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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال١٢٧ و ١١٨ و ١١٤البنود 

 إدارة املوارد البشرية
عن أنشطة األمـني العـام مكتـب        األمني العام   تقرير  

 خدمات الرقابة الداخلية
ــة     ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــل بعثـ متويـ

   الكونغو الدميقراطية
 اجلنسيني يف بعثة منظمـة األمـم        اءذاإليو االستغالل   ادعاءاتالتحقيق يف     

 املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
  

 موجز 
ــع عــام       إىل تكــرار حــدوث أعمــال  ٢٠٠٤أشــارت تقــارير وســائط اإلعــالم يف مطل

 الســالم حفّــاظ اجلنســيني للنســاء والفتيــات الكونغوليــات مــن جانــب  اءعتــدواالاالســـــتغالل 
األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          منظمة  ني يف بعثة    التابعني لألمم املتحدة العامل   

وإدارة الدميقراطيـة  األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو    منظمة  وفيما بعد اتصلت بعثة     . يف بونيا 
. عمليات حفظ السـالم مبكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة إلجـراء حتقيـق يف هـذه االدعـاءات                    

 .٢٠٠٤سبتمرب /مايو وأيلول/لفترة ما بني أياروأجري التحقيق يف بونيا يف ا
وأكدت املقابالت اليت أجريت مـع النسـاء والفتيـات الكونغوليـات حـدوث االتصـال             

وكـان العديـد    .  السالم بانتظام، مقابل الغذاء أو مبالغ ضئيلة من املال عادة          حفّاظاجلنسي مع   
يهـا الفريـق التـابع ملكتـب        من هذه االتصاالت، اليت تأكدت كذلك عن طريـق أدلـة حصـل عل             

ــة مــن جهــات أخــرى،      ــة الداخلي ــق بخــدمات الرقاب ــات دون ســن  يتعل  ســنة، وكــان  ١٨فتي
 . سنة١٣بعضهن ال يتجاوز 
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األمــم منظمــة وقــد تعــذر إثبــات العديــد مــن االدعــاءات الــيت أبلغــت أصــال إىل بعثــة     
راء حتقيـق كامـل فيهـا        ادعاء أو حىت إجـ     ٧٢املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعددها       

ومع ذلك، فقد متكـن مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة مـن إعـداد          .  غري احملدد  هابسبب طابع 
أحـد املـوظفني املـدنيني      تتعلـق ب   إحـدى احلـاالت الـيت مت إثباهتـا           كانـت و.  حالـة  ٢٠تقارير عن   

ث  الســالم مــن ثــال   فّــاظ  قضــية تتعلــق حب  ١٩وكانــت القضــايا املتبقيــة وعــددها     . الــدوليني 
ويف قضـيتني أخـريني، تعـذر       .  منـها بصـورة كاملـة      ٦ومـن هـذه القضـايا، مت إثبـات          . وحدات
ــات  ــرتكبني   إثب ــى امل ــام عل ــرف الت ــددها   . التع ــة وع ــتمكن  ١١ويف القضــايا املتبقي  قضــية، مل ي

ــرتكبني بوضــوح     ــى امل ــيت   . الضــحايا والشــهود مــن التعــرف عل ــابالت ال ــد أن عشــرات املق بي
 باإلضــافة إىل اللقــاءاتلشــباب الكونغــوليني الــذين قــاموا بتيســري  أجريــت مــع الفتيــات ومــع ا 

 السـالم   حفّـاظ منـط مـن االسـتغالل اجلنسـي مـن جانـب             وجـود   ، كشـفت عـن       عمال املعونـة  
يتعــارض مــع املعــايري املنصــوص عليهــا يف مدونــة قواعــد الســلوك الشخصــي لــذوي اخلــوذات   

 .بعثةلة قواعد السلوك لالزرقاء اليت وضعتها إدارة عمليات حفظ السالم ومدون
وقــد تقــدم مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة بتوصــيات الختــاذ إجــراءات تصــحيحية   

 تقريـرا قـدمت إىل إدارة عمليـات حفـظ           ٢٠رد تفصـيلها يف     تباالستناد إىل نتائج التحقيق اليت      
ع هـذه  دارة مجيـ اإلوقـد قبلـت   . السالم وبعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      

عمليـات  إدارة  ويود مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يعرب عن تقديره لرئاسة           . التوصيات
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة للمســاعدة الــيت يف حفــظ الســالم وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة 

 .قدموها هلذا التحقيق
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.عوامل البيئة املسامهة يف االعتداء اجلنسي - اءـب   . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦١٢-٣٠
.مشاكل تعاون الوحدات -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١٤-٣٧

.االستنتاجات - خامسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٧١٤-٣٩
.التوصيات - سادسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٥٧١٧-٤٨
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 مقدمة �أوال  
، من نساء كونغوليات وإحـدى      ٢٠٠٤مايو  /مارس وأيار / يف آذار   قدما ادعى تقريران  - ١

 السالم التابعني لألمـم املتحـدة العـاملني يف بعثـة منظمـة األمـم                حفّاظت اإلعالمية، بأن    املنظما
نسـيني  اجلسـتغالل   الوااالعتـداء   املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف بونيـا، تورطـوا يف             

، قـام املوظـف املسـؤول عـن مدونـة           ٢٠٠٤أبريـل   /ويف نيسـان  . للفتيات الكونغوليات احملليات  
السلوك التابع لقسم الشؤون اخلارجية ببعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو              قواعد  

. الدميقراطيــة باســتعراض احلالــة يف بونيــا، وقــدم تقريــرا إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للبعثــة  
تعلـق جبنـود مـن مجيـع الوحـدات املتمركـزة يف بونيـا               ت ادعـاء    ٢٤ورود  ويشري هذا التقريـر إىل      

 .ا، باإلضافة إىل مراقبني عسكريني وموظفني مدنينيتقريب
، طلـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ووكيـل              وجديتـها  ونظرا لنطـاق هـذه االدعـاءات       - ٢

. األمني العام لعمليات حفظ السالم إىل مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة إجـراء حتقيـق كامـل                 
بعثـة منظمـة األمـم      يف  تقييميـة   مبهمـة   ية  ثالثة حمققني تابعني ملكتب خدمات الرقابة الداخل      وقام  

والتقـى  . ٢٠٠٤مـايو   /املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلـك يف بونيـا، يف أيـار              
احملققون بـاألطراف الـذين هلـم علـم باالدعـاءات، وقـاموا مبراقبـة البيئـة وإعـداد خطـة للتحقيـق                      

 .وتشكيل فريق للتحقيقات
جنسـيات  تسع   حمققا من الرجال والنساء من       ١١من  مجلة،  ت  ويتكون فريق التحقيقا   - ٣

حمققـني علـى األرض يف      سـتة    وكان هنـاك يف بونيـا عـدد ال يقـل عـن               ومهارات مهنية متنوعة؛  
 مكتــب الفريــق كــان يتكــون غالبــا مــن حمققــي وعلــى الــرغم مــن أن . أي وقــت مــن األوقــات

ابعني لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة         أحد موظفي األمن التـ    تضمن  خدمات الرقابة الداخلية، فقد     
.  كونغوليــات شــفوياتمترمجــات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وشــرطي مــدين وثــالث يف 

وباإلضافة إىل ذلك، عمل قائد الشرطة العسـكرية للـواء املتمركـز يف إيتـوري كضـابط اتصـال        
 يونيـــه إىل/ أشـــهر مـــن حزيـــران  ٤وعمـــل الفريـــق يف بونيـــا ملـــدة    . عســـكري مـــع الفريـــق  

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
ــو        - ٤ ــة الكونغ ــوري يف أقصــى الشــمال الشــرقي مــن مجهوري ــة إيت ــا يف مقاطع وتقــع بوني

مقر للقطاع السادس وقاعدة السوقيات لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف              وهي مبثابة   الدميقراطية  
 ١١ ٠٠٠وكانت البعثة قد نشرت وقت إجـراء التحقيـق، حنـو          . مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 مــن أصــل هــذا العــدد يف ٤ ٥٠٠فــرد عســكري يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومت نشــر  
 .إيتوري
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 أنشطة التحقيق �ثانيا  
 املنهجية -ألف  

