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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 139البند 

    البشريةإدارة املوارد 
 التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــة العامــة    ــر بيانــاع عــن االدعــا اع   57/306عمــال بقــرار اجلمعي ، يقــدم اــلا التقري

ــهاك    ــة باالســتغالل واالنت ــن       املتعلق ــرة م ــم املتحــدة  ــالل ال ت ــة األم اجلنســيني دا ــظ من وم
ــاير إ    1 ــانون ال/ان/ينـ ــم    31كـ ــانون األول/ديسـ ــن   2015كـ ــاع عـ ــمن معلومـ ، ويتضـ

اإلجرا اع اجلاري اختاذاا لتعزيز تصـدي املن مـة لالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ت  ـاالع       
 املنع واإلن اذ واإلجرا اع التصحيحية.

 
 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/57/306


 A/70/729 

 

2/55 16-02256 

 

 مقدمة -أوال  
ما زال األمني العام يعتصره األمل من استمرار حاالع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني     - 1

مبنــع  -مــن  ــالل وســااظ تــزداد  عاليتــها باســتمرار  -ولكنــم مــا بــرا مصــمما علــ  التك ــظ 
ومواجهــة تلــي اخليانــة الســا رة ل مانــة عــ  تلــي األ عــال الــب يرتكبــها أ ــراد تــابعون ل مــم   

، إجــرا اع 2015ة حبــأ أاــكال كول  ــوا حبمايتــهم.  قــد اختــل األمــني العــام، ت عــام  املتحــد
حازمــة لتن يــل ال نــامز املعــزز املــبني ت تقريــره الســابأ بشــدن االســتغالل واالعتــدا  اجلنســيني  

(A/69/779اللي رحبت بم اجلمعية العامة ت قراراا ) 69/307.   
اعور بالغضب الشديد عندما علم بادعا اع ت يـد بـدن    2015وقد عّم العامَل ت عام  - 2

أ رادا من قواع أجنبية تعمظ ت مجهورية أ ريقيـا الوسـ   قـد ارتكبـوا أعمـال عنـ. جنسـ .        
ــا     ــام  ريقـ ــني العـ ــني األمـ ــللي، عـ ــة لـ ــن   ونتيجـ ــلة مـ ــرا اع املتكـ ــتعراا اإلجـ ــتقال السـ مسـ

ــااز ذلــي االســتعراا ت     األمــم املتحــدة ملواجهــة تلــي االدعــا اع وســيجري االستراــاد بنت
 اجلهود الب ستبلهلا األمم املتحدة.  

ــام    - 3 ــاع وردع ت عـ ــر بيانـ ــلا التقريـ ــمن اـ ــتغالل   2015ويتضـ ــا اع االسـ ــن ادعـ عـ
تحــدة وعــن املرحلــة الــب بلغتــها التحقيقــاع ت تلــي واالنتــهاك اجلنســيني ت من ومــة األمــم امل

االدعا اع،  ضال عـن خ ـر املعلومـاع عـن التـدابري املعـززة الـب ذـري اختاذاـا لتن يـل سياسـة            
األمــني العــام اخلاصــة بعــدم التــهاون إملالقــا وعــن املبــادراع اجلديــدة املتكــلة ملعاجلــة مــواملن    

 للعمــظ املضــ لع بــم حــا اتن. كمــا يتضــمن القصــور والقضــايا النااــيتة والــب تــد  اســتكماال
التقريـــر معلومـــاع إملـــا ية ملـــا جـــا  ت تقريـــر  ريـــأ االســـتعراا اخلـــارج  املســـتقظ املعـــ    
ــهاك      بــاإلجرا اع املتكــلة مــن األمــم املتحــدة ملواجهــة االدعــا اع املتعلقــة باالســتغالل واالنت

قــواع العســكرية األجنبيــة مهــري اجلنســيني ومهري ــا مــن اجلــراام اخل ــرية املرتكبــة مــن جانــب ال
 اخلاملعة لقيادة األمم املتحدة ت مجهورية أ ريقيا الوس  .

  
 2015حاالع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املبلغ عنها ت عام  -ثانيا  

بلــغ  مــود عــدد االدعــا اع اجلديــدة املتعلقــة باالســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني الــب     - 4
ــب   ــن إداراع ومكات ــم املتحــدة وصــناديقها     وردع م ــة األم ــة ووكــاالع من وم ــة العام  األمان

. وتـدل اـله الزيـادة    2014ت عام  (1)ادعا  80مقارنة بـ  2015ادعا  ت عام  99وبرا ها 
__________ 

، ألن اناك مسدلة أبلـغ عنـها ت بـادأل األمـر علـ       2014ورد ادعا  خ ر  وق عدد االدعا اع املسجلة لعام  (1) 
هنــا انتــهاك للقــوانني انليــة مــن جانــب أحــد أ ــراد وحــدة عســكرية ت بع/ــة من مــة األمــم املتحــدة لتحقيــأ    أ

ــة امل ــا     ــت ت هناي ــة هن ثب ــو الدةقراملي ــة الكونغ ــ  اســتغالل جنســ     االســتقرار ت مجهوري ــا تن ــوي عل ف أهن
 لشكص بالغ.

http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/A/RES/69/307
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ــام باملزيــد للحــد مــن عــدد ادعــا اع       املؤســ ة ت عــدد االدعــا اع اجلديــدة علــ  ملــرورة القي
ابعني ل مـم املتحـدة، واألاـم مـن ذلـي،      حدوث استغالل وانتـهاك جنسـيني علـ  يـد أ ـراد تـ      

 تقليظ عدد ملحايا ا.
 

االدعــا اع املبلــغ عنــها ملــد مــومل   األمــم املتحــدة واأل ــراد املــرتب ني  ــا مهــري األ ــراد   
اللين جرى نشرام ت عملياع ح ظ السالم والبع/ـاع السياسـية اخلاصـة الـب تـدعمها      

 إدارة الدعم امليدان
ــم توج 2015مت ت عــام  - 5 ــهاك اجلنســيني ملــد مــومل       30ي ادعــا  باالســتغالل واالنت

األمم املتحدة واأل راد املرتب ني  ا مهري األ راد اللين جرى نشرام ت عمليـاع ح ـظ السـالم    
 والبع/اع السياسية اخلاصة:

ادعـا  مـن جانـب     14أبلغت م وملـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـيتني عـن        )أ( 
ملؤيدة لسٍت من تلـي ااـاالع إمـا أهنـا منعدمـة أو مهـري كا يـة وأن        مومل يها. وتبني أن األدلة ا

أدلة اإلثبـاع متـوا رة ت حالـة واحـدة  جـرى إهنـا  عقـود مرتكبيهـا ومـا زال التحقيـأ جاريـا            
 حاالع؛ 7 ت

ادعا اع. تـوا رع أدلـة اإلثبـاع ت     3أبلغ برنامز األمم املتحدة اإلمناا  عن  )ب( 
عراا مــن جانــب اإلدارة اهيــدا الختــاذ إجــرا اع تدديبيــة.      أحــداا واــو حاليــا قيــد االســت    

 والتحقيقاع جارية حاليا ت حالتني أ ريني؛
ــن       )ج(  ــدة خلـــدماع املشـــاريع عـ ــغ مكتـــب األمـــم املتحـ ادعـــا اع ملـــد   3أبلـ
مرتب ني باملكتب. اثنان منها توا رع  يهما أدلة اإلثباع ومـا زال التحقيـأ جاريـا ت     مومل ني

 االدعا  ال/الث؛  
أبلغت وكالة األمم املتحدة إلمهاثة وتشـغيظ الالجـيتني ال لسـ ينيني ت الشـرق      )د( 

ــة مــن تلــي      7األدىن )األونــروا( عــن  ــابعني هلــا. وقــد ح   ــت ثالث ادعــا اع ملــد مــومل ني ت
 االدعا اع لعدم توا ر األدلة عليها. وما زال التحقيأ جاريا ت االدعا اع األربعة الباقية؛

أبلغـت اييتــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني واكــني املــرأة عــن ادعــا    (ـ)ا 
 واحد مت ح  م لعدم توا ر األدلة عليم؛  

ين ملــد مــومل ني تــابعني لــم. وقــد  أ ــاد برنــامز األمهليــة العــامل  بــورود ادعــا )و( 
 دعا  ات ر.أثبتت األدلة أحَد ا ومت إهنا  عقد املومل. املع . وما زال التحقيأ جاريا ت اال
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ويتضــمن املر ــأ األول هلــلا التقريــر معلومــاع عــن ملبيعــة االدعــا اع املبلــغ عنــها ت     
. وتــــرد ت املر ــــأ ال/ــــان معلومــــاع عــــن املرحلــــة الــــب بلغتــــها التحقيقــــاع   2015 عــــام
 االدعا اع. ت
 

االدعا اع املبلغ عنها ملد األ راد اللين مت نشرام ت عملياع ح ظ السـالم والبع/ـاع     
 السياسية اخلاصة الب تدعمها إدارة الدعم امليدان 

بع/ـاع   9وانتهاك جنسيني ت  (2)ادعا  بوقود استغالل 69، أوبلغ عن 2015ت عام  - 6
ــظ الســالم. ويتع       ــاع ح  ــن بع/ ــة واحــدة م ــة منتهي ــة وبع/ ــأ قاام ــي     15ل ــني تل ــن ب ــا  م ادع

ــأ          ــم املتحــدة؛ ويتعل ــن مت ــوع  األم ــراد م ــم املتحــدة أو أ  ــابعني ل م ــومل ني ت ــا اع مب االدع
ادعــا  بــد راد مــن الوحــداع العســكرية أو املــراقبني العســكريني التــابعني ل مــم املتحــدة؛     38

األ ـراد  ادعـا  بـد راد مـن اـرملة األمـم املتحـدة ومـن وحـداع الشـرملة املشـكلة و           16ويتصظ 
كــانون   31الــب انتــهت حــا    17. ومــن بــني التحقيقــاع الـــ    (3)املقــدمني مــن ااكومــاع  

ادعــــا اع. وتــــرد  10ادعــــا اع ومل ت/بــــت صــــحة  7، ثبتــــت صــــحة 2016ال/ان/ينــــاير 
التقريــــر معلومــــاع عــــن االدعــــا اع الــــب وردع   ااملر قــــاع ال/الــــث إ  اخلــــام  هلــــل ت
 .  2015 عام ت
لعام ت الا التقرير، و قا ملا ذكره ت تقريره السابأ، معلوماع إملـا ية  ويورد األمني ا - 7

ــواردة ت عــام     ــراد  2015عــن كــظ ادعــا  مــن االدعــا اع ال ــي ن اجلنســياع املعرو ــة ل   . وت ب
العســكريني وأ ــراد الشــرملة ت ااــاالع الــب تكــون االدعــا اع قــد أحيلــت  يهــا إ  جهــاع   

ــر أيضــا    ــأ. ويتضــمن التقري ــة املتكــلة     التحقي ــدابري املؤقت ــاع والت ــدة التحقيق ــاع عــن م معلوم
أثنا اا؛ واااالع الب ثبتت  يها األبـوة؛ واجلهـة الـب أحيلـت إليهـا املسـدلة ألمهـراا املسـا لة         
اجلناايــة. كمــا تــرد  يــم معلومــاع إملــا ية عــن ملبيعــة االدعــا اع الــواردة واالســتنتاجاع الــب   

  لة املتكلة.   لصت إليها التحقيقاع وتدابري املسا

__________ 

سجظ مكتب  دماع الرقابة الدا لية ادعـا ين خ ـرين. أحـد ا بـص بع/ـة األمـم املتحـدة لتقـدة املسـاعدة           (2) 
إ  العراق، ويتعلأ بقيام أحد أ راد البع/ة باالعتدا  اجلنسـ  علـ   ـرد خ ـر  يهـا، وبـص االدعـا  ال/ـان قـوة          

منيــة املؤقتــة ألبيــ  ويتعلــأ بارتكــاب لــرق جنســ  ا/ــظ ت قيــام  ــرد ت القــوة ت منصــب   األمــم املتحــدة األ
 إارات ب لب ح وة جنسية من مرؤوسة لم.

يشــمظ األ ــراد املقــدمون مــن ااكومــاع  ــ ا  ت اــؤون العدالــة والســجون يعملــون ككــ ا  مو ــدين            (3) 
 يتـة انـددة مـن األ ـراد ملـمن القـدراع اخلاصـة        بع/اع ويصن ون كد راد ارملة ن را لعـدم وجـود اـله ال    ت

 باإلبالغ ت ن ام تتبع سو  السلوك.
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ــة(  55ادعــا  ) 38، ورد 2015ومــن بــني االدعــا اع الــب ســجلت ت عــام    - 8 ت املاا
ـــ     مــن ــاع ح ــظ الســالم. ووردع االدعــا اع ال ــتني مــن بع/ ــاع    31اثن ــة مــن بــان بع/ الباقي
   :السالم ا ظ

االسـتقرار  ادعا  من بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعـاد لتحقيـأ    22 )أ( 
ادعا  من بع/ة من مة األمـم املتحـدة لتحقيـأ االسـتقرار ت      16ت مجهورية أ ريقيا الوس   و 
 مجهورية الكونغو الدةقراملية؛

ادعــا اع مــن بع/ــة   9بع/ــاع ا ــظ الســالم:   4ادعــا  مــن  26مــا  موعــم  )ب( 
مـم املتحـدة ت لي يـا    ادعا اع من كظ من بع/ـة األ  6األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار اايب و 
ادعا اع من بع/ة األمم املتحدة املتكاملـة املتعـددة    5وعملية األمم املتحدة ت كوع دي وار و 

ــ         ــع مــن العــدد الكل ــاع األرب ــأ االســتقرار ت مــان. وكــان نصــيب اــله البع/ األبعــاد لتحقي
 ت املااة؛ 38لالدعا اع 
ــن   4وردع  )ج(  ــا اع م ــظ الســالم، ا   3ادع ــاع ا  ــة   بع/ ــن العملي ــها م ــان من ثن

املكتل ـــة لاللـــاد األ ريقـــ  واألمـــم املتحـــدة ت دار ـــور وادعـــا  واحـــد مـــن كـــظ مـــن قـــوة  
 املتحدة األمنية املؤقتة ألبي  وقوة األمم املتحدة ا ظ السالم ت ق ل؛   األمم

ليشـب   - مت تسجيظ ادعا  واحد بص بع/ة األمم املتحدة املتكاملـة ت تيمـور   )د( 
 ة حاليا.  املنتهي
الــب وردع ت  69ادعــا  مــن االدعــا اع الـــ  38ومل تكــن املعلومــاع  يمــا يتعلــأ بـــ  - 9
ادعـا  يتصـظ    19اكصا من البـالغني،  يمـا كـان     41، كا ية للتعرف عل  اوية 2015 عام
ـــ ــأ         22 ب ــا يتعل ــاع  يم ــارام ملــحايا م ترملــني أو مؤكــدين. ومل تكــن املعلوم قاصــرا باعتب
 ة لتحديد العدد ال عل  للضحايا البالغني أو القصر انتملني.  ادعا  كا ي 12 بـ

و ـــالل ال تـــرة املشـــمولة بـــالتقرير، ارت كبـــت أ  ـــع أاـــكال االســـتغالل واالنتـــهاك   - 10
ادعـا  يتصـظ    23ت املااـة( مـن العـدد الكلـ  لالدعـا اع، وكـان        55حالة ) 38اجلنسيني ت 

ــر )   ــان أ عــال جنســية مــع قوص  ــة( وت املا 33بإتي ــة( يتصــظ مبمارســة   22ادعــا  ) 15 ا ت املاا
ســنة  ــدك/ر دون رملــاام. وكــان مصــدر اــله    18اجلــن  مــع أاــكال يبلغــون مــن العمــر   

االدعا اع بان بع/اع ا ظ السالم ا : بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعـاد لتحقيـأ   
ــا الوســ   )   ــة أ ريقي ــن أصــظ   15االســتقرار ت مجهوري ــم املتحــدة   ( وب22م ــة من مــة األم ع/

( وبع/ـة األمـم املتحـدة    16مـن أصـظ    10لتحقيأ االستقرار ت مجهورية الكونغو الدةقرامليـة ) 
ــة األمــم املتحــدة ت كــوع دي ــوار )    ــا وعملي ــة   6مــن أصــظ   4ت لي ي ــهما( و العملي لكــظ من



 A/70/729 

 

6/55 16-02256 

 

واحـد لكـظ مـن    ( وادعـا   2من أصـظ   2املكتل ة لاللاد األ ريق  واألمم املتحدة ت دار ور )
ــة املتعــددة األبعــاد      قــوة األمــم ــة األمــم املتحــدة املتكامل املتحــدة ا ــظ الســالم ت قــ ل وبع/

( وبع/ـة األمـم املتحـدة لتحقيـأ االسـتقرار ت اـايب       5من أصـظ   1لتحقيأ االستقرار ت مان )
  أهنـا  (. وتصن. كظ االدعا اع الب تشري إ  إتيان أ عال جنسية مع قوصر علـ 9أصظ  من 1)

 جنس .   انتهاك
ادعا ، كانـت بـاٍن منـها تتصـظ      15وارتب ت باالدعا اع م الباع بإثباع األبوة ت  - 11

باســـتغالل جنســــ  وكــــان مصــــدراا بع/ــــة األمـــم املتحــــدة لتحقيــــأ االســــتقرار ت اــــايب   
ة ادعا اع( وبع/ة من مة األمم املتحدة لتحقيـأ االسـتقرار ت مجهوريـة الكونغـو الدةقرامليـ      6)

ــان         ــتقرار ت مـ ــأ االسـ ــاد لتحقيـ ــددة األبعـ ــة املتعـ ــدة املتكاملـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا ان( وبع/ـ )ادعـ
م الباع بإثباع األبوة تتصـظ حبـاالع مبلـغ عنـها مـن االنتـهاك        6واحد(،  يما كانت  )ادعا 

اجلنس  وكـان مصـدراا بع/ـة من مـة األمـم املتحـدة لتحقيـأ االسـتقرار ت مجهوريـة الكونغـو           
ادعا اع( وبع/ة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـأ االسـتقرار ت        4ة )الدةقراملي

 مجهورية أ ريقيا الوس   )ادعا ان(.  
 :  2015و يما يتعلأ بالتحقيأ ت االدعا اع الواردة ت عام  - 12

مـن أ ـراد الوحـداع     49ادعـا  بـص مـا ال يقـظ عـن       32أحيظ مـا  موعـم    )أ( 
حالـة   24البلدان املسا ة بقواع للتحقيأ  يها. وا تـارع الـدول األعضـا ، ت    العسكرية إ  

ــم املتحــدة. وأجــرع         ــع األم ــأ ت املســدلة بن ســها أو بالتنســيأ م ــي ااــاالع، أن لق ــن تل م
املتحــدة التحقيقــاع ت بــان حــاالع، مل يــرد بشــدهنا رد مــن الدولــة العضــو أو ر ضــت  األمــم

   الدولة العضو التحقيأ  يها؛
ــها     27أحيــظ  )ب(  ــأ من ــأ  يهــا: يتعل ــن    13ادعــا  إ  األمــم املتحــدة للتحقي ب

مــن أ ــراد الشــرملة  14ادعــا  خ ــر مبــا ال يقــظ عــن   12العــدد مــن املــومل ني املــدنيني ويتعلــأ  
أ ـراد اـرملة األمـم املتحـدة املو ـدون بشـكظ  ـردي أو أ ـراد وحـداع الشـرملة املشـكلة(             )إما

ويتعلأ ادعا  واحد بدحد مـومل   العدالـة املقـدمني مـن ااكومـاع ويتعلـأ ادعـا  خ ـر بدحـد          
 مراقيب األمم املتحدة العسكريني؛  

دعـا  واحـد   بدأ التحقيأ مباارة مبعر ة أحد البلدان املسا ة بد راد ارملة ت ا )ج( 
 يتصظ بدحد أ راد ارملة األمم املتحدة؛

ادعا اع، تبّين أهنا إما تنقصها املصـداقية الكا يـة    6استعرملت األمم املتحدة  )د( 
 لتسويغ التحقيأ  يها أو أهنا كانت ت هناية ال ترة املشمولة بالتقرير ال تزال قيد االستعراا؛
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يظ معلوماع تتعلأ ب/الثة ادعـا اع  قام مكتب  دماع الرقابة الدا لية بتسج (ـ)ا 
 ولكنها اعت  ع مهري كا ية ملواصلة التحقيأ.

