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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ١٢٢ من جدول األعمال 

تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب 
  خدمات الرقابة الداخلية 

التحقيق يف قيام عاملني يف جمال املساعدة اإلنسـانية باالسـتغالل اجلنسـي 
  لالجئني يف غرب أفريقيا 

  مذكرة من األمني العام* 
عمــال بقــــراري اجلمعيـــة العامـــة ٢١٨/٤٨ بـــاء املـــؤرخ ٢٩ متـــوز/ يوليـــه ١٩٩٤  - ١
و ٢٤٤/٣٤ املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ ديسـمرب ١٩٩٩، يتشـرف األمـني العـــام بــأن حييــل، 
إلطـالع اجلمعيـة العامـة، التقريـر املرفـق الـذي قدمـه إليـه وكيـل األمـني العـام خلدمـات الرقابــة 
الداخلية، عن التحقيقات يف االدعاءات باالستغالل اجلنسي لالجئني يقوم به عــاملون يف جمـال 

تقدمي املساعدة اإلنسانية يف غرب أفريقيا.  
وحييط األمني العام علما بنتائج التقرير ويتفق اتفاقـا تامـا مـع التوصيـات الـواردة فيـه.  - ٢
ـــح العديــد مــن  ويالحـظ األمـني العـام أيضـا أنـه جيـري اختـاذ التدابـري، أو بـدأ اختاذهـا، لتصحي

القضايا اليت أثريت يف التقرير. 
ال ميكــن التســامح باالســتغالل واالعتــداء اجلنســي مــن جــانب موظفــــي املســـاعدة  - ٣
اإلنسانية. فإن يف ذلك انتهاكا لكل ما متثله األمم املتحدة. فالرجال والنسـاء واألطفـال الذيـن 
يشردهم الصراع أو غريه من الكوارث هـم مـن أشـد النـاس ضعفـا علـى وجـه البسـيطة. إـم 
يتطلعون إىل األمم املتحدة وشركائها اإلنسانيني طلبا للمأوى واحلماية. وأي شخص موظـف 

 
 

مل يكن باإلمكان تقدمي التقرير قبل املوعد النهائي، ٢ متوز/يوليه، لعدم إنتهاء التحقيق يف ذلك املوعد.  *
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لدى األمم املتحدة أو يرتبط ـا خيـون هـذه األمانـة املقدسـة جيـب أن حياسـب، وأن يقـدم إىل 
احملاكمة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك. 

فمنذ أثريت ألول مرة االدعاءات باإلسـاءة اجلنسـية واالسـتغالل اجلنسـي مـن جـانب  - ٤
عاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وحفظ السـالم يف غـرب أفريقيـا، واألمـم املتحـدة مصممـة 
على التصرف بعزم وسرعة. وجتـري اآلن إقامـة نظـم حمسـنة لالنتصـاف والتحقيـق والتـأديب. 
وحتت رعاية اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت، الـيت جتمـع بـني وكـاالت الغـوث التابعـة 
لألمـم املتحـدة، قـامت منظمـات دوليـة ومنظمـــات غــري حكوميــة أخــرى إىل جــانب جمتمــع 
املساعدات اإلنسانية بتحديد معايري للسلوك تسـري علـى مجيـع موظفيـها وتقـوم بتنفيـذ خطـة 
عمـل مت اعتمادهـا جمـددا (انظـر املرفـق األول) لتعزيـز اآلليـات حلمايـة أولئـك الذيـن يعتمــدون 
على املعونة اإلنسانية. ويرحب األمني العام ذه اخلطوات ويعيد تأكيد التزامه بـالعمل الوثيـق 

مع مجيع ذوي الصلة لكفالة اإلجراء الكامل والسريع حيثما يكن ذلك ضروريا. 
ـــإن األمــم املتحــدة  وعلـى الرغـم مـن أن منشـأ هـذا التقريـر كـان يف غـرب أفريقيـا، ف - ٥
تتصدى للمشكلة على أساس عاملي. ففي أي مكان تعمل فيه األمم املتحدة وشـركاؤها جيـب 
أن ينهضوا مبسؤوليام عـن تنفيـذ التغيـريات اإلداريـة والعمليـة الضروريـة، وأن يكونـوا دائمـا 

على يقظة لكفالة عدم السماح بوقوع مثل هذه األفعال الرهيبة مرة أخرى. 
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تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية حول التحقيـق يف قيـام عـاملني يف 

 جمال املساعدة اإلنسانية باالستغالل اجلنسي لالجئني يف غرب أفريقيا 
موجز 

يف أواخـر تشـرين الثـاين/ نوفمـــرب ٢٠٠١، طلبــت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئني من مكتب خدمــات الرقابـة الداخليـة أن يسـتعرض االدعـاءات بـأن عـاملني يف جمـال 
املساعدة اإلنسانية يقومون باالستغالل اجلنسي لالجئات، وخباصة فيمـا يتعلـق مبوظفـي األمـم 
املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة واألفـراد العـاملني يف جمـال حفـظ الســـالم يف ثالثــة بلــدان 
ـــا. وظــهر االدعــاء بوجــود اســتغالل جنســي واســع  غـرب أفريقيـة: غينيـا وسـرياليون وليبريي
االنتشـار مـن تقريـر وضعـه استشـاريان مكلفـان مـن املفوضيـة ومــن صنــدوق إنقــاذ الطفولــة 
(اململكـة املتحـدة) بدراســـة مســألة االســتغالل والعنــف اجلنســيني يف جمتمعــات الالجئــني يف 

البلدان الثالثة. 
وبعد سلسلة من االجتماعـات يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ ويف كـانون الثـاين/ 
ـــات التابعــة ملكتــب خدمــات الرقابــة  ينـاير ٢٠٠٢، طلبـت املفوضيـة أن تقـوم شـعبة التحقيق
الداخلية بالتأكد، يف مجلـة أمـور، ممـا إذا كـان مـن املمكـن إقامـة الدليـل القـانوين علـى صحـة 
االدعاءات ضد العاملني يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية وحفـظ السـالم وممـا إذا كـانت املشـكلة 
واسعة االنتشار حسب االدعـاءات ومـا هـي العوامـل املسـامهة يف ذلـك وهـل ميكـن احلصـول 

على أدلة تثبت وقوع سوء سلوك جنائي و/أو إداري. 
ومت االتفاق مع املفوضية على أن تعريف االستغالل اجلنسي، لغرض التحقيـق، ينبغـي 
أن يعىن أساسا باحلاالت اليت يقوم فيـها عـامل يف منظمـة دوليـة غـري حكوميـة يف جمـال تقـدمي 
املساعدة أو املعونة اإلنسانية، يف موقع القوة، باسـتخدام هـذه القـوة فيطلـب خدمـة أو منفعـة 
جنسية مقابل أغذيـة أو خدمـات يكـون لالجئـني احلـق يف احلصـول عليـها باـان عـن طريـق 
نظام التوزيع للمعونة الدوليـة. وتقـرر أن اإلطـار القـانوين القـابل للتطبيـق لـدى معاجلـة قضايـا 
ـــل لعــام ١٩٨٩، وامليثــاق  االسـتغالل اجلنسـي وارد يف النصـوص التاليـة: اتفاقيـة حقـوق الطف
ـــات النــافذة يف البلــدان  األفريقـي بشـأن حقـوق الطفـل ورفاهـه لعـام ١٩٩٩، وقوانـني العقوب

الثالثة ومدونة قواعد السلوك للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية. 
وقـام مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بتكويـن فريـق حتقيـق خمتـار بعنايـة مـــن مثانيــة 
بلــدان، يضــم حمققــني مــهنيني وحمــامني وأخصــائيني يف محايــة الالجئــني وحقــوق اإلنســــان 
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ومـترمجني ومتخصـص واحـد يف صدمـات األطفـال. وبـدأ فريـق التحقيـق عملياتـه يف شـــباط/ 
فرباير ٢٠٠٢ وأجنز عمله يف متوز/يوليه ٢٠٠٢. وجرى التحقيق على ثـالث مراحـل، األوىل 
تقدير نطاق املشكلة. وتكونت املرحلة الثانية من البحــث عـن أدلـة ـدف تقريـر مـا إذا كـان 
ميكن التحقق من صحة ما جاء يف تقييم اخلبريين االستشـاريني . أمـا املرحلـة الثالثـة فـتركزت 
يف البحث عن أدلة جديدة وعن شهود وضحايا، مما أفضى إىل الكشف عـن حـاالت جديـدة 

من االستغالل اجلنسي للتحقيق. 
وعلى الرغم من أن القصص اليت رواها االستشاريان مل يكن باإلمكان التحقق منـها، 
فـإن مشـكلة االسـتغالل اجلنسـي مشـكلة حقيقيـة. ومـن خـالل مقـابالت مكثفـة للعديـد مـــن 
ـــة  الشــهود احملتملــني والضحايــا وغــريهم ممــن كــان يعتقــد بــأن لديــهم معلومــات ذات صل
بـاملوضوع متكـن فريـق التحقيـق مـن الكشـف عـن حـاالت جديـدة مـن االســـتغالل اجلنســي، 
راوحـت بـني قيـام عالقـات بـالتراضي حدثـت نتيجـة ملوقـع السـلطة لـدى املسـتغل وادعــاءات 

مبمارسة اللواط واالغتصاب لالجئني. 
وبينما ادعى االستشاريان أن االستغالل اجلنسي واسع االنتشـار، مل يـرد يف تقريرمهـا 
سوى عدد قليل غامض أو مؤرخ من األمثلة على حوادث غري مثبتـة مـن االسـتغالل اجلنسـي 
وتضمـن أيضـا جمموعـة متنوعـة مـن األخبـار عـن االسـتغالل اجلنسـي تتعلـق بأشـخاص حمليــني 
وأشخاص مشردين داخليـا وممارسـة اجلنـس جتاريـا وحـوادث تتصـل بـاحلرب. وحـاول فريـق 
التحقيق أن يتأكد من صحة أخطر االدعاءات فلم يستطع لعدم توفـر املعلومـات عـن املصـادر 
والضحايا. ومن بني الـ ١٢ حالة اليت ذكرها التقريـر والـيت حقـق فيـها الفريـق حتقيقـا كـامال، 
مل تثبـت أي منـها حـىت بعـد مقـــابالت مكثفــة مســتفيضة مــع الالجئــني وموظفــي املفوضيــة 
وموظفـي املنظمـات غـري احلكوميـة. وحـدد فريـق التحقيـق ٤٣ حالـة مـن االسـتغالل اجلنســي 
املمكن وحقق فيها حتقيقا كامال. وأمكن إثبات ١٠ حاالت منها باألدلة. تتعلق واحدة منـها 
بأحد متطوعي األمم املتحدة يعمل مع املفوضية. وقد أحيلـت قضيتـه إىل الوكـاالت املختصـة 
واختذ إجراء حبقه. وحالة أخرى تتعلق بأحد أفراد حفظ السالم أعيد إىل وطنـه. أمـا احلـاالت 
األخرى فتتعلق بأفراد عاملني يف منظمات غري حكوميــة وقـد أحيلـت قضايـاهم إىل املنظمـات 
ذات الصلة. ومن اجلدير باملالحظة أنه مل يكن باإلمكـان إثبـات صحـة أي ادعـاءات ضـد أي 

من موظفي األمم املتحدة. ويرد وصف هذه احلاالت مبزيد من التفصيل يف هذا التقرير. 
ويتضمـن هـذا التقريـر أيضـا مالحظـات حـول العوامـل الـيت تسـاعد علـى االســـتغالل 
اجلنسي يف جمتمعات الالجئني مبا يف ذلك جوانب احلياة يف خميمات الالجئـني وهيكـل املخيـم 
وأمن املخيم وتوزيع األغذية واخلدمات، وفـرص العمـل ووصـف عـام للعـاملني يف املخيمـات 
ونوعية وكميات األغذية وغريها مـن بنـود اإلغاثـة الـيت تـوزع. فقـد لوحـظ، مثـال، أن عـددا 
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قليـال مـن املوظفـني الدوليـني التـابعني للمفوضيـة أو شـركائها املنفذيـن موجـود يف املخيمــات، 
مما يسمح بترك إدارة املخيم اليومية يف يد املوظفني الوطنيني والالجئني أنفسهم. 

لقـد تـأكد تقريـر االستشـاريني عـن انتشـار االسـتغالل اجلنسـي لالجئـني علـى نطـــاق 
واسع يف احلاالت اليت متكن مكتب خدمات الرقابة الداخلية من إثباا بأدلة كافيـة للقيـام إمـا 
بإجراءات جنائية أو تأديبية. على أن األحوال يف جمتمعات الالجئـني يف البلـدان الثالثـة املعنيـة 
جتعل الالجئني عرضة لالستغالل اجلنسي وغريه مـن أشـكال االسـتغالل ويـزداد هـذا التعـرض 
يف حالة األنثى الشابة. ويتضمن هذا التقرير ١٧ توصيـة، مـن بينـها توصيـات مبتابعـة القضايـا 
مع املنظمات اليت قدمت إليها أدلة على قيام واحد أو أكثر مـن موظفيـها باسـتخدام وضعـهم 

ألغراض استغاللية. 
طُلبت تعليقات على هذا التقرير من مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وإدارة 
عمليات حفظ السـالم وبعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية 
وفرقة العمل املعنية بتوفـري احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف األزمـات اإلنسـانية 
الـيت أنشـأا اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـــاالت، ومــن برنــامج األغذيــة العــاملي. وقــد 

أدرجت تعليقام حبروف مائلة يف نص التقرير ويف املرفقني. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤١٨دال – احلياة يف املخيمات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥١٩-٤١هـاء – تلبية االحتياجات األساسية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلالصة ٤٢٢٤-٥٤خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ٥٥٢٩سادسا -
 املرفقات 

تقرير فرقة العمل املعنية بتوفـري احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف األزمـات اإلنسـانية، األول -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥والتابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
حملـات بـارزة عـن بعـض اإلجـراءات الـيت اختذـا مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـــؤون الالجئــني لوقايــة الثاين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢الالجئني من االستغالل
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مقدمة  أوال –
يف أواخـر تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، قـام املفتـــش العــام ملفوضيــة األمــم املتحــدة  - ١
لشـؤون الالجئـــني بــإبالغ مديــر شــعبة التحقيــق مبكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة بــورود 
معلومـات تشـري إىل احتمـال حـدوث اسـتغالل جنسـي لالجئـــات مــن النســاء والفتيــات مــن 
جـانب عـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية وأفـراد حفـظ السـالم التـابعني لألمـم املتحــدة. يف 

غرب أفريقيا. 
وردت هــذه املعلومــات يف تقريــر أويل كتبــه استشــاريان كلفتــهما مفوضيــة األمـــم  - ٢
ـــة املتحــدة) بــاالضطالع بدراســة  املتحـدة لشـؤون الالجئـني وصنـدوق إنقـاذ الطفولـة (اململك
مسـتقلة يف منطقـة غـرب أفريقيـا. وإثـر هـذا اإلبـالغ مت االتفـاق علـى وجـوب عقـــد اجتمــاع 
بشأن هذه املسألة دف احلصول على كامل التفاصيل مـن االستشـاريني. ويف كـانون األول/ 
ـــــها  ديســـمرب ٢٠٠١ وكـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٢ عقـــدت عـــدة اجتماعـــات اشـــترك في
االستشـاريان واملوظفـون ذوي الصلـة مـن املفوضيـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومكتـب تنســيق 
املساعدة اإلنسانية. واتفق على أنـه قبـل القيـام بـالتحقيق مثـة حاجـة ماسـة ألن تقيـم املفوضيـة 
ضمانـات إضافيـة حلمايـة النسـاء والفتيـات الالجئـات وأن يـئ هلـن الوسـيلة لإلبـالغ عــن أي 
حوادث. ومىت أصبحت تلك الضمانات جاهزة حلمايـة الضحايـا والشـهود، سيشـرع مكتـب 
تنسيق املساعدة اإلنسانية يف التحقيق لتقرير ما إذا كـانت هنـاك أدلـة علـى سـلوك إجرامـي أو 
سوء سلوك إداري من جانب عاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية أو يف حفظ السالم، ومـا إذا 
كانت املشكلة واسعة االنتشار أو عرضية وما هي العوامل املساعدة علـى ذلـك. ويف األصـل، 
وافقت اخلبرية االستشـارية الرئيسـية، مـن صنـدوق إنقـاذ الطفولـة للمملكـة املتحـدة، علـى أن 
تساعد فريق مكتب تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية، ولكنـها مل تسـتطع ذلـك ألسـباب شـخصية. 
ويف وقت الحق قام اخلبري االستشاري الثاين، من املفوضية، بتقدمي بعض املساعدة يف غينيا.  

ويف شباط/فرباير ٢٠٠٢، بدأ التحقيق، بقيادة مكتب تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية، يف  - ٣
ـــر عــام  غـرب أفريقيـا، وخاصـة يف البلـدان الثالثـة الـيت كـان االستشـاريان قـد زاراهـا يف أواخ
٢٠٠١. واكتمل التحقيق يف سرياليون وغينيا وليربيا (بلدان احتاد ر مانو) – والعمل امليـداين 

يف متوز/يوليه ٢٠٠٢. وفيما يلي التقرير عن ذلك التحقيق.  
  

املنهجية  ثانيا -
نظــرا للمخــاطر الــيت قــد تتعــرض هلــا النســاء والفتيــات الالجئــات الــاليت تعرضـــن  - ٤
لالسـتغالل اجلنسـي، عـززت املفوضيـة آليـات احلمايـة وحسـنتها يف كـل مـــن املخيمــات قبــل 
الشروع يف التحقيق، للتأكد من توفـر نظـم للحمايـة والدعـم املناسـبني أثنـاء التحقيـق وبعـده، 
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ـــن ذلــك، قــرر مكتــب تنســيق املســاعدة اإلنســانية أن  ألي ضحايـا يتـم حتديدهـا. وفضـال ع
يسـتعمل أرقامـا رمزيـة بـدال مـن األمسـاء الصرحيـة لتحديـد هويـة الضحايـا احملتملــني والشــهود 
الرئيسيني كتدبري إضايف للحمايـة. ومـن املـهم اإلشـارة إىل أنـه مل تعـرض أي مكافـأة أو حـافز 

إىل أي من الالجئني الشهود مقابل تقدمي معلومات أو مساعدة للتحقيق.  
ـــة الداخليــة، بالتشــاور مــع  وكـان فريـق التحقيـق الـذي مجعـه مكتـب خدمـات الرقاب - ٥
املفوضية، مكونا بعنايـة مـن حمققـني مـهنيني وحمـامني وأخصـائيني يف محايـة الالجئـني وحقـوق 
اإلنسـان ومـترمجني ومتخصـص واحـد يف صدمـات األطفـال، ينتمــون إىل مثانيــة بلــدان هــي: 
أسـتراليا، بوركينـا فاسـو، غانـا، كينيـا، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشــمالية، 
اهلنـد، الواليـات املتحـدة األمريكيــة، واليابــان. زد علــى ذلــك، أنــه نظــرا للطبيعــة احلساســة 
للموضوع كانت تستخدم حمققات ومترمجات قـدر اإلمكـان يف املقـابالت الـيت كـانت جتـري 

مع الالجئات.  
ـــدى حمــدود يف  وكـان يعمـل فريـق التحقيـق علـى الطبيعـة يف سـرياليون وغينيـا وإىل م - ٦
ليربيا بسبب حركة الالجئني واحلالة األمنية يف ذلك البلد. وعقـدت اجتماعـات مـع أصحـاب 
املصلحة يف منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات املعنية غري احلكوميـة، ومـع املوظفـني احملليـني 
التابعني للمفوضية واملنظمات غـري احلكوميـة يف البلـدان الثالثـة كلـها. وأجريـت ٣٠٠ مقابلـة 
فرديـة تقريبـا مـع الجئـني وعـاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية ويف حفــظ الســالم يف تلــك 

البلدان وسجلت مالحظات دقيقة حول النشاط يف املخيمات.  
وكــان مفــهوما منــذ البدايــة أن الشــهود قــد يــترددون يف اإلدالء بشــهادام حـــول  - ٧
االستغالل اجلنسي وما يتصل به من أمـور خوفـا مـن االنتقـام أو الوصمـة، أو ألسـباب ثقافيـة 
ـــات الــيت يقدموــا.  واجتماعيـة. ولذلـك كـان يضمـن للشـهود محايـة هويـام وسـرية املعلوم
وباإلضافـة إىل املقـابالت يف خميمـات الالجئـــني، أجريــت مقــابالت مــع الجئــني معــادين إىل 
أوطام يف عدد من خميمات العبور اليت اكتشف فيها عدد هام من القضايا للتحقيق. والحـظ 
فريق التحقيق أن بعـض الالجئـني كـانوا أكـثر اسـتعدادا لتقـدمي املعلومـات خـارج بيئـة املخيـم 

بسبب اخلوف من إمكانية االنتقام داخل املخيمات. 
  

