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 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 المجلس التنفيذي

 2022الدورة السنوية لعام  
 2022حزيران/يونيه   14-17

    من جدول األعمال المؤقت*  9البند 
 2021الحاالت التي ُأغلق التحقيق فيها خالل عام    

  
م من مكتب المراجعة الداخلية للحساااااااااا ات    2021إضاااااااااافة  للتقرير السااااااااانوي لعام     المقدَّ

  اليونيسف إلى المجلس التنفيذيوالتحقيقات  
 

 موجز  
ــايـا للتةرير ال ــــــــــــــنوي لعـا    المةـدم  من متـتا المراجعـا اـلدا لـيا   2021تعرض هـذ  الوييةـا اافــــــــــــ

ــ)  ل  المجلس التنفيذي   ــاقات والتحنيةات قاليوني ـــــــــ ( وينبغي أن ُتعتبر  E/ICEF/2022/AB/L.5للح ـــــــــ
 جزءًا من تلك الوييةا.

. يخالل  2021وتةد  هذ  اافـايا معلومات عن حاتت التحنيةات التي أقفلتاا اليوني ـ) يي عا    
يي المائا يي عد  الحاتت مةا نًا  24زيا ة بن ـــــبا  حالا تحةيقى تمثل    647تلك ال ـــــناى تول  المتتا   ا ة 

ــ  2021حاتت يي عا    310ى وأقفلت 2020قعا    ى أي بزيا ة ن ــبتاا 2020حالا يي عا   254مةا نًا بــــــــــــــ
 يي المائا. 22
 
 

  

 

 * E/ICEF/2022/9. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/9
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 2021الحاالت التي ُأغلق التحقيق فيها خالل عام    

  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
 الرشوة أو الف ا  أو العموتت غير المشروعا     

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   1
 والمحيط الاا ئ

تةــــديم   مةــــابــــل  لمبلا  المو فين  أحــــد  قبول 
 ا تشا ة لكيان  ا جي

التةييم   غال  مل)   ت شيء قعــــد  ــا  الحــــالــ
ــا  ــا  ل  شــــــــــــــ بــ ــالــ األولي. وااحــ

 الموا   البشريا.

ــا  2 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

ــا    ــ  مشـــ ــوة من مرشـــ التماس مو )  شـــ
 عمليا تو يف. يي

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

ــر اء المنفذين    3 تواطؤ مو ) م  أحد الشـــــــــــ
 وقبول  شوة منه.

 التةييم األولي. غال  الحالا قعد  ت شيء

الشـــــــر  األو ـــــــط   4
 وشمال أيرينيا

ــال  أحد  ــاء عةد ل ـــــ  شـــــــوة لســـــــمان    ـــــ
 البائعين لدى اليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  مو ) قالت ــــــــايل لترتيا غير  ــــــــليم   5
 و ي  مبلا بين شريك منفذ و يان حتومي.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

قيا  مو ) قمما  ـا تأيير غير  ـليم عل     6
عمليــا ا تيــا  مراقبين من األطراث الثــالثــا 

 والتواطؤ م   يانات حتوميا.

 غال  الحـــالــا قعـــد التةييم األولي.   ت شيء
وااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )  
للـتد ـل اا ا ي ميمـا يتعلق ـقاا ن  

 ات  ل  الشريك. قالمديوع 

قبول مو ) لمخـــد ات وتعـــاطياـــا مةـــابـــل   7
 تمويل برنامجي.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو فين تاقعين ألحد البائعين برشــــــــــــو   جنوب   يا 8
حين يي عمليا ا تيا  قا  باا شـــــريك   مرشـــــف

 حتومي.

 األولي. غال  الحالا قعد التةييم   ت شيء

وو ـــــــــــــــــط  9 غــــرب 
 أيرينيا

قيا  مو ) ق لا  شاوى من أحد الشر اء 
 المنفذين.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

مما  ــا مو ) تأييرا غير  ــليم عل  من     10
 عةو   اصا قاليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  شـــــــــريك منفذ حتومي برشـــــــــو مو فين    11
 اليوني ).م تخدما أموال 

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
 ال  و عل  ممتلكات اليوني ) أو أموالاا أو  لباا أو  رقتاا     

ــا  12 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

قيا  مو ) ق ـــــرقا معدات واقيا للد اجات  
 النا يا من م تو ع تاق  لليوني ).

التحةيق  ل     وت ا 551,28 تةرير  د   ــُ ــا  قــــ ــائبــــ نــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
وُأنايــــت  ــــدمــــا المو ) المعني  
وا ـــتر ت من مرتبه الناائي تكلفا 

 المعدات الم روقا.

عد  قيا  مو ) بت ـــــجيل وح ـــــاب اللواز     13
المخزنا يي م ــــتو ع تاق  لليوني ــــ) عل   

 نحو مالئم.

لم يثبــت قــاأل لــاى عل  الرغم من    وت ا 7 820,60
ــا ة المـالـيا. ااحـاـلا    يـبات الخ ــــــــــــ
اليوني ــــــــــــــ)   متـــــاتـــــا  أحـــــد   ل  

 اا ا ي. للتد ل

 حمايا األطفال

وو ــــــــــــــط  14 أو وبـــــا 
   يا

 ــــــــــــــلو  غير مرض  من قبـل مو في أحـد 
الشــــــــــــــر ــاء المنفــذين يي التعــامــل م  قتــال  

 جماعي بين أطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
الشـــــــــــريك  لإلجراءات التي اتخذها 

 المنفذ.

قيا  مو فين تاقعين ألحد الشر اء المنفذين    15
ــائل  بلمس أطفال ونشــــــــر مةاتت عبر و ــــــ
 التواصل اتجتماعي عل  نحو غير تئق.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

 همال مو في أحد الشــــــــــر اء المنفذين مما    16
  ل  اعتداء بدني بين أطفال. أ ى

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيا  مو في أحد الشــــــــــر اء المنفذين ق يذاء    17
 عاطفي وبدني ألطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيا  مو ) قالتةاط صـــــو ة ل فل ألغراض   18
ترويجيا  ون الح ـــــول عل  موايةا والدي  

 ال فل.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــا  19 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

قيا  مو ) قالشـــــــــــــروع يي ترتيبات للزوا  
  نا. 16عمرها ق فلا 

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء قيا  أحد المو فين قا ت اث طفل.  20
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
الشـــــــر  األو ـــــــط   21     

 وشمال أيرينيا
تةا ير متعد ة تتعلق قمة   ييديو مو ــيةي  

ترب ــه يظار ميــه طفــل ويغني ميــه مغنف  ت  
 عالقا وافحا قاليوني ).

ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا    ت شيء
حـاجـا  ل  اتخــا  أي  جراء   رى 
ألن ات عــاءات تة   ــا   ن ــا   
وتيـــا متتـــا المراجعـــا الـــدا ليـــا 

 للح اقات والتحنيةات.

قيــا  مو ) قــا ــــــــــــــتخــدا  صــــــــــــــو ة ل فــل    22
ألغراض ترويجيــــا  ون الح ــــــــــــــول عل   

 موايةا والدي ال فل.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

المنفـــــذين   جنوب   يا 23 الشــــــــــــــر ـــــاء  أحـــــد  قيـــــا  مو في 
 قاا اءة العاطفيا ل فل ف يف الب ر.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

 الغش يي ات تحةاقات

ــا  24 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

قيــا  مو ) بت ــــــــــــــجيــل  يــاقــه عن مر ز  
العمل عل  نحو غير  ـــــــليمى مما أ ى  ل  

  ي  مبالا زائدة لبدل الخ ر.

ااحالا  ل  شـ با الموا   البشـريا    وت ا 6 211,00
للتـــــد ـــــل  اليوني ــــــــــــــ)  ومتـــــاتـــــا 

 اا ا ي.

قيــا  مو ) بت ــــــــــــــجيــل  يــاقــه عن مر ز    25
 ـــــــليمى مما أ ى  ل  العمل عل  نحو غير 

  ي  مبالا زائدة لبدل الخ ر.

ــاتــــــا    وت ا 3 174,20 متــــ ــاء  ل   ات عــــ ــا  ــالــــ  حــــ
 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

المتحـــــدة عن    26 أحـــــد مت وعي األمم  تغيـــــا 
العمـل وتةـديم م ـالبـا احتيـاليـا للح ــــــــــــــول  

 عل  بدل ااقاما اليومي.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )    وت ا 340,00
 تد ل اا ا ي.لل

قيــا  مو ) بت ــــــــــــــجيــل  يــاقــه عن مر ز    27
ــليم مما   ل  أ ى العمل عل  نحو غير  ـــــــــ

  ي  مبالا زائدة لبدل الخ ر.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيــا  مو ) بت ــــــــــــــجيــل  يــاقــه عن مر ز    28
ــليم مما   ل  أ ى العمل عل  نحو غير  ـــــــــ

  ي  مبالا زائدة لبدل الخ ر.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

الشـــــــر  األو ـــــــط   29
 وشمال أيرينيا

قيـا  مو ) بتةـديم بيـان  ـا ب عن موقعـه 
ــا   ــازتـــهى ممـ ــاء  جـ ــا ي أينـ  ل   ي  أ ى  المـ

 زائد لبدل الخ ر.  مبلا

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
وو ـــــــــــــــــط  30      غــــرب 

 أيرينيا
تاديد مو )  ـــــــــــــابق لمو ) حالي أيناء  
حوا  يتعلق قالم ـــــــــــتحةات وبا ـــــــــــتحةاقات 

 المعاش التةاعدي.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

 الغش والتزوير

وو ــــــــــــــط  31 أو وبـــــا 
   يا

قيا  مو فين تاقعين ألحد الشر اء المنفذين  
 بتزوير مؤهالت جام يا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــا  32 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

قـيا  مو ) بتزوير م ــــــــــــــتـندات   ــــــــــــــمـيا  
  اصا قاليوني ) وبتةديم يواتير مزو ة.

تةرير    وت ا 76 949,46 د   ــُ ــا  قــــ ــائبــــ نــــ التحةيق  ل  
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

احتيـــــاليـــــا   33 م ـــــالبـــــا  بتةـــــديم  قيـــــا  مو ) 
 للح ول عل  بدل ااقاما اليومي.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  مو ) بتزوير توقي  وا ــــــــــــتخدا   تم  المةر الرئي ي 34
اليوني ) عل  شاا ة عمل عل  نحو غير  

 مأ ون قه.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
و فســـــــــــــــت  تبــا المو ) برتبــا  
واحـــدة وُأ جأـــت أهليتـــه للترشــــــــــــــ   

 للترقيا لمدة  نتين.

