام  

كلتـا احلـالتني ال تـزال اإلجـراءات التأديبيـة قيـد        االدعاءات مثبتة بأدلة بعـد إجـراء حتقيـق، ويف   
. وتبــّين عــدم ثبــوت أربعــة ادعــاءات إمــا بعــد حتقيــق أو ألهنــا غــري  ٢٠١٦النظــر يف هنايــة عــام 

مدعومة بأدلة كافية تربر إجراء حتقيق كامل بعد إجراء تقييم أويل. وال زالت أنشطة التحقيـق  
مث أغلـق ملفـه الحقـا     ٢٠١٦ضايف واحـد يف عـام   يف الـقضيتني األخريني جارية. وورد ادعاء إ

  عمل مع الوكالة.مل يكن له قط أي عقد ألنه تبني أن موضوع االدعاء (اجلاين املزعوم) 
  

االدعاءات املبلغ عنها ضد القوات غري التابعة لألمم املتحدة الـيت تعمـل يف إطـار واليـة       -  ٣  
  صادرة عن جملس األمن

، أن يــدرج يف التقــارير ٧٠/٢٨٦ األمــني العــام، يف قرارهــا طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل  - ٢٥
املقبلة معلومات عن ادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب قوات غري تابعة لألمـم  

  إطار والية صادرة عن جملس األمن.املتحدة تعمل يف 
لدوليــة غــري التابعــة لألمــم املتحــدة يف إطــار القــانون الــدويل حلقــوق   وتعمــل القــوات ا  - ٢٦

اإلنسان وكذلك، عند االقتضاء، القانون الدويل اإلنساين، والوالية الصادرة عـن جملـس األمـن    
وكـذلك   ،)١١(. وحتت عناوين العنف اجلنسي واجلنسـاين )١٠((واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة)
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني لألطفـال واسـتغالهلم يف املـواد     العنف ضد األطفال (مبا يف ذلك

اإلباحية وبيعهم واستغالهلم يف البغاء)، حيظـر القـانون الـدويل كـثريا مـن األعمـال الـيت تنـدرج         

__________ 
  دولية غري تابعة لألمم املتحدة من خالل اتفاقات ثنائية أو إقليمية مع البلد املضيف.يتم أيضا نشر قوات   )١٠(  
شــخص أو أكثــر أو محـل ذلــك الشــخص  يـدل العنــف اجلنسـي علــى ارتكــاب أفعـال ذا طبيعــة جنســية ضـد       )١١(  

القسـر،  أولئك األشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باسـتعماهلا أو ب  أو
مــن قبيــل مــا يــنجم عــن اخلــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو أولئــك األشــخاص أو شــخص آخــر للعنــف 

اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئـة قسـرية أو عجـز     أو
لـة أمـور،   الشخص أو األشخاص عـن التعـبري عـن حقيقـة رضـاهم. وتشـمل أشـكال العنـف اجلنسـي، يف مج         

االغتصاب وحماولة االغتصاب واإلكراه على البغاء واالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي واسـتغالل األطفـال   
يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال، واالسترقاق اجلنسي، والزواج القسري، واحلمل القسري، واإلكراه علـى  

  التعري أمام العموم، والفحص القسري عن العذرية.
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ويلـزم القـانون    .)١٢(اجلنسـيني وفقـا ألنظمـة األمـم املتحـدة      حتت تعريـف االسـتغالل واالنتـهاك   
قيقــات فوريــة ووافيــة ونزيهــة ومســتقلة يف انتــهاكات احلقــوق  الــدويل أيضــا الــدول بــإجراء حت

  توفري سبل انتصاف فعالة للضحايا.احملمية و
ولذا فإن تعامل األمم املتحـدة مـع الـدول الـيت تنشـر قـوات دوليـة يسـتند إىل القـانون            - ٢٧

ــم املتحــدة حلقــوق         ــة مفوضــية األم ــم املتحــدة، ووالي ــاق األم ــدويل ويســتند كــذلك إىل ميث ال
نســان، وعنــد االقتضــاء، واليــيت املمثلــتني اخلاصــتني لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والــرتاع   اإل

ات األمــم املتحــدة ذات الصــلة، املســلح، واملعنيــة بــالعنف اجلنســي يف حــاالت الــرتاع، وسياســ
يف ذلك سياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان فيما يتعلـق بـدعم األمـم املتحـدة      مبا
  غري التابعة هلا، عند االقتضاء. لقواتل

وعادة ما ترصد مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك عناصـر حقـوق         - ٢٨
اإلنسان يف عمليات السالم، انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين اليت ترتكبـها  

نـف اجلنسـي، وتقـوم بـاإلبالغ عنـها،      القوات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك الع
يف إطار والية املفوضية، وعند االقتضاء، الواليـة احملـددة املنوطـة بعمليـة السـالم املعنيـة. ولـيس        

  ائية، اليت تظل من اختصاص الدول.لدى املفوضية الوالية إلجراء التحقيقات اإلدارية أو اجلن
نسـان وغريهـا مـن الكيانـات ذات     أما مـدى قـدرة مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإل        - ٢٩

الصــلة علــى مجــع املعلومــات وإبالغهــا، فيتوقــف علــى عوامــل مثــل نشــر عنصــر ميــداين تــابع     
ــهاكات،          ــا االنت ــيت حــدثت فيه ــع ال ــة الوصــول إىل املواق ــني، وإمكاني ــع مع للمفوضــية يف موق

