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مذكرة عسكرية: تدابري األمم املتحدة ضد 
االستغالل واالنهتاك اجلنسيني

دليل القادة حول تدابري ماكحفة االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني يف القوات التابعة لألمم املتحدة



املطلوب واحملظور لدى اخلدمة يف 
  معليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

 ال تشارك يف أي شلك من أشاكل السلوك 
االستغاليل أو األفعال اجل0.نسية مع 

املجمتع احمليل برصف النظر عن الثقافة 
احمللية.

محاية املدنيني ضد أي شلك من أشاكل  
االستغالل اجلنيس.

ال تتورط يف البغاء حىت وإن اكن أمرًا 
قانونًيا يف البلد املضيف، وال تتفقد أية 

مناطق خارج احلدود.

ارتد وفكر وحتدث ونفذ وترصف بطريقة 
تالمئ مزنلة جندي حفظ السالم املنضبط 

واملرايع واملهمت باآلخرين والبالغ واحملرتم 
واملوثوق به.

ال تعمتد عىل احلمك الذايت فميا خيص 
ترصًفا ينبيغ اعتباره استغالاًل وانهتااًك 

جنسيني. إذا ارتبت يف وجود حممتل 
الستغالل وانهتاك جنسيني، ينبيغ عليك 

اإلبالغ عنه.

اإلبالغ عىل الفور عن أي ادعاءات 
باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني من قبل 

زميل من زمالء األمم املتحدة إىل فريق 
السلوك واالنضباط )CTD( أو أي جهة 

تنسيق أخرى معنية باالستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني.

ال تؤِو أو حتِم مرتكيب االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني. واإلخفاق يف التصدي أو 

اإلبالغ عن سوء السلوك ُيعد خرًقا ملعايري 
األمم املتحدة للسلوك وقد يمجن عنه فرض 

عقوبات ضدك.

تعرف عىل املبادئ التوجهيية واإلجراءات 
القامئة واخلاصة بالبعثة.

ال تثأر من اجُلناة املزعومني أو من مت 
تقدمي شكوى ضدمه أو الضحايا أو 

احملققني عند مواجهة ادعاء استغالل 
وانهتاك جنسيني. ترصف وفًقا للقواعد.

التعاون مع ضابط التحقيق.

 املطلوب احملظور
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 لقد   أحرزنا   تقدًما  . رصنا   أكرث   شفافًية   وحزًما   وقوةً   خالل  

  ، جهودنا   من   أجل   منع   االستغالل   واالانهتاك   اجلنسيني
  ،   فسنتخذ   إجراءات   حُممكة   لضامن   املساءلة، وإذا   لزم   األمر
  وأوحض   األمني   العام   أنه   متلزم   االزتاما   تاًما   ببذل   قصارى 

 جهده   بيمنا   نعمل   يف   رشاكة   لوضع   حد   هلذا   اخلطر . 

  جان – بيري الكروا 
وكيل األمني العام لقسم
معليات حفظ السالم

يف الواقع، فإن الغالبية العمظى من قوات األمم املتحدة 
وموظفهيا تعمل بلك خفر وكرامة واحرتام من أجل من 

يساعدوهنم أو حيموهنم، وغالًبا يف ظروف خطرة وصعبة 
وتقدم تضحيات خشصية كبرية. 

 ومع ذلك تواصل منمظتنا التصدي آلفة االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني، عىل الرمغ من بذل اجلهود اجلبارة عىل مدار 

سنوات عدة ملجاهبهتا. حنن حباجة إىل هنٍج جديد. 

 واحدة من أكرث جتاريب اليت ال ُتنيس يه االسمتاع إىل 
حضايا االغتصاب والعنف واالستغالل واالانهتاك اجلنسيني. 
ستظل قصصهم احلزينة وهشادهتم اليت تقشعر هلا األبدان 

يف ذاكريت إىل األبد. إن األفعال الوحشية من هذا القبيل 
ينبيغ أال حتدث أبًدا، وحمًتا ال جيوز أن يرتبط أي خشص يعمل لدى األمم املتحدة بأي صفة 

هبذه اجلرامئ البشعة واخلبيثة.

ددعونا نعلن يف صوت واحد: لن نتساهل مع أي خشص يرتكب أو يتغاىض عن االستغالل 
واالانهتاك اجلنسيني. لن نحمس ألي خشص بالتسرت عىل هذه اجلرامئ بعمل األمم املتحدة. إن 

لك حضية تستحق العدالة إىل جانب دمعنا الاكمل، فلنعمل مًعا عىل اإليفاء هبذا الوعد.

أنطونيو غوترييس

األمني العام لألمم املتحدة

 

مقتطف من املواضيع الرئيسية حول االستغالل 
 واإلنهتاك اجلنسيني

 أعتقد أن أي خشص لديه أطفال، أي خشص حتدث إىل 
الضحايا، أي خشص اكن هو نفسه املستفيد من ُسلف غري 

مرغوبة من أي نوع يتعاطف مع هذه القضية.

جني هول لوت
 املنسقة اخلاصة املعنية بتحسني جهود األمم املتحدة
يف جمال التصدي االستغالل واإلنهتاك اجلنسيني

إن االعتداءات اآلمثة لبعض األخشاص ينبيغ أال تفسد
 تضحية أكرث من 100,000 فرد من موظيف حفظ السالم 

وبلداهنم املعنية. جيب أال يصري امحلاة ُمعتدين، أو أخشاًصا 
يستغلون الشعب.

عندما ينهتك ذوو اخلوذات الزرقاء أو القوات املدعومة من قبل 
األمم املتحدة حقوق اإلنسان األساسية لآلخرين، فإهنم يدنسون 
الرشعية المثينة لفعالية األمم املتحدة واليت من أجلها خّصص 

رفاقهم حياهتم.