ه اجتماعــات مــع ءعقــد مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، ســواء قبــل التحقيــق وأثنــا  - ٥
مــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو األطــراف املعنيــة يف مقــر األمــم املتحــدة ويف بعثــة منظمــة األ

الدميقراطية مبا يف ذلك أفراد عسكريني من مكتب قائد قوة البعثـة، وقـادة الوحـدات يف بونيـا،          
ــار  ــدراء وكب ــذين       م ــة ال ــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي ــوظفي وكــاالت األم ــة، وم البعث

إىل مــوظفي إدارة يضــطلعون مبســؤوليات يف املنطقــة، ومــع مــواطنني كونغــوليني، باإلضــافة       
ــالم و  ــات حفـــظ السـ ــة يف مكتـــب عمليـ ــؤون القانونيـ ــراملالشـ ــذه  . قـ ــن هـ ــان الغـــرض مـ وكـ

االجتماعـــات يتمثـــل يف مناقشـــة اســـتراتيجيات التحقيـــق، واإلجابـــة علـــى األســـئلة اإلجرائيـــة 
 .والتماس الدعم واملساعدة العامة

 عليـه بشـكل صـارم      ويف إطار السعي الستيفاء متطلبات السرية على النحـو املنصـوص           - ٦
ــة    ــة الداخلي ــة مكتــب خــدمات الرقاب ، فقــد ))ج(و ) ب(، ١٨ الفقــرة (ST/SGB/273يف والي

أن خاصـة و  بذل فريـق التحقيقـات كـذلك جهـدا خاصـا حلمايـة هويـات الضـحايا والشـهود،                    
 . سنة، وذلك باستعمال أرقام بدال من األمساء١٨العديد منهن كانوا دون 

 
 االدعاءات �باء  

موظفـو بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة      تلقاها ،  ادعاء٧٢ التحقيق يف عدد بلغ جمموعه    مت - ٧
وكانــت االدعــاءات تفتقــر يف معظمهــا إىل . مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بصــورة رئيســيةيف 

مجـع  وسـعى فريـق التحقيقـات إىل        . مسـاء الضـحايا والشـهود والفـاعلني       التفاصيل الـيت تتعلـق بأ     
ــة   ــتعني أن تســتند إليهــا حتقيقاتــ  املعلومــات الكافي ، والــيت مشلــت التحــدث إىل املصــادر   هالــيت ي
ومت إيالء األولوية إىل االدعاءات الـيت أمكـن أن تفضـي إىل التعـرف علـى                 . األصلية لالدعاءات 

الشهود أو الضحايا أو الفاعلني احملتملني، وأجرى الفريـق حتقيقـا يف هـذه القضـايا؛ ومـع ذلـك         
ــدة صــغرية    ــد واصــلت وح ــة فق ــى   حماول ــرف عل ــك    التع ــري ذل بصــدد املصــادر والضــحايا وغ

 .االدعاءات املتبقية
ــددها      - ٨ ــغ ع ــيت بل ــاءات ال ــن أصــل االدع ــاك  ٧٢وم ــأفراد   ٦٩، كــان هن ــق ب ــها يتعل  من

مـن االدعـاءت    ثـالث   وتعـذر إثبـات     .  منـها مبـوظفني مـدنيني دولـيني        ٤الوحدات العسكرية و    
أن الشخص قـد تصـرف بصـورة غـري      يف القضية الرابعة الفريققرر اليت تتعلق مبدنيني، يف حني   

استنساخ وختـزين مـواد اإلثـارة       وأنه قام ب  يت تستخدمهن البعثة،    الالنساء احملليات ال  مالئمة جتاه   
 .اجلنسية يف حاسوب مكتبه
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 الــيت تتعلــق بــأفراد الوحــدات العســكرية، قــام مكتــب   ٦٨ومــن أصــل االدعــاءات الـــ   - ٩
بعـد أن أثبتـت التحقيقـات األوليـة تعـذر التعـرف       قضـية   ٤٤ بـإغالق  خدمات الرقابة الداخليـة  

وقـام مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة بـإغالق            . أثـرهم اقتفـاء   أو الشـهود أو     /على الضحايا و  
وباملثــل، قــام مكتــب . البعثــة بنتائجهــامــدراء قضــايا إضــافية ســبق التحقيــق فيهــا، وأبلــغ  ســبع 

أخـرى تعـذر املضـي فيهـا إىل مراحـل التعـرف              قضـايا    ثـالث خدمات الرقابة الداخليـة بـإغالق       
 .البعثةمنطقة بسبب نقل املرتكبني املزعومني إىل خارج 

 ١٩، قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوضـع         ١٤ومن االدعاءات املتبقية وعددها      - ١٠
 الســالم حفّــاظقضــايا، مت إثبــات االدعــاءات ضــد  ســت ويف . قضــية تتعلــق بــأفراد عســكريني 

ويف قضـيتني مـن     . ة كاملة، ويف مجيع هـذه القضـايا كـان األمـر يتعلـق بفتيـات قاصـرات                 بصور
ويف القضـايا املتبقيـة وعـددها      . القضايا، كانت األدلة مقنعة إال أنه تعـذر إثباهتـا بصـورة كاملـة             

 إال أنـه تعــذر   الســالم باالسـتغالل اجلنســي حفّـاظ ، عـن قيــام   قضـية مت احلصــول علـى أدلــة  ١١
قــت بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وإدارة عمليــات وتل. إثباهتــا

 السـالم يف    حفّـاظ يعتـرف   ومل  .  الختـاذ إجـراء بشـأهنا      ١٩حفظ السالم تقارير عن القضـايا الــ         
 . املزعومأي من هذه القضايا حبصول االتصال اجلنسي

ربعـة مـن    األشـهر األ  أثنـاء فتـرة     قات  اها فريق التحقي  ويف العديد من املقابالت اليت أجر      - ١١
 سـنة،   ١٤ إىل   ١١، وال سيما بشأن صغار الفتيات الـاليت تتـراوح أعمـارهن مـن               ه امليداين عمل

 السـالم بالنسـبة ملعظمهـن، كـان وسـيلة للحصـول علـى               حفّـاظ اتضح أن االتصال اجلنسي مع      
اللقـاءات  ين كـانوا ييسـرون   أما الفتيان والشباب الذ. الغذاء وعلى مبالغ ضئيلة من املال أحيانا 

. غذاء مقابل خـدماهتم أيضـا     الحيصلون أحيانا على    فكانوا   السالم والفتيات    حفّاظاجلنسية بني   
وباإلضافة إىل القضايا الثابتة املبلغ عنـها يف الفـرع التـايل، أشـارت املقـابالت الـيت أجريـت مـع               

 السـالم   حفّـاظ ي يف بونيـا بـني       فتيات ونساء أخريات إىل الطابع الواسع النطاق للنشاط اجلنسـ         
 الســالم حفّــاظوبــالرغم أنــه مل يكــن مبقــدور العديــد منــهن التعــرف علــى   . والســكان احمللــيني

بالتفصـيل  يتسـم  إبالغهـن عـن االتصـاالت اجلنسـية املنتظمـة       كـان   املعنيني بصورة حمـددة، فقـد       
لسـالم أو أهنـن مل       ا حفّـاظ وذكر عدد من الفتيات أهنن مل يكن ينظرن إىل وجوه           . وكان مقنعا 

أما بالنسبة ألصـغر الفتيـات سـنا، فقـد كـان مـن              . يتمكن من التمييز فيما بني غري الكونغوليني      
وأدت وقـد مت اغتصـاب العديـد منـهن أثنـاء الصـراع              . للغاية سرد هذه احلوادث   عليهن  العسري  

ه هـذ يف  الضـغط علـيهن مـن أجـل احلصـول علـى أدلـة               إىل جعـل    الصدمة اليت أصـابت حيـاهتن       
ضـحايا بـالتعرف    قيـام   إمكانيـة   زيـادة   ويف املسـتقبل، ميكـن      . القضايا أمرا يتسم حبساسـية بالغـة      

