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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٧٧البند 

استعراض شامل لكامل مسألة عمليـات حفـظ        
 السالم من مجيع نواحي هذه العمليات

   
 موجهــة إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة مــن ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٤رســالة مؤرخــة   

 األمني العام
السـالم واالسـتقرار يف     تقوم عمليات األمم املتحدة حلفظ السـالم منـذ عقـود بـإحالل               

والنسـاء والرجـال الـذين خيـدمون حتـت اللـواء األزرق             . البلدان اليت ختـرج مـن غمـار احلـروب         
وقــد حفــل تــاريخ حفــظ الســالم باإلجنــازات  . يقومــون بــذلك يف ظــل ظــروف شــاقة وخطــرة 

 .اجلماعية املرموقة والتضحيات الشخصية
رت عـن قلـة مـن األفـراد         على أن ذلك السجل النموذجي تلوث بسبب تصرفات صد         

 مــن ٢٠٠٤وعلــى وجــه التحديــد، فــإن مــا أمــيط عنــه اللثــام يف عــام   . الــذين مــات ضــمريهم
ممارسة عدد كبري من أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم لالستغالل اجلنسـي واالنتـهاك اجلنسـي                

األفعــال فتلــك . يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد أســاء إســاءة بالغــة الســم األمــم املتحــدة 
البغيضة تشكل انتهاكا لواجب الرعاية الذي يدين به مجيع أفراد األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم                  

 .للسكان احملليني الذين أوفد هؤالء األفراد خلدمتهم
وفيما انكشفت االدعاءات يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، غـدا مـن الواضـح جبـالء         

لالستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي يف عمليـات حفـظ   أن التدابري املعمول هبا حاليا للتصدي  
وقـد  . السالم ليست تدابري وافيـة بـالغرض، وأن األمـر حيتـاج إىل تغـيري النـهج بصـورة أساسـية                    

وكخطـوة  . شرعت يف عملية استعراض للوقوف على طـابع املشـكلة ونطاقهـا وإجيـاد حـل هلـا                 
لكي األمري زيد رعد زيد احلسـني،        بدعوة صاحب السمو امل    ٢٠٠٤يوليه  /أوىل، قمت يف متوز   
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املمثل الدائم لـألردن، للعمـل مستشـارا يل ملسـاعديت يف التصـدي ملشـكلة االسـتغالل اجلنسـي                    
وباعتبـار أن األمـري زيـد هـو     . واالنتهاك اجلنسي من جانب أفراد األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم         

اد الشـرطة كمــا أنـه كــان يف   املمثـل الـدائم ألحــد البلـدان الرئيســية الـيت تســاهم بـالقوات وأفــر     
السابق من املدنيني العاملني يف ميدان حفظ السالم، فقـد جـاء مبنظـور حيـوي لتنـاول املشـكلة                    

 اللجنة اخلاصة املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم           إيلَّوعلى ذلك، فعندما طلبت     . وحلوهلا املمكنة 
يات بشـأن االسـتغالل   أن أقدم تقريرا شامال يتضـمن توصـ     ) A/59/19 (٢٠٠٥يف تقريرها لعام    

اجلنسي واالنتهاك اجلنسي من جانب أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم، طلبت إىل األمـري زيـد           
وأكـون ممتنـا إذا عملـتم علـى إتاحتـه      . وإنين أحيل إليكم اآلن هذا التقريـر  . أن يضطلع بإعداده  

 .ألعضاء اجلمعية العامة
ل ملشكلة االستغالل اجلنسـي واالنتـهاك    والتقرير الذي بني يديكم ميثل أول حتليل شام        

وهو يتضمن توصـيات جسـورة موجهـة        . اجلنسي من جانب أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم       
وقد استفاد األمري زيـد يف وضـعه هلـذه التوصـيات            . إىل كل من األمانة العامة والدول األعضاء      

ثلــي البلــدان املســامهة مــن مشــاورات واســعة النطــاق أجريــت مــع مســؤويل األمانــة العامــة ومم  
ــراد الشــرطة،           ــراد العســكريني وأف ــن األف ــدد م ــأكرب ع ــيت تســاهم ب ــأفراد شــرطة ال ــوات وب بق

استفاد مـن املعلومـات املتعمقـة الـيت استخلصـها مـن زيـارة قـام هبـا لعمليـة األمـم املتحـدة               كما
وبر إىل أكتــ/ تشــرين األول٢٤حلفــظ الســالم يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الفتــرة مــن  

 .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين ٣
ويف اعتقادي أن التحليـل الـذي أجـراه األمـري زيـد ميثـل عرضـا منصـفا وأمينـا ملشـكلة                        
ثرية للقلــق الــيت وإنــين أوافــق متامــا علــى كــل التوصــيات املتعلقــة باجملــاالت األربعــة املــ. جســيمة

 :تناوهلا التقرير
 وكالقواعد احلالية املتعلقة مبعايري السل � 
 عملية التحقيق � 
 املسؤولية التنظيمية واإلدارية والقيادية � 
 مساءلة األفراد تأديبيا وماليا وجنائيا � 

إن حل مشكلة االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي من جانـب أفـراد األمـم املتحـدة                 
مــن حلفــظ الســالم ميثــل مســؤولية مشــتركة وال ميكــن أن يــنجح إال بــااللتزام والعمــل احلــازم    

وسيتطلب منا األمـر أن نتضـافر يف العمـل وأن        . جانب كل من األمانة العامة والدول األعضاء      
وإنـين أتعهـد بـأن أبـذل قصـارى جهـدي مـن أجـل تنفيـذ مـا                    . خنط طريقا مشتركا للسري قدما    
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يلــزم مــن إصــالحات يف نطــاق اختصاصــي، وهــو مــا ســيتجاوز كــثريا اخلطــوات األوليــة الــيت    
 عمليات حفظ السالم مبعايري األمم املتحـدة للسـلوك ولوضـعها موضـع              اختذت لنشر الوعي يف   

كما أنين أهيب بالدول األعضاء أن تتصرف بعزم وبالسرعة الواجبـة مـن أجـل تزويـد                 . التنفيذ
األمانة العامة ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها مبا يلزم من موارد لتنفيـذ التغـيريات               

 .اهلامة املطلوبة
 شأن تنفيذ التوصـيات الـواردة يف التقريـر أن يعـزز قـدرة عمليـات حفـظ السـالم            ومن 

على تشجيع حسن السلوك والنظام على نطاق أوسع، وزيـادة مسـاءلة املـديرين واملـوظفني يف                 
وحيــث أن مشــكلة االســتغالل اجلنســي واالنتــهاك اجلنســي ليســت قاصــرة علــى    . هــذا اجملــال

يقــدم أيضــا أفكــارا مبتكــرة ميكــن تطبيقهــا علــى النطــاق عمليــات حفــظ الســالم، فــإن التقريــر 
 .األوسع ملنظومة األمم املتحدة

إن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مهمة نبيلة وتشكل جـزءا مـن صـميم اجلهـود                  
وبداية جيب القضاء على االستغالل اجلنسي واالنتـهاك        . اليت يبذهلا العامل لصون السالم واألمن     

وأود أن . فــراد حفــظ الســالم مث العمــل علــى منــع وقوعهمــا مــرة أخــرىاجلنســي مــن جانــب أ
أعرب لألمري زيد عن صادق شكري وتقديري إلعـداده هـذا التقريـر، الـذي أثـق أنـه سـيكون                     

 .نقطة بداية لتحريك عملية إصالح حتقق هذا اهلدف
 عنانكويف  )توقيع(
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ي يف عمليـات األمـم املتحـدة        استراتيجية شاملة ملنع االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـ          
 حلفظ السالم يف املستقبل

 
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.سياق املشكلة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٣٩-١
.القواعد  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٧١٤-١٤

.املشكلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٤١٤
.موجز للقواعد املتعلقة مبركز أفراد حفظ السالم وسلوكهم    . . . . . . . .٢٢١٤-١٥
.التوصيات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٧١٧-٢٣

.التحقيق  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٦١٩-٢٨
.املشكلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٠١٩-٢٨
.ات التوصي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٦٢٠-٣١

.مساءلة املنظمة واملديرين والقادة  -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥٢٣-٣٧
.املشكلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٧٢٣
.توصيات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٥٢٣-٣٨

.مساءلة األفراد تأديبيا وماليا وجنائيا  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٣٣٢-٦٦
.املشكلة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٧٣٢-٦٦
.توصيات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٩٣٣٣-٦٨

.خامتة  -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٩٥٤٢-٩٤
 مرفق 

.مركزهم وقواعد سلوكهم وتأديبهم: أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم   . . . . . . . . . . . . .٤٣
.موظفو األمم املتحدة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٤٣-م - ١-م.
.الشرطة املدنية واملراقبون العسكريون لألمم املتحدة   . . . . . . . . . . . . ٢٦٤٨-م - ١٤-م.
.أفراد الوحدات العسكرية الوطنية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٥١-م - ٢٧-م.
.متطوعو األمم املتحدة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩٥٤- م- ٣٦-م.
.املتعاقدون الفرديون   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣٥٥-م - ٤٠-م.
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 موجز  

يرد يف الفرع األول من التقريـر وصـف للخلفيـة الـيت تكمـن وراء مشـكلة االسـتغالل                     
وبعــد إجيــاز األســباب الرئيســية هلــذه  . اجلنســي واالعتــداء اجلنســي يف عمليــات حفــظ الســالم 

شكلة وتأثريها على الضحايا، يقـدم التقريـر وصـفا للصـعوبات الـيت تكتنـف اختـاذ إجـراءات                    امل
ويشـري التقريـر إىل أن األوان قـد آن ألن تتخـذ األمـم      . ضد من يدعي ارتكـاهبم هلـذه األعمـال     

 .املتحدة إجراءات فعالة لوقف االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي
ل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي يف إطـار أربعـة مواضـيع            ويتناول التقرير مشكلة االستغال    
فيجري تنـاول القواعـد الـيت تعمـل هبـا املنظمـة يف هـذا الشـأن يف الفـرع الثـاين، بينمـا                         . رئيسية

وجيـري يف الفـرع الرابـع    . ينظر يف عمليات التحقيق اليت تضـطلع هبـا املنظمـة يف الفـرع الثالـث         
تـدابري فعالـة    مـدنيا عـن اختـاذ        والقادة التـابعني هلـا       املنظمة واملديرين موضوع مساءلة   استعراض  

لألفــراد الــذين الشخصــية اءلة للتصــدي لالســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي، وكــذلك املســ
 .اجلنائية فتجري مناقشتها يف الفرع اخلامساءلة املسموضوع أما . قواعد املنظمةخيالفون 
انقسـام مـوظفي عمليـات حفـظ السـالم           يشار يف الفرع الثـاين إىل أن         :قواعد املنظمة  

إىل ما قد يصل إىل مخـس فئـات إمنـا يزيـد مـن صـعوبة التعامـل مـع مسـألة االسـتغالل اجلنسـي               
فتلك الفئات حتكمها قواعد خمتلفة يقـدم يف هـذا الفـرع وصـف مـوجز هلـا       . واالعتداء اجلنسي 

حمــل البلــدان وعلــى وجــه التحديــد، تت). انظــر املرفــق، لالطــالع علــى وصــف أكثــر تفصــيال(
وينبغــي للجمعيــة العامــة أن تطبــق  . املســامهة بقــوات املســؤولية عــن ســلوك قواهتــا وانضــباطها  

القواعد الواردة يف نشرة األمني العام، املعنونة التدابري اخلاصـة املتعلقـة باحلمايـة مـن االسـتغالل         
األمـم املتحـدة    ، على مجيـع فئـات أفـراد عمليـات           )st/sgb/2003/13(اجلنسي واالعتداء اجلنسي    

حلفــظ الســالم، مبــن فــيهم الشــرطة املدنيــة واملراقبــون العســكريون، وأفــراد الوحــدات الوطنيــة، 
وباإلضــافة إىل ذلــك، . االستشــاريون، وفــرادى املتعهــديناخلــرباء ومتطوعــو األمــم املتحــدة، و

: ني املعنــونتنيينبغــي للجمعيــة العامــة أن تقــرر إدراج هــذه املعــايري، واملعــايري الــواردة يف الــوثيقت
حنــن حفظــة "و" القواعــد العشــر/مدونــة قواعــد الســلوك الشخصــي لــذوي اخلــوذات الزرقــاء  "

، يف كـل مـذكرة تفـاهم توقعهـا املنظمـة مـع كـل مـن البلـدان                    "السالم التابعون لألمـم املتحـدة     
 املسامهة بقوات، وأن يتعهـد البلـد املسـاهم بقـوات بكفالـة التـزام األفـراد العسـكريني العـاملني                    

وينبغي أن تكون هذه القواعـد متاحـة بسـهولة أمـام مجيـع أفـراد                . بوحداته الوطنية هبذه املعايري   
بعثات حفظ السالم؛ وأن تصـدر للوحـدات يف شـكل بطاقـات؛ وأن تتعـاون البلـدان املسـامهة              

 .بقوات مع األمني العام على نشرها بلغات الوحدات املعنية على نفقة األمم املتحدة



 

6 05-24788 
 

A/59/710

يشـار يف الفـرع الثالـث إىل أنـه يلـزم تـوفري الدرايـة                : الـيت جتريهـا املنظمـة     تحقيقات  ال 
الفنية املتخصصة إلجراء التحقيقات بشـأن االدعـاءات املتعلقـة باالسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء                