أوحض األمني العام أن أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني تقوض قمي األمم املتحدة 
ومبدأ عدم املساس بأولئك األخشاص امللكفني حباميهتم. ينبيغ أن نعمل يف رشاكة مع 
الدول األعضاء وذلك ملواصلة إثبات االزتامنا امجلايع باختاذ تدابري صارمة ملنع موظيف 

األمم املتحدة من ارتاكب هذه األفعال ومضان املساءلة ووضع الضحايا يف حمور جهودنا 
واهمتاماتنا.

 أتول كهاري 
رئيس إدارة الدمع امليداين
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 بيان املستشار العسكري
الفريق اكرلوس مهربتو لوييت، مكتب الشؤون 

العسكرية للقادة النظاميني
عىل الرمغ من سياسة األمم املتحدة لعدم 

التساحم إطالًقا مع االستغالل واالنهتااكنهتاك 
اجلنسيني، فإن االدعاءات املتواصلة حول 
االستغالل واالنهتاك اجلنسيني ضد أفراد 

قوات حفظ السالم العسكريني تناقض املبادئ 
اليت يستند إلهيا حفظ السالم. إن االستغالل 

واالنهتاك اجلنسيني يلحقان أرضارًا يتعذر 
إصالحها عىل الشعب ذاته والذي أقمست األمم 

املتحدة عىل محايته.
      

أوحض األمني العام أنطونيو غوترييس أن 
جماهبة هذه اآلفة متثل أولوية قصوى لألمم 

املتحدة، وأظهر االزتامه يف األسابيع األوىل من 
منصبه حيمنا أسس فرقة معل وذلك لوضع اسرتاتيجية واحضة من أجل حتقيق مزيد من 

التحسينات املرئية والقابلة للقياس وذلك ملنع االستغالل واالنهتاك اجلنسيني والتصدي هلام. 

كنت عضوًا يف فرقة العمل. أمرنا األمني العام أن نتجاوز "العمل املعتاد" وجند طرًقا ابتاكرية 
للتعامل بفعالية أكرث مع االستغالل واالنهتاك اجلنسيني يف هنج عىل نطاق املنمظة وليس 

يف حفظ السالم حفسب. أكد عىل حنو كبري عىل الوقاية واملساءلة )القضاء عىل اإلفالت من 
العقاب( والتدابري اإلصالحية، مع وضع هنج حموره الضحية بوصفها أولوية. لديك جزء هام 

عليك الهنوض به يف هذه العملية.        

يتحمل القادة املسوئلية مكا أهنم مطالبون بضامن أن تكون التدابري املناسبة يف موضعها 
الصحيح، حبيث يكون املوظفون حتت إمرهتم عىل دراية واستيعاب مبعايري السلوك املتوقع 

مهنم وأهنم سيتحملون املسوئلية إذا ما أخفقوا يف االلزتام هبا، وحيمنا خيفق املوظفون حتت 
إمرتك يف التقيد بقواعد األمم املتحدة، تكون قيادتك يه اليت باءت بالفشل يف نقل ومضان 

االلزتام بالتدابري ذات الصلة ضد االستغالل واالنهتاك اجلنسيني. إن ذوي اخلوذات الزرقاء 
الذين يرتكبون أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني سيخضعون لملساءلة مبوجب سياسة 

عدم التساحم إطالًقا مكا حيظر علهيم اخلدمة يف املستقبل مع األمم املتحدة، وسُيطبق هذا 
اإلجراء عىل القادة املعنيني. ينبيغ أال نحمس بأفعال القلة أن تلوث العمل الرائع لألغلبية 
من رجالنا ونسائنا الجشعان الذين خيدمون حفظ السالم بأكرث الطرق رشًفا. إن أولئك 

الذين خيفقون يف مراعاة املستوى املمزي ملعايرينا ال يستحقون أن يكونوا جزًءا من املنمظة، 
وبصفتنا قادة، فإنين أحثمك عىل أن تكونوا يقظني وملزتمني جتاه مسوئلياتمك.       

©  صورة األمم المتحدة / اسكندر ديبيه
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بصفتك قائد، فإنك محتل عىل عاتقك مسوئلية خاصة يف أن تصبح مثااًل حُيتذي به ألولئك 
الذين تقودمه، وتعترب نفسك وكذلك مه مسوئلني وفًقا ملعايرينا. وينبيغ عىل اسرتاتيجية 
"األمم املتحدة" ملاكحفة االستغالل واإلنهتاك اجلنسيني أن ترشكنا مجيًعا للعمل سوًيا من 

أجل حتقيق هدف مشرتك. ويف حفظ السالم، نتخذ تدابري عىل اكفة املستويات، تغيط 
مجيع فائت املوظفني وذلك من أجل إحراز تقدم يف القضاء عىل االستغالل واإلنهتاك 

اجلنسيني مضن صفوفنا. دعونا نستبق خبطوة أخري إضافية عن "عدم التساحم إطالًقا" 
وناكحف لتحقيق "عدم احلدوث". مًعا، نستطيع حتقيق ذلك مكا أنين أعمتد عليمك ملنح ذلك 

دمعمك الاكمل.

الفريق اكرلوس مهربتو لوييت
املستشار العسكري، إدارة معليات حفظ السالم
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اخللفية

من أجل تطوير جهود األمم املتحدة عىل نطاق املنظومة وذلك الستئصال االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني هبا، فإن تقارير األمني العام لألمم املتحدة حول التدابري اخلاصة للحامية من 

االستغالل واالنهتاك اجلنسيني )A,729/70/A ,779/69/A/818/71(1 أعلنت توصيات 
ومبادرات معززة ضد االستغالل واالنهتاك اجلنسيني، وقد اعتربت منذ ذلك احلني هذه 

التوصيات واملبادرات حمور جهود األمم املتحدة، عالوة عىل ذلك، أُسس مكتب املنسق العام 
لتحسني تصدي األمم املتحدة لالستغالل واالنهتاك اجلنسيني، مكا يعمل عن كثب مع وحدة 
السلوك واالنضباط ومكتب الشؤون العسكرية من أجل زيادة الويع املناسب وتنفيذ التدابري 