احلـوادث بعـد    اإلبالغ عـن    كفالة  عن طريق   من إثبات األدلة    قبل الشهود   ومتكن  على املعتدين   
؛ )الراهنـة قضايا  الأسابيع أو أشهر كما يف       بعدعنها  بدال من اإلبالغ     (هامن وقوع قصري  وقت  
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عن طريق إجـراء املزيـد مـن االتصـاالت بـني الفتيـات وحمققـني يتسـمون باملهـارة واحلساسـية                      و
جعـل الفتيـات    ترمـي إىل    قناع الفتيات بالكالم حبرية؛ وعن طريق وضـع بـرامج           وقادرين على إ  
وتظهر أمثلة من القضايا طابع االستغالل اجلنسي واحلداثة البالغـة للعديـد مـن              . يشعرن باألمان 

أن إال  ، باالتصــاالت الســالم الــذين مت التعــرف علــيهمحفّــاظ ومل يعتــرف أحــد مــن .الفتيــات
 . ومت إثباهتااألدلة ضدهم قوية

 
 دراسات حاالت إفرادية �جيم  

 ألفاحلالة 
 ١٤تبلــغ كانــت  V046Aالفتــاة الــيت عرَّفهــا مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة بــالرمز  - ١٢

.  تــذهب إىل املدرســة بســبب ضــيق ذات اليــد كــنمل تو. ســنة مــن العمــر وتعــيش مــع أســرهتا  
وقامت بإبالغ حمققي مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأهنا أجـرت عالقـات جنسـية مـع أحـد                  

. )PK1( باسـم    هتعرفـ كانـت   جنود بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة           
وقــام . الريــن أو بيضــتنياجلنــدي يعطيهــا مقابــل ذلــك دوالرا أو دو هــذا ويف كــل مــرة كــان  

حصــوله  علــى اجلنــدي، مقابــل V046A ســنة، بتعريــف ١٥، يبلــغ مــن العمــر W046Aشــاهد، 
 سـنة مبسـاعدة اجلنـدي علـى         ١٢ يبلـغ مـن العمـر        W046Bكمـا قـام شـاهد آخـر،         . اخلبـز على  

 . من أجل اجلنسV046Aاللقاء بـ 
 مصـاب بكسـر يف       وأشـاروا إىل أنـه     ،بوضـوح اجلنـدي   ووصفت الضـحية والشـاهدان       - ١٣

ومتكـن حمققـو مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة، مـن خـالل قائـد الشـرطة العسـكرية            . ذراعـه 
كســر يف ذراعــه يف لللــواء املتمركــز يف إيتــوري، مــن تقصــي الســجالت الطبيــة جلنــدي عــوجل   

وقــد تطــابق اســم اجلنــدي ورقــم هويــة البعثــة مــع اجلنــدي الــذي  . مستشــفى الوحــدة يف بونيــا
ومل يتمكن حمققـو مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة مـن مقابلـة اجلنـدي                  . شهودلاتعرف عليه   

 .أعيد إىل وطنهكان قد ألنه 
 

 باءاحلالة   
، ملكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة أن     V046Aكما ذكـرت الضـحية يف احلالـة ألـف،           - ١٤

وريــة ، قــدمها إىل جنــدي آخــر يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجه W046Bأحــد الشــهود، 
 دوالرات وعلبــة ٣فمارســت اجلــنس مــع هــذا اجلنــدي لقــاء      ). PK2(الكونغــو الدميقراطيــة  

 كان يرغـب يف أن ميـارس معهـا اجلـنس مـرة ثانيـة،                PK2 كذلك أن    V046Aوذكرت  . حليب
 V046Aواعتـرف الشـاهد بكونـه توسـط بـني           . لكنها رفضـت ألنـه مل يعطهـا نقـودا أو طعامـا            

وقد تعرفت الضحية والشـاهد     . سي مقابل شيء من اخلبز واملرىب     واجلندي لتيسري االتصال اجلن   
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ــاء االصــطفاف معــا     ــة اجلنــدي ضــمن جمموعــة مــن الصــور وأثن وأنكــر اجلنــدي يف . علــى هوي
االستجواب الذي أجراه معه احملققون التـابعون للمكتـب أن يكـون قـد مـارس اجلـنس مـع أي                     

 .امرأة أو فتاة كونغولية
 

 احلالة جيم  
وقالـت  .  عاما من العمـر ومل تكـن تـذهب إىل املدرسـة            ١٤ تبلغ   V030Aلفتاة  كانت ا  - ١٥

إن جنديا تابعا للبعثة كانت قد التقت بـه يف خمـيم يقـع خلـف مستشـفى أطبـاء بـال حـدود قـد            
ويف .  األوىل، ولكنـه مل ميـارس معهـا اجلـنس          ةأعطاها شـيئا مـن الطعـام خـالل لقاءاهتمـا األربعـ            

ــها أن   ــنوأعطاهــا دوالر.  متــارس معــه اجلــنس فوافقــت  املــرة اخلامســة، طلــب من  وشــيئا مــن  ي
 عامــا ١١وقــد أكــدت قــولَ الضــحية فتاتــان أخريــان تبلغــان  . الشــوكوالتة واخلبــز لقــاء ذلــك

 علــى V030Aوقــد تعرفــت .  عامــا٢٠ عامــا و١٨ عامــا مــن العمــر، وشــاهدان عمرمهــا ١٥ و
.  ملمارسـة اجلـنس  V030A ليـه  وأكد الشاهدان هوية الشخص، وقاال إهنما قـد جلبـا إ  . اجلندي

واستجوب احملققون التابعون للمكتب اجلندَي فأنكر أن تكون له أي صلة بالفتيـات أو النسـاء     
 .الكونغوليات احملليات

 
 احلالة دال  

 عاما، وقالت للمحققني التـابعني للمكتـب أهنـا مارسـت            ١٣ V002Bكان عمر الفتاة     - ١٦
. PK3)( ندورومو مـع جنـدي تـابع للبعثـة كانـت تعرفـه            اجلنس أربع مرات على األقل يف خميم      

وأفــادت أهنــا كانــت هــي وصــديقاهتا يــذهنب إىل املخــيم ملمارســة اجلــنس مــع عــدد خمتلــف مــن 
غ مـن النقـود تتـراوح قيمتـها بـني      وذكرت أهنا كانت بعد كل لقاء جنسي تتسـلم مبـال       . اجلنود

. V002B، قـول  V002Aر،  عامـا مـن العمـ      ١٤وأكدت ضحية أخرى تبلـغ      .  دوالرات ٥ و ٣
وكـــان يف مقـــدور الضـــحيتني كلتيهمـــا التعـــرف علـــى هويـــة اجلنـــدي ضـــمن الصـــور وأثنـــاء  

وقام احملققون التابعون للمكتب باستجواب اجلندي فأنكر أن تكون لـه أي صـلة              . االصطفاف
 .بالفتيات أو النساء الكونغوليات احملليات

 
 احلالة هاء  

 عامـا وكـان     ٢٥ن احملليني الكونغوليني يبلغ من العمـر         هو من السكا   W054Aالشاهد   - ١٧
ليشـيات، وقـد أكـد حملققـي املكتـب أنـه كـان جيلـب الفتيـات جلنـود البعثـة                      يجنديا سـابقا يف امل    

وقد تـورط هـؤالء اجلنـود يف النشـاط اجلنسـي مـع جمموعـة تتـألف مـن                    . ملمارسة اجلنس معهن  
 عامـا،   ١٤ عاما، واألخرى عمرهـا      ١٦ها   عاما، وواحدة عمر   ١٧اثنتان عمرمها   : أربع فتيات 

، مــارس PK4وأثبتــت األدلــة أن أحــد اجلنــود، .  هــو الشــخص الــذي أتــى هبــنW054Aوكــان 
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ومتكـن  .  عاما وأعطاهـا شـيئا مـن الطعـام لقـاء ذلـك             ١٧ البالغة   V054Bاجلنس عدة مرات مع     
تعـرف   من التعرف على هويـة اجلنـدي مـن بـني جمموعـة مـن الصـور وأكـد ال                    W054Aالشاهد  