ويوصى يف هذا الفرع بإنشاء آلية حتقيق فنية دائمة للتحقيق يف احلـاالت املعقـدة الـيت                 . اجلنسي
وينبغـي  . سلوك جسيم، مبـا يف ذلـك االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي              سوء  تنطوي على   

كذلك أن يشارك أحد خرباء القـانون العسـكري مـن البلـد املعـين املسـاهم بقـوات، وحيبـذ أن                      
ومـن شـأن هـذا أن    . يكون مدعيا عاما، يف أي حتقيق جيـرى بشـأن أفـراد وحـدات ذلـك البلـد                

ت القـوانني الوطنيـة للبلـد حـىت ميكـن اختـاذ مزيـد مـن             علـى حنـو يفـي مبتطلبـا       يكفل مجع األدلة    
كمـا يوصـى بـأن يشـترط يف      . اإلجراءات إذا ما خلصت آلية التحقيق إىل وقوع سوء السـلوك          

مذكرة التفاهم على البلد املعين املساهم بقوات أن يفصح عن املعلومات اليت حصل عليها مـن                
 املسامهة بقوات أن تشكل حمـاكم عسـكرية   وينبغي للبلدان. خالل حتقيقات الوحدة يف الواقعة    

يف املوقع، نظرا ألن هذا من شأنه أن ييسـر إمكانيـة االتصـال بالشـهود واحلصـول علـى األدلـة                      
كما ينبغي للبلدان املسامهة بقوات الـيت ال تسـمح تشـريعاهتا بتشـكيل         . يف منطقة حفظ السالم   

 .حماكم عسكرية يف املوقع أن تنظر يف إصالح تشريعاهتا
املنظمـة  مسـاءلة   جيـري النظـر يف الفـرع الرابـع يف     :املنظمة واملديرين والقـادة اءلة  مس 

، ومـا يترتـب عليهـا مـن التـزام باختـاذ خطـوات معقولـة للسـعي إىل                  عن عمليات حفظ السـالم    
لألمـم املتحـدة ألعمـال االسـتغالل     القضاء على مشكلة ارتكـاب أفـراد حفـظ السـالم التـابعني       

عــن تنفيــذ الــربامج املــديرين والقــادة مســاءلة كمــا جتــري مناقشــة . جلنســياجلنســي واالعتــداء ا
 .والسياسات اليت تعتمدها املنظمة

 يوصـى مبجموعـة مـن التـدابري الراميـة إىل املسـاعدة يف القضـاء علـى                   :ة املنظمـة  اءلمس 
 االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف بعثات حفظ السالم، مبا يف ذلك توفري التدريب علـى              
نطاق واسع، ووضع برنامج فعال إلرشاد اجملتمعـات احملليـة، ووضـع نظـام جلمـع البيانـات مـن                  
أجل تتبع سري التحقيق يف االدعاءات املتعلقة باالستغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي، وكيفيـة                
التصـــرف فيهـــا، وإنشـــاء مناصـــب لبضـــعة مـــوظفني متفـــرغني يف املقـــر ويف امليـــدان لتنســـيق    

كما يوصى بتدابري ملعاجلة املشـكلة ختـص        .  تتخذها البعثات بشأن هذه املسائل     اإلجراءات اليت 
وفضـال عـن ذلـك،    . بعثات بعينها، وتدابري للمساعدة يف التخفيف من مشقة احلياة يف البعثات         

 . للمدعني بالضررينبغي لألمم املتحدة أن توفر املساعدة األساسية
 التدابري املتعلقة بالقضـاء علـى االسـتغالل          يوصى بأن تدرج   :ة املديرين والقادة  اءلمس 

وعالوة علـى ذلـك،     . اجلنسي واالعتداء اجلنسي ضمن أهداف األداء اخلاصة باملديرين والقادة        
وتقـدم يف التقريـر توصـيات    . ينبغي تقييم أداء املديرين بناء على التنفيذ الفعلي لتلـك األهـداف        
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ويوصـى بضـرورة مكافـأة    . دات وكبـار الضـباط  مماثلة بشأن تقييم قائد القـوة ألداء قـادة الوحـ     
ــذين يكفلــون التحقيــق       ــة ملعاجلــة املشــكلة وال ــذين يتخــذون خطــوات فعال املــديرين والقــادة ال

أما من يتقاعسون عـن ذلـك   . بصورة سليمة يف ادعاءات االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي       
 . من إبعادهمبد الف

موضـوع   جيـري يف الفـرع اخلـامس النظـر يف     : تأديبيـا وماليـا وجنائيـا     األفرادمساءلة   
االسـتغالل  فعـال   احلظر الذي تفرضه األمم املتحدة علـى أ       مساءلة األفراد عن انتهاكهم لقواعد      

 .اجلنسي واالعتداء اجلنسي
يوصى بأن خيضع أفراد حفظ السالم الذين ينتهكون القواعد         : تأديبيااألفراد  مساءلة   

. ل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي للمسـاءلة التأديبيـة الصـارمة          اليت وضعتها املنظمة ضـد االسـتغال      
ســوء وينبغــي للجمعيــة العامــة أن تعــرف أعمــال االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي بأهنــا   

سلوك جسـيم بـاملعىن الـوارد يف النظـام األساسـي للمـوظفني، وذلـك للتشـديد علـى أن الـدول               
 ذلـك، ينبغـي للجمعيـة العامـة أن تطلـب إىل           وفضـال عـن   . األعضاء لن تتقبل مثل هذه اإلساءة     

األمني العام استحداث إجـراءات معجلـة للتعامـل مـع مثـل هـذه احلـاالت ، مبـا يف ذلـك، عنـد                  
ويوصى بـأن تـنص مـذكرة التفـاهم النموذجيـة الـيت       . االقتضاء، الوقف عن العمل بدون مرتب  

 انتـهى حتقيـق جتريـه إدارة عمليـات     تربم بني األمم املتحدة والبلدان املسامهة بقوات على أنه إذا      
حفظ السالم وتشارك فيه هذه البلدان إىل أن أحد أفراد وحداهتا قد ارتكب عمال مـن أعمـال      

على البلد املعـين أن يوافـق علـى إحالـة القضـية إىل              كان  االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي،     
إجـراءات جنائيـة ضـد الشـخص     السلطات الوطنية أو العسكرية املختصـة لديـه للنظـر يف اختـاذ        

 .املعين وفقا لقوانينه، وإبالغ األمني العام بالنتائج
 يوصى بأن خيضع أفـراد حفـظ السـالم التـابعون لألمـم املتحـدة                :ماليااألفراد  اءلة  مس 

االستغالل اجلنسي واالعتـداء    فعال  للمساءلة املالية عن الضرر الذي يلحق بالضحايا من جراء أ         
وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تــأذن . ها هــؤالء األفــراداجلنســي الــيت يرتكبــ

لألمني العام بأن يطلب إجراء فحـص للحمـض اخللـوي الصـبغي وغـري ذلـك مـن الفحوصـات                    
إلثبــات البنــوة يف احلــاالت الــيت تقتضــي ذلــك، بغيــة كفالــة إمكانيــة إلــزام أفــراد حفــظ الســالم 

 السـالم، وهـم األطفـال الـذين ينجبـهم           ة أطفـال حفظـ    بسداد نفقة لألطفال الذين يطلق عليهم     
 .هؤالء األفراد مث يتخلون عنهم

ينبغي أن تنص مـذكرة التفـاهم       :  العسكريني جنائيا  أفراد الوحدات الوطنية  مساءلة   
النموذجيــة حتديــدا علــى أن تكفــل البلــدان املســامهة بقــوات التــزام وحــداهتا بــاحترام القــوانني    

ــة اتفــاق مركــز القــوات النمــوذجي يفتــرض حصــول األمــني العــام علــى     ويشــار إىل أن . احمللي
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تأكيدات رمسية من البلد املعين املساهم بقوات بأنه سيمارس الوالية اجلنائية علـى قواتـه مقابـل                 
ولكـن مل يعـد جيـري اآلن        . احلصانة اليت متنحها هلا الدولة املضيفة مبوجب اتفاق مركز القوات         

وينبغــي أن تــدرج هــذه البنــود مــن جديــد يف مــذكرة . لرمسيــةاحلصــول علــى هــذه التأكيــدات ا
التفاهم النموذجية، من أجل كفالة وجود التـزام قـانوين يفـرض علـى البلـدان املسـامهة بقـوات                    
أن تنظــر يف اختــاذ إجــراءات جنائيــة ضــد العســكريني العــاملني يف بعثــات حفــظ الســالم الــذين  

جلنسي اليت جترمهـا قـوانني ذلـك البلـد أو قـوانني        ال االستغالل اجلنسي واالعتداء ا    فعيرتكبون أ 
وينبغي أن تشـترط مـذكرة التفـاهم النموذجيـة علـى البلـد املسـاهم بقـوات أن                   . الدولة املضيفة 

يبلغ عن أي إجراءات يتخذها يف احلاالت اليت حتال إليـه نتيجـة للتحقيقـات الـيت جتريهـا األمـم          
إىل اجلمعيـة العامـة أن تقـرر أن يشـكل قبـول             ويطلـب   . املتحدة واليت يشـارك فيهـا ذلـك البلـد         

ــد املنظمــة        ــدان لتزوي ــول أي عــرض يقــدم مــن أحــد البل هــذه اإلجــراءات شــرطا ضــروريا لقب
 . بقوات

 إن مؤسسـي  :مهمـة املوفـدين يف  وظفي األمـم املتحـدة وخربائهـا     ملـ اجلنائيـة   املساءلة   
ــازات واحلصــانات املمن     ــم املتحــدة مل يقصــدوا أن تكــون االمتي ــع (وحــة للمســؤولني  األم يتمت

يتمتــع أفــراد الشــرطة املدنيــة  (املوفــدين يف مهــام رمسيــة  واخلــرباء ) املوظفــون مبركــز املســؤولني 
مبثابـة درع حيمـي هـؤالء األفـراد مـن       ) املوفـدين يف مهـام    واملراقبون العسـكريون مبركـز اخلـرباء        

 جــرائم يف إحــدى اختــاذ اإلجــراءات اجلنائيــة ضــدهم علــى الصــعيد الــوطين يف حــال ارتكــاهبم  
يف بعـض  عاملـة  بيد أن عدم وجود نظـم قضـائية        . الدول اليت تستضيف عمليات األمم املتحدة     

ونتيجـة لـذلك،    . مواقع حفظ السالم يؤدي إىل تعذر رفع احلصانة يف مناطق االختصاص تلك           
لـة  علـى مـا يرتكبونـه مـن جـرائم يف الدو           املوفـدين يف مهـام      تتوقف حماكمة املوظفني أو اخلرباء      

املعنيــة علــى مــا إذا كانــت الدولــة الــيت حيمــل املشــتبه بــه جنســيتها قــد منحــت حماكمهــا واليــة  
قضائية خارج إقليمها ختول هلا اختاذ إجراءات من هذا النوع، وما إذا كانت مالبسـات احلالـة             

ــأن تتخــذ فعــال اإلجــراءات املــذكورة    بيــد أن هــذا عــادة مــا يشــكل   . تســمح لتلــك احملــاكم ب
ويوصى بأن يعني األمني العام فريقا مـن اخلـرباء يسـدي إليـه املشـورة                . وليس القاعدة االستثناء  

بشأن ما إذا كان من املمكـن وضـع صـك دويل أو االسـتعانة بوسـيلة أخـرى لكفالـة خضـوع                        
موظفي األمم املتحدة للمحاكمـة اجلنائيـة علـى جـرائم االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي                   

ريـق بنـهج العمـل هـذا، ميكـن للجمعيـة العامـة أن حتيـل املسـألة إمـا إىل                فإذا أوصـى الف   . احملددة
تنشــأ حتديــدا مــن أجــل إعــداد هــذا العامــة اللجنــة السادســة أو إىل جلنــة خمصصــة تتبــع اجلمعيــة 

 .النص
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 سياق املشكلة -أوال  
ولدت فكرة عمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم بعـد إنشـاء املنظمـة بفتـرة وجيـزة،                    - ١

جل مراقبة حاالت وقف إطالق النار واتفاقات السالم، أوال عن طريق االستعانة مبـراقبني              من أ 
، ١٩٦٠وحبلـول عـام     . بكتائـب مسـلحة   ) ١٩٥٦يف عـام    (غري مسلحني، مت دعمهم فيما بعد       

وإنشــاء عمليــة األمــم املتحــدة يف الكونغــو، تطــورت فكــرة قيــام األمــم املتحــدة حبفــظ الســالم  
قلــت مــن الرصــد إىل تقــدمي طائفــة واســعة مــن خــدمات املســاعدة الفنيــة تطــورا ملحوظــا إذ انت

وكـان ذلـك الشـكل املتعـدد األبعـاد مـن أشـكال              . للحكومات الـيت تشـتد حاجتـها إىل الـدعم         
بيــد أن اجلهــد الــذي بذلتــه األمــم املتحــدة يف   . حفــظ الســالم غــري مســبوق بالنســبة للمنظمــة  
ة هذا النوع من أنواع حفظ السـالم مـن جديـد    الكونغو كان من الضخامة حبيث مل جتر ممارس 

. ، عندما مت تشكيل فريق األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقـال يف ناميبيـا              ١٩٨٩حىت عام   
ومنذ ذلك احلني فصاعدا، أصبحت أغلبية عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم، الـيت ينشـئها             