ادعـا  ورد   17، كانت التحقيقاع قـد أوزـزع ت   2016كانون ال/ان/يناير  31وت  - 13
. ومشلت اله التحقيقاع ما جتريم منها البلدان املسا ة بقواع، سـوا  مب رداـا   2015ت عام 

 دماع الرقابة الدا لية، ت سـتة ادعـا اع )واحـد منـها أثبتتـم األدلـة،       أو بالتعاون مع مكتب 
ــم  يمــا يتعلــأ بشكصــني مــن       وواحــد منــها أثبتتــم األدلــة  يمــا يتعلــأ بشــكص واحــد ومل ت/بت

ــها مل ت/بتــها األدلــة( والتحقيقــاع الــب جتريهــا األمــم    4األاــكال املشــمولني بــالتحقيأ و   من
مل ت/بتــها األدلــة(. ومت االنتــها  مــن لقيــأ   6تتــها األدلــة و منــها أثب 5ادعــا  ) 11املتحــدة ت 

واحــد خ ــر مبعر ــة بلــد مســاام بقــواع ولكــن ذــري حاليــا مللــب معلومــاع إملــا ية بشــدن     
االستنتاجاع الب  لص إليها التحقيأ. وباإلملا ة إ  ذلي، مل يتسن االنتها  مـن التحقيقـاع   

وات إحالتها إ  بلد مسـاام بـد راد اـرملة ختصـم      الب جتريها األمم املتحدة ت ثالثة ادعا اع
ادعـا ، مـن    43تلي االدعا اع لك  ينجز التحقيأ  يها. ومل ت هر بعد نتـااز التحقيقـاع ت   

 بينها االدعا اع ال/الثة امللكورة.  
ــب        - 14 ــاع ال ــااز التحقيق ــاع بشــدن نت ــالتقرير، وردع معلوم ــرة املشــمولة ب و ــالل ال ت
ادعـا    16ادعا اع ومل ت/بت  9 نازال، وأثبتت األدلة  2014تكن قد انتهت بعد من عام  مل

 11ت/بـت  ادعـا اع ومل  3،  قـد أثبتـت األدلـة    2013؛ أما  يما يتعلأ بعـام  2014ختص عام 
. ومل تنتـم بلـدان مسـا ة بقـواع بعـد       2011ادعا ؛ ومل ت/بت األدلة ادعا  واحدا بـص عـام   

ــة ادعــا اع ســجلت ت عــام  مــن لقيقــاع ت ثال ــة ادعــا اع ســجلت ت عــام    2013ث وثالث
ــة الكونغــو      2014 ــأ االســتقرار ت مجهوري ــة من مــة األمــم املتحــدة لتحقي ــم بعــد بع/ . ومل تنت

   .2014الدةقراملية من التحقيأ ت ادعا  واحد بص عام 
ــب ور      - 15 ــد  التحقيقــاع  يمــا بــص االدعــا اع ال ــة بعــد ب ــدابري مؤقت دع ت واختــلع ت
مــن  3 مــن أ ـراد الوحــداع العسـكرية و   12.  قـد توقــ. صـرف املــد وعاع لــ    2015 عـام 

من األ راد العسـكريني وأ ـراد    13أ راد الشرملة وأحد األ راد املقدمني من ااكوماع. وأعيد 
الشرملة إ  أوملاهنم بعد أن باع وجـودام ت البع/ـة املعنيـة مهـري ملـروري إلزـاز التحقيقـاع.        

دابري املؤقتة األ رى مللب تكلي. األ ـراد املعنـيني بدعمـال مكتبيـة أو مـنعهم مـن       وتضمنت الت
 مغادرة ال/كناع.  

، 2015ثبتــت صــحة ادعــا اع ت عــام أواســتنادا إ  نتــااز التحقيقــاع املنجــزة الــب  - 16
مللبت إدارة الدعم امليدان من مكتب إدارة املوارد البشـرية اختـاذ إجـرا اع ملـد أ ـراد مـدنيني       

 بع/ة األمم املتحدة لـادارة املؤقتـة ت كوسـو و علـ   ل يـة ادعـا  واحـد بارتكـاب انتـهاك          ت
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، مت علــ  إثراــا  صــظ الشــكص املعــ . وقــد حــوكم اــلا   2013جنســ  مت تســجيلم ت عــام 
املوملــ. الســابأ ت كوســو و وحكــم عليــم بالســجن ُــ  ســنواع. وأوبلغــت اإلدارة، ت         

خلـدماع اإلقليمـ  ت عنتـييب، أومهنـدا، بسـبب ادعـا        ، ب صظ موملـ. مـن مركـز ا   2015 عام
 .  2012بارتكابم استغالال جنسيا ورد ت عام 

، مللبــت إدارة الــدعم امليــدان أن يتكــل برنــامز األمــم املتحــدة اإلمنــاا    2015ت عــام  - 17
إجرا اع ملد مت ود من مت وع  األمم املتحـدة علـ   ل يـة ادعـا  واحـد بارتكـاب اسـتغالل        

أس ر   يما يتصظ ببع/ة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت اايب، مما 2015ت عام  جنس  ورد
، ب صظ أحد مت وع  األمـم املتحـدة   2015عن  صظ ذلي الشكص. وأوبلغت اإلدارة، ت عام 

نسا  وأسا  معاملة قاصر أثنا   10، ثبت  يم أنم استغظ جنسيا 2014لورود ادعا  حبقم ت عام 
 من مة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت مجهورية الكونغو الدةقراملية. وجوده ت بع/ة

وأحــال مكتــب الشــؤون القانونيــة حــاالع إ  الــدول األعضــا  عمــال بقــرار اجلمعيــة    - 18
اللي مللبت  يم إ  األمني العام أن حييظ االدعا اع املوثوق  ا الـب تكشـ.    69/114العامة 

عن احتمال أن يكون مومل و األمم املتحدة أو   اؤاا املو دون ت بع/اع قد ارتكبـوا جرةـة   
إ  الدول الب و جهت تلـي االدعـا اع ملـد رعايااـا. وكانـت قضـية مت ـود األمـم املتحـدة          

ألمــم املتحــدة لتحقيــأ االســتقرار ت مجهوريــة الكونغــو الدةقرامليــة،   الســابأ ت بع/ــة من مــة ا
امللكور أعاله، موملود إحالة و جهت إ  دولة جنسيتم. وو جِّهت إحـاالع إ  دول اجلنسـية   

، ويتصـظ كـظ منـها باعتـدا  جنسـ       2015 يما يتعلأ ب/الثة ادعا اع أ رى وردع قبظ عام 
بدحد أ راد اـرملة األمـم املتحـدة ت بع/ـة من مـة األمـم        عل  قاصر:  دما االدعا  األول  يتعلأ

املتحــدة لتحقيــأ االســتقرار ت مجهوريــة الكونغــو الدةقرامليــة، ويتصــظ االدعــا  ال/ــان مبوملــ. 
ومل  ت البع/ة ن سها، ويتعلأ االدعا  ال/الث مبوملـ. وملـ  ت بع/ـة األمـم املتحـدة ت لي يـا.       

ع عن التدابري الب اختـلاا دول اجلنسـية ت إثـر توجيـم     ومللب مكتب الشؤون القانونية معلوما
ــن          ــها  م ــظ االنت ــم املتحــدة قب ــة ت األم ــرك موملــ. وملــ  اخلدم اــله اإلحــاالع. وأ ــريا، ت
اإلجرا اع التدديبية، لكن اـلا ال ـرد، الـلي كـان مومل ـا وملنيـا سـابقا ت بع/ـة من مـة األمـم           

لدةقراملية، قد جرع مالحقتم قضاايا وحكـم  املتحدة لتحقيأ االستقرار ت مجهورية الكونغو ا
عليــم بالســجن والغرامــة ت مجهوريــة الكونغــو الدةقرامليــة إلدانتــم جلرةــة االســتغالل اجلنســ      

 المرأة.
أ ــراد  10، أوبلغــت بلــدان مســا ة بقــواع وبــد راد اــرملة بــدن   2015و ــالل عــام  - 19

يبيــة، وبــدهنم ســيمنعون مــن    أ ــراد اــرملة ســيعادون إ  بلــداهنم لــدواد تدد     3عســكريني و 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/114
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ادعـــا ر وردع ت   12املشـــاركة ت أي بع/ـــة مســـتقبال، وذلـــي نتيجـــة لتحقيقـــاع أثبتـــت       
 أو قبلم. 2015 عام
ردود من بلدان مسا ة بقواع أو بـد راد اـرملة بشـدن     10، وردع 2015وت عام  - 20

دعـا اع أثبتتـها األدلـة    ما اختلتم من إجرا اع عن ملريأ خليااا للمسا لة الوملنيـة  يمـا يتعلـأ با   
 أو قبلم، وذلي عل  النحو التان: 2015وردع ت عام 

، أاـار رد إ  أن الدولـة العضـو    2015 يما يتعلأ بادعا  واحد ورد ت عام  ( )أ 
املعنية أوق ت  ردا من أ راد الشرملة عن العمظ ملدة تسعة أيـام بعـد أن ثبـت ملـلوعم ت عالقـة      

 استغالل جنس  المرأة؛
، ح كـم علـ  أحـد األ ـراد     2014 يما يتعلأ باالدعا اع الب وردع ت عام  )ب( 

العسكريني بالسجن ملدة ستة أاهر إلتيانم أ عاال جنسية مع قاصـر مقابـظ املـال. وعوقـب  ـرد      
يومــا الســـتغاللم امــرأة جنســيا. وأونزلـــت بدحــد األ ـــراد      60عســكري خ ــر بالســـجن ملــدة    

، 2004 عـاال جنسـية علـ  مـدى  تـرة مـن الـزمن ت عـام         العسكريني عقوباع إدارية إلتيانم أ
أ ضت إ  والدة مل ظ. وأحيظ أحد األ راد العسكريني علـ  التقاعـد اإلجبـاري إلتيانـم أ عـاال      
جنســية مــع قاصــر. وتلقــ  مراقــب عســكري خ ــر لــليرا عقابــا لــم علــ  ملــلوعم ت عالقــاع 

 جنسية مبقابظ؛
، 2013و  2010ال تـــرة بـــني عـــام   يمـــا يتعلـــأ باالدعـــا اع الـــواردة ت  )ج( 

أوبلغت إدارة الدعم امليدان بقراري ر ض الـدعوى ت حـالب اسـتغالل جنسـ  من صـلتني أوبلـغ       
ــراد     2013عنــهما ت عــام  ــة ب ــرد مــن أ  ، تعلقــت إحــدا ا بدحــد األ ــراد العســكريني وال/اني

د العسكري  قد ر  ضـت  الشرملة ينتميان لدولتني عضوين خمتل تني.  دما الدعوى املتعلقة بال ر
بسبب التقادم وبسبب ارتباملها بشرود ت مللب ممارسة اجلـن  مبقابـظ. وأمـا القضـية املتعلقـة      
بالشــرمل   ر ضــت بســبب تقاعــد اــلا ال ــرد قبــظ انتــها  اإلجــرا اع التدديبيــة. و يمــا يتعلــأ    

كلة ،  قـد عوقـب  ـرد مـن أ ـراد وحـدة للشـرملة املشـ        2011باالدعا اع املبلـغ عنـها ت عـام    
تدديبيا حيث و بِّخ توبيكا اديدا بسبب ملسم امرأة ب ريقة مهري الاقة، ت حـني اختـلع ت حـأ    
 رد عسكري تدابري إدارية بسبب تـردده علـ  مكـان  ـارج األمـاكن املسـموا  ـا، معـروف         

 مبمارسة البغا .
  



 A/70/729 

 

10/55 16-02256 

 

 مالح اع -ثال/ا  
عل  وجم السـرعة ت االدعـا اع   ال يزال األمني العام ملتزما بك الة التحقيأ الكامظ و - 21

املبلغ عنها. وكلما ثبت أي ادعا  عن ملريـأ التحقيـأ، سيواصـظ األمـني العـام اختـاذ تـدابري ت        
ــرا        ــدول األعضــا  أن تك ــظ نياســبة املســؤولني مــن  ــالل   ــب إ  ال ن ــاق ســل تم وال ل

واألمـني العـام    إجرا اع تدديبية أو تدابري للمسا لة اجلنااية عنـدما يكـون انـاك مسـوغ لـللي.     
مصــمم علــ  اختــاذ تــدابري ملنــع ســو  الســلوك وملســاعدة املشــتكني مــن االســتغالل واالنتــهاك     

 اجلنسيني وملحايا ا.
ادعا ر حبدوث اسـتغالل وانتـهاك جنسـيني،     69عما  موعم  2015وقد أبلغ ت عام  - 22

وعـام   (4)(52) 2014واو ما يشكظ زيادة ملحوملة مقارنة بعدد االدعا اع املسج لة ت عام 
قبلـم   ومـا  2011(. ومل يسج ظ عدد ادعا اع سنوي أعل  من ذلـي إال ت عـام   66) 2013

(. واله الزيادة ت عدد االدعا اع تدعو إ  القلأ البـالغ. وةكـن أن تعـزى نسـبة كـبرية      75)
ار ت مجهوريـة  من اله الزيادة إ  بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيأ االسـتقر 

ــا الوســ  ، وإن كانــت بع/ــة من مــة األمــم املتحــدة لتحقيــأ االســتقرار ت مجهوريــة          أ ريقي
الكونغو الدةقراملية قد سجلت أيضا زيـادة ت عـدد االدعـا اع، أمـا عمليـة األمـم املتحـدة ت        

ن  قـد  كوع دي وار وبع/ـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـأ االسـتقرار ت مـا         
 سجلتا بدور ا زيادة لكن بدرجة أقظ.

وقد أون ااتمام كبري لالدعا اع املبلغ عنها  يما يتعلأ ببع/ـة األمـم املتحـدة املتكاملـة      - 23
املتعددة األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مجهورية أ ريقيا الوس  . ومـع أن الزيـادة قـد تعـزى إ      

  من العوامظ كان هلما تدثري ا اخلال.أسباب عديدة،  قد تبني أن اناك  موعتني
ترتبط اجملموعة األو  من تلـي العوامـظ بااالـة ت مجهوريـة أ ريقيـا الوسـ  ، حيـث         - 24

يرت ــع مســتوى العنــ. اجلنســ  املــرتبط بــالااد، وال قــر املــدقع، وتشــريد الســكان الضــع ا ،    
العوامـظ أن ت ضـ  إ  م اقمـة    وإكراه النسـا  وال تيـاع علـ  ممارسـة البغـا . ومـن اـدن اـله         

الضع. إزا  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. ومن املؤس. أن بعض مومل   األمم املتحدة قـد  
يســتغلون اــله ااالــة، واألمــم املتحــدة ملتزمــة باختــاذ تــدابري للقضــا  علــ  اــلا الســلوك.           

مم املتحـدة ومـن   وتستدع  ااالة ت مجهورية أ ريقيا الوس   استجابة ااملة، من من ومة األ
الــدول األعضــا ، تتــو   املســا لة عــن ســو  الســلوك، مبــا ت ذلــي االســتغالل واالنتــهاك           
ــة         ــية واألمنيـ ــظ السياسـ ــدي للعوامـ ــة للتصـ ــإجرا اع برنا يـ ــام بـ ــن القيـ ــال عـ ــيان،  ضـ اجلنسـ

 االقتصادية الكامنة. - واالجتماعية
__________ 

 (.1)ان ر ااااية  51ع دل الا العدد بعد أن كان  (4) 
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نقـظ تبعيـة القـواع )حـاالع مماثلـة      أما اجملموعة ال/انية من العوامظ  تتم/ـظ ت حـاالع    - 25
لتلي الب لوح ت من قبظ  يما يتعلأ ببع/ـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـأ        
االستقرار ت مان وبع/ة األمم املتحـدة ت مجهوريـة أ ريقيـا الوسـ   وتشـاد(، وت عـدم تلقـ         

ــايري الســلوك، وال ــول    ــدريب ســابأ لالنتشــار ت  ــال مع ــراع نشــر بعــض    أي ت امل ــرل ل ت
الوحـــداع، وال ـــروف املعيشـــية الـــب اـــر  ـــا الوحـــداع، مبـــا ت ذلـــي اال تقـــار إ  مرا ـــأ   
االســتجمام وتســهيالع االتصــاالع للبقــا  علــ  اتصــال مــع الــوملن، ووجــود املعســكراع ت   

صـ وف  مواقع قريبة من السكان انليني وعدم ان صاهلا عنهم مبا يك  ، وانعدام االنضبال ت 
بعض الوحداع. وةكن معاجلة العوامظ املرتب ة بتجميع الوحداع ت معسـكراع وقلـة  ـرل    
ــا.          ــواع وتناو  ــن  ــالل لســني التك ــيط لنشــر الق ــراع االنتشــار م االســتجمام وملــول  ت
ويت لب إعداد القواع الب ستنشـر أو الـب سـتنقظ تبعيتـها مزيـدا مـن االاتمـام. وقـد تصـدع          

لسالم وإدارة الـدعم امليـدان، عنـد االقتضـا ، ملشـاكظ انعـدام االنضـبال        إدارة عملياع ح ظ ا
ــراد        ــع األ  ــوملن وإهنــا  انتشــار مجي ــها اإلعــادة إ  ال ت صــ وف بعــض الوحــداع بوســااظ من
العسكريني من دولة عضو، عل  حنو ما تقرر مؤ را  يما يتعلأ ببع/ـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     

 ستقرار ت مجهورية أ ريقيا الوس  .املتعددة األبعاد لتحقيأ اال
ــها         - 26 ــغ عن ــا اع املبل ــدد االدع ــاد ت ع ــوحظ ازدي ــظ الســالم، ل ــاع أ ــرى ا  وت بع/
يتعلـأ ببع/ـة من مـة األمـم املتحـدة لتحقيـأ االسـتقرار ت مجهوريـة الكونغـو الدةقرامليـة،             يما

ملة املتعـددة األبعـاد لتحقيـأ    وعملية األمم املتحدة ت كوع دي وار، وبع/ة األمم املتحدة املتكا
االســتقرار ت مــان، والعمليــة املكتل ــة لاللــاد األ ريقــ  واألمــم املتحــدة ت دار ــور، مهــري أنــم  
لــوحظ أيضــا ا  ــاا ت عــدد االدعــا اع املبلــغ عنــها بالنســبة لبع/ــة األمــم املتحــدة لتحقيــأ     

 االستقرار ت اايب.
أساسـا إ  كـون    2015دعا اع املسـجلة ت عـام   وت عزى الزيادة اإلمجالية ت عدد اال - 27

ادعــا ر مســجال ت  22مــن  19تلــي االدعــا اع تتعلــأ بــد راد عســكريني، وناصــة إ  كــون  
بع/ة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـأ االسـتقرار ت مجهوريـة أ ريقيـا الوسـ            

ادعـا ر متعلقـا بـد راد عسـكريني      38مـا عـدده    2015تتعلأ بد راد عسكريني. وسجظ ت عام 
. أمــا  يمــا يتعلــأ بــاأل راد  2013ادعــا  ت عــام  37 و 2014ادعــا ر ت عــام  24مقارنــة بـــ 

املدنيني وأ راد الشـرملة، مبـا  ـيهم أ ـراد اـرملة األمـم املتحـدة املو ـدون بشـكظ من ـرد وأ ـراد            
الدعـا اع الـواردة ت   وحداع الشرملة املشكلة واأل راد املقدمون مـن ااكومـاع،  ـإن عـدد ا    

 )ان ر الشكظ األول(. 2014مل يتغري عن العدد املسجظ ت  2015عام 
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 الشكظ األول  
 2015-2010العدد الكل  لالدعا اع حسب  يتة املومل ني،   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مكتب  دماع الرقابة الدا لية. :املصدر 
  

وما زالت االدعا اع املتعلقة بد راد عسكريني ا  األك/ر عـددا. ومـع ذلـي،  بـالن ر      - 28
إ  كــون اــله ال يتــة اــ  أكــ   يتــاع األ ــراد،  ــإن عــدد االدعــا اع لل ــرد الواحــد ت ــظ أقــظ  
تناسبيا مقارنة ب يتب األ راد املدنيني وأ راد الشرملة. وعنـد لليـظ البيانـاع املتعلقـة باالدعـا اع      

ــراد     حســب اجلن ــراد العســكريني وأ  ــاين عــدد األ  ــتعني أن يؤ ــل ت ااســبان أيضــا تب ســية، ي
 الشرملة املنتشرين حسب اجلنسية )ان ر الشكظ ال/ان واجلدول(.  
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 الشكظ ال/ان  

)أ(االدعا اع ملد األ راد الن اميني حسب اجلنسيةعدد   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مكتب  دماع الرقابة الدا لية. املصدر: 
  

 2015االدعا اع ملد األ راد العسكريني وأ راد الشرملة حسب اجلنسية،   

 البلد

عددددددددء ا ءعددددددد  ا   
املتعلقددددددددد  دددددددد    اء  

 )أ(العسك يني

ا  دد اء  متوسددع عدددء 
العسددددددددددددددددددددددددك يني 

 )ب(املنتش ين

عددددء ا ءعددد  ا  
 ددددد   اء  املتعلقدددددد
 )ج(الش طد

 متوسددع عدددء 
أ دد اء الشدد طد  

 )ء(املنتش ين
 140 ص ر 818 7 مجهورية الكونغو الدةقراملية     

 ص ر ص ر 2 308 4 املغرب

 21 ص ر 2 133 4 جنوب أ ريقيا

 391 1 989 2 الكامريون

 141 1 807 2 مجهورية الكونغو

 649 3 5 106 ص ر رواندا

 74 ص ر 2 158 3 املتحدة تاانيامجهورية 

 326 ص ر 1 117 2 بنن

 
 

 يشمظ األ راد الن اميون األ راد العسكريني وأ راد الشرملة وساار األ راد املقدمني من ااكوماع. )أ( 
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 البلد

عددددددددء ا ءعددددددد  ا   
املتعلقددددددددد  دددددددد    اء  

 )أ(العسك يني

ا  دد اء  متوسددع عدددء 
العسددددددددددددددددددددددددك يني 

 )ب(املنتش ين

عددددء ا ءعددد  ا  
 ددددد   اء  املتعلقدددددد
 )ج(الش طد

 متوسددع عدددء 
أ دد اء الشدد طد  

 )ء(املنتش ين
 362 1 2 114 1 بوركينا  اسو     

 394 1 868 1 بوروندي

 84 2 29 ص ر كندا

 ص ر ص ر 457 2 مهابون

 23 1 161 ص ر أملانيا

 257 1 1 872 ص ر مهانا

 29 1 ص ر ص ر مدمهشقر

 ص ر ص ر 11 1 مولدو امجهورية 

 132 ص ر 1 833 1 النيجر

 415 ص ر 2 543 1 نيجرييا

 1 317 1 2 157 ص ر السنغال

 6 ص ر 161 1 سلو اكيا

 335 ص ر 1 426 1 تومهو
 
 مكتب الشؤون العسكرية بإدارة عملياع ح ظ السالم. :املصدر 

ــراقبني العســكريني وملــبال         )أ(  ــراد الوحــداع العســكرية وملــبال االتصــال العســكريني وامل يشــمظ أ 
 األركان العسكريني.