وكـان يف مقـدور الضـحية أيضـا أن تتعـرف علـى هويـة اجلنـدي                  . على هويته أثناء االصطفاف   
واستجوب احملققون التابعون للمكتب اجلندي فأنكر أن تكـون لـه أي صـلة              . أثناء االصطفاف 

 .بالفتيات أو النساء الكونغوليات احملليات
 

 احلالة واو  
يا تابعــا للبعثــة مــارس اجلــنس عــدة مــرات مــع   يف هــذه احلالــة، أثبتــت األدلــة أن جنــد  - ١٨

وتعــرف . وأعطاهــا طعامــا لقــاء ممارســة اجلــنس.  عامــا مــن العمــر١٤ البالغــة V054Cالضــحية 
.  علــى هويــة اجلنــدي مــن بــني جمموعــة مــن الصــور وأثنــاء االصــطفاف معــا   W054Aالشــاهد 

 .وأكدت الضحية تعرفها على هوية اجلندي أثناء االصطفاف
 

 كام القانونية الساريةاألح - ثالثا 
ــة املتعلقــة هبــذه احلــاالت علــى أن حفظــة الســالم قــد تورطــوا يف ســلوك       - ١٩ تــربهن األدل

اســتغاليل جتلــى يف إقامتــهم عالقــات جنســية مــع الفتيــات الكونغوليــات مــن الســكان احمللــيني،  
 عامـا مـن العمـر، وكانـت مخـس مـن الضـحايا السـت            ١٨دون  وكن كلهن يف تلك احلـاالت       

وعالوة على ذلك، تنص مدونة قواعد السلوك اخلاصة بالبعثـة ونشـرة        .  عاما أو أقل   ١٤ن  يبلغ
التـــدابري اخلاصـــة للحمايـــة مـــن ضـــروب االســـتغالل  بشـــأن  ST/SGB/2003/13األمـــني العـــام 

األشـخاص الـذين تقـل      ( ممارسـة أي نشـاط جنسـي مـع األطفـال             واالعتداء اجلنسيني، علـى أن    
. و سـن اإلدراك املقـررة حمليـا   بغـض النظـر عـن سـن الرشـد أ     حمظـورة  ) سـنة  ١٨أعمارهم عـن    

 .يعتد بالتعلل بإساءة تقدير سن الطفل وال
 مـن   ٤ويعد االستغالل واالعتداء اجلنسيان مـن التصـرفات احملظـورة مبوجـب القاعـدة                - ٢٠

 ومدونــة قواعــد الســلوك اخلاصــة مدونــة قواعــد الســلوك الشخصــي لــذوي اخلــوذات الزرقــاء  
أو االسـتغالل اجلنسـي بأنـه       /عرِّف مدونة قواعـد السـلوك اخلاصـة بالبعثـة االعتـداء و            وت. بالبعثة

ويف كـل واحـدة مـن       . لنقـود أو العمالـة أو السـلع أو اخلـدمات بـاجلنس            لمبادلة  حتديدا هو أي    
احلــاالت الــيت أقــيم الــدليل عليهــا، قــام اجلنــاة فعــال بانتــهاك مدونــة قواعــد الســلوك الشخصــي  

رقاء ومدونة قواعد السلوك اخلاصة بالبعثة، وذلك من خالل مبادلـة النقـود             لذوي اخلوذات الز  
إن التقــاعس عــن احتــرام مبــادئ  .  عامــا١٨ عــن نتقــل أعمــارهوالطعــام بــاجلنس مــع فتيــات  

السلوك الصارمة تلك تعرِّض اجلنـاة لإلجـراءات التأديبيـة بسـبب جسـامة سـوء التصـرف كمـا             
 إدارة عمليـات حفـظ السـالم بشـأن املسـائل التأديبيـة              هو حمدد يف البند الثالـث مـن توجيهـات         



 

10 05-20053 
 

A/59/661

وكـل البلـدان املسـامهة بقـوات تسـلم         . املتعلقة باألفراد العسـكريني التـابعني للوحـدات الوطنيـة         
 .بالطابع امللزم ملدونة قواعد السلوك الشخصي لذوي اخلوذات الزرقاء

ألمـني العـام النشـرة عـن        ويف إثر وضع مدونة قواعد السـلوك اخلاصـة بالبعثـة، أصـدر ا              - ٢١
. ) أعـاله ١٩انظـر الفقـرة    (التدابري اخلاصة للحماية من ضروب االستغالل واالعتداء اجلنسـيني   

وتعد هذه النشرة ملزمة بالنسبة ملـوظفي األمـم املتحـدة وأحكامهـا مماثلـة لألحكـام الـواردة يف                    
تفصــيل املبــادئ المهــا بوتتنــاول هاتــان الوثيقتــان كلتا . مدونــة قواعــد الســلوك اخلاصــة بالبعثــة  

 مــن النشــرة ١فالبنــد . يف مدونــة قواعــد الســلوك الشخصــي لــذوي اخلــوذات الزرقــاء الــواردة 
حلالـة ضـعف أو قـوى متباينـة     أو حماولة اسـتغالل  أي استغالل �بأنه  يعرف االستغالل اجلنسي    

ة أو ، حتقيـق أربـاح نقديـة أو اجتماعيـ        لـى أو ثقة ألغراض جنسية، ويشمل ذلك، وال يقتصر ع        
التعـدي البـدين    � بكونـه هـو     اجلنسـي  عتـداء اال ويعـرَّف    .�سياسية من االستغالل اجلنسي للغـري     

 الطابع اجلنسي أو التهديد بارتكابه، سواء بالقوة أو يف ظل ظروف غري متكافئـة أو                والفعلي ذ 
  من مدونة قواعـد السـلوك اخلاصـة بالبعثـة أحكامـا مماثلـة ويعـرِّف          ٢ ويتضمن البند    .�إجبارية

  جنسـي سوء تصـرف االستغالل واالعتداء اجلنسيني بكوهنما، يف مجلة أمور أخرى، ميثالن أي          
 بلـغ عنـها    وتـدل احلـاالت املُ     . منظمة األمم املتحدة ومصداقيتها وحيادها ونزاهتـها       سمعةيضر ب 
 .ن تلك العوامل كانت موجودة بكثرة يف بونياعلى أ
احتـرام قـوات األمـم املتحـدة للقـانون      شـأن   ب من نشـرة األمـني العـام         ٧ومبوجب البند    - ٢٢

، ُيحظَـر علـى قـوات األمـم املتحـدة الـيت تقـود عمليـات                 )ST/SGB/1999/13(اإلنساين الـدويل    
حتت قيادة األمم املتحدة وسـيطرهتا أن ترتكـب أعمـال االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني، ويقـع              

ومـن  . ب االعتـداء تلـك    على كاهلها واجب خاص يقضي حبماية النسـاء واألطفـال مـن ضـرو             
مث، فــإن مثــل ذلــك االتصــال اجلنســي لــيس حمظــورا وحســب، وإمنــا ميثــل أيضــا إخــالال فظيعــا   

إن احلاجـة إىل    . مبسؤولية حفظة السالم عن توفري احلماية ألشد أفراد اجملتمع الكونغـويل ضـعفا            
لفرصـة   ال يتـيح ا يليشـيات وجود الوحـدات بقـرب السـكان احمللـيني حلمايتـهم مـن هجمـات امل          

لتقدمي الرعاية املطلوبة فحسـب ولكنـه، لألسـف، يتـيح أيضـا الفرصـة السـتغالل االحتياجـات                    
 .امللحة لألطفال املستضعفني، ومن مث اإلخالل بالتوجيهات

ملستضــعفني مبمارســة اجلــنس أو كمــا أن حفظــة الســالم، مبطالبتــهم أولئــك الضــحايا ا  - ٢٣
وحبكـم التفـاوت مـن      . حماولة احلصول على ذلك منهم، قد أساءوا استخدام مناصب سـلطتهم          