ــللا    35 قيا  أحد البائعين بتةديم معلومات مســــــ
  ل  اا ا ة.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
  جراء   ر.أي 

ا ـــــــــــتخدا    ـــــــــــالا ومل) مزو ين قشـــــــــــأن   36
قا عاء أناما صـــــــــا  ان   19-لةاحات  وييد

 من  ئيس يرقا عمل تاقعا لألمم المتحدة.

ــا  الةانوني   ت شيء ــتشـــــ ااحالا  ل  الم ـــــ
ــ) تحتمال لزو  ااحالا   لليوني ــــــ

  ل  ال ل ات المحليا.

ا ــتخدا  م ــتند  ال قاليوني ــ) ويحتمل   37
يتون مزو ا يخول لشـــــــــــــر ا  ا جيا أن  أن 

تكون و يلا لمريق  وياكس اتاحا لةاحات 
 عل  ال عيد العالمي. 19-كوييد

ــا  الةانوني   ت شيء ــتشـــــ ااحالا  ل  الم ـــــ
ــ) تحتمال لزو  ااحالا   لليوني ــــــ

  ل  ال ل ات المحليا.

الشـــــــر  األو ـــــــط   38
 وشمال أيرينيا

  ا ــــــــــيا قيا  مو ) بتةديم ياتو ة   ــــــــــو  
 مزو ة للح ول عل   لفا عل  المرتا.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

قيــا  مو ) قــالتمــاس  شــــــــــــــوة أينــاء عملــه   39
 ــــــــــــاقةا لدى  يان   ر تاق  لألمم المتحدة 
ــتندات مؤهالت أكا يميا مزو ة  وتةديم م ـــــــــ

  ل  اليوني ).

 األ لا.لم يثبت ق  ت شيء



 E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1 

 

6/34 22-05520 

 

  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
مما  ـــات يا ـــدة تتعلق قفرض   ـــو  عل     40     

 ون صــــــــــــــلـــا   19- ع ـــاء لةـــاحـــات  وييـــد
 وافحا قاليوني ).

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
ــاءات   ات عــــ أي  جراء   ر ألن 

تد ل فــــمن ا ت ــــال وتيا  ت
ــدا ــلــيـــــــا   الـــــ ــا  الــمــراجــعـــــ مــتــتـــــــا 

 للح اقات والتحنيةات.

تتلة  بـدتت الخ ر  قيـا  مرايق صــــــــــــــحيـا    41
 للعاملين ال حيين قاتحتيال.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

وو ـــــــــــــــــط  42 غــــرب 
 أيرينيا

تــد ــل مو ) عل  نحو غير  ــــــــــــــليم يي 
 عمليا تو يف.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

مـأ ون  تلةي أحـد المو فين مـديوعـات غير    43
 باا من شريك منفذ.

ــا    وت ا 2 785,00 ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

مـن   44 مـزو ة  ــدات  م ـــــــــــــــتـنـــــ مـو ـ)  ــديـم  تـةـــــ
اليوني ـ)  ل   حدى ال ـفا ات  عما ل لا  

 تأشيرة لل فر الشخ ي.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  المديرة 

 وُأنايت  دما المو ).

ا ــتخدا  أحد المو فين لختم   ــمي  ال   45
قاليوني ) عل  نحو غير  ليم عل  ويائق  

 ا تخدمت لدعم طلا تأشيرة احتيالي.

ـقُد  تةرير التحةيق  ل  ـنائـبا المـديرة   ت شيء
التنفيــذيــا للشـــــــــــــؤون اا ا يــا. ويةــد 

ا وطلــا  المو )   جتين يي الرتبــ 
منه  عا ة حسـو  التد يا االزامي 

 للتوعيا قشأن أ اليا الغش. 

 الغش الذي ين وي عل    اءة ا تخدا  أموال البرامج من قبل أطراث يالثا

وو ــــــــــــــط  46 أو وبـــــا 
   يا

تحديد مخاطر عاليا قشـــــــأن تحويل م ـــــــا  
 مدا ات أيناء مراجعا  اصـــــــــا لح ـــــــــاقات  

 شريك منفذ.

أحد متاتا اليوني )  ااحالا  ل    ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

أوجه تباين بين مديوعات  ـــــــــد ها شـــــــــريك    47
قــــدماــــا  ل   التي  منفــــذ للمو فين والفواتير 

 اليوني ).

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيـــا  شــــــــــــــريـــك منفـــذ بتحويـــل وجاـــا أموال   48
 وتزوير.

يلز  اتخا  ألغراض الت جيل. ولم   ت شيء
 أي  جراء   ر.

  ـــاءة شـــريك منفذ ت ـــتخدا  األموال وعد     49
 قد ته عل  تف ير ا تخدا  الوقو .

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــا  50      أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  

 والجنوب األيريةي
ذ بتنفيــذ أنشــــــــــــــ ــا  عــد  قيــا  شــــــــــــــريــك منفــف

 برنامجيا و دا  المرتبات.
  غال  الحالا قعد التةييم األولي.  وت ا 156 925,00

قيا  مو في أحد الشــــــــــر اء المنفذين بتةديم    51
ــال   ــتندات مزو ة وا فاء تســـا ب الم ـ م ـ

 وتةديم  شوة.

ــد  ت شيء أحـــــ الـتـحـةـيـق  لـ   تـةـريـر  د   ــُ قـــــ
للتــــــد ــــــل   اليوني ــــــــــــــ)  متــــــاتــــــا 

 اا ا ي.

محاولا مو في أحد الشـر اء المنفذين  شـو   52
ــاقات تاق  ل رث يالت تعاقدت مراج    ح ـــــ

 معه اليوني ).

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.    وت ا 3 659,07
ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )  

 للتد ل اا ا ي.

مخـالفـات مـاليـا وم ــــــــــــــتنـدات مزو ة ونةـاط    53
فـع) يي الرقاقا الدا ليا الخاصـا قشـريك  

 منفذ.

الحــالــا قعــد التةييم األولي.   غال     وت ا 92 735,00
ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )  

 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو في أحد الشر اء المنفذين قمحاولا   54
 شــــــــــو م ــــــــــؤولين حتوميين وتحويل وجاا  

  مدا ات طبيا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

المنفذين ق  ـــاءة قيا  مو في أحد الشـــر اء    55
ا ـــــــــــــتخدا  أموال مشـــــــــــــا ي  ومخالفات يي 

 عمليات اشتراء.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

يشـــــل شـــــريك منفذ يي تنفيذ مشـــــروع يتعلق    56
ــا   ييروس  و ونــــ مرض  ــائحــــــا   2019قجــــ

 ( أو التأ ر يي التنفيذ.19- كوييد

اليوني )  ااحالا  ل  أحد متاتا   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

عد  قيا  شــريك منففذ بتنفيذ مشــا ي  وقيامه   57
 قحجز مديوعات المرتبات.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا    وت  30 000,00
 أي  جراء   ر.

ذ    58 قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك حتومي منفــف
 قغش يي المشتريات.

األولي.   غال  الحــالــا قعــد التةييم   ت شيء
ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )  

 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو فين لدى شـــريك منففذ ق  ـــاءة   ا ة   59
 أموال الشريك المنفذ.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

  ـاءة ا ـتخدا  أموال برنامجيا ميما يت ـل   60
 قحجز مرتبات مو فين حتوميين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.
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 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــا    61      باــ ــا   قــ ــا  ــديــ نةــ يتعلق بتحويالت  ــال  احتيــ

 مو فو أحد البائعين  ل  م تفيدين.
ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا     وت ا 560,00

حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن ال ــــــــــــــل ــات المحليــا اتخــذت  

  جراءات وُ دفِّ ت األموال.

قيا  مو فين لدى أحد الشــــــــــــــر اء المنفذين    62
 ال اقةين ق  اءة ا تخدا  أموال برنامجيا.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

ــا  مو ) لـــدى  حـــدى اللجـــان الوطنيـــا  المةر الرئي ي 63 قيـ
ــاءة الت ــــــرث يي أصــــــول   لليوني ــــــ) ق  ــــ

 ماليا وبمخالفات يي اتشتراء.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

الشـــــــر  األو ـــــــط   64
 وشمال أيرينيا

ــذين   ــا شــــــــــــــريتين منفـ ــاملـ ــا  مو ) قمعـ قيـ
 معاملا تفسيليا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  شــــريك منففذ قا ــــتخدا   صــــيد ح ــــاب    65
غير نشـــــــــــط لدي  مرتا مو ) يي و يفا 

 حديثا.تم التعيين يياا 

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــروط التعاقديا   66 ــريك منفذ للشـــ عد  امتثال شـــ
وا تكـاقـه مخـالفـات مـاليـا ومخـالفـات متعلةـا 

 قاتشتراء.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )  

 للتد ل اا ا ي.

بتةـديم مزايـا مـاليـا غير  قيـا  شــــــــــــــريـك منفـذ    67
 مبر ة  ل  م ؤولين حتوميين.

ــد  ت شيء أحـــــ الـتـحـةـيـق  لـ   تـةـريـر  د   ــُ قـــــ
للتــــــد ــــــل   اليوني ــــــــــــــ)  متــــــاتــــــا 

 اا ا ي.

مخــــالفــــات متعلةــــا بــــدي  مرتبــــات لعــــاملين    68
صـحيين يي مرايق صـحيا مرتب ا ببرنامج  

 تاقعا لليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ا تكــاب شــــــــــــــريــك منفــذ مخــالفــات يي  ي    69
 المرتبات.

  غال  الحالا عند  حا الشتوى.  ت شيء

ا ـــتخدا  ن اقات تنتحال الشـــخ ـــيا بزعم   70
أناا تخص مو في اليوني ــــــــــــــ)ى مما أ ى 
ــريك منفذ ق عا ة توجيه أموال   ل  قيا  شـــــــــــ

  ل  ح اب م ريي تاق  ل رث يالت.

أحد متاتا اليوني )  ااحالا  ل     وت ا 533 174,56
 للتد ل اا ا ي.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
عل     ى قيا  شــريك منفذ بتالعا مالي ان و   71     

تعديل  ي ـــاتت ا فاء تكاليف اامدا ات 
 وأوجه التباين يي المرتبات.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )    وت  6 000,00
 للتد ل اا ا ي.

