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  موجهـة مـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة            ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ٩رسالة مؤرخة     
 إىل رئيس جملس األمن

 
ــن       ــس األمـ ــرار جملـ ــري إىل قـ ــأن أشـ ــرف بـ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٦٥أتشـ ــرين ١املـ  تشـ
ــوبر/األول ــة   ، بشــأن ٢٠٠٤أكت ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري . بعث
 مــن املنطــوق عــن قلقــه الشــديد إزاء ادعــاءات االســتغالل   ٢٥قــرة أعــرب اجمللــس يف الف وقــد

اجلنسي وسـوء السـلوك مـن قبـل أفـراد البعثـة املـدنيني والعسـكريني، وطلـب إبقـاءه علـى علـم                         
وأالحــظ أن أعضــاء اجمللــس يشــاركونين يف االعتــراف مبســامهات حفظــة الســالم  . بــالتطورات

الذين دأبوا طوال عقود على تقدمي الغوث ملاليـني         التابعني لألمم املتحدة، وتضحياهتم الكبرية،      
ومن املهم أن يعلم هؤالء الرجـال والنسـاء أننـا نقـف معـا             . السكان اخلارجني من أتون احلرب    

 .تكرميا للجهود اليت يبذلوهنا يف ظل ظروف شاقة وكثريا ما تكون خطرية
فـإن السـلوك غـري    بيد أنه، كما يدرك أعضاء جملس األمـن والبلـدان املسـامهة بقـوات،            

ــاز مــن         ــل مــن حفظــة الســالم، حيجــب اآلن هــذا الســجل املمت الســوي مــن جانــب عــدد قلي
ــة   ــة، والتضــحيات الفردي ــا عــن غضــيب الشخصــي إزاء    ولقــد أع. اإلجنــازات اجلماعي ربــت علن

تكشــف مــن حــاالت االســتغالل اجلنســي وإســاءة املعاملــة اجلنســية لألطفــال الكونغــوليني     مــا
وأكـرر اإلعـراب   . ت على يد بعض موظفي األمم املتحدة املعيـنني يف البعثـة    والنساء الكونغوليا 

 وهـو أننـا ال ميكـن أن    - وهـو موقـف أعلـم أن أعضـاء اجمللـس يشـاطرونين إيـاه         -عن مـوقفي    
نتهاون حىت ولو بشأن حادثـة واحـدة يقـوم فيهـا أحـد حفظـة السـالم بإسـاءة معاملـة مـن هـم                    

 التقاليد املمتازة لعمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم،   إن هذا السلوك يسئ إىل   . أكثرنا ضعفا 
وإىل الدول األعضاء املسامهة بقوات يف بعثـات حفـظ السـالم وإىل مسعـة وشـرف الـزمالء مـن              

علـى أن األهـم مـن       . حفظة السالم الـذين خـدموا بـدافع اإليثـار وألغـراض نبيلـة طـوال عقـود                 
ساســي وهــو واجــب يــدين بــه حفظــة    األ�واجــب الرعايــة�ذلــك، أن هــذا الســلوك خيــالف  
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الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة ألبنــاء الشــعوب ذاهتــا الــذين أرســل حفظــة الســالم مــن أجــل    
 .محايتهم وخدمتهم

األمــم املتحــدة حيظــران االســتغالل اجلنســي   اإلداري واألساســي ملــوظفي نيالنظــامإن  
ــة اجلنســية   ــاءة املعامل ــامني   . وإس ــم هــذان النظ ــد دع ــات وق ــها النشــرة     بتعليم ــن بين إداريــة، م

)ST/SGB/203/13 ( ــة ــة مــن االســتغالل اجلنســي وإســاءة     �املعنون ــوفري احلماي ــدابري خاصــة لت ت
إضـافة إىل ذلـك، يسـتلم    . ٢٠٠٣أكتـوبر  / تشـرين األول ٩ الـيت أصـدرهتا يف     �املعاملة اجلنسية 

ات  مدونـة السـلوك لـذوي اخلـوذ        -كل واحد مـن حفظـة السـالم نسـخة مـن القواعـد العشـر                 
الزرقاء، وهي بطاقة أعدهتا إدارة عمليات حفظ السالم وتعرض بلغـة واضـحة معـايري السـلوك                 

عـدم  �والسياسة األساسية واضحة وهـي      . املتوقعة من كل فرد عسكري معني يف بعثة للسالم        
 . بشأن االستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة اجلنسية أيا كان نوعها�التسامح
األمـن والبلـدان املسـامهة بقـوات، مارسـت املنظمـة حـوارا        وكما سيعلم أعضاء جملس      