العسكريني )أ راد الوحداع العسكرية وملبال االتصال العسـكريني  استنادا إ  متوسط عدد األ راد  )ب( 
 .2015واملراقبني العسكريني وملبال األركان العسكريني( اللي ذري نشره كظ اهر ت عام 

يشمظ أ راد ارملة األمم املتحدة املنتشرين بشكظ  ردي وأ راد وحـداع الشـرملة املشـكلة واأل ـراد      )ج( 
 املقدمني من ااكوماع.

استنادا إ  متوسط عدد أ راد الشرملة )أ راد اـرملة األمـم املتحـدة املنتشـرين بشـكظ  ـردي وأ ـراد         ()د 
ــلي ذــري نشــره كــظ اــهر ت        ــن ااكومــاع( ال ــراد املقــدمني م وحــداع الشــرملة املشــكلة واأل 

 .2015 عام
  
مـع  ومن دواع  القلأ أيضا أن نسبة االدعا اع الب تن وي عل  إتيـان أ عـال جنسـية     - 29

، حيـث  2015قصر أو مـع أاـكال رااـدين دون رملـاام قـد ازدادع مـرة أ ـرى ت عـام         
ــت  ــت إ     55بلغـ ــد ا  ضـ ــت قـ ــد أن كانـ ــة بعـ ــام   35ت املااـ ــة ت عـ . وت 2014ت املااـ
ــة املتعــددة     22مــن  15، كــان 2015 عــام ادعــا ر وردع بشــدن بع/ــة األمــم املتحــدة املتكامل

 رية أ ريقيا الوس   تتعلأ بارتكاب انتهاكاع جنسية.األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مجهو
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وت املاملــ ، كــان مومل ــو البع/ــاع حييلــون املشــتكني أو الضــحايا إ  جهــاع نيــددة   - 30
لتقــدة  ــدماع املســاعدة، مهــري أن تســجيظ املعلومــاع عــن املســاعدة املقدمــة كــان مت اوتــا.    

تسـجظ اـله املعلومـاع وأن تتـابع      وملعاجلة الا القصـور، ملولـب مـؤ را إ  مجيـع البع/ـاع أن     
 بنشال ما يقدم من مساعدة.

وتتتب ع البع/ـاع باسـتمرار االدعـا اع املتعلقـة مب البـاع إثبـاع األبـوة. و ـالل ال تـرة           - 31
ــدول األعضــا  ملعاجلــة        ــع ال ــدان ت التواصــظ م ــدعم املي ــالتقرير، اســتمرع إدارة ال املشــمولة ب

حة االمّلالد بشكظ منـهج  علـ  بروتوكـول أ ـل عينـاع      م الباع إثباع األبوة. وتستمر إتا
البصمة الوراثية )اامض النووي الرييب املاود األكسيجني(، كما ع ـرا تقـدة املسـاعدة إ     

بلـدان مسـا ة    10الدول األعضـا  ت أ ـل اـله العينـاع مـن األمهـاع واألمل ـال. وأعربـت         
، اقتـدع حكومـاع   2015قترا. وت عام بقواع أو بد راد ارملة عن تدييداا هللا اإلجرا  امل

جهـة تنسـيأ وملنيـة لتيســري     2014أربـع دول أعضـا  بدولـة عضــو كانـت قـد عينـت ت عــام       
الن ر ت م الباع إثباع األبوة ون قة األمل ـال املوجهـة ملـد أ ـراد ح ـظ السـالم التـابعني هلـا         

دعــا اع املبلــغ عنــها ت  بالتعــاون املبااــر مــع الضــحايا ومم/لــيهم القــانونيني. و يمــا يتعلــأ باال   
ادعــا ر مــن  15، أوثبتــت األبــوة بال عــظ ت حــالتني. ومــع ذلــي، وبــدون حســاب   2015 عــام

ــام    ــا اع املســجلة ت ع ــ  معاجلــة حنــو        2015االدع ــاع األبــوة، يتبق واملتصــلة مب البــاع إثب
تـهاك  حالة متعلقة مب البـاع إثبـاع األبـوة باعتباراـا مرتب ـة بادعـا اع االسـتغالل أو االن        25

 .2014إ  هناية عام  2010اجلنسيني املسجلة ت ال ترة من عام 
، اعت ـ ع املعلومـاع كا يـة    (5)2014و  2010وت  ترة السنواع اخلم  بني عام   - 32

ــة  ــاع ت   285إلحالــ ــتمرار التحقيقــ ــو  اســ ــأ. وت ملــ ــا ر إ  التحقيــ ــا اع   ادعــ ــتة ادعــ ســ
ــة ــدان مســا ة بقــواع    )ثالث ــة ت بل  2013بشــدن ادعــا اع مســجلة ت عــام   لقيقــاع جاري

ولقيقان جاريان ت بلدان مسا ة بقواع ولقيـأ واحـد جـار ت بع/ـة من مـة األمـم املتحـدة        
(، 2014لتحقيأ االستقرار ت مجهورية الكونغو الدةقراملية بشـدن ادعـا اع مسـجلة ت عـام     

ت املااـة(،   38)ادعـا ر   279ادعا اع مـن أصـظ    106تشري أحدث البياناع إ  ثبوع صحة 
ادعـا ر تتعلـأ بإتيـان أ عـال جنسـية مـع قّصـر،         34ادعا ر ثبت أهنا انتهاكاع جنسية ) 51منها 
ادعا ر ثبت أهنـا تتعلـأ    55ادعا ر تتعلأ مبمارسة اجلن  مع اكص بالغ دون رملاه(، و  17 و

صــحة باالسـتغالل اجلنسـ . و ـالل ال تـرة ن سـها، تـبني بعـد انتـها  التحقيقـاع عـدم ثبـوع            
ــا ر ) 173 ــن       62ادعـ ــ  مـ ــدد األكـ ــتنادا إ  العـ ــااية، واسـ ــة اإلحصـ ــن الناحيـ ــة(. ومـ ت املااـ

__________ 

كـانون   1تعلر إدراج جدول إملات ت الا التقرير يعرا حالة مجيـع االدعـا اع املسـجلة ت ال تـرة مـا بـني        (5) 
، ولكنم متاا عل  موقع وحـدة السـلوك واالنضـبال    2014كانون األول/ديسم   31و  2010ال/ان/يناير 

 ./https://cdu.unlb.orgالتابعة إلدارة الدعم امليدان: 
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ت املااـــة مـــن عـــدد  40االدعـــا اع املســـجلة علـــ  مـــدى ُـــ  ســـنواع، ةكـــن تقـــدير أن 
االدعــا اع الــواردة ت أي ســنة قــد تكــون م/بتــة بددلــة. وقــد ي كَلــص إ  عــدم ثبــوع صــحة     

ا عـدم ك ايـة األدلـة وعـدم وجـود اـهود، ولـي  داامـا بسـبب          االدعا اع ألسباب اا، منه
ب ــالن االدعــا اع، وإن كــان اــلا قــد حيــدث أحيانــا. وي عــد االدعــا  م/بتــا بددلــة مــا انتــه     
 التحقيأ وتدكد حبقااأ الواقع أن اكال من أاكال االستغالل أو االنتهاك اجلنسيني قد وقع.

قـاع ت االدعـا اع الـب تعـود إ  سـنة أو أك/ـر.       وقد انتهت الغالبيـة الع مـ  مـن التحقي    - 33
ولسُّن تعاون الدول األعضا  ت الا الصدد أمر يستحأ ال/نا . ويبني الشكظ ال/الـث لسـن املـدة    

يتضـمن   الب تستغرقها الدول األعضا  إلبالغ األمم املتحدة باعتزامها تعيني نيققني وملنـيني،  يمـا  
مليتويــة لالدعــا اع الــب حققــت  يهــا الــدول األعضــا .       الشــكظ الرابــع معلومــاع عــن النســبة ا    

يتعلــأ بالنق ــة األ ــرية، ينبغــ  اإلاــادة مببــادرة عــدد نيــدود مــن الــدول األعضــا  بــإجرا      و يمــا
ــة الدا ليــة ألن ذلــي ال يــو ر املزيــد مــن الشــ ا ية      لقيقااــا بالتعــاون مــع مكتــب  ــدماع الرقاب

 أسرد. ع عن التحقيقاع املنجزة عل  حنويتيح أيضا ل مم املتحدة معلوما  حسب، بظ
 

 الشكظ ال/الث  

متوسط املدة املستغرقة لتعـيني نيققـني وملنـيني أو إ  ـار األمانـة العامـة بـإجرا  لقيقـاع           
 2015-2012وملنية، 

 
 
 
 
 
 
 
     
 وحدة السلوك واالنضبال بإدارة الدعم امليدان. :املصدر 
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 الشكظ الرابع  
 2015-2010الب أجريت،عدد التحقيقاع   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 وحدة السلوك واالنضبال بإدارة الدعم امليدان. :املصدر 
  
ــدول    وذــري اتن بشــكظ أســرد   - 34 ــب جتريهــا األمــم املتحــدة أو ال إزــاز التحقيقــاع ال

األعضـــا ، وذلـــي علـــ  النحـــو املـــبني ت الشـــكظ اخلـــام . وملـــا كانـــت عـــدة لقيقـــاع ت  
ما زالت قيد االستكمال،  ـإن متوسـط مـدة اـله التحقيقـاع       2015االدعا اع اخلاصة بعام 

التحقيقـاع مـا زال جاريـا    مهري مـدرج ت الشـكظ اخلـام . وبـالن ر إ  كـون عـدد قليـظ مـن         
،  قـد ي ـرأ تغـيري علـ  متوسـط مـدة       2014و  2013 يما يتعلأ باالدعا اع اخلاصـة بعـام    

 التحقيقاع املتعلقة  اتني السنتني.
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 الشكظ اخلام   
 متوسط مدة التحقيأ ت ادعا اع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وحدة السلوك واالنضبال بإدارة الدعم امليدان. :املصدر 
  
أتاحــت اجلهــود املتواصــلة واملتابعــة املنت مــة ااصــول علــ  معلومــاع مســتكملة وقــد  - 35

بشدن عدد من اااالع املعلقة. وواصلت الدول األعضـا  االسـتجابة بنسـبة عاليـة  يمـا يتعلـأ       
الختـاذ إجـرا اع بشـدن ادعـا اع     باإلحـاالع املوجهـة إليهـا    ب لباع تعيني نيققـني وملنـيني أو   

، مقارنـة مـع   2015ت عـام   (6)ت املااة 107غ معدل االستجابة الكل  أثبتتها األدلة، حيث بل
، 2012 ت املااـة ت عـام   57، و 2013ت املااة ت عـام   91، و 2014ت املااة ت عام  85
نت ر تقـدة  زال ي  . ومع ذلي، ما2010ت املااة ت عام  39 و 2011ت املااة ت عام  43و 

دن اإلجرا اع املتكلة  يما يتعلأ بعـدد كـبري مـن االدعـا اع     معلوماع من الدول األعضا  بش
ــة الــب وردع منــل عــام    ، الســاد  ، علــ  النحــو امل صــظ ت الشــكظ 2010الــب أثبتتــها األدل

ــا ــع  مــود   ادعــا ر 30مــا  موعــم  زال ينت ــر تقــدة معلومــاع بشــدن    وم ــر مــن رب ، أي أك/
   .2014و  2010بني عام  ت ال ترة الب أثبتتها األدلة  106االدعا اع الـ 

 
  

__________ 

 .معلوماع متعلقة بال لباع املقدمة من األمم املتحدة ت السنواع السابقة االستجاباععدد من  تضمن (6) 
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 الساد  الشكظ
 2014-2010 ،التدديبية الب مل ي صظ  يها بعد املسااظ  

 
 
 
 
 
 
 
  
 إدارة الدعم امليدان، وحدة السلوك واالنضبال. :املصدر 
  
وت ظ اجلهود املتواصلة الب تبلهلا الـدول األعضـا  مـن أجـظ االنتـها  مـن التحقيقـاع         - 36

ت الوقت املناسب وتقدة املعلوماع الكاملة عن اإلجرا اع املتكلة إ  األمانـة العامـة جهـودا    
 التهاون م لقا.حامسة ت تن يل سياسة عدم 

  
 تعزيز تدابري ااماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني -رابعا  

لشـ ا ية واملسـا لة  ـا وسـيلتان ت مهايـة األ يـة ةكـن مـن  الهلمـا أن تـ ان األمـم            ا - 37
ــام ا         ــني الع ــة األم ــاع  بسياس ــا اجلم ــ  التزامه ــا عل ــدول األعضــا   يه ــب تقضــ   املتحــدة وال ل

، واا اظ عل  ثقة اجملتمع الـدون وتـو ري العدالـة للضـحايا. وتلتـزم األمـم       لقاالتهاون م  بعدم
القيم العامليـة، وك الـة يايـة    بـ  للتمسـي املتحدة والدول األعضا   يها باختـاذ إجـرا اع حامسـة    

ــهاك اــله القــيم. وال ةكــن أن يســمح       ــد انت ــرام كرامــة الضــحايا واملســا لة عن املــدنيني، واحت
للين يرتكبـون االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني مـن العقـاب، أو أن تكـون        بإ الع األاكال ا

 ااصانة درعا حيتم  بم األاكال اللين يعملون لدى األمم املتحدة.
وتقع علـ  عـاتأ البلـدان املسـا ة بقـواع وبـد راد اـرملة، بـدعم مـن األمانـة العامـة،             - 38

ــا ت     ــها ألدا  مهامه ــة تداب ــظ ت ك ال ــ مســؤولية  اصــة تتم/ ــم املتحــدة للســالم   عملي اع األم
الــب يكتن هــا مــن صــعوباع وتعقيــداع، مبــا ت ذلــي االســتعداد الحتــرام معــايري الســلوك     مبــا

 وملعتها األمم املتحدة.
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 تعزيز الش ا ية  
معلومـاع عـن كي يـة تصـدي املن مـة      إلتاحـة االملـالد علـ     ة/ظ الا التقريـر وسـيلة    - 39

بالشــرف والســلوك اإلجرامــ  مــن جانــب مــومل   األمــم   والــدول األعضــا  ل عمــال املكلــة  
املتحدة. وبعد التشاور مع البلدان املسـا ة بقـواع وبـد راد اـرملة، علـ  النحـو املـبني أعـاله،         
ــدن ادعـــا اع االســـتغالل واالنتـــهاك اجلنســـيني ت    جـــرى التوســـع ت املعلومـــاع املقدمـــة بشـ

 .  إ  اخلام املر قاع من ال/الث ، عل  النحو امل صظ ت 2015 عام
املوقـع الشـبك  لوحـدة السـلوك     ت وستنشر األمانة العامة املعلومـاع املـلكورة أعـاله     - 40

ــع        ــدان. وســوف تســتكمظ اــله املعلومــاع بالتشــاور م ــدعم املي ــة إلدارة ال واالنضــبال التابع
ادعا اع جديدة ملد األ راد الـلين يـتم نشـرام    كلما وردع مكتب  دماع الرقابة الدا لية 

لكـظ  ، ت التقـارير املقبلـة، معلومـاع    أيضـا  وسيقدم األمـني العـام   التحقأ منها.مت البع/اع وت 
، الـب تنت ـر التحقـأ منـها     بشدن كا ة ادعـا اع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني    بلد عل  حدة 

دهنا وتلـــي الــب أبلــغ  ــا قبـــظ    ت ذلــي االدعــا اع الــب أحيلـــت للمســا لة اجلناايــة بشــ       مبــا 
   .2015 عام
 

 التدابري الرامية إ  منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  
مت وملـع اسـتراتيجية لالتصـاالع واإلعـالم علـ  ن ـاق األمانـة العامـة          2015ت عام  - 41

لدعم اجلهود الرامية إ  القضا  عل  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وتسـتهدف االسـتراتيجية   
اجملتمعاع انلية املضي ة والدول األعضـا  والبلـدان املسـا ة      يهامبا  من املتلقني، رايسية يتاع 

األمـم املتحـدة وتوصـ  بـددواع وأسـاليب لتن يـلاا. واـدف         وبقواع وبد راد اـرملة ومومل ـ  
اله االستراتيجية، الب ا  ت املراحظ النهااية لالكتمال، إ  تعزيز اتباد هنـز موحـد ت  ـال    

املتحـدة يتسـم بالشـمول وال عاليـة واالتسـاق. واشـيا مـع        االتصال عل  ن ـاق من ومـة األمـم    
املتعلقـة   2006الا النهز، مت استكمال العناصر الرايسية ت إجـرا اع التشـغيظ املوحـدة لعـام     

باألنش ة اإلعالمية بشدن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وإدراجهـا ت االسـتراتيجية. ويشـجع    
  امز علـ  إدراج العناصـر ذاع الصـلة ت اسـتراتيجياع    األمني العام الوكاالع والصناديأ والـ 

العناصـر. واختـلع األمانـة العامـة     بتلـي  شـمولة  مهـري امل ، وذلـي ت املنـاح    اخلاصة  ا االتصال
مـن أجـظ تعزيـز النـهز الـلي      اشيا مع مشرود االستراتيجية  2015ت عام   واع استباقية 

ريــأ عقــد حلقــاع عمــظ وإحاملــاع إعالميــة اجلمــااري الرايســية، عــن ملتتبعـم ت التواصــظ مــع  
 لتوعية ت البع/اع واملقر عل  السوا .  لمتكصصة واالمل الد بدنش ة 
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ــدان علــ  وملــع اللمســاع      - 42 وتعكــ. إدارة عمليــاع ح ــظ الســالم وإدارة الــدعم املي
لكترون بشدن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني سيسـتهدف مجيـع   اإلتعلم للبرنامز عل  األ رية 

يكون إلزاميــا ت البدايــة ســاع املــومل ني. وســوف يكــون ال نــامز متاحــا بلغــاع متعــددة و  يتــ
ــة العامــة. ويتوقــع      للمــومل ني امليــدانيني، وســيعمم ت هنايــة امل ــاف علــ  مجيــع مــومل   األمان

للكيانـاع األ ـرى   هن ستتاا ، 2016إملالق النسكة التجريبية منم حبلول الربع ال/ان من عام 
 مم املتحدة.  ت من ومة األ

القـواع الـب تنتشـر ت    اسـتعداد  والتدريب السابأ للنشر او اتلية املسـتكدمة لك الـة    - 43
املن مة. وكما او مبني ت تقرير األمني العـام  اخلاصة بعملياع السالم الحترام معايري السلوك 

ــأ املســتقظ    ”املعنــون  ــل توصــياع ال ري ــاع األمــم املتحــدة للســالم: تن ي ــع  مســتقبظ عملي الر ي
ــ  بعمليــاع الســالم    ــاع ح ــظ    ،(A/70/357-S/2015/682) “املســتوى املع أنشــدع إدارة عملي

القــدراع التدريبيــة كمح ــة مركزيــة للتو يــأ بــني الســالم وإدارة الــدعم امليــدان قــدرة تعمــظ  
ولية مع البلـدان املسـا ة بقـواع وبـد راد     االحتياجاع. وعقدع اجتماعاع أوللدول األعضا  

ــم     ــانون األول/ديسـ ــرملة ت كـ ــة     2015اـ ــ ة متابعـ ــل أنشـ ــرر تن يـ ــن املقـ ــة ومـ ت موجهـ
ــة العامــة أ رق 2016 عــام ــها. وســوف تزيــد األمان ــةالتدريب ت ــدريب   ي ــة وســتعمم مــواد ت املتنقل

كز علـ  االسـتغالل   أساسية مستكملة ملرحلة ما قبظ نشر األ راد، مبا ت ذلي درو  معززة تر
 واالنتهاك اجلنسيني.  