 مـنح مبـالغ ضـئيلة مـن      ى القـدرة علـ    - حيث املكانة االجتماعية، بل وأيضا حبكم الثراء النسيب       
ــات وللوســطاء   ــام للفتي ــود أو الطع ــة الســالم أن   - النق ــدور حفظ ــد كــان يف مق  يســتغلوا ، فق

 .السكان احملليني الذين ليست لديهم إمكانيات تذكر
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 نتائج التحقيقات - رابعا 
 مشكلة االستغالل واالعتداء اجلنسيني - ألف 

وقــع االســتغالل واالعتــداء اجلنســيان علــى صــغار الفتيــات يف بونيــا مــن قبــل الفصــائل  - ٢٤
ت اغتصــاب أعــداد كــبرية مــن  احملليــة إبــان الصــراع الــذي نشــب يف تلــك املنطقــة الــيت شــهد   

وقـد أسـهم وجـود حفظـة السـالم      . الفتيات وبقـاء العديـد منـهم دون أسـرة أو مصـدر للعـيش             
ويف الظـروف القائمـة، تعـرض    . الدوليني الحقا يف إضافة بعد جديـد وأدى إىل تفـاقم املشـكلة    

 األساسـية،   احتياجـاهتم تلبيـة   العديد من األطفال للتشرد واليتم، أو مل يكـن يف مقـدور أسـرهم               
 .مما حدا هبم إىل اللجوء إىل مصادر أخرى للعيش

 عامــا، فــإن أغلبيــة ١٨ورغــم أنــه كانــت مثــة ادعــاءات تتصــل بنســاء يفــوق عمــرهن    - ٢٥
 ١٦  و١٢يت مت التعرف عليهن خالل هذا التحقيق كانت أعمـارهن تتـراوح بـني     الالضحايا ال 

األهليــة  تــأثرا شــديدا بــاحلرب يــاهتنالــاليت تــأثرت حوكــن مــن أطفــال القــرى الفقــراء  . عامــا
وكــن يف معظمهــن . ا قبــل وصــول البعثــة إىل ديــارهنباألجانــب حمــدودؤهن كــان لقــاالــاليت و

ولقـد  . أميات ومل يكن خيتلف إىل املدرسة منهن سوى عدد ضئيل حسب مـا أوردتـه التقـارير                
ث، حيـث  واجه املكتب صعوبة يف الوصول بشـكل كامـل إىل معظـم أولئـك الضـحايا األحـدا            

أن بعضهن كن يتلقني الرعاية واملشورة النفسية، بينما كانت األخريات يعشـن خـارج منطقـة                
 . بونيا اآلمنة

الــذين ســاعدوا علــى تقــدمي الفتيــات إىل حفظــة الســالم  الــذكور وكــان الكونغوليــون  - ٢٦
  عامـا، وكـان  ١٨  أعـوام و ٨بصورة رئيسـية مـن صـغار الفتيـان الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني           

وكـانوا ييسـرون    .  عامـا  ٢٥  و ٢٠بـني   أعمـارهم   تـراوح   الـذين ت  عدد قليل منهم مـن الشـباب        
حلفظة السالم احلصول على الفتيات وبالتايل فقد كانوا يقومون بدور الوسيط أو القـواد وهـم                

أهنم كـانوا يتقاضـون دوالرا      بـ وقـد أفـادوا     . يعيشون يف خمـيم املشـردين داخليـا أو يف الشـوارع           
علـى أهنـم ذكـروا أن    .  حيصلون على الطعام عـن كـل فتـاة جيلبوهنـا حلفظـة السـالم             أو/واحدا و 

. حفظة السالم مل يكونوا يف العديد من احلاالت يقـدمون شـيئا مقابـل احلصـول علـى الفتيـات                   
وكـان عـدد قليـل مـن       .  الكونغوليـة  تليشـيا يوكان بعضهم من األطفال اجلنـود السـابقني يف امل         

األمـوال  االفتقـار إىل  رسة؛ أما البقية فقـد انقطعـوا عـن الدراسـة بسـبب      الفتيان يذهبون إىل املد 
وكـان بعـض ممـن هـم أكـرب سـنا يزاولـون              . االهتمـام إىل  الالزمة لتسـديد الرسـوم الدراسـية أو         

 .، ومن مث فقد كانت هلم معرفة حبفظة السالماملعسكراتأعماال يدوية يف 
 أماكن خمتلفة جيـري ترتيبـها سـلفا لاللتقـاء،      ومت تعيني مواقع األنشطة اجلنسية بوصفها      - ٢٧

مـــن بينـــها مراكـــز احلراســـة، وبعـــض املخـــابئ املتهدمـــة يف الغالـــب، واألدغـــال القريبـــة مـــن    
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يف أماكن مستأجرة أو مهجورة، بل حىت علـى األرض اجملـردة خلـف املبـاين حتـت      املعسكرات  
 الســاعة الم، فيمــا بــنيوكانــت تلــك األنشــطة تقــع دائمــا بعــد أن خيــيم الظــ   . أشــجار املــانغو

 . عادة٠٠/٢٢الساعة و ٠٠/١٩
أما حفظة السالم املعنيون باالدعاءات والذين استجوهبم املكتب فلـم يكونـوا ضـباطا،               - ٢٨

 بــل كــانوا بــاألحرى مــن األفــراد اجملنــدين أو ضــباط الصــف العــاملني يف مراكــز احلراســة أو يف
يف بعثـة   معظمهـم     وكـان انتـداب    .اما ع ٤٥  و ٢٤وكانت أعمارهم تتراوح بني     . املعسكرات

منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ميثــل أول مــرة يعملــون فيهــا بإحــدى  
بعض تتعلـق إال بـ  ورغم أن احلـاالت الـيت حقـق فيهـا الفريـق التـابع للمكتـب مل تكـن               . البعثات

ن غـري املمكـن افتـراض أن        حفظة السالم التابعني لثالث من الوحدات املتمركـزة يف بونيـا، فمـ            
أفراد الوحدات األخرى مل يشاركوا يف أنشطة مماثلة غري الئقة، وذلـك نظـرا للتقـارير املوثوقـة                  
الــيت تلقاهــا فريــق املكتــب مــن العديــد مــن األشــخاص الــذين مشلــهم االســتجواب، مبــن فــيهم    

الوحـدات  وال ميكن أيضـا افتـراض أن بعـض          . الضحايا والشهود وأشخاص آخرون يف املنطقة     
علـى أن املقتضـيات والشـروط الـيت         . كانت بالضرورة أكثر تورطا يف تلك األنشطة من غريها        

. الوحدات هي اليت حتدث أكرب األثر يف تصرف أفراد الوحدات يف غالـب األحيـان              قادة  ميليها  
 .وال يفيد املكتب إال عن احلاالت اليت حقق بشأهنا

يعتزم أن يذكر أمساء البلدان املسـامهة بقـوات الـيت            اإلشارة إىل أن املكتب كان       جتدرو - ٢٩
ــا واالعتــداء      مت حتديــد جنودهــا بكــوهنم قــاموا باســتغالل اإلنــاث مــن الســكان احمللــيني يف بوني

على أن إدارة عمليات حفظ السالم قامت بـدال مـن ذلـك، وعلـى حنـو مـا يوصـي بـه                       . عليهن
ت بتقـارير التحقيقـات املتعلقـة باحلـاالت الـيت      املسـامهة بقـوا   املعنيـة   هذا التقرير، بتزويد البلدان     

ويف الوقـت ذاتـه، تقـوم إدارة عمليـات        . هتم وحداهتا حبيث يتسىن هلا اختاذ اإلجـراءات املناسـبة         
حفظ السالم يف الوقت احلـايل بإعـداد سياسـة عامـة أمـنت ملعاجلـة قضـايا االسـتغالل واالعتـداء            

 .اجلنسيني
 

  االعتداء اجلنسيعوامل البيئة املسامهة يف - باء 
 إىل تشـريد  ٢٠٠٣مـايو  /أدى الصراع العرقي الذي نشب يف مقاطعة إيتـوري يف أيـار           - ٣٠