ا تكاب شـــــريك منفذ حتومي ي ـــــا ا وقيامه   72
 بتعيينات غير نظاميا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــات   جنوب   يا 73 قيا  مو فين لدى أحد البائعين قمما  ـــ
 تو يف غير نظاميا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــات    74 قيا  مو فين لدى أحد البائعين قمما  ـــ
اشــــــــــــــتراء غير نظــاميــا والتمــاس أموال من  

 مو فين ميدانيين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــا    75 ــريك منفذ حتومي قا تكاب ي ــــــــ قيا  شــــــــ
 وتزوير م تندات ومح وبيا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــاقةين    76 ــر اء منفذين  ــــ قيا  مو فين لدى شــــ
بتالعــــا يي   ــاليين  اشــــــــــــــتراء وحــ ــات  عمليــ

 ل ال  شر ات من من ةا معينا.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  
المنفـذ. وااحـالـا  ل  أحـد متـاتـا  

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

قيا  شــــــــــــريك منفذ بتةديم م ــــــــــــتندات ماليا   77
 مسللا وملفةا وبتحويل وجاا أموال.

يثبـت قـاأل لـا. ااحـالـا  ل  أحـد لم   ت شيء
 متاتا اليوني ) للتد ل اا ا ي. 

وو ـــــــــــــــــط  78 غــــرب 
 أيرينيا

قيا  مو في شـــــــــــــريك منفذ قا تالس أموال 
 من  الل صوغ اتفا  قرض وهمي.

لم يثـبت ـقاأل ـلا. ااحـاـلا  ل  أحـد  ت شيء
للتــــــد ــــــل   اليوني ــــــــــــــ)  متــــــاتــــــا 

 اا ا ي.

أموال قيـــا  شــــــــــــــريـــك منفـــذ بتحويـــل وجاـــا    79
 وطلا  شوة.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

قا تالس أموال  اصــــــــا   قيا  شـــــــــريك منفذ  80
قمشــــــا ي  وطلا  شــــــاوىى و لك قم ــــــاعدة  

 أحد المو فين.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
أحـــــــد   ــالـــــــا  ل   ــاتـــــــا وااحـــــ متـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

قيا  شــــــريك منفذ قا تالس أموال واصــــــدا    81
 يواتير مزو ة لدعم النفةات.

لم يثبـت قـاأل لـا. ااحـالـا  ل  أحـد  ت شيء
 متاتا اليوني ) للتد ل اا ا ي. 



 E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1 

 

10/34 22-05520 

 

  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو فين لدى شــــريك منفذ قالتخلي عن    82     

برنامجيا  مشـروع تاق  لليوني ـ) وببي  موا  
 متبنيا لتحةيق متا ا ماليا.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتندات مزو ة   83 ــريك منفذ بتةديم م ــــــــ قيا  شــــــــ
لمديوعات تتعلق ببرامجى ومحاولا مةايســا 

 المال قمناي ى وتعمد حجا أ لا.

التحةيق  ل  أحـد مـتاـتا قُـد  تةرير    وت ا 170 950,00
 اليوني ) للتد ل اا ا ي. 

عــد  قيــا  شــــــــــــــريــك منفــذ قــ كمــال التزامــات   84
 تعاقديا وتخليه عن برنامج.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )    وت ا 40 191,42
 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو فين لدى شـــر اء منفذين حتوميين    85
برنامجياى   ـــاقةين قا تالس أموال وأصـــول 

وتةــــديم م ــــــــــــــتنــــدات مزو ةى وممــــا  ـــــــــــــــــا 
 المح وبيا.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.    وت ا 57 551,00
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

  ائل بريد  لكتروني احتياليا وجااا طرث    86
مجاول مدعيا أنه مو ) لدى اليوني ــــــــ) 

وجاا أموال  ل  شـــــريك منفذ ي لا تحويل 
  ل  ح اب م ريي تاق  ل رث يالت.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  شـريك منفذ بتحويل وجاا أموال وبعد     87
  ي   واتا المو فين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو في شــــــــريك منفذ قاحتيال يت ــــــــل   88
المتكر  عل  نفةات برنامجيا  قالت ـــــــــــــديق 

 قا تخدا  ق مات م تن خا.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي   وت ا 67 890,36
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  
المنفـذ. وااحـالـا  ل  أحـد متـاتـا  

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ قــاحتيــال   89
 اليوني ).يتعلق قمشروع تموله 

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  
المنفـذ. وااحـالـا  ل  أحـد متـاتـا  

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

قـيا  مو فين لـدى شــــــــــــــرـيك منفـذ ق ــــــــــــــرقـا   90
  مدا ات غذائيا وتةديم  شاوى.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

قيا  شــــــــــــريك منفذ قحجا مرتبات مو فين    91
 وتةديم ق ائم  ي  احتياليا  ل  اليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيــا  شــــــــــــــريــك منفــذ قــاحتيــال يتعلق بتنفيــذ    92     

أنشــــــ ا  اصــــــا قالمشــــــا ي  وتحويل وجاا  
 أموال.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 اا ا ي.للتد ل 

قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ حتومي   93
بتةديم م ــتندات مزو ة ميما يتعلق قمشــروع  

 صحي.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

ــا  بين    94 ــأوجـــه عـــد  ات ــــــــــــــ ــال يتعلق قـ احتيـ
 منفذ.الميزانيا والنفةات الفعليا لشريك  

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

  وء   ا ة ج يم ي فر عن   ا ة ماليا لليوني ) أو  فرا  ق معتاا

ــا  95 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

ا تكــــاب مو )  ــــــــــــــوء اا ا ة من  الل 
ت ــــــــديق غير منا ــــــــا عل  بيان شــــــــحنا 

 يدوي.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

وو ـــــــــــــــــط غــــرب   96
 أيرينيا

ــانـــا مو فين   ــا من جـ ــال و رو  أمنيـ  همـ
 مما أ ى  ل   رقا  يا ة تاقعا لليوني ).

ــا    وت ات 21 708,21 ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
وتلة  أحــد المو فين لومــا  تــابيــا  
وا جاء ت ـــتحةاقه للح ـــول عل   

 ــــــــــــنوات عالوة  و يا لمدة يالث 
 ويةد  مس   جات يي الرتبا.

 همال أحد المو فين يي قبول ا ـــتال  عد     97
 من المولدات الكاربائيا أقل مما تم شراؤ .

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )    وت ا 16 487,00
 للتد ل اا ا ي.

 المسايةا وا اءة ا تعمال ال ل ا

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   98
 والمحيط الاا ئ

لتمييز قائم عل  أ ــــــــاس  مما  ــــــــا مو )  
التوجه الجن ــي فــد مو )   رى وتوجيه 
ــيأا  ليهى والتاديد قعد    تعليةات ماينا وم ــــ

 تجديد عةد .

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

ــل    99 قبــــ من  واا تل  للتنمر  مو )  تعرُّض 
 مو فين   رين.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

البل جـا قا  قه مو )  نمط م ــــــــــــــتمر من   100
فـــد مرؤوس و ذلك تأيير غير مبر  عل   

 عمليات اشتراء وتو يف.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
واحاتت  ل  متاتا اليوني ـــــــــــــ)  

 للتد ل اا ا ي.
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو ) قاايراط يي  جراء ات ـــــــــاتت   101     

 عدائيا وغير تئةا.
هنا   ألغراض الت جيل. ولم تكن   ت شيء

حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن صــــــــــــــاحا الشــــــــــــــتوى  ي  

 متاقعا الم ألا   ميا.

وو ــــــــــــــط  102 أو وبـــــا 
   يا

ا ــــــــــــــتخدا  مو ) أ ــــــــــــــلوبا   ا يا محب ا 
ــفر عن   ــين مما أ ـ للمعنويات تجا  المرؤو ـ

 توتر غير مبر .

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

المسايةا وا اءة مما  ا مو ) نم ا من   103
ــتخدا   ــل اى قما يي  لك ا ــــ ــتعمال ال ــــ ا ــــ
 لغا اتااميا وتنمرى تجا  مو فين   رين.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

مما  ـا مو ) ااهمال اا ا ي والمسـايةا   104
 مرؤو ين. والتمييز الجن اني فد  

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

ــا  105 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

مما  ــا مو ) التخويف واا ــاءة اللفظيا  
 والتاديد قالف ل فد مرؤو ين.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

مما  ــا مو ) التخويف واا ــاءة اللفظيا    106
 والتاديد قالف ل فد مرؤو ين.

 قاأل لا.لم يثبت   ت شيء

مما  ا مو فين المسايةا والتمييز وحجا    107
أتعاب ات ــــتشــــا ات فــــد  بير ا ــــتشــــا ي  

  ابق.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

مما  ا مو )  وء اا ا ة يي عد  تجديد    108
ــا ي وتأيير غير   ــتشـــــــــ مبر   عةد  بير ا ـــــــــ

عل  عمليات التو يف ل ـــــــال  مرشـــــــحين  
 من جن يا معينا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قــــ جــــازة غير مــــديوعــــا األجر   109 عــــد  اا ن 
واشــــــــــــــتراط عو ة مو )  ل  الخدما عةا 

  جازة غير مديوعا األجر.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــل ا    110 ــتعمال ال ــ ــاءة ا ــ ــا مو )   ــ مما  ــ
والتمييز الةائم عل  أ ــاس العر  يي شــتل 
 تاديدات تجا  مو فين لدى شر اء منفذين. 

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو ) ق ـــلو  ماين وصـــراي وتوجيه   111     

 تعليةات  لبيا تجا  مرؤوس.
الت جيل. ولم تكن هنا   ألغراض   ت شيء

حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن المشــــــــــــــتكي قر  التمـاس حل  

 غير   مي.

قيا  مو ) بتوجيه تعليةات  ـلبيا والتد ل   112
يي انتخاقات  اق ا المو فين وعد  معالجا 

 شتوى منف لا.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

ــل ا   المةر الرئي ي 113 ــتعمال ال ــ ــاءة ا ــ ــا مو )   ــ مما  ــ
 ى والتمييز الجن ـــاني فـــد مرؤوسى مما أ 

  ل   يجا  بيأا عمل عدائيا.

اا ا ة   ت شيء التحةيق  ل   تةرير  تةـــــديم 
 العليا.

ــا لــــا عل     114 ــاملــــا غير عــ ــا  مو ) قمعــ قيــ
تجا  مو )  أ ــــــــــــاس نوع الجنس وااعاقا  

   ر.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  مو ) يي لجنا وطنيا بنشــــــــــــــر مةال   115
 تمييزي عل  و ائل التواصل اتجتماعي.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
أي  جراء   ر ألن اللجنا الوطنيا 
 قد ُأ  رت قالفعل واتخذت  جراء. 