وتواصظ األمم املتحدة توسيع ن اق وسـااظ التـدقيأ  يمـا إذا كـان املومل ـون ارتكبـوا        - 44
سو  سلوك ت وقت سابأ لتجنب إعادة االستعانة ندماع أي اكص لديـم تـاريخ مـن سـو      

ــدى األمــم املتحــدة. و ــالل عــام      ــم الســابقة ل ــا   تــرة  دمت ، اســتحدثت 2015الســلوك أثن
أعداد كبرية مـن األ ـراد الن ـاميني، وجربـت اـله      للتحري عن األمانة الوسااظ التقنية الالزمة 

ــان/نو م     ــع األول مــن   . وســيبدأ التن2015الوســااظ بنجــاا ت تشــرين ال/ ــام ت الرب ــل الت  ي
 .2016 عام
األدا ، ي لــب  ولســني االســتعداد امليــدانوت إملــار السياســة اجلديــدة بشــدن ملــمان  - 45

أن تصـدق  ، من البلدان املسـا ة بقـواع   2016كانون ال/ان/يناير  1األمني العام، اعتبارا من 
لنشـر و قـا   حصـوهلم علـ  تـدريب قبـظ ا    ، مبـا ت ذلـي   عل  استعداد األ راد للكدمة ت امليـدان 

  سـلوك  ت سـو قـد سـبأ تـورملهم    ن واأل ـراد املراـح  أال يكون ملعايري األمم املتحدة، وملمان 
أثنا  عملهم السابأ ت بع/ة ا ظ السالم. وي لب األمني العام أن ليط الدول األعضـا  علمـا   

، ســتتم ســابأيكتشــ. ملــلوعهم ت ســو  ســلوك التصــديأ علــيهم هن الــلين يــتم  األ ــرادبــدن 
 إعادام إ  الوملن عل  ن قة البلد املع  املساام بقواع أو بد راد ارملة.  

http://undocs.org/ar/A/70/357
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، مت تعزيز ن ام تتبع سو  السلوك بإدارة الدعم امليدان من أجظ دعـم  2015وت عام  - 46
. واســتحدثت خليــاع جديــدة إلتاحــة املزيــد مــن الدقــة ت  التصــديأ والتحــري املوســعةجهــود 

 اإلبالغ والتحليظ وصنع القرار ت الا اجملال.
 

 التدابري املتكلة إلن اذ املسا لة  
 الشك وىتلقي تعزيز آلي   

الشـكاوى  لتلقـ   ، أعلن األمني العـام اعتزامـم اسـتحداث خليـة  تمعيـة      2015ت عام  - 47
ــام   اعلــ  التقــدم بشــك  الشــاكنيلتشــجيع  ــة قي ــة ك ال تقــدة بالشــاكني واام. ومــن املهــم للغاي
من  الل مساراع سرية ت اجملتمعاع انلية. وأصدرع األمانة العامـة إملـارا لـدعم    اكاواام 

راـد ت وملـعم مبشـاوراع أجريـت مـع اجلهـاع       اع تلق  الشكاوى، است البع/اع ت إنشا  خلي
صــاحبة املصــلحة املهتمــة باملوملــود. وحــددع البع/ــاع لــدياع مشــتركة، مبــا ت ذلــي عــدم 
املعر ة بآلياع اإلبالغ، والصـعوباع الـب تكتنـ. الوصـول إ  اجملتمعـاع انليـة للقيـام جلهـود         

. وستواصــظ إدارة الــدعم امليــدان مبقابــظ اجلــن رســة مماالتوعيــة، واإلحجــام عــن اإلبــالغ عــن 
 تقدم.  ما حيرز من رصد 

 
 عزيز التحقيق  ت  

أنشــدع مجيــع بع/ــاع ح ــظ الســالم  ــرق عمــظ داامــة معنيــة باالســتغالل واالنتــهاك     - 48
ــة    ــاع رصــد    ــلا املوملــود  اجلنســيني، وأنشــدع مراكــز تنســيأ معني ــو ري إراــاداع وعملي لت

 ت ت بيأ سياسة عدم التهاون م لقا. تنيمتسق
، واصــظ األمــني العــام، بالتعــاون مــع الــدول األعضــا ، العمــظ علــ     2015وت عــام  - 49

بـالغ حبـدوث   لسني سرعة التحقيقاع ونوعيتها. ويـؤدي اختـاذ إجـرا اع عاجلـة عنـد تلقـ        
التقريـر   ني تاستغالل وانتهاك جنسـيني إ  اييتـة أ ضـظ ال ـروف للتحقيـأ. وعلـ  النحـو املـب        

ــة      الســابأ ل مــني العــام،  ــاع ح ــظ الســالم جلمــع األدل ــة ت بع/ ــة اســتجابة  وري أنشــيتت أ رق
ــأ. و   ــرود ت التحقيـ ــني الشـ ــا إ  حـ ــالم   زودع وح  هـ ــظ السـ ــاع ح ـ ــة بع/ـ ــة العامـ األمانـ

مــع اــركا   ــارجيني،  ضــال عــن مكتــب  ــدماع حاليــا وتعمــظ بإراــاداع تشــغيلية مؤقتــة 
ــة وقــ  ــة الدا لي ــل  ،درة الشــرملة الداامــة التابعــة إلدارة عمليــاع ح ــظ الســالم  الرقاب علــ  تن ي

برنامز مستدام لتدريب أعضا  األ رقة وبنا  قدراام. ومن املتوقع أن يـتم جتريـب أحـد بـرامز     
ــام    ــن عـ ــع األول مـ ــدريب ت الربـ ــيع  2016التـ ــ    وتوسـ ــرى علـ ــاع أ ـ ــمظ بع/ـ ــم ليشـ ن اقـ

 العام. مدار
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قابلـة للتعـديظ   ، اعتمـد األمـني العـام جـدوال زمنيـا مدتـم سـتة أاـهر،         2015وت عام  - 50
ت  اعالتحقيقــمــن كيانــاع التحقيــأ ت األمــم املتحــدة اســتدعت ال ــروف ذلــي، النتــها   إذا

االستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وي لب األمني العام أن تعتمـد الـدول األعضـا  ن ـ  اجلـدول      
 إليم إلزاز التحقيقاع ت ادعا اع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.  الزم  كمعيار تستند 

إ  ثالثــة  اســتهدف ولكــن ســيتم   ضــهاملدىن األد مــدة الســتة أاــهر اــله اــ  ااــو - 51
. وأاـار مكتـب  ـدماع الرقابـة الدا ليـة      مزيدا من االستعجالال روف تقتض  أاهر حي/ما 

ــ       ــة عل ــوارده العاملي ــم ســوف يســتكدم م ــأ ت   إ  أن ــداام للتحقي ــا اع أســا  التداــب ال ادع
 االستغالل واالنتهاك اجلنسيني عل  سبيظ األولوية.  

وسيقوم مكتب  دماع الرقابة الدا ليـة، بالتعـاون مـع إدارة عمليـاع ح ـظ السـالم        - 52
وإدارة الدعم امليدان، وبالتشاور مع الدول األعضا ، بوملع معايري موحدة للتحقيـأ مـن أجـظ    

مـا وملـعت   باد هنز متسـأ للتحقيـأ ت ادعـا اع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني. و      ك الة ات
بنـا  قـدراع انققـني    لاملكتب عل  اسـتعداد للعمـظ مـع الـدول األعضـا       سيصبح  ،اله املعايري

 .  ااالوملنيني عل  تن يل
ت  وت اااالع الب تتعلأ بد راد عسكريني، ذوز للدول األعضـا  تعـيني نيقـأ وملـ      - 53

عشرة أيام. ويتوقع األمـني العـام أن تتقيـد الـدول األعضـا  تقيـدا صـارما        مدة ال جتاوز مهضون 
رتــدى أهنــا تن ــوي علــ  خمــاملر اــديدة، ســيكون تعــيني البلــد   . وت ااــاالع الــب ي  ــله املــدة

، عند مصـاد ة ملـروف   مللبت األمانة العامةوقد املساام بقواع نقأ ومل  أمرا أك/ر إااحا. 
أن يعــني البلــد املســاام بقــواع نيققــا وملنيــا ت مهضــون ُســة أيــام عمــظ.     اــلا القبيــظ، مــن
ت لب األمانـة العامـة االنتـها  مـن التحقيقـاع ت اـله ااـاالع ت مهضـون ثالثـة أاـهر.            كما
 .نياملعجل لين اجلدولني الزمنيني البلدان املسا ة بقواع عل  االلتزام تشج ع و

ملـم  إ  أنم سي لب إ  البلدان املسـا ة بقـواع   السابأ ام ت تقريره وأاار األمني الع - 54
انتـهت  قـد  كوسـيلة للتعجيـظ بالتحقيقـاع. و   املقرر نشراا، وذلـي  القواع إ  نيققني وملنيني 

كـ  يـنعك    األ ـراد  األمانة العامة مـن التعـديالع املقتـرا إد اهلـا علـ  إجرا ااـا ومـؤاالع        
 الا التدبري ت عملياع النشر اجلديدة وأ  رع الدول األعضا  بللي.  

ل مـم  أن تتيح  لب إ  الدول األعضا  ولزيادة تعزيز قدرة املن مة عل  االستجابة، ي  - 55
ت حاالع االدعا  حبـدوث اسـتغالل وانتـهاك جنسـيني مـن جانـب        ال حركة أوسع املتحدة 

 ريـأ  أو اله املوا قة االست/نااية مكتب  دماع الرقابة الدا ليـة و/  أ راد الوحداع. وستمكن
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يوجـد   االستجابة ال ورية من إجرا  املقابالع مع الشهود، مبن  يهم أ راد الوحداع، حيث ال
 للمحقأ الومل  عند وصولم إ  البع/ة.  وجم السرعة نيقأ ومل . وستقدم اله األدلة عل  

ن املســا ة بقــواع ت ات اقــاع ثناايــة مــع مكتــب  ــدماع   أن تــد ظ البلــداوي قتــرا  - 56
االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني    ادعـا اع  الرقابة الدا لية يؤذن مبوجبها للمكتب بـالتحقيأ ت  

 عل  يد أ راد الوحداع العسكرية، سوا  من ردا أو بالتعاون مع انققني الوملنيني.  
 

 استغالل وانته ك جنسينيث  عد وروء  الغ   حبدوتقدم م  حي ز من رصد   
ــد راد      - 57 ــتعني أن تقــدم البلــدان املســا ة بقــواع وب مبوجــب اإلملــار التشــريع  ااــان، ي

ألمــني العــام بشــدن التقــدم انــرز ت التحقيقــاع ت    إ  امعلومــاع مســتكملة  بانت ــام اــرملة 
ــب   ادعــا اع  ــابعني هلــا ســو  الســلوك مــن جان ــراد الت عــن  ، وأن تقــدم كــللي معلومــاع األ 

، وقـد  تعاجل صـلب املوملـود  اإلجرا اع املتكلة. ويتعني أن ترد اله املعلوماع ت حينها وأن 
سـاعد الـدول   يكـدليظ مرجعـ    السـتكدامها  أعدع األمانة العامة وثيقة لابالغ عن ااـاالع  

 األعضا  ت الو ا   لا االلتزام.
مــا تقــوم بــم ن أجــظ تعزيــز وتواصــظ األمــم املتحــدة االســت ادة مــن اتليــاع القاامــة مــ - 58

متابعة مع الدول األعضا  بشدن كي ية التحقيـأ ت ادعـا اع االسـتغالل واالنتـهاك     املن مة من 
ــا إلدارة عمليــاع ح ــظ الســالم وإدارة الــدعم      اجلنســيني وال صــظ  يهــا. وجتــري القيــادة العلي

اع مـع العواصـم   امليدان اتصاالع بصورة منت مة ومباارة مع الدول األعضا  وتعقد اجتماعـ 
 والبع/اع الداامة، وال سيما ت اااالع البالغة اخل ورة.

ت اااالع الب تن ـوي علـ  ادعـا اع بارتكـاب سـلوك إجرامـ  مـن قبـظ مـومل            و - 59
أحيلـت إ  دول اجلنسـية عمـال بقـرار     تكـون قـد   األمم املتحدة أو   ااها املو دين ت بع/ـاع  

املتابعـة مـع الـدول األعضـا  املعنيـة      يقوم مكتب الشـؤون القانونيـة ب  ، 69/114اجلمعية العامة 
املبلولــة للتحقيــأ ت اجلــراام اخل ــرية، وملقاملــاة مرتكبيهــا،      جهوداــا للوقــوف علــ  حالــة   

 .االقتضا  حسب
 

 تعزيز املس  لد على مستوى اإلءارة والقي ءة وا   اء  
، اختـاذ إجـرا اع  باألمني العام التزامم برصد املسا لة من  الل القيادة والرقابة، وين ل  - 60

أو إهنا  نشر األ ـراد الن ـاميني عنـد وجـود     أوملاهنم إ  أو أ راداا إعادة قادة الوحداع  تشمظ
للح ر امل ـروا علـ    ذاع ملابع عام أو االنتشار عل  ارتكاب انتهاكاع واسعة  ةملاارقرينة 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/114


A/70/729 
 

 

16-02256 25/55 

 

وملـع مبـادأل توجيهيـة بشـدن عمـظ اـله اتليـة،        حاليا تغالل واالنتهاك اجلنسيني. وذري االس
 .  2016استنادا إ  الدرو  املست ادة ومن املقرر أن توملع ت صيغتها النهااية ت عام 

وستن ر اجلمعية العامة ت التغيرياع املقتـرا إد اهلـا علـ  الن ـام اإلداري للمـومل ني،       - 61
دارية ذاع الصلة، مما يعك  زيادة املسا لة املاليـة ملـومل   األمـم املتحـدة، علـ       والتعليماع اإل
 ا ت التقرير السابأ ل مني العام.النحو املقتر

، اســـتحدث 66/264و  65/289و ـــدف التن يـــل التـــام لقـــراري اجلمعيـــة العامـــة  - 62
األمني العـام تـدبريا مؤقتـا يتم/ـظ ت تعليـأ املـد وعاع الـب تسـدد إ  البلـدان املسـا ة بقـواع            
وبد راد ارملة، وذلي ابتدا  من تاريخ اإلبالغ عـن حـادث يتعلـأ بـد راد تـابعني هلـا يشـتبم ت        

ادعـا   صـحة  تهاك جنسيني، استنادا إ  أدلة موثوقة. وت حالة ثبوع مللوعهم ت استغالل وان
أي مــد وعاع اعتبــارا مــن تــاريخ ااــادث  اســتغالل وانتــهاك جنســيني، لــن تصــرف  دوث حبــ

مهـري مسـددة ألسـباب أ ـرى، وستسـتق ع أي       اصة  ؤال  األ راد تكـون معلقـة الصـرف أو    
 مبالغ سددع بال عظ من املد وعاع الب تسدد مستقبال إ  الدول األعضا .  

ت حالة عدم اكتمال التحقيـأ ت مهضـون سـنة    أن توا أ، وي لب من الدول األعضا   - 63
الشـكص   الـب أو ـد  عل  تعليأ سداد املد وعاع املتعلقة بالوحـدة  ، واحدة من تاريخ اإل  ار

بعـد التشـاور مـع الـدول األعضـا       سـيجري  و لـظ نيلـها.  أو أي وحـدة   للكدمـة  يهـا  املتورل 
ــأ  ــاع نشــر إملــا ية  تعلي ــها       أي عملي ــد االنت ــواع إ  ــارا ي ي ــد املســاام بق ــدم البل ري/مــا يق
 التحقيأ. من
 

 تعزيز املس  لد اجلن ئيد  
اجلنسية تصرف يرقـ  إ  مسـتوى    إن التقاع  عن لقيأ املسا لة اجلنااية عن اجلراام - 64

اإل الع من العقاب. لللي، حييظ األمني العام ما ذوز إحالتم من اااالع الب يكـون مومل ـو   
األمــم املتحــدة أو   اؤاــا املو ــدون ت بع/ــاع متــورملني  يهــا، إمــا إ  الدولــة املضــي ة أو إ  

يــا إعــداد إراــاداع، مــن املقــرر دولــة اجلنســية العضــو، لقيقــا للمســا لة اجلناايــة. وذــري حال 
ــام    ــلوك      2016إصــداراا ت منتصــ. ع ــة أي س ــاع ت إحال ــا رؤســا  البع/ ــدي   ، كــ  يهت

إجرام  نيتمظ، مبا ت ذلي اجلـراام اجلنسـية، إ  مقـر األمـم املتحـدة وإ  السـل اع القضـااية        
 ت الدولة املضي ة، أو إ  دولة جنسية اجلان امل ترا.

االع تستحيظ  يها املسا لة اجلنااية من  ـالل إجـرا اع قضـااية ت    وستكون اناك ح - 65
الدولـة املضـي ة، جلملــة أسـباب منــها عـدم وجــود ن ـام قضــاا  يـؤدي وملاا ــم جيـدا ت تلــي        
الدولة أو اتع البلدان املسا ة بقواع بوالية قضااية حصرية. وبنا  عل  ذلي، مللبـت اجلمعيـة   

http://undocs.org/ar/A/RES/65/289
http://undocs.org/ar/A/RES/66/264
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ترد أي ادعا اع موثـوق  ـا عـن تـورل مـومل   األمـم املتحـدة        العامة إ  األمني العام، عندما 
و  ااهــا املو ــدين ت بع/ــاع ت ارتكــاب ســلوك إجرامــ ، أن ي لــع دول جنســيتهم عليهــا.    
وبالتان، اناك حاجة إ  أن تستكش. الدول األعضـا  وسـااظ بديلـة لتحقيـأ املسـا لة، منـها       

ــة    ت حالــة مــومل   األمــم املتحــدة الــلين  العمــظ با تصــال قضــاا  يتجــاوز ااــدود اإلقليمي
 يرتكبون جراام جنسية.

ومن بـني اخليـاراع الـب ملورحـت منـل أمـد ملويـظ وملـع ات اقيـة دوليـة بشـدن اجلـراام              - 66
املرتكبة ت عملياع ح ـظ السـالم. والـدول األعضـا  مـدعوة إ  ل يـز التقـدم بشـدن املسـااظ          

يــر اخلــ ا  القــانونيني املعــ  بضــمان مســا لة الــب أثــريع، منــل أك/ــر مــن عشــرة أعــوام، ت تقر
ــة ت          ــال إجرامي ــن أ ع ــا ي رتكــب م ــاع عم ــدين ت بع/ ــا املو  ــم املتحــدة و  ااه ــومل   األم م

ــظ الســالم )   ــاع ح  ــداوالاا  A/60/980عملي ــة مل ــن  (7)( وإ  وملــع الصــيغة النهااي ــب م . وي  ل
ا  أن تقوم، استكماال هلله املداوالع األ ـرية، بتقيـيم تشـريعااا الوملنيـة القاامـة      الدول األعض

لتحديد مدى إمكانية ت بيقها عل  اجلـراام اجلنسـية الـب يرتكبـها مواملنواـا أثنـا   دمتـهم ت        
عملياع األمم املتحدة ا ظ السالم، وعند االقتضا ، تقييم ما إذا كـان يـتعني سـن تشـريعاع     

ت ذلي قبول الوالية القضااية اخلارجة عن اادود اإلقليمية القاامة عل  اجلنسـية.   جديدة، مبا
وي ترا أن يك ـظ اـلا النـهز اكـني انـاكم الوملنيـة مـن اختـاذ إجـرا اع للتصـدي ألاـكال            

 السلوك الب ال ةكن التسامح معها.
ــدول األعضــا  أن     - 67 ــره الســابأ، إ  ال ــام، ت تقري ــب األمــني الع ــد ملل ت عــّدل أوملراــا   وق

اإلدارية الب تن م عنصر الشرملة والعنصر العسكري، حبيث تتضمن صراحة اعتبار االسـتغالل  
واالنتــهاك اجلنســيني نوعــان مــن أنــواد ســو  الســلوك، إن مل يكــن ذلــي موجــودا بال عــظ، وأن   

مـن  تك ظ املعاقبة ت تلي اااالع بداد العقوباع املمكنة. وسـي لب األمـني العـام معلومـاع     
الدول األعضا  بشدن كي ية امت/ال تشريعااا هللا ال لب، وسيسـع  للحصـول علـ  موا قتـها     

 عل  إدراج اله املعلوماع ت التقارير املقبلة.
وت اااالع املرتب ة بد راد الوحداع العسـكرية، ةكـن أن تـؤدي إجـرا اع اناكمـة       - 68

سـيما وأن الشـهود واألدلـة     لقيـأ املسـا لة، ال   العسكرية ت املوقع دوران  عاالن ت التدليظ علـ  
املادية موجودان ت الدولة املضي ة، ومـن اـدن تلـي اإلجـرا اع أيضـا أن تسـتجيب لالاتمـام        
بتحقيــأ املســا لة لــدى اجملتمــع الــدون، واألاــم مــن ذلــي كلــم، لــدى الضــحايا. وي  لــب مــن  

ة ت املوقـع ودعمهـا مبـا يلـزم مـن      الدول األعضا  املوا قة عل  إنشا  إجرا اع نياكمة عسـكري 

__________ 

 .70/114عوجلت أحدث اله املداوالع ت قرار اجلمعية العامة  (7) 
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اهلياكظ األساسية القضااية، عندما ترق  األ عـال املـدع  وقوعهـا إ  مسـتوى اجلـراام اجلنسـية       
 و أ التشريعاع الوملنية.