إلبـالغ  وإمكانية الوصول إىل الضحايا ومصـادر املعلومـات األخـرى، والقـدرة علـى الرصـد وا      
على حنو منـهجي، والشـواغل املتعلقـة حبمايـة الضـحايا. وعـالوة علـى ذلـك، ال توجـد تـدابري           
إنفــاذ كافيــة لضــمان تعــاون الــدول املعنيــة يف مســائل مــن قبيــل تيســري الوصــول إىل ســجالت   
املــوظفني أو وضــع تــدابري تأديبيــة ووقائيــة داخليــة علــى املســتوى القطــري. وال يــنص اإلطــار    

السياســايت الــذي تقــوم األمــم املتحــدة يف ظلــه برصــد االدعــاءات املتعلقــة بــالقوات    القــانوين و
الدولية غري التابعة لألمـم املتحـدة واإلبـالغ عنـها علـى اإلجـراءات التفصـيلية وطرائـق التعـاون          

  املتفق عليها يف مذكرات التفاهم مع البلدان املسامهة بأفراد شرطة أو بقوات لألمم املتحدة.
ترشد باملعلومات اليت مجعت عن االدعاءات املتعلقة بـالقوات الدوليـة غـري التابعـة     وُيس  - ٣٠

لألمم املتحـدة يف أنشـطة الـدعوة ويف إجـراءات التـدخل الـيت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة علـى            
__________ 

ثل االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي شكلني من أشكال العنف اجلنسـي، وكـذلك مـن أشـكال العنـف      مي  )١٢(  
ال ترقـى يف   ST/SGB/2003/13اجلنساين يف بعـض الظـروف. ومـع ذلـك، فـإن التصـرفات الـواردة يف النشـرة         

  اجلنسي.مجيع الظروف إىل درجة العنف 
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ــادات البعثــات    ــدويل. وتتحمــل قي ، مــع إدارة عمليــات حفــظ الســالم   الصــعيدين القطــري وال
ة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، املسؤولية عن اإلبالغ عن إدارة الشؤون السياسي أو

االدعاءات اليت تتعلق بقوات غري تابعة لألمم املتحدة والقيام مبساعٍ على الصـعيد القطـري مـع    
املنظمات اإلقليمية أو الدول املعنيـة. أمـا علـى الصـعيد الـدويل، فتقـوم مفوضـية األمـم املتحـدة          

نسيق الوثيق مع إدارة عمليات حفظ السـالم أو إدارة الشـؤون السياسـية،    حلقوق اإلنسان، بالت
وكذلك املمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني          

حاالت الرتاع، باالتصـال بالـدول املعنيـة إلبالغهـا باالدعـاءات       العام املعنية بالعنف اجلنسي يف
يهــا بــإجراء حتقيقــات، مــع تــوفري ضــمانات كافيــة حلمايــة الضــحايا وإلجــراء  وتوجيــه طلــب إل

  حماكمات، حسب االقتضاء.
وكما هو احلال يف سياقات عديدة أخرى، فإن قلة اإلبالغ من جانب ضحايا العنـف    - ٣١

ــها اخلــوف مــن االنتقــام أو الوصــم أو تبعــات أخــرى أو       اجلنســي شــائع ألســباب متنوعــة، من
ع ملقابالت متعددة. أّما يف املواقع اليت ُيرتكـب فيهـا العنـف اجلنسـي علـى      التخوف من اخلضو

يد أفراد من القوات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة، فإن وضع تلك القوات وما يالزمـه مـن   
اختالل يف ميزان القوى والسلطات قد يسهم أيضا يف قلة اإلبـالغ عـن االنتـهاكات، ال سـيما     

  وجود عنصر حلقوق اإلنسان.ود مدين، مبا يف ذلك على سبيل املثال إذا مل يكن هناك وج
، ٢٠١٦ويف عدة سياقات كانت تعمل فيها قوات دولية غري تابعة لألمـم املتحـدة يف     - ٣٢

مل تتــوافر تــدابري حلمايــة الضــحايا والشــهود. وكــان هلــذا أثــر مباشــر علــى اســتعداد الضــحايا     
علـى قـدرة مفوضـية حقـوق اإلنسـان علـى رصـد         والشهود لإلبالغ عن االدعـاءات، وكـذلك  

احلــاالت واإلبــالغ عنــها بفعاليــة وكفالــة املتابعــة املالئمــة لصــاحل الضــحايا. وبــالنظر إىل األثــر   
التراكمي هلذه العوامل، فال ينبغي قـراءة البيانـات املعروضـة يف هـذا التقريـر علـى أهنـا انعكـاس         

  شامل حلجم املشكلة الفعلي.
ضـد قـوات غـري     ٢٠١٦ادعاء وردت يف عـام   ٢٠لتقرير معلومات عن ويعرض هذا ا  - ٣٣

تابعــة لألمــم املتحــدة تعمــل يف إطــار واليــة صــادرة عــن جملــس األمــن. وقــد أبلــغ مجيــع هــذه     
  االدعاءات إىل الدول أو املنظمات اإلقليمية املعنية الختاذ إجراء بشأهنا. 