التعاريف  ثالثا -
درست بعناية قوانني البلدان الثالثـة، وكذلـك القواعـد واألنظمـة واملبـادئ التوجيهيـة  - ٨

واملدونات واملمارسات اليت حتكم العاملني يف جمال املساعدة. 
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املـادة ١ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ١٩٨٩ تعـرف الطفــل بأنـه كـــل إنســـان مل  - ٩
يتجـاوز الثامنـة عشـرة، مـا مل يبلـــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك مبوجــب القــانون املنطبــق عليــه. 
ويستخدم التعريف ذاته يف املادة ٢ من امليثاق األفريقي حلقوق ورعايـة الطفـل، لعـام ١٩٩٩. 
ونظرا إىل سهولة وقوع الالجئات فريسـة لالسـتغالل اجلنسـي وخطـورة القضايـا الـيت تورطـن 
ا، لذا فإن التحقيق ركز بصورة رئيسية على من كان منهن دون سن ١٨ عامـا علـى النحـو 
احملدد يف شىت النظم القانونية الدولية، والالئـي يدعـى بـأن حرمـن مـن املعونـة (أو مـن منـافع 
أخرى قد حتق هلن) لرفضهن إقامـة عالقـة جنسـية مـع أحـد عمـال املسـاعدة اإلنسـانية. ونظـر 
فريـق التحقيـق أيضـا يف تلـك القضايـا الـيت زعـم بـأن أحـد عمـال املسـاعدة اإلنســـانية اســتغل 

املعونة كأداة إلغواء فتاة الجئة  بإقامة عالقة جنسية معه. 
ويشمل عمال املساعدة اإلنسانية الالجئني الذين تستعني م املنظمات غري احلكوميـة  - ١٠
أو األمم املتحدة فضال عن املوظفني الوطنيني والدوليني يف املنظمات غري احلكومية ووكـاالت 

األمم املتحدة العاملني يف أية صفة ا، مبا يف ذلك العمال اليوميون. 
ولوحظ خالل التحقيق وتـأكد يف املقـابالت الـيت جـرت مـع الالجئـني أن الكثـري مـن  - ١١
العالقـات تقـام بـني الالجئـني وعمـال املسـاعدة اإلنسـانية الذيـن هـم أنفسـهم الجئـون. وتقــام 
هذه العالقات ألسباب شىت، مبا يف ذلك احلالة اليت تقيم فيـها إحـدى الالجئـات عالقـة تتوقـع 
أو تـأمل منـها أـا قـد تكـافئ فيـها بنيـل بضـائع وخدمـات إضافيـة تزيـد عـــن مــا حيــق هلــا يف 
األحوال الطبيعية. وليس القصد من هذا اإلحياء بأن عددا من هذه العالقات ليس حقيقيا وقـد 

يؤدي إىل زجيات. 
واكتشـف فريـق التحقيـق أن الكثـريات مـن الالجئـات يقمـن عالقـــات بســبب الفقــر  - ١٢
املدقع السائد يف خميمات الالجئني اليت يعشـن فيـها. وبسـبب انعـدام التدريـب علـى اكتسـاب 
املهارات وفرص العمل، تضطر الكثريات منهن المتهان البغـاء أو غـريه مـن أشـكال العالقـات 
ـــن  االسـتغاللية لزيـادة املعونـات غـري الكافيـة الـيت تقـدم مـن أجـل تلبيـة احتياجـان الرئيسـية م

الغذاء وامللبس واملأوى. 
ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة يف تعليقاا املوجهة إىل مكتب خدمـات الرقابـة 
الداخلية أن نطاق التحقيق كان ينبغـي أن يتضمـن مجاعـات مسـتضعفة أخـرى مثـل املشـردين 
ـــات الــيت تقيمــها إنــاث يف هــذه احلــاالت ميكــن أن تعتــرب أيضــا عالقــات  داخليـاً ألن العالق

استغاللية. 
والحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن املهمة املكلـف ـا مل تكـن إثبـات وجـود 
استغالل عام، ألن هذا يتجاوز واليته، وإمنا حتديـد مـا إذا كـان أولئـك األشـخاص الذيـن هـم 
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ـــة األمــم املتحــدة  حباجـة إىل محايـة، وبصفـة خاصـة الالجئـون، الذيـن يتمتعـون حبمايـة مفوضي
لشؤون الالجئني، قد وقعوا ضحية االستغالل اجلنسي. 

  
التحقيق   رابعا -

اعتمد فريق التحقيق خطـة مـن شـقني: أوال، حماولـة التثبـت مـن إمكانيـة التحقـق مـن  - ١٣
صحة املعلومات اليت حصل عليها كنتيجـة جانبيـة لدراسـة قـام ـا استشـاريان اسـتعانت مـا 
مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وصنـدوق إنقـاذ الطفولـة - اململكـة املتحـدة. وهـذا 
األمـر بـالغ األمهيـة ألن املعلومـات املقدمـة مـن االستشـاريني كـانت تســتند إىل قصــص روــا 
ـــابالت مســتقلة مــع النســاء  أطـراف ثالثـة ومل يتـم التحقـق منـها مـن قبلـهما. ثانيـا: إجـراء مق
والفتيات الالجئات للتأكد مما إذا كان من املتيسر استقاء ما يكفـي مـن األدلـة إلثبـات قضايـا 
االسـتغالل اجلنسـي علـى يـد عمـال املسـاعدة اإلنســـانية وحفظــة الســالم، ســواء مــن خــالل 

إجراءات جنائية أو إدارية. 
 

التحقق من تقرير االستشاريني   ألف -
متـت االسـتعانة باستشـاريني، ومبوظـف مـن موظفـي صنـدوق إنقـاذ الطفولـة لدراســة  - ١٤
االستغالل اجلنسي لألطفال والعنف ضدهم يف ثالثة من بلدان ر مانو. وخـالل عـدة أسـابيع 
مـن عملـهم، اجتمعـوا مـــع جمموعــات مشلــت الجئــني ومشــردين داخليــاً وعمــال املســاعدة 
اإلنسانية. واستمعوا يف هذه اموعـات إىل قصـص عـن االسـتغالل اجلنسـي والبغـاء يف غـريب 
ـــيت تتحمــل مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني  أفريقيـا بوجـه عـام، ويف املخيمـات ال
املسؤولية عنها بصفة خاصـة، ويف املخيمـات املخصصـة للمشـردين داخليـاً الذيـن ال تشـملهم 
والية مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني. ونتيجـة لسـماع هـذه القصـص عـن السـلوك 
االستغاليل الذي يسلكه عمال املساعدة اإلنسـانية وحفظـة السـالم، قـدم االستشـاريان تقريـرا 
ـــاين/نوفمــرب ٢٠٠١.  أوليـا إىل مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف أواخـر تشـرين الث
وأدى تسريب كامل مشـروع التقريـر إىل وسـائط اإلعـالم يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ ، والـذي 
قدم إىل مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وصنـدوق إنقـاذ الطفولـة يف كـانون الثـاين/ 
يناير ٢٠٠٢، إىل خلق ضجة إعالمية، وبعد ذلك عوملت القصص غـري املؤكـدة كحقـائق يف 

وسائط اإلعالم ويف غريها. 
لذا فإن أول مهمة لفريق التحقيق كانت التثبت مما إذا كانت القصص اليت أبلغ عنـها  - ١٥
االستشاريان ميكن التحقق منها وحتديد وتسجيل األدلة املستقاة من اين عليهن. ولكـن تبـني 
ـــثرة؛ والكثــري مــن  أن هـذا األمـر يثـري مشـكلة لعـدة أسـباب: فالسـكان الالجئـون يتنقلـون بك
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القصص كانت متس سكانا من غري الالجئني؛ كما أن القصص كانت ترتبط بأحداث جـرت 
أثنـاء احلـرب؛ أو أن القصـص كـانت مـن جمموعـات أشـــخاص وصفــها االستشــاريان وصفــا 
غامضـا، كقوهلمـا �تـــتراوح أعمــارهن بــني ٦ و ١٢ عامــا�، و �قياديــات� و �زعيمــات 

أهليات�، و �جمموعة نسائية� و �مراهقني�. وفيما يلي بعض األمثلة: 
يف أحـد املخيمـــات الواقعــة يف غينيــا، التقــى فريــق التحقيــق مبجموعــة مــن  (أ)
الفتيات الالئي وصفهن االستشاريان �بأمهات فتيات�، وقيل إـن وقعـن ضحيـة االسـتغالل 
اجلنسي. وما من واحــدة مـن هـؤالء كـانت علـى عالقـة مـع أحـد عمـال املسـاعدة اإلنسـانية؛ 
وأبلغت الفتيات الالئي كن برفقـة أطفـال فريـق التحقيـق أـن محلـن مـن الجئـني مثلـهن. ويف 
ـــك اللجــان القياديــة واآلبــاء  احلقيقـة، أبلـغ الالجئـون يف مجيـع هـذه البلـدان الثالثـة، مبـا يف ذل

الالجئون، فريق التحقيق أن معظم حاالت احلمل جاءت نتيجة عالقات بني الالجئني؛ 
وتبـني أن األفـراد القليلـني الذيـن أمسـاهم االستشـاريان كمصـادر للمعلومــات  (ب)
ـــوا معلومــات حصلــوا عليــها بأنفســهم.  كـانوا يكـررون إشـاعات وأقـواال بـدال مـن أن يقدم
وبوجـه عـام، فـإن األمسـاء الـيت أطلقـت علـى الفـاعلني كـانت جمـرد ألقـاب وأحـرف أوىل مـــن 
أمسائـهم أو أمسـاء شـائعة جـدا يف املنطقـة. ولكـن فريـق التحقيـق متكـن مـن العثـور علـى بعــض 

املصادر مبساعدة مترمجني حمليني وأمساء قدمها له أحد االستشاريني يف آخر األمر؛ 
وعندمـا أجـرى فريـق التحقيـق مقابلـة مـع األنثـــى الــيت أبلغــت االستشــاريني  (ج)
بوجـود اسـتغالل جنسـي، وطُلـــب إليــها أن تقــدم أمثلــة حمــددة عــن هــذا االســتغالل، فإــا 
ـــتند إىل مــا وصفتــه  مل تتمكـن مـن ذلـك. وذكـرت أن مناقشـتها مـع االستشـاريني كـانت تس
�بتقييم نفساين�، نظرا إىل ارتفاع عدد حاالت محل املراهقات اليت الحظتها يف ذلك املخيـم 

احملدد يف غينيا؛ 
وأبلـغ االستشـاريان عـن إحـدى القصـص الـيت انتشـــرت علــى نطــاق واســع  (د)
وكـانت قصـة ١٠ فتيـات مـن سـرياليون قيـل أـن كـن يف طريقـهن لالجتمـاع حبفظـة الســالم 
التابعني لألمم املتحدة وغرقـن بعدمـا انقلـب الـزورق الـذي كـن يسـافرن فيـه. وحمـل حفظـة 
ـــن األطفــال  السـالم املسـؤولية عـن وفـان. وتبـني لفريـق التحقيـق أن القصـة روـا جمموعـة م
الذين تتراوح أعمـارهن بـني ٦ أعـوام و ١٢ عامـا سـردوا قصصـا عـن خمتلـف حـوادث غـرق 
اين عليهن يف أماكن خمتلفة. ورغم ما بذل من جهود كبرية للتأكد مـن صحـة التقريـر، فـإن 
فريق التحقيق مل يعثر على أي دليل يؤيد مـا يبـدو أنـه أصبـح نوعـا مـن القصـص اخلرافيـة عـن 
يأس الالجئني. وتوصلت بعثة األمم املتحدة يف سرياليون بناء على حتقيق داخلي أجرتـه سـابقا 

يف احلادث نفسه إىل النتائج ذاا؛ 
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وتبني أنه مل تكن هناك صحة لتقرير آخر عن جمموعات من النساء والفتيـات  (هـ)
التقطت صور هلن يف أوضاع مثـرية وذلـك بعـد أن قـام فريـق التحقيـق مبقابلـة جمموعـة النسـاء 

والفتيات الالئي قيل أن كانت هلن عالقة باألمر؛ 
ويف احلـاالت الـيت تبـني فيـها وجـــود ادعــاءات حمــددة ضــد فــاعلني معروفــة  (و)
أمساؤهم، تبني لفريق التحقيق أن هذه االدعاءات أيضا أبلغ عنها أطراف ثالثة مل تكـن شـاهدة 
عليـها. ومل يتيسـر التحقـق مـن االدعـاءات رغـــم اجلــهود الــيت بذلــت للعثــور علــى الضحايــا 

احملتملني. 
ومع ذلــك، فـإن حقيقـة أن االستشـاريني اسـتمعا إىل قصـص عـن االسـتغالل اجلنسـي  - ١٦
مـن جمموعـات مـن األشـخاص ال عالقـة للواحـد منـهم بـاآلخر، ومنتشـــرين يف ثالثــة بلــدان، 
يعطي بعض املصداقية للقضية حىت وإن مل يتيسر التحقق من هذه االدعـاءات احملـددة. ويرتئـي 
أيضــا مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة ومفوضيــــة األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني أن 
االستشاريني كانا على حق عندما أثارا مسـألة االسـتغالل اجلنسـي. وتبـني لفريـق التحقيـق أن 
قلة املساعدة اليت حصل عليــها النسـاء يف املخيمـات ويف أمـاكن غريهـا يف املنطقـة، فضـال عـن 

الفقر وانعدام الفرص االقتصادية املتاحة هلن، تشكل عوامل تؤدي إىل االستغالل اجلنسي. 
 

دراسات حلاالت إفرادية   باء -
أجــرى فريــق التحقيــق مقــابالت مكثفــة مــع الالجئــني، وموظفــي املنظمــات غــــري  - ١٧
احلكوميـة وموظفـي مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـــني يف حماولــة للتــأكد مــن صحــة 
القصـص الـيت أبلـغ عنـها االستشـــاريان وملتابعــة قضايــا جديــدة حصــل فريــق التحقيــق علــى 
معلومـات عنـها. ومتكـن الفريـق بنـاء علـى هـذه املقـابالت مـن حتديـد القضايـا الـــيت ســيتابعها 
التحقيق، مبا يف ذلك القضايا املستقاة من تقرير االستشاريني. ومعظم القضايا الـيت حقـق فيـها 
الفريـق كـان منشـؤها مـن غينيـا. ولكـن مل يثبـت صحـة أي ادعـــاء مــن ادعــاءات االســتغالل 
اجلنسي اليت أبلغ عنها االستشاريان. واحلاالت اليت جرت يف املنظمات غري احلكوميـة أحيلـت 
إىل املنظمات احلكومية ذات الشأن ملتابعتها حسبما يقتضـي األمـر. ويف غالبيـة هـذه القضايـا، 
اليت ال ميكن التأكد من صحتها بصورة كاملة، مل يعثر على الضحية أو على الفاعل املزعوم. 

ويسـلم مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بصعوبـة احلصـول علـى أدلـة إثباتيـة بشــكل  - ١٨
شهادات من شهود عيان يف قضايا االستغالل اجلنسي واجلرائم املتصلـة بـه. لـذا فإنـه ال ميكـن 
إثبات مجيع القضايا اليت مت التحقيق فيها. ويف القضايـا الـيت مت التحقـق مـن صحتـها، تضمنـت 
بعض األدلة اإلثباتيـة الـيت حصـل عليـها أدلـة طبيـة، وإصابـات متسـقة مـع االدعـاءات واألدلـة 
املتعلقة بالشكاوى األخرية للمجين عليهن. وكان بعض احلاالت يتصل باامات موجهة ضـد 
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عمال املساعدة اإلنسانية التابعني للمنظمات غري احلكوميـة، ويتصـل غريهـا باامـات موجهـة 
ضد حفظة السالم يف بعثة األمم املتحدة يف سـرياليون وأخـرى مبوظفـي األمـم املتحـدة، مبـا يف 
ذلـك موظفـو مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـــؤون الالجئــني. وأبلــغ موظفــو الشــؤون الطبيــة يف 
املخيمات واملوظفون امليدانيون التابعون ملفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئـني عـن حـاالت 
وقـع فيـها عنـف جنسـي مثـل االغتصـاب واالعتـداء اجلنسـي بـني الالجئـني كـان الفـاعل فيــها 
يتمتع بقوة بدنيـة ومل يكـن يف مركـز قـوة يسـتمده مـن السـلطة الـيت أعطتـه إياهـا منظمـة غـري 

حكومية أو منظمة دولية. 
وأحيلـت مجيـع التقـارير عـن االسـتغالل أو سـوء السـلوك اجلنسـي املتعلقـة باملنظمــات  - ١٩
غري احلكومية اليت تلقاها الفريق وحقق فيها إىل املنظمة ذات الشأن عن طريـق مفوضيـة األمـم 
املتحدة لشؤون الالجئني من أجل النظـر يف مالبسـات كـل حالـة يف إطـار العمليـة التأديبيـة أو 
اإلدارية اخلاصة بكل منظمة غري حكومية، إذ ليس ملكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة صالحيـة 
على موظفي املنظمات غري احلكومية. وأحيلت قضية تورط فيها أحد متطوعي األمـم املتحـدة 

إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وأت الوكالة خدماته يف وقت الحق. 
القضايا الوارد وصفها أدناه مستقاة من املقابالت املستقلة اليت أجراهـا فريـق التحقيـق  - ٢٠
باستثناء احلاالت اليت ترد فيها إشارات حمددة إىل تقريــر االستشـاريني. وتوضـح هـذه القضايـا 

مجيع القضايا اليت حقق فيها الفريق. 
 

القضية ١ 
ادعت الجئة تبلغ من العمر ١٧ عامـا مـن سـرياليون أـا كـانت علـى عالقـة  (أ)
جنسية مع أحد متطوعي األمم املتحدة. وذكرت أا التقـت بـه يف عـام ١٩٩٩عندمـا كـانت 
تبلغ من العمر ١٥ عاما تقريبا، بينمـا كـان الرجـل إذ ذاك يبلـغ مـن العمـر ٤٤ عامـا، وكـان 
أحد متطوعي األمم املتحدة يعمل مع مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف غويكيـدو، 

بغينيا. وبعد اللقاء األول، وافقت اين عليها واملتطوع على إقامة عالقة جنسية. 
يف الوقـت الـذي أقيمـت فيـه العالقـة، كـانت الالجئـة اـين عليـها تعيـش مـع  (ب)
أبويها باحلضانة يف تلك البلدة. وذكـرت اـين عليـها أن متطـوع األمـم املتحـدة كـان يعـرف 
أا الجئة وعلى علم بسـنها، وأكـدت هـذا األمـر أدلـة أخـرى. وشـرحت أيضـا أنـه سـاعدها 
ماليا بدفع أقساط املدرسة، ممـا مكنـها مـن إحـراز مـهارات يف اسـتعمال احلاسـوب والطباعـة. 
وقالت اين عليها للمحققني إا أصبحت حامال  نتيجـة عالقتـها اجلنسـية مـع متطـوع األمـم 
املتحـدة. فـهجرها الرجـل إذ ذاك  ورفـض االعـتراف بأبوتـه أو تقـدمي أي شـكل مـــن أشــكال 

الدعم أو النفقة للطفل.  
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وعندما ووجه باألدلة يف القضية، حاول متطوع األمم املتحـدة يف البـدء نفـي  (ج)
التهمة عنه ولكنه اعترف فيما بعد بأنه كان على عالقة جنسية مع اين عليـها. ولكنـه رفـض 

أن يتحمل املسؤولية عن احلمل. 
وقـد ألغـي عقـد متطـوع األمـم املتحـدة منذئـذ نتيجـة األدلـة الـيت مت احلصــول  (د)

عليها خالل التحقيق. 
القضية ٢ 

اغتصبت فتاة الجئة من سرياليون تبلغ مـن العمـر ١٤ سـنة يف خميـم لالجئـني  (أ)
يف غينيا يف مطلع عام ٢٠٠٢. وثبت لفريق التحقيق مسؤولية اجلانيني، ومها الجئ سـرياليوين 
وموظف غيين يف إحدى املنظمات غري احلكومية. وأثناء املقابلة اليت أجريت مـع اـين عليـها، 
وصفت بالتفصيل كيف الحظها اجلاين الغيين الذي يعمل يف إحدى املنظمـات غـري احلكوميـة 
ـــه  أثنــاء عملــه يف خميــم الالجئــني وطلــب مــن صديقــه الســرياليوين أن يتــودد إليــها نيابــة عن
الستدراجها لعالقة جنسية معه. فرفضت هذا االستدراج. ويف وقـت الحـق مـن اليـوم نفسـه، 
ناداهـا الالجـئ السـرياليوين بينمـا كـانت متـر أمـام كوخـه قـائال إن لديـــه رســالة هلــا. وعندمــا 
متهلت، دفعها داخل الكوخ حيث كان اجلاين الذي يعمل يف إحدى املنظمات غـري احلكوميـة 

باالنتظار. فقيدها واغتصبها بعنف. 
وحلـق بـاين عليـها أذى شـديد وأسـرت بـاألمر إىل أصدقائـها الذيـن نقلوهــا  (ب)
فورا إىل املركز الصحي يف املخيم لكي تتلقى الرعاية الطبية. فتمـت معاجلتـها ملـا حلـق ـا مـن 
أذى ونقلت إىل مستشفى حملي حيث تلقت املزيـد مـن الرعايـة الطبيـة. وأكَّـد الطبيـب لفريـق 
ـــدل، حســب رأيــه، علــى تعرضــها  التحقيـق أنـه عـاجل اـين عليـها وأن األذى الـيت حلـق ـا ي
لالغتصـاب. وأضـاف الطبيـب أنـه أحاهلـا إىل مستشـفى يف مدينـة جمـــاورة نظــرا لشــدة األذى 
الذي حلق ا. ومتكَّنت اين عليها الحقا من التعرف أمام احملققني على املوظـف الـذي يعمـل 

يف إحدى املنظمات غري احلكومية وعلى الالجئ السرياليوين. 
وأقر الالجئ السرياليوين الذي يسـر االغتصـاب بأنـه سـاعد صديقـه املوظـف  (ج)
الذي يعمل يف إحدى املنظمات غري احلكومية. ونفى اجلاين مـة االغتصـاب، ولكنـه اعـترف 
بأنه كان حاضرا يف خميم الالجئني عندما حدث االغتصاب املزعوم. وأقر كذلـك بأنـه يعـرف 
الالجئ السرياليوين الذي حرضه على فعلته وتعرف عليه أمام احملققني. ونظـرا للطـابع اجلنـائي 
للتهمة، عرضت القضية على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني إلحالتـها إىل السـلطات 
احمللية الغينية للمقاضاة. وأحيلت القضية أيضا إىل املنظمـة غـري احلكوميـة الـيت تسـتخدم اجلـاين 

الختاذ إجراء ذا الشأن. 
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القضية ٣ 
ـــة الســالم التــابعني لبعثــة األمــم املتحــدة يف  ادعـى فـىت الجـئ أن أحـد حفظ (أ)
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢ يف منطقــة معزولــة كثــرية اآلجــام  سـرياليون ضاجعـه يف أواخـر شـهر حزي
بالقرب من قاعدة النقل واإلمداد التابعة للوحدة. وكان الفىت، الذي يبلغ مـن العمـر ١٤ سـنة 
تقريبا، بصحبة بعض أصدقائه، ويقيمون مجيعا يف مركز انتقايل لالجئني العائدين يقع بـالقرب 
من معسكر الوحدة ويديره أحد شركاء التنفيذ املتعاونني مع مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئني. ويقول اين عليه إنه بينمـا كـان يصطـاد السـمك، قـام أحـد ضبـاط الصـف، الـذي 
تعرف اين عليه بوضوح وهو يعرفه من لقاءات سابقة، باقتياده بعيدا عن املكان حيـث كـان 
الفتيان واجلنود اآلخرون يصطادون السـمك. ومبـا أن اـين عليـه كـان يعـرف اجلـاين املزعـوم 

ويثق به، فقد استجاب لطلبه وحلق به. 
ووصـال إىل مكـان معـزول يبعـد حـوايل ١٠٠ مـتر عـــن املكــان حيــث كانــا  (ب)
يصطادان السمك عند السـد علـى ضفـة النـهر. وهنـاك، حسـبما أفـاد اـين عليـه، أمسـك بـه 
اجلاين وضاجعه عنوة. ومتكّن اين عليه الحقا من اإلفــالت مـن اجلـاين، وأسـرع إىل أصدقائـه 

وأخربهم باحلادثة وأظهر هلم النقود اليت أعطاه إياها اجلاين إلسكاته. 
وأبلغ اين عليه والدته باألمر يف وقت الحق من اليوم نفسه، وأبلغا الشـرطة  (ج)
بعد ذلك باالعتداء. ونتيجة لالعتداء اجلنسي، أحس باالنزعاج ونقل بعد ذلك بيومـني تقريبـا 
إىل إحدى املستشفيات إلجراء فحوص طبية. وأفـاد الطبيـب أن االنزعـاج الـذي وصفـه اـين 

عليه يدل على تعرضه العتداء جنسي. 
وأفـاد اـين عليـه ووالدتـه وأوليـاء أمـره اآلخـرون أـم مل يطلعـوا بعثـة األمــم  (د)
املتحدة يف سرياليون على القضيـة ألـم اعتربوهـا قضيـة عاديـة مـن اختصـاص الشـرطة. وبعـد 
اطّالع الشرطة على املزاعم واسـتالمها التقريـر الطـيب، توجـهت إىل معسـكر الوحـدة لتوقيـف 
اجلـاين املزعـوم (أفـادت الشـرطة فريـق التحقيـق بأـا منعـت مـن الوصـــول إىل اجلــاين املزعــوم 

عندما حاولت التحقيق يف االدعاءات). 
ومل تطلب إدارة بعثة األمم املتحدة يف سرياليون إجراء حتقيق مـن قبـل رئيـس  (هـ)
الشـرطة العسـكرية، بالتعـاون مـع فريـق التحقيـق، إال بعـد أن أبلغـها مكتـب خدمـــات الرقابــة 
الداخلية باألمر. وتعرف اين عليه علـى ضـابط الصـف يف قـوة حفـظ السـالم وُأجريـت معـه 
مقابلة. وأكدت البعثة أن التحقيق انتهى وأنه نظرا لنتائجه، مت ترحيل ضابط الصف املعـين إىل 

بلده األصلي. وأرسلت البعثة تفاصيل االدعاءات والنتائج إىل البلد املعين الختاذ الالزم. 
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القضية ٤ 
وجـهت متـان باالسـتغالل اجلنسـي مباشـرة إىل اثنـني مـــن موظفــي مفوضيــة األمــم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف تقريـر االستشـاريني، وحقـق الفريـق فيـهما. ففـي القضيــة األوىل 
املتصلة مبوظف محاية تابع للمفوضية، ُأجري ما يزيد على ٢٠ مقابلة مع فتيـات الجئـات مـن 
أعمار خمتلفة ومع موظفني يف املفوضية سعيا للحصول علـى أدلـة علـى االسـتغالل الـذي ُأفيـد 
عنه. ونظرا لعدم توافر تفـاصيل أخـرى غـري التـهم املوجهـة، تعـذر إثبـات االدعـاءات. وتعـذر 
أيضـا إثبـات ادعـاءات مماثلـة ضـد سـائق يعمـل يف املفوضيـة وأحـــد موظفــي برنــامج األغذيــة 
العاملي. ففيما يتعلق بالسائق الذي يعمل يف املفوضية، مل تستطع اـين عليـها أن تتعـرف علـى 
اجلاين ألا مل تتصل به لعدة سنوات. وأمضى فريق التحقيق عدة أيام حماوال اكتشاف حقيقـة 
روايات غامضة، ولكن دون جدوى ألن االستشاريني مل يقدموا معلومات حمددة عـن إمكـان 

قيام موظفني تابعني لألمم املتحدة باالستغالل اجلنسي. 
 