وةكن لعيناع البصمة الوراثية أن تؤدي دوران حامسـان ت إجـرا  لقيقـاع  عالـة، واـ        - 69
را اع القضااية اجلنااية الوملنية. وحيـث األمـني العـام الـدول     مهالبان ما تشكظ أدلة دامغة ت اإلج

األعضا  عل  املوا قة عل  ااصول عل  عيناع من يض البصمة الوراثية أل راداـا الن ـاميني   
املوــّدع  ارتكــا م لالســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني.  هــلا مــن اــدنم تعزيــز بروتوكــول املن مــة   

ــلي   ــة، الـ ــمة الوراثيـ ــأ بالبصـ ــاع    املتعلـ ــياق امل البـ ــوع  ت سـ ــا  ملـ ــ  أسـ ــان علـ ــأ حاليـ ي بـ
 األبوة. بإثباع

 
 تعزيز إدارة خماملر االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  

ذــب أن ختضــع عوامــظ اخل ــر، الــب ةكــن أن تكــون مرتب ــة باالســتغالل واالنتــهاك    - 70
حالـة األ ـراد    اجلنسيني، للتعديظ عل  حنو مستمر حسـب الـدينامياع املـتغرية ت البع/ـاع. وت    

الن ــاميني، ال ةكــن الن ــر إ  إدارة املكــاملر املتعلقــة بالســلوك مبعــزل عــن مهرياــا، بــظ ذــب      
مراعاة العوامظ املتصلة بعموم االستعداد للمشاركة ت عملياع السالم. وان القا مـن السياسـة   

وجيهيـة لتقيـيم   املتعلقة بضمان االستعداد امليدان امللكورة أعـاله، ذـري حاليـان وملـع مبـادأل ت     
حالــة االســتعداد امليــدان ت املرحلــة الســابقة للنشــر، مــع التركيــز بوجــم  ــال علــ  منــع           
االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني. وباإلملــا ة إ  التــدابري القاامــة بال عــظ، ســوف يشــمظ ذلــي  
ب عوامظ من قبيظ أن يكون لدى ال رد املع  سجظ إزازاع مؤكـد ت االلتـزام مبواعيـد التنـاو    

املقررة املقبولة، وتو ري ما يك   لتن يـل بـرامز االسـتجمام وملـمان مسـتوياع معيشـية الاقـة،        
 ود ع مرتباع األ راد الن اميني عل  حنو منت م.

وباإلملا ة إ  اجلهود اجلارية، اناك مبادراع جديدة قيد الن ر ترمـ  إ  زيـادة ا/يـظ     - 71
يـاع ح ـظ السـالم، مبـا ت ذلـي اسـتهداف بلـوغ        املرأة ت أوسال األ ـراد العسـكريني ت عمل  

، وإنشـا   2018ت املااة من ا/يظ املرأة ت عمليـاع ح ـظ السـالم حبلـول أوااـظ عـام        6نسبة 
جــاازة ســنوية ألحســن مناصــر ملراعــاة البعــد اجلنســان بــني األ ــراد العســكريني، ودعــم اــبكة  

ؤون اجلنسـانية. وبالنسـبة   العسكرياع املشاركاع ت ح ظ السـالم، وتـدريب مستشـاري الشـ    
للجهــود املبلولــة بشــدن أ ــراد الشــرملة،  إهنــا تشــمظ برنــامز ا تيــار عناصــر اــرملة مشــكلني   
بالكامــظ مــن اإلنــاث، واجلــاازة الســنوية الدوليــة ألحســن مشــاركسة ت اــرملة ح ــظ الســالم،   

 وابكة األمم املتحدة الدولية للنسا  املشاركاع ت ارملة ح ظ السالم.
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بال عظ أداة لتقييم املكـاملر ت البع/ـاع. ولكـن، مـن املهـم لديـد البع/ـاع الـب         واناك  - 72
قــد تكــون معرملــة خل ــر االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني أك/ــر مــن مهرياــا، ومــن هن تكييــ.    
إجرا اع املواجهة لتناسب مكامن الضع. املرت عة تلـي. وسـوف ي  بـأ إملـار تقيـيم املكـاملر       

ت عت  معرملـة بدرجـة أكـ  خل ـر االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني،        القاام لتحديد البع/اع الب 
وستكضع إلزاميا للتدابري الب ت بأ للتك ي. من حـدة املكـاملر املرت عـة. وعلـ  سـبيظ امل/ـال،       
ــة مــن االســتغالل اجلنســ         ــدابري ااماي ــام بشــدن ت ةكــن إدراج اســت/نا  مــن نشــرة األمــني الع

ــهاك اجلنســ  )  ــني     ST/SGB/2003/13واالنت ــاع اجلنســية ب ــام للعالق ــم اا ــر الت ــرر مبوجب (، يتق
مومل   األمـم املتحـدة ومـوامل  الدولـة املضـي ة، مـع إيـال  االعتبـار الواجـب للحقـوق املدنيـة            

علـ    للمواملنني ت دولة جنسـيتهم. وباإلملـا ة إ  ذلـي، سـوف ت بـأ سياسـة صـارمة ل ـر        
 األ راد الن اميني الد ول ت عالقاع ييمة مع السكان انليني.

ــيم        - 73 ــم تقي ــة ت دع ــول التكنولوجي ــ. ةكــن اســتكدام اال ــة كي ــة العام ــدر  األمان وت
املكاملر والتك ي. منها. وةكن لتلي االول أن تؤدي دوران ت رصد املناملأ عاليـة اخل ـورة،   

ستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني انتملـة. وذـري حاليـان الن ـر       وةكن أن تساعد ت ردد أ عال اال
 ت  ياراع ت الا الصدد.

وبة حاجة  اصة إ  اإلدارة ال عالة للمكاملر دا ظ العناصـر الن اميـة. وذـب رصـد      - 74
التــدابري امل بقــة مــن قبيــظ الت تــيل املنــت م للقواعــد واإلن ــاذ الصــارم ا ــر التجــول وإمكانيــة  

الســكان انلـيني، وذــب التك يـ. مــن حـدة املكــاملر مـا مت لديــداا. وســوف      الوصـول إ  
تك ظ البع/اع الب تضم اـله العناصـر إنشـا  خليـة معنيـة بـالت تيل واالمت/ـال ينـال  ـا القيـام،           
بالتنسيأ مع األ رقـة املعنيـة بالسـلوك واالنضـبال، بتقيـيم املكـاملر والتوصـية بتـدابري التك يـ.          

يما يتعلأ باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني. وباإلملا ة إ  ذلـي، سـوف تقـوم    ورصد االمت/ال  
وحداع مشتركة، مؤل ة من مم/لني عن كظ وحدة عسـكرية أو وحـدة اـرملة مشـكلة معنيـة،      
ــي         ــها تل ــة األســبود، ت أمــاكن من ــة هناي ــا  ع ل ــدورياع بعــد ســاعاع ح ــر التجــول وأثن ب

هاك اجلنسيني. وقد يت لب ذلـي ختصـيص أ ـراد هلـله     املعرو ة بارت اد خماملر االستغالل واالنت
 املهام كجز  من العناصر املقرر نشراا.

 
 تدابري تتعلأ باإلجرا اع التصحيحية ت حالة وقود استغالل أو انتهاك جنس   

أعرب األمني العام مرارا عن حزنم مـن تسـبب أ ـراد تـابعني ل مـم املتحـدة ت معانـاة         - 75
يست يدوا مـن دعـم املن مـة وتضـامنها. وقـد َقـّدم ت تقريـره السـابأ          أاكال كان ي  ترا أن

مقترحاع لتعزيز تقدة الـدعم إ  الضـحايا، مشـريا إ  أن قـرار عـدم اويـظ اسـتراتيجية األمـم         
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املتحــدة الشــاملة ملســاعدة ودعــم ملــحايا االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني مــن جانــب مــومل   
( كـان عقبـة ت سـبيظ تلبيـة     62/214  ا )قرار اجلمعية العامة األمم املتحدة واأل راد املرتب ني

 احتياجاع الضحايا.
ويقوم األمني العـام حاليـا بإنشـا  صـندوق اسـتيتمان لـدعم اخلـدماع املتكصصـة الـب           - 76

ب موا قـة الـدول األعضـا  علـ  أن     حيتاجها ملحايا االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، واـو ي لـ  
لو ل إ  الصندوق املد وعاع انتجـزة بسـبب ارتكـاب أصـحا ا مـن مـومل   األمـم املتحـدة         
أ عـال اسـتغالل وانتـهاك جنسـيني أثبتتـها األدلـة. وستشـكظ األمـوال انتجـزة مصـدران نيـدودان            

ــدعوة إ  امل      ــدول األعضــا  م ــإن ال ــان،   ــزي. وبالت ــم رم ــظ، ولكن ســا ة ت الصــندوق  للتموي
 االستيتمان عل  أسا  ملوع .

وسـوف يقــد م مــن  ـالل ميزانيــاع البع/ــاع، ت مهيــاب وسـااظ اويــظ أ ــرى متاحــة     - 77
 وران، الدعم املناسب التوقيت إ  الضحايا ت حاالع االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني، وةكـن    

  ر واإلقامة.أن يشمظ ذلي اخلدماع ال بية أو الن سانية ومصرو اع الس
ويت لب وملع الضحايا ت صميم سياسة عدم التهاون م لقا اكـني ملـحايا االنتـهاك     - 78

اجلنس  من مللب املساعدة املالية. والـدول األعضـا  مـدعوة إ  تلقـ  امل البـاع مـن الضـحايا        
يتم وإ  الن ر ت اتلياع الالزمة لتحقيأ ذلي، وإملالد األمانة العامة علـ  اـله العمليـة. وسـ    

ذلي مبعزل عن الدعم املقدم إ  الضحايا ت إملار اسـتراتيجية األمـم املتحـدة الشـاملة ملسـاعدة      
ــراد       ــهاك اجلنســيني مــن جانــب مــومل   األمــم املتحــدة واأل  ودعــم ملــحايا االســتغالل واالنت

 املرتب ني  ا، بشكلم املدعوم من الصندوق االستيتمان.
برنـامز مؤقـت ملسـاعدة الضـحايا، بالبنـا        ، ات كلع   ـواع لوملـع  2015وت عام  - 79

عل  اجلهود املبلولة حاليان. ويقدم ال نامز قـدران أكـ  مـن التوجيـم إ  البع/ـاع، بالتعـاون مـع        
ــدم           ــة الضــحايا إ  مق ــأ بإحال ــا يتعل ــة،  يم ــة انلي ــاع ال اعل ــم املتحــدة واجله ــاع األم كيان

ســــاعدة ت حــــاالع امل البــــاع اخلــــدماع، ورصــــد وتســــجيظ الــــدعم املتلقــــ ، وتعزيــــز امل 
 األبوة. بإثباع
تقــدمان ت تيســري  2015وو قـا ملــا سـبأ إبــرازه،  قــد أحـرزع األمــم املتحــدة ت عـام      - 80

امل الباع املتعلقة بإثباع األبوة ون قة ال  ظ. ويرحـب األمـني العـام بتعـيني عـدة دول أعضـا        
از إذابية ت وقت مبكر  يمـا يتعلـأ   جهاع اتصال وملنية معنية باألبوة، وا  ممارسة ت هر نتا

بــتمكني املشــتكني مــن  هــم املت لبــاع القانونيــة لر ــع دعــاوى ملــد ح  ــة الســالم الســابقني    
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التابعني ل مم املتحدة. وي لب األمني العـام مـن البلـدان املسـا ة بقـواع أو بـد راد اـرملة أن        
 قان لللي.ت عني جهاع اتصال معنية باألبوة وأن تبلغ األمانة العامة و 

 
 التدابري األ رى املتكلة ملعاجلة مشكلة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ت البع/اع  

باإلملــا ة إ  املقترحــاع الــواردة ت التقريــر الســابأ ل مــني العــام الــب ختــص من ومــة   - 81
عمـظ  األمم املتحدة عل  الصـعيد العـامل ،  قـد أنشـدع اللجنـة اإلداريـة الر يعـة املسـتوى  رقـَة          

معنية بتو ري ااماية من االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ت األزمـاع اإلنسـانية. وحبلـول الربـع        
، ي توقع أن تتوصـظ  رقـة العمـظ إ  ات ـاق بشـدن النـواتز، مبـا  يهـا تلـي          2016ال/ان من عام 

املتعلقــة باالســتكدام املشــترك بــني الوكــاالع للصــندوق االســتيتمان ت مســاعدة الضــحايا،        
األ ــراد، وتعــيني جهــاع اتصــال معنيــة باالســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني لــت    التحــري عــنو

 املقيم. إاراف املنسأ
واااجـــة إ  التعـــاون ت عمليـــاع الســـالم اتـــد إ  املن مـــاع اإلقليميـــة.  قـــد أقـــّر    - 82

 املســــتقظ الر يــــع املســـــتوى املعــــ  بعمليــــاع الســـــالم بد يــــة تلــــي املن مـــــاع        ال ريــــأ 
(  يمـــا يواصـــظ األمـــني العـــام العمـــظ مـــن أجـــظ إملـــ ا  ال ـــابع  A/70/95-S/2015/446 )ان ـــر

املؤسس  عل  الشراكة القاامـة بـني األمـم املتحـدة وااللـاد األ ريقـ  وتوسـيع ن اقهـا، مبـا ت          
الصدد، يعتزم األمني العـام إدراج التوقعـاع    ذلي من  الل تعزيز التشاور والتنسيأ. وت الا

 املتعلقة بتدابري املسا لة ت ات اقاع التعاون مع االلاد األ ريق .
  

املع  باستعراا اإلجـرا اع املتكـلة مـن      ريأ اخلارج  املستقظالتقرير  - امسان  
الدعـــا اع باالســـتغالل واالنتـــهاك اجلنســـيني  ملواجهـــة ااملتحـــدة  األمـــم
ــها أ ــراد قــواع عســكرية     ذلــي ومهــري مــن اجلــراام اخل ــرية الــب يرتكب

 املتحدة ت مجهورية أ ريقيا الوس   أجنبية مهري  املعة لقيادة األمم
ان القا من اعور األمني العام بالقلأ الشديد إزا  ادعا اع حدوث استغالل وانتـهاك   - 83

ــة مهــري  املــعة لقيــادة ا         ألمــم املتحــدة  جنســيني ألمل ــال مــن جانــب قــواع عســكرية أجنبي
مجهورية أ ريقيا الوس  ، وإزا  استجابة من ومة األمم املتحدة هلله االدعـا اع،  قـد عـّين     ت
ــم  ت ــهاك     2015حزيران/يوني ــأ االســتعراا املســتقظ اخلــارج  املعــ  باالســتغالل واالنت  ري

  .اجلنسيني الب يرتكبها أ راد قواع ح ظ السالم الدولية ت مجهورية أ ريقيا الوس 
، وجــرى نشــره 2015كــانون األول/ديســم   17وقوــدم التقريــر إ  األمــني العــام ت  - 84

للجمهور بعد ذلي ب ترة وجيـزة دون أي تعـديالع. وقـد  لـص ال ريـأ إ  أن ال ريقـة الـب        
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تعاملت  ا األمم املتحدة مـع اـله االدعـا اع كانـت معيبـة بشـدة. ووصـ. االسـتجابة بدهنـا          
كانت  زأة وبريوقراملية، وبدهنا مل تستوف والية األمم املتحدة األساسـية املتم/لـة ت التصـدي    

مـواملن   -ت ن ـره   -النتهاكاع حقوق اإلنسان. وقدم ال ريـأ عـدة توصـياع سـوف تعـاجل      
 داا، وتتم/ظ اله التوصياع  يما يل :الضع. الب حد

: أن ت قر األمم املتحدة بدن ما يرتكبم ح  ة السـالم مـن اسـتغالل    1التوصية  )أ( 
وانتهاك جنسيني، بصرف الن ر عما إذا كان اجلـان املزعـوم لـت قيـادة األمـم املتحـدة أم ال،       

التعامــظ معهــا ت إملــار ي عــّد اــكالن مــن أاــكال العنــ. اجلنســ  املــرتبط بالااعــاع الــب ذــب  
 سياسة األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

: أن يتم إنشا  وحدة للتنسـيأ ت م وملـية األمـم املتحـدة اقـوق      2التوصية  )ب( 
اإلنسان، تتبع امل وا السام  مباارةن، وتض لع مبهمة اإلاراف والتنسيأ املتصـلني بالتصـدي   

وستشــمظ مهــام اــله الوحــدة الرصــد واإلبــالغ واملتابعــة  للعنــ. اجلنســ  املــرتبط بالااعــاع. 
بشدن االدعا اع املتعلقة باالنتهاك اجلنس ، ولليظ البياناع بغية تتبع االجتااـاع واملمارسـاع   

 بغرا لسني سبظ الوقاية واملسا لة، ومتابعة تن يل توصياع ال ريأ؛
، يتــدل. مــن : أن يــتم إنشــا   ريــأ عامــظ لــدعم وحــدة التنســيأ  3التوصــية  )ج( 

  ا ، مبن  يهم أ صاايون مدربون عل  معاجلة حاالع العنـ. اجلنسـ  املرتكبـة مـن جانـب      
القواع الدولية ومم/ل  البلدان املسا ة بقـواع. وينبغـ  لل ريـأ العامـظ أن يضـع سياسـة عامـة        
ــوق اإلنســان، وأن يضــع        ــهاك اجلنســيني وحق ــني سياســاع االســتغالل واالنت ــواام ب واحــدة ت

 اجلنس ؛ ع تعزز املسا لة اجلنااية عن العن.إجرا ا
ع/ــة، : أن ي لـَزم راــي  عنصـر حقـوق اإلنســان ت امليـدان أو ت الب    4التوصـية   )د( 

املومل. املع  باإلبالغ، بالتبليغ اإللزام  وال وري عـن مجيـع االدعـا اع حبـدوث اسـتغالل       أو
ــزم بــللي أيضــان    ــة العنــ. اجلنســ  ملــد األمل ــال، ي ل ــة   جنســ ؛ وت حال املوملــ. املعــ  حبماي

األمل ال، وكللي من مـة األمـم املتحـدة لل  ولـة )اليونيسـي.( واملم/ـظ اخلـال ل مـني العـام          
املعـ  باألمل ـال والــااد املسـلح؛ وت حالــة العنـ. اجلنسـ  ملــد البـالغني، ي لــزم بـللي املم/ــظ        

 ؛تنسيأزاد؛ ووحدة الـاخلال ل مني العام املع  بالعن. اجلنس  ت حاالع الن
: أن يــتم إنشــا   ريــأ لقيقــاع نيتــرف، لــت ســل ة وحــدة         5التوصــية  (ـ)ا 

التنسيأ، يكـون جـاازان للنشـر  ـوران عنـد اإلبـالغ عـن ارتكـاب ح  ـة للسـالم لعنـ. جنسـ              
 مرتبط بالااعاع؛
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: أن ي كلــ. ال ريــأ العامــظ مبهمــة اســتعراا سياســاع األمــم       6التوصــية  )و( 
 من أجظ إذاد توازن مالام بني املوا قة عن وع  وااماية واملسا لة؛املتحدة املتعلقة بالسرية 

: أن يتم إنشا  صندوق استيتمان لتقـدة اخلـدماع املتكصصـة إ     7التوصية  )ز( 
 ملحايا العن. اجلنس  املرتبط بالااعاع؛

: أن تت ــاوا األمــم املتحــدة مــع البلــدان املســا ة بقــواع علــ     8التوصــية  )ا( 
املالحقــة القضــااية، مبــا ت ذلــي مــنح البلــدان املضــي ة واليــة احتيامليــة ملقاملــاة  أحكــام تك ــظ 

 ح  ة السالم اللين يرتكبون جراام عن. جنس ؛
: أن تت اوا األمم املتحـدة علـ  تضـمني االت اقـاع املعقـودة مـع       9التوصية  )ل( 

 سا لة؛امل البلدان املسا ة بقواع أحكاما تك ظ الش ا ية والتعاون بشدن إجرا اع
: أن تعتمد األمم املتحدة هنجان ت مـنح ااصـانة ي تـرا تعـاون     10التوصية  )ي( 

 مومل   األمم املتحدة ومشاركتهم ال عالة ت إجرا اع املسا لة؛
: أن تت ـاوا األمـم املتحـدة مـع البلـدان املسـا ة بقـواع علـ          11التوصية  )ك( 

ألدىن املعيار املبني ت سياسـة بـلل العنايـة    أحكام ل حص سوابأ أ راد القواع، تعادل ت ااد ا
الواجبة ت مراعاة حقوق اإلنسان  يما يتعلأ بالدعم اللي تقدمم األمم املتحـدة لقـواع األمـن    