 .تجاوز الرصدجملس األمن، تضطلع بطائفة متنوعة من املهام اليت ت
ومــن املواضــيع الــيت مل يتوقــف احلــديث عنــها طــوال تــاريخ املنظمــة مــدى فشــل أفــراد  - ٢

حفــظ الســالم يف كــثري مــن األحيــان يف إدراك املخــاطر الــيت تــواجههم، إذ تضــلهم الظــروف     
ومبعـىن آخـر، كـثريا مـا يعتقـد أفـراد حفـظ              . اليومية السـائدة، الـيت ميكـن أن تبـدو غـري خطـرية             

التابعون لألمم املتحدة أن األمور تسري على حنو طبيعي يف حاالت أبعـد مـا تكـون عـن        السالم  
وهذا العجز من جانب الكثري من أفراد حفظ السالم عن تبني مـدى الصـدمة               . الوضع الطبيعي 

اليت تلم باجملتمع ومدى الضعف الذي يعتريـه هـو السـبب اجلـذري يف كـثري مـن املشـاكل الـيت                       
فحفـظ السـالم هـو عمليـة خطـرية ومرهقـة وغـري عاديـة، وسـيظل دائمـا                    . يـر يتناوهلا هـذا التقر   

 ".عادي"كذلك، وال ينبغي ألي من املشاركني فيه أن يفترض أنه أمر 
تــاريخ عريــق يف مســاعدة الكــثري مــن الــدول ولعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  - ٣

وقـد وهـب كـثري    . فضـل أوالشعوب على اخلروج من الصـراعات واألمـل حيـدوها يف مسـتقبل        
ــاهتم لبلــوغ هــذا اهلــدف، وال جيــب أن تــذهب هــذه اإلجنــازات        ــراد حفــظ الســالم حي مــن أف

ولكن على الرغم من الـدور املتميـز الـذي أداه أفـراد حفـظ السـالم                 . والتضحيات طي النسيان  
التــابعون لألمــم املتحــدة علــى مــدى نصــف القــرن املاضــي، فاملؤســف أنــه ســيظل هنــاك دائمــاً  

 الذين خيالفون قواعد السلوك، وبالتايل يلطخـون شـرف الكـثريين الـذين وهبـوا حيـاهتم                  أولئك
وال يشكل ارتكاب العسكريني وأفراد الشرطة املدنيـة ومـوظفي حفـظ السـالم            . لقضية السالم 

وتغطـي هـذه األعمـال     . املدنيني ألعمال االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي ظـاهرة جديـدة           
اع السلوك اليت تتراوح ما بـني حـاالت خمالفـة معـايري السـلوك الـيت تعمـل                   طائفة واسعة من أنو   
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هبا املنظمة، من قبيل التماس املتعة من البغايا البالغات، وهو ما قد يكون أمراً قانونيـاً يف بعـض                   
. البلدان، واألعمال اليت جترمها أي تشـريعات وطنيـة؛ مـن قبيـل االغتصـاب واشـتهاء األطفـال                  

ألمــم املتحــدة، قامــت وســائل اإلعــالم ومنظمــات حقــوق اإلنســان علــى وجــه وباإلضــافة إىل ا
ــداء اجلنســي يف        ــراد حفــظ الســالم يف االســتغالل اجلنســي واالعت ــورط أف ــق ت اخلصــوص بتوثي
ــا      عمليــات تراوحــت مــا بــني البوســنة واهلرســك وكوســوفو يف مطلــع التســعينات إىل كمبودي

ــع وأواخــر التســعينات، وغــ   - وتيمــور ــا يف عــام  ليشــيت يف مطل ــة ٢٠٠٢رب أفريقي  ومجهوري
 .٢٠٠٤الكونغو يف عام 

، وبعد النظر يف تقرير مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة            ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٥ويف   -٤
، )A/57/465(عن االدعاءات املتعلقة باالستغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي يف غـرب أفريقيـا                

ت فيه إىل األمـني العـام أن يتخـذ تـدابري ملنـع               الذي طلب  ٥٧/٣٠٦اختذت اجلمعية العامة القرار     
ودعـت  . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف العمليات اإلنسانية وعمليـات حفـظ السـالم    

ويف . األمني العام والبلدان املسامهة بقـوات إىل حماسـبة أي فـرد يقـوم بارتكـاب هـذه األعمـال                   
واعــد تفصــيلية حتظــر االســتغالل    ، أصــدر األمــني العــام ق  ٢٠٠٣أكتــوبر / تشــرين األول١٥

اجلنســي، وهــي قواعــد إلزاميــة بالنســبة جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة، بغــض النظــر عــن نــوع  
 ).ST/SGB/2003/13(تعيينهم 

أي اســتغالل فعلــي، أو � مــن النشــرة بأنــه  ١ يف الفــرع �االســتغالل اجلنســي�ويعــرف  - ٥
 ثقة من أجل حتقيق مآرب جنسية، مبا يف         شروع يف استغالل، حلالة ضعف أو تفاوت يف النفوذ أو         

ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، حتقيــق كســب مــايل أو اجتمــاعي أو سياســي مــن االســتغالل 
يعين التعدي البدين ذا الطـابع اجلنسـي،        � بأنه   �االعتداء اجلنسي �ويعرف  . �اجلنسي لطرف آخر  

 .�غري متكافئة أو قسريةبالفعل أو الوعيد، الذي يرتكب باستعمال القوة أو ظل ظروف 
وتشري حقـائق البغـاء وغـريه مـن أشـكال االسـتغالل اجلنسـي يف سـياق حفـظ السـالم                       - ٦

ــالغ لــدى الكــثريين نظــراً ألن األمــم املتحــدة مكلفــة بــدخول اجملتمعــات احملطمــة      االنزعــاج الب
، فـإن املنظمـة     وعالوة على ذلك  . ملساعدهتا، وليس خليانة الثقة اليت مينحها هلا السكان احملليون        

ال ينبغي هلا على أي حال أن تزيد من معاناة قطاعات السكان الضعيفة، اليت كـثرياً مـا تكـون                    
ــها    ــد مزقتـ ــة قـ ــراعات األهليـ ــروب أو الصـ ــو    . احلـ ــة الكونغـ ــال، يف مجهوريـ ــبيل املثـ ــى سـ فعلـ

 الدميقراطية، كان يبـدو أن االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي ينطويـان يف معظـم األحيـان                   
أو باألغذيـة   )  دوالرات يف املتوسـط يف كـل مـرة         ٣مـن دوالر إىل     (على مبادلة اجلنس بـالنقود      

األمـر  (أو بالوظـائف  ) سواء األغدية لالستهالك الفـوري أو للمقايضـة عليهـا يف وقـت الحـق            (
وقـد حتـدثت بعـض الفتيـات الالئـي تكلمـت       ). الذي يؤثر بصفة خاصة على العـاملني باليوميـة    
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، إذ ذكـرن أهنـن تعرضـن لالغتصـاب، مث           �غتصاب الذي يتستر يف ثوب البغـاء      اال�معهن عن   
ومبجـرد  . منحن فيما بعد ماالً أو غذاء إلعطاء االغتصاب صـورة الصـفقة الـيت متـت بالتراضـي             

أن جتــد الفتيــات أنفســهن يف هــذا الوضــع، تنشــأ لــديهن حالــة مــن االتكــال تــؤدي عــادة إىل      
مة البغاء مبا يصاحبها من عنف ويأس ومـرض ومـا تـؤدي             استمرار السقوط أكثر فأكثر يف دوا     

 � السـالم  ةأطفال حفظـ  �ومن عواقب االستغالل اجلنسي وجود      . إليه من تفاقم حالة االتكال    
ويـؤدي غيـاب    . ، وهم األطفال الذين ينجبـهم أفـراد حفـظ السـالم مث يتخلـون عنـهم                املسيبون

اطين معظــم البلــدان مــن هــذا النــوع مــن  إىل انعــدام احلمايــة الــيت متــنح ملــو عامــل نظــام قــانوين 
وتفرض هذه اجملموعة من العوامل على أفراد حفظ السالم مسـؤولية أكـرب عـن العمـل        . اإليذاء

 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة أن          ١٠١ مـن املـادة      ٣وفقاً ألرفع معايري الرتاهـة املتـوخى يف الفقـرة           
 .مم املتحدةتكون هي معيار السلوك اإللزامي بالنسبة جلميع مسؤويل األ

ــام     - ٧ ــا قامـــت يف عـ ــالم بأهنـ ــادت إدارة عمليـــات حفـــظ السـ ــالتحقيق يف ٢٠٠٣وأفـ  بـ
 مـن األفـراد العسـكريني    ١٩ من املوظفني و٥ادعاءات تتعلق باالستغالل اجلنسي وجهت ضد    

)A/58/777 ــرة ــام إىل أن  ). ٣، الفق ــيت    وأشــار األمــني الع ــات ال ــدرك أن البيان ــة ت ــة العام  األمان
االت االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي اليت اقترفها أفراد عاملون ينتمـون إىل            مجعت عن ح  

رمبا ال تعكس النطاق احلقيقي هلذه األحداث املؤسفة، وأن اإلجـراءات اخلاصـة    ، املتحدة األمم
بالشكاوى وآليات دعم الضحايا تعتـرب غـري كافيـة حـىت اآلن، وأن األمـر يسـتلزم بـذل جهـود                     

نشاء نظام ُيبلغ فيه بشكل منهجي عن أي سوء سلوك من هذا النـوع مث يتـابع                 إضافية كبرية إل  
 ). ٤املرجع نفسه، الفقرة  (بشكل فعال

ويف أعقــاب التحســينات الــيت طــرأت علــى آليــات تلقــي الشــكاوى باملنظمــة، طــرأت   - ٨
ففــي الفتــرة مــا بــني . زيــادة كــبرية علــى عــدد االدعــاءات الــيت تــرد ضــد أفــراد حفــظ الســالم  

بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  ، تلقــت ٢٠٠٤ســبتمرب /مــايو وأيلــول/يــارأ
منها ضـد أفـراد    ادعاء ٦٨( ادعاء يتعلق باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ٧٢ الدميقراطية

ــراد ٤عســكريني و ــدنيني   ضــد أف ــن امل ــد     ) م ــا بع ــة فيم ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــام مكت وق
واستجابة هلذه الزيادة الكبرية يف عدد القضـايا، دعـاين األمـني العـام               .)١(ألمربالتحقيق يف هذا ا   

__________ 
 ٤٤بأنـه قـام بـإغالق ملـف         ) A/59/661انظر  (، أفاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٥يف   )١( 

 مـن األفـراد   ٥١تعلـق بــ   ت حالـة  ٢٠ بشـأن  اتقريـر املكتـب  وقـدم  . ادعاء بسبب تعذر التعـرف علـى الضـحايا أو الشـهود       
ورأي . نف بعـد ذلـك ضـمن العسـكريني    العسكريني، الذين صنف أحدهم يف بادئ األمر باعتباره من املدنيني ولكنه صـ          

 املتبقية، رأى املكتب أن األدلة كانت مقنعة يف اثنتني          احلاالتومن بني   .  مت إثباهتا بصورة كاملة    حاالتاملكتب أن سبع    
 رغـم وجـود أدلـة علـى االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء           حالة ١١ولكن تعذر إثبات احلاالت األخرى البالغ عددها        منها،  
 .جنسييف أي حالة من احلاالت حبصول اتصال  يعترف أي من أفراد الوحدات ومل. اجلنسي
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ملســاعدته يف حتديــد طبيعــة ومــدى مشــكلة االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي يف بعثــات    
، قمت بزيارة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،        ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف تشرين األول  . حفظ السالم 

 وتــبني يل أن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي مستشــريان، وعلــى وجــه التحديــد بونيــا،
ومــازال . وأن األفــراد مــن املــدنيني والعســكريني علــى حــد ســواء متورطــون يف هــذه األعمــال 

االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي جيريان فيما يبدو بشكل مسـتمر، ممـا يؤكـد عـدم كفايـة                  
 .قائمة داخل عمليات حفظ السالمالتدابري احلالية ملعاجلة هذه املشكلة ال

 ٩  ادعــاء ضــد مــدنيني، و١٦، تلقــت إدارة عمليــات حفــظ الســالم ٢٠٠٤ويف عــام  - ٩
 ادعــاء ضــد األفــراد العســكريني، وبــذلك يصــل إمجــايل   ٨٠ ادعــاءات ضــد الشــرطة املدنيــة و 

وكانت أغلبية االدعاءات تتصل مبمارسة اجلنس مـع أشـخاص          .  ادعاءات ١٠٥االدعاءات إىل   
وبلغـت  ).  يف املائـة ٣١(وممارسة اجلنس مع البغايا البالغـات  )  يف املائة٤٥( سنة ١٨ت سن  حت

 يف ٥ يف املائـة واالدعـاءات املتعلقـة بالتعـدي اجلنسـي      ١٣نسبة االدعاءات املتعلقة باالغتصاب    
 يف املائة، فكانت تتصـل بأشـكال أخـرى مـن أشـكال              ٦أما االدعاءات املتبقية، ونسبتها     . املائة

شــرة األمــني العــام الصــادرة يف    االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي الــوارد تعريفهــا يف ن     
 .٢٠٠٣ عام
ويضــر االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي بصــورة ومصــداقية عمليــات حفــظ          - ١٠

السالم، كما يضر حبيادها يف نظر السكان احملليني، وهـو مـا ميكـن أن يـؤدي بـدوره إىل إعاقـة                      
وينــتقص أيضــاً ســوء االنضــباط النــاجم عــن      .  حفــظ الســالم املعنيــة لواليتــها   تنفيــذ عمليــة 

االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي مـن فعاليـة عمليـات حفـظ السـالم، ال سـيما يف أوقـات                     
وعالوة على ذلك، ميكن أن تشكل حاالت االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي               . األزمات

بـل إن    .)٢( أو القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان أو لكليهمـا            انتهاكات للقانون اإلنساين الـدويل    
عمليات حفظ السالم ال ميكنها بصورة مشروعة أن تسدي املشورة للحكومات بشـأن التقيـد               
مبعــايري حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلصــالح القــانوين والقضــائي إذا كــان أفــراد حفــظ الســالم   

نسي واالعتداء اجلنسي، اليت تشـمل جـرائم مـن          التابعون هلا ينخرطون يف أعمال االستغالل اجل      
السـلوك مـن جانـب أفـراد حفـظ السـالم فيمـا يتعلـق باملسـائل                  سـوء   كما أن   . قبيل االغتصاب 

اجلنسية ميكن أن يعرضهم ويعرض املنظمة لالبتزاز وأعمال الثأر العنيفة، ال سـيما يف األوقـات                
هذا النـوع مـن سـوء السـلوك         ن ذلك، فإن    وفضالً ع . اليت يتعطل فيها القانون والنظام يف البلد      

من وقوع املشـاكل الطبيـة، مبـا يف ذلـك خطـر اإلصـابة بـاألمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق                         يزيد  
__________ 

، الفصـل   )٢٠٠٠ (١٣٢٥دراسة مقدمة من األمني العام عمال بقرار جملس األمـن           : املرأة والسالم واألمن  انظر   )٢( 
 ).E.03.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (الرابع 
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. العـدوى هبـذه األمـراض     اإلندز، وخطـر نقـل      /االتصال اجلنسي، وفريوس نقص املناعة البشرية     
وميكـن أن تتعـرض     . يت متر هبن  تعاين الضحايا من الصدمات النفسية نتيجة للتجربة ال        وكثرياً ما 

ــظ الســالم     ــراد حف ــال أف ــاهتم،    للتشــهرياملســيبون الضــحايا وأطف ــب أســرهم وجمتمع ــن جان  م
وقـد  ). االقتصـادي واالجتمـاعي والعـاطفي، ومـا إىل ذلـك     (حيرمهم من مجيع أنواع الـدعم    مما

 أفراد حفـظ    يؤدي هذا بدوره إىل دفع الضحايا إىل الدخول يف مزيد من العالقات املستغلة مع             
 .السالم وغريهم، حىت ميكن هلن وألطفاهلن البقاء

ــات حفــظ الســالم للتصــدي ملســألة         - ١١ ــة داخــل عملي ــود كــثرية وهام وجتــرى االن جه
بيد أن هذه اجلهود تقتصر علـى حـاالت خاصـة، وهـي             . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   

 جذري يف طريقة معاجلـة هـذه املشـكلة    فاملطلوب هو إحداث تغيري   . غري كافية ملعاجلة املشكلة   
وتقترح يف هذا التقرير تـدابري ميكـن أن جيـري تنفيـذها علـى الفـور،        . يف سياقات حفظ السالم   

ــذه            ــاء ه ــن أجــل حتســني أســلوب اتق ــدول األعضــاء م ــام أو ال ــني الع ــب األم ــن جان ــواء م س
ــهاكات الشــائنة حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بالســكان احمللــيني وحصــرها وال     تصــرف فيهــا،  االنت

 .باإلضافة إىل تدابري تتعلق باإلصالح على األجل الطويل
ويشري تقريرا مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن غـرب أفريقيـا وبونيـا إىل صـعوبة                      - ١٢

حتديد هوية اجلناة نظـرأ ألن الضـحايا، وهـم يف كـثري مـن األحيـان فتيـات وأطفـال مـذعورون                       
وعـالوة علـى    . ة يف التعـرف علـى مهـامجيهم األجانـب         وقليلو احلظ من التعليم، جيـدون صـعوب       

ومــن مث، فمــن األمهيــة . ذلــك، فــإن احلــافز االقتصــادي علــى اإلبــالغ ينعــدم يف حــاالت البغــاء 
مبكـان، رغــم وجــوب أن تتخـذ األمــم املتحــدة إجـراءات ضــد اجلنــاة، أن جيـري التركيــز علــى     

 .التدابري الوقائية
الكونغو الدميقراطية، وجهت املنظمات النسائية انتبـاهي       ويف أثناء زياريت إىل مجهورية       - ١٣

إىل عدد مـن العوامـل الـيت تـرى هـذه املنظمـات أهنـا تسـاهم يف االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء                         
وتشـمل هـذه عوامـل خارجـة عـن نطـاق البعثـات، مـن قبيـل                  . اجلنسي علـى النسـاء واألطفـال      

عــددا كــبريا مــن األطفــال الــذين   هتتــك النســيج االجتمــاعي مــن جــراء الصــراع الــذي خيلــف  
يتمتعون بقدر يذكر، أو بأي قدر علـى اإلطـالق، مـن الـدعم األسـري؛ وارتفـاع معـدالت                     ال

الفقــر املــدقع؛ وانعــدام فــرص إدرار الــدخل؛ وارتفــاع مســتويات العنــف املوجــه ضــد النســاء     
 يوجـد شـيئا   واألطفال يف أثناء الصراعات األهليـة، الـذي يصـاحبه متييـز ضـد النسـاء والفتيـات              

أو املسـتغل املوجـه ضـدهن؛ وعـدم تـوافر نظـام       /من التقبل على الصعيد احمللي للسـلوك العنيـف   
قانوين وقضائي يسري العمل به بصورة حسنة، وهي أمور هتيئ بيئة يفلت فيها اجلنـاة فعليـا مـن             

. وتوجد هذه العوامل ذاهتا، إىل حد ما، يف كـثري مـن منـاطق حفـظ السـالم األخـرى                   . العقاب
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 شـعور سـائد بـني العـاملني بأنـه        ومن ناحية أخرى، كان هناك فيما يبـدو داخـل البعثـات ذاهتـا             
كما ساد شعور بأن املـبلغني      . يذكر ملعاجلة هذه املشكلة بصورة فعالة     شيء  جيري عمل أي     ال

ومل يكـن هنـاك وعـي يـذكر مبعـايري السـلوك الـيت تأخـذ هبـا األمـم املتحـدة،                       . لن جيدوا احلماية  
 تكن مرافق الترفيه املتاحة ألفراد الوحدات كافية، وكانت مدد انفصال هـؤالء األفـراد              كما مل 

وقــد اعتمــدت يف صــياغة التوصــيات املبينــة أدنــاه علــى هــذه  . عــن أســرهم وجمتمعــاهتم طويلــة
اخلربات وعلى املشاورات الواسعة اليت أجريتها مع البلدان اليت توفر معظم األفـراد العسـكريني              

 .شرطة، وكذلك مع األعضاء باألمانة العامةوأفراد ال
 القواعد -ثانيا  

 املشكلة  
. ميكن لبعثات السالم أن تضم عنصرا مدنيا وعنصرا عسكريا وعنصرا للشرطة املدنيـة             - ١٤

 ا قانونيــا ألن لكــل عنصــر مركــزامتباينــة نظــرتأديبيــة وحتكــم هــذه العناصــر قواعــد وإجــراءات 
 تلقائيـا علـى مجيـع       ٢٠٠٣ة األمـني العـام الصـادرة يف عـام           وال تسـري نشـر    .  عن غريه  المستق

ويقـدم بـاملرفق األول وصـف تفصـيلي هلـذه املسـائل             . وهـذا عيـب خطـري     . هذه الفئات الثالث  
 .الفنية، ولكن يرد أدناه موجز قصري هلا

 موجز للقواعد املتعلقة مبركز أفراد حفظ السالم وسلوكهم  
ركز املسؤولني وامتيـازاهتم وحصـاناهتم املنصـوص عليهـا          يتمتع موظفو األمم املتحدة مب     - ١٥
الـيت تـنص أيضـا علـى الشـروط          ) االتفاقية العامـة  (اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا      يف  

وخيضـع املوظفـون ملعـايري     . اليت ميكن لألمني العـام مبوجبـها رفـع احلصـانة عـن هـؤالء املـوظفني                
اإلداري ملـــوظفي املنظمـــة، ولإلصـــدارات اإلداريـــة ي واألساســـالنظـــامني الســـلوك احملـــددة يف 

وجيري إنفاذ هـذه املعـايري مـن خـالل          . الفرعية، من قبيل نشرات األمني العام واألوامر اإلدارية       
 .اإلجراءات تأديبية اليت تأخذ هبا املنظمة

وختـول اتفاقـات مركـز      .  األمـم املتحـدة    يوتستعني أيضا بعثات حفظ السـالم مبتطـوع        - ١٦
للمتطــوعني االمتيــازات واحلصــانات املمنوحــة للمســؤولني مبوجــب   )٣(وات املربمــة مــؤخراالقــ

ويلتزم متطوعو األمـم املتحـدة بقواعـد السـلوك اخلاصـة هبـم، وهـم خاضـعون                  . االتفاقية العامة 
 .لإلجراءات التأديبية

__________ 
ــف    )٣(  ــن أل ــرات م ــق، الفق ــف٢-انظــر املرف ــاق     ٧- إىل أل ــود ذات الصــلة يف االتف ــوجز للبن ــى م ، لالطــالع عل

 .النموذجي ملركز القوات
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وخيضــع .  فــردينياستشــارينيمبتعاقــدين وخــرباء كمــا تســتعني بعثــات حفــظ الســالم    - ١٧
ؤالء للقوانني احمللية، وهـم ملتزمـون باملعـايري احملـددة يف الشـروط املوحـدة للعقـود املربمـة مـع             ه
 .ملقاولني واخلرباء االستشاريني الفردينيا

ويتمتع أفراد الشرطة املدنية واملراقبـون العسـكريون بـاملركز واالمتيـازات واحلصـانات               - ١٨
ويعتـرب ضـباط االتصـال العسـكري        (تفاقية العامة   مبوجب اال املوفدين يف مهام    املمنوحة للخرباء   

ــدين يف مهــام وضــباط األركــان العســكرية أيضــا مــن اخلــرباء    ــة  ).  املوف ــة العام وحتكــم االتفاقي
أفـراد الشـرطة   ويوقـع  . ميكن لألمني العام مبوجبها رفع احلصانة عن هؤالء األفراد        الشروط اليت   

 موافقتـهم علـى االلتـزام بــجميع إجـراءات            يـنص علـى    �تعهـدا �املدنية واملراقبون العسكريون    
التشغيل املوحدة واإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالبعثات، والسياسات والتوجيهـات وغـري ذلـك             

النظـام األساسـي الـذي      املوفـدين يف مهـام      كما حيكم اخلرباء    . من اإلصدارات املتعلقة بالبعثات   
وحقــوقهم املوفــدين يف مهــام خلــرباء يــنظم مركــز املســؤولني خبــالف مــوظفي األمانــة العامــة وا 

ــة الع    ــدرته اجلمعيــ ــذي أصــ ــية، الــ ــاهتم األساســ ــا  وواجبــ ــة يف قرارهــ ــؤرخ ٥٦/٢٨٠امــ ، املــ
ــابعون لألمــم املتحــدة      . ٢٠٠٢مــارس /آذار ٢٧ ــة الت ــزم أيضــا اخلــرباء مــن الشــرطة املدني ويلت

ــات حمــددة      وترفــق التوجيهــات  . بالتوجيهــات الصــادرة عــن مفــوض الشــرطة فيمــا خيــص بعث
باملبادئ التوجيهيـة الـيت تصـدرها إدارة عمليـات حفـظ السـالم لضـباط الشـرطة املدنيـة، وهـي              

أما املبادئ التوجيهية للمراقبني العسـكريني، الـيت تشـتمل          . للبلدان املسامهة بأفراد الشرطة   تتاح  
 .أيضـا للبلـدان املسـامهة بقـوات       تتـاح   على معايري السلوك اخلاصة بـاملراقبني العسـكريني، فهـي           

 السلوك اخلاصة بأفراد الشرطة واملراقبني العسـكريني يف توجيهـات اإلدارة بشـأن              ريوحتدد معاي 
ــق ضــباط        ــيت يواف ــراقبني العســكريني، ال ــة وامل ــة بضــباط الشــرطة املدني ــة املتعلق املســائل التأديبي

 .الشرطة املدنية واملراقبون العسكريون على االلتزام هبا
 التــابعون للوحــدات الوطنيــة باالمتيــازات واحلصــانات     ويتمتــع األفــراد العســكريون   - ١٩

احملددة يف اتفاق مركز القوات، أو احملددة ، يف حالة عدم إبـرام اتفـاق، يف االتفـاق النمـوذجي               
ملركز القوات الذي يقرر جملس األمن أن يسـري علـى عمليـات حفـظ السـالم إىل حـني إبـرام                      

 االتفــاق النمــوذجي ملركــز القــوات علــى أن ويـنص . اتفـاق ملركــز القــوات مــع الدولــة املضــيفة 
يكــون للبلــد املســاهم بقــوات الواليــة اجلنائيــة والتأديبيــة علــى األفــراد العســكريني التــابعني          

ولكن ميكن لألمني العام، كتـدبري إداري،       ) من املرفق ) ب (٤٧، الفقرة   A/45/594(للوحدات  
دات إىل وطنـه إذا مـا أديـن يف حتقيـق            أن يأمر بإعادة أي من األفراد العسـكريني التـابعني للوحـ           