ــر     ــة وتعريضــهم للفق ــن ســكان املنطق ــد م ــؤوي     . العدي ــذي ي ــا ال ــيم املشــردين داخلي ــع خم ويق
وتقـع  .  شخص، داخل حدود مدينة بونيا، مبحـاذاة قاعـدة السـوقيات التابعـة للبعثـة                ١٠ ٠٠٠

ورغــم أن ذلــك يــوفر حــاجزا أمنيــا ضــد . أيضــا علــى مقربــة مــن الســكان احمللــينيت املعســكرا
، فإنه يتيح أيضا الفرصة للتفاعل غري الرمسي بـني حفظـة السـالم والسـكان احمللـيني،                  يليشياتامل

 .البيئة لوقوع االستغالل واالعتداء اجلنسينييهيئ الذي األمر 
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ب الصـراع الـداخلي أحـد األسـباب الرئيسـية           وميثل الفقر الناجم عن تشرد األسر بسب       - ٣١
إن معظم الضحايا والشـهود ينتمـون ألشـد الفئـات ضـعفا، وال يرجـع           . املشجعة على االعتداء  

ذلــك إىل حداثــة ســنهم وحســب، وإمنــا يرجــع أيضــا إىل كــوهنم يعيشــون إىل جانــب األطفــال  
 يكــون يف اســتطاعتهم اآلخــرين أو مــع األقربــاء األكــرب ســنا داخــل األســرة املوســعة والــذين ال

يطيقـون  كما أن الضحايا وعددا كـبريا مـن الفتيـان ال يـذهبون إىل املدرسـة ألهنـم ال                    . إعالتهم
 .تسديد الرسوم

األطفــال علــى حماولــة االتصــال بــأفراد قــوات البعثــة       إىل تشــجيع اجلــوع أدى وقــد  - ٣٢
 إىل عدم قدرة السـكان      ويرجع انعدام األمن الغذائي   . للحصول على الطعام أو قليل من النقود      

ولــذلك فــإن الســكان . تليشــيايعلــى الوصــول إىل مــزارعهم بســبب اخلــوف مــن هجمــات امل
الذين كانوا من قبل حيققون اكتفاءهم الذايت من حيث اإلمدادات الغذائية قد أصبحوا جيـدون               

يـة غـري   ومثة ندرة يف فرص العمل يف املدينـة، كمـا أن اإلمـداد باألغذ       . صعوبة يف إعالة أنفسهم   
وذلــك مـا أدى إىل تفكــك اهلياكــل العائليــة  . كـاف داخــل املخــيم حسـب مــا ورد يف التقــارير  

 .واجملتمعية
بـرامج ومرافـق متكـني الفئـات        نـدرة   والحظ مكتب خدمات الرقابة الداخليـة كـذلك          - ٣٣

فنظـرا النعـدام فـرص العمـل، فـإن      . أو محايتـهم أو مسـاعدهتم   /الضعيفة من النساء واألطفـال و     
 . والضروريات األخرىللمأكل وامللبسعديد منهم يفتقرون إىل مصادر بديلة ال

باملعسـكرات يتـيح   الذي حيـيط   سياج احمليط األمين غري املالئم      ويف الوقت الراهن، فإن    - ٣٤
ن أن اخلــروج منــه دواملعســكر والــدخول إىل زوارهــم غــري القــانونيني وحلفظــة الســالم التســلل 

ومل تكـن دوريـات الشـرطة العسـكرية كافيـة          . املعسـكر القالئـل   يرمقهم رؤسـاؤهم أو حـراس       
كمـا تـبني أن جهـود قـادة الوحـدات لفـرض             . لثين حفظة السالم عـن إسـاءة السـلوك اجلنسـي          

ورغــم أن قــادة الوحــدات أكــدوا أن جنــودهم مل يكــن يســمح هلــم . االنضــباط مل تكــن كافيــة
 امات الرقابة الداخلية شـاهد أفـراد  ن معسكراهتم إال يف مهمة، فإن فريق مكتب خد  مباخلروج  

سيما يف املطاعم يف البلدة، ومل يكونوا دائمـا مرتـدين           السالم يف أماكن عمومية، ال     ةحفظمن  
ــزي الرمســي  ــيني        و. لل ــع الســكان احملل ــل م ــى إتاحــة الفرصــة للتعام ــذا الوضــع عل ال يقتصــر ه

ــة   فحســب،  ــة حمتمل ــه يفــتح البــاب أيضــا ملشــاكل أمني ــال، حــدث يف وعلــى ســبيل . بــل إن املث
، حادث اختطفت فيه ميليشـيا كونغوليـة أحـد أفـراد بعثـة منظمـة األمـم                  ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

ــدنيا يف صــفوف        ــدي لباســا م ــه كــان يرت ــة ادعــي أن ــو الدميقراطي ــة الكونغ املتحــدة يف مجهوري
 .السكان احملليني يف منطقة خارج املنطقة األمنية املعينة
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 هعليمـات بشـأن منـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني، فإنـ             ورغم أن البعثة قد أعدت ت      - ٣٥
رغم إصــدار فــ.  فعــال يف بونيــاوقــائيامج نــبرأي  لتنفيــذ أي إجــراء يــذكر حــىت اآلنيتخــذ  مل

 إذ  حـربا علـى ورق    فإن اللجنة ظلـت     يف البعثة   بإنشاء جلنة السلوك الشخصي     تعميم توجيهي،   
 . اختصاصاهتا أي اتفاق بشأن مل يتوصل املسؤولون عن وضع صيغتها النهائية إىل

مــع حفظــة الســالم املتــورطني أن مثــة جراهــا الفريــق ويتــبني أيضــا مــن املقــابالت الــيت أ - ٣٦
مدونـة قواعـد السـلوك الشخصـي       شكوكا بشـأن مـا إذا كـانوا قـد تلقـوا إحاطـة كافيـة بشـأن                   

قواعـد  ى مدونـة    أهنم مل يطلعـوا علـ     بـ وادعـوا   . قبـل إيفـادهم إىل البعثـة       لذوي اخلـوذات الزرقـاء    
عـالوة  و.  الشـأن  إحاطـة إعالميـة هبـذا     هنـم قـدموا     إالسلوك رغم أن بعض كبار ضـباطهم قـالوا          

أن معايري السـلوك قـد مت تعزيـز إنفاذهـا بـني اجلنـود حـىت        يف الوقت الراهن على ذلك، ال يبدو    
تم وسـامهت هـذه الثغـرات كـثريا يف بـروز هـذا املشـكل، وإذا مل تـ                  . بعد أن برزت االدعـاءات    

معاجلتها فإن من احملتمل أن يتفاقم املشكل، ال سيما مع القـدوم احملتمـل لقـوات إضـافية ينتظـر                    
 .نشرها يف البلد

 
 مشاكل تعاون الوحدات  -جيم  

يف بداية التحقيق، اجتمع حمققو املكتب مع ممثلي الوحـدات يف بونيـا إلبالغهـم رمسيـا                  - ٣٧
ــاوهنم   ــالتحقيق والتمــاس مســاعدهتم و تع ــوا عــن اســتعدادهم    ف. ب ــادة الوحــدات وأعرب ــق ق واف

 .للتعاون بالقدر الالزم
طريـق  واتصـال عـن    بالوحـدات   مباشـر  اتصـال يف آن واحـد     ومع تقدم التحقيق، أقـيم       - ٣٨

وقائد الشـرطة   أركان اللواء املسؤول عن اإلدارة، واملستشار القانوين،        قائد لواء بونيا، ورئيس     
الوحــدات اســتجابت يف الوقــت املناســب لطلبــات تقــدمي ورغــم أن إحــدى . العســكرية ونائبــه

املســـاعدة الـــيت وجههـــا املكتـــب، فإنـــه صـــودفت مشـــاكل مـــع الوحـــدتني األخـــريني بشـــأن   
ويف عدة مناسبات، مل يقدم قائـدا هـاتني   . استعدادمها للمساعدة يف حتديد هوية اجلناة احملتملني    

وحلــل هــذه . فعــال يف جمــرى التحقيــق الوحــدتني املعلومــات أو املســاعدة املطلوبــة، أو تــدخال   
املشاكل، التمس املكتب الدعم املباشر من عدد من كبار مديري إدارة عمليات حفظ السـالم               