 مهري التابعة هلا؛
: أن ذري تشغيظ وتعهد قاعدة بيانـاع اـاملة ومسـتكملة عـن     12التوصية  )ل( 

 اقوق اإلنسان.حقوق اإلنسان تستضي ها م وملية األمم املتحدة 
ــّيو - 85 ــأ مق ــا با تصاصــاتم، عمــال أيضــا، ال ري ــت إذا م ــدابري كان ــب الت ــم اختــلاا ال  األم

 اســتعمال إلســا ة حــاالع أي انــاك كانــت إذا ومــا الصــلة، ذاع اجــرا اعل ت/ــظا املتحــدة
 ال ريـأ  تقريـر  يتضـمن  الصدد، الا وت االدعا اع. سياق ت كبري مسؤول جانب من السل ة
 وأبــدى أ ــراد، ثالثــة ملــد الســل ة اســتعمال إســا ة ت التحقيــأ إليهــا توصــظ الــب النتــااز

 أبــدااا الــب التعليقــاع  بــالتقرير تر ــأ حالــة، كــظ وت خ ــرين. ســبعة ملــد ســلبية مالح ــاٍع
 املالح اع. اله عل  املعنيون األ راد
 املكاتـب  رؤسـا   إ  تعليمـاع   ريـأ، ال تقريـر  ماستالم لدى ، ورا العام األمني وأصدر - 86

 واجلنســان، اجلنســ  العنــ. مســااظ مــع التعامــظ ت املشــاركة والــ امز والصــناديأ واإلداراع
 بصـورة  لعمـظ ل بالااعـاع،  املـرتبط  اجلنس  والعن. اجلنسيني واالنتهاك االستغالل ذلي ت مبا

 علــ  وبنــا  أمكــن. حي/مــا ااتن يــل ت  بــدالو للتوصــياع، اــامظ لليــظ إجــرا  علــ  مشــتركة
 علـ   بال عـظ  التن يـل  قيـد  اـ   ال ريأ توصياع من عدد تن يل إ  الرامية اإلجرا اع  إن ذلي،
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 ؛معــززة  إبــالغ إجــرا اع  وملــع حاليــا  وذــري التقريــر. اــلا  ت مــراع عــدة  املــبني النحــو
 يايـة  إ  اااجـة  بـني  سـليم  توازن إقامة لضمان املتحدة األمم سياساع استعراا ذري كما

 وذــري املســا لة؛ ألمهــراا الصــلة ذاع املعلومــاع عــن واإل صــاا املســتنرية واملوا قــة الســرية
 اجلنسـيني؛  واالنتـهاك  االسـتغالل  لضـحايا  املتكصصـة  اخلـدماع  لتو ري استيتمان صندوق إنشا 
 جانــب مــن النشــ ة واملشــاركة التعــاون تعزيــز إ  يســع  اصــانةا مــنح ت نــهزب األ ــل متو

 اسـتجابة  تعزيـز  أجـظ  مـن  اجلارية اجلهود وتتواصظ املسا لة. عملياع ت املتحدة األمم مومل  
 أ ـرى  ملع. أوجم معاجلة عن  ضال املتحدة األمم ن اق عل  التنسيأ ولسني املتحدة األمم
 .توصياتم وملع ت ال ريأ إليها استند
 منســقا العــام األمــني عــّين تن يــلاا، اجلــاري الشــاملة التــدابري مــن  موعــة إملــار وت - 87

 اجلنسـيني.  واالنتـهاك  لالسـتغالل  املتحـدة  األمـم  تصـدي  تحسـني ب معنيـا  ،نيـددة  ل تـرة  ، اصا
 التـدابري  مـن  ومهرياـا  ال ريـأ  توصياع استعراا ملمان ت العام األمنَي اخلال املنسأ  وسيدعم

 املناســب. الوقــت وت ب عاليــة ااوتن يــل ،املتحــدة األمــم اســتجابة لتعزيــز ملــرورية تعتــ  الــب
 املتحـدة   مـم ل بالنسـبة  املدىة بعيد خثار من هلا وما ال ريأ توصياعل عقدامل ال ابع إ  وبالن ر
 ذـري  أن املسـا ة  البلـدان  سـتت لب  اـرملة،  وأ راد بقواع املسا ة والبلدان األعضا  والدول
 وتشــاور لليــظ إجــرا  إ  للحاجــة وإدراكــا األعضــا . الــدول موا قــة و/أو معهــا التشــاور

 العامـة  للجمعيـة  اخلامسـة  اللجنة إ  إحاملة مستقد  ال ريأ، توصياع من العديد بشدن ن صلّيم
 موعــد ت العامــة اجلمعيــة إ  اــامال اتقريــر العــام األمــني يقدمســو املســتدن ة، ال/انيــة دوراــا ت
 السبعني. دوراا هناية يتجاوز ال
 املتحــدة األمـم  مكاتـب  رؤسـا   وملـع  التقريـر،  اـلا  ت الـواردة  التـدابري  إ  وباإلملـا ة  - 88

 إ  راميـة  تـدابري  واجلنسـان  اجلنس  للعن. التصدي ت املشاركة وبرا ها وصناديقها وإدارااا
 املـرتبط  اجلنسـ   والعنـ.  اجلنسـيني  واالنتهاك االستغالل حاالع ت السريعة االستجابة لسني

ــاع. ــوا وأصــدر بالااع ــم م  ــوق الســام  املتحــدة األم ــاٍع اإلنســان اق ــا  إ  تعليم  رؤس
ــة واجلهــاع املكاتــب  رؤســا  ذلــي ت مبــا اإلنســان، حقــوق مل وملــية التابعــة األ ــرى امليداني
ــاع ت اإلنســان حقــوق عناصــر ــورا بإبالمهــم ،الســالم بع/ ــدي    اســتغالل دوثحبــ ادعــا اع ب
 علـم  علـ   إبقااـم  مللـب و ، يهـا  ملـلع   املتحـدة  األمم  رادأل الب تلي  يها مبا جنسيني، وانتهاك
 اإلنسـان  حقـوق  م وملـية  اـجعت  الضـحايا،  إ  الـدعم  تقـدة  بـص  و يمـا  الت وراع. بآ ر
 عناصــر  يشــمظ  مبــا  املتحــدة،  األمــم  من ومــة  دا ــظ  التنســيأ  تعزيــز ل اجلهــود  مواصــلة  علــ  

 اإلنسـان،  حقـوق  انتـهاكاع  ملحايا ياية لضمان نيانلي اخلدماع  والشركا /مقدم البع/اع
 ملـرورة  إ  عوأاـار  واـيي،    ر البدنية سالمتهم يتهدد ناللي اجلنس ، العن. ذلي ت مبا



 A/70/729 

 

34/55 16-02256 

 

 الن ـر  بغـض  اامايـة،  وتـدابري  ،الرعايـة   ـدماع  إ  اجلنسـ   العن. ملحايا إحالة بني ت ابأال
 هتقـارير  ت ،العـام  األمـني  نيـة  مـع  اشـيا  ،امل ترملـني  اجلناة تسمية عوبدأ اجلرةة. مرتكب عن

 اإلنسـان  حقـوق  عـن  العلنيـة  التقـارير  تو ،اعالبع/ اعوالي تن يل عن األمن  ل  إ  املنت مة
 عـن   ضـال  ،الوسـ    أ ريقيـا  مجهوريـة  ت االسـتقرار  لتحقيأ األبعاد املتعددة املتكاملة بع/ةال ت

 الســالم ح ــظ عمليــاع إدارة عــن الصــادرة الصــح ية والنشــراع اإلنســان، حقــوق م وملــية
 امليدان. الدعم إدارةو

ــتجابة للتداـــب جديـــدة بروتوكـــوالع  موعـــة اليونيســـي. ووملـــعت - 89 ــد واالسـ  تنشـ
 بتنبيـم  الصـلة  ذي لليونيسي. امليدان املكتب راي   يها يقوم السريعة لالستجابة خلية مبقتضااا
 اخلــال املم/ــظ) املضــي. البلــد ت املتحــدة األمــم مســؤون وكــبري لليونيســي. التن يــلي املــدير
  تلقــ حــال ت  ــرى(األ  ــروفال ت املقــيم املنســأ أو بع/ــة وجــود حــاالع ت العــام ل مــني
 األمـم  أ ـراد  جانـب  مـن  ألمل ـال  جنسـيني  وانتـهاك  اسـتغالل  حبـدوث  ادعا اع امليدان املكتب
 وتضـــع املتحـــدة. األمـــم بواليــة  عمـــال البلـــد ت األجانــب  العســـكريني األ ـــراد و/أو املتحــدة 

ــا اليونيســي. ــاع حالي ــة ترتيب ــع احتياملي ــاع م ــة اجله ــث انلي ــدعم إتاحــة ةكــن حبي  ال ــيب ال
   الضحايا. ل مل ال االجتماع  - والن س 

 مسـؤولو  أقـر  ،للهجرة الدولية واملن مة اإلنسان حقوق م وملية من مبادرة عل  وبنا  - 90
 بشــدن بيانــا ،2015 األول/ديســم  كــانون 11 ت الوكــاالع، بــني املشــتركة الداامــة اللجنــة

 نيـددة  التزامـاع  ويتضمن اإلنسان اجملال ت العاملني عل  يركز اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
 الربـع  حبلـول  الـدنيا  األمنيـة  العمـظ  ملعـايري  الكامـظ  التن يل )أ( :يل  كما بياهنا  االع، ثالثة ت

 اجلنســيني واالنتــهاك االســتغالل مــن اامايــة مســؤولياع تعزيــز )ب( ؛2016 عــام مــن ال/ــان
 واالنتـهاك  االسـتغالل  ادعـا اع  ت التحقيـأ  تعزيز )ج( اإلنسانية؛ الشؤون منسأ دورب املنوملة
 .بشدهنا املتكلة ااماية وإجرا اع اجلنسيني

 ،التحديـد  وجـم  علـ   الوسـ    أ ريقيـا  مجهورية ت االدعا اع مع لتعامظا بص ماو ي - 91
 توجيهـاعٍ  اإلنسـان  حقوق وم وملية امليدان الدعم وإدارة السالم ح ظ عملياع إدارة قدمت
 ارتكـاب  ادعـا اع  إزا  اختاذاـا  يـتعني  الب اإلجرا اع بشدن األبعاد املتعددة املتكاملة بع/ةال إ 

 قـوق ا وجتـاوزاع  انتـهاكاع  املتحـدة  ل مـم  التابعـة  مهري الدولية والقواع املتحدة األمم قواع
 ودعمـت  الصـلة.  ذاع السـارية  والسياسـاع  القاامـة  اإلجـرا اع  تدكيـد   يهـا  كررع ،اإلنسان
 أجــظ مــن إجــرا اع وملــع ت البع/ــة الســالم ح ــظ عمليــاع وإدارة اإلنســان حقــوق م وملــية
 اإلنسـان،  حقـوق  وعناصر الشرملة وأ راد العسكريني األ راد بني  يما بانت ام املعلوماع تبادل
 اجلنسـ .  العنـ.  ذلي ت مبا هلا، والتصدي االنتهاكاع منع أجظ من منسقة بإجرا اع والقيام
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 وم وملـية  امليـدان  الـدعم  إدارةو السـالم  ح ـظ  عملياع ةإدار دعمت ،2015 اوز/يوليم وت
 بشـدن  البع/ـاع  مـومل    إ  التـدريب  تقـدة  ت األبعـاد  املتعـددة  املتكاملة بع/ةال االنسان حقوق

 ااماية. مسااظ من ذلي ومهري اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
ــاركت - 92 ــاع ةإدار وتشـ ــظ عمليـ ــالم ح ـ ــدعم إدارةو السـ ــدان الـ ــؤون وإدارة امليـ  الشـ

ــية ــية السياسـ  الســـالم بع/ـــاع مجيـــع لتـــلكري توجيهـــاع وملـــع ت اإلنســـان حقـــوق وم وملـ
 قــواع ترتكبــها الــب اإلنســان اقــوق اجلسـيمة  االنتــهاكاع عــن لابــالغ القاامــة بـاإلجرا اع 

 القـواع  وأ ـراد  املتحـدة  األمـم  قـواع  أ راد رتكبهاي الب االنتهاكاع ذلي ت مبا الدولية، األمن
   املتحدة. ل مم التابعة مهري
 للتـيقن  انـتملني  املـومل ني  سـوابأ  ل حـص  وملـعها  اجلـاري  اإلجـرا اع  مع وبالتكامظ - 93
 أثنـا   اجلنسـيني  واالنتهاك االستغالل ذلي ت مبا سابأ، وقت ت سلوك سو  ارتكا م عدم من

 مـومل    سـوابأ   حـص  سياسـة  تن يـل  أيضـا  العامـة  األمانـة  واصـلت  املتحـدة،  األمم مع اخلدمة
 األ ـراد  نشـر  أو ا تيـار  منـع  أجـظ  مـن  2012 لعـام  اإلنسـان  حقـوق  من ور من املتحدة األمم
ــلين ــوا ال ــهاكاع ت تورمل ــوق انت ــا  ســوا  اإلنســان، حق ــة أثن ــم ت اخلدم  ت أو املتحــدة األم
 ح ــظ عمليـاع  إدارة تضــع اإلداراع، بـني  مشـترك  عامــظ  ريـأ   ـالل  ومــن .أ ـرى  ملـروف 
   السياسة. اله ت بيأ أجظ من معززة دا لية إجرا اع حاليا امليدان الدعم وإدارة السالم
 واالنتــهاك االســتغالل  ــال ت للتوعيــة مــواد نشــر الالجــيتني اــؤون م وملــية أاــتو - 94

 اتصـال  جهـاع  عينـت  حيـث  الوس  ، أ ريقيا مجهورية ت امليدانية املكاتب مجيع ت اجلنسيني
 ت إعالميـة  يـالع  تن يـل  جـرى و .اااالع اله مع التعامظ بشدن واملحة ا تصاصاع ذاع

 األمــني نشــرة الوســ   أ ريقيــا مجهوريــة ت الالجــيتني اــؤون م وملــية اــركا  تلقــ و بــانغ .
 ،(ST/SGB/2003/13) اجلنســيني واالنتــهاك االســتغالل مــن للحمايــة  اصــة تــدابري بشــدن العــام
 كـظ  ت نشـط  عضـو  وامل وملية .السام  امل وا عن الصادرة سلوكال قواعد مدونة عن  ضال
 ت االسـتقرار  لتحقيـأ  األبعـاد  املتعـددة  املتكاملـة  بع/ـة ال عمـظ   رقـة و اإلنسـانية  العمـظ   رقـة  من

 اجلنسيني. واالنتهاك باالستغالل املعنية الوس   أ ريقيا مجهورية
 تعمـيم  تعزيـز  لحماية،ل مجموعةك دوراا إملار ت الالجيتني، اؤون م وملية وتواصظ - 95

ــ. مســااظ مراعــاة ــا واجلنســان، اجلنســ  العن ــي ت مب ــ. ذل ــرتبط اجلنســ  العن  بالااعــاع امل
 ذلـي  ت مبـا  ،اإلنسـانية  لالسـتجابة  األ رى اجلوانب مجيع ت اجلنسيني، واالنتهاك واالستغالل

 اـبكة   ـالل  مـن  ،أيضا امل وملية وستواصظ .واملنع الستجابةل املناسبة واتلياع املعزز الرصد
 اجملتمعـاع  قـدراع  تعزيـز  عـن   ضـال  لشـكاوى، ل سـرية  خليـاع  إنشا  ،هلا التابعة ااماية مراقيب
  وملـية، امل تقـوم و ااـاالع.  عـن  واإلبالغ املسااظ لديد عل  ،و ارجها املكيماع ت انلية،

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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ــدا املكيمــاع اــؤون بتنســيأ خمتصــة جهــة بوصــ ها ــز ،إداراــا ت وراا ــة أنشــ ة بتعزي  ااماي
 تعمـظ  الـلي  الوقـت  ت ، يهـا  األمـن  زيـادة  ملـمان   ـدف  دا ليا املشردين خميماع ت الشاملة

 وسـتو د  ن.واملشـرد  اـؤال   هـا واجهي الـب  للتحـدياع  األجظ ملويلة بديلة حلول إذاد عل   يم
 عـن   ضـال  واالسـتجابة،  التنسـيأ  لسـني  أجظ من واجلنسان اجلنس  العن. ت  بريا  ومليةامل

 الصدد. الا ت بع/ة نشر
 تعزيـز   ـال  ت جهـود  بـلل  امليـدان  الـدعم  وإدارة السـالم  ح ظ عملياع إدارة وتقود - 96

ــاع ــوا ر لضــمان اتلي ــاع ت ــالغل خلي ــوري اب ــن ال  ــع ع ــا اع مجي ــهاك االســتغالل ادع  واالنت
 املعلومـاع  تقاسـم  مـن  التدكد بغرا املتحدة ل مم التابعني السالم ح  ة جانب من اجلنسيني

 املتحدة. األمم ملن ومة الرايسية ال اعلة اجلهاع بني  يما
 التوصـية  بشـدن  األ ـرى  املعنيـة  واجلهـاع  األعضـا   الـدول  مع العام األمني وسيتشاور - 97
ــب ــدان مــع املتحــدة األمــم تت ــاوا أن مؤدااــا ال  تضــمن أحكــام حــول بقــواع املســا ة البل

 الحقـة امل مـن  اكنـها  احتيامليـة  قضـااية  والية املضي ة الدول منح منها بسبظ ،القضااية املالحقة
 املتحــدة.  مــمل التابعــة العســكرية الوحــداع أ ــراد يرتكبــها الــب اجلنســية اجلــراام ت القضــااية
   العامة. اجلمعية موا قةو الن اق واسعة تشريعية تغيرياع إجرا  االقتراا لاا وسيت لب

  
 اختاذاا العامة اجلمعية من امل لوب اإلجرا اع - ساساد 

 بــادراعمب قــدما املضــ  ت انــرز بالتقــدم علمــا اإلحاملــة إ  العامــة اجلمعيــة ت ــدع  - 98
   التقرير. الا ت املبينة اجلديدة املقترحاعبو السابأ تقريره ت الواردة العام األمني
   يل : ما العامة اجلمعية إ  وي  لب - 99

 لتحديـد  القاامـة  الوملنيـة  التشـريعاع  تقيـيم  األعضـا   الدول إ   لبت أن )أ( 
 األمـم  عملياع ت  دمتهم أثنا  رعايااا يرتكبها الب اجلنسية اجلراام عل  ت بيقها إمكانية
 إجـرا اع  اختـاذ  يـتعني  كـان  إذا مـا  تقيـيم ب االقتضـا ،  عنـد  القيـام، و السـالم،  ا ظ املتحدة
 القاامـة  اإلقليميـة  ااـدود  عـن  اخلارجـة  القضااية لواليةا قبول ذلي ت مبا جديدة، تشريعية
 اجلنسية؛ عل 
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 التقــارير ت إلدراجهــا معلومــاع، تقــدة علــ  األعضــا  الــدول تشــجع أن )ب( 
 عمـظ  تـن م  الـب  الوملنيـة  اإلداريـة  األملـر  تعـديظ  املتحـدة  األمم ل لب االمت/ال عن املقبلة،

 اجلنسـيني  واالنتـهاك  االسـتغالل  صـريح  حنـو  علـ   لتشـمظَ  والعسـكرية  الشـرملية  الوحداع
 اــله ت املعاقبــة وتك ــَظ ااــال، اــو اــلا يكــن مل إذا الســلوك، ســو  مــن نوعــا امبوصــ ه
 ؛املمكنة العقوباع بداد اااالع
 أاــهر ســتة مدتــم زمــ  جــدول اعتمــاد األعضــا  الــدول إ   لــبت أن )ج( 

 اجلنسيني؛ واالنتهاك االستغالل ادعا اع ت التحقيقاع الستكمال
ــاق توســع أن )د(  ــم املتاحــة االجــرا اع ن  ــا  حــاالع ت املتحــدة ل م  االدع

 الســماا  أجــظ  مــن  الوحــداع  أ ــراد  جانــب مــن  جنســيني  وانتــهاك  اســتغالل  ارتكــابب
 الشـهود،  مـع  مقـابالع  بـإجرا   ال وريـة  االستجابة وأ رقة الدا لية الرقابة  دماع ملكتب

   ومل ؛ نيقأ يتو ر ال عندما الوحداع، أ راد ذلي ت مبا
 ت العســكرية اناكمــاع إجــرا اع إنشــا  األعضــا  الــدول إ   لــبت أن )اـ( 
 مرتبــة إ  االدعــا اع ترقــ  عنــدما الالزمــة القضــااية األساســية اهلياكــظب مدعومــة املوقــع،
   الوملنية؛ التشريعاع مبوجب اجلنسية اجلراام
 مـن  الوراثيـة  البصـمة  عينـاع  علـ   ااصـول  األعضا  الدول إ   لبت أن )و( 
 اســتغالال ارتكــا م ع ي ــّد الــلين املشــكلة الشــرملة ووحــداع العســكرية الوحــداع أ ــراد
   جنسيني؛ اوانتهاك
 واالنتـهاك  االسـتغالل  حاالع ت انتجزة املد وعاع لويظ عل  توا أ أن )ز( 
ــة اجلنســيني ــة امل/بت ــة باألدل ــن املرتكب ــب م ــن موملــ. أي جان ــم مــومل   م  إ  املتحــدة األم
 للضحايا؛ االستيتمان الصندوق
 للضـحايا  االستيتمان الصندوق ت املسا ة عل  األعضا  الدول تشجع أن )ا( 