الرامية إىل ماكحفة االستغالل واالنهتاك اجلنسيني عرب منمظة األمم املتحدة. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن جملس األمن التابع لألمم املتحدة قد اختذ القرار 2272 )2016( 
وذلك يف 11 آذار 2016 م، من بني عدة تدابري، والذي طالب األمني العام بأن ُيعيد وحدة 

عسكرية أو وحدة رشطة ُمشلّكة إىل الوطن يف حال وجود دليل موثوق عىل 
االستغالل واالنهتاك اجلنسيني عىل نطاق واسع أو نظايم من قبل تلك الوحدة، 

مكا أيد القرار كذلك ُحمك استبدال اكفة الوحدات العسكرية و/ أو وحدات الرشطة 
املُشلّكة من البلد املسامه بقوات وأفراد رشطة، والذي ُيعترب موظفوها مه موضوع 

االدعاءات اخلاصة باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني، واليت مل تتخذ اخلطوات 
املناسبة للتحقيق يف هذه االدعاءات و/أو حماسبة املعتدين أو إبالغ األمني العام 

بتقدم سري حتقيقاهتا و/ أو اختاذ اإلجراءات.           
 

من الواحض أن قادة الفرق والوحدات لدهيم دور وواجب هامان يف مضان أال تصبح كياناهتم 
العسكرية موضوع القرار 2272 )2016(.    

 
 1 استخدم حمرك البحث غوغل لتحديد ماكن أي مرجع من مراجع الوثيقة.    
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اهلدف
 

تعمل هذه املذكرة عىل إحداث ويع اكٍف حول االستغالل واالنهتاك اجلنسيني والكثري من 
تدابري األمم املتحدة من أجل ماكحفة هذه اآلفة، وبناء هيلع، فإن هدفها هو إمدادك أنت، 

القائد، مبرجع رسيع لتدابري األمم املتحدة ضد االستغالل واالنهتاك اجلنسيني، مبا يف ذلك 
مسوئليات القيادة احملددة عىل حنو واحض. 

ُتمكل هذه املذكرة التوجيه التدرييب املعين قبل وأثناء توزيع معليات حفظ السالم التابعة لألمم 
املتحدة. إن هذا األمر ُمعد لاكفة القادة العسكريني التابعني لألمم املتحدة. وعالوة عىل ذلك، 

قد تصبح الوثيقة كذلك مصدرًا مفيًدا لملراقبني العسكريني التابعني لألمم املتحدة فضاًل عن 
الكيانات األخرى املتعهدة باخلدمة يف ظل األمم املتحدة.

© صورة األمم المتحدة / بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية/ درامان داراف
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املصطلحات الرئيسية

االنهتاك اجلنيس: االنهتاك اجلنيس هو التطفل اجلسدي الفعيل أو الهتديد به وهو ذو 
طابع جنيس، سواء بالقوة أو حتت ظروف غري متاكفئة أو قرسية، مكا ُتعد اكفة األنشطة 

اجلنسية مع طفل )دون سن 18 عاًما( اعتدًاء جنسًيا. 

االستغالل اجلنيس: االستغالل اجلنيس هو أي انهتاك فعيل أو حماولة انهتاك موقف 
ضعف أو قوة متايزية أو ثقة ألغراض جنسية، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص، 

االستفادة مادًيا أو اجمتاعًيا أو سياسًيا من االستغالل اجلنيس لآلخر، مكا يمشل ذلك أفعااًل 
مثل املقايضة باجلنس وطلب املقايضة باجلنس والعالقات االستغاللية.

االستغالل واالنهتاك اجلنسيان: خرق ألحاكم ST/SGB/213/2003 )تدابري خاصة 
للحامية من االستغالل واالنهتاك اجلنسيني( أو نفس األحاكم اليت اعمتدها العسكريون وأفراد 

الرشطة وغريمه من موظيف األمم املتحدة.  

سياسة عدم التساحم إطالًقا: تؤكد سياسة األمم املتحدة عىل أن االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني أمر ممنوع من قبل موظيف األمم املتحدة وأن أي خمالفة سيمت التعامل معها، 

وُنفذت هذه السياسة عن طريق حتقيق حقييق وفوري وفعال، والذي قد يمجن عنه إجراءات 
إدارية أو تأديبية أو قضائية، حسب االقتضاء.

ما الذي ُيشلك االستغالل واالنهتاك اجلنسيني

تمشل أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني ما ييل:

•  العنف البدين ذو الطابع اجلنيس، أو اجلنس املؤذي أو غري الرضايئ )االعتداء اجلنيس، 
االغتصاب(؛

خشص دون سن 18 عاًما(  •  تعترب ممارسة اجلنس أو أي نشاط جنيس مع األطفال )أي 
انهتااك جنسًيا، qواالعتقاد اخلاطئ بشأن سن الطفل ال ُيعد دفاًعا حصيًحا/ عذرًا؛ 

•   تقدمي املساعدة أو املعونة من أي نوع، مبا يف ذلك الغذاء أو الكساء أو السكن مقابل                      
اخلدمات اجلنسية؛ 

•  رشاء اجلنس من املشتغلني باجلنس، حىت إذا اكن البغاء/ االشتغال باجلنس أمرًا 
قانونًيا يف البلد املضيف؛

•  الهتديد بوقف املساعدة أو املعونة من أي نوع مقابل احلصول عىل خدمات جنسية؛ و  

رشاء املقايضة باجلنس لآلخرين.   •

2   https://documents-dds-ny un org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040 pdf



9 تدابري األمم املتحدة ضد االستغالل واإلنهتاك اجلنسيني8

     
إن األمثلة املبينة أعاله ال ُيقصد هبا أن تكون قامئة حرصية، فقد تكون هنالك أنواع أخرى من 
السلوك اجلنيس االستغاليل أو االنهتايك والذي قد يكون سبًبا يف إجراءات إدارية أو تأديبية 

أو قضائية.