أوالد؛ ومـن هـؤالء األطفـال     ٤ فتـاة و  ١١وكان معظم االدعاءات متس أطفاال منهم   - ٣٤
يــدعى أهنــم عــانوا مــن أشــكال أخــرى مــن العنــف   ٣ ُيــدعى أهنــم تعرضــوا لالغتصــاب و ١٢

اجلنسي. وتتعلق االدعاءات اخلمسة األخـرى بنسـاء؛ وهنـاك حالـة واحـدة تتعلـق باالغتصـاب        
وأشكال أخرى من العنف اجلنسي. وتصف الروايات املقدمـة حـاالت الضـعف حيـث ُيعقـب      

هاكات االغتصاب يف عدة مناسبات شكلٌ آخـر مـن أشـكال العنـف اجلنسـي مقابـل الغـذاء        انت
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ــها أيضــا       أو ــوفري األمــن أو املســاعدة. ومشلــت االدعــاءات املبلــغ عن املــاء أو املــال أو وعــود بت
  س االتصال بالنساء ألغراض جنسية.استغالل الفتيان اللتما

ادعـاء،   ٢٠، وعـددها  ٢٠١٦اردة يف عـام  ادعـاء) الـو   ١٢وتتعلق أغلبية االدعـاءات (   - ٣٥
ــام    ــت عـ ــاالت وقعـ ــام      ٢٠١٤حبـ ــت يف عـ ــة وقعـ ــد حبالـ ــاء واحـ ــق ادعـ ــا يتعلـ  ٢٠١٣، بينمـ

تــــاريخ احلــــادث فيمــــا يتعلــــق  . ومل ُيعــــرف٢٠١٦ادعــــاءات حبالــــة وقعــــت يف عــــام  ٣ و
ادعــاءات. ومعظــم االدعــاءات املبلــغ عنــها تتعلــق حبــوادث وقعــت يف مجهوريــة أفريقيــا   بأربعــة

)، يف العاصــمة ويف مكــان بعيــد، حيــث كــان العديــد مــن الضــحايا يعيشــون يف ١٧وســطى (ال
وقت احلادث يف خميمات املشردين داخليا، وبالقرب مـن أمـاكن نشـر قـوات دوليـة غـري تابعـة        
لألمــم املتحــدة. وقُــرب هــذه القــوات بــاالقتران مــع ســياق عــام يتســم بــالفقر وانعــدام األمــن     

عــدام فــرص احلصــول علــى الغــذاء أو الرعايــة الصــحية أو غريهــا مــن   والبطالــة وحمدوديــة أو ان
ادعـاء   ١٣اخلدمات، عّرض السكان إىل مزيد من املخاطر املؤدية إىل العنف اجلنسي. ويشمل 

لعمليـــة العســـكرية الفرنســـية) مـــن االدعـــاءات العشـــرين الـــواردة أفـــرادا يف قـــوة ســـانغاري (ا
ــة   ٤تتعلــق  بينمــا ــا   ادعــاءات بأعضــاء يف عملي ــة أفريقي االحتــاد األورويب العســكرية يف مجهوري

الوسطى، وكال العمليتني نشـرتا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. أمـا االدعـاءات الثالثـة املتبقيـة         
  ثة االحتاد األفريقي يف الصومال.فتتعلق بأفراد من الوحدات العسكرية التابعة لبع

يضــــا معلومـــــات تتعلـــــق  ان أوتلقــــت مفوضـــــية األمـــــم املتحــــدة حلقـــــوق اإلنســـــ    - ٣٦
جسيمة أخرى حلقوق اإلنسان يدعى ارتكاهبا من قبل قوات دولية غري تابعة لألمم  بانتهاكات

الصـلة واإلبـالغ    املتحدة، وجيري التحقيـق فيهـا، وإثـارة قضـاياها مـع الـدول واملنظمـات ذات       
  عنها وفقا لذلك.
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  املرفق اخلامس
  )١(ن منع االستغالل واالنتهاك اجلنسينيمصفوفة املسؤوليات على نطاق املنظومة ع    

  املنع  - ألف  
  )١(تدابري املسؤولية واملساءلة عن الوقاية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

      قبل النشر  أثناء البعثة/الوجود يف البلد

عنه
لغ 
 املب
دث

احلا
)

١٠(   

  فئات املوظفني  لتخطيط واإلعداد السابق للبعثةا  تدقيق/فحص  التدريب  التدريب املستمر  )٢(التواصل مع اجملتمعات احمللية
  امليدان

  اإلجراء:
بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة  -
  العسكري - التنسيق املدين  -
  مكتب اإلعالم  -
  فريق السلوك واالنضباط  -

  الوكاالت والصناديق والربامج ‐ املقر
  اإلجراء:

مبرنـامج األمـ   ،منظمة األمم املتحدة للطفولة  -
مفوضـــية األمـــم املتحـــدة ،املتحـــدة اإلمنـــائي
ــم املتحــدة ،لشــؤون الالجــئني  صــندوق األم

  هيئة املرأة وغريها. ،للسكان

  األمانة العامة ‐ املقر
  اإلجراء:

  شعبة شؤون اإلعالم  -
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  -

  قوات غري تابعة لألمم املتحدة
  اإلجراء:

  الدول األعضاء  -

 امليدان
 اإلجراء:

 املركز املتكامل لتدريب أفراد البعثات  -
 فريق السلوك واالنضباط  -
  بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة  -

  املقر
  اإلجراء:

  امليداين/وحدة السلوك واالنضباط إدارة الدعم  -
إدارة عمليات حفظ السالم/شعبة السياسات   -

يب العامة والتقييم والتدريب/خدمات التدر
  )٩(املتكامل

  الدول األعضاء
  اإلجراء:

  بلد مساهم بقوات/مفوض الشرطة  -
  املقر

  اإلجراء:
إدارة عمليـــــــات حفـــــــظ السالم/شـــــــعبة  -

ــدريب/   ــيم والتــ ــة والتقيــ ــات العامــ السياســ
  )٨(خدمات التدريب املتكامل