القضية ٥ 
أشار تقرير االستشاريني إىل قضايا عديدة تشـمل موظفـني يعملـون يف منظمـات غـري 
حكومية يستغلون فتيات الجئات أو يقيمون مع الجئات قاصرات. وتبـني مـن مجيـع القضايـا 
اليت حقق فيها فريق التحقيق أن الالجئة املعنية هي يف احلقيقة امرأة بالغة. ويف قضيـة معينـة يف 
ليربيا، تبني أن الجئة وصفت يف التقرير بأا طفلـة هـي يف احلقيقـة امـرأة تبلـغ مـن العمـر ٢٥ 
عاما على عالقة منذ مدة طويلة مبوظف املساعدة العامل يف املنظمـة غـري احلكوميـة وأـا تقيـم 
معه يف شقته منذ أن محلت. ومع أنـه وافـق علـى اإلنفـاق علـى الطفـل، مل يعـد بإمكانـه ذلـك 

منذ أن طُرد من العمل. 
 

القضية ٦ 
ـــاءات بــأن ســائق شــاحنة يعمــل لــدى أحــد شــركاء التنفيــذ  حقـق الفريـق يف االدع
املتعـاونني مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـــني قــام باالســتغالل اجلنســي، وأثبتــها. 
وتعرفت اين عليها، وهي قاصرة، على السائق من جمموعة من الصور الفوتوغرافيـة علـى أنـه 
الشخص الذي محلت منه وختلى عنها. وُأحيلت القضية إىل املنظمة غـري احلكوميـة الـيت يعمـل 

لديها الختاذ اإلجراء الالزم. 
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القضية ٧ 
يف قضية أخرى حقـق فيـها فريـق التحقيـق، أكـد أن الجئـا، كـان موظفـا أيضـا لـدى 
إحدى املنظمات غري احلكومية، محلت منه فتاه الجئة تبلـغ مـن العمـر ١٧ عامـا. وقـد فـر إىل 

بلده األصلي ويتعذر معرفة مكان وجوده. 
القضية ٨ 

مت التحقيـق يف قضيتـني تشـمالن موظفـني معينـني يعملـون يف منظمـات غـري حكوميـــة 
يدعى بأما كانا يقايضان الغذاء بعالقات جنسية مـع فتيـات الجئـات. ومل يتـم حتديـد هويـة 
اجلناة ألنه تعـذر علـى اـين عليـهن أن يعطـني وصفـا للجنـاة وألـن جيـهلن أمسـاؤهم الكاملـة 
ويعرفوـم بأمسائـهم األوىل فقـط، وهـي أمسـاء شـائعة. وعـالوة علـى ذلـــك، مل يتضــح مــا إذا 
كانوا موظفني دائمني لدى املنظمة غري احلكومية أم موظفـني مؤقتـني مـن الالجئـني. وُأحيلـت 

القضية إىل املنظمة غري احلكومية املعنية للمتابعة. 
 

القضية ٩ 
مت التحقيق يف ادعاء بأن فتاة الجئة معوقة تبلغ من العمر ١٧ عاما محلت مـن مـدرس 
الجـئ، وإثباـا. ونفـى اجلـاين أول األمـر مسـؤوليته عـن احلمـل. غـري أنـه أقـر ـذه املســـؤولية 

فيما بعد. وهو ينفق على الطفل. 
 

القضية ١٠ 
ُأدعـي بـأن مدرسـا يعمـل لـــدى إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة تــودد إىل تلميــذة 
ـــه. وحقــق  السـتدراجها إىل عالقـة جنسـية وأخضعـها بانتظـام لإلسـاءة اجلسـدية بعـد أن صدت
الفريق يف القضية ومل يتمكن من احلصول على أثر للمجـين عليـها للتثبـت مـن املزاعـم. وعلـى 

كل حال، فصلت املنظمة غري احلكومية املدرس من العمل ألسباب مل يفصح عنها. 
وليست هذه القضايا الوحيدة اليت جـرى التحقيـق فيـها، ولكنـها متثـل أنـواع القضايـا  - ٢١
والنتائج اليت توصل إليها فريق التحقيق. ومل تثبت األدلة أيا مـن القضايـا الـيت تشـمل موظفـني 
دائمني تابعني لألمم املتحدة. وتتوافق هذه النتيجة مع حقيقةَ أن الغالبيـة العظمـى مـن موظفـي 
املعونة يف املخيمات يعملون لـدى املنظمـات غـري احلكوميـة. غـري أن مكتـب خدمـات الرقابـة 

الداخلية حيذّر من الالمباالة نظرا إلمكانية بروز قضايا جديدة. 
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املشاكل يف املخيمات  جيم -
إن الفحص الدقيــق لطريقـة تشـغيل املخيمـات يشـري إىل وجـود عـدة مشـاكل رئيسـية  - ٢٢

ميكن أن تؤدي بسهولة إىل خمتلف أنواع االستغالل، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي: 
الحظ فريق التحقيق أن قلة من النساء يشغلن وظائف رئيسية يف املخيمات؛  (أ)
إن فــرص العمــل لالجئــني هــي يف اإلمجــــال قليلـــة أو معدومـــة. ويف حـــال  (ب)
ـــا حيــرم النســاء مــن الســلطة أو  توفـرت، فـإن الرجـال هـم الذيـن يشـغلوا بصـورة رئيسـية مم

الوصول الشخصي إىل األموال أو السلطة؛ 
مـع أن الفتيـات يشـكلن أعـدادا كبـرية مـن التالميـذ يف الفصـول االبتدائيــة يف  (ج)
مدارس املخيمات، فإن وجودهن شبه معدوم يف الفصول الثانوية مما حيد مـن تعليمـهن وغالبـا 

ما يتركهن لتدبري أمورهن بأنفسهن أو للعناية بصغار األطفال. 
إن عــدد املوظفــني التــابعني ملفوضيــة األمــم املتحــــدة لشـــؤون الالجئـــني أو  (د)
للشركاء يف التنفيذ املتواجدين يف املخيمات قليـل، إذ أن اإلدارة الفعليـة هلـذه املخيمـات تعـود 
إىل املوظفـني احملليـني والجئـني آخريـن واإلشـراف عليـهم حمـدود جـدا. وبـالفعل، كلمـا كـــان 
املخيم بعيدا عن املكتب الفرعي للمفوضية، تضاءل االهتمام الذي يلقاه سـكانه مـن املوظفـني 

الدوليني؛ 
يف حـني أن الكثـريين مـن موظفـي املعونـة اإلنسـانية الذيـن اجتمـع ـم فريـــق  (هـ)
التحقيـق هـم شـديدو اإلخـالص لعملـهم، ويعملـون يف ظـروف صعبـــة للغايــة ومرهقــة وغــري 
جمزيـة، فـإن هنـــاك آخريــن يعملــون يف املخيمــات وتتفــاوت مســتويات مــهارام والتزامــهم 

مبساعدة الالجئني واهتمامهم م، وقد يقومون باالستغالل اجلنسي؛ 
إن الشابات العازبات اللـوايت فقـدن اهليـاكل األسـرية الداعمـة أثنـاء احلـروب  (و)
هن من الفئات األكثر عرضة للمخاطر، ومل حتقـق اجلـهود الـيت تبذهلـا مفوضيـة األمـم املتحـدة 

لشؤون الالجئني إلجياد أسر بديلة هلم النتائج املرجوة. 
وأظــهرت مالحظــات فريــق التحقيــق أن بيئــة املخيــــم هـــي بيئـــة خصبـــة للســـلوك  - ٢٣

االستغاليل. 
 

احلياة يف املخيمات  دال –
يقـوم بصفـة عامـة الشـركاء املنفـذون بـإدارة خميمـات الالجئـني بالنيابـة عـــن مفوضيــة  - ٢٤
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، اليت حتتفظ باملسؤولية عن محاية الالجئـني، والتنسـيق، ورصـد 
املساعدة يف املخيمات. وينضم الالجئون أنفسهم إىل خمتلف اللجان، الـيت يوجـد علـى رأسـها 
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رئيـس وأعضاؤهـا موظفـون معينـون آخـرون. وتـؤدي اللجنـة الرئيســـية يف املخيمــات خمتلــف 
ـــيق لالجئــني، ومركــز اتصــال للمنظمــات غــري  األدوار، مبـا يف ذلـك القيـام بـدور مركـز تنس
احلكوميـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني بالنيابـة عـن الالجئـني مـن أجـــل عــرض 
احتياجام ومشاغلهم. وتتوسط اللجنة أيضا يف الرتاعات داخل جمتمع الالجئني. ومثال علـى 
هذه الرتاعات اليت وجدها فريق التحقيق، الرتاعات املتعلقة باألبوة، واملطالبــات املتعلقـة بإعالـة 
األطفال. وتشترك اللجان أيضا يف عملية اختيار الالجئـني للعمـل العرضـي مـع املنظمـات غـري 
احلكوميــة. ومــن حيــث الترفيــه، هنــاك أنشــطة اجتماعيــة ورياضيــــة ينظمـــها الالجئـــون يف 
املخيمات لصاحل الالجئني. وليست هناك قيـود علـى حركـة الالجئـني أو غـريهم يف أي وقـت 

من األوقات ليال أو ارا، إما داخل املخيم أو للدخول إليه.  
 

تلبية االحتياجات األساسية   هاء –
املأوى  - ١

يعيش الالجئون الذين متت زيـارم يف املخيمـات الواقعـة يف سـرياليون وغينيـا وليربيـا  - ٢٥
يف مساكن مؤقتة مبنية من الطني افف واألعمدة؛ ويتم عادة توفري غرفة واحدة لكل أسـرة. 
وقبل ختصيص مكان لكل أسـرة، وتوفـري مـواد لبنـاء املـأوى، يتـم إسـكان الالجئـني يف مـأوى 
عام. وتقع املسؤولية على كل أسرة لبناء مرتهلا. ولكـن بالنسـبة لألشـخاص املسـتضعفني، مبـن 
فيـهم النسـاء غـري املتزوجـات، رمبـا توفـر املنظمـات غـري احلكوميـة املسـؤولة املسـاعدة يف بنـــاء 
املأوى. غري أن موظفي املنظمات غري احلكومية هم عـادة مـن الرجـال ويف كثـري مـن األحيـان 
هم الجئون أنفسهم. ويف بعض املخيمات اليت زارها فريق التحقيق، يشـارك يف العمليـة مديـر 

املخيم. ويستخدم القش كفراش -  وأي شيء إضايف سيتعني شراؤه. 
املرافق الصحية  - ٢

مرافق االستحمام يف عدد من املخيمات تتألف من مبـىن واحـد أحـد جانبيـه خمصـص  - ٢٦
للرجال واجلانب اآلخر للنساء. وإن انعزال هذه املرافق وعدم وجود مبـاين منفصلـة ومتمـيزة، 
علما بأن تدارك هذا األمر ميكن أن يزيد التكاليف، تسبب يف جعل هذه املرافق أحيانـا مكانـا 
ميـارس فيـه العنـف اجلنسـي. غـــري أنــه منــذ إجــــراء التحقيـــــق، مت توفــري مرافــــق منفصلــة يف 

املخيمات الواقعة يف ليربيا. 
الرعاية الصحيـة  - ٣

يتـم بصـورة اعتياديـة توفـري الرعايـة الصحيـة مـن خـــالل الشــركاء املنفذيــن، ويــؤدي  - ٢٧
ـــه  العـاملون الصحيـون عمـال يفـوق طاقتـهم، وال يتوفـر لديـهم إال نـادرا الوقـت لتقـدمي التوجي
الصحــي أو الوقايــة، وال تتوفــر هلــم مرافــق لعــالج احلــاالت اخلطــرية الــيت حتــــال عـــادة إىل 
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املستشفيات العامة ااورة. وإن نظام إحالـة املرضـى مرهـق للغايـة، وحـاالت التأخـري كثـرية. 
وبالنسبة لالجئني مـن احلضـر، يشـترط أن يقـدم الطبيـب مـن مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئـني اإلذن يف مكتـب الفـرع. فمثـال تـأخرت عـدة أيـام إحالـة رضيـع حـرق مبـاء حــار يف 

غينيا، وسبب ذلك وفاته.  
وعلى الرغم من انتشار محل املراهقات يف بعض املخيمات اليت مت زيارا، فـإن رعايـة  - ٢٨
األمهات قبل الوالدة وبعدها قليلة أو معدومة، ويف كثـري مـن األحيـان ال تعـرف هويـة األب. 
وإذا عرفت هويته فإنه ال يقبل أن يتحمل مسؤولية الطفل. فمسؤولية الرضيع تقـع علـى عـاتق 
األمهات الاليت جيب أن يقدمن الرعايـة الالزمـة للرضـع. ويتـم عـادة توفـري القليـل مـن حليـب 

األطفال كما أن هناك لوازم حمدودة متوفرة للرضع. 
 

املالبس  - ٤
املالبـس املالئمـة متوفـرة بكميـات حمـدودة جـدا، ويشـترط أن تتوفـــر األمــوال لتوفــري  - ٢٩
االحتياجـات اإلضافيـة مـن املالبـس. وعليـه، يلجـأ عـدد كبـــري مــن املراهقــات ملصــادر بديلــة 

للحصول على املالبس وأدوات الزينة واوهرات وغري ذلك من األمور. 
 

األغذية  - ٥
يشكل موضوع الغـذاء مصـدرا مسـتمرا لإلحبـاط والقلـق. ويتـألف الغـذاء الـذي يتـم  - ٣٠
توزيعه بصفة عامة من الربغل بدال من الرز الذي يعتـرب املـادة الغذائيـة اإلقليميـة، باإلضافـة إىل 
كمية صغرية مـن الزيـت لغـرض الطـهي، والفاصوليـا لتوفـري الـربوتني بصـورة عرضيـة. وجيـب 
شراء اللحوم واألمساك وغري ذلك من األغذية. والبسـكويت املؤلـف مـن الـربوتني وغـري ذلـك 
مـن املـواد الغذائيـة متوفـرة يف مراكـز التغذيـة إذا طـــرأت حــاالت ســوء التغذيــة. وقــد تدفــق 
الالجئون اهلاربون من القتال األخري يف ليربيا إىل غينيا باآلالف، ويعاين كثري منـهم مـن بعـض 
حـاالت سـوء التغذيـة. ويقـوم برنـامج األغذيـة العـاملي بنقـل اإلمـــدادات الطارئــة بالطــائرات، 

ولكن هذه العملية مكلفة واإلمدادات حمدودة. 
ذكـر برنـامج األغذيـة العـاملي أن الـربغل يـوزع علـى الالجئـني ألن املـاحنني أوضحـــوا 
ـــه مكلــف يف املنطقــة ورمبــا حيــول لغــرض  بصـــراحة أن الـــرز لـن يوفـر ألغـراض التوزيـع ألن

االجتار به. 
والحظ كذلك برنامج األغذية العاملي أن حصـص األغذيـة الـيت يوزعـها الربنـامج هلـا 
بصفة عامة تأثري إجيايب على حالة الالجئني الغذائية مبن فيـهم املشـردون داخليـا يف املخيمـات، 
حيث معدالت سوء التغذية يف كثري من األحيان أقل من املعدالت الـيت تالحـظ يف اتمعـات 
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املضيفة احمليطة باملخيمات. وقد وافق مجيع اجلهات العاملة يف اـال اإلنسـاين يف املنطقـة علـى 
ســلة املعونــة الغذائيــة، ومســتويات احلصــص الغذائيــة، واملتطلبــات الغذائيــة وغــــري الغذائيـــة 
للعمليات اإلقليمية. وقد أحاط برنامج األغذية العاملي علما مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة 
أنه عزز عملية رصد األغذية بعد توزيعها يف املنطقة، من خـالل تعيـني سـبع نسـاء مسـؤوالت 

عن عملية الرصد.  
يتم إجراء عملية توزيع األغذية على أساس شهري أو علـى أسـاس مرتـني يف الشـهر،  - ٣١
فيصطف الالجئون للحصول علــى حصتـهم مبوجـب البطاقـة الـيت حيملوـا. وكثـريا مـا تكـون 
احلصص غري كاملـة، وتوزيـع اللـوازم يتـأخر يف بعـض احلـاالت، وال يخطـر الالجئـون بذلـك 
إال يف حاالت قليلة، علما بأن هؤالء الالجئني يعتمدون على هذه اللوازم يف حيـام. وعندمـا 
يتم التوزيع، يراقب الالجئون العملية مراقبـة وثيقـة للتـأكد مـن عـدم حصـول أي الجـئ علـى 
أكثر مما يستحق. غري أنــه يبقـى لـدى املوزعـني يف كثـري مـن األحيـان بعـض املـواد بعـد عمليـة 
التوزيـع ألن بعـض الالجئـني قـد انتقلـوا أو خرجـوا مـن املخيـم يف ذلـك اليـوم. والحـظ فريــق 
التفتيش يف املخيمات اليت زارها أنـه يف حـني أن هنـاك عـدة أشـخاص يراقبـون عمليـة التوزيـع 
ويتم االحتفاظ بسجل للمواد املوزعـة، مـن الواضـح أن بعـض الرجـال الذيـن يسـيطرون علـى 
عملية توزيع احلصص الفائضة ميارسون سـلطة تقديريـة إضافيـة. وعلـى الرغـم مـن أن برنامــج 
األغذية العاملي يورد األغذية وخيزا يف مستودعاته، وتتحمل مفوضية األمم املتحـــدة لشـؤون 
الالجئني مسؤولية توزيعها، تقوم إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة بعمليـة التوزيــــع الفعلـــي، 
بينمـا تقـوم منظمـات غـري حكوميـة أخـرى بعمليـة نقـل األغذيـة بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـــة 

األوىل. ويتم عادة تعيني الالجئني أو موظفني عرضيني وطنيني للقيام ذه املهام.  
يقول برنامج األغذية العاملي يف تعليقه إن احلصص نادرا ما تكون غـري كافيـة، ولكنـه 
يقر بأن ذلك ميكن أن حيدث يف حالة وجود خلل يف العملية، مثـل عـدم تعـهد املـاحنني بتوفـري 
اللوازم الكافية، أو وجود تأخري يف وصول الشحنات. وذكر برنـامج األغذيـة العـاملي أن لديـه 
يف الوقـت الراهـن كميـة أكـرب مـن املـوارد وأن تعـهدات املـاحنني تغطـي اآلن نســـبة عاليــة مــن 

االحتياجات. 
وفيمـا يتعلـق بفـائض األغذيـة أثنـاء عمليـة التوزيـع، ذكـر برنـامج األغذيـــة العــاملي أن 
الكميات املوزعة ترصد على حنو وثيق. ومن أجـل تعزيـز الرقابـة، مت تعزيـز رصـد مسـتحقات 
األفراد من األغذية بعد عمليـة التوزيـع يف خميمـات الالجئـني، ومت التوقيـع علـى اتفـاق يف هـذا 
الصـدد بـني برنـامج األغذيـة العـاملي، ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـــني، والشــركاء 

املنفذين. 
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وأعـرب الالجئـون عـن إحباطـهم وغضبـهم بسـبب نوعيـــة وكميــة األغذيــة، فقــاموا  - ٣٢
بعمليات شغــب يف أحد خميمات الالجئني يف غينيا يف وقت سـابق مـن هـذه السـنة وصـاحب 
ذلك صياح وديـدات ورشـق باحلجـارة، وتـال ذلـك ـب لألغذيـة مـن مسـتودعات برنـامج 

األغذية العاملي. 
 