بعض عوامل اخلطورة املتعلقة باالستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم 

املتحدة
 إن أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني اليت تمشل أفراد قوات حفظ السالم العسكريني ال 

تزال حتدث وذلك بسبب، من بني عوامل أخرى:

إخفاق القادة يف أن يكونوا عىل ويع اكمل ببيئة العمليات والعوامل اليت تسامه يف   •
خطر االستغالل واالنهتاك اجلنسيني؛   

تدريب غري اكٍف قبل التوزيع وداخل البعثة حول الويع العام لالستغالل وااالنهتاك   •
اجلنسيني، مبا يف ذلك عواقب األفعال من هذا القبيل؛ 

•  قصور االمتثال ملتطلبات سياسة عدم التساحم إطالًقا التابعة لألمم املتحدة؛

عدم املساءلة حول اإلخفاق يف مسوئليات القيادة؛        •

عدم االلزتام من قبل القادة وأعضاء الفرق إلجراءات اإلبالغ القامئة يف بعثات حفظ   •
السالم التابعة لألمم املتحدة؛   

عدم تويخ احلذر من قبل القادة يف مراقبة األنشطة الروتينية لقواهتم؛     •

•  تساهل القادة مع الظروف اليت قد تهسم يف االستغالل واالنهتاك اجلنسيني )مثل عدم 
اختاذ التدابري املالمئة ضد اجلناة(؛  

اإلخفاق يف اإلبالغ عن أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني أو تثبيط اآلخرين عن   •
اإلبالغ؛ و    

الرتتيب والتفاوض والتجشيع للتسويات غري الرمسية حلاالت االستغالل واالنهتاك   •
اجلنسيني، مبا يف ذلك احلاالت ذات الطبيعة املالية.
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عواقب االستغالل واالنهتاك اجلنسيني
ستؤدي أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني من قبل قوات حفظ السالم بشلك حامس إىل 
اختاذ إجراءات تأديبية و/ أو قضائية من قبل البلدان املسامهة بقوات )ورمبا الدولة املضيفة 

استناًدا إىل الوضع القانوين لفرد حفظ السالم(. وقد تؤدي مثل هذه األفعال كذلك إىل اختاذ 
إجراءات 

إدارية و/ أو  تأديبية من قبل األمم املتحدة، مكا تمشل العواقب/ اآلثار األخرى ما ييل:

تسبب صدمة إضافية ألولئك الذين قد تعرضوا لرصاع/ عنف جنيس؛  •

قد يؤدي إىل محل غري مرغوب فيه؛  •

يستديع احلاجة إىل مساعدة الضحية؛  •

تشويه مسعة الضحايا داخل جممتعهم؛  •

يقوض انضباط واستقامة القوات؛  •

هيدد السالم واألمان؛  •

التأثري السليب عىل صورة ومصداقية البعثات التابعة لألمم املتحدة واملنمظة؛  •

هيدد مقدرة األمم املتحددة عىل تنفيذ املهام املنوطة هبا بكفاءة  •

تدمري صورة الوحدات والبلدان املسامهة؛  •

ميكن أن يؤدي إىل انتشار األمراض املنتقلة جنسًيا - فريوس نقص املناعة     •
     البرشية، الزهري وغريها 

 

التصدي لالستغالل واالنهتاك

الرسية
ينبيغ التعامل مع اكفة االدعاءات اخلاصة باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني )وأفعال سوء السلوك 
األخرى( بأعىل درجة من الرسية لضامن أن هوية الضحايا ومقديم الشكوى والهشود واملمثلني 
والرعايا محمية أثناء معاجلة األمر، وقد يؤدي أي إفشاء غري مرخص به لملعلومات الرسية إىل 
اختاذ إجراءات تأديبية ضد الخشص القامئ بكشف معلومات من هذا القبيل، مكا أن التواصل 

مع وسائل اإلعالم تقع مسوئلية عىل عاتق مقر البعثة ومقر األمم املتحدة 
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عواقب االستغالل واالنهتاك اجلنسيني
ستؤدي أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني من قبل قوات حفظ السالم بشلك حامس إىل 
اختاذ إجراءات تأديبية و/ أو قضائية من قبل البلدان املسامهة بقوات )ورمبا الدولة املضيفة 

استناًدا إىل الوضع القانوين لفرد حفظ السالم(. وقد تؤدي مثل هذه األفعال كذلك إىل اختاذ 
إجراءات 

إدارية و/ أو  تأديبية من قبل األمم املتحدة، مكا تمشل العواقب/ اآلثار األخرى ما ييل:

تسبب صدمة إضافية ألولئك الذين قد تعرضوا لرصاع/ عنف جنيس؛  •

قد يؤدي إىل محل غري مرغوب فيه؛  •

يستديع احلاجة إىل مساعدة الضحية؛  •

تشويه مسعة الضحايا داخل جممتعهم؛  •

يقوض انضباط واستقامة القوات؛  •

هيدد السالم واألمان؛  •

التأثري السليب عىل صورة ومصداقية البعثات التابعة لألمم املتحدة واملنمظة؛  •

هيدد مقدرة األمم املتحددة عىل تنفيذ املهام املنوطة هبا بكفاءة  •

تدمري صورة الوحدات والبلدان املسامهة؛  •

ميكن أن يؤدي إىل انتشار األمراض املنتقلة جنسًيا - فريوس نقص املناعة     •
     البرشية، الزهري وغريها 

 

التصدي لالستغالل واالنهتاك

الرسية
ينبيغ التعامل مع اكفة االدعاءات اخلاصة باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني )وأفعال سوء السلوك 
األخرى( بأعىل درجة من الرسية لضامن أن هوية الضحايا ومقديم الشكوى والهشود واملمثلني 
والرعايا محمية أثناء معاجلة األمر، وقد يؤدي أي إفشاء غري مرخص به لملعلومات الرسية إىل 
اختاذ إجراءات تأديبية ضد الخشص القامئ بكشف معلومات من هذا القبيل، مكا أن التواصل 