ــلوك  - ــدة الســـــ إدارة الـــــــدعم امليداين/وحـــــ
  واالنضباط

  الدول األعضاء
  اإلجراء:

 قوات/بلد مساهم بأفراد شرطةبلد مساهم ب  -
  )٥(امليدان

  اإلجراء:
  بلد مساهم بقوات  -
  ١٦رئيس الوحدة   -

  املقر
  اإلجراء:

إدارة عمليات حفظ السالم/مكتب الشؤون   -
  )٧(العسكرية

  )vإدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط (  -

  الدول األعضاء
  اإلجراء:

 طةبلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شر  -
  املقر

  اإلجراء:
إدارة عمليات حفظ السالم/مكتب الشؤون   -

  العسكرية/فريق عمليايت متكامل
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  -
إدارة عمليات حفظ السالم/شعبة   -

السياسات العامة والتقييم 
  والتدريب/خدمات التدريب املتكامل

  
األفراد العسكريون ضمن العناصر 

وحدات ”أفراد من  ة أوالعسكري
  “الشرطة املشكلة

 )٢٣([مبا يف ذلك ضباط األركان]

 امليدان
  اإلجراء:

  املركز املتكامل لتدريب أفراد البعثات  - 
  فريق السلوك واالنضباط  - 

  املقر
  اإلجراء:

  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  - 
 إدارة عمليات حفظ السالم/شعبة السياسات العامة  - 

  )٩(والتقييم والتدريب/خدمات التدريب املتكامل

  املقر
  اإلجراء:

ــعبة السياســـات  -  إدارة عمليـــات حفـــظ السالم/شـ
العامــــة والتقيــــيم والتدريب/خــــدمات التــــدريب

  املتكامل
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  - 

  املقر
  اإلجراء:

  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  - 
  دارة عمليات حفظ السالمإ  - 
  إدارة الشؤون السياسية  - 
  مفوضية حقوق اإلنسان  - 
  مفوضية حقوق اإلنسان  - 
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (متطوعو األمم املتحدة)  - 

  املقر
  اإلجراء:

 إدارة عمليات حفظ السالم/فريق عمليايت متكامل  - 
 السلوك واالنضباط إدارة الدعم امليداين/وحدة  - 

  و بعثة األمم املتحدةموظف
  متطوعو األمم املتحدة  -

 امليدان  
  اإلجراء:

  املركز املتكامل لتدريب أفراد البعثات  - 
  بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة  - 

  املقر
  اإلجراء:

إدارة عمليات حفظ السالم/شعبة السياسات العامة   - 
  )٩(والتقييم والتدريب/خدمات التدريب املتكامل

  ألعضاءالدول ا
  اإلجراء:

  بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة  - 
  املقر

  اإلجراء:
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  - 
ــعبة السياســـات  -  ــظ السالم/شـ إدارة عمليـــات حفـ

ــدريب ــدمات التــ ــة والتقيــــيم والتدريب/خــ العامــ
  )٨(املتكامل

  الدول األعضاء
  اإلجراء:

  م بأفراد شرطةبلد مساهم بقوات/بلد مساه  - 
  امليدان

  اإلجراء:
  رئيس ضباط الشرطة  - 

  املقر
  اإلجراء:

  شعبة املشتريات/مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية  - 
)V(إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط   - 

  الدول األعضاء
  اإلجراء:

  بلد مساهم بقوات/بلد مساهم بأفراد شرطة  - 
  املقر

  اإلجراء:
ليـــات حفـــظ الســـالم/مكتب الشـــؤونإدارة عم  - 

  العسكرية/شعبة املشتريات/
  مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية  - 
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  - 
ــعبة السياســـات  -  ــظ السالم/شـ إدارة عمليـــات حفـ

ــدريب ــدمات التــ ــة والتقيــــيم والتدريب/خــ العامــ
  املتكامل

  )٢٣(اخلرباء املوفدون يف مهمة

 امليدان  
  اإلجراء:

  املمثل القطري  - 
  املقر

  اإلجراء:
  املوارد البشرية  - 
  والشركاء الربامج  - 

  املقر
  :اإلجراء

 إدارة املوارد البشرية  - 
  الربامج  - 

  املقر
  اإلجراء:

  إدارة املوارد البشرية  - 
  متطوعو األمم املتحدة  - 

 امليدان
  اإلجراء:

  إدارة املوار البشرية  - 

  املقر
  اإلجراء:

،عاقدون مستقلون, برنامج األمم املتحدة اإلمنائيمت  - 
صندوق ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  وغريها ،األمم املتحدة للسكان
 يدانامل

  اإلجراء:
  املمثل القطري  - 

  املكتب اإلقليمي
  اإلجراء:

  الرئيس اإلقليمي  - 

 )١٥(الوكاالت والصناديق والربامج

 امليدان  
  اإلجراء:

  لشؤون اإلدارية/رئيس دعم البعثةإدارة ا  - 

 امليدان
  اإلجراء:

  إدارة الشؤون اإلدارية/رئيس دعم البعثة  - 

  املقر
  اإلجراء:

  )١٨()شعبة املشتريات (متعاقدون مستقلون  - 
  الوكاالت املستقدمة  - 

 امليدان
  اإلجراء:

  إدارة الشؤون اإلدارية  - 
  رئيس دعم البعثة  - 

  املقر
  اإلجراء:

  داريةإدارة الشؤون اإل  - 
  )١٧(شعبة املشتريات  - 

 امليدان
  اإلجراء:

  إدارة الدعم امليداين  - 

املتعاقدون املستقلون واملوظفون 
  )١٩(العاملون لدى البائعني

  

  دون دعم من األمم املتحدة    
  اإلجراء:

  الدول األعضاء  - 

  دعم من األمم املتحدة
  :)٢٠(اإلجراء

  الدول األعضاء  - 
  إدارة الدعم امليداين  - 
 رة عمليات حفظ السالمإدا  - 

  كيانات داعمة أخرى
 مفوضية حقوق اإلنسان  - 

  دون دعم من األمم املتحدة
  اإلجراء:

  الدول األعضاء  - 

 دعم من األمم املتحدة
  :)٢٠(اإلجراء

  الدول األعضاء  - 
  إدارة الدعم امليداين  - 
إدارة عمليات حفظ   - 

  السالم
 كيانات داعمة أخرى -

  دعم من األمم املتحدةدون 
  اإلجراء:

  الدول األعضاء  - 

 دعم من األمم املتحدة
  اإلجراء:

الدولة العضو (الدول   - 
  األعضاء)

  إدارة الدعم امليداين  - 
إدارة عمليات حفظ   - 

 السالم

  دون دعم من األمم املتحدة
  :اإلجراء

  الدول األعضاء  - 

  دعم من األمم املتحدة
  املقر

  :جراءاإل
إدارة عمليات حفظ   - 

  السالم
  إدارة الدعم امليداين  - 
  مفوضية حقوق اإلنسان  - 

   القوات غري التابعة لألمم املتحدة
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    الدول األعضاء  -  كيانات داعمة أخرى - مفوضية حقوق اإلنسان -
  االستجابة  - باء  

  االستجابة لتقارير اإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

    فئات املوظفني  )٣(املسؤولية الرئيسية عن اختاذ اإلجراء  )٤(تقدمي املساعدة الفورية للضحايا  يقالتحق  اإلجراءات القضائية/التأديبية  املتابعة/اإلبالغ

  امليدان
  اإلجراء:

  حسب احلاجة  -
  

  املقر
  اإلجراء:

إدارة الدعم /وحدة السلوك واالنضباط  -
  امليداين

  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  إدارة الشؤون اإلدارية  -
  نونيةمكتب الشؤون القا  -
مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين   -

  باألطفال والرتاع املسلح
مكتب املمثل اخلاص املعين بالعنف اجلنسي   -

  يف حاالت الرتاع
  

  املعلومات:
إدارة عمليات حفظ /إدارة الشؤون السياسية  -

  السالم

 امليدان
 اإلجراء:

  السلطة بلد مساهم بقوات/الوطنيون  -
  

  املقر
  :تنسيقال
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  -
إدارة عمليات حفظ /إدارة الشؤون السياسية  -

  السالم

  امليدان
  اإلجراء:

  بلد مساهم بقوات  -
  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  )١٤(عناصر البعثة  -

  املعلومات:
  رئيس البعثة، مكتب اإلعالم  -

  التنسيق:
 فريق السلوك واالنضباط  -

  املقر
  جراء:اإل
  إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط  - 
  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -

  التنسيق:
إدارة عمليات /إدارة الشؤون السياسية  -

  وحدة السلوك واالنضباط/حفظ السالم

  امليدان
  اإلجراء:

  منظمة األمم املتحدة للطفولة  -
  صندوق األمم املتحدة للسكان  -
  تحدة لشؤون الالجئنيمفوضية األمم امل  -
  هيئة األمم املتحدة للمرأة  -
  (غريه) فريق األمم املتحدة القطري  -
  املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية -

  التنسيق:
  فريق السلوك واالنضباط  -
  )١٣(أفرقة استجابة فورية  -
  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  رئيس البعثة  -
  جمموعة احلماية  -

  املقر
  اإلجراء:

إدارة الدعم /وحدة السلوك واالنضباط  -
  (صندوق ائتماين) امليداين
  التنسيق:

  إدارة الشؤون اإلدارية  -

  يدانامل
  اإلجراء:

فريق /مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  السلوك واالنضباط

  أفرقة استجابة فورية  -
  رئيس البعثة  -
  مفوض الشرطة/قائد القوة  -
ؤون رئيس الديوان (للمسؤولني عن ش  -

  املوظفني)
  بلد مساهم بقوات  -
  

  :)١١(املعلومات
  رئيس البعثة + قائد القوة  -
  مفوض الشرطة  -
  مدير دعم البعثات/رئيس دعم البعثة  -
  مكتب اإلعالم  -
  تنسيق متطوعي األمم املتحدة  -

  التنسيق:
  رئيس الديوان  -
فريق /مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -

  السلوك واالنضباط
  )١٢(مايةجمموعة احل  -

  املقر
  اإلجراء:

  وحدة السلوك واالنضباط/إدارة الدعم امليداين  -
 السياسية اخلاصة) (بالنسبة لعميات حفظ السالم/البعثات

 مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  :التنسيق* + املعلومات

  إدارة عمليات حفظ السالم  -
  إدارة الدعم امليداين  -
املعين  مكتب املمثل اخلاص لألمني العام  -

  باألطفال والرتاع املسلح
  إدارة الشؤون السياسية  -
  مفوضية حقوق اإلنسان  -
مكتب املمثل اخلاص املعين بالعنف اجلنسي   -

  يف حاالت الرتاع
  رئيس املكتب  -
  منظمة األمم املتحدة للطفولة  -

تبعاً لطبيعة التقرير، قد تبلغ كيانات   *  
 خمتلفة /قد تكون مسؤولة عن التنسيق

فراد العسكريون التابعون األ
  )٢٤(للعناصر العسكرية

 امليدان
  اإلجراء:

  الوطنيون السلطة  -
  البلد املضيف  -

  :التنسيق
  فريق السلوك واالنضباط  -

  املقر
  اإلجراء:

إدارة عمليات حفظ /إدارة الشؤون السياسية  -
إدارة الدعم امليداين/وحدة السلوك واالنضباط/السالم

  مكتب إدارة املوارد البشرية/اريةإدارة الشؤون اإلد  -
  مكتب الشؤون القانونية  -
  متطوعو األمم املتحدة/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
  مكتب إقامة العدل  -

 امليدان
  :اإلجراء

  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  عناصر البعثة  -
  البلد املضيف  -

  :املعلومات
  رئيس البعثة  -

  التنسيق:
  النضباطفريق السلوك وا  -

  املقر
  اإلجراء:

  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  املعلومات والتنسيق:

  إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الشؤون السياسية  - 
  وحدة السلوك واالنضباط/إدارة الدعم امليداين  -
  مكتب الشؤون القانونية  -
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/متطوعو األمم املتحدة  -
  ة احلسابات والتحقيقاتمكتب مراجع  -

 - موظفو بعثة األمم املتحدة
  األمم املتحدة متطوعو

امليدان  
  اإلجراء:

  مستشار قانوين أقدم (البعثة)  -
  البلد املضيف  -
و  بقوات ةمسامه انبلد( الوطنيون السلطة  -

  ة بأفراد شرطة)مسامه انبلد
  املقر

  اإلجراء:
وحدة /يداينإدارة الدعم امل/إدارة الشؤون السياسية  -

  إدارة عمليات حفظ السالم/السلوك واالنضباط
  مكتب الشؤون القانونية  -

  )٢٥(اخلرباء املوفدون يف مهمة

  املقر
  اإلجراء:

  الوكاالت والصناديق والربامج  -
  )١٦(مكتب الشؤون القانونية  -

امليدان
  اإلجراء:

  البلد املضيف  -
  الوطنيون السلطة  -

  املقر
  اإلجراء:

  )١٦(الشؤون القانونيةمكتب   -
  الوكاالت والصناديق والربامج  -
 متطوعو األمم املتحدةمنسق   -

  املقر
  اإلجراء:

  الوكاالت والصناديق والربامج  -
  رئيس الوكالة/دائرة التحقيق  -

 امليدان
  اإلجراء:

  رئيس الوكالة/دائرة التحقيق  -
  املقر

  اإلجراء:
  رئيس الوكالة  -

  جالوكاالت والصناديق والربام

  املقر
  اإلجراء:

 مكتب الشؤون القانونية  -

  املقر
  اإلجراء:

  مكتب الشؤون القانونية  -
  شعبة املشتريات/إدارة الشؤون اإلدارية  -

  امليدان
  اإلجراء:

  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -

  امليدان  
  اإلجراء:

 مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -
  املقر:

  اإلجراء:
  شعبة املشتريات/ةإدارة الشؤون اإلداري  -
  مكتـب خدمات الرقابة الداخلية  -

املتعاقدون املستقلون واملوظفون 
  العاملون لدى البائعني

عدم وجود بعثة لألمم
  املتحدة

  اإلجراء:
  مفوضية حقوق اإلنسان  - 
 فريق األمم املتحدة القطري/  -

املنسق املقيم/منسق الشؤون 
  اإلنسانية

  املقر:
  اإلجراء:

اإلنسان مفوضية حقوق  -
  إدارة الشؤون السياسية  -
ــاص  - مكتـــب املمثـــل اخلـ

ــام املعـــــين لألمـــــني العـــ
باألطفال والرتاع املسلح

ــاص  - مكتـــب املمثـــل اخلـ
املعــين بــالعنف اجلنســي

  يف حاالت الرتاع

 وجود بعثة لألمم املتحدة
  اإلجراء:

ــوق  - ــية حقـــــــ مفوضـــــــ
عنصــر املــوارد اإلنســان/
  البشرية

 رئيس البعثة  -

  املقر
  اء:اإلجر

 مفوضية حقوق اإلنسان  -
إدارة عمليـــــات حفـــــظ  -

إدارة الــــــدعم/الســــــالم
إدارة الشــــؤون/امليــــداين
  السياسية

ــاص  - ــل اخلـ مكتـــب املمثـ
ــين ــام املعـــ لألمـــــني العـــ
باألطفال والرتاع املسلح

ــاص  - ــل اخلـ مكتـــب املمثـ
املعين بالعنف اجلنسي يف

  حاالت الرتاع

عدم وجود بعثة لألمم
  املتحدة

  اإلجراء:
  لوطنيون السلطةا  - 
  البلد املضيف  - 

  املقر
  اإلجراء:

مكتب الشؤون   - 
  القانونية

وجود بعثة لألمم 
  املتحدة

  اإلجراء:
مستشار قانوين أقدم   - 

  (البعثة)
  الوطنيون السلطة  - 
  البلد املضيف  - 

  املقر
  اإلجراء:

مكتب الشؤون   - 
  القانونية

عدم وجود بعثة 
  لألمم املتحدة

  اإلجراء:
  طةالوطنيون السل  - 
  البلد املضيف  - 
مفوضية حقوق   - 

  )٢٢(اإلنسان
  املقر

  لوطنيون السلطة: التنسيق معا
ــؤون  -  ــب الشــــ مكتــــ

 القانونية

وجود بعثة لألمم 
  املتحدة

  اإلجراء:
  الوطنيون السلطة  - 
  البلد املضيف  - 
مفوضية حقوق   - 

عنصر املوارد  /اإلنسان
  البشرية

  املقر
  التنسيق مع الوطنيون السلطة:

انوين أقدم مستشار ق  - 
  (البعثة)

مكتب الشؤون   - 
  القانونية

عدم وجود بعثة لألمم
  املتحدة

  اإلجراء:
منظمة األمم املتحدة   - 

  للطفولة
صندوق األمم املتحدة   - 

  للسكان
فريق األمم املتحدة   - 

  القطري
هيئة األمم املتحدة   - 

  للمرأة
املنسق املقيم/منسق   - 

  الشؤون اإلنسانية

وجود بعثة لألمم 
  ةاملتحد

  اإلجراء:
منظمة األمم املتحدة   - 

  للطفولة
صندوق األمم املتحدة   - 

  للسكان
فريق األمم املتحدة   - 

  القطري
  املتحدة للمرأة األممهيئة   - 
ــق  -  ــق املنســـ املقيم/منســـ

  الشؤون اإلنسانية

عدم وجود بعثة لألمم
  املتحدة

  اإلجراء:
مفوضـــــــــية حقـــــــــوق  -

  اإلنسان
ــدة   - ــم املتحـ ــق األمـ فريـ

ــري ــقاملن القطـــــــ ســـــــ
املقيم/منســـق الشــــؤون

  )٢١(اإلنسانية
  املقر

  اإلجراء:
مفوضـــــــــية حقـــــــــوق  -

  اإلنسان
 إدارة الشؤون السياسية  -

  املعلومات
مكتـــب املمثـــل اخلـــاص  -

ــالعنف اجلنســي املعــين ب
  يف حاالت الرتاع

مكتـــب املمثـــل اخلـــاص  -
لألمــــني العـــــام املعـــــين

بعثة لألمم  وجود
  املتحدة

  اإلجراء:
ــوق  - ــية حقـــــــ مفوضـــــــ

عنصــر املــوارد اإلنســان/
  البشرية

  رئيس البعثة  -
  املقر

  اإلجراء:
مفوضية حقوق اإلنسان  -
إدارة عمليــــات حفــــظ  -

ــالم إدارة الشــــــــؤون/الســــــ
 إدارة الدعم امليداين/السياسية

  املعلومات
ــاص  - ــل اخلـ مكتـــب املمثـ

املعين بالعنف اجلنسي يف
  اعحاالت الرت

ــاص  - ــل اخلـ مكتـــب املمثـ
ــين ــام املعـــ لألمـــــني العـــ
باألطفال والرتاع املسلح

  قوات غري تابعة لألمم املتحدة
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ــرتاع ــال والـــــ باألطفـــــ
  املسلح

مكتـــــــــب الشـــــــــؤون  -
  القانونية

مكتب الشؤون القانونية  -

 احلواشي    
 وتـدابري تشمل التدابري الوقاية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، على سـبيل املثـال، التـدريب وتقيـيم املخـاطر       )١( 

. وتعد الوكاالت والصناديق والربامج أعضاء نشيطة داخل نظام جمموعات العمل اإلنسـاين،  التخفيف، وغريها
حيــث تشــارك اجلهــات الفاعلــة يف جهــود منــع ومواجهــة العنــف اجلنســي واجلنســاين، مبــا يشــمل االســتغالل      

 واالنتهاك اجلنسيني.

بشـأن سياسـة األمـم املتحـدة لعـدم التسـامح        قد يشمل التواصل مع اجملتمعات احمللية التوعية اجملتمعية واحلوار  )٢( 
مطلقا مع العنف اجلنسي؛ وتوفري معلومات عن كيفية ومكان اإلبالغ عـن االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني،     
وعمليــة املســاءلة وكيفيــة احلصــول علــى مســاعدة الضــحايا؛ وتنميــة القــدرات وإشــراك قــادة اجملتمــع احمللــي؛  

 والعوامل الكامنة وراء زيادة خطر االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. والعمل على التصدي لظاهرة الوصم

اإلجراء: تلقي شكوى رمسية والتقييم واإلحالة إىل اجلهة اليت تقدم املساعدة للضحايا، وإرسـال إخطـار إىل:     )٣( 
 الكيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك السلطات القضائية و/أو احلفاظ على األدلة الرئيسية.

 دمات النفسية واالجتماعية/املساعدة الطبية العاجلة.اخل  )٤( 

 البعثات واملكاتب القطرية. “امليدان”يشمل تصنيف   )٥( 

 بالنسبة للوحدة املشكلة فقط.  )٦( 

تنطبق سياسة فحص سوابق موظفي األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان علـى مجيـع أنـواع األفـراد. وهـي        )٧( 
تصدر الدول األعضاء مـن خالهلـا الشـهادات لألفـراد الـذين تعينـهم أو تقـدمهم،        تبني جممل اإلجراءات اليت 

واإلجراءات اليت يقدم األفراد من خالهلا شهادات ذاتية وتتبادل األمانة العامة املعلومات ألغـراض الفحـص.   
 ما فوقها).ف ٢-فيما يتعلق بالتعيينات يف املناصب العليا (رتبة مد وال جيري الفحص االستباقي حاليا إال

 تقدمي املبادئ التوجيهية واملعايري للدول األعضاء فقط.  )٨( 

 تقدم املبادئ التوجيهية واملعايري للبعثات فقط.  )٩( 

 مجيع موظفي األمم املتحدة واألفراد املنتسبني إليها مسؤولون عن توجيه البالغ األويل إىل النظام.  )١٠( 

بـادل مزيـد مـن املعلومـات حسـب السـلطة التقديريـة لـرئيس البعثـة/املمثل          يتوقف على انتماء اجلـاين. ويـتم ت    )١١( 
 اخلاص لألمني العام.