وقد أبدت البلدان املسامهة بقوات، على مر السـنني، قبـوال      . سيماجلالسلوك  سوء  جتريه البعثة ب  
مدونة قواعد السـلوك الشخصـي    �: كامال ملعايري السلوك العامة الواردة يف املنشورين املعنونني       

. � السـالم التـابعون لألمـم املتحـدة    حنـن حفظـة   � ، و �القواعـد العشـر   /لذوي اخلوذات الزرقاء  
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وتـرد اإلجـراءات   . ومن مث، أصبحت هذه املعايري العامة سارية باملمارسة على أفـراد الوحـدات    
اليت تضطلع هبا البعثات للتحقيق يف االدعاءات املوجهة ضـد أحـد األفـراد العسـكريني التـابعني                 

ئل التأديبيـة املتعلقـة بـاألفراد    للوحدات يف توجيهات إدارة عمليـات حفـظ السـالم بشـأن املسـا           
ــامهة          ــدان املس ــها للبل ــات جتــري إتاحت ــي توجيه ــة، وه ــابعني للوحــدات الوطني العســكريني الت

 .بقوات
احلظر املفروض على االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي يف            قواعد  وقد بدأ إدراج     - ٢٠

املتعلقــة ببعثــات حمــددة  ضــمن املبــادئ التوجيهيــة ٢٠٠٣نشــرة األمــني العــام الصــادرة يف عــام 
واملوجهة للبلدان املسامهة بقوات يف الوحدات العسـكرية، وهـي مبـادئ توجيهيـة جتـري أيضـا          

وترفق هذه املبادئ التوجيهية مبذكرة التفاهم اخلاصـة ببعثـات          . إتاحتها للبلدان املسامهة بقوات   
وتكـون أحكـام مـذكرة    . حمددة، املربمة بني األمـم املتحـدة وكـل مـن البلـدان املسـامهة بقـوات          

ــة        ــا ملزم ــوات أحكام ــد املســاهم بق ــم املتحــدة والبل ــني األم ــة ب ــاهم املربم ــادئ  .التف ــد أن املب بي
مبـادئ تضـم     التوجيهية املرفقة، اليت تشتمل على القواعد التفصيلية للنشرة، تعرف حتديدا بأهنا          

املبـادئ  �انونيـة بـني   وميكـن بيـان الفـروق القائمـة مـن الوجهـة الق         . ترتيبات إدارية ومالية عامة   
، فاملبادئ التوجيهية توفر منوذجا عامـا ميكـن اتباعـه أو عـدم اتباعـه،                �القواعد�  و �التوجيهية

بيــد أن قواعــد الســلوك، .  مــن اتباعهــابــد التبعــا للظــروف؛ بينمــا تــنص القواعــد علــى قواعــد 
واالعتــداء احلظــر التفصــيلية املفروضــة علــى االســتغالل اجلنســي  قواعــد وعلــى وجــه التحديــد 

فهــي ال ميكــن أن تكــون جمــرد مبــادئ .  وأن يكــون هلــا مركــز القواعــد امللزمــةبــد الاجلنســي، 
 .توجيهية

وتتشــابه معــايري الســلوك والرتاهــة األساســية املطلوبــة مــن خمتلــف فئــات أفــراد حفــظ      - ٢١
 العشـر   اإلداري ملـوظفي املنظمـة ويف وثـيقيت القواعـد         األساسـي و   احملددة يف النظامني     -السالم  

 نظرا ألهنا مجيعا مستمدة مـن املبـادئ املقـررة يف            -وحنن حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة       
 مـن امليثـاق الـيت تشــترط علـى مسـؤويل األمـم املتحـدة أرفـع معــايري         ١٠١ مـن املـادة   ٣الفقـرة  
فعـال  بيد أن تلك الوثائق تتسم بطابع العمـوم؛ فهـي ال تقـدم تعليمـات حمـددة بشـأن أ                   . الرتاهة

 تلـك   ٢٠٠٣وتسـد نشـرة عـام       . االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي احملظـورة بصـفة حمـددة          
وقـد كانـت هـذه النشـرة موضـع ترحيـب            . احلظر التفصيلية املـذكورة   لقواعد  الثغرة بتحديدها   

 واجلمعيـة العامـة،     )٤()اللجنـة اخلاصـة   (من جانب اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفـظ السـالم           

__________ 
 .١١٥، الفقرة )A/58/19 (١٩ ، امللحق رقم٥٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )٤( 
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 مـن اإلشـارة إىل أن النشـرة    بـد  ال، بيد أنـه  ٢٠٠٤يوليه / متوز ١، املؤرخ   ٥٨/٣١٥ا  يف قراره 
 .تسري تلقائيا إال على موظفي األمم املتحدة ال
ومــن مث، فهنــاك طائفــة واســعة مــن األحكــام املتعلقــة باالســتغالل اجلنســي واالعتــداء     - ٢٢

انوين، والـيت تنطبـق علـى فئـات        اجلنسي اليت صيغت يف أوقات خمتلفة وتتباين درجة مفعوهلا الق         
احلظـر احملـددة يف   قواعـد  وحسب املشار إليـه أعـاله، فـإن    . خمتلفة من فئات أفراد حفظ السالم  
ويوافـق  .  غري ملزمة قطعا إال ملوظفي األمـم املتحـدة     ٢٠٠٣نشرة األمني العام الصادرة يف عام       

ــزام بال    ــة واملراقبــون العســكريون علــى االلت توجيهــات الــيت أصــبحت منــذ  أفــراد الشــرطة املدني
أمـا وضـع األفـراد العسـكريني        . احلظـر هـذه   قواعـد    تقريبـا تضـم مـوجزا ل       ٢٠٠٤منتصف عام   

إذ ال ميكـن إلـزام األفـراد العسـكريني التـابعني للوحـدات           . التابعني للوحدات فهو ليس واضحا    
ــا يتخــذه هــذا ال        ــق م ــد املعــين املســاهم بقــوات وعــن طري ــة البل ــا إال مبوافق ــد مــن  بقواعــد م بل

 .إجراءات
 التوصيات  
 فرض معايري موحدة وملزمة  

احلظر اليت تفرض علـى االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي             قواعد  ينبغي أن تكون     - ٢٣
بالنسبة جلميع فئات أفراد حفـظ السـالم هـي تلـك الـواردة يف نشـرة األمـني العـام الصـادرة يف                   

 .٢٠٠٣عام 
صـة توصـية إىل اجلمعيـة العامـة بـأن يلتـزم مجيـع األفـراد                 ويوصى بأن تقـدم اللجنـة اخلا       - ٢٤

املدنيني والعسكريني الذين تعينهم األمم املتحـدة أو تتعاقـد معهـم باملعـايري املنصـوص عليهـا يف                   
تعــيني مجيــع أفــراد حفــظ الســالم الــذين  كتــب ، وبــأن تــدرج يف عقــود أو ٢٠٠٣نشــرة عــام 

الـذي يوقعـه كـل      " التعهد"وينبغي تنقيح   . مة هلم يعينهم األمني العام عبارات مناسبة تكون ملز      
من أفراد الشرطة املدنية ومن املراقبني العسكريني، حبيـث يشـتمل حتديـدا علـى املعـايري الـواردة                   

كمـا ينبغـي أن تـرد هـذه املعـايري           . ، وينبغي أن يشترط التقيد هبذه املعـايري       ٢٠٠٣يف نشرة عام    
ن يشـترط علـى مجيـع املتطـوعني توقيـع إقـرار عنـد               يف شروط تعيني متطوعي األمم املتحدة، وأ      

. تعيينــهم يف بعثــة مــن البعثــات بــأهنم ســوف ميتثلــون هلــذه املعــايري كجــزء مــن شــروط تعيينــهم 
خمالفة قواعـد    أن يقر خطيا األفراد من مجيع الفئات املشار إليها أعاله بأهنم يفهمون أن               بد الو

 . املتحدة على الفوراحلظر هذه سوف يؤدي إىل إهناء مهمتهم باألمم
أمــا فيمــا يتعلــق بــاألفراد العســكريني التــابعني للوحــدات، فيوصــى بــأن تقــدم اللجنــة      - ٢٥

 ٢٠٠٣اخلاصــة توصــية إىل اجلمعيــة العامــة بــأن تعتمــد اجلمعيــة املعــايري الــواردة يف نشــرة عــام  
ات الوطنيـة   بوصفها معايري موحدة للسلوك بالنسبة جلميـع األفـراد العسـكريني التـابعني للوحـد              
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ويوصى بأن تقرر اجلمعية العامة أن تدرج هـذه املعـايري           . الذين خيدمون بعمليات حفظ السالم    
ــأن       ــة املربمــة بــني األمــم املتحــدة والبلــدان املســامهة بقــوات وب يف مــذكرات التفــاهم النموذجي

يف تشــترط مــذكرة التفــاهم النموذجيــة علــى البلــدان املســامهة بقــوات أن تصــدر هــذه املعــايري   
ويوصى بأن تسعى إدارة عمليات حفـظ السـالم إىل تعـديل مجيـع              . شكل ملزم ألفراد وحداهتا   

 .مذكرات التفاهم القائمة حبيث تشتمل على هذه األحكام
 إصدار املعايري يف شكل مناسب  

ال تقتضــي اســتراتيجية مكافحــة االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي الفعالــة جمــرد    - ٢٦
اعد امللزمة، وإمنا أيضا سهولة اطالع مجيع أفـراد حفـظ السـالم علـى هـذه                 وضوح فحوى القو  

وتقوم األمم املتحدة بنشر وثيقيت القواعد العشر وحنن حفظة السـالم التـابعون لألمـم               . القواعد
ويوصـى بـأن يصـدر األمـني        . املتحدة يف شـكل بطاقـات باللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة فقـط               

كمــا يوصــى بــأن تطلــب اللجنــة اخلاصــة إىل . بطاقــات كــذلك علــى ٢٠٠٣العــام نشــرة عــام 
 احلظــر احملــددة قواعــداألمــني العــام والبلــدان املســامهة بقــوات التعــاون يف نشــر هــذه املعــايري و  

. املفروضة على االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي باللغـات الـيت ينطـق هبـا أفـراد الوحـدات                 
ــين املســاهم ب     ــد املع ــوفر البل ــأن ي ــيت     ويوصــى ب ــات ال ــايري إىل اللغ ــة للمع ــوات الترمجــة الالزم ق

 .تستخدمها وحداته، وأن ترتب األمم املتحدة لطبعها على بطاقات على نفقة البعثة املعنية
 موجز للتوصيات  

ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تكــرر اإلعــراب عــن موافقتــها علــى املعــايري الــواردة يف  - ٢٧
. ى مجيع فئـات أفـراد حفـظ السـالم دون اسـتثناء             وأن جتعلها سارية عل    ٢٠٠٣نشرة عام   

وينبغي هلـا أيضـا أن تطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل التـزام مجيـع املـوظفني املـدنيني هبـذه              
وفضال عن ذلك، ينبغي للجمعية أن تقرر إدراج هذه املعايري، واملعايري الواردة يف             . املعايري

عون لألمـم املتحـدة، يف مـذكرة التفـاهم          وثيقيت القواعـد العشـر وحنـن حفظـة السـالم التـاب            
ــزم        ــايري يف شــكل مل ــذه املع ــوات بإصــدار ه ــدان املســامهة بق ــد البل ــة، وأن تتعه النموذجي

وينبغــي أن يتعــاون األمــني العــام والبلــدان املســامهة بقــوات يف إصــدار املعــايري    . ألفرادهــا
 العشـر وحنـن     ، وتلـك الـواردة يف وثـيقيت القواعـد         ٢٠٠٣املنصوص عليهـا يف نشـرة عـام         

حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة، يف شـكل بطاقـات مالئمـة تتـاح ألفـراد ذلـك البلـد          
باللغات اليت ينطقون هبا، وذلك بأن يوفر البلد املعين الترمجة وتقوم البعثة بالترتيـب لنشـر                

 .البطاقات على نفقتها
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 التحقيق -ثالثا  
 املشكلة  

ولكـن مـن املهـم علـى نفـس الغـرار            . معايري األمم املتحـدة    من معاقبة من خيالف      بد ال - ٢٨
وكــثريا مــا تشــكو البلــدان املســامهة بقــوات مــن أن آليــات . مراعـاة أن االدعــاء ال يثبــت اجلــرم 

 الـذي   �التحقيـق األويل  �وهـي   (التحقيق املوجـودة حاليـا لـدى إدارة عمليـات حفـظ السـالم               
، وجملـس التحقيـق الـذي ينعقـد     وء سـلوك  يف حالة اإلبالغ عن وقـوع سـ       يشكل أول رد للبعثة     

ال تشدد على ضرورة افتراض أن األفـراد الـذين جيـري التحقيـق معهـم قـد تصـرفوا                    ) بعد ذلك 
وعالوة على ذلك، كثريا ما تشكو البلدان املسامهة بقوات من أن األدلـة الـيت             . بالشكل الالئق 

ت األولية اليت تسبق ذلك إمـا       جتمع من خالل جملس التحقيق التابع للبعثة ومن خالل التحقيقا         
غري كافية مبوجب قوانينـها الوطنيـة لالسـتخدام فيمـا بعـد يف دعـاوى قضـائية أو دعـاوى أمـام                       

ويف كـثري مـن األحيـان،      . انينـها احملاكم العسكرية، أو مل جيـر مجعهـا بالصـورة الـيت تقتضـيها قو              
لـس التحقيـق بسـبب سياسـة        حيصل البلد املعين املساهم بقوات حىت على الوثائق الكاملـة جمل           ال