مع وسائل اإلعالم تقع مسوئلية عىل عاتق مقر البعثة ومقر األمم املتحدة 

 

قنوات اإلبالغ لألفراد النظاميني

ينبيغ عىل القادة التأكد من أهنم واكفة املوظفني حتت إمرهتم عىل عمل بقنوات اإلبالغ 
عن االستغالل واالنهتاك اجلنسيني املخصصة يف بعثة حفظ السالم املختصة واليت 

قد تمشل ما ييل: 

مرشفهم/ قائدمه؛  •

أفراد أمن األمم املتحدة للبعثة؛  •

موظيف قائد الرشطة العسكرية للقوة؛  •

فريق السلوك واالنضباط )CDT(؛ و/ أو  •

.)OIOS( مكتب خدمات الرقابة الداخلية  •
 

أنشأت معظم البعثات كذلك خطوًطا ساخنة لإلبالغ عن ادعاءات االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني. انظر تفاصيل االتصال اخلاصة بفرق السلوك واالنضباط يف صفحة 23

 التعامل مع الشاكوى
إذا تلقيت ادعاًء أو شكوى من االستغالل أو االنهتاك اجلنسيني، فإن دورك هو التأكد 

من اإلبالغ عهنا فورًا وعىل حنو مالمئ، ونظرًا للظروف اليت مت فهيا تقدمي ادعاًء أو 
شكوى، إذا مل تكن السلطة اليت سرتفع إلهيا التقرير حارضة، مكا يتعني عليك أخذ 
معلومات من مقدم الشكوى حىت ميكن اإلبالغ عن االدعاء عىل حنو سلمي للسلطات 

املعنية، ينبيغ أن تضع يف اعتبارك التوجهيات التالية.

االستجابة هبدوء ودون حتزي.  •
جتنب األسئلة الكثرية وال حتاول القيام بدور احملقق. المساح لملحققني اخلرباء   •

بإجراء االستجواب/ املتابعة.

تعهد لصاحب الشكوى بأنه سيحظى باهمتامك البالغ باملسألة واستعدادك   •
لملساعدة.

تأكد من أن آليات اإلبالغ عن الشاكوى فعالة وأنه يمت اإلبالغ عهنا عىل الفور إى   •
القنوات املختصة الواردة أعاله.

احلفاظ عىل الرسية يف اكفة تقارير االستغالل واالنهتاك اجلنسيني.  •
األخذ يف االعتبار ترحيل اجُلناة املزعومني بعيًدا عن منطقة مقديم الشكوى.  •

تذكر معاملة أي فرد يقرتب منك باحرتام ووقار، بغض النظر عن تقيميك   •
ملصداقيته.

عدم التالعب باألدلة مطلًقا.  •
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 التحقيقات 
     

تبدأ السلطات الوطنية التحقيقات وتبارشها بالتنسيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
)OIOS(. ويتعني عىل احملقق الوطين )NIO( للفرق املعنية البدء يف التحقيقات املتعلقة 

بادعاءات االستغالل واالنهتاك اجلنسيني بناًء عىل تعلميات من حكومته. مكا ينبيغ أن تكون 
التحقيقات اليت جيرهيا احملققون الوطنيون حول االدعاءات مستقلة ومنصفة وشاملة وفورية.

ينبيغ إجراء التحقيقات بطريقة حترتم الطبيعة احلساسة للغاية لالدعاء، فضاًل عن ضعف 
الضحايا املتعلق بالعمر واجلنس. نقاط هامة أخرى ينبيغ مالحظهتا مكا ييل:

إذا اكنت هنالك حاجة مجلع وحفظ األدلة حلني البدء يف التحقيق، فإن ذلك ينبيغ   •
تقيميه من قبل وحدة السلوك واالنضباط  )CDT( بالتشاور مع مكتب خدمات الرقابة 

الداخلية .)OIOS( مكا جيوز توزيع فريق االستجابة الفورية التابع للبعثة من أجل القيام 
هبذا العمل األويل.

خلق بيئة مواتية واليت مُتكن احملقق الوطين )NIO( من تأدية واجبه عىل حنو مهين   •
وفعال.

جذب انتباه املاكتب التابعة لألمم التابعة إىل املوقف الذي يكون فيه املوظفون قيد   •
التحقيق أو ثبت إدانهتم بارتاكب فعل من أفعال االستغالل واالنهتاك اجلنسيني و/ 

أو حاالت سوء سلوك أخرى ذات الصلة ومن يستحقون ميدالية لقاء اخلدمة يف األمم 
املتحدة، وبناء عىل ذلك، فإن مكتب األمم املتحدة املسوئل عن تقدمي ميدالية من هذا 

 القبيل سوف ينظر ويقرر إذا اكن هؤالء األخشاص يستحقون امليدالية.

واجب التعاون

ينبيغ عىل القادة التأكد من أن اكفة أفراد الفرق عىل ويع بااللزتام والتعاون يف التحقيقات، 
مكا ينبيغ عىل أي فرد من األفراد النظاميني التابعني لألمم املتحدة اخلاضع للتحقيق يف 

ادعاء االستغالل واالنهتاك اجلنسيني، أو لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق، تقدمي اكفة 
املعلومات الرضورية مكا هو مطلوب، مبا يف ذلك الهشادة املبارشة وغري املبارشة واألدلة 

املادية. 
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Honouring
our values

ZERO TOLERANCE
FOR SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE
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  إجراءات اإلبالغ والتحقيق    
 يستخدم اإلجراء التايل ؛

تليق البالغ  

إخطار قائد 

إخطار رئيس العنرص العسكري )HOMC( ووحدة السلوك واالنضباط )CDT( انظر 
قامئة االتصال بوحدات السلوك واالنضباط داخل الغالف اخلليف

• يف الوقت ذاته، جيوز لرئيس البعثة استدعاء فريق االستجابة الفورية  )IRT( وذلك بالتشاور   

مع وحدة السلوك واالنضباط )CDT مجلع األدلة وحفظها استناًدا إىل الظروف املعنية(.