التعليم  - ٦
معظم املدرسني هم من الذكور، وكثري منهم من الالجئني؛ وعدد النسـاء يف املـدارس  - ٣٣
قليل، وعلى األرجح ال يعملن يف وظيفة التدريــس، بـل يعملـن كمرشـدات، أو يف املكتبـة، أو 
طباخـات. ويف ليربيـا، نظمـت جلـان النسـاء يف املخيمـات بـالقرب مـن منروفيـا برامـج لرعايـــة 
األطفـال الذيـن مـازالوا يف مرحلـة احلبـو، فيتـم تعليمـهم الغنـاء، واألجبديـة، وبعـض الكلمــات. 
وعلى الرغم من أن هؤالء النساء يفتقرن إىل التدريـب الرمسـي، فـهذا يسـمح لألمـهات مبتابعـة 
الدروس التدريبية، أو باستخدام وقتـهن إلجيـاد عمـل لزيـادة دخلـهن. واسـتمع فريـق التحقيـق 
إىل عدد من التقارير اليت تفيد بأن املدرسني هـددوا بإرسـاب الفتيـات الـاليت يـتراوح عمرهـن 
بني ١٤ و ١٥ سنة أو إعطائهن عالمات ضعيفة ما مل يوافقن علـى معاشـرم. ومـن الصعـب 
تـأكيد هـذه القصـص. وقـالت إحـدى الفتيـات الـيت حتدثـت مـع الفريـق إن أخاهـا طلـب منــها 
أال تفصح بشيء. وباإلضافة إىل ذلك، ال ترغب الفتيات يف توريط املدرسني، الذين يشـغلون 

مناصب سلطة وميكن أن ينتقموا منهن. 
ومتكن فريق التحقيق من أن يكتشـف وجـود عالقـة بـني فتـاة الجئـة ومدرسـها وهـو  - ٣٤
نفسه الجئ. وقالت أم الفتاة للفريق إنه على الرغم من أن للرجل زوجــات أخـرى وأنـه أكـرب 
سنا بكثري من ابنتها حتتم عليها أن توافق على العالقة بسـبب املنفعـة املاديـة الـيت حتصـل عليـها 
منه. وقد عاد املدرس منذ ذلك الوقت إىل بلده، وباءت حماوالت فريق التحقيق ملعرفـة مكانـه 

بالفشل. 
إن املدرسني يف املخيمات اليت مت زيارا ال يوقعون على عقود عمـل رمسيـة، ولكنـهم  - ٣٥
حيصلون على مبلغ من املال مقابل أتعام. وأدى ذلك إىل هبــوط املعنويـات وانعـدام االلـتزام، 
وجعل مستوى اخلدمات دون املستوى املطلـوب. والالجئـون مؤهلـون للحصـول علـى تعليـم 
جماين حىت اية مرحلة املدرسة االبتدائية، وإن كان ذلك مهددا أيضـا بسـبب نقـص األمـوال. 

وهناك عدد حمدود من املنح لعدد قليل من احملظوظني ومعظمهم من الذكور. 
األمن  - ٧

على الرغم مـن األمـن يف املخيمـات مـن مسـؤولية احلكومـة، تلقـى الفريـق كثـريا مـن  - ٣٦
التقارير اليت تفيد بأن عدد موظفي األمن غري كاف. وهناك مزاعم مل يتـم التحقـق منـها تفيـد 
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بأم يف بعض األحيان مسؤولون عن سوء سلوك جنسي، وقد سـهلوا هـروب بعـض الرجـال 
احملبوسني من جراء ممارستهم العنف اجلنسي. ويف حالة توفر األمن يف املخيم، فإن هـذا األمـن 
حمدود يف كثري من األحيان وينظمـه الالجئـون أنفسـهم. ويف عـدد مـن املخيمـات، مل يالحـظ 
فريق التفتيش أي عالمات أمـن. ويف بعـض املخيمـات، الحـظ الفريـق وجـود رجـال يلبسـون 
زيا رمسيا وحيرسون مداخل املخيمات. غري أنه ميكن لغـري الالجئـني دخـول املخيمـات بسـبب 

سهولة النفوذ عرب حدود املخيم. 
وأفـاد العـاملون الطبيـون يف املخيـم عـن ارتكـاب جرائـــم مثــل اغتصــاب األطفــال يف  - ٣٧
املخيمـات واإلفـالت مـن العقـاب؛ وإن الضعفـاء واملسـتضعفني بصفـة خاصـــة معرضــون هلــذا 
العنـف. وأفـادوا أن ثـالث إىل مخـس حـاالت اغتصـاب حتـدث يف املخيمـات يف بعـض األيـام. 
وأفاد املوظفون امليدانيون التابعون ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن وقـوع حـاالت 
اغتصاب كثرية. ومت إبالغ الشرطة عـن وقـوع بعـض حـاالت االغتصـاب الـيت وقـع ضحيتـها 
أطفال يتراوح عمرهم بني مخس وعشر سنوات وقد أحيلت هذه احلاالت إىل احملاكمـة، ويتـم 
تسوية معظمها وديا بـني األطـراف، كمـا تتـم إحالـة بعضـها إىل األفرقـة املسـؤولة عـن العنـف 
اجلنسي والعنف املوجه ضد النساء، وهي أفرقة تديرها املنظمــات غـري احلكوميـة يف املخيمـات 

لتقدمي الدعم واإلرشاد. 
عمل الالجئني  - ٨

ـــة األمــم املتحــدة لشــؤون  تقـوم، بصـورة عرضيـة، املنظمـات غـري احلكوميـة ومفوضي - ٣٨
الالجئـني، بتعيـني الالجئـني يف املخيمـات للقيـام بأعمـال االتصـاالت وبعـض األعمـــال خــالل 
فـترات النـهار. فمثـال مـن أجـل اسـتالم املـواد الغذائيـة يتـم تعيـني عمـال خـالل النـهار لتفريـــغ 
ـــها إىل حــني  الشـاحنات ونقـل األغذيـة ووضعـها يف املسـتودعات أو يف أمـاكن أخـرى لتخزين
توزيعها. ويتم أيضــا اسـتخدام العمـال خـالل النـهار يف الـربامج السـكنية لصنـع املـواد الالزمـة 
لبناء املساكن، مبا يف ذلك حتويـل الطـني والقـش إىل طـوب وعيـدان السـتخدامها يف عمليـات 
البناء. وتستخدم أيضا مشـاريع البنـاء األخـرى العمـال خـالل النـهار ولكـن معظـم الذيـن يتـم 

تعيينهم هم من الالجئني الذكور. 
ونتيجة لذلك، فإن مقدرة النساء أو الفتيات علـى إجيـاد مـورد رزق هلـن وألطفـاهلن،  - ٣٩
حـىت مـع وجـود مســـتحقات مــن األغذيــة، أمــر حمــدود للغايــة. وإن الــربامج التدريبيــة الــيت 
تسـتهدف النسـاء ال تنجـح يف كثـري مـن األحيـان بسـبب عـدم وجـــود عمــل هلــن الســتخدام 
مـهارن أو بسـبب عـدم وجـود أمـوال كافيـــة يف اتمــع احمللــي لدعــم مشــاريعهن التجاريــة 

الصغرية. 
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وتنظيم املخيم يعتمد على األب، وال توجد إال فرص قليلة للنسـاء إلجيـاد مـورد رزق  - ٤٠
هلـن وألطفـاهلن. والنسـاء الـاليت فقـدن أسـرهن يف احلـرب، إمـا بســـبب الوفــاة أو االنفصــال، 
معرضات بصفة خاصة للعنف اجلنسي ولالسـتغالل اجلنسـي. وإذ ال تتوفـر هلـن وسـائل محايـة 
ـــدة للبقــاء علــى قيــد  أو مـورد للـرزق، يلجـأ كثـري منـهن إىل الدعـارة بوصفـها الطريقـة الوحي

احلياة. 
وخالصة القول، فإن حالة الالجئـني يف املخيمـات - ويف واقـع األمـر حالـة الالجئـني  - ٤١
– هـي حالـة تبعـث علـى العنـف واالسـتغالل اجلنسـي مـن قبـــل  واملشـردين داخليـا بوجـه عـام 
الالجئني اآلخرين، والعاملني يف جمال تقدمي املعونة، واملواطنني احملليني الذيـن يقـابلوم خـارج 

حميط املخيم، حيث مل يتبق هلم سوى اجلنس باعتباره اخلدمة الوحيدة لالجتار ا. 
 

اخلالصة   خامسا – 
أثبـت فريـق التحقيـق أن االستشـاريني طرحـوا مسـألة هامـة، ومـن مث أثـاروا إحساســـا  - ٤٢
ـــا التشــرد القســري لالســتغالل  قويـا لـدى اتمـع الـدويل فيمـا يتعلـق بإمكانيـة تعـرض ضحاي
اجلنسي من قبل من يفترض فيهم ختفيف معانـام. غـري أن فريـق التحقيـق وجـد أن االنطبـاع 
الذي يعطيه تقريـر االستشـاريني بـأن االسـتغالل اجلنسـي مـن قبـل العـاملني يف جمـال املسـاعدة 
اإلنسانية واسع االنتشار، ال سـيما يف صـورة ممارسـة اجلنـس مقـابل تقـدمي اخلدمـات، انطبـاع 
مضلل وجماف للواقع. إذ مل يستطع الفريق إثبات أية روايـة مـن الروايـات احملـددة الـيت سـيقت 
ضد العاملني يف جمال املعونة الذين وردت أمساؤهم يف تقرير االستشاريني، برغـم جـهوده الـيت 
استمرت ستة أشهر، وذلك ألسباب ورد ذكرها آنفا يف هذا التقرير. فضال عـن ذلـك، أمجـع 
الالجئون والعاملون يف جمال املعونة، الذيـن أجريـت معـهم مقـابالت شـخصية أثنـاء التحقيـق، 
أمجعوا على القول بأن االستغالل اجلنسي، يف السياق املستخدم يف تقريـر االستشـاريني، ليـس 
منتشـرا، وأن العالقـات الـيت رأى االستشـاريني أن فيـها اسـتغالال كـانت، يف معظـم احلـاالت، 

عالقات بني الالجئني. 
عالوة على ذلـك، مل يفـرق االستشـاريني، حينمـا أثـاروا مسـألة االسـتغالل اجلنسـي،  - ٤٣
بني خمتلف أشكال العالقات واالتصاالت اجلنسية الـيت ميكـن أن تنشـأ. فعلـى سـبيل املثـال، مل 
جيـر التفريـق بـني احلـاالت الـيت تسـتغل فيـها الالجئـات مـن قبـل األشـــخاص ذوي الســلطة أو 

النفوذ، وبني حاالت الدعارة اليت ميارسها الراشدون. 
يضاف إىل ذلك، أن أعدادا كبـرية مـن األشـخاص الذيـن أجـرى االستشـاريني معـهم  - ٤٤
مقابالت شخصية، ليسوا من الالجئني الذين تشـملهم واليـة مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
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الالجئني. فقد كان بعضهم من أطفال الشــوارع احملليـني، بينمـا كـان آخـرون منـهم أشـخاصا 
مشـردين داخليـا. وقـد أجـري هـذا التحقيـق فيمـا يتصـل بـالالجئني والعـاملني يف جمـال املعونــة 
فقط، وفق الوالية املمنوحة من قبل مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة. غـري أن املكتـب يسـلم 
بأن االستغالل اجلنسي الذي يتعرض له السكان املستضعفون هو من األمور الـيت حتـدث ليـس 

يف غرب أفريقيا فحسب بل وعلى نطاق العامل. 
اعـترفت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني بـأن تقريـر االستشـــاريني األصلــي 
يتضمــن أخطــاء ومعلومــات مضللــة، يف إشــارته إىل �أشــخاص يدخلــون يف جمــــال اهتمـــام 
مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني�. وخيطـــئ التقريــر إذ يعتــرب األشــخاص املشــردين 
داخليـا واتمعـات املضيفـة ضمـن األشـخاص الذيـــن يدخلــون يف جمــال اهتمــام املفوضيــة يف 
املنطقة دون اإلقليمية، حيث يشري إليهم باعتبارهم مجيعا من الالجئني. وأضـافت املفوضيـة أن 
املركز الذي يتمتع به شخص ما فيما يتصل بعالقته باملفوضية، عـامل حاسـم يف حتديـد مـا إذا 

كان ذلك الشخص مستحقا للمساعدة اليت تقدمها املفوضية. 
وأعربت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) عـن قلقـها إزاء تركـيز التحقيـق 
ــــتبعاد األشـــخاص املســـتضعفني اآلخريـــن  علــى الالجئــات دون ســن الـــ ١٨ ســنة، مــع اس
كاملشردين داخليا والنساء فوق سن ١٨ سنة، واألشخاص املنتفعني من برامج املعونـة الدوليـة 

بشكل غري مباشر كأطفال الشوارع مثال. 
وعلـق مكتـب تنسـيق الشـــؤون اإلنســانية أيضــا بــأن الكثــري مــن املخــاطر وجمــاالت 
االستضعاف اليت ألقي عليها الضوء يف التقرير، تنطبق بنفس القـدر علـى األشـخاص املشـردين 
داخليا، وحاالت اتمعات املضيفة، واملخيمات واملستوطنات، فضال عـن الالجئـني. وأعـرب 
املكتب عن رأيه بأن مشاكل احلدود هذه حتتــاج إىل املزيـد مـن املعاجلـة مـن قبـل جمتمـع تقـدمي 

املساعدات اإلنسانية. 
هناك نقطة أخرى جتـدر اإلشـارة إليـها وهـي أن االستشـاريني مل يفرقـوا، فيمـا يبـدو،  - ٤٥
بني حاالت االستغالل اجلنسي املترتبة على استغالل موقع السلطة داخل جمتمع تقـدمي املعونـة، 
وبني جرائم اجلنس املتصلة باحلرب كاالغتصاب مثال. إذ أخربت نساء وبنات الجئـات فريـق 
التحقيق بوقوعهن، أو وقوع أفراد من أسـرهن، ضحايـا لالغتصـاب أثنـاء احلـرب، أو ضحايـا 

لالجئني آخرين. 
وقد أساء االستشاريني، بقيامـهم بـالتبليغ عـن انتشـار االسـتغالل اجلنسـي بـدون أدلـة  - ٤٦
على اإلطالق أو مـع وجـود أدلـة قليلـة، إىل مسعـة ومصداقيـة الغالبيـة العظمـى مـن العـاملني يف 
ـــم املتحــدة واملنظمــات غــري  جمـال تقـدمي املعونـة، واملوظفـني احملليـني والدوليـني لوكـاالت األم
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احلكومية، وحفظة السالم التابعني لألمم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا. وهـذا أمـر مؤسـف جـدا، 
ألن غالبيـة هــؤالء يعملــون يف أحــوال صعبــة للغايــة، وظــروف ضاغطــة، كمــا أن اســتمرار 

التزامهم وجهودهم، من األمور احليوية بالنسبة للعمليات اإلنسانية يف غرب أفريقيا. 
بيد أن فريق التحقيق رأي أن عملية االكتشاف املبكر للمشاكل يف هـذا اـال ميكـن  - ٤٧
حتسـينها. إذ لوحـظ أنـه حينمـا تعـرض حالـة مـا علـى إدارة مفوضيـــة األمــم املتحــدة لشــؤون 
ـــظ الســالم، أو إدارات الوكــاالت الدوليــة واملنظمــات غــري  الالجئـني، أو إدارة عمليـات حف
ـــادرة بــالعمل بشــكل ســريع نســبيا، يف  احلكوميـة األخـرى، فـإن هـذه اإلدارات تنحـو إىل املب
حماولـة للكشـف عمـــا حــدث يف واقــع األمــر. وكــانت التقــارير األوىل ال ترســل، يف بعــض 
احلاالت، إىل املنظمــات املعنيـة، ولكـن إىل الشـرطة أو اهليئـات األخـرى احملليـة املكلفـة مبعاجلـة 
مسائل العنف املستند إىل نوع اجلنس و/أو العنف األسري. كما أن املنظمة الـيت تتلـق التقريـر 
ـــة و/أو  أوال، قـد تـويل اهتمامـها ألولويـات أخـرى قبـل توزيـع التقريـر علـى الكيانـات التنفيذي
التنظيميـة األخـرى، الـيت يتوجـب أن تشـارك يف موعـد بـاكر قـدر اإلمكـان. ومل جيـــر يف هــذا 
الصـدد، حتديـد خطـوط إبـالغ واضحـــة، بالنســبة جلميــع املنظمــات الــيت يتوجــب أن تتلقــى 
إخطـارا مبكـرا، سـواء كـانت هـذه املنظمـات مسـؤولة عـن الضحايـا أو عـن مرتكـــيب أعمــال 

العنف. 
ومتسك أشخاص كثريون ممن حتدث إليـهم فريـق التحقيـق، بـالرأي القـائل بـأن البغـاء  - ٤٨
ـــع  ميـارس كوسـيلة للبقـاء علـى قيـد احليـاة، وأنـه مـا مـن شـيء ميكـن فعلـه حيـال أعضـاء اتم
الدويل، مبا يف ذلك املتعاقدون من القطاع اخلاص، الذين يتورطـون فيـها. ويعتـرب هـؤالء أيضـا 
أا مسألة خاصة جيب أن ال تتدخل اإلدارة فيها. وهذا رأي جيانبه الصواب ويتجـاهل املركـز 
غـري املتكـافئ أصـال لألشـخاص الذيـن يشـملهم األمـر، ال سـيما حينمـا يتعلـق مبوظفـــني لــدى 

األمم املتحدة أو املنظمات غري احلكومية. 
ورأى الفريـق أنـه ال جيـــري تشــجيع املوظفــني أو األشــخاص اآلخريــن علــى التبليــغ  - ٤٩
ـــة معينــة، مكتــب أو شــخص،  باملسـائل األخالقيـة إىل اإلدارة، وأنـه ال توجـد، للحقيقـة، جه
ميكن أن يناقش معه هذا النوع من املشاكل. غري أن هناك بعض األدلة الـيت تشـري إىل حـدوث 
تغري يف هذه املسألة، بسبب التدابري التصحيحية الـيت تطبقـها املكـاتب القطريـة ملفوضيـة األمـم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني وشـركاؤها. وفيمـا يتعلـق ببعثـة حفـظ السـالم يف سـرياليون، أنشـــأ 
مكتب املمثل اخلاص لألمني العام جلنة معنية بالسلوك الشخصي، كـي تنظـر يف حـاالت سـوء 
السلوك اليت يرتكبها موظفون مدنيون وأفراد عسكريون من بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون، 

مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي. 
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تؤكـــد بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون أن اللجنـــة أنشـــئت بشـــكل رمســـــي يف 
آب/أغسـطس ٢٠٠٢، كبديـل للجنـة الســـابقة املعنيــة بســوء الســلوك. وتشــمل صالحيــات 
اللجنة استالم االدعاءات املتعلقة بسوء سلوك موظفي البعثة، والتوصية بقيام السـلطات املعنيـة 
يف البعثة بالتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بسـوء السـلوك أو االسـتغالل اجلنسـي أو إسـاءة 

معاملة املرأة والطفل من قبل موظفي البعثة. 
ويالحــظ مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن العالقــة بــني مقــر البعثــة ومكـــاتب 
ـــة ادعــاء واحــدة بوقــوع  العمليـات امليدانيـة، فيمـا يتعلـق بتقـدمي التقـارير، مل تفـرز سـوى حال
اسـتغالل جنسـي. ومـع وجـود ٥٠٠ ١٧ جنـدي، و ٠٠٠ ١٤ موظـف ميـــداين، يبــدو هــذا 

مؤشرا على ضعف نظام تقدمي التقارير، أكثر منه إشارة إىل عدم وجود حاالت. 
والحـظ فريـق التحقيـق يف بعـض احلـاالت، وجـود منظمـات غــري حكوميــة ال متلــك  - ٥٠
مدونات لقواعد السـلوك. وحـىت إن وجـدت هـذه املدونـات، فإـا ال تكـون معروفـة بشـكل 
جيد لدى موظفي هذه املنظمات، كما ال يلتزم ا على الدوام فيما يبدو، أو ال تشـتمل علـى 

جوانب سلوك متعلقة باالستغالل اجلنسي. 
ويرغـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة يف االعـتراف مبـا تلقـاه فريـق التحقيـق مــن  - ٥١
دعـم ومسـاعدة مـن قبـل إدارة بعثـة األمـم املتحـدة يف ســـرياليون، واملنظمــات غــري احلكوميــة 
املختلفـة، وموظفـي مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني يف مقــر املفوضيــة، ومكاتبــها 
اإلقليميـة والفرعيـة، واملكـاتب امليدانيـة يف البلـدان الـيت متـت زيارـا. وتبـذل جــهود اآلن مــن 
أجــــل حتســني عمليـــــة تقدمي التقارير، والتعرف على احلاالت الـيت ال يشـار إليـها، برغـم أنـه 

ما زالت هناك أشياء كثرية يتعني القيام ا. 
ويشيد مكتب خدمات الرقابة الداخليـة بـالعمل املتواصـل يف مكتـب تنسـيق الشـؤون  - ٥٢
اإلنسانية، بغية تطبيق تدابري وقائية متسقة، فضال عـن اختـاذ إجـراءات مـن قبـل املنظمـات غـري 
احلكوميـة، ومفوضيـة شـؤون الالجئـني، وبعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون، مـن أجـل معاجلـــة 
مسألة االستغالل اجلنسي. وجيري تطبيــق مدونـات لقواعـد السـلوك حتظـر االسـتغالل، واختـاذ 
إجـراءات ضـد املوظفـني الذيـن يشـتبه يف تورطـهم يف االسـتغالل اجلنسـي. وبـدأت يف البلــدان 
الثالثة دورات تدريبية لتوعية املوظفني والالجئني، كـي يقـاوموا االسـتغالل ويبلغـوا عنـه عنـد 

وقوعه. 
ويالحـظ مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة كذلـك اجلـهود املبذولـة مـن قبـل املمثلــني  - ٥٣
الثالثـة ملفوضيـة شـؤون الالجئـني، واملنسـق اإلقليمـي لغـرب أفريقيـا، مـن أجـــل وضــع برامــج 
مستمرة حلماية النساء والبنات الالجئات من االستغالل، وتوفري آليات أفضل لتقدمي التقـارير، 
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ــدة  وإجيـاد حلـول للحـاالت الـيت حيـدث فيـها هـذا االسـتغالل. وال شـك يف أن احلـاالت اجلدي
املبلغ عنها حتظى باالهتمام املباشر على أعلى املستويات. وهناك خطط لتعزيــز أعمـال احلمايـة 
الـيت تقـوم ـا مفوضيـة شـؤون الالجئـني يف خمتلـــف املنــاطق، وجلعــل وجودهــا يف املخيمــات 
حمسوسا بشكل أفضل. ففي غينيا مثال، تشمل اإلجـراءات املتخـذة مـن قبـل املكتـب القطـري 
إنشاء فرق عمل مشتركة بني الوكاالت ملعاجلة االستغالل اجلنسي. وجيري أيضـا اختـاذ تدابـري 
الستعراض بيئة املخيمات، بغية احلد من االستغالل اجلنسي والعنف اجلنسي املسـتند إىل نـوع 
اجلنـس، ال ســـيما يف احلــاالت املتصلــة بالتوفــري العــادي لألغذيــة واملــأوى ومرافــق الصــرف 
الصحــي وخدمــات التعليــم واألمــن واحلمايــة. وجيــري أيضــا اســتعراض إجــراءات معاجلــــة 

الشكاوى. 
وباملثل، قام مكتب مفوضية شؤون الالجئني، يف ليربيا وشركاؤه يف التنفيـذ، باعتمـاد  - ٥٤
خطة عمل تستند إىل إطار عمل مقر املفوضية، من أجـل معاجلـة مسـائل االسـتغالل اجلنسـي، 
مبا يف ذلك احلث على عدم قيام عالقات بني العـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة وبـني الالجئـني، 
وذلك من خالل نظام لتناوب املوظفني، وتدريب العاملني والالجئني يف جمال العنـف اجلنسـي 
ــى  والعنـف املسـتند إىل نـوع اجلنـس واالسـتغالل اجلنسـي. وجيـري أيضـا تشـجيع الالجئـني عل
االشـتغال بالزراعـة مـن أجـل تكملـة األغذيـة الـــيت حيصلــون عليــها بنظــام احلصــص. وتتخــذ 
إجـراءات مـن أجـل حتسـني قطاعـات أخـرى يف بيئـــة املخيمــات، قــد تكــون ســببا يف وقــوع 

حاالت االستغالل اجلنسي، كاملأوى وخدمات التعليم وتوزيع األغذية. 
وأبلغـت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـــة 
كذلك بأن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية مبنع االستغالل اجلنسي، قـامت بوضـع 
خطة عمل ومعايري للمساءلة على مستوى مجاعة مقدمي اخلدمات اإلنسانية، مـن أجـل ضبـط 
ـــى مســتوى اتمعــات  سـلوك مجيـع املوظفـني؛ كمـا وضعـت أيضـا أنظمـة لتقـدمي التقـارير عل
احملليـة/الوكـاالت، وكذلـــك دورات تدريبيــة ومبــادرات للتمكــني. ويف ســياق خطــة العمــل 
الشـاملة جلماعـة مقدمــي اخلدمــات اإلنســانية، وضــع مكتــب مفوضيــة شــؤون الالجئــني يف 
سرياليون، بالتعاون يف العمل مع شركائه يف التنفيذ، خطة عمل خلفـض خمـاطر االسـتغالل إىل 
ـــائدين يف  احلـد األدىن يف كـل قطـاع مـن قطاعـات العمليـات املتعلقـة بـالالجئني الليبـرييني والع
سـرياليون. واختـذت مبـادرات يف جمـاالت التدريـب، واإلعـالم اجلماهـريي، ومدونـات قواعـــد 
السـلوك، وحتديـد أيـام لتلقـي احلمايـة، وتيسـري إمكانيـة وصـول املنتفعـني إىل موظفـي مفوضيــة 
شؤون الالجئني يف املخيمات واللجان، وذلك باالستفادة من الربامج القائمـة املتعلقـة بـالعنف 
اجلنسي والعنف املستند إىل نوع اجلنس. وحتاول مفوضية شـؤون الالجئـني حتسـني مسـتويات 
املـأوى املقـدم لالجئـني، مـن خـالل تدابـري خمتلفـة، كزيـادة املسـاحة، وتوفـري أمـــاكن منفصلــة 
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للراشدين واألطفال. وجتري وكاالت اإلمداد باألغذية ومفوضيـة شـؤون الالجئـني، عمليـات 
رصـد عقـب التوزيـع. وسيشـتمل إطـار عمـل قـانوين مقـترح علـى مســـأليت العمالــة واحلقــوق 

األخرى لالجئني. 
وحيـث مكتـب خدمـات الرقابـــة الداخليــة مفوضيــة شــؤون الالجئــني وشــركاءها يف 
التنفيذ، على اختـاذ التدابـري املقترحـة حلمايـة الالجئـات مـن االسـتغالل اجلنسـي، وعلـى تقـدمي 
برامج يستطيع الالجئون فيها رفع شكاواهم دومنا خوف من التعرض للتشهري ـم أو االنتقـام 

منهم. 
 