ــة يف       ــائق ميكــن أن تســتخدمها أطــراف ثالث األمــم املتحــدة الــيت تقضــي بعــدم اإلفــراج عــن وث
ومن مث، فال عجب أن تعزف البلدان املسامهة بقـوات يف أحيـان كـثرية               . مطالبات ضد املنظمة  

لك، فإن بعثـات    وباإلضافة إىل ذ  . عن اختاذ إجراءات بناء على اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة        
ــادي موظفــون مــن اخلــرباء يســاعدوهنا يف إجــراء        ــديها بشــكل اعتي ــوافر ل حفــظ الســالم ال يت
التحقيقات، كما ال تتاح هلا خدمات خبري من خـرباء االدعـاء يف البلـد املعـين املسـاهم بقـوات               

 . ميكنه إسداء النصح هلا بشأن الشروط املطلوبة يف ذلك البلد ألي إجراءات الحقة
وتتفاقم هذه الصعوبات بفعـل وجـود ازدواج إىل حـد مـا فيمـا يبـدو بـني التحقيقـات                      - ٢٩

باملسـائل التأديبيـة املتعلقـة    األولية وعمـل جملـس التحقيـق، حسـبما يـرد يف التوجيهـات اخلاصـة           
فــإذا . وجيــرى التحقيــق األويل إلثبــات الوقــائع. بضــباط الشــرطة املدنيــة واملــراقبني العســكريني

 يقـوم رئـيس     ملا أبلغ عنه من وقـوع سـوء سـلوك جسـيم،           إىل وجود أساس متني     ظهر أنه يشري    
ويهــدف جملــس التحقيــق إىل إثبــات الوقــائع وحتديــد أســباب  . البعثــة بتشــكيل جملــس للتحقيــق

الواقعــة قيــد النظــر واملســؤولني عنــها، وجيــوز لــه أيضــاً أن يقــدم توصــيات بشــأن اإلجــراءات     
وتــنص التوجيهــات أيضــا علــى أن جملــس  . عــادة إىل الــوطناإلداريــة املناســبة، مبــا يف ذلــك اإل 

ــة يف تصــريف مســؤولياته       ــيس البعث ــة ملســاعدة رئ ــو أداة إداري ــق ه ــراءات و. التحقي ــيت اإلج ال
 .واحدة مع أفراد الشرطة واملراقبني العسكرينيتستخدم 

ويــنص األمــر اإلداري . ويســتخدم التحقيــق األويل أيضــا مــع مــوظفي األمــم املتحــدة   - ٣٠
التدابري واإلجراءات التأديبيـة املنقحـة، علـى أنـه إذا ظهـر أن التحقيـق األويل يشـري إىل           : عنونامل
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حتـال املسـألة إىل األمـني العـام         ملا أبلغ عنه مـن وقـوع سـوء سـلوك جسـيم،              وجود أساس متني    
وقـع منـه    املساعد إلدارة املـوارد البشـرية الـذي يبـت يف أمـر توجيـه االهتـام إىل املوظـف الـذي                       

ولــذا فمــن الواضــح أن نوعيــة التحقيــق األويل هلــا أيضــاً أمهيــة بالغــة . الســلوك مــن عدمــهوء ســ
 .بالنسبة حلاالت تأديب املوظفني

 التوصيات  
 آلية حتقيق فنية  

ال يوجد فيما يبـدو سـبب لضـرورة أن جيـرى حتقيقـان علـى مسـتوى البعثـة مـن أجـل                     - ٣١
ــائع  ــات الوق ــوي هــو أن جيــري ا  . إثب ــاألمر احلي ــديهم يف    ف ــوافر ل ــون تت ــق إخصــائيون فني لتحقي

احلاالت املناسبة، وخباصة احلاالت اليت يوجد مـا يشـري إىل أهنـا تنطـوي علـى نشـاط إجرامـي،                     
إمكانية االستعانة بالوسائل العملية احلديثـة لتحديـد اهلويـة، مـن قبيـل أخـذ البصـمات، وحتليـل              

سـاليب فعالـة التكلفـة وميكـن أن        فهـذه األ  . األنسجة، وفحوص الدم واحلمض اخللوي الصبغي     
وميكن لرئيس البعثة أن خيلص مـن       . تساعد يف تفنيد االهتامات الباطلة وكذلك يف إثبات اجلرم        

التقرير الفين إىل ما يلزم من استنتاجات إدارية، ومن املرجح أن ميكـن تـوخي السـرية يف تقيـيم          
أكثـر فائـدة يف املراحـل املقبلـة مـن         األدلة اليت جيمعها فنيون، كما ميكن أن تكـون تلـك األدلـة              

وميكن بطبيعـة   . العملية، سواء كانت تأديبية أو تتعلق باحملاكم العسكرية أو اإلجراءات اجلنائية          
احلــال يف القضــايا الواضــحة، حيثمــا جيــري علــى ســبيل املثــال االعتــراف بــاجلرم أو إثباتــه مــن   

 .اسطة أفراد البعثة املعنيةخالل عدد من الشهود املستقلني، أن تستمر التحقيقات بو
ومن مث، يوصى يف حـاالت االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي، بـل ويف احلـاالت                 - ٣٢

بـنفس الطـابع مـن اجلسـامة أو حيثمـا يلـزم االسـتعانة               الـذي يتسـم     السـلوك   سـوء   األخرى مـن    
ات يشـارك   بأساليب معقدة يف التحقيقات، بـأن ينشـئ األمـني العـام كيانـا فنيـا دائمـا للتحقيقـ                   

إدارة عمليات حفظ السـالم جـزءاً مـن آليتـها اإلداريـة ولكنـه يظـل مسـتقال متامـا عـن هياكـل                         
وحتل آلية التحقيق عن طريق إدارة عمليات حفظ السالم حمـل           . القيادة يف اإلدارة ويف البعثات    

أن بـد   وبرغم استقالل آليـة التحقيـق هـذه عـن البعثـات، فـال       . التحقيق األويل وجملس التحقيق   
ومبعـىن آخـر،    . تتاح هلا علـى سـبيل األولويـة السـلطة الالزمـة ملباشـرة واليتـها يف منطقـة البعثـة                    

أن تكـون مرافقهـا متاحـة لتهيئـة         بد للبعثة املعنية أن تبدي التعاون الكامـل بشـأن التحقيـق و             ال
فري هـذه   وميكن أن تكون هذه اآللية إقليمية، إذ أن تو        . يلزم لسري التحقيقات على حنو فعال      ما

 وضــماناً. اإلمكانيــة يف كــل بعثــة أمــر غــري فعــال التكلفــة، أو حــىت ممكــن مــن الوجهــة العمليــة 
قيق هذه عن اجلهـات الـيت حتقـق معهـا، ينبغـي هلـا أن تكـون مسـؤولة أمـام                      الستقالل آلية التح  

األمني العام أو نائبـة األمـني العـام، مـع إرسـال نسـخة مـن كـل تقريـر إىل وكيـل األمـني العـام                            
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 أن تتـوافر هلـا علـى وجـه التحديـد      بـد  الو. لعمليات حفظ السالم ولرئيس البعثـة املعنيـة للعلـم    
إمكانية االستعانة بأخصائيني فنيني متمرسني يف التحقيق بشأن اجلرائم اجلنسـية، وخباصـة تلـك               

ا هلـا االسـتعانة خبـرباء قـادرين علـى إسـداء املشـورة فيمـ              يكـون   بد أن    وال. اليت تتعلق باألطفال  
ــة، ســواء كــان           ــن العملي ــة م ــة املقبل ــة للمرحل ــات الالزم ــايري اإلثب ــة ومع يتصــل بشــروط األدل
األشخاص الذين جيري التحقيق معهم من املوظفني أو الشـرطة املدنيـة أو املـراقبني العسـكريني                 

ــراد الوحــدات العســكرية  ــدة علــى    . أو أف ويف احلــاالت الــيت يتعــذر فيهــا التعــرف بصــورة أكي
ــد الاملتــهمني،  ــة     ب ــة االســتعانة بوســائل الطــب الشــرعي احلديث ــة إمكاني ــوافر هلــذه اآللي  وأن تت

ومن شأن هذا اإلصالح أن يساعد يف كفالة أن يتمكن من توجـه إلـيهم التـهم           . لتحديد اهلوية 
كمـا  . دون حق من إثبات براءهتم، ويف إثبات اجلرم على من يسـتحقون التـهم املنسـوبة إلـيهم                 

 بالتحقيقـات  �اهلـواة املتحمسـني  � تكفـل عـدم اضـطالع أشـخاص مـن           ميكن هلذه الطريقـة أن    
ــداء اجلنســي        ــاءات االســتغالل اجلنســي واالعت ــق بادع ــيت تتعل ــدة واحلساســة ال وســوف . املعق

 .يستخدم أسلوب التحقيق عن طريق إدارة عمليات حفظ السالم مع مجيع فئات األفراد
سـاهم بقـوات فيمـا جيـري مـن حتقيقـات         ومن األمهية مبكـان أن يشـارك البلـد املعـين امل            - ٣٣

االستغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي       التورط يف أفعال    بشأن االدعاء على أحد أفراد وحدته ب      
طـالع  إفهـذه املشـاركة سـتكفل إمكانيـة         . أو ارتكاب جرائم على نفس الدرجة مـن اخلطـورة         

عملية بالشـفافية يف نظـر البلـد     البلد املعين على مجيع الوثائق واألدلة، مما سيكفل بدوره اتسام ال          
واألهـم مـن    . وسوف يوجد هذا الثقة يف أنـه سـالمة تقيـيم االدعـاءات علـى حنـو سـليم                  . املعين

ذلك هو أن مشـاركة البلـد املعـين علـى مسـتوى اخلـرباء سـوف تسـاعد يف كفالـة مجـع األدلـة                           
يف اختاذ إجـراءات    بشكل يتماشى مع قوانني ذلك البلد حىت ميكن له فيما بعد استخدام األدلة              

وبالتايل، فمـن املهـم للغايـة أن تـأيت مشـاركة البلـدان املسـامهة                . ضد الفرد املعين التابع لوحدته    
بقوات من خالل أحـد احملـامني العسـكريني، ويفضـل أن يكـون مـدعيا عسـكريا، لديـه معرفـة                      

بة الختـاذ إجـراءات     متخصصة مبتطلبات القوانني العسكرية يف الدولة املعنية، ويعلم املواد املطلو         
الحقة، ويكفل أن يساعد التحقيق يف اختـاذ إجـراءات الحقـة مبوجـب القـوانني الوطنيـة، بـدال                  

ومـن مث، يوصـى بـأن تقـدم اللجنـة اخلاصـة إىل اجلمعيـة العامـة                  . من أن يعرقل تلك اإلجراءات    
 توصــية بــأن تشــتمل مــذكرة التفــاهم النموذجيــة علــى بنــد يقتضــي مــن كــل بلــد مــن البلــدان   
املسامهة بقوات تسمية مدع عسكري، يكون مهيئا يف خالل فترة وجيزه مـن إخطـاره للسـفر                 
علـى نفقــة البعثــة املعنيـة ، للمشــاركة يف أي حتقيــق جتريــه إدارة عمليـات حفــظ الســالم بشــأن    

يف أعمـال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء     تورط  االدعاء على أحـد أفـراد وحـدة البلـد املعـين بـال             
 .رتكاب جرائم على نفس الدرجة من اخلطورةاجلنسي أو ا
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ــة علــى البلــد املعــين املســاهم       - ٣٤ ــأن يشــترط يف مــذكرة التفــاهم النموذجي كمــا يوصــى ب
بقــوات أن يقــدم إىل التحقيــق الــذي جتريــه إدارة عمليــات حفــظ الســالم أي معلومــات تكــون 

عاون بـني الوحـدة والبعثـة       وللت. الوحدة قد مجعتها بناء على حتقيقاهتا اخلاصة يف إحدى الوقائع         
 .أمهية بالغة إذا أريد القضاء على مشكلة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

 
 إمكانية االستعانة باحملاكم العسكرية يف املوقع  

توفر احملاكم العسكرية اليت تشـكل يف املوقـع للفصـل يف اجلـرائم اخلطـرية ذات الطـابع                    - ٣٥
ومـن شـأن    . شهود واالطالع علـى األدلـة مباشـرة يف منطقـة البعثـة            اجلنائي إمكانية االتصال بال   

هذه احملكمة أن تظهر للمجتمعات احمللية أن أفراد الوحدات العسكرية ال ميكنهم اإلفالت مـن               
وبطبيعـة احلـال،   . العقاب على ما يرتكبونه مـن أعمـال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي             

لة املضيفة احلصول على إذن منها بذلك، بيـد أن هـذا            يقتضي تشكيل حمكمة عسكرية يف الدو     
من االتفاق النموذجي ملركـز القـوات، الـذي يـنص علـى             ) ب (٤٧يرد ضمنا يف الفقرة     اإلذن  

ــابعون للعنصــر العســكري بإحــدى عمليــات األمــم املتحــدة     أن خيضــع األفــراد العســكريون الت
ق بــأي جــرائم جنائيــة يرتكبوهنــا يف حلفــظ الســالم للواليــة اخلالصــة للــدول املســامهة فيمــا يتعلــ 

ومن مث، ينبغي جلميـع البلـدان املسـامهة بقـوات أن تشـكل حمـاكم عسـكرية يف               . الدولة املضيفة 
أما البلدان املسامهة بقوات اليت ال تسمح تشريعاهتا بتشكيل تلـك احملـاكم، وإن كانـت                . املوقع