 خُيطر رئيس البعثة وكيل املني العام،    
 عن طريق برقية مشفرة )DFS( إدارة الدمع امليداين

 )OIOS( ومكتب خدمات الرقابة الداخلية 

خُتتمت التحقيقات يف غضون أطر زمنية من 3 أهشر أو ٦ أهشر، مكا ُتقدم تقارير 
التحقيق من خالل السلطات الوطنية إىل إدارة الدمع امليداين )DFS( وحدة السلوك 

واالنضباط )CDU( مضن األطر الزمنية املشار إلهيا أعاله.  

يرشع احملقق الوطين يف التحقيقات         
)إذا مل يمت تعيني أي حمقق وطين، جُيري مكتب خدمات الرقابة الداخلية التحقيقات( 
 ملحوظة: يظل اجُلناة املزعومون يف منطقة البعثة إىل أن تصبح مشاركهتم يف التحقيق غري مطلوبة، وباملثل، تعليق املدفوعات من جلنة 

التنسيق التقين للفرد الذي توجد ضده أدلة موثوقة عىل االستغالل واالنهتاك اجلنسيني قد يدخل حزي التنفيذ يف تلك املرحلة

)TCC( ختطر إدارة الدمع امليداين التابعة ملقر األمم املتحدة جلنة التنسيق التقين 

خُتتمت التحقيقات يف غضون أطر زمنية من 

خُيطر رئيس البعثة وكيل املني العامخُيطر رئيس البعثة وكيل املني العام
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   تدابري امحلاية اليت ينبيغ عليك اختاذها

من واجب سلطات جلنة التنسيق التقين املعنية مضان التدريب الاكيف قبل 
توزيع وحفص والتدقيق باكفة األفراد النظاميني والذين مت اختيارمه للتوزيع يف 

بعثة حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة، مكا يمت تقدمي هشادة تصديق من قبل جلنة 
التنسيق التقين )TCC( إىل األمم املتحدة تشري إىل أن اكفة معليات التدريب 
والفحص قد مت االلزتام هبا وذلك قبل التوزيع األويل ومعليات التناوب الالحقة 

للك وحدة. وعالوة عىل ذلك، ستقوم إدارة معليات حفظ السالم )DPKO( وإدارة 
الدمع امليداين )DFS( بإجراء معلية حفص لاكفة أفراد الفرق بسبب سوء سلوك 

سابق أثناء خدمهتم يف األمم املتحدة وذلك لدى وصوهلم ملنطقة البعثة، عالوة 
عىل ذلك، فإن اكفة القادة النظاميني العاملني باخلدمة لدى األمم املتحدة يتحملون 

مسوئليات حمددة ملنع االستغالل واالنهتاك اجلنسيني، ولذلك ينبيغ علهيم فهم هذه 
املسوئليات والتدابري وذلك من أجل القيام مبدة خدمة خالية من حوادث االستغالل 

واالنهتاك اجلنسيني.

التدريب: ُيعد التدريب داخل البعثة وورش العمل وسائل فعالة خللق الويع بالتدابري 
الوقائية اخلاصة باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني. 

يتحمل القادة مسوئلية مضان تليق قوات الفرق املنترشة تدريًبا مالمًئا داخل 
البعثة عن مثل هذه التدابري الوقائية، باستخدام مواد التدريب التابعة لألمم املتحدة 

)الوثائق املعنية باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني متاحة عىل الرابط:
 )https://cdu unlb org

لدى تواجدمه يف منطقة البعثة، يتواصل القادة مع مقرات القوة املعنية ووحدات 
السلوك واالنضباط )CDT( وذلك لبذل جهود مشرتكة خاصة بالتدريب داخل 

البعثة إلحداث وحتقيق املستوى املرغوب من الويع. مطلوب كذلك من اكفة األفراد 
النظاميني محل بطاقة3 "دون عذر" يف مجيع األوقات )انظر الصفحة 20  22(.

         3       http://research un org/en/peacekeeping-community
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زيادة عدد أفراد حفظ السالم من السيدات النظاميات يف األنشطة 
التنفيذية الروتينية    

قد تهسم مشاركة السيدات يف معليات حفظ السالم يف احلد من حاالت 
االستغالل واالنهتاك اجلنسيني، وينبيغ عىل القادة السيع إىل إرشاك قوات 

حفظ سالم نسائية نظامية عىل حنو منتظم يف اكفة الواجبات، مبا يف 
ذلك الدوريات وجهود التوعية املجمتعية، وهذا من شأنه أن يساعد يف منع 

إرشاك قوات حفظ سالم من الذكور يف األنشطة القادرة عىل تعزيز االستغالل 
واالنهتاك اجلنسيني.   

 عدم املخالطة الودية مع الساكن املدنيني: يف هذا السياق، يشري 
املصطلح »املخالطة الودية« إىل القيام بعالقات اجمتاعية مع أخشاص آخرين 
مبا يف ذلك أي موظف غري جماز له التواجد يف املخميات، مكا مُينع األفراد 
العسكريون من االختالط بالساكن احملليني ما مل يكن ذلك جزًءا من مهمة 

عسكرية خمططة )مثل اجمتاع مع القادة املدنيني والدوريات األمنية(.

©  صورة األمم المتحدة / بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية/ سولفيان ليشتي
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©  صورة األمم المتحدة / بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية/ سولفيان ليشتي

 احلفاظ عىل االنضباط العسكري: بدًءا بمك، فإنه من املتوقع من القادة عىل 
اكفة املستويات وضع واحلفاظ عىل أعىل معايري االستقامة والسلوك، وذلك يف 

لك من أداء مهامهم الرمسية وحياهتم اخلاصة. إن مجيع العيون مسلطة عليمك! 
سُيشلك ذلك األساس للقادة من أجل املطالبة واحلفاظ عىل أعىل املعايري من 
مرؤوسهيم. مضان أن اكفة أفراد الوحدات تويل اهمتاًما خاًصا لوثيقة "حنن 

أفراد حفظ السالم التابعون لألمم املتحدة« و«القواعد العرش: مدونة قواعد السلوك 
الخشيص لذوي اخلوذات الزرقاء".