التوصيات   سادسا –
أصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوصيات التالية:  - ٥٥

التوصيـة ١: جيـب علـى اللجنـة الدائمـــة املشــتركة بــني الوكــاالت، الــيت يشــترك يف 
رئاستها كل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية واليونيسـيف، أن تواصـل القيـام بـدور بـارز 
وجوهـري يف العمـل مـع مجيـع منظمـات ووكـاالت اإلغاثـة اإلنســـانية لضمــان إدراج معايــري 
مناســبة وموحــدة يف كــل مدونــة مــن مدوناــا اخلاصــة بقواعــد الســلوك، وخاصــــة حظـــر 
االستغالل اجلنسي وفرض جزاءات بسبب انتـهاك أي مـن تلـك املدونـات. ويف هـذا الصـدد، 
يوصى بأن يتخذ مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية دور الريـادة يف تنسـيق ومواءمـة مدونـات 
قواعد السلوك، ال يف غـرب أفريقيـا فحسـب، بـل أيضـا يف سـائر املنـاطق األخـرى. (التوصيـة 

 *(IV01/454/01 رقم
ـــى هــذه التوصيــة وتؤكــد أن فرقــة عمــل معنيــة باحلمايــة مــن  توافـق اليونيسـيف عل
االستغالل واالعتداء اجلنسيني خالل األزمات اإلنسانية، أنشأا اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني 
الوكـاالت، تقـوم بـالفعل بتنفيـذ هـذه التوصيـة ومعظـم التوصيـــات األخــرى الــواردة يف هــذا 
التقريـر. وتشـــكل ضــرورة وضــع معايــري أخالقيــة واضحــة وزيــادة آليــات املســاءلة إحــدى 

األولويات الرئيسية لفرقة العمل هذه. 
توافق مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أيضـا علـى هـذه التوصيـة، وقـالت إن 
مدونة قواعد السلوك اليت نشرا مؤخـرا تتماشـى مـع التوصيـات املوافـق عليـها يف إطـار فرقـة 
عمل اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت. وسـتواصل املفوضيـة دعـم أعمـال متابعـة خطـة 

عمل فرقة العمل تلك. 
 
 

تشري األرقام الواردة بني قوسني يف هذا اجلزء إىل رمـز داخلـي يسـتخدمه مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة  *
لتسجيل التوصيات. 
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أقر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بقيمة هذه التوصية وأكـد أن فرقـة العمـل التابعـة 
للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أعدت بالفعل خطة عمل ملعاجلـة هـذه الشـواغل، مبـا يف 
ذلك مواءمة مدونات قواعد السلوك ملوظفي األمم املتحدة واملوظفني غري التـابعني هلـا (املرفـق 

األول). 
التوصية ٢: يوصى كذلك بأن تقدم اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت تقريـرا 
عن التدابري املنفذة إىل اجلمعيـة العامـة قبـل اختتـام الـدورة السـابعة واخلمسـني. (التوصيـة رقـم 

 (IV01/454/02

التوصية ٣: ينبغي لوكاالت املعونة واملنظمات الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة أن 
تبـذل املزيـد ملعاجلـة مســـألة إقامــة عالقــات محيمــة بــني موظفيــها والالجئــني الذيــن يتولــون 
ـــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت مــع  رعايتـهم. ويوصـى يف هـذا الشـأن بـأن تنسـق اللجن
الكيانـات املعنيـة عمليـة تعيـني موظـف تنسـيق داخـل كـل منظمـة حبيـث يتعـني علـى املوظفــني 
 (IV 0 الذين يقيمون عالقات مع الالجئني كشف سر هذه العالقات. (التوصية رقم 1/454/03
أكدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني أن مدونتـها املنقحـة لقواعـد السـلوك 
تنـص بـاخلصوص علـى كشـف سـر العالقـات للحصـول علـى اإلرشـادات املناسـبة حـــىت ولــو 

اعتربت عالقات قائمة على الرضا ال على االستغالل. 
التوصيـة ٤: ينبغـي ملفوضيـة األمـــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني أن تنســق مــع ســائر 
وكاالت املعونة واملنظمـات غـري احلكوميـة السـبل الـيت يتسـىن ـا لالجئـني اإلبـالغ فـورا عـن 
استغالهلم يف جو من السرية ودون الكشف عن هويتهم، حبسـب مشـيئتهم. ومـع أنـه حتققـت 
بعـض التحسـينات، الحـظ مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة الطـابع املخصـص لنظـم اإلبـالغ 
وضرورة الكشف عن هذه احلاالت مبكرا. ويوصى يف هذا الشأن أن تعـني املفوضيـة شـخصا 
إلنشـاء نظـام مسـتقل لإلبـالغ يصـل إىل داخـل خميمـات الالجئـني وجتمعـام. وينبغـي عـــرض 
مجيع احلاالت املبلغ عنها على نظر منســق معـني يف املفوضيـة لرصدهـا بفعاليـة. (التوصيـة رقـم 

 (IV01/454/04

علقـت مفوضيـة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني بــالقول إن مكتبيــها الفرعيــني يف 
سرياليون وغينيا أنشآ مراكز يف خميمات الالجئني لتلقي الشكاوى. كما أنشأ موظفـو احلمايـة 
التـابعون للمفوضيـة مراكـز للعـالج النفسـي يف املخيمـات. وعـالوة علـى ذلـك، أقـــام مكتــب 
املفتش العام للمفوضية آليات لإلبالغ املشمول بالسرية عن االستغالل اجلنسي الذي يقـوم بـه 

املوظفون وغري املوظفني. 
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التوصية ٥: ينبغي للمفوضية وشركائها يف التنفيذ وضع إجـراءات ومبـادئ توجيهيـة 
واضحة للتحقيق يف حاالت استغالل الالجئني جنسيا وما يرتبط بذلك من تصرفـات، تشـمل 
إبالغ املفتش العام للمفوضية جبميع هذه احلاالت لرصدها بالشـكل املناسـب. وينبغـي ملكتـب 
املفتش العام أن يقوم بعمليات تفتيش دورية وبأعمـال املتابعـة املناسـبة لضمـان االمتثـال لتلـك 

 (I V01/454/05 اإلجراءات واملبادئ التوجيهية. (التوصية رقم
التوصية ٦: ينبغي للمفوضية وشركائها يف التنفيذ توعية الســكان الالجئـني مبوضـوع 
االسـتغالل اجلنسـي. وباإلضافـة إىل ذلـك، ال بـد مـن توفـري املزيـد مـن املعلومـات عـــن طبيعــة 
ومدى أحقية الالجئني يف احلصول على خمتلف أشكال املعونـة املتاحـة. وميكـن اختـاذ الربنـامج 

 (I V01/454/06 املنفذ يف ليربيا منوذجا إقليميا. (التوصية رقم
أبلغت املفوضية مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأنه متت توعية موظفيـها وشـركائها 
يف التنفيذ مبوضوع االسـتغالل اجلنسـي. وعـالوة علـى ذلـك، نظمـت محـالت للتوعيـة لفـائدة 
الالجئـات وقيـادان. كمـا ُأطلـع الالجئـون علـى أحقيتـهم يف احلصـول حبريـة علـــى املســاعدة 

اإلنسانية. 
التوصية ٧: ينبغي للمفوضية أن تقوم بالتعـاون مـع شـركائها يف التنفيـذ بإعـادة نظـر 
شـاملة يف اخلدمـات الـيت تقـدم لالجئـني، خاصـة يف جمـــاالت توزيــع الغــذاء، وفــرص العمــل، 
واألمـن واخلدمـات الصحيـة واملـأوى. ينبغـي أن تتخـذ املفوضيـة تدابـري للتـأكد مـن أن توزيـــع 
الغذاء واملواد غري الغذائيـة مـن قبـل وكـاالت املعونـة يتـم حتـت مراقبـة مشـددة ملنـع اسـتغالهلم 
واإلساءة إليهم مستقبال. وال بد من تعزيز مشـاركة النسـاء يف عمليـة التوزيـع بصـورة كبـرية. 

 (IV01/454/07 التوصية رقم)
أكدت املفوضية أـا شـرعت يف إجـراء إعـادة نظـر شـاملة يف اخلدمـات بالتعـاون مـع 
ـــا بــاحلضور يف مجيــع أوقــات التوزيــع،  شـركائها يف التنفيـذ. ويطـالب موظفـو املفوضيـة حالي

وتعززت مشاركة النساء يف عملية توزيع الغذاء واملواد غري الغذائية. 
التوصيـة ٨: ينبغـي أن تتخـذ املفوضيـة خطـوات للتـأكد مـن أن تتـم عمليـــة توظيــف 
وكاالت املعونة الالجئني للعمل يف املخيمات بصـورة متكافئـة وشـفافة وبعيـدا عـن أي متيـيز، 

 (I V01/454/08 خاصة التمييز بسبب نوع اجلنس. (التوصية رقم
ذكـرت املفوضيـة أـا عينـت موظفـني ميدانيـني إضـافيني مـن بينـهم نســـاء. وذكــرت 
املفوضية كذلك أن خطة عملها، اليت جيري تنفيذها أو نفذت يف بعـض احلـاالت، تعـاجل هـذه 

ااالت (املرفق الثاين). 
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التوصية ٩: ينبغي لربنامج األغذية العاملي أن يعجل باختاذ اخلطـوات لتحسـني نوعيـة 
وكميـة األغذيـة الـيت يـزود ـا الالجئـون يف املنطقـة، مـع إيـــالء االهتمــام ملتطلبــات الالجئــني 
الغذائيـة. كمـا ينبغـي لـه أن يشـدد إجراءاتـه الراهنـــة اخلاصــة بفــائض األغذيــة للحيلولــة دون 

 (I V01/454/09 استخدامه نظري ممارسة اجلنس. (التوصية رقم
قال برنامج األغذية العاملي إن السياسة اليت يتبعـها يف توزيـع الغـذاء تقـوم علـى توافـق 
يف اآلراء ومشــاورات مســتفيضة مــع مجيــع العنــاصر الفاعلــة يف جمــال اإلغاثـــة االنســـانية - 
وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة واملــاحنون. ونوعيــة احلصــص الغذائيــــة 
ومستويات الطاقة/الربوتينات/املغذيات الدقيقـة فيـها تتفـق واملبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة الصحـة 
العاملية وبرنامج األغذية العاملي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني، الـيت توصلـت إليـها 
البعثــات املشــتركة بــني املفوضيــة وبرنــامج األغذيــــة العـــاملي واملـــاحنني واملخصصـــة لتقييـــم 

االحتياجات. 
التوصية ١٠: ينبغي أن يكون ملفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني واملنظمـات 
غـري احلكوميـة حضـور أكـرب يف املخيمـات، عـن طريـق زيـادة عـدد األفـراد امليدانيـني العـــاملني 
داخل خميمات الالجئني حبيـث ميكـن رصـد أنشـطة املخيمـات بصـورة أفضـل وللتـأكد مـن أن 

 (IV الالجئني يتلقون فعال اخلدمات اليت حيق هلم احلصول عليها. (التوصية رقم 01/454/10
ردت املفوضيــة بقوهلــا إــا عــززت حضورهــا يف املخيمــــات، مبـــا يف ذلـــك كبـــار 

املوظفني. 
التوصيـة ١١: ينبغـي للمفوضيـة أن تتخـذ، مـع شـركائها يف التنفيـــذ املعنيــني بتقــدمي 
اخلدمات الطبية يف املخيمات، التدابـري لتعيـني عـدد كـاف مـن املوظفـني األكفـاء يف العيـادات 
ولكـي تكـون هلـا برامـج وقائيـة وعالجيـة شـاملة. كمـا ينبغـي جتـهيز هـذه العيـادات بــاملعدات 

 (IV01/454/11 التوصية رقم) .املناسبة
التوصية ١٢: ينبغي للمفوضية أن تويل، مع شركائها يف التنفيذ املسؤولني عن توفـري 
املأوى، اهتماما خاصا للتوزيـع حبسـب اجلنـس والسـن وعـدد األفـراد يف األسـر املعيشـية أثنـاء 
توزيع املأوى علـى الالجئـني. وقـد تفضـي ممارسـة إيـواء البـالغني الذكـور واإلنـاث الذيـن هلـم 

 (I V01/454/12 أطفال يف نفس الغرفة إىل حدوث اإلساءة. (التوصية رقم
التوصيـة ١٣: ينبغـي للمفوضيـة أن تعيـد النظـــر يف النظــام احلــايل لــتزويد املركبــات 
ـــات شــركائها يف  بإشـارات خاصـة بغـرض متيـيز مركبـات املفوضيـة بشـكل واضـح عـن مركب
التنفيذ. وسيجعل هذا األمر من األسهل على ضحايا االستغالل اجلنسي التعرف على الوكالـة 

 (I V01/454/13 اليت يعمل فيها مرتكبو اإلساءات. (التوصية رقم
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التوصيـة ١٤: ينبغـي للمفوضيـة أن تتـأكد مـن أن املنظمـــات غــري احلكوميــة حتتفــظ 
بسجالت مناسبة تضم صور املوظفني الذين تعينهم بصورة عرضية أو دائمـة لتسـهيل التعـرف 
على هوية أي موظف من موظفي هذه املنظمـات يكـون ضالعـا يف االسـتغالل اجلنسـي أو أي 

 (IV01/454/14 التوصية رقم) .سوء تصرف آخر
التوصية ١٥: ينبغي للمفوضية أن تتخذ، بالتعاون مع احلكومات املضيفـة، خطـوات 
ـــدات  مـن أجـل حتسـني ظـروف األمـن يف املخيمـات عـن طريـق زيـادة أفـراد األمـن وتوفـري مع

 (IV األمن واالتصال احلديثة ووسائل النقل للدوريات. (التوصية رقم 01/454/15
اختذت املفوضية تدابري بشأن هذه املواضيع كافة (انظر املرفق الثاين). 

وتقوم املفوضية بصورة خاصة، بالتعاون مع احلكومات املضيفة، بإعادة النظر يف أمـن 
املخيمــات ومواقــع الشــرطة حيــث تنظــم حاليــا دوريــات للشــرطة علــى مــدار الســــاعة يف 

املخيمات. 
التوصيـة ١٦: ينبغـي إلدارة عمليـات حفـظ السـالم أن تبحـث الثغـرات الـيت تعــتري 
إجـراءات اإلبـالغ عـن اجلرائـم املرتبطـة بـاجلنس عندمـا توجــه إىل أفــراد حفــظ الســالم مــة 
ارتكاا. وينبغي أن تحدد بوضوح هويـة األطـراف والوكـاالت الالزمـة إلجيـاد حـل مناسـب 
للحاالت املتعلقة باجلرائم اجلنسية. وال بــد أن يظـل املوظفـون األساسـيون علـى اتصـال حبيـث 
ميكن معاجلة أي مسألة مستجدة على الفور. وينبغي إبـالغ مكتـب رئيـس الشـرطة العسـكرية 
بأي حالة من هـذه احلـاالت لضمـان إجـراء حتقيقـات شـاملة ولتتبـع احلـاالت الـيت يثبـت فيـها 

 (IV01/454/16 التوصية رقم) .وجود أمناط سلوكية
أشـارت اليونيســـيف إىل ضــرورة أن تتخــذ إدارة عمليــات حفــظ الســالم خطــوات 
تصحيحية للحد مـن حـاالت االعتـداء الـيت يرتكبـها أفـراد مـن حفظـة السـالم ولضمـان اختـاذ 

اإلجراءات املناسبة يف احلاالت اليت تثبت حدوث اعتداء أو استغالل. 
وأبلغـت إدارة عمليـات حفـــظ الســالم مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة بأنــه مــن 
املرتقـب أن تخصـص للجنـة املعنيـة بسـلوك املوظفـني يف بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون قنـاة 
اتصاالت معروفة على نطاق واسع يف أوساط السكان احملليني لتلقـي الشـكاوى املوجهـة ضـد 
املوظفني املدنيني واألفراد العسكريني التابعني للبعثـة (اقـترح مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة 

ضرورة متديد نطاق هذه اآللية لتشمل سائر بعثات حفظ السالم). 
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ــــي إلدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم اســـتحداث بروتوكـــوالت  التوصيــة ١٧: ينبغ
للتحقيقات اجلنائية واالتصال بالسلطات احملليـة ـم موظفـي بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون 

 (IV املدنيني والعسكريني الذين توجه هلم مة ارتكاب جرمية. (التوصية رقم 01/454/17
أوضحت إدارة عمليات حفظ السالم ملكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن العالقـات 
القائمة بني كل بعثة وسلطات البلد املضيف وحقوق كل منهما ومسؤولياته حمددة يف اتفـاقي 
ـــاهم تتعلــق بالعالقــة بــني األمــم املتحــدة  وضـع القـوات ووضـع البعثـة أو يف إطـار مذكـرة تف

والبلدان املسامهة بقوات. 
يعـزز مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة الـرأي القـائل إنـه ينبغـي إعـادة النظـر يف هــذه 
الربوتوكوالت بعناية لضمان إقامة آليـات مناسـبة للتحقيـق يف التصـرف اجلنـائي ألفـراد البعثـة 
العسكريني تشمل حكما ينص على اإلحالة إىل الوالية القضائية للبلد املساهم بقوات، وذلـك 
بغية معاجلة مثـل هـذه القضايـا. أمـا بالنسـبة للموظفـني املدنيـني، فينبغـي أن خيضعـوا للشـروط 
القانونية ذاا الـيت تنطبـق علـى مجيـع موظفـي األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة حماكمتـهم 

جنائيا، حسب االقتضاء. 
تؤكد إدارة عمليات حفظ السالم أن اإلجراءات املعمول ا حاليا يف عمليات حفـظ 
السالم تقتضي عرض مجيع حاالت سوء تصرف األفراد العسكريني على نظـر رئيـس الشـرطة 
العسكرية للتحقيق فيها. ويتم التحقيق يف املزاعم املتعلقة بسوء التصرف مـن جـانب املوظفـني 

املدنيني والبت فيها وفقا لقواعد األمم املتحدة ولوائحها. 
ويف سبيل تعزيز الوعي واملساءلة لدى مجيع موظفي البعثات يف ما يتعلـق باالسـتغالل 
واإلساءة، أخطرت إدارة عمليات حفـظ السـالم مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بأـا تعيـد 
حاليـا النظـر يف سياسـاا وإجراءاـا ومبادئـها التوجيهيـة ذات الصلـة باملسـائل التأديبيـة. وقـــد 
ُأعدت أيضا مبادئ توجيهية مستكملة يف خمتلف أوجه معايري السلوك لدى موظفـي البعثـات، 

مبا فيها إجراءات التحقيق واملتابعة املعمول ا مع البلدان املسامهة بقوات وأفراد الشرطة. 
(توقيع) ِدليب ناير 
وكيل األمني العام خلدمات الرقابة الداخلية 
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املرفق األول 
تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بتوفــري احلمايــة مــن االســـتغالل واالعتـــداء 
اجلنسـيني يف األزمـات اإلنسـانية، والتابعـة للجنـة الدائمـة املشـــتركة بــني 