 . وحصل عليه
 

 االستنتاجات - خامسا 
لقــد خلــص حتقيــق املكتــب يف ادعــاءات االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني املــرتكبني يف   - ٣٩

ومـن  . احملليـات إىل أن املشـكل خطـري وأنـه ال يـزال قائمـا        حق النسـاء والفتيـات الكونغوليـات        
 .برنامج للحماية والردعال يوجد حىت اآلن أي املثري لالنزعاج أيضا أنه 
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وقــد اعترضــت التحقيــق مشــاكل يف احلصــول علــى املســاعدة الالزمــة مــن وحــدتني      - ٤٠
يـق املكتـب متكـن      غـري أن فر   . الشـهود والضـحايا   االتصال ببعض   عسكريتني ويف تعاوهنما ويف     

وهـذا مـا أسـفر      .  ادعاء وجهت ضـد أفـراد عسـكريني ومـدنيني مـن البعثـة              ٧٢من التحقيق يف    
، بينمـا تتعلـق   ة دوليـ بوظيفـة وتتعلـق إحـدى احلـاالت    .  مـن احلـاالت  ٢٠ تقارير عـن  عن وضع 

يف سـت   بصـورة أكيـدة     وقد مت التعرف على اجلناة      . احلاالت التسع عشرة األخرى بعسكريني    
ويف حالتني أخريني مل يـتم التعـرف علـى اجلنـاة تعرفـا              . ن تلك احلاالت التسع عشرة    حاالت م 

ويف احلـاالت اإلحـدى عشـرة الباقيـة، مل يـتمكن الضـحايا والشـهود        . تاما بتواتر الـدليل املؤيـد   
 .من التعرف بوضوح على اجلناة

 كانــت  بعــد إجــراء حتقيــق أويل، وذلــك إمــا ألهنــااحلــاالتوصـرف النظــر عــن معظــم   - ٤١
مكـــررة أو كانـــت مفرطـــة يف الغمـــوض ممـــا ال يســـمح بـــالتعرف علـــى الضـــحية أو الشـــاهد  

ثـالث حـاالت مـن      تعلـق مبـوظفني مـدنيني ويف        ت ت من االدعاءات كان   ةيلة القل والقل. اجلاين أو
 .مل تثبـت تلـك االدعـاءات      فعـال مبـوظفني مـدنيني       فيهـا   تعلقت االدعاءات   اليت  ربع  احلاالت األ 
 يف ني كونغـوليت  تني قد ارتكب سلوكا غري الئق مـع مـوظف         الشخصلرابعة، تبني أن    ويف احلالة ا  
 . خليعة يف حاسوب مكتبهقام باستنساخ وختزين صور البعثة، وأنه 

كمــا تنــاول حتقيــق املكتــب عوامــل أثــرت علــى عــدم تــواتر األدلــة املؤيــدة يف عمليــة      - ٤٢
التعـرف علـى اجلنـاة      يـتمكن مـن     يا مل   واستنتج التحقيـق أن معظـم الضـحا       . التعرف على اجلناة  

أهنـن   على قسـماهتم إذ    ن باجلناة مل يكن إال مرة واحدة ومل يتعرف        ن أن لقاءه   مثال ألسباب منها 
وأهنـن  يف وجـوههم أو مل يـروهنم رؤيـة واضـحة؛            التقني باجلناة حتت جـنح الظـالم فلـم حيـدقن            

لتايل مل يـتمكّن مـن التمييـز بـني          كن فتيات يافعات ال معرفة هلن بأناس ليسوا من مناطقهن وبا          
 .  عليها أسابيع أو أشهرت أحداثا مضناألشخاص غري الكونغوليني، ومل يتذكر

وحدد املكتب العوامل التالية باعتبارها عوامل سامهت يف مشكلة االسـتغالل اجلنسـي              - ٤٣
 منطقــة الفقــر الــذي يعــاين منــه عامــة الســكان ال ســيما املشــردون داخليــا يف: احمللــيللمجتمــع 

املعســـكر؛ وانعـــدام األمـــن الغـــذائي لـــدى عامـــة الســـكان؛ وعطالـــة األطفـــال غـــري امللـــتحقني 
باملدارس، وتآكل اهلياكل العائلية واجملتمعية؛ والتمييز ضد املرأة والفتاة؛ وعدم إحكـام السـياج         
احملــيط باملنطقــة ممــا يشــجع التعامــل بــني العســكريني وعامــة الســكان؛ وقلــة دوريــات الشــرطة   

أي برامج حلفظة السالم خـارج      وعدم وجود   ؛  بالقدر الكايف العسكرية وعدم فرض االنضباط     
االعتـداء اجلنسـي يف البعثـة       /أوقات العمل؛ وعدم وجود برنامج وقائي بشأن التحـرش اجلنسـي          

 . وعدم وجود مرافق أو برامج ترمي إىل محاية السكان الضعفاء
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والحـظ  .  بعـض حفظـة السـالم عـن أفعـاهلم          كما أن تناوب اجلنود حال دون مسـاءلة        - ٤٤
املكتب بقلق بالغ أنه رغم العلم بتواصل التحقيق، اسـتمرت فيمـا يبـدو األنشـطة اجلنسـية بـني                    

وهـذا مـا يـدل عليـه العثـور قـرب املعسـكرات ومراكـز احلراسـة                . العسكريني والسكان احملليني  
اجلنسـية  ة مـن املـراودات      على روافل استعملت حديثا وظهور ادعـاءات إضـافية حبـاالت حديثـ            

واتضـح أن التحقيـق مل يكـن      . عرضت على أنظار فريق املكتب يف األيام األخرية مـن التحقيـق           
ــوا علــى علــم بالعقوبــات الصــارمة الــيت يســتوجبها       رادعــا لــبعض اجلنــود، رمبــا ألهنــم مل يكون

ظــة  لــذلك الســلوك علــى فــرادى حفلعواقــب الســلبيةســلوكهم، كمــا مل يــروا أي دليــل علــى ا
ــالم ــى     . السـ ــات علـ ــوري للعقوبـ ــرض الفـ ــة والفـ ــروط القانونيـ ــارم للشـ ــاذ الصـ ــدون اإلنفـ وبـ

 .االنتهاكات، فإهنم قد يتمادون فعال يف سلوكهم
 وكيـل األمـني العـام إلدارة عمليـات          طلبهومما يثري القلق أيضا أن برنامج الوقاية الذي          - ٤٥

ة يلـ ويبـدو أن قلـة قل     . كـن قائمـا يف البعثـة      لبعثـة مل ي   لحفظ السالم واملمثل اخلاص لألمني العـام        
ــدنيني كانــ     ــوظفني العســكريني وامل ــن امل ــد     تم ــات والسياســات والقواع ــم بالتوجيه ــى عل  عل

ورغـم أن العديـد مـن    . واألنظمة اليت حتكم االتصال اجلنسي واليت يتعني عليهم أن يتقيـدوا هبـا       
ــإن       ــا يف ظــروف صــعبة، ف ــذين كــانوا  حفظــة الســالم كــانوا يتصــرفون تصــرفا الئق أولئــك ال

يســـلكون مســـلكا ينتـــهك القواعـــد القانونيـــة ال بـــد وأن يعلمـــوا أهنـــم ســـيواجهون جـــزاءات 
ويتبني من مئات املقـابالت الـيت أجراهـا املكتـب وجـود منـط مـن النشـاط ال ميكـن              . وعقوبات

 . السماح باستمراره
 :  التعليقات التاليةلبعثةلألمني العام اخلاص لمثل املبدى أو - ٤٦

أعتقد اعتقـادا راسـخا بضـرورة التركيـز علـى مسـاءلة ضـباط الوحـدات الـيت                    
ولقـد  . ينتمي إليها اجلناة، ابتداء مـن قـادة الوحـدات إىل قـادة السـرايا فقـادة الفصـائل                  

السـلوك وسياسـة    قواعـد   تبني جبالء أنه يف حني مل يكن مثة تقصري يف التعريـف مبدونـة               
 سـتغالل و االعتـداء اجلنسـيني، فـإن       ام يف مسائل اال   عدم التسامح اليت يتبعها األمني الع     