© صورة األمم المتحدة / تيم مكولكاالديمقراطية/ سولفيان ليشتي

 احلذر الدامئ والفحوص املنتمظة: ينبيغ عىل القادة أن يظلوا متأهبني 
ويقدمون تقريرًا حول االجتاهات/ املؤرشات احملمتلة لالستغالل واالنهتاك اجلنسيني 

وذلك مضن مناطق مسوئليهتم، والقيام بلك يشء ممكن لتثبيط وقائع من هذا 
القبيل، مكا ينبيغ عىل القادة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة والعد بالرأس أثناء 

ساعات الراحة، وتوفري أنشطة ترفيه/ تسلية للقوات عند انهتاء اخلدمة.
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تمشل اإلجراءات األخرى املتعلقة مبنع االستغالل واالنهتاك اجلنسيني يف قيادتك، 
عىل سبيل املثال ال احلرص ، التايل:  

• تنظمي ملخصات من قبل الزمعاء الدينيني مثل القساوسة واألمئة     
وذلك من أجل تناول عدم التساحم إطالًقا جتاه االستغالل واالنهتاك اجلنسيني يف  

وعظهم للفرق العسكرية.

• تنظمي اجمتاع لملجموعات املعنية باالستغالل واالنهتاك اجلنسيني بصفة 
منتمظة من أجل استعراض ومراجعة التقدم الذي مت إحرازه.

 • تعزيز احلاجة إىل دمع مستويات عالية من السلوك.

• عقد اجمتاعات منتمظة مع أفراد الفرق ملناقشة تدابري منع السلوك اليسء 
 واحلفاظ عىل االنضباط والنظام الصحيح.

• تنظمي زيارات ميدانية غري معلنة من أجل تنفيذ عد الرأس وذلك للتحقق من 
حركة القوات ومراقبة االجتاهات/ األنشطة مضن منطقة مسوئليتك ومضان تواجد 

 التدابري الوقائية املالمئة وذلك ملعاجلة األخطار احملدودة.

• إدراج بيانات موجزة/ حتديثات حول االستغالل واالنهتاك اجلنسيني أثناء 
 املؤمترات الهشرية/ الربع سنوية مع املرؤوسني.

• إقامة تدابري وقائية )عىل سبيل املثال حظر التجوال وتعيني مواقع خارج احلدود 
والدوريات(. التعامل مع القضايا قبل أن تمجن عن حاالت لسوء السلوك وحتدي 

 مناطق اخلطر. 

• االستفادة من توفر مهارات الرشطة العسكرية اخلاصة بك من أجل منع 
 االستغالل واالنهتاك اجلنسيني من خالل ترصف الدوريات الدامئة.

• زيادة استخدام أفراد حفظ السالم من السيدات إىل احلد األقىص يف اكفة 
األنشطة، مبا يف ذلك الدوريات.

• التأكد من أن القوات ال ترتد عىل األماكن اليت تجشع أفعال االستغالل واالنهتاك 
اجلنسيني، وحتديد مناطق خارج احلدود.
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• مضان إجراء مجيع التحراكت خارج املعسكر بالزي الرمسي.

• توفري إضاءات مشرتكة مع مراكز املراقبة، حبيث يقترص تواجد املوظفني عىل 
حمل معلهم.

• مضان التناوب املنتظم للقوات املنترشة يف املناطق النائية.

• مضان عدم تواجد األخشاص غري املرخص هلم ذلك يف مواقع املخميات التابعة 
لألمم املتحدة )مبا يف ذلك احلدود اخلارجية(.

• مضان الرقابة الصارمة عىل الدخول واخلروج من اكفة املخميات وذلك   
ملنع أي حترك غري مرخص به للقوات خارج املعسكر.

•  خلق بيئة مواتية لإلبالغ عن االستغالل واالنهتاك اجلنسيني. 

© صورة األمم المتحدة / نيكتاريوس ماركوغيانيس
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ال عـذَر • وال تسامـح
ملن تورط يف أفعال االستغالل واإليذاء الجنسيني

االستغالل
املالحقة

السجن

20مذكرة عسكرية |

االستغالل واإليذاء اجلنسيان
اعرف القواعد: فإنه ال عذَر ملن جيهلها!

!

!

!

!

  

جيب علينا يف مجيع األوقات أن 
نعامل الساكن.

احملليني بطريقة ترىع حرمهتم وتصون 
كرامهتم.

االستغالل واإليذاء اجلنسيان سلوك مرفوض 
وحمظورعىل مجيع موظيف األمم املتحدة واألفراد 

املرتبطني هبا.

االستغالل واإليذاء اجلنسيان سلوك هيّدد 
الذين نخّسر جهودنا يف خدمهتم وتوفري 

امحلاية هلم.

!

!

 لك خشص يعمل حتت رايـة 
األمـم املتحـدة جيب هيلع أن ميتثل النوايه التالية:
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https://conduct.unmissions.org:ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عرب الرابط

ال عـذَر • وال تسامـح
ملن تورط يف أفعال االستغالل واإليذاء الجنسيني

ُيظر حظرًا مطلقًا إتياُن عالقة جنسية مع أّي 
خشص دون سن الثامنة عرشة (برصف النظر عن 

سن الرشد أو سن الرضا السارية حمليًا أو املعمول 
هبا يف بلدي). والتذرع خبطأ االعتقاد فميا يتعلق 

بعمر الخشص غري مقبول؛

ُيظر حظرًا مطلقًا إتيان عالقة جنسية مع أّي خشص لقاء 

مال أو فرصة معل أو معاملة تفضيلية 

أو بضاعة أو خدمات، سواء اكنت الدعارة قانونية 

يف بلدي أو البلد املضيف أم ال؛

!