تتألف جمموعات احلماية امليدانيـة مـن وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة (مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية،             )١٢( 
قــوق اإلنســان ومفوضــية شــؤون الالجــئني، واليونيســيف، وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، ومفوضــية ح 

 وغريها) واملنظمات غري التابعة لألمم املتحدة اليت تعمل على توفري احلماية يف مركز عمل معني.

 يتمثل دور أفرقة االستجابة الفورية يف احلفاظ على األدلة وضمان توفري املساعدة الفورية للضحايا.  )١٣( 

 وحدات حتقيق أخرى يف البعثة.  )١٤( 

الـربامج واألفـراد ذوي الصـلة،    موظفي الوكـاالت والصـناديق و   “كاالت والصناديق والربامجأفراد الو”يشمل   )١٥( 
يف ذلــك موظفــو تلــك الوكــاالت ومتطوعــو األمــم املتحــدة العــاملون معهــا؛ واألفــراد الــذين يوفــدون إىل      مبــا

واجبـة السـداد    الوكاالت والصناديق والربامج مبوجب ترتيبات احتياطية متعلقة باألفراد أو على أسـاس قـروض  
أو غري واجبة السداد؛ واملتـدربني الـداخليني؛ واألفـراد الـذين يوفـدون إىل الوكـاالت والصـناديق والـربامج مـن          
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ــديهم عقــود استشــارة مــع الوكــاالت والصــناديق       ــذين ل ــة؛ واألفــراد ال ــة تشــغيل أو ترتيبــات مماثل خــالل وكال
 والربامج.

ا ألن األمـني العـام لـيس لـه سـلطة علـى املسـؤولني/اخلرباء املوفـدين يف         بالنسبة للصناديق والربامج فقط، نظـر   )١٦( 
 مهمة لدى الوكاالت.

بصفتهم موظفني أفرادا ولكنها تضمن إدراج أحكام  ملستقلنياال تتعامل شعبة املشتريات عادة مع املتعاقدين   )١٧( 
 تتعلق باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف العقود مع البائعني.

 رى الفحص بشأن اجلهة املتعاقدة وليس بالضرورة مع األفراد الذين تستخدمهم هذه اجلهة.ُيج  )١٨( 

 البائعني. غري املتعاقدين الذين منحوا صفة خبري موفد يف مهمة وموظفي ملستقلونااملتعاقدون   )١٩( 

 سيختلف التطبيق تبعا ملستوى الدعم املتاح يف امليدان.  )٢٠( 

توجد فيها بعثة تابعة لألمم املتحدة، يتوىل  فريق األمم املتحـدة القطري/جمموعـة احلمايـة    يف احلاالت اليت ال   )٢١( 
 اإلنسانية/املنسق املقيم اختاذ إجراءات.

يف حال وجودهـا. ويف حـال عـدم وجـود مفوضـية حقـوق اإلنسـان، قـد يتطلـب األمـر نشـر املفوضـية تبعـا                )٢٢( 
 للقدرات.

عثة يف هـذه الفئـة نظـرا ألن البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة مسـؤولة عـن           أدرج اخلرباء املوفدون يف ب  )٢٣( 
أنشطة ما قبل البعثة وأنشطة ما قبل النشر. ويشمل اخلرباء املوفدون يف مهام اخلرباء العسـكريني املوفـدين يف   

وضــباط  مهـام وضــباط األركــان املوفــدين بصـفة فرديــة واملــراقبني العســكريني وضـباط االتصــال العســكريني   
 الشرطة ومجيع أفراد وحدات الشرطة املشكلة واألفراد املقدمني من احلكومات.

، مـذكرة  A/C.5/69/18إلدراج أي موظفني مدنيني خاضعني للقانون العسكري للوحدة  العسكرية الوطنيـة (   )٢٤( 
 ).٢٢-٧مكررا رابعا، الفقرة  ٧ادة التفاهم بشأن الوحدات العسكرية، امل

يشمل اخلرباء املوفدون يف مهام اخلرباء العسكريني املوفدين يف مهام وضباط األركـان املوفـدين بصـفة فرديـة       )٢٥( 
وحـدات الشـرطة املشـكلة     واملراقبني العسكريني وضباط االتصال العسـكريني وضـباط الشـرطة ومجيـع أفـراد     

 ات.واألفراد املقدمني من احلكوم
    

أعدها مكتب املمثلة اخلاصة لألمني املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح ومكتـب املنسـق         
اخلاص املعين بتحسني استجابة األمم املتحدة لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني مبسامهة كبرية من 
وحــدة الســلوك واالنضــباط التابعــة إلدارة الــدعم امليــداين، ومكتــب الشــؤون العســكرية التــابع 

دارة عمليات حفظ السالم ، وشعبة السياسات العامة والتقييم والتـدريب، ودائـرة التـدريب    إل
ــة       ــداين، ومكتــب خــدمات الرقاب ــدعم املي ــات حفــظ الســالم وإدارة ال املتكامــل يف إدارة عملي
الداخلية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتب الشؤون القانونية، ورئيس مكتـب  

حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين، ومكتب إدارة املوارد البشـرية التـابع إلدارة   إدارة عمليات 
  الشؤون اإلدارية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.

  