ــا مو )    116 ــل ا  مما  ــ ــتعمال ال ــ ــاءة ا ــ   ــ
ــل  ــان العمـ وال ــــــــــــــلو  غير الماني يي متـ
وقيامه قعرقلا  جراءات و اطا غير   ميا 
وا تكـاب مخـالفـات يي التو يف ومخـالفـات  

 تشغيليا تجا  مرؤوس.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
الموا     ــا  شــــــــــــــ بـــ ــا  ل   ــالـــ وااحـــ
البشـــــــريا وأحد متاتا اليوني ـــــــ) 

 .للتد ل اا ا ي 

مما  ـــــــــا مو ) التنمر تجا  مو )   ر   117
 أيناء اجتماع.

  غال  الحالا عند  حا الشتوى.  ت شيء

قيــا  مو ) قــ يجــا  بيأــا عمــل عــدائيــا يي   118
شـــــــــتل تخويف و ي  لمناقشـــــــــا م ـــــــــائل 
متعلةـا ـقالعمـل والحرمـان من ااجـازة وتةـديم  
المراجعـــــا   متتـــــا  ــا  ل   ــا قـــ ــات  ـــ معلومـــ

 للح اقات يي أيناء التحةيق.الدا ليا 

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ــا مو ) التنمر والمح ــوبيا وا ــاءة   119
ــا   ــدا  األموال و ــــــــــــــوء اا ا ة تجـ ا ــــــــــــــتخـ

   ر. مو )

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
مما  ـــا مو ) التمييز العن ـــري والديني    120     

الشـــــــــــــفاميا والظلم يي اا ا ة والتحيز وعد   
 تجا  مو )   ر.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ــــــــــا مت ــــــــــل مجاول التمييز العرقي   121
 ق   ال بريد صوتي لتاديد مو ).

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

الالتينيــــــا   122 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

مـو ـ)   ــا   وال ــــــــــــــراي  ـقيـــــ اـلـلو   ــه  ـبـتوجـيـــــ
 والتجاهل يي أيناء اتجتماعات.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ــا مو ) لدى قائ   ــابق المســايةا   123
 وقيامه قات ال عدائي تجا  مو فين.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

وتوجيــه ممــا  ـــــــــــــــا مو ) اا تل العلني    124
اتاامات قأنشــــــــ ا احتياليا وعد  العدل يي 

   ا ة األ اء تجا  مو فين   رين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

مما  ــــــا التحرش يي متان العمل والتمييز    125
 عل  أ اس ال ن تجا  مرؤوس.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مو ) بتوجـيه تاـدـيدات تتعلق ـقاأل اء قـيا     126
وتمديد العةو ى يســال عن مما  ــا ال ــلو  

 العدائي والماين تجا  مو )   ر.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
توبيخـــــا  تـــــابيـــــاى   المو )  وتلة  
ــول عل  تد يا   وطلا منه الح ـ
ــاييى ونةـل  ل  مر ز عمـل   فــــــــــــ

مـــــذ رة يي مل)     ر. وأو عـــــت 
للمو ) لكي  الر ــــــــــــــمي  المر ز 
 ُيحتفظ باا ميه لمدة يالث  نوات. 

مما  ـــا مو ) ال ـــراي وال ـــلو  التنمري    127
 تجا  مو )   ر.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ـا مو ) المسـايةا وا ـاءة ا ـتعمال    128
ال ــــــــــــــل ـا والتمييز تجـا  مرؤوس يي أينـاء  
 جراءات   ا لتح ـــــين األ اءى مما أ ـــــفر 

 عن بيأا عمل ماينا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيــا  مو ) قــ يجــا  بيأــا عمــل عــدائيــا من    129     

 الل لغا و ــلو  يت ــمان قالعداء وااهانا  
غــيــر   ــات  تــوقــعـــــ عــن  وااعــراب  والــتــحــةــيــر 

 معةولا تجا  مرؤوس.

 قاأل لا.لم يثبت   ت شيء

ا ـــــــــــتعمال مو ) لغا م ـــــــــــيأا وتاديدياى    130
يســـــال عن   ـــــنا  ماا  متناقســـــا وتكليف  

 قالعمل  ا    اعات العمل.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

الشـــــــر  األو ـــــــط   131
 وشمال أيرينيا

مما  ـــــا مو ) التنمر والترهيا والمعاملا 
العـــا لـــا تجـــا  مرؤوس و ـــذلـــك  يجـــا  غير  

 بيأا عمل  اما.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ـا مشـرث المسـايةا وا ـاءة ا ـتعمال    132
ــتل تغيير   ــل ا تجا  مرؤوس يي شـــــــــــ ال ـــــــــــ
ــائيــــا غير   ناــ ــد  ــديــــد مواعيــ لألولويــــات وتحــ

 واق يا والتمييز الجن اني.

 التةييم األولي. غال  الحالا قعد  ت شيء

مما  ــــــــــــا مو ) ال ــــــــــــراي وعد  الكفاءة   133
ــر اء  اا ا يا والتعامل غير الماني م  شــــــــ
 ـا جيين وا ــــــــــــــتخـدا   ـدمـات طرث ـيالـت 

 ألغراض شخ يا.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

ــاع    134 ــا  مو ) قـــ  ســــــــــــــ مرؤوس لخ ـــا  قيـ
لتح ــــــــــــــين األ اء عل  نحو غير  ــــــــــــــليم  

 ومما  ا  لو  م يء.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيــــا  مو ) قــــالعرقلــــا المتعمــــدة والتــــدقيق   135
المفرط يي عمل مرؤوس بادث الت ــــــــــــــبا 
يي اافـرا  ق ـمعته والغاء الو يفا. وقيا   

المتعلةا مو ) قانتاا  اتلتزامات قال ريا  
 .ق لا  جازة طبيا

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
الموا     ــا  شــــــــــــــ بـــ ــا  ل   ــالـــ وااحـــ

 البشريا.

مما  ـــــا أحد المو فين المســـــايةا وا ـــــاءة   136
ا ــتعمال ال ــل ا والتمييز العن ــري و ــوء  

   ا ة ات تحةاقات.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــتخدا  قيا    137      ــراي وا ــ ــا ال ــ مو فين قمما  ــ

ــد مت وعي   ــا  أحـ ــا تجـ ــاميـ ــا واتاـ ــا ماينـ لغـ
 األمم المتحدة.

ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا    ت شيء
حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن المشـــــــــــــتكي لم يةد  شـــــــــــــتوى 
يوايق عل   جراء   ولم    ــــــــــــــميــــا 

 تحةيق   مي.

مما  ــات غير عا لا وعن ــريا يي عمليا    138
  لغاء عدة و ائ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــايةا  جنوب   يا 139 ــا نمط من المســ قيا  مو فين قمما  ــ
ــل اى قما يي  لك   ــتعمال ال ــــــ ــاءة ا ــــــ وا ــــــ
محـاوـلا  ناـاء  ـدمـا المشــــــــــــــتكي عل  نحو 

 غير  ليم.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

تعليةــات  ــــــــــــــلبيــا و ــاطأــا  توجيــه مو )    140
 قشأن ا تعراض أ اء مرؤوس.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ــا مو ) المســايةا يي متان العمل   141
والتنمر وا ــــــــــــــتخــدا  تاــديــدات لحمــل  بير  

 ا تشا ي عل  قبول تعوي  أقلف مةدا ا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مو ) المسـايةا وا ـاءة ا ـتعمال  مما  ـا   142
ال ــــــــــــــل ــــاى قمــــا يي  لــــك التنمر واا تء 
ــا    تجــ ــا  ــديــ ــديــ ــا وتاــ ــات غير تئةــ قمالحظــ

 مرؤوس.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

ا ــــــــــــــتخدا  مو ) لغا غير تئةا وتكليف    143
أينـــــاء  جـــــازة  قـــــ كمـــــال عمـــــل يي  مرؤوس 

  نويا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

طلــا قــدمــه مشــــــــــــــتــك   ل  متتــا  ــدمــات   144
الرقاقا الدا ليا اجراء ا ــــــتعراض م ــــــتةل 
للتةييم الـذي أجرا  متتـا المراجعـا الـدا ليـا 
ــاـقات والتحنيةـات ت عـاءات متعلةـا   للح ــــــــــــ
ق ـــــــــلو  محظو  يت ـــــــــل قم ـــــــــائل األ اء 

 والمسايةا وا اءة ا تعمال ال ل ا.

الت جيل. ولم تكن هنا   ألغراض   ت شيء
حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن اتلتمـــاس لم يةـــد  معلومـــات 

  فاميا يمتن مواصلا تةييماا.

توجيــه مو ) تاــديــدات قعــد  تجــديــد العةــد   145
 واشتراط عمل مرؤوس  ا    اعات العمل. 

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
تـويـيـر    146      يـي  مـو ـ)  ــا   الـتـعـلـم   ـفـــــ يـرل 

 والتوجيه المنا با لمو ) جديد.
  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

وو ـــــــــــــــــط  147 غــــرب 
 أيرينيا

 بداء مو ) أ ــــــلوب ات ــــــال يظ وماينى  
 مما أ فر عن بيأا عمل  اما.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اا ا ي.اليوني ) للتد ل 

مما  ا مو ) نم ا من المسايةا ين وي    148
ــائـــــل  الم ــــــــــــــــ تـــــد ـــــل غير تئق يي  عل  
الشـــــخ ـــــياى والكشـــــ) عن معلومات ماليا 
شـــــــخ ـــــــياى وتة ـــــــير مدة تمديد عةد أحد 

 المو فين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

بذل مو ) جاو ا غير  ـــليما لتغيير ماا    149
 مرؤوس ومما  ا  لو  متعال  وماين. 

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيــا  مو ) قــالتــد ــل يي ماــا    ــــــــــــــميــا    150
ومما  ـــــــــا  ـــــــــلو  ماين وايجا  بيأا عمل 

 عدائيا من  الل تعمد  وء التواصل.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

وا ـاءة ا ـتعمال مما  ـا التمييز العن ـري   151
 ال ل ا ميما يتعلق قةرا   لغاء و يفا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

مما  ــــا العن ــــريا المناجيا المت ــــلا يي   152
الغالا ق جراءات التو يف والغاء الو ائ) 

 المتبعا يي متتا ق ري تاق  لليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيــا  مو ) بتكليف مرؤوس قــالعمــل عل     153
نحو غير  ــــليم وا ســــاعه لخ ا لتح ــــين  

 األ اء.