الوكاالت 
١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

معلومات أساسية  ألف -
االدعاءات اخلطرية باتساع نطاق تعرض الالجئني واألطفال والنساء املشردين داخليـا  - ١
لالستغالل واالعتداء اجلنسيني على أيدي العاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية وحفـظ السـالم 
ـــا أبــرزت ضعــف الالجئــني واملشــردين داخليــا وغــريهم، وال ســيما النســاء  يف غـرب أفريقي
والفتيات. وإذ أقرت اللجنة الدائمة املشـتركة بـني الوكـاالت أمهيـة التحـدي الـذي متثلـه هـذه 
االدعاءات بالنســبة هليئـات اخلدمـات اإلنسـانية بأسـرها، أنشـأت يف آذار/مـارس ٢٠٠٢ فرقـة 
عمل معنية بتوفري احلماية من االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف حـاالت األزمـات اإلنسـانية. 
وكُلفت فرقة العمل، ضمن اهلدف العام لتعزيز ودعم محايـة النسـاء واألطفـال والعنايـة ـم يف 
حاالت األزمات اإلنسانية والصراعات، بتقدمي توصيات ترمي بشـكل حمـدد إىل القضـاء علـى 
االسـتغالل واالعتــداء اجلنســيني علــى أيــدي العــاملني يف جمــال اخلدمــات اإلنســانية وإســاءة 

استخدام املساعدات اإلنسانية لألغراض اجلنسية. 
وإذ أنشأت اللجنة املذكورة فرقة العمل فقد أقرت بأن مشـكلة االسـتغالل واالعتـداء  - ٢
اجلنسيني يف حاالت األزمات اإلنسانية ال تقتصر علـى غـرب أفريقيـا بـل هـي مشـكلة عامليـة. 
وليس هناك بلد أو جمتمع حملي مبنأى عنها. وتكمـن أسـس االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف 
عالقات القوى غري املتكافئة. وهي متثل مشكلة معقـدة تقتضـي إجـراءات مـن جـانب جـهات 

كثرية وحتول يف طرق اإلجراءات التنظيمية اليت تعتمدها وكاالت اخلدمات اإلنسانية. 
ويبين التقرير مداوالت وحتاليل أعضـاء فرقـة العمـل، فضـال عـن آراء وخـربات فئـات  - ٣
أخـرى مبنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلـهات املاحنـة والـدول األعضــاء، 
امعـة عـن طريـق سلسـلة مـن املشـاورات. وهـي حتصـل علـــى املعلومــات بواســطة األعمــال 
املكثفة اليت تقوم ا وكاالت اخلدمات اإلنسانية يف غينيا وليربيا وسرياليون وهي تعتمـد علـى 
الوثائق واملبادئ التوجيهيـة القائمـة وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالعنف اجلنسـاين( أ). وتعـرض خطـة 

 __________
وال سيما املبادئ التوجيهية املكثفة اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واالحتاد املعين بالصحة  ( أ)
اإلجنابية لالجئني. فالعنف اجلنساين عنف موجه ضد شخص ما على أساس نـوع اجلنـس أو ألغـراض جنسـية. 
ويشمل العنف اجلنساين األفعال اليت تلحـق أضـرار أو معانـاة بدنيـة أو عقليـة أو جنسـية، أو التـهديد بارتكـاب 
هذه األفعال أو اإلكراه أو غريها من أشكال احلرمان من احلرية. ومع أن النساء والرجال والفتيان والفتيات قد 

يشكلون ضحايا للعنف اجلنساين، فإن النساء والفتيات يعتربن من أوىل الضحايا نظرا ملركزهن األدىن. 
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العمـل املرفقـة عـددا مـن اخلطـوات الـيت تعتقـد فرقـة العمـــل بأــا جيــب أن تقــوم ــا هيئــات 
اخلدمـات اإلنسـانية مـن أجـل منـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني وتلبيـــة احتياجــات البقــاء. 
وهذه اخلطة ليست جمرد مشروع أويل. فهي جزء من جهود متواصلة تبذهلا هيئـات اخلدمـات 
اإلنسانية وسيتم صقلها بناء على اخلربات واألنشطة الرائدة يف بلدان خمتـارة وزيـارات ميدانيـة 

للمناطق املتضررة. 
وفـور إقـرار اللجنـة خلطـة العمـل فستسـري اخلطـة علـى مجيـع أعضـــاء اللجنــة وعلــى  - ٤
مدعويـها الدائمـني( ب).ومـع ذلـك يؤمـل أن يتسـع نطـاق تطبيـق خطـة العمـل. وهـي ستشـــكل 
إرشــادا هامــا لرصــد وتقييــم التقــدم احملــرز يف اجلــهود الراميــة إىل القضــاء علــى االســتغالل 
واالعتداء اجلنسيني. ويؤمل أن تشكل أساسـا للمزيـد مـن املناقشـات ضمـن هيئـات اخلدمـات 
اإلنسـانية، ومـع احلكومـات املضيفـة واجلـهات املاحنـة وحفظـــة الســالم وغريهــا مــن اجلــهات 
العاملة مع السكان الذين تضرروا مــن جـراء األزمـات اإلنسـانية، ومـن أجـل هـؤالء السـكان، 
بشأن تدابري وتغيريات طويلة األجل ينبغي اعتمادها يف مواجهة مشـكلة االسـتغالل واالعتـداء 
اجلنسيني. وميكن أيضا استخدامها بواسـطة اجلـهات املاحنـة لوضـع شـروط مشـروعية التمويـل 

للخدمات اإلنسانية أو العناصر الواجب إدراجها يف اإلبالغ عن األنشطة اإلنسانية. 
 

السياق   باء -
يؤدي الصراع والتشريد ال حمالة إىل إضعاف وتقويض الكثري من اهلياكل االجتماعيـة  - ٥
والسياسية املخصصة حلماية أفـراد اتمـع. ويف العـادة يـهرب املشـردون، وال سـيما يف سـياق 
الصراعـات املسـلحة، مـن بيئـة تتسـم بـالعنف وهـم يتعرضـــون عــادة ملزيــد مــن العنــف أثنــاء 
تشــردهم. ويف الغــالب تكــون املــوارد املتاحــة للســكان املتضرريــن، وللخدمــات اإلنســــانية 
املخصصـة ملسـاعدم، غـري كافيـة لتلبيـة االحتياجـــات األساســية. وال حتظــى آليــات احلمايــة 

باألولوية الكافية يف أغلب األحيان. 
وكثريا ما يقع االستغالل واالعتداء اجلنسيان يف بيئات كثرية خمتلفـة. ومـع ذلـك فـإن  - ٦
اعتمـاد السـكان املتضرريـن علـى وكـــاالت اخلدمــات اإلنســانية مــن أجــل تلبيــة احتياجــام 
األساسـية، أثنـاء األزمـات اإلنسـانية، يلقـي علـى عـاتق العـاملني يف جمـال اخلدمـــات اإلنســانية 
وحفظ السالم، عند تواجدهم، واجبا خاصا للعنايـة ـم. وهنـاك مسـؤولية إضافيـة تقـع علـى 
عاتق املديرين بغية كفالة وضـع آليـات سـليمة ملنـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني والتصـدي 
هلما. وجيب على وكاالت اخلدمات اإلنسانية بذل كافة اجلهود من أجل خلق بيئـة ال تسـمح 

 __________
من أجل هذا التقرير وخطة العمل ستستخدم كلمة �وكالة� لتغطية مجيع أعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بـني  ( ب)

الوكاالت واملدعوين الدائمني الذين يقرون هذا التقرير. 
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بوقوع االستغالل واالعتـداء اجلنسـيني. وهـذا أمـر الزم علـى وجـه اخلصـوص نظـرا للسـمات 
التالية لألزمات اإلنسانية: 

افتقار املشردين إىل الفرص االقتصادية قد ينتج عنه حتول االسـتغالل اجلنسـي  (أ)
أو استغالل اجلنس يف األغراض التجاريـة إىل خيـار مـن اخليـارات القليلـة لتوليـد الدخـل لتلبيـة 

االحتياجات األساسية؛ 
عادة ما تنتمي اتمعـات احملليـة املسـتفيدة إىل بيئـة مـن العنـف اجلنسـاين الـيت  (ب)
تتستر عليها هياكل اتمع احمللي. وما مل يتم وضع ضمانات سليمة، فقد يسـتمر تنفيـذ نفـس 

األمناط أو حىت تفاقمها يف أجواء املخيمات أو املستوطنات؛ 
عـدم تواجـد أشـكال احلمايـة االجتماعيـة املعتـادة أو أنـه مل يعـد مـــن املمكــن  (ج)
تنفيذها. ويف بيئة التشرد تكون مستويات احلماية واألمــن عمومـا ضعيفـة، وال وجـود للعدالـة 

والشرطة. 
ـــن ماهيــة العــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية يــربز أيضــا مزيــدا مــن  والسـؤال ع - ٧
التعقيـدات. فـهذه اموعـة معرفـة تعريفـا أعــم مــن تعريــف املوظفــني الدوليــني يف منظمــات 
ـــني اآلالف مــن املوظفــني يف العديــد مــن األعمــال: وهــم  املسـاعدات اإلنسـانية. وجيـري تعي
يتراوحون من املتطوعني والعمال املؤقتني والسائقني وحراس املخازن حــىت صنـاع القـرار علـى 
املستويات القطرية واإلقليمية والدوليـة. وينتمـي الكثـريون مـن هـؤالء املوظفـني إىل اتمعـات 
احمللية املستفيدة ذاا. وقد يؤدي ذلك إىل انعدام القدرة على التمييز بني مـا يشـكل العالقـات 
املهنية والعالقات اخلاصة مع األفراد اآلخرين الذين ينتمون إىل اجلهة املتلقيـة للمسـاعدة. ومـع 
ذلك، فعندما يقبـل عمـال اخلدمـات اإلنسـانية العمـل مـع وكـاالت اخلدمـات اإلنسـانية جيـب 

عليهم قبول املسؤولية اخلاصة للرعاية اإلنسانية اليت تتسم ا الوظيفة. 
 

تعاريف أساسية   جيم -
هنــاك إقــرار عــام باملشــكلة القائمــة املتمثلــة يف االســتغالل واالعتــداء اجلنســــيني يف  - ٨
األزمـات اإلنسـانية. وحتديـد املشـكلة هـو أعـم وأصعـب ممـا كـان مقـدرا يف البدايـــة ويصعــب 
التحقيق فيها نتيجة لطبيعتها. ولذا فقد استخدمت فرقة العمل التعاريف التالية من أجــل خطـة 

العمل: 
�االعتداء اجلنسي� هو تعد بدين فعلي أو التـهديد بارتكابـه ويتسـم بطبيعـة جنسـية،  �

ويشمل اللمس غري املالئم، بالقوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو إجبارية. 
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�االستغالل اجلنسي� هو أي استغالل حلالة ضعف أو قوى متباينـة أو ثقـة ألغـراض  �
جنسـية، ويشـمل ذلـك حتقيـق أربـاح نقديـة أو اجتماعيـة أو سياسـية مـــن االســتغالل 

اجلنسي للغري. 
ـــهم  �عمــال اخلدمــات اإلنســانية� يشــمل هــذا التعريــف مجيــع العمــال الذيــن تعين �
وكـاالت اخلدمـات اإلنسـانية، علـى الصعيـــد الوطــين أو الــدويل، أو جتلبــهم بصــورة 

رمسية أو غري رمسية من اجلهة املستفيدة، لتنفيذ أنشطة تلك الوكالة. 
 

مسائل عامة  دال -
حددت فرقة العمل القيود التالية اليت تنال من تطبيـق توصياـا والـيت سـتقتضي املزيـد  - ٩

من التحليل بواسطة هيئات اخلدمات اإلنسانية: 
معايري وأمناط السلوك يف جمال اخلدمات اإلنسـانية - ال توجـد حـىت اآلن أي  (أ)
مدونـة لقواعـد السـلوك مشـتركة حتكـم السـلوك الفـردي لعمـــال اخلدمــات اإلنســانية. ولقــد 
ـــداء اجلنســيني احلاجــة إىل معايــري واضحــة لســلوك عمــال  أبـرزت مشـكلة االسـتغالل واالعت
اخلدمـات اإلنسـانية. وركـزت فرقـة العمـل علـى الســـؤال احملــدد بشــأن الســلوك فيمــا يتعلــق 
باالسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني. ومـع ذلـك، ينبغـي النظـر إىل توصياـا ضمـن اإلطـار األعـــم 
ـــري  للمعايـري العامـة للسـلوك يف جمـال اخلدمـات اإلنسـانية. ومل يتـم حـىت اآلن حتديـد هـذه املعاي
حتديدا واضحا وينبغـي جلـهات اخلدمـات اإلنسـانية النظـر فيـها علـى النحـو الواجـب. وسـيثري 
هذا األمر أسئلة إضافيـة عـن اجلهـة الـيت ينبغـي أن تكـون مسـؤولة عـن إنفـاذ معايـري السـلوك، 
وما إذا كانت املسؤولية مسؤولية فردية أو مجاعية ومـا إذا كـانت تقـع علـى عـاتق املسـتويات 
القطريـة أو اإلقليميـة أو الدوليـــة. ويف الوقــت احلــايل يتــم تنــاول هــذه املســائل علــى أســاس 

خمصص، ومن وكالة إىل أخرى، مما حيد من فعالية خطة عمل مشتركة؛ 
احلمايـة – ليـس هنـاك تعريـف تشـغيلي مشـــترك متفــق عليــه للحمايــة أو أي  (ب)
توافـق يف اآلراء حـول مـا يشـكل الصالحيـات الرئيسـية. وهنـاك حاجـة إىل إجـراء املزيـــد مــن 
التحليل األمشل لألمور اليت تشكل احلمايـة ومـا هـي املعايـري الدنيـا املقبولـة للحمايـة. ووافقـت 
فرقة العمل على أن احلماية تقتضي تعريفا شامال يضم احلماية القانونية واالجتماعية والبدنيـة، 

غري أنه جيب النظر بشكل أكرب فيما يعنيه ذلك بالنسبة لألعمال اإلنسانية؛ 
– توفر عالقات القوى غري املتكافئة أساسـا لالسـتغالل  نوع اجلنس والسلطة  (ج)
واالعتـداء اجلنسـيني. ونظـرا للوضـع غـري املتكـافئ للنسـاء والفتيـات فـــإن معرضــات بشــكل 
خاص خلطر االستغالل واالعتداء اجلنسيني. ومـع ذلـك، ينبغـي اإلقـرار بـأن الفتيـان معرضـون 

أيضا لالستغالل واالعتداء اجلنسيني؛ 
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البيئــة االقتصاديــة – تســاهم بيئــة املــوارد، وال ســيما االفتقــار إىل األغذيــــة  (د)
واخلدمـات املناسـبة، يف خطـر االسـتغالل واالعتـداء اجلنســـيني. وتشــكل مســائل معينــة مثــل 
انقطـاع األغذيـة عوامـل تـؤدي إىل تفـاقم األمـر ومـن مث ينبغـي مواجهتـــها مــن جــانب مجيــع 
جهات اخلدمات اإلنسانية بطريقـة تـؤدي إىل تقليـل املخـاطر. وجيـب بـذل املزيـد مـن اجلـهود 

لتزويد املشردين بفرص بديلة لتوليد الدخل، وال سيما النساء؛ 
املسؤولية واملساءلة - ليسـت هنـاك نظـم مشـتركة ملسـاءلة هيئـات اخلدمـات  (هـ)
اإلنسانية. ويف الوقت احلايل ال تطبق املساءلة عن سـلوك املوظفـني إال داخـل الوكـاالت وهـي 
ختتلـف مـن حيـث املسـتوى بـني الوكـاالت. وينبغـي زيـادة النظـر يف مالءمـــة النظــم الداخليــة 
ـــة ذلــك بــاملزيد مــن املناقشــة املفصلــة ملســألة  للمحافظـة علـى معايـري السـلوك. وينبغـي تكمل
املسؤولية اجلماعية وعلى أي مستوى ينبغي النظر فيها. وكشفت أعمال فرقة العمـل أن سـبل 
االنتصـاف املتاحـة للجـهات املســتفيدة تكــاد تكــون معدومــة. وينبغــي تعزيــز املســاءلة أمــام 
اجلهات املستفيدة وإضفاء الصبغة املؤسسية عليها. ويف جمال آخر متصل ذا املوضـوع، جيـب 
إيـالء مزيـد مـن االنتبـاه أيضـا إىل الكيفيـة الـيت تتصـل مبوجبـها مســـؤوليات هيئــات اخلدمــات 

اإلنسانية مبسؤوليات احلكومات املضيفة. 
 

خطة العمل: التوصيات املركزية الرئيسية   هاء -
تنقسم خطة العمل إىل ثالثة أجزاء، هي: الوقاية والتصدي واملسـائل املتعلقـة بـاإلدارة  - ١٠
والتنفيذ. وهي تتناول احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني أثنـاء األزمـات اإلنسـانية عـن 
طريق السعي إىل منع السلوك القـائم علـى االسـتغالل واالعتـداء ومعاجلـة الظـروف الـيت جتعـل 
النساء واألطفال عرضة لالستغالل واالعتداء. وتـرد التوصيـات التاليـة يف خطـة العمـل املرفقـة 
وهـي تشـكل اإلجـراءات األساسـية الـيت تنتظـر فرقـة العمـل مـن اللجنـة أن تلـزم ـا أعضاءهـــا 

ومدعويها الدائمني: 
سـلوك املوظفـني. جيـب علـى مجيـــع وكــاالت اخلدمــات اإلنســانية أن حتــدد  (أ)
حتديدا واضحا مبـادئ ومعايـري السـلوك الـيت تتوخاهـا يف موظفيـها. وفيمـا يتصـل باالسـتغالل 

واالعتداء اجلنسيني، فقد مت حتديد هذه املبادئ الرئيسية على النحو التايل( ج): 

 __________
ستنشأ اعتبارات خمتلفة تتعلق بإنفاذ بعض هذه املبادئ بالنسبة لعمـال اخلدمـات اإلنسـانية املعينـني مـن اجلـهات  ( ج)
املستفيدة. ومع أن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني وإسـاءة اسـتخدام املسـاعدات اإلنسـانية سـتظل مـن األمـور 
املمنوعة على الدوام، فقد يتعني توخي احلذر عند تطبيق املبادئ املتعلقة بالعالقات اجلنسية على هـذه الفئـة مـن 

عمال اخلدمات اإلنسانية. 
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قيام العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية باالستغالل واالعتداء اجلنسـيني يشـكل فعـال  �
جسيما من أفعال سوء السلوك، ويشكل بالتايل سببا إلاء عقد العمل. 

حتظـر ممارسـة أي نشـاط جنسـي مـع األطفـال (األشـخاص الذيـن تقـل أعمـارهم عـــن  �
١٨ سنة) بغض النظر عن سن الرشد أو سن اإلدراك املقررة حمليـا. وال يعتـد بـالتعلل 

بإساءة تقدير سن الطفل. 
حتظر مبادلة النقود أو العمالة أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس، مبـا يف ذلـك طلـب  �
اخلدمــة اجلنســية أو غــــري ذلـــك مـــن أشـــكال الســـلوك املـــهني أو احملـــط بالكرامـــة 

أو االستغاليل. ويشمل ذلك مبادلة مساعدات مستحقة للمستفيدين. 
ال حيبـذ علـى اإلطـالق قيـام عالقـة جنسـية بـني العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنســـانية  �
واملسـتفيدين مـن هـــذه املســاعدة، ألــا تقــوم علــى ديناميــات قــوى غــري متكافئــة. 

والعالقات من هذا القبيل تنال من مصداقية ونزاهة أعمال املساعدة اإلنسانية. 
يتعني على أي عامل يف جمال املساعدة اإلنسانية تتولد لديه خمـاوف أو شـكوك حـول  �
إمكانية قيام أحد زمالئه باعتداء أو اسـتغالل جنسـي، سـواء كـان يف الوكالـة نفسـها 
أو ال، أن يبلِّــغ عــن هــذه املخــاوف مــن خــــالل آليـــات اإلبـــالغ املعمـــول ـــا يف 

الوكاالت. 
يتحتم على العاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية إجيـاد وحفـظ منـاخ مينـع االسـتغالل  �
ـــد الســلوك اخلاصــة ــم. وتقــع علــى  واالعتـداء اجلنسـيني ويعـزز تنفيـذ مدونـة قواع
املديرين بكافة املستويات مسؤوليات خاصة إزاء دعم وتطوير نظم حتفظ هذا املناخ. 
وباإلضافـة إىل ذلـك ينبغـي إدراج هـذه املبـادئ واملعايـري يف مدونـات قواعـد السـلوك للوكالـــة 
ويف النظـامني األساسـي واإلداري للموظفـني وجيـب أيضـا إنشـاء آليـات لكفالـة تشـجيع هـــذه 
املعايـري واملبـادئ وتعميمـها وإدراجـها يف شـروط التوظيـف واملعايـري اإلداريـة واالتفاقــات مــع 
ــــن الشـــكاوى  الشــركاء واملتعــهدين. وباإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي إنشــاء آليــات لإلبــالغ ع
وإجــراءات التحقيــق والعمليــــات التأديبيـــة. وتتســـم التعـــاريف الواضحـــة ملســـؤولية اإلدارة 

ومساءلتها بأمهية حيوية. 
ولن يتسىن إضفـاء الفعاليـة علـى احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني  (ب)
إالَّ ضمن اإلطار األوسع للحماية الفعالـة مـن العنـف اجلنسـاين. وتعـد احلمايـة عنصـرا رئيسـيا 
والزمـا ألعمـال اخلدمـات اإلنسـانية. وال ينبغـي النيـل منـه. وجيـب علـى الوكـــاالت أن تلــتزم 

باحملافظة على أنشطة احلماية وال سيما يف األوقات اليت تتسم بشح األموال. 
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ـــؤدي إىل منــع االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني  ومـن الضـروري خلـق بيئـة ت (ج) 
والقضاء عليهما. وينبغي أن تشمل مثل هذه البيئة، علـى أقلـه، تعزيـز مشـاركة املسـتفيدين يف 
مجيـع جوانـب الـربامج اإلنسـانية وإدارة شـؤون املخيمـات، وحتسـني آليـات تقـدمي املسـاعدات 
حبيـث يقلَّـص احتمـال اســـتغالهلا، ونشــر املعلومــات املتعلقــة حبقــوق املســتفيدين وامتيــازام 
ومسؤوليام وإجراءات رفع الشكاوى. وتشكل املسؤولية أمام املستفيدين خطوة ال بـد منـها 

خللق بيئة حتبط االستغالل واالعتداء اجلنسيني. 
ينبغـي أن تـرد الوكـاالت العاملـة يف اـاالت اإلنسـانية علـى ذلـــك بــالتركيز  (د)
على تزويد الضحايا بالرعاية الصحية األساسية والرعايـة النفسـية االجتماعيـة وكفالـة إمكانيـة 
احتكامهم إىل اآلليات املناسبة والتماس اإلنصاف منها. ومثة عنصر رئيســي مـن عنـاصر تعزيـز 
املساءلة وهو التأكد، حيثما أمكن، مـن إمكانيـة اسـتعانة الضحايـا خبدمـات النظـامني القـانوين 