!

لك خشص يعمل حتت رايـة 
األمـم املتحـدة جيب هيلع أن ميتثل النوايه التالية:

زاز  ـ ت رف وا�ع ـ ش ال

ة ـ ام ق ت وا�س
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ُيظر حظرًا مطلقًا اخلوض يف أّي شلك من أشاكل 
السلوك اجلنيس الذي ينطوي عىل إهانة أو إذالل أو 

استغالل؛

!

!

وإنين ُأدرك متام اإلدراك:

أن االشرتاك يف أّي فعل من أفعال االستغالل واإليذاء 
اجلنسيني سيخضع للتحقيق واملالحقة القضائية إن لزم 

األمر؛

أن أّي فعل من أفعال االستغالل واإليذاء اجلنسيني َثبت 
وقوُعه يؤدي إىل اختاذ تدابري ميكن أن تمشل متثياًل ال 

حرصًا: تعليق املهام واإلعادة الفورية إىل الوطن والفصل 
عن العمل والجسن واملنع من أي فرصة للعمل باألمم املتحدة 

يف املستقبل؛

ا اكن منصهبم أو  أنين إذا كنت شاهدًا عىل توّرط غريي، أّيً
درجة أقدميهتم، يف أفعال االستغالل واإليذاء اجلنسيني، 

فإن عيّل املسؤولية أن أختذ مجيع اإلجراءات املمكنة لوقف 
الفعل املرتكب والتبليغ عن احلادث فورًا لدى قائدي أو 

مديري؛

 أن تقاعيس عن التدخل أو التبليغ عن الفعل املرتكب

هو إخالل مبعايري السلوك املعمول هبا يف األمم املتحدة.

 وال يسعين التذرع بيشء!
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 عناوين الربيد اإللكرتوين/ اخلطوط الساخنة
وحدات السلوك واالنضباط يف البعثات امليدانية

بعثة األمم املتحدة لدمع 
نظام العدالة يف هاييت 

)MINUJUSTH(
minujusth-cdt@un org  6516-3702 509+

3617  ext

بعثة األمم املتحدة لتنظمي 
االستفتاء يف الصحراء الغربية 

)MINURSO(
minurso-cdt@un org 664 095 661 212+

عثة األمم املتحدة املتاكملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف مجهورية 

أفريقيا الوسىط 
)MINUSCA(

 minusca-demasea@un org  236+ / 4044 Hotline
4445  ext 45 44 98 75

بعثة األمم املتحدة املتاكملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق 

االستقرار يف مايل 
)MINUSMA(

minusma-cdt@un org 46 05 95 94 223+

بعثة منمظة األمم املتحدة لتحقيق 
االستقرار يف مجهورية الكونغو 

)MONUSCO(الدميقراطية
monusco-cdt-inbox@un org 7744 890 081

مجهورية  عثة األمم املتحدة 
لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان 
)UNAMA( بعثة األمم املتحدة 

لتقدمي املساعدة إىل العراق 
)UNAMI(، فريق مراقيب األمم 

املتحدة العسكريني يف اهلند 
 )UNMOGIP( وباكستان
مركز األمم املتحدة اإلقليمي 

للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا 
)UNRCCA( الوسىط

 icdu-kuwait@un org
4495 72 24 965+

 or via tie line on
222-161

العملية املختلطة لالحتاد 
األفرييق واألمم املتحدة يف دارفور 

)UNAMID(
unamid-cdu@un org 7900-192

قوة األمم املتحدة املؤقتة يف 
لبنان )UNIFIL(، قوة األمم 

املتحدة حلفظ السالم يف قربص 
)UNFICYP(، هيئة األمم 

 ،)UNTSO( املتحدة ملراقبة اهلدنة
قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 

)UNDOF( االشتباك

unifil-cdu@un.org 926000 1 961+
6219 ,6216 ,6215  ext

قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة 

)UNISFA( ألبيي
unisfa-cdu@un org 293 231 901 249+

بعثة األمم املتعددة يف كولومبيا
)UNMC( mc-cdreport@un org 3232082833 57+

3422333 310 57+

بعثة اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة 
)UNMIK( يف كوسوفو unmik_cdt@un org 604 504 38 381+

5847  ext

بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا
)UNMIL( dosomething@un org

770316262-231+
770316262

 Ministry of Gender Children
 and Social Protection hotline

116 :number

بعثة األمم املتحدة يف جنوب 
)UNMISS( السودان unmiss-cdt@un org 12 1000 912 211+

237 177 912 211+

ُيظر حظرًا مطلقًا اخلوض يف أّي شلك من أشاكل 
السلوك اجلنيس الذي ينطوي عىل إهانة أو إذالل أو 

استغالل؛

وإنين ُأدرك متام اإلدراك:

أن االشرتاك يف أّي فعل من أفعال االستغالل واإليذاء 
اجلنسيني سيخضع للتحقيق واملالحقة القضائية إن لزم 

األمر؛

أن أّي فعل من أفعال االستغالل واإليذاء اجلنسيني َثبت 
وقوُعه يؤدي إىل اختاذ تدابري ميكن أن تمشل متثياًل ال 

حرصًا: تعليق املهام واإلعادة الفورية إىل الوطن والفصل 
عن العمل والجسن واملنع من أي فرصة للعمل باألمم املتحدة 

يف املستقبل؛

ا اكن منصهبم أو  أنين إذا كنت شاهدًا عىل توّرط غريي، أّيً
درجة أقدميهتم، يف أفعال االستغالل واإليذاء اجلنسيني، 

فإن عيّل املسؤولية أن أختذ مجيع اإلجراءات املمكنة لوقف 
الفعل املرتكب والتبليغ عن احلادث فورًا لدى قائدي أو 

مديري؛

 أن تقاعيس عن التدخل أو التبليغ عن الفعل املرتكب

هو إخالل مبعايري السلوك املعمول هبا يف األمم املتحدة.

 وال يسعين التذرع بيشء!
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