ألغراض الت ــــــجيل. ولم تكن هنا    ت شيء
ــا  أي  جراء   ر   حــــاجــــا  ل  اتخــ
ألن المشـتكي ا تا  متاقعا الم ـألا 

 عن طريق متتا أمين المظالم. 

ــنا  ماا   ل  مرؤوس   154 عد  قيا  مو ) ق  ـ
 .ويةا ت ت اصاته

ألغراض الت ــــــجيل. ولم تكن هنا    ت شيء
ــا  أي  جراء   ر   حــــاجــــا  ل  اتخــ
ألن المشـتكي ا تا  متاقعا الم ـألا 
ــالم  المظــــ أمين  متتــــــا  طريق  عن 

 ل نا يق األمم المتحدة وبرامجاا. 
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــات   155      ــالنظر يي مةترحــ قــ ــا  مو )  قيــ ــد   عــ

متعلةـــا قـــالعمـــل البرنـــامجي وقيـــامـــه بتوزي   
 منفذين مفسلين لديه.لواز  عل  شر اء 

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
ــاتـــــــا  متـــــ أحـــــــد  ــالـــــــا  ل   وااحـــــ

 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

تــــد ــــل مو ) يي العمــــل والغــــاء و يفــــا   156
مرؤوس عل  نحو غير  ــليم و ذلك توجيه 

 تعليةات ماينا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

 الالئق من المو فينال لو  غير 

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   157
 والمحيط الاا ئ

وقوع حا ث طريق مميت تو ط ميه مو )  
 يةو   يا ة تاقعا لليوني ).

ــا يا  ل  أحد  ت شيء ــتشــــ توجيه مذ رة ا ــــ
 متاتا اليوني ).

وو ــــــــــــــط  158 أو وبـــــا 
   يا

 األولي. غال  الحالا قعد التةييم   ت شيء قيا  مو ) قانتاا    وصيا البيانات.

عد   ي ــام مو فين لدى شــريك احتياطي   159
عن  ســــــــــــــوعام للتحةيق من قبــل منظمــا  
 أ رى و ل ات وطنيا يي وقت التو يف.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــا  160 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

عرقلـا مو ) لمراجعـا ح ـــــــــــــــاقـات متتـا 
 ق ري.

 التةييم األولي. غال  الحالا قعد  ت شيء

عد  قيا  مو ) قااي ــــام عن  ســــوعه    161
للتحةيق لدى صاحا عمل  ابق و ل ات  
لــــــدى  تعيينــــــه  أينــــــاء  جراءات  يي  محليــــــا 

 اليوني ).

الموا     ت شيء ــا  شــــــــــــــ بــــ ــا  ل   ــالــــ ااحــــ
 البشريا.

نزاعــــات و ــــــــــــــلو  غير تئق من جــــانــــا   162
انتخــــــاقــــــات   قعمليــــــا  يتعلق  ميمــــــا  مو فين 

 لمو في اليوني ).لراق ا 

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــا عن    163 ــا قــ ــات  ــ ــانــ بيــ ــديم  ــا  مو ) بتةــ قيــ
ــه   ــاء  جراءات تعيينـ مؤهالت التعليم يي أينـ

 لدى اليوني ).

الموا     ت شيء ــا  شــــــــــــــ بــــ ــا  ل   ــالــــ ااحــــ
 البشريا.

الت جيل. ولم تكن هنا   ألغراض   ت شيء ا تكاب مو ) اعتداء أ ريا بدنيا.  164
حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن المشتكي لم يوايق عل   جراء  

 تحةيق   مي.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
بـــــدي    165      قـــــالتزا   ـــــال  ويـــــاء مو )  عـــــد  

 النفةا.
الموا     ت شيء ــا  شــــــــــــــ بــــ ــا  ل   ــالــــ ااحــــ

 البشريا.

توجيـه مو ) تعليةـات غير مالئمـا ومثيرة    166
ــا   للشــــــــــــــةـا ى و شــــــــــــــفـه معلومـات  ـاصــــــــــــ
لاــــا  قــــالمو فينى واجراؤ  تغييرات ت مبر  

 يي   جات تةييم أ اء المرؤو ين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء تو ط مو ) يي ا ت اث طفل.  167

ــامـــا عالقـــات حميمـــا م    المةر الرئي ي 168 ــ قـ ــا  مو ) قـ قيـ
مو فين   رين وا  ال   ائل وصو  غير  

 تئةا  ات طاق  جن ي.

الموا     ت شيء ــا  شــــــــــــــ بــــ ــا  ل   ــالــــ ااحــــ
 البشريا.

ــا مجاولــــا   169 ــاتفيــ ــات هــ ــالمــ تلةي مو ) متــ
 الم د   ات طاق  مزعج وجن ي.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

امتحـــــان    170 أينـــــاء  يي  قـــــالغش  مو )  قيـــــا  
 اللغويا.الكفاءة 

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  

 وتلة  المو ) لوما  تابيا.

قيا  مو ) قخر  ال ريا وايشاء معلومات   171
 كا قا ألطراث  ا جيا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

المحليــا مو فــا ميمــا احتجــاز ال ــــــــــــــل ــات    172
يتعلق قـا عـاءات قـاتعتـداء عل  فــــــــــــــاقط 

 شرطا.

ااحـاـلا  ل  ـنائـبا المـديرة التنفـيذـيا   ت شيء
 للشؤون اا ا يا.

قيا  مت وع يي لجنا وطنيا بنشـــــــــر بيانات    173
كــا قــا عن أنشــــــــــــــ ــا اللجنــا الوطنيــا عل   

 و ائل التواصل اتجتماعي.

اليوني )  ااحالا  ل  أحد متاتا   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

لألمم    174 ــاق   تـــ مو ) يي  يـــــان   ر  ــا   قيـــ
 المتحدة قا تكاب اعتداء منزلي.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

ا ـتخدا  أموال   ـميا لدي  تكاليف  حالت    175
 شخ يا قا  باا مو ) يي لجنا وطنيا.

يلز  اتخا  ألغراض الت جيل. ولم   ت شيء
أي  جراء   ر ألن مجلس اللجـنا  

 الوطنيا قد ُأ  ر بذلك.
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
الالتينيــــــا   176      أمريتــــــا 

 والبحر الكا يبي
قيا  مو ) قمما  ـــــــا المةايســـــــا قالجنس 
وا ـــــــــاءة ا ـــــــــتخدا  الوفـــــــــ  الدبلوما ـــــــــي 

 أطفال. واهمال

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــيليا قيا  مو ) قالمحاقاة    177 والمعاملا التفســــ
لشــريك منفذ وم ــؤول حتومي عل  أ ــاس  

 عالقا شخ يا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــا   ت شيء  يشاء مو ) وييةا  ريا لزمالء   رين.  178 ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
الشــــــــــــــروع يي  ــد   قرا  قعــ ــذ  واتخــ

  جراءات تأ يبيا.

ا ـــــتخدا  مو ) احدى من ـــــات و ـــــائل   179
ــه م    ــاعي ومن ــــــــــــــبــ التواصــــــــــــــــــل اتجتمــ
اليوني ) لنشر أيكا   يا يا والتعبير عن  

  عم قع  الجماعات ال يا يا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــدى   180 لـــــ ــه  تعــيـينـــــ ــاء  أينـــــ يي  مو )  ــديم  تةـــــ
بيــانــات  ــا قــا عن المؤهالت اليوني ــــــــــــــ)  

 األكا يميا وشاا ة أكا يميا مزو ة.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

الشـــــــر  األو ـــــــط   181
 وشمال أيرينيا

قيا  مو ) ق   ا  قائ  يي الةائما ال و اء 
 ق با نزاع شخ ي.

اليوني )  ااحالا  ل  أحد متاتا   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قـيا  مو ) بتعـامل غير تئق م  مو فين    182
 لدى قائ  واتاامام زو ا قالكذب.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو ) بتةديم م ـــــــــــتندات مزو ة لدعم   جنوب   يا 183
شـــــراء عةا  شـــــخ ـــــي واقتحا   لك العةا  

 والد ول ميه.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. شيءت 

قيا  مو ) ق  ـــــــــاءة ا ـــــــــتخدا  اتمتيازات   184
الدبلوما ـــياى و لك قشـــراء  ـــيا ة معفاة من  

 الر و  الجمر يا نياقا عن طرث يالت.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  

ويةــد وتلة  المو ) لومــا  تــابيــا  
 أ ب    جات يي الرتبا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء ا تكاب مو ) أعمال عن) أ ري.  185
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو فين لدى مزو   دما من األطراث    186     

قــــا ــــــــــــــتخــــدا  الكحول والمخــــد ات   الثــــالثــــا 
 والح ول عل  مال من العمالء.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

المنزلي    187 ــداء  ا تكــــاب مو ) أعمــــال اتعتــ
 فد الزوجا واألطفال.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــابق قمما  ـــــــا ات ـــــــتغالل   188 قيا  مو )  ـــــ
العاطفي وتوجيه تاديدات فــد ير  ليس له 

 انتماء واف  لليوني ).

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

وو ـــــــــــــــــط  189 غــــرب 
 أيرينيا

بنشــــــــر مةاتت و  ــــــــائل عل   قيا  مو )  
و ــــــــــــائل التواصــــــــــــل اتجتماعي ينتةد يياا  

 قيا ة المنظمات الدوليا.

ااحـاـلا  ل  ـنائـبا المـديرة التنفـيذـيا   ت شيء
 للشؤون اا ا يا.

ــاءة الـبدنـيا واللفظـيا   190 ا تكـاب مو ) اا ــــــــــــ
ــعه  ــرة واتحتجا  بوفــــــــ والماليا أليرا  أ ــــــــ

موجاا  ل  كمو ) مدني  ولي يي   الا 
 م ؤول حتومي قشأن م ألا شخ يا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو ) بنشـــــــــــــر مةال معا   لل ـــــــــــــاميا   191
 وماين عل  و ائل التواصل اتجتماعي.

ااحـاـلا  ل  ـنائـبا المـديرة التنفـيذـيا   ت شيء
 للشؤون اا ا يا.

مميت تو ط ميه مو )  وقوع حا ث طريق    192
 يةو   يا ة تاقعا لليوني ).