والقضائي. 
تلزم معاجلة قضية املساءلة على مستوى كـل وكالـة مـن الوكـاالت وبصـورة  (هـ)
مجاعية. وتقتضي استمرارية آليات احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني وفعاليتـها التزامـا 
صرحيا من جانب اإلدارة. إذ جيب أن تسنـــد إىل املدراء مهمـــــــة تعميـــــم ثقافـة احلمايـة الـيت 
ال تســامح فيــها مــع االســتغالل واالعتــداء وتبحــث فيــها جبديــة وســــرية التقـــارير املتعلقـــة 
باحتماالت حصول انتهاكات. كما يلزم أن تنسق الوكـاالت يف مـا بينـها للعمـل علـى وضـع 
ج مشترك للحماية من االستغالل واالعتــداء اجلنسـيني ووضـع مفـهوم للمسـؤولية اجلماعيـة. 
وينبغـي أن يشـكل يف كـل بلـد مـن البلـدان الـيت تعيـش يف أزمـــة إنســانية فريــق تتمثــل فيـــــــه 
اجلهات املناسبة مبا فيـها وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة 

ذات الصلة، لكي يعاجل هذه املسألة باسم اجلهات اليت تعمل ألغراض إنسانية. 
وتلتمس خطة العمل هذه احترام وتطبيق املعايري الدولية حلقـوق اإلنسـان الـيت تشـمل   - ١١
املعايـري الـيت تكرسـها اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـــد 
املرأة. وتدرك خطة العمل هذه أن األزمات اإلنسانية ختلف آثـارا خمتلفـة وختلـق لـدى الرجـال 
والنساء والفتيان والفتيات احتياجات خمتلفة. وتعتقد فرقـة العمـل أن مـن فـائق األمهيـة اعتمـاد 
منظـور املـرأة يف مجيـع عنـاصر تصميـــم األنشــطة اإلنســانية وختطيطــها وتنفيذهــا. ويف ســياق 
احلؤول دون االستغالل والتحرش اجلنسيني، يبدأ هذا املنظور بالعمل علـى توظيـف مزيـد مـن 
النساء وينتهي إىل إزالة التباين املوجود بني اجلنسني من حيث الوصول إىل الفرص االقتصاديـة 

واملشاركة يف عمليات صنع القرارات.  
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التنفيذ   واو-
ما زال هناك بعض املسائل اليت مل يتم االتفاق بوضوح بشأن كيفيـة السـري ـا قدمـا.   - ١٢
ويف ظل هذه الظروف، توصي فرقة العمل بتنفيذ برامج جتريبية واختبار بعـض اخليـارات بغيـة 
تقدير مداها العملي وإمكانية تطبيقها. وتشدد فرقة العمـل علـى ضـرورة االتسـام بالواقعيـة يف 
حتديد ما ميكن تدبـر شـؤونه، ومل تـأل جـهدا للتـأكد مـن أن توصياـا عمليـة وقابلـة لإلنفـاذ، 

خباصة يف جمال مدونات السلوك. 
وتدرك فرقة العمل أنه من الضـروري أن تتعـاون الوكـاالت يف جمـال نشـر املعلومـات   - ١٣
ـــي اســتراتيجية  بغيـة تفـادي تشـرذم عملـها. وتقـترح فرقـة العمـل أن توضـع علـى الصعيـد احملل
مشتركة للمعلومات والنشر، مع االتفاق علـى اجلماهـري املسـتهدفة. وإضافـة إىل ذلـك، ينبغـي 
أن تتفق الوكاالت كافة على القيام حبمـالت إعالميـة خارجيـة. وسـبق أن ُأعـدت اسـتراتيجية 
لالتصاالت خمصصة جلماهري خارجية. ويلزم القيام باملزيد يف الداخـل ويف جمـال اإلعـالم العـام 

املخصص جلماعات املستفيدين. 
واعترب التدريب يف الوكاالت اإلنسانية على مجيع مستوياا عنصرا هامــا. غـري أن مثـة   - ١٤
خطـرا أيضـا بتجزئـة العمـل مـا مل تنسـق اجلـهود املبذولـة. وحـددت املشـاورات اـاالت الــيت 
ينعدم فيها التدريب أو التوجيه، من مثل اإلشراف على شؤون املخيمات؛ وااالت األخـرى 
ـــادئ  الـيت تسـتدعي تعزيـز اتسـاقها؛ واـاالت األخـرى الـيت تكـثر فيـها دورات التدريـب واملب
التوجيهية لكنها تعاين مـن مشـاكل علـى مسـتوى تطبيقـها. ولتنفيـذ خطـة العمـل هـذه تنفيـذا 

فعاال، جتب معاجلة هذه املشاكل. 
ولفرقة العمل والية أخرى وهي رصد وتقييم تنفيذ توصياـا، ولرمبـا مواصلـة بلورـا   - ١٥
حسب االقتضاء. وبناًء على ذلك، توصي بتمديـد واليتـها حـىت اجللسـة العامـة القادمـة للجنـة 
الدائمة املشتركة بني الوكـاالت الـيت سـتعقد يف عـام ٢٠٠٣ ، كـي تتمكـن مـن اإلبـالغ عـن 

أنشطتها يف هذا الشأن إبالغا كامال. 
وتقر فرقة العمل بالعمل املكثف الذي سبق أن اضطلع به يف غـرب أفريقيـا. ويشـكل   - ١٦
هذا األمر، خباصة دليــال علـى االلـتزام مبعاجلـة مشـكلة االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني بطريقـة 
ـــى غــرار غــرب  فعالـة ومسـؤولة. وفرقـة العمـل علـى ثقـة بـأن لـدى أحنـاء العـامل األخـرى، عل
أفريقيـا، النيـة احلســـنة الضروريــة لتنفيــذ توصياــا. كمــا أن إنفــاذ التوصيــات يتوقــف علــى 
مسـؤولية املـدراء والعـــاملني يف اــاالت اإلنســانية يف امليــدان. وإذ تقــر فرقــة العمــل بــالتزام 
العاملني يف ااالت اإلنسانية مبعاجلة هذه املشكلة، تقر أيضا بالضغوط اليت يعملــون يف ظلـها. 
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ويلزم على الوكاالت أن تنظر يف نسبة ما خيصص مـن ميزانياـا للحمايـة واألنشـطة للحـؤول 
دون االستغالل واالعتداء اجلنسيني وتكريس مزيد من املوارد هلاتني املسألتني. 

١٧- كمـا تـدرك فرقـة العمـل أن مسـؤولية تنفيـــذ خطــة العمــل هــذه بكاملــها تعتمــد علــى 
األطراف اليت ال تشكل جزءا من اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت، مثـل جنـود حفـظ 
السـالم واحلكومـات املضيفـة. كمـا تدعـو املـاحنني إىل تعميـم بعـض توصياـا اجلوهريـة داخــل 

املنظمات اإلنسانية اليت خيتارون متويلها. 
 

خالصة   زاي -
١٨- أصبحــت اجلــهات العاملــة يف اــاالت اإلنســانية تــــدرك اآلن أن مســـألة االســـتغالل 
واالعتداء اجلنسيني تشكل حتديا عامليا. ويشكل هذا اإلدراك خطوة هامـة إىل األمـام. واتضـح 
ــة  مـن املشـاورات أن الوكـاالت تسـلم صدقـا بـأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني ميثـالن خيان
للثقة وإخفاقا تاما يف توفري احلمايـة. والوكـاالت ملتزمـة التزامـا حقيقيـا مبعاجلـة هـذه املشـكلة 

وتأخذ على عاتقها مسؤولية إجراء التغيريات الالزمة يف اإلدارة. 
غالبا ما أعرب أعضاء فرقة العمل، لدى إعداد التقرير وخطة العمـل هذيـن، عـن آراء  - ١٩
ووجهات نظر خمتلفة بشأن بعـض املسـائل غـري أن التزامـهم بـالعمل معـا يف إطـار فرقـة العمـل 
تـرك وقعـا إجيابيـا. إذ تعلـم مجيـع األعضـاء مـن بعضـهم البعـض. ولرمبـــا كــان أكــثر الــدروس 
ـــا  املسـتخلصة أمهيـةً هـو أنـه يتعـني علـى وكـاالت اإلغاثـة اإلنسـانية إتاحـة اإلفـادة مـن خدما
بشكل أكثر يسرا ومساءلة نفسها أمـام مـن تـود إعانتـهم. ومـا مل توضـع أطـر حقيقيـة وفعليـة 

للمساءلة، يتعذر حتقيق أي تقدم يذكر يف هذا اال. 
وتقـدر فرقـة العمـل كيفيـة رد اللجنـــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت علــى هــذه  - ٢٠
املسألة. وكان الدعم الـذي قدمتـه مثـاال يقتـدى بـه. ووافقـت علـى بيـان عـن السياسـة العامـة 
تترتب عليه آثار كبرية يف املوظفني ومسؤوليات املدراء وعالقـام مـع املسـتفيدين. وتـأمل أن 
تبدي اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت الروح نفسها لـدى تلقيـها التقريـر وخطـة العمـل 

هذين وأن توفر القيادة املطلوبة لكفالة تنفيذمها بشكل فعال. 
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 خطة العمل 
الوقاية  أوال -

اهلدف: خلق بيئة خالية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني وقـت األزمـات اإلنسـانية، 
من خالل إدراج الوقاية من االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني والتصـدي هلمـا يف صلـب مـهميت 

توفري احلماية واملساعدة اليت يضطلع ما العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية.   
املبادئ اجلوهرية ملدونة قواعد السلوك  ألف - 

يقع على الوكاالت العاملة يف جمـاالت املسـاعدة اإلنسـانية واجـب رعايـة املسـتفيدين 
ومسؤولية التأكد من أن املستفيدين يعاملون معاملة كرمية وحمترمة، وأنـه جيـري التقيـد ببعـض 
معايري السلوك الدنيا. ومن أجل صنع االستغالل واالعتداء اجلنسيني، ال بد من إدراج املبـادئ 

اجلوهرية التالية يف مدونات قواعد السلوك اليت تعتمدها الوكاالت( د): 
قيام العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية باالستغالل واالعتداء اجلنسـيني يشـكل فعـال  �

جسيما من أفعال سوء السلوك ، ويشكل بالتايل سببا إلاء عقد العمل. 
حتظر ممارسة أي نشاط جنسي مع األطفال (األشخاص الذين تقل أعمارهم عـن ١٨  �
سـنة) بغـض النظـر عـن سـن الرشـد أو سـن اإلدراك املقـررة حمليــا. وال يعتــد بــالتعلل 

بإساءة تقدير سن الطفل. 
حتظر مبادلة النقود أو العمالة أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس، مبـا يف ذلـك طلـب  �
اخلدمــة اجلنســية أو غــري ذلــك مــن أشــكال الســلوك املــهني أو احملــــط بالكرامـــة أو 

االستغاليل. ويشمل ذلك مبادلة مساعدات مستحقة للمستفيدين. 
ال حيبـذ علـى اإلطـالق قيـام عالقـة جنسـية بـني العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنســـانية  �
واملسـتفيدين مـن هـــذه املســاعدة، ألــا تقــوم علــى ديناميــات قــوى غــري متكافئــة. 

والعالقات من هذا القبيل تنال من مصداقية ونزاهة أعمال املساعدة اإلنسانية. 
يتعني على أي عامل يف جمال املساعدة اإلنسانية تتولد لديه خمـاوف أو شـكوك حـول  �
إمكانية قيام أحد زمالئه باعتداء أو اسـتغالل جنسـي، سـواء كـان يف الوكالـة نفسـها 
أو ال، أن يبلــغ عــن هــذه املخــاوف مــن خــــالل آليـــات اإلبـــالغ املعمـــول ـــا يف 

الوكاالت. 
يتحتم على العاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية إجيـاد وحفـظ منـاخ مينـع االسـتغالل  �
ـــد الســلوك اخلاصــة ــم. وتقــع علــى  واالعتـداء اجلنسـيني ويعـزز تنفيـذ مدونـة قواع
املديرين بكافة املستويات مسؤوليات خاصة إزاء دعم وتطوير نظم حتفظ هذا املناخ. 

 __________
ستنشأ اعتبارات خمتلفة إزاء إنفاذ بعض هذه املبادئ بالنسبة لعمال اإلغاثة اإلنسانية الذين يتم تشغيلهم من قبل  ( د)
اجلماعة املستفيدة. وبرغم أن االستغالل واالعتداء اجلنسيني وإساءة استخدام املســاعدات اإلنسـانية تظـل دومـا 
حمظورة، يظل االختيار متروكا للرئيس عند تطبيق هذه املبادئ فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية بالنسبة هلذه الفئـة 

من عمال اإلغاثة. 
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اهلدف: اعتماد مسؤوليات خاصة ملوظفي اإلغاثة اإلنسانية بغية منــع وقــوع اســتغالل أو 
اعتداء جنسي والتصدي لــه بشــكل مالئــم وإدراج تلــك املســؤوليات يف مدونــة لقواعــد 
الســلوك واعتمــاد اإلجــراءات التأديبيــة املالئمــة للتعــامل مــع هـــذه االنتـــهاكات يف حـــال 

  وقوعها. 
التاريخ الوكالة املسؤولةاإلجراء 

اعتماد مدونات لقواعـد السـلوك تشـمل، كحـد أدىن، املبـادئ  - ١
ــــة  األساســية الــيت وضعتــها فرقــة العمــل التابعــة للجنــة الدائم
املشـتركة بـني الوكـاالت، أو إدراج تلـك املبـادئ يف مدونـــات 

قواعد السلوك املعمول ا حاليا. 

بنهايــــــة عـــــــام كافة الوكاالت 
 ٢٠٠٢

إدراج االلتزام مبدونة لقواعد السلوك يف عقـود العمـل اجلديـدة  - ٢
واحلاليــــــة، ويف توصيــــــف الوظــــــائف ويف نظــــــم حتديــــــــد 

االختصاصات وتقييم األداء( هـ). 

حبلــــول شــــــهر كافة الوكاالت 
ـــــــه  متــــــوز/يولي

 ٢٠٠٣
وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية لنشـر مدونـة قواعـد السـلوك ووضــع  - ٣
ـــك  أنشـطة تدريبيـة عليـها للموظفـني احلـاليني واجلـدد مبـا يف ذل

املوظفون احملليون والدوليون على كافة املستويات. 

بنهايــــــة عـــــــام كافة الوكاالت 
 ٢٠٠٢

إدراج املبــادئ األساســية يف كافــة االتفاقيــات مــــع الشـــركاء  - ٤
املنفذين. 

٢٠٠٣ كافة الوكاالت 

تشـجيع احلكومـــات املاحنــة علــى إدراج املبــادئ األساســية يف  - ٥
اتفاقيات الشركاء املنفذين. 

فريق العمل التابع 
للجنــــة الدائمــــــة 
املشـــــتركة بـــــني 

الوكاالت 

بنهايــــــة عـــــــام 
 ٢٠٠٢

وضــع اإلجــراءات التأديبيــة املالئمــة للتعــامل مـــع انتـــهاكات  - ٦
املبادئ األساسية عنـد وقوعـها وإدراجـها يف النظـامني اإلداري 

واألساسي للموظفني 

كافــة الوكـــاالت 
بدعـم مـــن فريــق 
العمـــــل التـــــــابع 
للجنــــة الدائمــــــة 
املشـــــتركة بـــــني 

الوكاالت 

بنهايــــــة عـــــــام 
 ٢٠٠٢

حبث جدوى وضع قاعدة بيانات تشترك فيها وكاالت اإلغاثة  - ٧
ـــن أيــت خدمــام بســبب انتــهاك  اإلنسـانية لألشـخاص الذي

املبادئ األساسية(هـ). 

فريق العمل التابع 
للجنــــة الدائمــــــة 
املشـــــتركة بـــــني 

الوكاالت 

حبلــول تشــــرين 
ــــــر  األول/أكتوب

 ٢٠٠٢

  

 __________
يف انتظار املشورة القانونية بشأن هذه النقطة.  ( هـ)
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حتليل الوضع/تقييم االحتياجات   باء -
اهلدف: التأكد من أن حتليل أوضاع الوكاالت وتقييم احتياجاــا حيــدد مواطــن الضعــف 
اليت ميكن أن تؤدي إىل االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني ويوفــر أساســا لتخطيــط برنــاجمي 

 أفضل من شأنه أن يقلل من خماطر وفرص وقوع االستغالل واالعتداء اجلنسيني. 
التاريخ الوكالة املسؤولةاإلجراء 

إجــراء اســتعراض مشــترك بــني الوكــاالت لعمليـــات التقييـــم  - ١
واملبـادئ التوجيهيـة هلـا، ـدف إدراج عمليـات تقييـــم مواطــن 
الضعـف الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل اسـتغالل أو اعتـداء جنســيني 
ـــم  وجيـب أن تتفـق كافـة الوكـاالت علـى معايـري مشـتركة لتقيي

مواطن الضعف والقدرات. 

فريق العمل التابع 
للجنــــة الدائمــــــة 
املشـــــتركة بـــــني 

الوكاالت 

بنهاية عام ٢٠٠٢ 

من خالل عمليـة مشـتركة بـني الوكـاالت، اسـتكمال مراجعـة  - ٢
ـــوارق  وتوزيـع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـاألمور اجلنسـية والف
بـني اجلنسـني الـيت ميكـن أن توفـــر إرشــادات يف مســائل معينــة 

تتناول االستغالل واالعتداء اجلنسيني. 

ـــــم  مفوضيـــة األم
املتحــدة لشــــؤون 

الالجئني 

بنهاية عام ٢٠٠٢ 

ـــربامج اإلنســانية علــى  اإلبـالغ عـن مـدى تأثـري نقـص متويـل ال - ٣
ازدياد تعرض املستفيدين لالستغالل واالعتداء اجلنسيني. 

بنهاية عام ٢٠٠٢ كافة الوكاالت 
مث بانتظام فيما بعد

  
إدارة املخيمات وعمليات التسليم   جيم -

اهلدف: كفالة إدارة املخيمات على حنو عــادل مــن أجــل متكــني النســاء واألطفــال واحلــد 
من إمكانية حدوث استغالل واعتداء جنسيني، وكفالة تصميم وتنفيذ عمليات التوزيــع، 
مبا يف ذلك حجم املساعدات وأساليب التوزيع، على حنو يقلل من فرص وقوع عمليات 

  استغالل واعتداء جنسيني 
التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

وضع معايري لتحديد كفاءة املوظفـني املسـؤولني بشـكل مباشـر  - ١
عـن مسـألة احلمايـة سـواء فيمـا يتعلـق بعددهـم أو خلفيتـــهم أو 

نوع جنسهم. 

ــــــام كافة الوكاالت  بنهايــــة ع
 ٢٠٠٢

إجراء تقييم، يف ثالثة بلدان جتريبية، مبدى إسهام نشر موظفــني  - ٢
متخصصـني (يف جمـاالت احلمايـة وقضايـا اجلنـس واألطفــال إىل 
آخره) ووجود برامج متخصصة تعين بالعنف القائم علـى نـوع 
اجلنـس يف كفالـــة/تعزيــز أنشــطة منــع االســتغالل أو االعتــداء 

اجلنسيني وكيفية التعامل مع مثل هذه احلوادث. 

فرقة العمل التابعـة للجنـة 
ـــــني  الدائمـــة املشـــتركة ب

الوكاالت 

متـــــوز/يوليــــــه 
 ٢٠٠٣

تشجيع التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة ومـن مث تقليـل  - ٣
قابليتها للتعرض لعمليات اعتداء، وذلك من خالل العمل علــى 
وجود متثيل متسـاو للنسـاء والرجـال بـني املوظفـني املسـتفيدين 
ـــاكل صنــع القــرار  ووضـع تدابـري لكفالـة مشـاركة املـرأة يف هي

أسوة بالرجل. 

مستمر كافة الوكاالت 
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تشجيع متكني الفتيات عن طريق تقدمي حوافز لتشجيعهن علـى  - ٤
االنتظام بصورة أكرب يف الدراسة. 

مستمر الوكالة املنسقة يف املوقع 

إصدار بطاقات متوينية باسم املرأة يف كل أسرة.  مستمر الوكالة املنسقة يف املوقع ٥ -
استعراض سلسلة التوزيع ومنح أولوية للتوزيع املباشـر لألغذيـة  - ٦
واملواد غري الغذائية على املستفيدين، ال سـيما النسـاء مـن أجـل 

تقليل خماطر التعرض لالستغالل اجلنسي. 

ـــــة وكالة التنسيق بني املواقع حبلـــول اي
عام ٢٠٠٢ 

زيادة نسبة العامالت املشاركات يف توزيع األغذية واملواد غـري  - ٧
الغذائية 

مستمر الوكالة املنسقة يف املوقع 

تنســيق أوقــات التوزيــع بــــني الوكـــاالت لتقليـــل احلاجـــة إىل  - ٨
تفويضــات ميكــن أن جتعــل النســــاء واألطفـــال أكـــثر عرضـــة 

لالستغالل. 

مستمر الوكالة املنسقة يف املوقع 

ـــة لتســليم اإلمــدادات،  حتسـني آليـات كفالـة االسـتمرارية الثابت - ٩
ال سيما يف املناطق العالية اخلطورة، وحبث اختــاذ ترتيبـات مرنـة 

مع املاحنني. 

قيد التنفيذ كافة الوكاالت 

إجـراء اسـتعراضات يف أربعـة بلـدان جتريبيـة لعمليـــات التوزيــع  - ١٠
ومـا بعدهـا واالســـتعمال النــهائي وجمموعــات وســالل الســلع 
ــــانية وطبيعتـــها  لتحديــد الصلــة بــني مســتوى املســاعدة اإلنس
والقابلية للتعرض لالستغالل واالعتـداء اجلنسـيني. وتقيـم تلـك 
االسـتعراضات مـدى مالءمـة األشـياء املقدمـة وتوقيـت وصوهلــا 
وحجمها وإجراءات التوزيع واملساواة بني اجلنسـني ومشـاركة 
املستفيدين يف جلان التوزيع واملساواة بـني اجلنسـني يف صفـوف 

العاملني. 

فرقة العمل التابعـة للجنـة 
ـــــني  الدائمـــة املشـــتركة ب

الوكاالت 

ــــــام  بنهايــــة ع
 ٢٠٠٢

   
آليات املساءلة أمام املنتفعني    دال -

اهلدف: تأسيس آليات لضمان خضوع الوكاالت اليت تقدم املساعدة اإلنسانية للمسـاءلة 
أمام اتمعات احملليـة الـيت ختدمـها، وذلـك فيمـا يتعلـق جبـهود الوقايـة وآليـات االسـتجابة 

  على السواء. 
التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

اختـاذ تدابـري مناسـبة لضمـان إطـالع املنتفعـــني علــى  – ١
أسانيد معايري استحقاق املسـاعدة، واالسـتحقاقات الفرديـة، 
ـــارعة إىل إبالغــهم بــأي  ومنـافذ التوزيـع وجداولـه، مـع املس
تغيري يطرأ على األمور السالفة الذكر يف أقرب وقت ممكن. 