وحنن نعمل، من خالل اجلهود الـيت يبـذهلا األمـري    . نشطا مع الدول األعضاء بشأن هذه املسألة     
زيد بن رعد بن زيد بن احلسني، مستشاري اخلاص املعين مبعاجلـة حـاالت االسـتغالل اجلنسـي      

فراد من مجيع الفئات يف إطـار عمليـات حفـظ السـالم،     وإساءة املعاملة اجلنسية اليت يرتكبها األ 
بوضع أولويات لوسائل حمددة يتسىن بواسطتها للبلدان املسـامهة بقـوات أن تسـاعد يف القضـاء                

 .على االستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة اجلنسية
وكمـــا يعلـــم أعضـــاء اجمللـــس أيضـــا، تعهـــدت إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم بتعزيـــز  

ــة عــام  اإلجــراءات ال ــة والتوجيهــات    ٢٠٠٢تأديبي ــادئ التوجيهي ــا للمب ــدما أصــدرت جتميع  عن
املتعلقة باملسائل التأديبية لألفراد الذين خيدمون يف بعثات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم وغريهـا                 

وكشـف برنـامج تـدرييب      . من البعثات امليدانية ليكون مبثابـة مرجـع شـامل لالسـتخدام امليـداين             
منظمـة   عن ضعف االنضباط يف بعثات عديدة، مبـا فيهـا بعثـة          ٢٠٠٣ عام   اضطلعت به اإلدارة  

، وكرد فعـل لـذلك كثفـت اإلدارة التـدريب يف            األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
 عني ضابط متفرغ مسؤول عن سلوك األفـراد يف البعثـة،            ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان . هذا اجملال 

 .عزيز ممارستهاكيما يوفر للبعثة القدرة على ت
 تتداول ادعاءات حبـدوث     ٢٠٠٤ورغم هذه اجلهود، بدأت وسائط اإلعالم يف مطلع          

حاالت استغالل جنسي وإساءة معاملة جنسـية مـن جانـب أفـراد البعثـة علـى نطـاق واسـع يف                      
بـإجراء  مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة         وبطلب من إدارة عمليات حفـظ السـالم قـام           . بونيا

ويذكر أعضـاء اجمللـس أن   . الدعاءات، ومت التثبت من عدد من تلك االدعاءات      حتقيق يف تلك ا   
، ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٧بشأن التحقيق صدر يف     مكتب خدمات الرقابة الداخلية     تقرير  
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ومـن بـني تلـك    .  ادعـاء اسـتلزم األمـر اختـاذ إجـراءات ملتابعتـها           ٢٠ ادعاء من بينـها      ٧٢وحدد  
ومـع أن   ). كلها متـس أفـرادا عسـكريني      (بت من سبع حاالت فردية      االدعاءات العشرين مت التث   

معظم األفراد املعنيني قـد جـرت مناوبتـهم خـارج البعثـة، أو أعيـدوا إىل أوطـاهنم فقـد أحيلـت                       
قضاياهم إىل الدول األعضـاء املعنيـة الختـاذ إجـراءات بشـأهنم، وشـفع ذلـك بالطلـب إىل تلـك                      

واكتملت سـتة حتقيقـات إضـافية اضـطلعت هبـا           . عة املتخذة الدول أن ختطر املنظمة بتدابري املتاب     
البعثة بشأن االدعاءات ضـد األفـراد العسـكريني، وبنـاء عليهـا أعيـد أربعـة أفـراد إىل أوطـاهنم،                      

 .وبرئت ساحة أحدهم، وجرت مناوبة أحدهم إىل وطنه قبل اختتام التحقيق
د البشــرية وإدارة وإضــافة إىل ذلــك، اضــطلع فريــق مشــترك مــن  مكتــب إدارة املــوار    

كلــها تتعلــق (عمليــات حفــظ الســالم بــالتحقيق يف مخــس حــاالت أخــرى خرجــت إىل النــور   
ومن بني تلك احلاالت حالة تتعلق بأحد األفراد وهو رهن االحتجاز وينتظر املثـول              ). باملدنيني

أمام حمكمة يف بلده، واستقال آخـر، وبرئـت سـاحة ثالـث، وشـرع يف اختـاذ إجـراءات تأديبيـة               
 .ضد آخر، وال يزال التحقيق جاريا بالنسبة لشخص خامس

وكما يعلم اجمللس، جرى حتديد بعض أعضاء الوحدة على حنو يوثق به بأهنم ارتكبـوا                
حاالت استغالل جنسي وإساءة معاملة جنسية على مدى فتـرات ممتـدة، وحـدد آخـرون علـى          

ــاخ مــوات لعمليــات االســتغالل      ــة  أهنــم تغاضــوا أو مسحــوا بوجــود من اجلنســي وإســاءة املعامل
إن ســلوك القلــة يقــوض إســهامات الكثــرة، وإين أعلــم أن البلــدان املســامهة بقــوات    . اجلنســية