هلا أن تنظر يف إصالح التشـريعات       ال تزال ملتزمة باملشاركة يف عمليات حفظ السالم، فينبغي          
 .)٥(ذات الصلة

 
 موجز التوصيات  

تأذن اجلمعية العامة بإنشاء كيان فين للتحقيقات مـن أجـل التحقيـق يف         بأن يوصى - ٣٦
االستغالل فعال  االدعاءات اليت توجه ضد مجيع فئات أفراد حفظ السالم بشأن ارتكاب أ           

 وأن  بـد  الو. تسم بنفس الدرجة من اجلسامة    اجلنسي واالعتداء اجلنسي وسوء السلوك امل     
يعمل هبيئـة التحقيـق هـذه خـرباء متمرسـون يف التحقيـق بشـأن اجلـرائم اجلنسـية، وخباصـة                      

وجيب أن تتوافر لديها إمكانية االستعانة بوسائل الطب الشرعي . اجلرائم املتعلقة باألطفال
 أن تكـون هـذه اهليئـة مسـتقلة       بد الوفضال عن ذلك،    . احلديثة املستخدمة يف حتديد اهلوية    

__________ 
 ية يف املوقـع،   تشكيل حمـاكم عسـكر     عاما إىل العيوب اليت تنجم عن عدم إمكان          ٥٠أشار األمني العام منذ حنو       )٥( 

دراسـة اوجـزة للخـربة املسـتمدة      : قوة الطوارئ التابعة لألمم املتحدة    " من تقريره املعنون     ١٣٧وذلك يف الفقرة    
 ).١٩٥٨أكتوبر / تشرين األول٩، املؤرخة A/3943" (من جتربة إنشاء القوة وعملها
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ويوصـى بـأن يشـارك البلـد املعـين املسـاهم بقـوات              . عن البعثات وميكن أن تكـون إقليميـة       
ضمن األعضاء املسؤولني عن أي قضية تتعلق بقواته وأن تكون تلك املشاركة عـن طريـق         
خبري بالقوانني العسكرية، ويفضـل أن يكـون مـن املـدعني العسـكريني، وأن جتـري تسـمية                   
هذا اخلبري يف مذكرة التفاهم وأن يسافر إىل موقع التحقيق على نفقة األمم املتحدة لكفالة 
مجع األدلة علـى حنـو ميكـن معـه اسـتخدامها يف أي حمكمـة عسـكرية تشـكل الحقـا أو أي                   

ويوصــى بــأن تقــوم البلــدان املســامهة بقــوات   . إجــراءات قضــائية وطنيــة تتخــذ فيمــا بعــد  
املوقع، أما البلـدان املسـامهة بقـوات الـيت ال تسـمح تشـريعاهتا         بتشكيل حماكم عسكرية يف     

 .بتشكيل تلك احملاكم، فينبغي هلا أن تنظر يف إصالح تشريعاهتا
 
 املنظمة واملديرين والقادةاءلة مس -رابعا  

 املشكلة  
يوجد تصور له ما يربره بعدم حتميـل املنظمـة أو مـديريها املـدنيني وقادهتـا العسـكريني                 - ٣٧
ؤولية بــذل جهــود حســنة النيــة ملعاجلــة مشــكلة االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي يف   مســ

 .وال بد من أن يتغري هذا. عمليات حفظ السالم
 توصيات  
  املنظمةمساءلة  

ومـن  . األمم املتحدة يف هناية املطاف عن عمليـات حفـظ السـالم الـيت تقـوم هبـا                 تسأل   - ٣٨
التقليــل إىل أدىن حــد مــن حــاالت االســتغالل اجلنســي      مث يتوجــب علــى املنظمــة أن حتــاول    

 .واالعتداء اجلنسي يف بعثات حفظ السالم التابعة هلا
 تدابري أساسية   

 يف املقام األول أن يكفل املـديرون والقـادة، بالقـدوة الـيت يقـدموهنا ومـن خـالل                    بد ال - ٣٩
ــراد اخلاضــعني إلشــرافهم     ــع األف ــة، أن يكــون مجي ــى إدراك بــ التوعي االســتغالل اجلنســي  أن عل

، يشـكالن   ٢٠٠٣واالعتداء اجلنسي، حسب تعريفهما يف نشرة األمني العام الصـادرة يف عـام              
ولكـن تـوفري القـدوة والتوعيـة     . إساءة غري مقبولة للسكان احملليني ولن تتسـامح املنظمـة بشـأهنا           

فظ السالم علـى     أن تنظم إدارة عمليات حفظ السالم تدريبا مكثفا ألفراد ح          بد الف. يكفي ال
ر التفصــيلية الــواردة يف نشــرة    احلظــقواعــد  معــايري الســلوك املطلوبــة، وبصــفة خاصــة علــى      

وينبغــي أن . ، ســواء لــدى وصــوهلم إىل البعثــة أو أثنــاء اضــطالعهم مبهــامهم هنــاك٢٠٠٣ عــام
علـى  حيضر املديرون والقادة افتتاح هذه الدورات التدريبية تأكيدا لألمهية الـيت تعلقهـا املنظمـة                

وينبغـي أن تلـزم مـذكرات التفـاهم البلـدان      . القضاء على االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
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املسامهة بقوات بضمان إدراك قادة الوحدات ملسؤوليتهم عن كفالـة حضـور وتلقـي وحـداهتم                
 .هذا التدريب قبل نشرها

لــي يشــرح ويتمثــل املطلــب األساســي الثــاين يف وضــع برنــامج إرشــادي للمجتمــع احمل   - ٤٠
سياســة املنظمــة يف مناهضــة االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي ويــوفر آليــات فعالــة متكــن  

وجيـب مـن خـالل هـذه احلملـة اإلرشـادية            . األشخاص من تقدمي الشكاوى يف جو من السـرية        
وقـد أرسـلت   .  أي تسـامح ىأن يكون من الواضح أن االنتقـام مـن مقـدمي الشـكاوى لـن يلقـ            

. ظ السـالم معلومـات آساسـية إىل البعثـات عـن كيفيـة إنشـاء هـذه الـربامج                   إدارة عمليات حفـ   
 .وينبغي إتاحة فترة حمددة للبعثات، ولتكن ستة أشهر، تعد فيها هذه الربامج وتنفذها

ــا  - ٤١ ــد الوثالث ــظ الســالم ن   ب ــات حف ــد إدارة عملي ــا     أن تع ــات وإدارهت ــع البيان ــاً جلم ظام
يتتبــع أيضــا ردود البعثــات علــى تلــك االدعــاءات، وأن  يقتصــر علــى تتبــع االدعــاءات وإمنــا  ال

وجيـب أن تكـون لـدى كبـار مـديري إدارة عمليـات              . تفرض علـى البعثـات تنفيـذ هـذا النظـام          
حفظ السالم القدرة على معرفة احلالة يف مجيع البعثات يف أي وقت مـن األوقـات، سـواء مـن                    

 اجلنسـي أو حالـة التحقيقـات يف       حيث عدد االدعاءات بارتكاب االستغالل اجلنسي واالعتداء      
هذه االدعاءات، مبا يف ذلك نوع إجراءات املتابعة املتخـذة علـى وجـه التحديـد يف كـل وقـت                     

ومن شأن قاعدة البيانات هذه أيضـاً أن تشـكل أداة إداريـة تفيـد يف كفالـة عـدم             . من األوقات 
دارة عمليـات حفـظ السـالم    وينبغي أن يصدر األمني العام تعليماتـه إل      . إعادة استخدام املذنبني  

 .بتطبيق هذا النظام يف غضون ستة أشهر
أما املطلب األساسي الرابـع فهـو تنفيـذ هـذه التـدابري بواسـطة بضـعة مـوظفني يف املقـر             - ٤٢

وأنـوه بإنشـاء إدارة عمليـات حفـظ السـالم           . ويف بعثات حفظ السالم يكرسون لذلك الغرض      
فراد يف عمليـات حفـظ السـالم يف بورونـدي           وظائف لضباط متفرغني مسؤولني عن سلوك األ      

كمـا  . وأشجع على تطوير هذه العملية    . ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وهاييت     
يف املقــر تكــرس للتصــدي حلــاالت ســوء الســلوك، مبــا فيهــا االســتغالل  قــدرات أوصــي بتــوفري 

ــراد العســكريون       ــا األف ــورط فيه ــيت يت ــداء اجلنســي، ال ــة   اجلنســي واالعت ــراد الشــرطة املدني وأف
واملدنيون، ولتوفري املشورة الفورية للبعثات، وكفالـة تطبيـق إجـراءات تأديبيـة متسـقة، وتقـدمي                 
التوجيه وإسداء املشورة جلميع فئات األفراد املـدنيني والعسـكريني، وتقـدمي التوصـيات بغـرض                

 .إجراء تغيريات يف السياسة على ضوء اخلربات املكتسبة
املطلب األساسي اخلـامس يف زيـادة نسـبة أفـراد حفـظ السـالم اإلنـاث، األمـر                   ويتمثل   - ٤٣

الذي من شأنه أن ييسر مهمة البعثة من حيـث االتصـال اجملـدي بالفئـات الضـعيفة واملنظمـات                    
غري احلكومية يف اجملتمع احمللي ضمن اجلهود اليت تبذهلا البعثة للقضاء علـى االسـتغالل اجلنسـي                 
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إذ أن الضــحايا ومــن يتحــدثون بــامسهم يغلــب أن يكونــوا مــن اإلنــاث،  .)٦(واالعتــداء اجلنســي
وسيسهل وجود حمـاورات إنـاث، خاصـة يف الوظـائف العليـا، اجلهـود املبذولـة للتشـجيع علـى                     

وأخـرياً، سـوف يسـاعد وجـود        . اإلبالغ عن اإلساءات، وهـي أول خطـوة حنـو القضـاء عليهـا             
ف العليــا، يف هتيئــة بيئــة تــثين عــن أعمــال      مزيــد مــن النســاء يف البعثــات، خاصــة يف الوظــائ     

 .االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، خاصة تلك املوجهة ضد السكان احملليني
وحتظر معايري السلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة ممارسـة اجلـنس مـع البغايـا، وهـي أيسـر                   - ٤٤

ذاتـه، جيـرى تزويـد      ويف الوقـت     .)٧(سبل النشاط اجلنسي املتاحة ألفراد الوحدات بصفة خاصة       
أو إتاحتها هلم كجزء من برنـامج مشـترك بـني إدارة عمليـات حفـظ السـالم                  رفاالت  اجلنود بال 

وقـد يولـد هـذا      . اإليـدز /وبرنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية               
ل يف تتمثــانطباعــاً، علــى األقــل يف أذهــان بعــض أفــراد حفــظ الســالم، بوجــود سياســة رمسيــة    

ولتفـادي  . ذه األمور، جنبا إىل جنب مع سياسة غري رمسيـة مناقضـة لـذلك        هل �الرفض املطلق �
هـذا االضـطراب فيمـا يوجــه مـن رسـائل، أقتـرح أن يوضــح التـدريب املقـدم للتوعيـة بفــريوس          

، وأن يشـدد علـى أن    ٢٠٠٣اإليدز أشكال احلظـر احملـددة يف نشـرة عـام            /نقص املناعة البشرية  
وميكــن يف إطــار هــذا التــدريب بيــان أن الرفــاالت   . ف يعاقــب عليهــا بشــدة أي تعــديات ســو

توزيعهـــا ضـــمن تـــدبري إنقـــاذ األرواح، وذلـــك منعـــا النتشـــار فـــريوس نقـــص املناعـــة    جيـــري
 .اإليدز/البشرية
وجيــب أن يــدرك املــديرون أنــه ال ميكــن جتاهــل االدعــاءات غــري احملــددة بارتكــاب          - ٤٥

فقد تكون هذه االدعاءات إنـذارا مبكـرا بوجـود إسـاءة      . جلنسياالستغالل اجلنسي واالعتداء ا   
ورغـم أن مثـل هـذه االدعـاءات قـد ال تـربر              . وجيب تسجيل هذه االدعاءات ومتحيصها    . فعلية

اختــاذ إجــراء ضــد فــرد معــني، فقــد تكــون مؤشــرا علــى وجــود مشــكلة تقتضــي اســتجابة مــن   

__________ 
ـــشي )٦(  ـــار فـــ ـــي الوثيقـ ـــة املعنونــ ـــجمموعة ـــ ـــة مـــ ــاـ ـــاملتعلق ت حفــظ الســالم وارد عملي ـــة بنـــ ـــوع اجلنــــــ  ســـ

)Gender Resource Package for Peacekeeping Operations()      منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع
E.04.IV.6 ( يف املائــة مــن كبــار مــوظفي ١٦، يشــكلن مــا نســبته ٢٠٠٤مــارس /ذارآإىل أن النســاء كــن، يف 

 ٢٤  يف املائة من موظفي حفظ السالم مـن الفئـة الفنيـة، و             ٢٦ ؛ و ) فوقها  وما ١-مد(حفظ السالم املدنيني    
، كــن ٢٠٠٣أكتــوبر /يف املائــة مــن أفــراد حفــظ الســالم مــن فئــة  اخلدمــة العامــة؛ وأهنــن، يف تشــرين األول   

 ٤، كن يشكلن مـا نسـبته     ٢٠٠٣سبتمرب  / يف املائة من األفراد العسكريني؛ ويف أيلول       ١,٥يشكلن ما نسبته    
 .ائة من الشرطة املدنيةيف امل