 ملوع ؛ أسا  عل 
 ت والن ــر الضــحايا مــن امل البــاع تلقــ  علــ  األعضــا  الــدول ثلــ أن )ل( 
 العملية؛ اله عن العامة األمانة وإبالغ بللي، للقيام الالزمة اتلياع
 ألبــوةا بإثبـاع  معنيـة  اتصـال  جهـاع  تعـيني  األعضـا   الـدول  إ   لـب ت أن )ي( 
 لللي؛ و قا العامة األمانة وإبالغ ارملة، وبد راد بقواع املسا ة لبلدانبا  اصة
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 بالوحــدة املتعلقــة املــد وعاع ســداد تعليــأ األعضــا  الــدول إ   لــبت أن )ك( 
 اكتمـال  عـدم  حالـة  ت نيلـها،  لـظ  وحـدة  أي أو  يهـا  للكدمـة  املتورل الشكص أو د الب

 الدولـة  مـع  التشـاور  بعـد  واملوا قـة،  اإل  ـار،  تـاريخ  مـن  واحـدة  سـنة  مهضـون  ت التحقيأ
 مـن  باالنتـها   ي يـد  إ  ـار  ورود اـني  إملـا ية  نشـر  عملياع أي تعليأ عل  املعنية، العضو

 التحقيأ.
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 املر أ األول
ملبيعــة االدعــا اع حســب الكيانــاع، باســت/نا  بع/ــاع ح ــظ الســالم          

  2015والبع/اع السياسية اخلاصة الب تدعمها إدارة الدعم امليدان، 
 

 طبيعد ا ءع  
  نددد مأل ا مددد   
 املتحدة اإلمن ئي

 مدد  ا يدمفوضدد
املتحدة لشدوو   

 الالجئني

مكتدددأل ا مددد   
املتحددددددددددددددددددة 
خلدددددددددددددددم   

 املش ريع

وك لددد ا مدد  املتحدددة   
 ثددددددددد وتشددددددددغي   إلغ

 الالجددئني الفلسدديينيني 
 يف الش ق ا ءىن

هيئددددددددد ا مدددددددد    
للمسدد واة املتحدددة 

 دددددددني اجلنسدددددددني 
 مل أةومتكني ا

  ندددددددد مأل 
ا غذيدددددددد 

 اجملموع الع ملي
        امهتصاب        

 - - - - - - - 18ملحية دون سن  

 2 - - - - 1 1 18ملحية  وق سن  

 1 - - - - 1 - قاصرممارسة اجلن  مع 

        اعتدا  جنس 

 3 1 - 2 - - - 18ملحية دون سن  

 2 - 1 - - 1 - 18ملحية  وق سن  

اجتــار بالبشــر بغــرا االســتغالل    
 - - - - - - - اجلنس 

تقـــــدة نقـــــود أو  ـــــرل عمـــــظ 
ممارسة   دماع مقابظ سلع أو أو

 14 - - 2 2 10 - اجلن 

        مللب  دماع البغايا

 - - - - - - - 18ملحية دون سن  

 1 1 - - - - - 18ملحية  وق سن  

ــتغالل    ــن االسـ ــرى مـ ــكال أ ـ أاـ
 7 - - 3 1 1 2 واالنتهاك اجلنسيني

انتــهاكاع أ ــرى ألحكــام نشــرة  
ــام   ــني العــ  ST/SGB/2003/13األمــ

)مــن قبيــظ اإلبــالغ الكــاذب عــن   
 - - - - - - - وقود استغالل وانتهاك جنسيني(

3 اجملمود   14  3  7  1  2  30  
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 املر أ ال/ان
ــام       ــب وردع ت عـ ــا اع الـ ــاع ت االدعـ ــها التحقيقـ ــب بلغتـ ــة الـ املرحلـ

وتتصظ بكياناع مهري بع/ـاع ح ـظ السـالم والبع/ـاع السياسـية       2015
 إدارة الدعم امليدانتدعمها  اخلاصة الب 

 
 20١5 ءيسمرب  /ك نو  ا ول ٣١امل حلد اليت  لغته  التحقيق   يف  

 الكي  
ا ءعددددددد  ا  

 الوارءة
  اليت مل تثبته  ءع  ا ا

   اليت ُحفظت ا ءلد أو

الددديت أثبتتددده  ءعددد  ا   ا
جيددددددددددد   أو ا ءلدددددددددددد 

 استع اض التق ري   ش هن 

ا ءعدددددد  ا  الدددددديت 
زالددددددددت  يددددددددد    

 التحقيق
 2 1 - 3 برنامز األمم املتحدة اإلمناا      

 7 1 6 14 ألمم املتحدة لشؤون الالجيتنيا يةم ومل

 1 - 2 3 مكتب األمم املتحدة خلدماع املشاريع

وكالة األمم املتحدة إلمهاثة وتشغيظ الالجيتني 
 4 - 3 7 ال لس ينيني ت الشرق األدىن

للمساواة بني اجلنسني اييتة األمم املتحدة 
 - - 1 1 ملرأةواكني ا

 1 1 - 2 برنامز األمهلية العامل 

30 اجملمود   12  3  15  
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 املر أ ال/الث
واملتعلقـة مبـومل ني مـدنيني     2015االدعا اع املبلَّغ  ا مكتب  دماع الرقابة الدا لية ت عـام   -أل.  

كـانون   31امليدانيـة )ت   امليـدان، مصـن ة حسـب البع/ـة     لدى البع/اع الب تدعمها إدارة الدعم 
  (2015األول/ديسم  

 
 ئد املدوففني وعددء   
 املشمولني   لتحقيق

الفئدددد العم يدددد 
للضددددددددددددح ي  

 وعدءه 

استغالل ا ءع   )
انتدددده ك /جنسددددي
 جنسي(

ا ءعدد   املبلدد  
عندددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
/ جهدددد التحقيدددق 

 احل لد
مدة التحقيق 

 النت ئأل (أ)()   ي م
ا سددددتنت ج 

  
إثبددددددددددد   

 ا  وة
إجددددددددددد ا  

 إج ا  هن ئي مو ت
اإلح لدددددددددددد إ  
 احمل كمد اجلن ئيد

       بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مجهورية أ ريقيا الوس              
ــدنيون  ــون املـ املومل ـ

(1) 
اـــكص بـــالغ 

(1) 
عالقـــــــــــــــــة  استغالل جنس 

 استغاللية
مكتـب  ـدماع  
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

قيــــــــــــــــد  ال ين بأ
 االنت ار

ــار  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

        بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مان
ــو األمــــــم   مت وعــــ

 (1) املتحدة
اـــكص بـــالغ 

(1) 
عالقـــــــــــــــــة  استغالل جنس 

ــتغاللية  اســـــــ

 )أبوة(

مكتـب  ـدماع  
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

قيــــــــــــــــد 
 االنت ار

قيــــــــــــــــد 
 االنت ار

ــار  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

        بع/ة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت اايب
ــو األمــــــم   مت وعــــ

 (1املتحدة )
بـــالغ  اـــكص

(1) 
ممارسة اجلن   استغالل جنس 

 )أبوة( مبقابظ
ــوع  16 بع/ةال ثبـــــــ

ــحة  صـــــــ
 دعا   اال

عالقــــــــاع 
ــية  جنســـــــــ
 استغاللية

قيــــــــــــــــد 
 االنت ار

ال صــــظ مــــن   ال يوجد
 األمم املتحدة

 قيد االنت ار

        بع/ة من مة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت مجهورية الكونغو الدةقراملية
 ونوملنيــال ونومل ــامل
 (1) وندنيامل

ــ    انتهاك جنس  (1)قاصر  ــظ جنسـ  عـ
ــر ــع قاصـــ  مـــ

 )أبوة(

مكتـب  ـدماع  
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

قيــــــــــــــــد 
 االنت ار

قيــــــــــــــــد 
 االنت ار

ــار  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

ــو األمــــــم   مت وعــــ
 (1)املتحدة 

مكتـب  ـدماع   جنس اعتدا   انتهاك جنس  (1)قاصر 
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

ــار  ال يوجد ن بأيال  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

ــو األمــــــم   مت وعــــ
 (1)املتحدة 

ــ    انتهاك جنس  (1)قاصر  ــظ جنسـ  عـ
ــر ــع قاصـــ  مـــ

 )أبوة(

مكتـب  ـدماع  
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

قيــــــــــــــــد 
 االنت ار

ــار  ال يوجد ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار
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 ئد املدوففني وعددء   
 املشمولني   لتحقيق

الفئدددد العم يدددد 
للضددددددددددددح ي  

 وعدءه 

استغالل ا ءع   )
انتدددده ك /جنسددددي
 جنسي(

ا ءعدد   املبلدد  
عندددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
/ جهدددد التحقيدددق 

 احل لد
مدة التحقيق 

 النت ئأل (أ)()   ي م
ا سددددتنت ج 

  
إثبددددددددددد   

 ا  وة
إجددددددددددد ا  

 إج ا  هن ئي مو ت
اإلح لدددددددددددد إ  
 احمل كمد اجلن ئيد

        العملية املكتل ة لاللاد األ ريق  واألمم املتحدة ت دار ور            
ــو األمــــــم   مت وعــــ

 (1)املتحدة 
 (1)املومل ون املدنيون 

ــ    انتهاك جنس  قاصر ــظ جنسـ  عـ
 مع قاصر

 ال تن بأ ن بأيال  ن بأيال  ن بأيال  ال تن بأ تن بأ ال ال تن بأ (ب)مللعل

        قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبي 
ــدنيون  ــون املـ املومل ـ

(1) 
ممارسة اجلن   استغالل جنس  بالغاكص 

 مبقابظ
ــد االســتعراا   قي
ــم  ــدى األمـــــ لـــــ

 (ج)املتحدة

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

قيــــــــــــــــد  ن بأيال 
 االنت ار

ــار  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

        بع/ة األمم املتحدة ت لي يا
ــدنيون  ــون املـ املومل ـ

 (1) الوملنيون
اـــكص بـــالغ 

(1) 
مكتـب  ـدماع   اعتدا  جنس  انتهاك جنس 

 الرقابة الدا لية
قيــــــــــــــد  قيد االنت ار

 االنت ار
ــد  قيــــــــــــــــ

 االنت ار
قيــــــــــــــــد  ن بأيال 

 االنت ار
ــد  ــار قيـ االنت ـ

ــم   ــدى األمــ لــ
 املتحدة

 قيد االنت ار

ــو األمــــــم   مت وعــــ
 (1)املتحدة 

اـــكص بـــالغ 
(1) 

مكتـب  ـدماع   اعتدا  جنس  انتهاك جنس 
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

ــار  ال يوجد ن بأيال  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

ــو األمــــــم   مت وعــــ
 (1)املتحدة 

اـــكص بـــالغ 
(1) 

مكتـب  ـدماع   اعتدا  جنس  انتهاك جنس 
 الرقابة الدا لية

قيــــــــــــــد  قيد االنت ار
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

ــار  ال يوجد ن بأيال  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

ــو األمــــــم   مت وعــــ
 (1)املتحدة 

اـــكص بـــالغ 
(1) 

ممارسة اجلن   استغالل جنس 
 مبقابظ

قيــــــــــــــد  االنت ارقيد  بع/ةال
 االنت ار

ــد  قيــــــــــــــــ
 االنت ار

ــار  ال يوجد ن بأيال  ــد االنت ـ قيـ
ــم   ــدى األمــ لــ

 املتحدة

 قيد االنت ار

ــدنيون  ــون املـ املومل ـ
(1) 

ــ    انتهاك جنس  (1)قاصر  ــظ جنسـ  عـ
 مع قاصر

مكتـب  ـدماع  
 الرقابة الدا لية

عــــــــــــدم  125
ــوع  ثبـــــــ
ــحة  صـــــــ
 االدعا 

ال يوجـــــــد 
 دليظ

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ال تن بأ ن بأيال 

        عملية األمم املتحدة ت كوع دي وار
ــدنيون  ــون املـ املومل ـ

(1) 
اـــكص بـــالغ 

(1) 
مكتـب  ـدماع   اعتدا  جنس  انتهاك جنس 

 الرقابة الدا لية
قيــــــــــــــد  قيد االنت ار

 االنت ار
ــد  قيــــــــــــــــ

 االنت ار
ــار  ال يوجد ن بأيال  ــد االنت ـ قيـ

ــم   ــدى األمــ لــ
 املتحدة

 قيد االنت ار
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 ئد املدوففني وعددء   
 املشمولني   لتحقيق

الفئدددد العم يدددد 
للضددددددددددددح ي  

 وعدءه 

استغالل ا ءع   )
انتدددده ك /جنسددددي
 جنسي(

ا ءعدد   املبلدد  
عندددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
/ جهدددد التحقيدددق 

 احل لد
مدة التحقيق 

 النت ئأل (أ)()   ي م
ا سددددتنت ج 

  
إثبددددددددددد   

 ا  وة
إجددددددددددد ا  

 إج ا  هن ئي مو ت
اإلح لدددددددددددد إ  
 احمل كمد اجلن ئيد

ــدنيون              ــون املـ املومل ـ
(1) 

ــ    انتهاك جنس  (1)قاصر  ــظ جنسـ  عـ
 مع قاصر

مكتـب  ـدماع  
 الرقابة الدا لية

عــــــــــــدم  160
ــوع  ثبـــــــ
ــحة  صـــــــ
 االدعا 

عــدم ك ايــة 
 األدلة

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ن بأيال  ن بأيال 

 
  الدعم امليدان التقرير النهاا  للتحقيأ. لسب مدة التحقيأ من تاريخ اإلحالة إ  الكيان إ  الوقت اللي تتلق   يم إدارة  ( )أ  
  اعت ع املعلوماع مهري كا ية للسماا مبواصلة التحقيأ.  ( )ب  

  تبني أن املعلوماع الب مت استعراملها ال تتمتع باملصداقية الكا ية حبيث تسوغ إجرا  لقيأ أو أهنا تت لب مواصلة التحقأ.  ( )ج  
   

    2015ختص أ رادا مدنيني ومهريام من األ راد،  توزيع االدعا اع الب -با   
  التوزيع

الفئدددد العم يدددد للضدددح ي   
  النتيجد  جهد التحقيق  ا ءع    وعدءه 

ــان            ــدد اإلمجـــــ العـــــ
 لالدعا اع

15         

ــدد  ــمولني عــــ املشــــ
 بالتحقيأ

ــدماع  10 انتهاك جنس    16 ـــب  ـــــ مكتـــــ
 الرقابة الدا لية

 1 اعثبوع صحة االدعا  11

عـــــــدد الضـــــــحايا  
 املعنيني

ــحة   2 بع/ةال 5 استغالل جنس   (8)ن والضحايا البالغ 13 ــوع صــــ ــدم ثبــــ عــــ
 دعا اع  اال

2 

قيــد االســتعراا لــدى   4 أبوة    (5) الضحايا القصر  
 (أ)األمم املتحدة

 11 قيد االنت ار 1

 1 ال تن بأ 1 (2)للعلم      
 

 ال تتمتع باملصداقية الكا ية حبيث تسوغ إجرا  لقيأ أو أهنا تت لب مواصلة التحقأ. تبني أن املعلوماع الب مت استعراملها )أ( 
 اعت ع املعلوماع مهري كا ية للسماا مبواصلة التحقيأ. )ب( 
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 املر أ الرابع
واملتعلقــة بــاأل راد    2015االدعــا اع املبلَّــغ  ــا مكتــب  ــدماع الرقابــة الدا ليــة ت عــام         -أل.  

ــة )ت     العســـكريني لـــدى ــن ة حســـب البع/ـ ــدان، مصـ ــدعمها إدارة الـــدعم امليـ البع/ـــاع الـــب تـ
  (2015كانون األول/ديسم   31
 

جنسددديد ا  ددد اء  
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
 /التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددة  
التحقيدددددق  
 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(

إثبددددددددددد   
 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
الدددديت ا ددددذه  البلددددد   

 املس ه   قوا 
       بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مجهورية أ ريقيا الوس               

انتــــــــهاك  قاصر وحدة عسكرية بوروندي
 جنس 

 عـــظ جنســـ  
 مع قاصر

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــد  قيد االنت ار قيد االنت ار قيـــــــــــــ
 االنت ار

ــار  ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  الكامريون ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1)بالغ 
اســــتغالل 
 جنس 

عالقــــــــــــــــة  
 استغاللية

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــار  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  الكامريون ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1)بالغ 
اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

مكتـب  دماع 
 الرقابة الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــدى   التناوب املسبأ ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  الكونغو ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

مكتـب  دماع 
 الرقابة الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار  

ــار  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني 

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
ــم املتحـــدة  قيـــد  - األمـ

ــد    ــدى البلـ ــار لـ االنت ـ
 املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  الكونغو ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

إ   اإلعــــــــــادة ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار 100
 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار
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جنسددديد ا  ددد اء  
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
 /التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددة  
التحقيدددددق  
 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(

إثبددددددددددد   
 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
الدددديت ا ددددذه  البلددددد   

 املس ه   قوا 
مجهوريـــــــــــــــــة              

الكونغــــــــــــــــــو 
 الدةقراملية

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
 ــدماع الرقابــة 

 الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــار  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني 

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدةقراملية 

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

ــوع صــحة   125 بع/ةال ثب
 االدعا 

ت  الشــرود
ــدا   اعتــــــــــ

 جنس 

ــوملن   ال يوجد ن بأيال  ــادة إ  الـــ اإلعـــ
ــم املتحــدة    ــة األم مبعر 

(1) 
ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدةقراملية

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
 ــدماع الرقابــة 

 الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــار  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
  األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدةقراملية 

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
عــــدم ثبــــوع  184 بع/ةال

 صحة االدعا 
إقامة عالقـة  
ييمــة بغــري 
اتصــــــــــــال 

 جنس 

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ال يوجد ن بأيال 

مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدةقراملية

ــدة  ــكريةوحـ  عسـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
مكتـب  دماع 
 الرقابة الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
املــــــــد وعاع؛  
ــادة إ   اإلعــــــــ

 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدةقراملية

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
ــ   جنســــــــــــ

 )أبوة(

ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
 ــدماع الرقابــة 

 الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــد  قيد االنت ار قيد االنت ار قيـــــــــــــ
 االنت ار

ــار  ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــار   ــد االنت ــ ــدى قيــ لــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدةقراملية

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
 عـــظ جنســـ  
 مــــع قاصــــر 

 )أبوة(

ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
 ــدماع الرقابــة 

 الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــد  قيد االنت ار قيد االنت ار قيـــــــــــــ
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ 
 املد وعاع؛

 اإلعــــــــــادة إ 
 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار
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جنسددديد ا  ددد اء  
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
 /التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددة  
التحقيدددددق  
 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(

إثبددددددددددد   
 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
الدددديت ا ددددذه  البلددددد   

 املس ه   قوا 
اـــــــــكص   وحدة عسكرية مهابون             

 بالغ
اســــتغالل 
 جنس 

عالقــــــــــــــــة  
 استغاللية

قيـــــــــــــــد  بع/ةال
 االنت ار

ــار  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

قيــــد االنت ــــار لــــدى  
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  مهابون ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
ــاام   ــد املســ البلــ

 بقواع
قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
 املد وعاع

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  املغرب ــدة عسـ  وحـ

(2) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
 ــدماع الرقابــة 

 الدا لية

عــــدم ثبــــوع  156
 صحة االدعا 

عــدم ك ايــة 
 األدلة

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ن بأيال  ن بأيال 

اـــــــــكص   وحدة عسكرية املغرب 
 بالغ

اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
 ــدماع الرقابــة 

 الدا لية

عــــدم ثبــــوع  210
 صحة االدعا 

ــد  ال يوجـــــ
 دليظ

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ن بأيال  ن بأيال 

ــكرية  املغرب ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
ــاام   ــد املســ البلــ
بقواع ومكتـب  
  ــدماع الرقابــة

 الدا لية

عــــدم ثبــــوع  210
 صحة االدعا 

عــدم ك ايــة 
ــة  األدلـــــــــــ

 )اهلوية(

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ن بأيال  ن بأيال 

اـــــــــكص   وحدة عسكرية مهري معرو ة
 بالغ

اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

قيــد االســتعراا 
ــم   ــدى األمــــ لــــ

 املتحدة

ــدى   قيد االنت ار ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ال تن بأ ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

انتــــــــهاك  قاصر وحدة عسكرية ال تن بأ
 جنس 

 عـــظ جنســـ  
 مع قاصر

 ال تن بأ ال تن بأ ن بأيال  ن بأيال  ال تن بأ ال تن بأ ال تن بأ للعلم

        لتحقيأ االستقرار ت مانبع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
ــكرية  بوركينا  اسو   ــدة عسـ  وحـ