بنهاية ٢٠٠٢ مجيع الوكاالت 
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كفالــة فــرص مناســبة لتعريــف الســكان املعرضـــني  – ٢
للخطر جبوانب االستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية مـن 
ـــــــى حقوقــــــهم، واســــــتحقاقام،  خـــــالل إطالعـــــهم عل
ومســؤوليام، وإجــراءات الشــكوى ومســاعدة الضحايــــا، 
وميكن أن يتأتى ذلك مثال بتنظيـم حلقـات عمـل باملشـاركة 
مع اتمعات احمللية املنتفعة من أجل التوعيـة جبوانـب العنـف 
اجلنســـاين واالســـتغالل اجلنســـي واالعتـــــداءات اجلنســــية، 

وكذلك صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة. 

مستمر وكالة التنسيق يف املوقع 

إعــداد وتوزيــع قائمــة باملبــادئ التوجيهيــة واملــــواد  – ٣
ــــة بقضايـــا احلمايـــة (مبـــا يف ذلـــك العنـــف  املرجعيــة املتصل
اجلنساين، والقضايا اجلنسانية وقضايا الطفل) كأسـاس لفـهم 

جماالت املسؤولية واملساءلة. 

تعد املفوضية قائمة/ قرصا 
مدجمــا (CD-Rom) تتـــوىل 
توزيعه مجيع الوكاالت  

بنهاية عام ٢٠٠٢ 

   
االستجابة  ثانيا -

الغايـة: توفـري الرعايـة الصحيـة والنفسـية االجتماعيـــة األساســية لضحايــا االســتغالل اجلنســي 
واالعتداءات اجلنسية وتأمني حصوهلم على سبل مناسبة للتظلم واالنتصاف. 

سبل التظلم    ألف -
اهلـدف: تأسـيس آليـات تتيـح جلميـع ضحايـا االسـتغالل اجلنســـي واالعتــداءات اجلنســية 
اإلبالغ عن حوادث االستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية؛ واللجوء إىل نظـم التظلـم 
القانونية أو القضائية أو احملليـة؛ والتمـاس اإلنصـاف، مبـا يف ذلـك اختـاذ إجـراءات تأديبيـة 

 ضد اجلناة. 
التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

توزيع مبادئ توجيهية منقحة (انظر أوال – بـاء-٢)  – ١
لتوفــري بروتوكــوالت للتحقيــق وآليــات للشــكاوى تراعـــي 

اجلوانب اجلنسانية وسن الضحايا.  

فرقة العمل التابعة للجنـة 
الدائمـــة املشـــتركة بــــني 

الوكاالت 

ــــــــبتمرب  أيلـــــــول/س
 ٢٠٠٢

تأسـيس نظـم ســـرية للتســلم املباشــر وغــري املباشــر  – ٢
للبالغـات عـــن حــوادث االســتغالل اجلنســي واالعتــداءات 

اجلنسية احملتملة وضمان متابعتها، مبوافقة الضحايا. 

الفريـق القطـري املشـــترك 
بـــني الوكـــاالت/منســــق 

الشؤون اإلنسانية 

بنهاية ٢٠٠٢ 
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٣ – تنظيم عملية لتحديـد سـبل االنتصـاف املناسـبة لفـرادى 
الضحايا بناء على مشـاورات مـع اتمـع احمللـي والسـلطات 
احمللية، ومؤازرة الضحايا يف التماس اإلنصاف املطلوب على 
حنو حيترم حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة وكذلـك حقـوق 

الضحايا. 

الفريـق القطـري املشـــترك 
بـني الوكـاالت( و)/منســق 

الشؤون اإلنسانية 

بنهاية ٢٠٠٢ 

تأسيس آلية لرصد الضحايـا لضمـان عـدم تعرضـهم  - ٤
ألية عواقب نتيجة لتقدميهم شكوى. 

الفريـق القطـري املشـــترك 
بـــني الوكـــاالت/منســــق 

الشؤون اإلنسانية 

بنهاية ٢٠٠٢ 

  
توفري اخلدمات األساسية لتلبية االحتياجات املباشرة للمجين عليهم   باء –

لكـي تكـون االسـتجابة لضحايـا االسـتغالل اجلنسـي واالعتـــداءات اجلنســية متكاملــة 
ومناسبة ينبغي هلا أن توفر هلـم الدعـم النفسـي االجتمـاعي؛ والرعايـة الصحيـة الشـاملة، مبـا يف 
ذلك رعاية الصحـة اإلجنابيـة؛ وإمكانيـة االنتصـاف أمـام القضـاء يف الوقـت املناسـب؛ وتدابـري 

للسالمة واألمن يديرها اتمع احمللي. 
  

اهلدف: توفري الدعم املناسب لضحايا االستغالل اجلنسي 
 

التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

ضمـان تزويـد كـل خميـم/مسـتوطنة مبـا ال يقـــل عــن  – ١
أخصائي واحد للرعاية الصحيـة مـدرب علـى معاجلـة اآلثـار 
الصحية البدنية والنفسية للعنف اجلنساين، مبا يف ذلك رعايـة 
ــــق الـــربوتوكوالت املناســـبة  الصحــة اإلجنابيــة، وعلــى تطبي

للعالج ومجع البيانات. 

الوكالـة املنسـقة للشــؤون 
الصحية 

مستمر 

ضمــــان متكــــــني ضحايـــــا االســـــتغالل اجلنســـــي  – ٢
واالعتـداءات اجلنســية مــن االنتفــاع مــن خدمــات الصحــة 

اإلجنابية املناسبة. 

مستمر الوكالة املنسقة يف املوقع 

 __________
ميكن أن يضم الفريق يف عضويته وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية ذات الصلـة  ( و)
وينبغي ربطه ياكل تنسيق املساعدات القائمة. وسـتناط بـه املسـؤولية عـن وضـع سياسـة قطريـة بشـأن مسـألة 
احلماية من االعتداءات اجلنسية واالستغالل اجلنســي تراعـي ثقافـة البلـد املعـين. وسـيوزع أيضـا املسـؤولية علـى 
أعضائه عن األنشطة الالزمة بناء على نطاق نشاط كل منهم وواليته ومهاراته واملـوارد املتوفـرة يف ذلـك البلـد 
(حيـث سـتتطلب بعـض الوظـائف نطاقـا عامليـا مـن التغطيـة يعتمـد علـى املـهارات احملـددة املتوفـرة علـى صعيـــد 

الوكالة، مثل القدرة على التحاور مع الطفل). 
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ــــورة  اســتعراض مــدى توافــر خدمــات إســداء املش – ٣
وإدارة احلاالت، وبناء على هذا االسـتعراض حتديـد أهـداف 
لزيـادة اخلدمـات املتاحـة إلســـداء املشــورة وإدارة احلــاالت، 
خاصة يف املناطق اليت تتزايد فيها خمـاطر التعـرض لالسـتغالل 

اجلنسي واالعتداءات اجلنسية. 

الوكالـة املنسـقة للشــؤون 
الصحية 

مستمر 

٤ – دمــــج مفــــاهيم احلمايــــة مــــن االســــتغالل اجلنســـــي 
واالعتـــداءات اجلنســـية يف الـــربامج الـــيت تقـــدم اخلدمــــات 

للمجتمعات احمللية. 

الوكالــــــــــة املنســــــــــــقة 
للخدمات االجتماعية 

مستمر 

  
قضايا اإلدارة والتنفيذ   ثالثا -

مسؤوليات اإلدارة والتنسيق  ألف -
 

اهلدف: تأسيس آليـات لضمـان مسـاءلة الوكـاالت اإلنسـانية أمـام احلكومـات واملـاحنني يف 
إطار تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل منع االستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية. 

 
التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

ـــف ونظــم  تنقيـح توصيـف الوظـائف وعقـود التوظي - ١
تقييــم األداء وهلــم جــرا بالنســبة للمديريــن لضمــان إيـــالء 
اهتمام كاف ملسؤوليتهم عن منع وقوع حوادث االسـتغالل 

اجلنسي واالعتداءات اجلنسية والتصدي هلا. 

حبلــول متــوز/ يوليـــه مجيع الوكاالت 
 ٢٠٠٣

ـــاءلة وزيــادة قــدرة اإلدارة العليــا  توسـيع دائـرة املس – ٢
علـى ضمـان احلمايـة مـن االســتغالل اجلنســي واالعتــداءات 
اجلنسـية، وذلـك عـن طريـق التدريـب والرصــد، مــع إعطــاء 
األولويــة لرؤســاء املكــــاتب واملوظفـــني املشـــاركني بصفـــة 

مباشرة يف أنشطة احلماية.  

بنهاية ٢٠٠٢ مجيع الوكاالت 

دمـــج احلمايـــة مـــن العنـــــف اجلنســــاين يف عمــــل  – ٣
وصالحيـات آليـات التنســـيق واإلدارة القائمــة، مثــل عمليــة 
النــداءات املوحــــدة، ونظـــام منســـقي الشـــؤون اإلنســـانية، 
وآليات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، وهلم جرا. 

فرقة العمل التابعة للجنـة 
الدائمـــة املشـــتركة بــــني 

الوكاالت 

مطلع ٢٠٠٣ 

التوسع يف جوانب التعاون اجلوهري مع احلكومات  – ٤
املسـتضيفة والـوزارات املناسـبة بغيـة حتسـني احلمايــة يف إدارة 

املخيمات وتعزيز آليات االنتصاف القانوين . 

مستمر مجيع الوكاالت 

التوســع يف جوانــب التعــاون اجلوهــــري مـــع إدارة  – ٥
عمليـات حفـظ السـالم لضمـان ترابـط وتكـامل ـج معاجلـة 
االستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية يف خضم الكوارث 

اإلنسانية. 

فرقة العمل التابعة للجنـة 
الدائمـــة املشـــتركة بــــني 

الوكاالت 

مستمر 
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التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

ـــادل املنظــم فيمــا بــني مجيــع الوكــاالت  تنسـيق التب – ٦
املكلفة باحلمايــة أو بتقـدمي مـواد اإلغاثـة أو اخلدمـات ملوجـز 
وحتليل للنتائج الـيت تتوصـل إليـها بشـأن االسـتغالل اجلنسـي 

واالعتداءات اجلنسية، مع مراعاة السرية يف تبادله. 

الفريـق القطـري املشـــترك 
بني الوكاالت 

ــارا  كـل شـهرين اعتب
مـــن بدايـــة تشـــرين 
الثـــــــاين/ نوفمــــــــرب 

 ٢٠٠٢
وضـع خطـــة لتنفيــذ التوصيــات والنقــاط اإلجرائيــة  – ٧
املتفــق عليــها مــن خــالل عمليــة منــع االســتغالل اجلنســـي 
واالعتداءات اجلنسية اليت أعدا اللجنة الدائمة املشتركة بني 

الوكاالت. 

ــــــــول/ رئيس كل وكالة  حبلـــــــول أيل
سبتمرب ٢٠٠٢ 

  
الرصد واإلشراف   باء –

الغاية: ضمان رصد سـبل توفـري احلمايـة واملسـاعدة يف العمليـات اإلنسـانية واإلشـراف عليـها 
بانتظام يف إطار من  الوعي مبخاطر حوادث االستغالل اجلنسي واالعتـداءات اجلنسـية وفـرص 

وقوعها. 
 

اهلــدف: ضمــان رصــد برامــج احلمايــة مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداءات اجلنســــية 
واإلشراف عليها ومؤازرة املوظفني على الصعيد امليداين يف تنفيذ خطة العمل. 

 
التاريخ الوكالة املسؤولة اإلجراء 

إعداد قوائم مرجعية وأدوات متعلقة مبنع االستغالل  – ١
ـــاح  اجلنسـي واالعتـداءات اجلنسـية والتصـدي هلـا وتبـادل املت

منها كله. 

بنهاية ٢٠٠٢ املفوضية 

ــــارات تفقديـــة ملواضـــع  ضمــان قيــام املوظفــني بزي – ٢
السكان املتضررين مع رفع تقارير عـن التقـدم احملـرز صـوب 

احلد من االستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية. 

مجيع الوكاالت: رؤسـاء 
املكاتب القطرية 

مستمر 

تعيـني فريـق علـى الصعيـد القطـري يف إطـار هيكـــل  – ٣
تنسيق الشؤون اإلنسانية القائم لكي يرصد األنشـطة الراميـة 
إىل منع االستغالل اجلنسي واالعتـداءات اجلنسـية والتصـدي 

هلا ولكي يشرف على تلك األنشطة. 

منســــــــــق الشــــــــــــؤون 
اإلنسانية/املنسق املقيم 

عقــــــب مشـــــــروع 
جترييب 

ـــــة للبلــــدان  إجـــراء زيـــارتني أو ٤ زيـــارات ميداني – ٤
املستهدفة لتقدمي املساعدات التقنية وجوانـب الدعـم الالزمـة 

لتنفيذ خطة العمل. 

فرقة العمل التابعة للجنـة 
الدائمـــة املشـــتركة بــــني 

الوكاالت 

متوز/يوليه ٢٠٠٣ 
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 املرفق الثاين 
حملـات بـارزة عـن بعـض اإلجـراءات الـيت اختذـا مفوضيـة األمـم املتحــدة 

 لشؤون الالجئني لوقاية الالجئني من االستغالل 
فيما يلي موجز غري شامل لإلجراءات اليت اختذها مقر مفوضية األمم املتحدة لشـؤون 
الالجئـني واملكـاتب اإلقليميـة واملكــاتب املدنيــة واملديــرون للوقايــة مــن التعــرض لالســتغالل 

اجلنسي على يد العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية. 
انتهت مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني، بعـد مفاوضـات مكثفـة، مـن إعـداد 
مدونة لقواعد السلوك خاصة ا، ووزعتها لكي يسترشد ا موظفوها يف عملـهم ويسـتلهموا 
منها املثل العليا لألمم املتحدة. وهي توضح هلم معايري السلوك اليت ينتظر منـهم مجيعـا التحلـي 

ا مبوجب امليثاق ومبوجب النظامني األساسي واإلداري للموظفني. 
وستدرج يف مجيع اتفاقات التنفيذ اليت تربمها املفوضيـة األحكـام الـيت صيغـت مؤخـرا 
بشأن السلوك املطلوب من الشركاء، وهي تتضمن، باإلحالة، مدونـة قواعـد السـلوك اخلاصـة 
باملفوضية. وجيري �اختبارها� يف الوقت الراهن لدى بعض الشركاء املختـارين قبـل تطبيقـها 

رمسيا يف أواخر هذا العام. 
وسيتوىل كبار املوظفني يف املقر، الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إىل املفوض السـامي 
املساعد، تنسيق عملية متابعة متسقة وجمدية يف حدود املوارد جلميع توصيات التقييم املعلقة. 

وقد شاركت املفوضية مشاركة نشطة يف وضع خطة عمـل اللجنـة الدائمـة املشـتركة 
بني الوكاالت وسامهت فيها، وقد أيدت مجيع الوكاالت اإلنسـانية هـذه اخلطـة الـيت تعـد أداة 
هامة من أجل اختاذ إجراءات ملموسة يف املستقبل للحيلولـة دون وقـوع اعتـداءات جنسـية يف 
حاالت األزمات اإلنسانية، وسوف تتبعها مجيع املكـاتب. وعـالوة عليـها، وضعـت املفوضيـة 
بالتعـاون مـع شـركائها خطـــة شــاملة عمليــة ملعاجلــة بعــض األســباب اجلذريــة الكامنــة وراء 

األوضاع االستغاللية يف غرب أفريقيا، وحصلت املفوضية على التمويل الالزم هلا. 
وأرسـل مجيـع مديـري املكـاتب اإلقليميـة تعليمـات مكتوبـة حمـددة إىل مجيـع املكــاتب 
امليدانية اخلاضعة إلشرافهم مـن أجـل وضـع تدابـري ملنـع االسـتغالل اجلنسـي لالجئـني أو تعزيـز 

التدابري القائمة يف هذا الشأن. 
وأعـدت مجيـع املكـاتب اإلقليميـة مراكـز تنســـيق تتــابع بنشــاط مــا تتخــذه املكــاتب 

امليدانية من إجراءات تبلغها ا. 
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ووزعت املكاتب قائمة مرجعية بالعمليـات الـيت يكمـن فيـها اخلطـر السـتعراضها مـن 
أجل تاليف مواطنه. وحصنت املكاتب ااالت واإلجراءات املعرضة إلسـاءة االسـتغالل، مثـل 
ـــد مركــز الالجــئ، ووفــرت املعلومــات عــن ســبل املســاعدة  اإلجـراءات املسـتخدمة يف حتدي
واالســتحقاقات املتاحــة، وعــن ســبل معاجلــة ملفــات احلــاالت الفرديــة. وكلفــت املكـــاتب 

باإلبالغ عن اإلجراءات املعمول ا يف التقارير االعتيادية اليت تعدها عن احلالة. 
وقد أجرى مكتبان حتقيقات داخلية يف بيئات بالغة اخلطورة ميكن أن تتوافـر يف ظلـها 

فرص االستغالل. ولكن مل يثبت وقوع أية حوادث من هذا القبيل.  
ـــات  وأدرجــت املكــاتب أحكامــا بشــأن األنشــطة الــيت تســهم يف الوقايــة مــن عملي
االسـتغالل اجلنسـي يف خططـها التشـغيلية القطريـــة لعــام ٢٠٠٣، ومــن بينــها تأســيس بضــع 
وظائف جديدة ملستشاريني إقليميني للشؤون اجلنسانية واحلرص على تضمني أولوياا اإلبقـاء 

على املوظفني املختصني بشؤون احلماية حىت وهي تقلص من حجم أنشطتها. 
وجـرى التوسـع بقـــدر املســتطاع يف تعيــني موظفــات للعمــل كمنســقات الســتقبال 

ملتمسي اللجوء. 
وجرى توفري املزيد من خدمـات االستشـارات لالجئـني وملتمسـي اللجـوء، وأتـاحت 

بعض املكاتب يف إطار ذلك الفرصة لالجئني للحصول على استشارات عن طريق اهلاتف. 
وأنشـأت الكثـري مـــن املكــاتب آليــات للشــكاوى وحســنت مــن إمكانيــات اتصــال 
الالجئني باملوظفني الدوليني. ووضعت إجراءات لعرض الشكاوى ولتيسري الـرد عليـها وحبـث 
االدعاءات الواردة ا لدى املفوضية والشركاء. وحتتفظ املكاتب بسجل مكتـوب بالشـكاوى 

الواردة واإلجراءات املتخذة بشأا. 
وكُلفـت املكـاتب امليدانيـة بعقـد اجتماعـــات بصفــة منتظمــة مــع شــركائها املنفذيــن 
حتيطهم فيها بالشواغل الراهنـة وبـالتزام املفوضيـة باحلفـاظ علـى أعلـى حـد مـن املعايـري لتوفـري 

احلماية لالجئني وملتمسي اللجوء وتلبية احتياجام األساسية. 
وعقدت املكاتب امليدانية اجتماعات مــع شـركائها يف عـدد مـن احملـافل ألغـراض مـن 
ـــى يــد  بينـها وضـع معايـري لتعزيـز أولويـات سياسـات املفوضيـة والـترويج هلـا ورصـد األداء عل

املفوضية وشركائها. 
ـــة جلانــا – مشــكلة مــن موظفــني خمتصــني بالقضايــا  وأسسـت بعـض املكـاتب امليداني
اجلنسانية وشؤون الطفل واحلماية ومـن املنظمـات غـري احلكوميـة – مـن أجـل معاجلـة حـاالت 
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الطوارئ يف أوساط ملتمسي اللجوء والالجئني، وقد وضعـت مبـادئ توجيهيـة تعـاجل حـاالت 
حمددة مثل العنف املرتيل والعنف اجلنسي وما إىل ذلك. 

وجرى استعراض آليات الرصد التابعة للمفوضية، مع ضمان اإلكثـار بوجـه عـام مـن 
تفقد املخيمات. وإىل جانب التوسع يف رصد جوانب احلماية يف خميمـات الالجئـني، شـجعت 
املكاتب على أن تكفل تمعات الالجئـني مواصلـة النـهوض بـدور رئيسـي يف إدارة خميماـا. 

ويبدو أن هذا ييسر حفظ القانون والنظام يف بعضها. 
وعلقـت الفتـــات يف منــاطق الالجئــني لــتزويدهم مبعلومــات واضحــة عــن حقوقــهم 

ومسؤوليام واجلوانب املعقولة من احلماية واملساعدة اليت ميكن أن يتوقعوا احلصول عليها. 
ـــال املنفصلــني عــن  ومـا زالـت املكـاتب تعطـي أولويـة يف عملـها لتحديـد هويـة األطف

ذويهم وتسجيلهم وإعادم إىل أسرهم أو ترتيب أمر رعايتهم. 
وتواصل املفوضية متويل املنظمات غري احلكومية النسائية الوطنية اليت تـزود الالجئـات 
العـائدات بـالدعم علـى الصعيـد االجتمـــاعي واالقتصــادي ويف دائــرة اتمــع احمللــي، خاصــة 

املصنفات منهن يف أشد الفئات احتياجا. 
وقـد وضعـت املبـادئ التوجيهيـة ملنـع العنـف اجلنسـي والتصـدي لــه، بعـد أن نقحــت 
ـــائم علــى إعــداد صيغتــها  مؤخـرا، موضـع االختبـار ميدانيـا يف أكـثر مـن ٢٠ بلـدا، والعمـل ق

األخرية من أجل تطبيقها على الصعيد العاملي. 
وقـد نظمـت بـالفعل الكثـري مـن املكـاتب امليدانيـة دورات تدريبيـة مناســـب ملوظفيــها 
ــدت دورات  وموظفـي شـركائها، ومصممـة خصيصـا يف كثـري مـن األحيـان مـن أجلـهم. وعق
تدريبية للحراس وموظفي االستقبال وأفـراد الشـرطة احملليـة العـاملني يف مكـاتب املفوضيـة ممـن 
يتعـاملون مـع ملتمسـي اللجـــوء، وذلــك لتلقينــهم الســلوكيات الالئقــة وسياســات املفوضيــة 

وهلم جرا. 
وكـان لتخصيـص موظفـني مـن كافـة املسـتويات ملعاجلـة هـذه القضيـة مثـاره الطيبــة يف 

عدة مقامات هامة، من بينها: 
إشراك الالجئني والعائدين بانتظام يف املبادرات املتصلة بالعنف اجلنسي واجلنساين  �

إعداد محالت إعالمية مجاهريية لتوعية الالجئني حبقوقهم ومسـؤوليام وسياسـة عـدم  �
التهاون املطلق اليت ينتهجها املفوض السامي 

تعزيز العمل على بناء الشراكات  �
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إعداد إجراءات على أسس منهجية ملعاجلة جوانب العنف اجلنسي واجلنساين  �
حتديـد الثغـرات اخلطـرية يف نظـام املسـاعدات ممـا سـاعد املفوضيـة علـى توفـــري الســبل  �

الكفيلة مبعاجلة أسباا اجلذرية واختبارها 
تنميـة الوعـي مبشـاكل العنـف اجلنسـي واجلنســـاين واملشــاكل املتصلــة بضروبــه لــدى  �

املوظفني والالجئني والشركاء الوطنيني 
إبـراز ضـرورة حتسـني سـبل احلمايـة الوطنيـة لالجئـــات والعــائدات وتنبيــه الســلطات  �

الوطنية إليها. 
 