ولـن حنجـم عـن    . ملتزمة بالعمل معي من أجل القضاء على سوء السلوك الذي من هذا القبيـل          
ــن ينتمــي    ــاذ     إىلمســاءلة كــل م ــه، وال يتصــرف بصــورة حامســة إلنف ــادي برمت  التسلســل القي

، وجيري إعداد تدابري شـديدة للتعامـل مـع مـن خيـون األمانـة الـيت أؤمتـن              �عدم التسامح �معيار
 .عليها بوصفه من حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة

عمليــات  إدارةوملتابعــة هــذا العمــل والتمهيــد لقيــام البعثــة جبهــود متواصــلة، أرســلت    
حفــظ الســالم إىل البعثــة فريقــا متعــدد التخصصــات تقــوده األمــني العــام املســاعد آجنــيال كــني   
إلجــراء مزيــد مــن التحقيقــات ولتقــدمي الــدعم إىل البعثــة مــن أجــل اســتحداث اســتجابة فعالــة   

وقد صـب هـذا الفريـق اهتمامـه         . ومستدامة ملسأليت االستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة اجلنسية      
اآلن علـى مجـع املعلومـات وإجـراء التحقيقـات بنشـاط حيـث تتـوافر مـزاعم موثوقـة عـن                       حىت  

أفعال غري قانونية، إىل جانب بناء القدرة يف البعثة يف جمايل املنـع واإلنقـاذ بصـورة فعالـة وعلـى                
وقــد اســتكمل الفريــق الــذي تقــوده الســيدة كــني حــىت اآلن تســعة حتقيقــات،  . املــدى الطويــل

 .قات جارية، كما أقفل الفريق عدة ملفاتوهناك عشرة حتقي
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. غــري املقبــولوقــد اختــذت البعثــة نفســها عــددا مــن التــدابري لوضــع حــد هلــذا الســلوك  
، وفـرض حظـر التجـول علـى          الوديـة  املخالطةعدم  صارمة ل وتشمل هذه التدابري اعتماد سياسة      

مقترحـات لتحسـني   الوحدات العسكرية، والتدريب الشامل والتوعية جلميـع مـوظفي البعثـة، و          
 .وجتري دراسة تدابري إضافية بالتنسيق مع املكاتب املعنية يف املنظمة. مرافق رفاهية الوحدات

ــن ذلـــك   ــال عـ ــكلت ،وفضـ ــالم  شـ ــظ السـ ــات حفـ ــددة  إدارة عمليـ ــل متعـ ــة عمـ  فرقـ
ــه       ــدابري يف جمــاالت الســلوك واالنضــباط، وتوجي التخصصــات يف املقــر الختــاذ سلســلة مــن الت

ليات القــائمني بـــاإلدارة وتبعــاهتم، والتــدريب، والتحقيقــات واإلنفـــاذ،     السياســات، ومســؤو  
 :وتشمل هذه املبادرات. والثقافة املؤسسية، واالتصاالت

 من مجيع حفظة السالم املدنيني وأفـراد الوحـدات          ةعايري السلوك املتوقع  الفعال مل نشر  ال � 
ويـوىل اهتمـام خـاص      . عـايري املشكلة، باإلضافة إىل التقيد الصارم بقواعد تنفيذ هذه امل        

 باملسؤولية الشخصية للقواد واملسؤولني اإلداريني يف امليدان ويف املقر على حد سواء

 مـع التركيـز يف نفـس الوقـت          -معاودة التركيز على التدريب علـى مجيـع املسـتويات             � 
 مــن أجــل إشــعار مجيــع املــوظفني - علــى التوعيــة قبــل النشــر، والتوجيــه داخــل البعثــة

ــ ــة ال     اجل ــة واملهنيــة يف ســياق البيئ ثقافيــة والسياســة  دد مبســؤولياهتم املعنويــة واألخالقي
 اخلاصة لكل بعثة

تنشيط شبكة من املنسقني يف البعثات مـن أجـل اسـتحداث وتنفيـذ عـدد مـن اآلليـات                   � 
 املوثوقة لتلقي الشكاوى ومتابعتها

اد منافـذ مناسـبة للتـرويح       سـعيا إلجيـ   يف الوقـت املناسـب      توفري فرص الترفيـه والرفاهيـة        � 
 عن النفس من أجل ختفيف مشاعر التوتر املتراكمة لدى العاملني يف البعثات امليدانية

صياغة استراتيجية اتصال فعالة تـرتبط بالغايـات واألهـداف العامـة حلفـظ السـالم مـن                   � 
 أجل تذكرينا مجيعا بالغاية اليت خندم من أجلها