(10) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــدى   قيد االنت ار ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ

 قيد االنت ار
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جنسددديد ا  ددد اء  
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
 /التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددة  
التحقيدددددق  
 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(

إثبددددددددددد   
 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
الدددديت ا ددددذه  البلددددد   

 املس ه   قوا 
 بقواعالبلد املساام              

ــكرية  نيجرييا ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
 عـــظ جنســـ  

 مع قاصر
ــاام   ــد املســ البلــ

 بقواع
ــار ورود  قيد االنت ار 71 ت انت ــ

ــاع  معلومــــــــــــــ
 إملا ية

ــدى   ن بأيال  ن بأيال  ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
  األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

اـــــــــكص   وحدة عسكرية معرو ةمهري 
 بالغ

اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

قيــد االســتعراا 
ــم   ــدى األمــــ لــــ

 املتحدة

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــدى   قيد االنت ار ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 ال تن بأ

         لتحقيأ االستقرار ت اايببع/ة األمم املتحدة 
انتــــــــهاك  قاصر وحدة عسكرية مهري معرو ة

 جنس 
 عـــظ جنســـ  

 مع قاصر
قيــد االســتعراا 
ــم   ــدى األمــــ لــــ

 املتحدة

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــدى   قيد االنت ار ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 تن بأال 

        بع/ة من مة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت مجهورية الكونغو الدةقراملية
ــكرية  بنن ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
اســــتغالل 
 جنس 

عالقــــــــــــــــة  
 اســــــــتغاللية 

 )أبوة(

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

قيــــــــــــــــد  قيد االنت ار قيد االنت ار
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ 
 املد وعاع

ــد  ــدى  قيــ ــار لــ االنت ــ
  األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  بنن ــدة عسـ  وحـ

(2) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
 عـــظ جنســـ  
 مــــع قاصــــر 

 )أبوة(

ــوع صــحة   193 بع/ةال ثب
 االدعا 

جنس   عظ 
 مع قاصر

ــوملن   ن بأيال  ال ــادة إ  الـــ اإلعـــ
ــم املتحــدة    ــة األم مبعر 

(2) 
ــار  ــد االنت ــ ــدى  قيــ لــ

 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  املغرب ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

يومـــا مـــن  40  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
 االحتجاز

ــوملن   ــادة إ  الـــ اإلعـــ
ــم املتحــدة    ــة األم مبعر 

(1) 
ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ

املســاام بقــواع البلــد 
(1) 

 قيد االنت ار
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جنسددديد ا  ددد اء  
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
 /التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددة  
التحقيدددددق  
 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(

إثبددددددددددد   
 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
الدددديت ا ددددذه  البلددددد   

 املس ه   قوا 
ــكرية  جنوب أ ريقيا                ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
ــاام   ــد املســ البلــ

 بقواع
قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
املــــــــد وعاع؛  
ــادة إ   اإلعــــــــ

 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 املساام بقواعالبلد 

 قيد االنت ار

ــكرية  جنوب أ ريقيا ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 بالغ
اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
املــــــــد وعاع؛  
ــادة إ   اإلعــــــــ

 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
  األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 املساام بقواع البلد

 قيد االنت ار

ــكرية  جنوب أ ريقيا ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 بالغ
اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
املــــــــد وعاع؛  
ــادة إ   اإلعــــــــ

 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
  األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  جنوب أ ريقيا ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
اعتـــــــــــــــدا   

 جنس 
ــاام   ــد املســ البلــ

 بقواع
ــوع صــحة   180 ثب

 االدعا 
ــار  ت انت ــــ

ورود 
معلومــــــاع 

 إملا ية

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال 
املــــــــد وعاع؛  
ــادة إ   اإلعــــــــ

 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــار   ــد االنت ــ ــدى قيــ لــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــة  ــامجهوري  تااني
  املتحدة

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
انتــــــــهاك  (1قاصر )

 جنس 
 عـــظ جنســـ  
 مــــع قاصــــر 

 )أبوة(

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

قيــــــــــــــــد  قيد االنت ار قيد االنت ار
 االنت ار

ــار  ت انت ـــــــــــ
لديـــــد اويـــــة 
 األ راد املعنيني

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 املتحدة األمم

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــة  ــامجهوري  تااني
  املتحدة

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
اســــتغالل 
 جنس 

عالقــــــــــــــــة  
 اســــــــتغاللية 

 )أبوة(

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

قيــــــــــــــــد  قيد االنت ار قيد االنت ار
 االنت ار

ــدى   قيد االنت ار ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
ــم املتحـــدة  قيـــد  - األمـ

ــد    ــدى البلـ ــار لـ االنت ـ
 املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــة  ــامجهوري  تااني
  املتحدة

ــكرية  ــدة عسـ  وحـ

(5) 
انتــــــــهاك  (4قاصر )

 جنس 
 عـــظ جنســـ  

 مع قاصر
ــاام   ــد املســ البلــ

 بقواع
قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

ــدى   قيد االنت ار ال تن بأ قيد االنت ار قيد االنت ار ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 املتحدةاألمم 

قيــــد االنت ــــار لــــدى  
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار
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جنسددديد ا  ددد اء  
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
 /التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددة  
التحقيدددددق  
 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(

إثبددددددددددد   
 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
الدددديت ا ددددذه  البلددددد   

 املس ه   قوا 
اـــــــــكص   وحدة عسكرية ال تن بأ             

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

قيــد االســتعراا 
ــم   ــدى األمــــ لــــ

 املتحدة

عــــدم ثبــــوع  ال تن بأ
 صحة االدعا 

ــا اع  ادعـــــ
 مهري موثوقة

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ال يوجد ن بأيال 

         ا ظ السالم ت ق ل قوة األمم املتحدة
ــكرية  اسلو اكي ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (1بالغ )
انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

عــــدم ثبــــوع  87
 صحة االدعا 

عــدم ك ايــة 
 األدلة

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال 
ــترداد(  )اســــــــــ

 املد وعاع 

 ال تن بأ ح  ظ االدعا 

         عملية األمم املتحدة ت كوع دي وار
ــكرية  النيجر ــدة عسـ  وحـ

(1) 
اـــــــــكص  

 (2بالغ )
اســــتغالل 
 جنس 

ممارســـــــــــــــة 
 اجلن  مبقابظ

قيـــــــــــــــد  بع/ةال
 االنت ار

اإلعــــــــــادة إ   ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

مجهوريـــــــــــــــــة 
 مولدو ا

مراقـــب عســـكري 
(1) 

اـــــــــكص  
 (1بالغ )

انتــــــــهاك 
 جنس 

اعتـــــــــــــــدا   
 جنس 

مكتـب  دماع 
 الرقابة الدا لية

قيـــــــــــــــد 
 االنت ار

اإلعــــــــــادة إ   ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار
 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

ــكرية  تومهو ــدة عسـ  وحـ

(3) 
اـــــــــكص  

 (2بالغ )
اســــتغالل 
 جنس 

عالقــــــــــــــــة  
 استغاللية

ــاام   ــد املســ البلــ
 بقواع

ــوع صــحة   30 ثب
ــا  ) ( 1االدعــ

عــــدم ثبــــوع 
صحة االدعا  

(2) 

ــاع  عالقــــــ
ــية  جنســـــــــ
 استغاللية

تعليـــــــــــــــــــــأ  ن بأيال 
املــــــــد وعاع؛  
ــادة إ   اإلعــــــــ

 الوملن

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
  األمم املتحدة

ــدى   ــار لــ ــد االنت ــ قيــ
 البلد املساام بقواع

 قيد االنت ار

 
اا  للتحقيـأ. أمـا بالنسـبة    جلهاع التحقيأ ت األمم املتحدة، لسب مدة التحقيأ مـن تـاريخ اإلحالـة إ  الكيـان إ  تـاريخ تلقـ  إدارة الـدعم امليـدان للتقريـر النـه            يما يتعلأ )أ( 

 ة إ  تاريخ تلق  اإلدارة للتقرير النهاا  للتحقيأ.للبلدان املسا ة بقواع،  تحسب مدة التحقيأ من تاريخ ورود إ ادة من البلد املساام بقواع بدنم سيحقأ ت املسدل
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 2015 ،توزيع االدعا اع املتعلقة باأل راد العسكريني - با  
 

  التوزيع
الفئدددد العم يدددد للضدددح ي   

  النت ئأل  جهد التحقيق  ا ءع    وعدءه 
العـــــــــدد الكلـــــــــ            

 لالدعا اع
38         

ــمولني  ــدد املشــــ عــــ
 بالتحقيأ

 4 ثبوع صحة االدعا اع 17 البلد املساام بقواع 24 انتهاك جنس    46

عـــــــدد الضـــــــحايا  
  املعنيني

ــالغني  34 ــن البــ ــحايا مــ  الضــ
(19) 

ــواع   14 استغالل جنس   ــد املســاام بق البل
ــدماع   ــب  ــــ ومكتــــ

 الرقابة الدا لية

ــحة   7 ــوع صــــ ــدم ثبــــ عــــ
 االدعا اع

6 

ــدماع  6 أبوة    (15) الضحايا القصر   ـــب  ـــــ مكتـــــ
 الدا ليةالرقابة 

 27 قيد االنت ار 4

 1 ال تن بأ 5 بع/ةال      
قيــد االســتعراا لــدى        

 (أ)األمم املتحدة
4   

   1 (ب)للعلم      
 

 تبني أن املعلوماع الب مت استعراملها ال تتمتع باملصداقية الكا ية حبيث تسوغ إجرا  لقيأ أو أهنا تت لب مواصلة التحقأ. )أ( 
 املعلوماع مهري كا ية للسماا مبواصلة التحقيأ.اعت ع  )ب( 
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 املر أ اخلام 
واملتعلقـة بـد راد الشـرملة     2015االدعا اع املبلَّغ  ا مكتب  دماع الرقابـة الدا ليـة ت عـام     -أل.  

كـــانون   31لـــدى البع/ـــاع الـــب تـــدعمها إدارة الـــدعم امليـــدان، مصـــن ة حســـب البع/ـــة )ت   
  (2015األول/ديسم  

 
سددديد ا  ددد اء  جن

 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
/ التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددددة 
التحقيدددددددق 

 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(
إثبددددددددددد    

 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
البلددددد الدددديت ا ددددذه   

 املس ه      اء ش طد
       بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مجهورية أ ريقيا الوس               

وحدة ارملة مشـكلة   الكونغو
(1) 

ــهاك  (1قاصر ) انتـــــــــ
 جنس 

 عظ جنس  مـع  
 قاصر

مكتــــب  ـــدماع  
 الرقابة الدا لية

اإلعـــــــــــــادة إ   ن بأيال  قيد االنت ار االنت ارقيد  قيد االنت ار
 الوملن

ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
 األمم املتحدة

ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
البلـــد املســـاام بـــد راد 

 ارملة

 قيد االنت ار

 ارملة األمم املتحـدة  مهري معرو ة

(1) 
ــهاك  (1قاصر ) انتـــــــــ

 جنس 
مكتــــب  ـــدماع   اعتدا  جنس 

 الرقابة الدا لية
ت انت ــار لديــد  ن بأيال  قيد االنت ار االنت ارقيد  قيد االنت ار

اويـــــة األ ـــــراد  
 املعنيني

ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
 األمم املتحدة  

ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
البلـــد املســـاام بـــد راد 

 ارملة

 قيد االنت ار

        بع/ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيأ االستقرار ت مان
 األمم املتحـدة ارملة  مهري معرو ة

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
ــتعراا   عالقة استغاللية ــد االســ قيــ

 لدى األمم املتحدة
ــار لــــدى   قيد االنت ار ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار قيد االنت ار قيــــد االنت ــ

 األمم املتحدة
 قيد االنت ار

        بع/ة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت اايب
 ارملة األمم املتحـدة  بوركينا  اسو

(2) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
عـــــدم ثبـــــوع  126 بع/ةال عالقة استغاللية

 صحة االدعا 
ــة   ــة عالقــ إقامــ
ييمـــــــة دون  
 اتصال جنس 

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ال يوجد ن بأيال 
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سددديد ا  ددد اء  جن
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
/ التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددددة 
التحقيدددددددق 

 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(
إثبددددددددددد    

 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
البلددددد الدددديت ا ددددذه   

 املس ه      اء ش طد
 ارملة األمم املتحـدة  الكامريون             

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
 استغالليةعالقة 

 )أبوة(
ثبـــوع صـــحة   89 بع/ةال

 االدعا 
عالقــــــــــــــاع 
ــية  جنســــــــــــــ

 استغاللية

 (  1) ال يوجد نعم
ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
البلـــد املســـاام بـــد راد 

 ارملة

 قيد االنت ار

 ارملة األمم املتحـدة  كندا  

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
 عالقة استغاللية

 )أبوة(
ثبـــوع صـــحة   55 بع/ةال

 االدعا 
عالقــــــــــــــــــة 

 استغاللية
ــوملن   التناوب املسبأ نعم ــادة إ  الـــ اإلعـــ

مبعر ــة األمــم املتحــدة   
(1  ) 

 إجـــــــرا اع إداريـــــــة 
مبعر ــة البلـــد املســـاام  

 (1) بد راد ارملة

إيقــاف عــن العمــظ 
 أيام 9 ملدة

 ارملة األمم املتحـدة  كندا

(1) 
ــتغالل  اكص بالغ اســـــ

 جنس 
ســـــــاام املبلـــــــد ال عالقة استغاللية

 بد راد ارملة
اإلعـــــــــــــادة إ   ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار االنت ارقيد 

 الوملن
ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ

   األمم املتحدة
ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
البلـــد املســـاام بـــد راد 

 ارملة

 قيد االنت ار

 ارملة األمم املتحـدة  رواندا

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
 عالقة استغاللية

 )أبوة(
ــة:  89 بع/ةال ــري مكتملـ مهـ

ــت إ   أحيلـــــــ
البلـــد املســـاام 
 ،بد راد اـرملة 
 قيد االنت ار

قيد االنت ار لدى األمـم   ال يوجد قيد االنت ار قيد االنت ار
  املتحدة

قيد االنت ار لـدى البلـد   
 املساام بد راد ارملة

 قيد االنت ار

 وحدة ارملة مشكلة رواندا

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
 عالقة استغاللية

 )أبوة(
ــة:  48 بع/ةال ــري مكتملـ مهـ

ــت إ   أحيلـــــــ
البلـــد املســـاام 
 ،بد راد اـرملة 
 قيد االنت ار

ــار لــــدى   ال يوجد قيد االنت ار قيد االنت ار قيــــد االنت ــ
 األمم املتحدة

ــار لــــدى   قيــــد االنت ــ
البلـــد املســـاام بـــد راد 

 ارملة

 قيد االنت ار

 وحدة ارملة مشكلة رواندا  

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
 عالقة استغاللية

 )أبوة(
ــة:   48 بع/ةال ــري مكتملــ مهــ

أحيلت إ  البلد 
املســـاام بـــد راد 

قيـــــد ، اـــــرملة
 االنت ار

قيد االنت ار لدى األمـم   ال يوجد قيد االنت ار قيد االنت ار
  املتحدة

قيد االنت ار لـدى البلـد   
 املساام بد راد ارملة

 قيد االنت ار



 

 

 
A
/7
0
/7
2
9

 

1
6

-0
2

2
5

6
 

5
4
/5
5

 

سددديد ا  ددد اء  جن
 املعنيني  

 ئددد ا  دد اء وعدددء 
املشددددددددددددددددددمولني 

   لتحقيق

الفئد العم يد 
للضددددددددح ي  

 ا ءع   وعدءه 

ا ءع   املبلد   
عنددددددددددددددددددددد  

 )الوصف(
/ التحقيدددقجهدددد 
 احل لد

مددددددددددددددددة 
التحقيدددددددق 

 ا ستنت ج   النت ئأل (أ))   ي م(
إثبددددددددددد    

 إج ا  هن ئي إج ا  مو ت ا  وة

تف صدددي  اإلجددد ا ا   
البلددددد الدددديت ا ددددذه   

 املس ه      اء ش طد
       الكونغو الدةقرامليةبع/ة من مة األمم املتحدة لتحقيأ االستقرار ت مجهورية              

ــالغ   (1) أ م ا مدمهشقر اــكص ب
(1) 

ــتغالل  اســـــ
 جنس 

مكتــــب  ـــدماع   عالقة استغاللية
 الرقابة الدا لية

قيد االنت ار لدى األمـم   تعليأ املد وعاع ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار قيد االنت ار
 املتحدة

قيد االنت ار لـدى البلـد   
 املساام بد راد ارملة

 االنت ار قيد

 وحدة ارملة مشكلة السنغال

(2) 
ــالغ   اــكص ب

(2) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
ممارســـة اجلـــن  

 مبقابظ
ــأ  ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار قيد االنت ار بع/ةال تعليـــــــــــــــــــــ

ــد وعاع؛  املـــــــــ
اإلعـــــــــــــادة إ  

 الوملن

قيد االنت ار لدى األمـم  
 املتحدة

قيد االنت ار لـدى البلـد   
 املساام بد راد ارملة

 االنت ارقيد 

        العملية املكتل ة لاللاد األ ريق  واألمم املتحدة ت دار ور
 ارملة األمم املتحـدة  مهانا

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــهاك  انتـــــــــ

 جنس 
عـــــدم ثبـــــوع  22 بع/ةال اعتدا  جنس 

 صحة االدعا 
مهــــــري ادعــــــا  
 صحيح

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ال يوجد ن بأيال 

        بع/ة األمم املتحدة ت لي يا
 ارملة األمم املتحـدة  أملانيا

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
عـــــدم ثبـــــوع  52 بع/ةال عالقة استغاللية

 صحة االدعا 
ــع  تراجـــــــــــــــ
ــن   ــاك  عـ الشـ

 اكواه

 ال تن بأ ح  ظ االدعا  ال يوجد ن بأيال 

        ليشب - بع/ة األمم املتحدة املتكاملة ت تيمور
 املتحـدة ارملة األمم  مهري معرو ة

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــتغالل  اســـــ

 جنس 
 ال تن بأ ال تن بأ ال ين بأ ن بأيال  ال تن بأ ال تن بأ ال تن بأ (ب)للعلم عالقة استغاللية

          عملية األمم املتحدة ت كوع دي وار
 ارملة األمم املتحـدة  بوروندي

(1) 
ــالغ   اــكص ب

(1) 
ــهاك  انتـــــــــ

 جنس 
مكتــــب  ـــدماع   اعتدا  جنس 

 الرقابة الدا لية
قيد االنت ار لدى األمـم   تعليأ املد وعاع ن بأيال  قيد االنت ار قيد االنت ار قيد االنت ار

  املتحدة
قيد االنت ار لـدى البلـد   

 املساام بد راد ارملة

 قيد االنت ار

 
 أ م ا، أ راد مقدمون من ااكوماع، ويشملون ت الا السياق مومل   السجون. :اختص را   
لتقريـر النـهاا  للتحقيـأ. أمـا بالنسـبة       يما يتعلأ جلهاع التحقيأ ت األمم املتحدة، لسب مدة التحقيأ مـن تـاريخ اإلحالـة إ  الكيـان إ  تـاريخ تلقـ  إدارة الـدعم امليـدان ل         )أ( 

 أ ت املسدلة إ  تاريخ تلق  اإلدارة للتقرير النهاا  للتحقيأ.للبلدان املسا ة بقواع،  تحسب مدة التحقيأ من تاريخ ورود إ ادة من البلد املساام بقواع بدنم سيحق

 اعت ع املعلوماع مهري كا ية للسماا مبواصلة التحقيأ. )ب( 
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 2015الشرملة،  توزيع االدعا اع املتصلة بد راد -با   

  التوزيع
الفئدددد العم يدددد للضدددح ي   

  النتيجد  جهد التحقيق  ا ءع    وعدءه 
ــان            ــدد اإلمجـــــ العـــــ

 لالدعا اع
16         

ــدد  ــمولني عــــ املشــــ
 بالتحقيأ

ــدماع  4 انتهاك جنس    18 ـــب  ـــــ مكتـــــ
 الرقابة الدا لية

 2 اعثبوع صحة االدعا  4

عـــــــدد الضـــــــحايا  
 املعنيني

ــحة   9 بع/ةال 12 استغالل جنس   (14)ن وملحايا بالغ 16 ــوع صــــ ــدم ثبــــ عــــ
 دعا اع  اال

3 

ســـاام بـــد راد املبلـــد ال 5 أبوة    (2) ملحايا قصر  
 ارملة

 10 قيد االنت ار 1

قيــد االســتعراا لــدى        
 (أ)األمم املتحدة

 1 ال تن بأ 1

   1 )ب(للعلم      
 

 تبني أن املعلوماع الب مت استعراملها ال تتمتع باملصداقية الكا ية حبيث تسوغ إجرا  لقيأ أو أهنا تت لب مواصلة التحقأ. )أ( 
 مهري كا ية للسماا مبواصلة التحقيأ. املعلوماعاعت ع  )ب( 

 


