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Hình ảnh “chấn động” trên xe công vụ Liên Hiệp Quốc. (Hình chụp qua video) 

TEL AVIV, Israel (NV) – Một video đ ợc trang Inner City Press tung ra cho thấy một ng  i  

trong trang phục phụ nữ màu đỏ  ngồi trên đùi một ng  i đàn ông trong một chiếc xe mang huy 

hiệu của tổ chức Liên Hiệp Quốc. 

Cách chuyển động của ng  i mặc áo đỏ này gợi ý cả hai đang “hành lạc” ở băng ghế sau  trong khi 

xe đang chạy với ng  i ngồi ở phía tr ớc. 

Ông Stephane Dujarric  phát ngôn viên của ông Antonio Guterres  tổng th  ký Liên Hiệp Quốc  cho 

biết ông Guterres rất sửng sốt và chấn động với những hình ảnh trong đoạn video  theo Fox News. 

“Việc này đi ng ợc lại tất cả lập tr  ng của tổ chức Liên Hiệp Quốc  và chúng tôi sẽ nhanh chóng 

điều tra việc hành xử không đúng mực này của nhân viên ” ông Dujarric nói tiếp. “Chúng tôi biết 

chỗ xảy ra sự việc trên  và đó là chiếc xe của Cơ Quan Gìn Giữ Hòa Bình của Liên Hiệp Quốc 

(UNTSO).” 

Theo những nguồn tin trong cuộc  sự việc kể trên xảy ra tại Israel. 

Trang của tổ chức Inner City Press  tung ra đoạn video trên. Đây là trang chuyên tố cáo những hoạt 

động của tổ chức quốc tế này trong nhiều năm. 

Theo trang này  chiếc xe trên của cơ quan UNTSO thuộc văn phòng tại Tel Aviv  Israel. 

Cơ quan này cũng đ a ra thông báo nhấn mạnh: “Không dung thứ cho những hành động bất xứng  

bao gồm những hoạt động lạm dụng và bạo hành tình dục.” 

Theo BBC  trong năm 2019  có 175 báo cáo bạo hành và lạm dụng tình dục tại UNTSO. 

Cơ quan UNTSO đ ợc thành lập năm 1948 để theo dõi tình hình ng ng bắn trong khu vực. 

Theo trang mạng chính thức của cơ quan này cho biết  nhân viên ở đây theo dõi tình hình ngừng 

bắn  và các vi phạm thỏa  ớc hòa bình  ngăn ngừa tình trạng leo thang bạo lực trong khu vực Trung 
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