 بنشـاط لـدعم وتشـجيع هـذه         ارة عمليات حفظ السـالم    دوتعمل فرقة العمل التابعة إل     
املبادرات وغريها، والتوصية مبزيد من اإلصالحات الفعليـة، واملسـاعدة علـى تصـحيح التصـور                

وإضـافة إىل ذلـك     .  ُيفلتون مـن العقـاب     ةوإساءة املعاملة اجلنسي  اجلنسي  بأن مرتكيب االستغالل    
السـالم  (ت إشراف اللجنة التنفيذيـة املشـتركة   تتعزز جهود اإلدارة بفعل مبادرة أوسع نطاقا حت 

. ةوإسـاءة املعاملـة اجلنسـي     اجلنسـي   الستئصـال شـأفة االسـتغالل       )  الشـؤون اإلنسـانية    - واألمن
هــذا اجملهــود املشــترك توصــيات تتعلــق بالسياســات، ترمــي أوال إىل التوصــل إىل  ســتتولد عــن و

 ملسـؤولياهتم الفرديـة يف هـذا اجملـال؛          مستوى من الفهم املشترك بني كبـار املسـؤولني اإلداريـني          
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 يف املقـر    ةوإسـاءة املعاملـة اجلنسـي     اجلنسـي   وثانيا إىل هتيئة بيئة دعم أقـوى للتصـدي لالسـتغالل            
 .ويف امليدان على حد سواء

وأود أن أسترعي انتباه أعضـاء اجمللـس إىل مـا نتوقعـه مـن أن جنـاح هـذه اجلهـود علـى                         
يف االدعــاءات، بــل علــى العكــس بزيــادة حمتملــة يف تلــك املــدى القصــري لــن يقــاس باالخنفــاض 

ولـن يكـون اإلصـالح      . وينبغي أال تدخر املنظمة وسعا للقضاء على هـذه املشـكلة          . االدعاءات
 .يف هذا اجملال ميسورا، غري أن أمامنا فرصة ال حيق لنا تفويتها

مــن أجــل ة املســاعدتقــدمي ولتعزيــز هــذه اجلهــود اجلاريــة، أناشــد أعضــاء اجمللــس بقــوة  
 علـى تنفيـذ بـرامج    بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        تعزيز قدرات   

 مـن أفـراد الشـرطة       ١٠٠وحتتاج البعثة على األخص إىل ما ال يقل عن          . الرصد الذايت واإلنفاذ  
وإضـافة  ). ٢٠٠٤ (١٥٦٥العسكرية، تقيدا باحلد األقصى الذي حدده جملس األمن يف قـراره     

إىل ذلك حتتاج البعثة بصورة عاجلة إىل حمققني أكفاء ناطقني بالفرنسية ذوي مهـارات خاصـة              
وأؤكـد علـى األمهيـة الـيت نوهليـا لـدور            . ةوإسـاءة املعاملـة اجلنسـي     اجلنسـي   يف قضايا االستغالل    

 .اجمللس يف املساعدة على سد هذه الثغرات
 وأقــدم التوصــيات الــواردة أعــاله، وإذ أبــني اخلطــوط العريضــة للتــدابري الــيت اختــذناها، 

مـا قدمتـه البعثـة مـن مسـامهات منـذ إنشـائها يف               يغيب عن بـاهلم     أعضاء اجمللس أال    بقوة  أناشد  
. مساعدة شعب مجهورية الكونغو الدميقراطية على التعايف من سنوات مـن الصـراعات املـدمرة              

. احلامسـة السـابقة لالنتخابـات     وللبعثة دور مركزي يف دعم العملية االنتقالية خالل هذه الفترة           
 .وهنالك مهام كثرية تنتظر التنفيذ وتتطلب مساعدة منسقة ومستمرة من اجملتمع الدويل

ألعضـاء اجمللـس التزامـي الشخصـي بـأن          جمـددا   كـد   لكـي أؤ  هـذه الفرصـة     غتنام  وأود ا  
ــذه املســألة  احلــزموأتســلح باليقظــة   ــع ه ــس،  .  يف التعامــل م  وبوســعي أن أؤكــد ألعضــاء اجملل

وللبلــدان املســامهة بقــوات، وللــدول األعضــاء، ورمبــا األهــم مــن ذلــك، لشــعوب البلــدان الــيت  
لنصــبح أهــال تستضــيف بعثــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة، أننــا ســنعمل دون كلــل  

نبـل  ثقتهم من جديد، وإلعادة حفظ السالم التابع لألمم املتحدة إىل مكانته الالئقة به ضـمن أ  ل
 .عاملاملهن يف ال
 .تنا لو تفضلتم بعرض هذه املعلومات على أعضاء جملس األمنوأكون مم 
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