ويف بعض احلاالت، يتـبني أن الشـعور بـاإلفالت    . هذا القول ال ينسحب على إنفاذمها 
مــن العقــاب قــد بلــغ حــدا مل يســمح فحســب بعــدم إنفــاذ السياســات، بــل إنــه جعــل   

ــ. هياكــل القيــادة ال تتعــاون تعاونــا تامــا مــع احملققــني   اح لألمــم كمــا أرى لزامــا أن تت
ــذه      ــرتكيب هـ ــاء يف حـــق مـ ــدول األعضـ ــذها الـ ــراءات الـــيت تتخـ ــائج اإلجـ ــدة نتـ املتحـ
االعتداءات وأن تربز البعثة للقادة القادمني خطورة ونطاق املشكل، وتؤكد مسـؤولية            

إجــراءات ردعيــة اختــاذ وأرى أن . القــادة عــن منــع أعمــال مماثلــة خــالل مــدة واليتــهم
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لقمينة بأن تستأصل االستغالل اجلنسي واالعتـداء       صارمة من هذه القبيل هي وحدها ا      
 .اجلنسي يف بيئة حفظ السالم

لبعثـة ويتطلـع إىل   لألمني العـام  اخلاص لمثل  املويتفق املكتب مع املوقف الذي عرب عنه         - ٤٧
 . تضافر اجلهود بني الدول األعضاء وإدارة عمليات حفظ السالم بشأن طرائق الردع

 
 التوصيات - سادسا 

بناء على نتـائج هـذا التحقيـق، فـإن املكتـب يقـدم توصـيات مـن شـأهنا أن ختفـف مـن                          - ٤٨
حدة هذا املشكل، على األقل يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                  

ويـدرك املكتـب العمـل الكـبري الـذي يقـوم بـه          . غري أنه ميكن تطبيقها يف بعثات أخرى كـذلك        
 بشــأن هــذه املســألة، ويالحــظ بصــفة خاصــة أن عملــه ســيتناول ردود   مستشــار األمــني العــام 

 .البلدان املسامهة بقوات على هذا املشكل
 

 : ١التوصية   
بعــد اســتعراض احلــاالت الفرديــة الــيت تــورط فيهــا حفظــة الســالم، ينبغــي أن تطلــب      - ٤٩
ات املالئمـة يف    أن يتخـذ اإلجـراء     املسـاهم بقـوات   املعـين   عمليات حفظ السالم إىل البلـد        إدارة

حق العسكريني الذي مت ضبطهم وأن يبلـغ إدارة عمليـات حفـظ السـالم بـاإلجراءات املتخـذة                   
)ID Rec. No. IV04/141/01()١(. 
 

 :٢التوصية   
 متينـا   اينبغي أن تنفذ إدارة عمليات حفظ السالم والبعثة، على سبيل األولويـة، برناجمـ              - ٥٠

وأن )  سـنة  ١٨مـن تقـل أعمـارهن عـن         (تيات األشـد ضـعفا      للوقاية، مع التأكيد على محاية الف     
ضعا برناجما للكشف والرد السريع، معززا مبوظفني من ذوي اخلـربة بتلـك احلـاالت، علـى أن                 ت

يبدأ من بونيا على وجـه االسـتعجال مث يوسـع نطاقـه ليشـمل منـاطق أخـرى مـن منـاطق البعثـة            
)ID Rec. No. IV04/141/02(.  
 

 : ٣التوصية   
املـديرين املـدنيني وقـادة      خيضـعوا   دور أكـرب وأن     بكبار مديري البعثة    يضطلع  يتعني أن    - ٥١

ويـتعني أن تتخـذ البعثـة إجـراءات تكفـل إثبـات تنفيـذ املـديرين                 .  للمسـاءلة  الوحدات يف البعثـة   
__________ 

تشري الرموز الواردة بني قوسني يف هذا الفرع إىل رمـز داخلـي يسـتخدمه مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة                        )١( 
 .يف تسجيل التوصيات
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والضــباط لكــل األنظمــة والسياســات القائمــة الراميــة إىل منــع االعتــداء واالســتغالل اجلنســيني   
)ID Rec. No. IV04/141/03(. 
 

 :٤التوصية   
ينبغــي أن تضــطلع إدارة عمليــات حفــظ الســالم والبعثــة بربنــامج لتقــدمي إحاطــات          - ٥٢

منتظمة للجنود بشأن مسؤولياهتم إزاء السكان احملليني وبشـأن أمنـاط السـلوك احملظـور               إعالمية  
اما على سياسـات األمـم   وكفالة اطالع كافة اجلنود واملدنيني يف بعثات األمم املتحدة اطالعا ت  

 .)ID Rec. No. IV04/141/04(املتحدة يف موضوع االستغالل واالعتداء اجلنسيني 
 

 : ٥التوصية   
ينبغي أن يفرض قائد قوة البعثة بالتعـاون مـع قـادة الوحـدات االنضـباط الصـارم علـى                     - ٥٣

 .)ID Rec. No. IV04/141/05(األفراد اخلاضعني لقيادهتم 
 :٦التوصية   

التدابري اليت تكفل األمـن املالئـم جلميـع اجملمعـات           تقوم البعثة بتحديد وتنفيذ     ينبغي أن    - ٥٤
بـني اجلنـود    املقايضـات املخصصـة     العسكرية ملنع الـدخول أو اخلـروج غـري املـرخص بـه وكـذا                

 .)ID Rec. No. IV04/141/06(والسكان احملليني 
 

 : ٧التوصية   
املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة  ينبغـــي أن تتعـــاون البعثـــة مـــع  - ٥٥

حتـــت إشـــراف مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، إلجيـــاد رمبـــا يف منطقـــة بونيـــا،  األخـــرى
ة لـتمكني السـكان احمللـيني ومحايتـهم بإتاحـة وسـائل عـيش بديلـة          ـــــ ز الربامج القائم  ـــتعزي سبل

)ID Rec. No. IV04/141/07(. 
 

 : ٨التوصية   
 األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو          منظمـة را لكون هـذا املشـكل ال خيـص بعثـة            ونظ - ٥٦

الدميقراطية وحدها، وملا كانت مثة بعثات جديدة قد افتتحت يف املنطقة حيـث ميكـن أن تنشـأ                  
فيها مشـاكل مماثلـة، فإنـه يوصـى بـأن تنظـر إدارة عمليـات حفـظ السـالم يف تطبيـق سياسـات                         

اسـع للحمايـة مـن االعتـداء واالسـتغالل اجلنسـيني مـن جانـب                الوقاية والكشـف علـى نطـاق و       
حفظة السالم؛ وهذا مـا قـد يشـمل تعـيني مسـؤولني حملـيني أو منظمـات غـري حكوميـة لتلقـي                        
تقارير االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛ واإلبـالغ املركـزي عـن كـل احلـاالت إىل اإلدارة العليـا                  
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لــرد الســريع علــى مســتوى البعثــة؛ ووضــع      للبعثــة علــى وجــه االســتعجال؛ وإنشــاء أفرقــة ل     
ــرامج ــداء     بـ ــتغالل واالعتـ ــؤولياهتم وبالعقوبـــات الـــيت تفـــرض علـــى االسـ ــود مبسـ ــة اجلنـ لتوعيـ

 نوفضح من يثبت تـورطهم يف االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني؛ وطـرد اجلنـود الـذي                  اجلنسيني؛
ا مــن بعثــات حفــظ  يتورطــون يف االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني وقــادة وحــداهتم طــردا هنائيــ   

 ).ID Rec. No. IV04/141/08(السالم 
وقد وافقت إدارة عمليات حفظ السالم على كـل هـذه التوصـيات الثمـاين الـيت تـرى                    - ٥٧

 . لالنتقال إىل وضع إجراءات تسعى إىل حل املشكلهاأهنا ستعمل على توجيه
 نري ديلب )توقيع(

 وكيل األمني العام
 خلدمات الرقابة الداخلية

 