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

 الغش يي   ا التأمين ال حي

الشـــــــر  األو ـــــــط   193
 وشمال أيرينيا

ويـــــائق مزو ة  عمـــــا   بتةـــــديم  قيـــــا  مو ) 
 ل لا ا تر ا  تكلفا م البا طبيا.

التحةيق  ل    ت شيء تةرير  د   ــُ ــا  قــــ ــائبــــ نــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

وو ـــــــــــــــــط  194 غــــرب 
 أيرينيا

قيا  مو ) بتةديم م ــــــــــتندات مزو ة  عما  
لم البا قال ـــــــــــدا  وطلا للح ـــــــــــول عل   

  لفا عل  المرتا.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

 حاتت متنوعا

ــا  195 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

عــد   ــــــــــــــــدا  مــديوعــات لمت وعين وعــد   
  صدا  شاا ات  تما  حملا لام.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ا تالس أموال تت ــــل قمشــــروع لم يف ــــ     196     

 عنه مولته اليوني ).
ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء

 أي  جراء   ر.

 ي  مبلا عل   ــــــــــــــبيــل الابــا  ل  أ ــــــــــــــرة   197
يتعلق قحا ث مرو ي  شـــــــخص متوي  ميما 

 تعرفت له مر با تاقعا لليوني ).

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

ت ـيد  لكتروني قا ـتاداث مو ) وانتحال  المةر الرئي ي 198
 شخ يته.

ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا    ت شيء
حـاجـا  ل  اتخــا  أي  جراء   رى 
ألن تحليـــل ال ـــا الشــــــــــــــرعي لم 
 يتش) عن أي صلا قاليوني ).

نشــر  عالن احتيالي للتد يا الدا لي قا ــم   199
اليوني ــــ) عل  موق  شــــبتي يحمل شــــعا  

 اليوني ).

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
للتد ل اا ا ي. وقامت  ـــــــل ات  

  نفا  الةانون قحذث الموق .

لــــدى لجنــــا وطنيــــا بنشــــــــــــــر    200 ــا  مو )  قيــ
تعليةات غير تئةا عل  و ــــــائل التواصــــــل 

 اتجتماعي.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيا  لجنا وطنيا قمما  ــــــــــــا  ــــــــــــوء اا ا ة   201
تويير   مـــــاليـــــا وعـــــد   مخـــــالفـــــات  وا تكـــــاب 

 فمانات  اميا.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

شــــــــــواغل أيا ها مو ) قشــــــــــأن موايةا أحد   202
ــات   ترتيبــــ عل   لمو )   ر  المشــــــــــــــريين 

 العمل عن قعد  ا   مر ز العمل.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

الالتينيــــــا   203 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

قيا  شــخص مجاول بنشــر موا  غير تئةا 
وتوجيه عل  و ــــــائل التواصــــــل اتجتماعي 

  ــــــــــالا بريد  لكتروني تحتوي عل  محتوى 
 جن ي  ل  مو ).

ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا    ت شيء
حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
 نظرا لعد  وجو  صلا قاليوني ).

ــوبه    204 حيازة مو ) لموا   قاحيا عل  حا ـــــــــــ
 الر مي.

ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا    ت شيء
 جراء   رى حـاجـا  ل  اتخــا  أي  

ــاقــــــا  الرقــــ ــدمــــــات  متتــــــا  ــــ ألن 
الدا ليا عالج الحالا  ون مشا  ا 
ــدا ــلــيـــــــا   الـــــ ــا  الــمــراجــعـــــ مــتــتـــــــا 

 للح اقات والتحنيةات.
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
الشـــــــر  األو ـــــــط   205     

 وشمال أيرينيا
ــدا  مديوعات لبائ      فا  مو ) يي  صــــ

 والنيا  ق لو  غير أ القي.
ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء

 أي  جراء   ر.

  ـــــاءة ا ـــــتخدا   دمات   ـــــعاث قيل  ناا   جنوب   يا 206
 ممولا من اليوني ).

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

مشــا  ا شــريك منفذ من الباطن يي تحةيق   207
.  جنائي جا  

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
ــاءات   ات عــــ أي  جراء   ر ألن 

ا ت ــــال وتيا تد ل فــــمن  ت
ــدا ــلــيـــــــا   الـــــ ــا  الــمــراجــعـــــ مــتــتـــــــا 

 للح اقات والتحنيةات.

وو ـــــــــــــــــط  208 غــــرب 
 أيرينيا

ــابق ق ـــــــــــــلو  غير ماني   قيا  مو )  ـــــــــــ
 وعدائي.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيـــا  مو ) ق ــــــــــــــلو  غير مرض يتعلق    209
 بنزاع قانوني  ال.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
  جراء   ر.أي 

 المخالفات يي عمليات الشراء

ــا  210 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

مخالفات اشـــــــتراء ومما  ـــــــات يا ـــــــدة ميما  
 يتعلق قعةد غير محد   ال قاليوني ).

ألغراض الت جيل. ولم تكن هنا    ت شيء
حــاجــا  ل  اتخــا  أي  جراء   ر 
ألن المشتكي  ي  طلبات بتةديم  

  فاميا.معلومات 

الالتينيــــــا   211 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

ــتراءى قما يي  لك تةديم ويائق   مخالفات اشــــ
غير  قيةا وعالقات تجا يا بين الشـــــــر ات 

 المةدما للع اءات.

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء

الشـــــــر  األو ـــــــط   212
 وشمال أيرينيا

ــابق   ــاعدة غير تئةا قدماا مو )  ــــــ م ــــــ
يتعلق بت ــجيله  بائ    ل  قائ  محتمل ميما 

ـلدى اليوني ــــــــــــــ)ى ممـا أ ى  ل  من  ـياـئدة  
 كبيرة.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

ايتةا   ل  الشـــــفاميا واان ـــــاث من جانا   213
 مو فين يي أيناء عمليا اشتراء.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ايتةا   ل  العدالا والشـــــــــــــفاميا والمناي ـــــــــــــا  جنوب   يا 214
الفعـالـا من جـاـنا مو فين يي أيـناء عملـيا  

 اشتراء.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.
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 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
عل  من  مزايا ت مبر    ىعد   ن اث ان و   215     

 لاا يي أيناء عمليا اشتراء أ ا ها مو فون. 
  غال  الحالا قعد التةييم األولي. 

قبول عرض أ ـــعا  من مرشـــ  قعد الموعد    216
أينـــــاء عمليـــــا   الع ـــــاءات  لتةـــــديم  الناـــــائي 

 اشتراء نظمتاا اليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

 المخالفات يي التو يف

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   217
 والمحيط الاا ئ

كشـــــ) معلومات  ـــــريا والنظر يي مرشـــــ  
ــاء   أينـــ يي  الالزمـــــا  ــديـــــه المؤهالت  لـــ ليس 

 عمليا التو يف لخبير ا تشا ي.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

وو ــــــــــــــط  218 أو وبـــــا 
   يا

يحمــــــل  ت  مرشــــــــــــــ   بتعيين  مو )  قيــــــا  
الم لوبا المبينا يي ااعالن عن  الجن ــــيا  

 الو يفا الشاغرة.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــو  عن   ى  أ أ   219  ل  الكشــــ) غير المة ــ
نتائج ات تبا  لمرشـــــــــحين   رين يي أيناء  

 عمليا تو يف.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــا  220 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

قيا  مو ) أجرى ا تبا  تو يف قالكش) 
ألحــــــد  ــابي  الكتــــ ــا   ات تبــــ ــاقــــــات  عن  جــــ

 المرشحين.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

 ـحا  عوة للمةابلا أ  ـلت  ل  مرشـ  يي   221
 عمليا تو يف.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيا  مو ) أجرى ا تبا  تو يف قالكش)   222
ألحــــــد  ــابي  الكتــــ ــا   ات تبــــ ــاقــــــات  عن  جــــ

 المرشحين.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

قيا  مو ) قمحاقاة األصــدقاء واأل ــرة يي   223
ــول  ــتخدا  أصـ ــاءة ا ـ عمليات تو يفى وا ـ
ــاى  ــازات غير المعلنـ ــا  ااجـ ــاى وأيـ   ــــــــــــــميـ

 ق لو  غير تئق.والنيا  

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   113
 للتد ل اا ا ي.

الالتينيــــــا   224 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

مخـــالفـــاتى قمـــا يي  لـــك تـــأيير غير مبر   
تعيين  بير   أينـــــاء  يي  التةني  التةييم  عل  

 ا تشا ي.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء
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 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
الشـــــــر  األو ـــــــط   225     

 أيرينياوشمال 
قيا  مو ) بتةديم الم ــــــــاعدة  ل  مرشــــــــ   
  ا جي يي امتحان تو يف عبر اانترنت.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــام مو ) عن ا ــــــــــــــتبـيان المةـابلـا    226  ي ــــــــــــ
وااجـاـقات لمرشــــــــــــــ  مشــــــــــــــا   يي عمليـا 

 تو يف.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

الشـفاميا ومما  ـا ي ـا  يي عمليات  انعدا    227
ــائــل عــامــا تتعلق قــالموا     تو يفى وم ـــــــــــــ
البشــــــــــــــريـاى ممـا أ ى  ل  فــــــــــــــع) الروم  

 المعنويا يي أحد المتاتا.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 أي  جراء   ر.

 ي ــــام مو ) لمشــــرث عل  متد ب عن   جنوب   يا 228
أن المتد ب قد تةد  ق لبات لشــغل و ائ) 

 أ رى  ا ل اليوني ).

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

وو ـــــــــــــــــط  229 غــــرب 
 أيرينيا

عد  قيا  مو ) قالكشـــــ) يي أيناء عمليا  
ا  يـ تو يف عن  ســــــــــــــوعـه اجراءات ـتأ يب 

ق ـــــبا  ـــــوء ال ـــــلو  من جانا صـــــاحا  
 عمل  ابق.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
اا ا يا.  المديرة التنفيذيا للشــــؤون  
 وُأنايت  دما المو ).

مخالفات متعلةا بدعوة مرشــــــــ   ل  مةابلاى    230
يم عـد   جراء المةـابـلا معـه يي أيـناء عملـيا  

 تو يف.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

 اتنتةا 

ــد  جنوب   يا 231 ــا  أحـ ــد أن أيـ ــا  قعـ ــاتنتةـ ــا  مو ) قـ قيـ
قشأن  وء  لو  محتملى مرؤو يه شواغل  

 ميما يتعلق قمو ) لدى أحد البائعين.

ــدا  مذ رة تحةيق  ل  متتا  ت شيء  صــــــ
 األ القيات.

 اتعتداء الجن ي

الشـــــــر  األو ـــــــط   232
 وشمال أيرينيا

اعتداء جن ي عل  ير  ت صلا وافحا له  
ــديم   ــا  مو ) بتةــ قيــ ــاء  أينــ ــاليوني ــــــــــــــ)  قــ

 المعونا.

الت جيل. ولم يلز  اتخا  ألغراض   ت شيء
 أي  جراء   ر.

اعتــــداء جن ـــــــــــــي عل  أحــــد مت وعي األمم  جنوب   يا 233
ــدة مت وعين   رينى   ــانـــا عـ ــدة من جـ المتحـ
 أصب  أحدهم قعد  لك مو فا لدى اليوني ). 

 لم يثبت قاأل لا. ت شيء
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
 ات تغالل واتنتاا  الجن يان     

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   234
 والمحيط الاا ئ

ــتغالل قيا   ــريك منفذ قا ــــــ مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين ل فل.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

وو ــــــــــــــط  235 أو وبـــــا 
   يا

ا تكاب مو فين لدى شـــريك منففذ ا ـــتغالت  
 وانتااكا جن يين لم تفيدين.

األولي  غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم   ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــا  236 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

قـيا  مو فين ـلدى شــــــــــــــرـيك منفـذ ـقاتعـتداء 
الجن ـــــــي والتحرش الجن ـــــــي فـــــــد متد ب  

 لدى شريك منفذ.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

للتغذيا  قيا  مو فين مشـــــــا  ين يي برنامج    237
ــابق قا ــــتغالل وانتاا    لدى شــــريك منففذ  ــ

 جن يين ل فل.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيا  مو فين لدى أحد البائعين قا ـــــــــتغالل    238
وانتاا  جن ــــــــيين لمشــــــــا  ين يي منا ــــــــبا 

 نظمتاا اليوني ).

ةييم األولي  غال  الحـــالـــا قعـــد الت  ت شيء
 لإلجراء الذي اتخذ  البائ .

ــتغالل   239 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
وانتاــــا  جن ــــــــــــــيين لم ــــــــــــــتفيــــد يي مخيم  

 لالجأين.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

د    ت شيء مةايسا قالجنس بين م تفيدين ومو ).  240 ــُ ــا  قــــ ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير 
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

ــيين    241 ــتغالل وانتاا  جن ـــــــ قيا  مو ) قا ـــــــ
 لمو ) يي  يان   ر تاق  لألمم المتحدة.

ااحـاـلا  ل   ـيان   ر ـتاق  لألمم   ت شيء
 المتحدة.

قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ حتومي   242
 ل فل.قا تغالل وانتاا  جن يين  

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــتغالل   243 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين ألطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.
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ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو فين لدى شريك منفذ ق بداء تلميحات    244     

جن ـــــــــــــي محتـمل تجـا  غير تئـةا  ات طـاق  
 م تفيد وفحيا عن) جن اني. 

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيا  شـريك منفذ قا ـتغالل وانتاا  جن ـيين    245
  ل  حمل م تفيدة. ىمما أ 

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
الشـــــــــــريك  لإلجراءات التي اتخذها 

 المنفذ.

الالتينيــــــا   246 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

قيـا  مو فين لـدى شــــــــــــــريـك منفـذ  ـــــــــــــــابق 
 قا تغالل وانتاا  جن يين ألطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتغالل   247 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   شيءت 
 للتد ل اا ا ي.

الشـــــــر  األو ـــــــط   248
 وشمال أيرينيا

المةايســا قالجنس بين م ــتفيدين يي مخيم  
 لالجأين ومو فين لدى أحد البائعين.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
 لإلجراء الذي اتخذ  البائ .

ــريك منفذ    249 ــتغالل قيا  مو فين لدى شــــــ قا ــــــ
وانتاا  جن ـــــــــيين لم ـــــــــتفيد قالا يي مخيم  

 لالجأين.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ حتومي   250
 قا تغالل وانتاا  جن يين لم تفيدين.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

ــتغالل   251 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين ألطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ حتومي   252
قا ـــــــــــتغالل وانتاا  جن ـــــــــــيين ألطفال يي 

 مخيم للمشر ين  ا ليا.

 التةييم األولي. غال  الحالا قعد  ت شيء

ــتغالل   253 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
مـجـتـمـعـي  لـمـتـ ـوع  جـن ـــــــــــــــيـيـن  ــا   وانـتـاـــــ

 وم تفيدين.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ حتومي   254
قا ـــــــــــتغالل وانتاا  جن ـــــــــــيين ألطفال يي 

 لالجأين.مخيم 

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــتغالل   255      ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ

 وانتاا  جن يين ألحد الالجأين.
 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء

لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  
 المنفذ.

مو فين لدى أحد البائعين قا ـــــــــتغالل  قيا   جنوب   يا 256
 وانتاا  جن يين لم تفيدين محتملين.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
 لإلجراءات التي اتخذها البائ .

وو ـــــــــــــــــط  257 غــــرب 
 أيرينيا

ــتغالل  ــريك منففذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين لم تفيد من األطفال.

 التةييم األولي. غال  الحالا قعد  ت شيء

قيا  مو فين لدى أحد البائعين قا ـــــــــتغالل    258
 وانتاا  جن يين ألطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخـــذهـــا  ـــل من  

 ال ل ات المحليا والبائ .

ــاق  لألمم    259 ــان   ر تـ ــا  مو فين لـــدى  يـ قيـ
 المتحدة قا تغالل وانتاا  جن يين.

ألغراض الت ــجيل. وت يلز  اتخا   شيءت 
ــاءات   ات عــــ أي  جراء   ر ألن 
ن ـــــا  وتيـــــا متتـــــا  تة   ـــــا   
المراجعــا الــدا ليــا للح ــــــــــــــــاقــات  
والتحنيـةات وـقد أبلغـت ـقالفعـل  ل  

 هيأا الرقاقا المنا با.

ــتغالل   260 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
ــحوب   ــيين ل فل غير م ـــــــــ وانتاا  جن ـــــــــ

 بذويه.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــا   261 ــريك منفذ قالمةايســــ قيا  مو فين لدى شــــ
 قالجنس.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــا  مو فين لـــدى شــــــــــــــريـــك منفـــذ ق لـــا    262 قيـ
 م تفيدين مةابل العمل.  دمات جن يا من  

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتغالل   263 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين ل فل.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
المةايســـــــــا قالجنس بين أحد أيرا  المجتم     264     

 المحلي ومو )  ابق.
ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ

المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
وقد تويي المو ) ال ـــابق عندما  

 كانت الحالا قيد ات تعراض.

ــتغالل   265 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
قمــــا يي  لــــك طلــــا  وانتاــــا  جن ــــــــــــــيينى 

 مما  ا الجنس قمةابل م  طفل.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتغالل   266 ــريك منففذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين لم تفيد من األطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتغالل   267 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين أليرا  مجتم  محلي.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــا   268 ــريك منفذ قالمةايســــ قيا  مو فين لدى شــــ
 قالجنس.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــا   269 ــريك منفذ قالمةايســــ قيا  مو فين لدى شــــ
ــا  جن ــــــــــــــيين   ــالجنس وا ــــــــــــــتغالل وانتاـ قـ

 لم تفيدين من األطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتغالل   270 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين لم تفيدين من األطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

قيـا  مو فين لـدى شــــــــــــــريـك منفـذ قـالتمـاس    271
  دمات مشتغلين قالجنس.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
لإلجراءات التي اتخذها الشـــــــــــريك  

 المنفذ.

ــتغالل   272 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
وانتاـــا  جن ــــــــــــــيين ل فـــل يبلا من العمر 

 عاما. 16

ااحـاـلا  ل   ـيان   ر ـتاق  لألمم   ت شيء
 المتحدة.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو ) قا ـــــــتغالل وانتاا  جن ـــــــيينى    273     

 قما يي  لك المةايسا قالجنس.
 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء

ــالـــــــا  ل    ــاتـــــــا وااحـــــ متـــــ أحـــــــد 
 اليوني ) للتد ل اا ا ي.

قيا   بير ا ــــــــتشــــــــا ي قا ــــــــتغالل وانتاا     274
 جن يين لالجأين.

ــد  ت شيء أحـــــ الـتـحـةـيـق  لـ   تـةـريـر  د   ــُ قـــــ
للتــــــد ــــــل   اليوني ــــــــــــــ)  متــــــاتــــــا 
ــا  ــا  ل  شــــــــــــــ بـ ــالـ اا ا ي. وااحـ
الموا   البشريا تو يا لحالا العمل 

 لدى اليوني ) م تةبال.

  ر تـاق  لألمم المتحـدة قيـا  مو في  يـان    275
قا ــتغالل وانتاا  جن ــيين ل فل ومما  ــا 

 عن) منزلي فد .

ااحـاـلا  ل   ـيان   ر ـتاق  لألمم   ت شيء
 المتحدة.

ــتغالل   276 ــريك منفذ قا ــــــ قيا  مو فين لدى شــــــ
 وانتاا  جن يين ألطفال.

 غال  الحـــالـــا قعـــد التةييم األولي  ت شيء
الشـــــــــــريك  لإلجراءات التي اتخذها 

 المنفذ.

 التحرش الجن ي

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   277
 والمحيط الاا ئ

قيــــا  مو ) قــــ بــــداء تعليةــــات غير تئةــــا 
ومتكر ة  ات طاق  جن ــــي وشــــخ ــــي يي 

 حق مو )   ر.

 غال  الحــالــا قعــد التةييم األولي.   ت شيء
الموا     ــا  شــــــــــــــ بـــ ــا  ل   ــالـــ وااحـــ

 البشريا.

ــابق قالتحرش   278 ــا ي  ـــــــــ ــتشـــــــــ قيا   بير ا ـــــــــ
 الجن ي فد مو ).

 غال  الحــالــا ألن الســــــــــــــحيــا لم  ت شيء
 توايق عل   جراء تحةيق   مي.

 بداء  بير ا ـــــــتشـــــــا ي تعليةات غير تئةا   279
وموحيا جن ـــــــيا تجا  مو فين لدى شـــــــريك  

 منفذ.

 غال  الحــالــا ألن الســــــــــــــحيــا لم  ت شيء
 توايق عل   جراء تحةيق   مي.

وو ــــــــــــــط  280 أو وبـــــا 
   يا

مو ) ـقاحتكـا  ج ــــــــــــــدي غير تئق قـيا   
ــا   تجــ ــا  ــات غير مرغوب يياــ تعليةــ ــداء  وابــ

 مرؤوس.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
ــيف  وُأنايت  دما المو ) وأفــــــ
 ل  قــاعــدة بيــانــات األمم المتحــدة 
للفحص قشــــــــــأن  ــــــــــوء ال ــــــــــلو   

 الجن ي.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــا  281      أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  

 ريةيوالجنوب األي
قيــا  مو فين لــدى شــــــــــــــريــك منفــذ حتومي 
ــائل  ــدي غير تئق وتوجيه   ـ قاحتكا  ج ـ
 ات طاق  جن ـــــــي تجا   بير ا ـــــــتشـــــــا ي  

 لدى اليوني ).

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

احتمـــال تعرض مو ) لتحرش جن ــــــــــــــي   282
أيناء منا ــــــــبا اجتماعيا من جانا مو )  

 من  يانات األمم المتحدة.يي  يان   ر 

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
ــاءات   ات عــــ أي  جراء   ر ألن 

تد ل فــــمن ا ت ــــال وتيا  ت
ــدا ــلــيـــــــا   الـــــ ــا  الــمــراجــعـــــ مــتــتـــــــا 

 للح اقات والتحنيةات.

بريــد  لكتروني غير مرغوب ميــه  و طــاق   المةر الرئي ي 283
ــابق  ل  أحد  ــله مو )  ــــ ــي أ  ــــ  ومان ــــ

 المو فين.

الموا     ت شيء ــا  شــــــــــــــ بــــ ــا  ل   ــالــــ ااحــــ
 البشريا.

الالتينيــــــا   284 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

 بداء  بير ا ــتشــا ي تلميحات جن ــيا غير 
 مرغوب يياا تجا  مو فين لدى شريك منفذ.

قُـد  تةرير التحةيق  ل  أحـد مـتاـتا  ت شيء
 اليوني ) للتد ل اا ا ي. 

ا ــــــتشــــــا ي قا ــــــتخدا  لغا غير  قيا   بير   285
ــدي غير   تئةــا وصــــــــــــــراي واحتكــا  ج ـــــــــــــ
 مرغوب ميه تجا  مو فين لدى اليوني ).

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

الشـــــــر  األو ـــــــط   286
 وشمال أيرينيا

قيــا  مو ) قــات ـــــــــــــــاتت غير تئةــا م   
 زمالء و ل ات وطنيا.

 قاأل لا.لم يثبت   ت شيء

متكر ة    287 تاـــــــديـــــــدات  بتوجيـــــــه  مو )  قيـــــــا  
ومســـــــــــايةا وتحرش جن ـــــــــــي تجا  مو فين  

   رين. 

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

قيـا  مو فين لـدى شــــــــــــــريـك منفـذ قـالتحرش   288
 الجن ي اللفظي.

ألغراض الت جيل. ولم يلز  اتخا   ت شيء
 جراء   ر ألن ات عـاءات ت أي  

تد ل فــــــــــمن ا ت ــــــــــال وتيا 
ــدا ــلــيـــــــا   الـــــ ــا  الــمــراجــعـــــ مــتــتـــــــا 

 للح اقات والتحنيةات.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــأحــــد  جنوب   يا 289      قــ ــالتحرش الجن ــــــــــــــي  قــ ــا  مو )  قيــ

مت وعي األمم المتحدة وا ـــــــاءة ا ـــــــتعمال 
 ال ل ا ميما يت ل قعمليا تو يف.

 غال  الحــالــا ألن الســــــــــــــحيــا لم  ت شيء
 جراء تحةيق   ــــــمي.  توايق عل   

ــاقــ    تـــــ مــتــتـــــــا  ــا  لــ   ــالـــــ وااحـــــ
لليوني ــــــــــــــ) للـتد ـل اا ا ي ميمـا  

 يتعلق قعمليا التو يف.

ــا بين مو ) ومتعاقد    290 تعامل غير منا ـــــــــــ
م تةلى قما يي  لك تلميحات غير مرغوب 
اجتمــــــاعيــــــا  ات تالط  و عوات  ل   يياــــــا 

 العمل.  ا  

 غال  الحــالــا ألن الســــــــــــــحيــا لم  ت شيء
  جراء تحةيق   مي. توايق عل 

 ات تخدا  غير المأ ون قه ألموال أو ممتلكات اليوني ) أو   اءة ا تخداماا أو  هدا ها

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   291
 والمحيط الاا ئ

ــاءة ا ــــــــــــــتعمــال أموال  قيــا  مو ) قــ  ـــــــــــــ
المنظمــا من  الل ات ــــــــــــــتعــانــا المفرطــا 

 قالخدمات ات تشا يا.

 األولي. غال  الحالا قعد التةييم   ت شيء

ا تخدا  أحد المو فين ألموال الم رويات    292
 النثريا ألغراض شخ يا.

ــا    وت ا 2 279,85 ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

وو ـــــــــــــــــط  293 غــــرب 
 أيرينيا

ــاءة ا ــــتخدا  أموال متاحا  قيا  مو ) ق  ــ
 عل  ق اقا وقو  مديوعا م بةا.

ــا    وت ا 349,40 ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  
وُأنايــــت  ــــدمــــا المو ) المعني  
ــدا  المبلا   واشــــــــــــــُترط عليــــه  ـــــــــــــــ

 لليوني ).

 همـــال مو )  ـــــــــــــــــابق يي التعـــامـــل م     294
 ممتلكات اليوني ).

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

 الخا جيا غير المأ ون باا وتسا ب الم ال األنش ا 

شــــــــــــــر    ــــــــــــــيـــــا   295
 والمحيط الاا ئ

ــول عل    ن   ــعي مو ) للح ـــــــــ عد   ـــــــــ
 قمزاولا نشاط  ا جي.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

ــا  296 أيـرـينـيـــــ شــــــــــــــر  
 والجنوب األيريةي

عد   ـــــــــعي أحد المو فين للح ـــــــــول عل  
ــه لـــدى    ن انشــــــــــــــــاء شـــــــــــــر ـــا   ــاء عملـ أينـ

 اليوني ). 

الموا     ت شيء ــا  شــــــــــــــ بــــ ــا  ل   ــالــــ ااحــــ
 البشريا.

قيـا  مو ) قعمـل غير م ــــــــــــــرم قـه لـدى   297
 شر ا  اصا.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
قيا  مو ) ق نشــــــــــــــاء موق  شــــــــــــــبتي تاق    المةر الرئي ي 298     

 الح ول عل    ن.لليوني )  ون  
ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ

 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

قيــا  مو ) قعمــل غير م ــــــــــــــرم قــه م     299
 منظما  ا جيا.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

قيا  مو ) قأنشــــــــــ ا  ا جيا غير مأ ون    300
باا مختلفاى شــــــــمل قعســــــــاا  يانات تاقعا  

 ألطراث يالثا له م لحا يياا.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

قيا  مو ) ق نشــــــــــــــاء موق  شــــــــــــــبتي تاق     301
 لليوني )  ون الح ول عل    ن.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

ق نشــــــــــــــاء موق  شــــــــــــــبتي تاق   قيا  مو )    302
 لليوني )  ون الح ول عل    ن.

  غال  الحالا قعد التةييم األولي. ت شيء

الالتينيــــــا   303 أمريتــــــا 
 والبحر الكا يبي

ــا  ا غير مأ ون باا يي  قيا  مو ) قمشــــــ
مجلس   ا ة أحد البائعين لدى اليوني ــــــــــــ)  
أيناء التوصـــــــيا بتد يا يةدمه البائ  نف ـــــــه 

 لمو فين   رين.

 لم يثبت قاأل لا.  شيءت

الشـــــــر  األو ـــــــط   304
 وشمال أيرينيا

قيا  مو ) قأنشــــــــــ ا  ا جيا غير مأ ون  
ــلو    ــتخدا  األموالى وب ـــــ ــاءة ا ـــــ بااى وا ـــــ

.  غير مرض 

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

قيــــا  مو ) قــــامتال  مر بــــات وتــــأجيرهــــا  جنوب   يا 305
وبــالتــد ــل غير المبر  يي لشــــــــــــــريــك منفــذ  

 التعيينات لدى شريك منفذ.

ااحالا  ل  أحد متاتا اليوني )   ت شيء
 للتد ل اا ا ي.

وو ـــــــــــــــــط  306 غــــرب 
 أيرينيا

قيـا  مو ) قعمـل غير م ــــــــــــــرم قـه لـدى 
 جاا حتوميا.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
المديرة التنفيذيا للشــــؤون اا ا يا.  

لومــا  تــابيــا ويةــد وتلة  المو )  
 أ ب    جات يي الرتبا.

قيا  مو ) قأنشــــــــــ ا  ا جيا غير مأ ون    307
حتوميـــــــا  غير  منظمـــــــات  يالث  م   باـــــــا 

 مختلفاى قما يي  لك شريك منفذ.

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.

عد   ي ـــام مو ) عن عالقا أ ـــريا م     308
 يي مجلس اا ا ة لشريك منفذ.عسو 

ــا   ت شيء ــائبــــ نــــ التحةيق  ل   تةرير  د   ــُ قــــ
 المديرة التنفيذيا للشؤون اا ا يا.
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  أ(الرقم
ــا/مــــــوقــــــ    مــــــنــــــ ــــــةـــــ

 ات عاء  ب(اليوني )
الخ ائر الماليا التي يبت تكبُّد اليوني )  

 نتيجا التحةيق/ااجراء التأ يبي  بدوت ات الوتيات المتحدة(  لاا 
ــا يا يي   309      ــال  اقت ـــــــــ امتال  مو ) لم ـــــــــ

م    19-الحتوما ويي ات ــــــــــــــتجاقا لكوييد
ــتكي  عد  النزاهاى مما أ ى  ل   ي  المشــ

 قبول  شرايه عليه.

 م األولي. غال  الحالا قعد التةيي  ت شيء

 تةديم ا عاءات  ا قا عمدا

بيــانــات  ــا قــا أ ل  باــا للمحةةين مو فون  أ رى  310
 يي  يان   ر تاق  لألمم المتحدة.

ــاءات  ت شيء لال عـــ األولي  التةييم  انتا  
وجرى تةا ـــــــــــــم النتائج عن طريق 
ااحـاـلا  ل   ـيان   ر ـتاق  لألمم  
 المتحدة تتخا  ااجراء المنا ا.
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