يف كثري من األحيان يقيم موظفو وخرباء األمم املتحدة املوفدين يف مهمـة يف منـازل خاصـة، وكـثريا مـا تكـون                         )٧( 
 .العالقات اجلنسية غري الالئقة مع السكان احملليني أقل ظهوراً للعيان
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ــة أو      ــات معين ــدريب فئ ــادة ت ــثال إع ــق م ــديرين؛ عــن طري ــة نشــرة     إامل ــن خمالف صــدار حتــذير م
 .٢٠٠٣ عام
إىل بعثـات   نظاميـة   وأخريا، ينبغي تشجيع البلدان املسامهة بقوات على إيفـاد وحـدات             - ٤٦

فاالنضــباط . حفــظ الســالم، بــدال مــن جتميــع وحــدات مــن خمتلــف الوحــدات الوطنيــة القائمــة
 يزداد احتمـال معرفـة   منهما يف الوحدات اجملمعة، كما  لنظامية  والتماسك أفضل يف الوحدات ا    

القائد وضباط الوحدة املعنية مبواطن القوة والضعف يف أفـرادهم، ومـن مث يكونـون أقـدر علـى                   
 .احملافظة على االنضباط الصارم

 
 تدابري خاصة ببعثات حمددة   

جيب أن تتخذ كل بعثة التدابري املالئمة لألوضاع احملددة يف البعثـة املعنيـة، وخاصـة يف             - ٤٧
فقد يلزم، على سـبيل     . ود ادعاءات عديدة بارتكاب استغالل جنسي واعتداء جنسي       حالة وج 

املثال، أن تفرض بعض البعثات حاالت حلظر التجول وأن حتدد بعض املناطق احملظـورة وتقـوم             
بدوريات يف تلك املناطق وتكفل عدم السـماح للمـدنيني غـري املـأذون هلـم بـدخول املخيمـات                   

مواقـع  لضروري لبعثات أخرى أن تستعيض بـدوريات متنقلـة عـن            وقد يكون من ا   . العسكرية
وقد يلـزم يف بعـض املنـاطق مطالبـة القـوات بارتـداء              . احلراسة الثابتة الكائنة يف املناطق السكنية     

وسـوف يلـزم   . الـزي الرمسـي يف مجيـع األوقـات أو بالبقـاء يف الثكنـات خـارج نوبـات عملـهم         
. ن إقامـة القـوات واملراقبـة الدقيقـة للـدخول واخلـروج         مطالبة قادة الوحدات بكفالة أمـن أمـاك       

 .وجيب فرض عقوبات على خمالفة هذه القواعد
وقـــد يكـــون مـــن املالئـــم يف بعـــض احلـــاالت أن يشـــترط أن يكـــون عنصـــر الشـــرطة  - ٤٨

البلـد الـذي ختضـع    مـن أحـد البلـدان املسـامهة بقـوات غـري            مكونا من أفراد    العسكرية يف البعثة    
وعلـى أي حـال، ينبغـي    . الشرطة لكفالة حياد القوات يف قيامها بواجبات الشرطة     قواته ملراقبة   

أال يشــترك عنصــر الشــرطة العســكرية املــذكور يف أمــاكن اإلقامــة مــع الوحــدات الــيت ســيتوىل  
 .أعمال الشرطة واملراقبة فيها

بل قد يكون من الضروري يف املنـاطق املعرضـة خلطـر شـديد أن يلـتمس رئـيس البعثـة                - ٤٩
، ٢٠٠٣من األمني العام اإلذن بوضع معايري تفـوق يف صـرامتها املعـايري الـواردة يف نشـرة عـام          

. كتحرمي مجيع العالقات اجلنسية مـع السـكان احمللـيني يف منطقـة البعثـة كلـها أو يف جـزء منـها                      
وميكن النظر إىل ذلك بوصـفه تـدبرياً إضـافياً للحمايـة مـن أجـل صـيانة مسعـة ومصـداقية البعثـة                        

درهتا الفعليـة ويف نظـر السـكان احمللـيني علـى تنفيـذ واليتـها برتاهـة ومحايـة السـكان احمللـيني                        وق
 .املعرضني بشدة لالستغالل واإليذاء
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 تدابري لتحسني أوضاع اخلدمة   

ــع ضــآلة فرصــة       - ٥٠ ــوتر م ــة شــديدة الت ــة يف منطق ــى إجــازات   ميكــن للخدم احلصــول عل
فعلـى سـبيل   .  ويلزم أخذ هذه العوامل بعني االعتبـار .لالستجمام أن تسهم يف احنراف السلوك     

حلصول املوظفني على فترات للراحـة      هبا  املثال، يلزم بعض املرونة يف القواعد الصارمة املعمول         
ويف بعض مناطق حفظ السـالم، املصـنفة علـى أهنـا مراكـز              .واالستجمام بعيدا عن منطقة البعثة    

ويبـدو أن تصـنيف البعثـات      .  بوجـود أفـراد األسـرة      عمل غري عائلية، تـأذن الصـناديق والـربامج        
وإذا كانـت  . على أهنـا غـري عائليـة يـرتبط يف بعـض األحيـان باعتبـارات ماليـة أكثـر منـها أمنيـة            

تكلفة حتويل بعض البعثات إىل أماكن عمل عائليـة مرتفعـة، ميكـن النظـر علـى األقـل يف اإلذن                     
ينبغـــــي أن يوجـــــد  إىل ذلـــــك، إضـــــافة. بزيـــــارات األســـــر يف أقـــــرب األمـــــاكن املأمونـــــة 

مستشارون للمـوظفني ملسـاعدة املـوظفني علـى التكيـف مـع حيـاة               وموظفون للرعاية    بالبعثات
 .البعثات
ومن االستراتيجيات الرئيسـية الـيت يسـتخدمها بعـض قـادة الوحـدات للمحافظـة علـى                  - ٥١

بلـدان املسـامهة    وتتلقـى ال  . السلوك الالئق إبقـاء أفـراد الوحـدة مشـغولني خـارج أوقـات العمـل               
 دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة عن كـل جنـدي يف الشـهر ألغـراض              ٨بقوات حالياً   

بيد أن استخدام أموال الرفـاه هـذه خيضـع للتقـدير الشخصـي وقـد الحظـت                  . �رفاه القوات �
 الدميقراطيــة أن أمــوال الرفــاه خــالل زيــاريت لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو

 األمـم  ئوأوصـي لـذلك بـأن تنشـ    . حتول دائمـاً إىل خـدمات لرفـاه أفـراد الوحـدة يف امليـدان              ال
املتحدة مواقع تروحيية ثابتة داخل منطقـة البعثـة أو بـالقرب منـها لتتـيح ألفـراد الوحـدة الراحـة                      

وميكــن أن تتــألف هــذه املواقــع مــن هياكــل منخفضــة   . واالســتجمام خــالل فتــرات خدمتــهم 
ــا  ــة كاخلي ــارة        التكلف ــق لزي ــاب الرياضــية، ومراف ــل مســاحات لأللع ــن قبي ــة م ــق تروحيي م ومراف

ويف املنـاطق  . اإلنترنت باجملان، وخطوط هاتفيـة مدعومـة لتيسـري االتصـال باألسـرة واألصـدقاء        
النقـل التابعـة    وسـائل   البالغة املشقة، حيث يتعذر إتاحة هذه املرافق التروحيية، ميكـن االسـتعانة ب            

ويف أثنـاء وجـود أفـراد       . يف تيسري نقل أفراد الوحـدة إىل تلـك املواقـع          )  مثالً كالطائرات(للبعثة  
وأود أن أوصـي بـاإلذن      . الوحدات يف هذه املواقع، يظلون خاضـعني لقيـادة ومراقبـة ضـباطهم            

هبذه التدابري املنخفضة التكلفة، على األقل لفتـرة جتريبيـة، وأن تتحمـل املنظمـة التكلفـة كجـزء        
وإذا كان التكاليف أكرب املتوقع، ميكـن إجـراء بعـض التعـديل علـى مبـالغ                 . من نفقات البعثات  

الرفــاه الــيت تــدفع حاليــاً للبلــدان املســامهة بقــوات لتغطيــة تكلفــة املرافــق التروحييــة الــيت توفرهــا   
 .البعثة
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 مساعدة الضحايا   
ــة ل     - ٥٢ ــة الالزم ــوارد أو الوالي ــدى عمليــات حفــظ الســالم يف العــادة امل تقــدمي ال يوجــد ل

بيـد أن هنـاك الكـثري الـذي         . املساعدة الشاملة لضـحايا االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي           
فاملنظمة يتعني عليها مـن الوجهـة األخالقيـة أن تقـدم بعـض      . ميكن عمله حبد أدىن من النفقات     

املســاعدات الطارئــة والعمليــة للضــحايا الــذين يتقــدمون بادعــاءات ضــد أفــراد حفــظ الســالم    
وينبغي النظر إىل هذه املساعدة باعتبارها من النفقـات العارضـة املترتبـة             . عني لألمم املتحدة  التاب

 .على مسؤولية املنظمة العامة عن سري عملية حفظ السالم
للمـدعني   ومن الضروري تقدمي العالج الطـيب األساسـي اخلـاص باإلسـعافات األوليـة                 - ٥٣

ويف أثنـاء تقـدمي هـذا       . ية الـيت تقـدم هـذه اخلـدمات        أو إحالتـهم إىل املنظمـات اإلنسـان       بالضرر،  
 .العالج األساسي، ميكن حماولة احلصول على أدلة الطب الشرعي لتحديد اجلاين وحماسبته

ويلزم التنسيق على حنو أفضـل مـع وكـاالت اإلغاثـة لكفالـة قيـام املنظمـات اإلنسـانية                     - ٥٤
- يف ذلــــك املســــاعدة النفســــيةبتزويــــد الضــــحايا بالــــدعم الــــالزم ألغــــراض املتابعــــة، مبــــا 

ويقتـرح أن تقـيم كـل       . وهذا أمر ضروري بصفة خاصة يف حالة الضحايا األطفال        .االجتماعية
بعثة من بعثات حفظ السالم صالت رمسية مع وكاالت اإلغاثة اليت لـديها القـدرة علـى تـوفري                   

 فعلـى   .بالضـرر زم أيضا تقدمي املشورة األساسـية للمـدعني         عالوة على ذلك، يل   . هذه املساعدة 
أن حتيـل عمليـة حفـظ السـالم الضـحايا       عامـل   سبيل املثال، ينبغي يف حالة وجود نظـام قـانوين           

ــائي مــن         ــدين أو اجلن ــهم مــن التمــاس ســبل االنتصــاف امل ــد متكن ــيت ق ــدعى إىل املنظمــات ال امل
 .جرمهم
ــن       - ٥٥ ــى م ــة مبكــان أن يتلق ــن األمهي ــا أن م ــدعني بالضــرر  كم ــا علــى    امل ــرد بشــكل م ال
ويف هناية حتقيقات البعثة، ينبغي إبالغ أولئك األشخاص، بشـكل          . اواهم املقدمة إىل البعثة   شك

ومـن شـأن هـذه املعلومـات أن         . عام، باإلجراء املتخذ نتيجة للشكوى وبنتيجة حتقيقات البعثـة        
تؤكــد للضــحايا، وللســكان املضــيفني للبعثــة، أن األمــم املتحــدة والبلــدان املســامهة بقــوات          

ــأفراد الشــرطة ال تتســامح بشــأن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي، وتأخــذ    واملســامهة  ب
 . املدعى جرمهمالشكاوى مأخذ اجلد، وحتقق فيها، وهي تتخذ اإلجراءات ضد

وينبغي لألمم املتحدة أن تنشئ صندوقا اسـتئمانيا للضـحايا مـن أجـل تقـدمي املسـاعدة                  - ٥٦
نسـي مـن جانـب أفـراد حفـظ السـالم التـابعني لألمـم                لضحايا االستغالل اجلنسي واالعتداء اجل    

ولكــن مــن األمهيــة . وميكــن تشــجيع املــوظفني علــى التــربع هلــذا الصــندوق كــل عــام . املتحــدة
مبكان أن تكون إجـراءات الصـندوق االسـتئماين للضـحايا مبسـطة، لكـي ميكـن صـرف املبـالغ            

 .املطلوبة بسرعة
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 مساءلة املديرين والقادة  
 باألمهيـة احلامسـة   ٢٠٠٣ مـن نشـرته الصـادرة يف عـام     ١-٤ العام يف الفرع يقر األمني  - ٥٧

للمديرين، وذلـك جبعلـهم مسـؤولني عـن هتيئـة منـاخ حيـول دون ارتكـاب االسـتغالل اجلنسـي                      
وحتملـهم النشـرة أيضـا مسـؤولية اختـاذ التـدابري            . واالعتداء اجلنسـي واحملافظـة علـى هـذا املنـاخ          

ت الــيت تتــوافر فيهــا أســباب لالعتقــاد بأنــه قــد مت خــرق أي مــن  املناســبة ضــد اجلنــاة يف احلــاال
. فاملديرون حيددون املناخ العام، ويشكلون قـدوة ملـن هـم حتـت إشـرافهم              . املعايري الواردة فيها  

وكما هو معترف به يف أوسـاط العسـكريني، فلـيس لـدى اجلنـود مـن اجلـودة إال بقـدر جـودة                        
مـدنيون أو مـن الشـرطة املدنيـة أو عسـكريون، يف             وجيـب أن يكـون املـديرون، سـواء          . قائدهم

ــداء اجلنســي    ــة ملكافحــة االســتغالل اجلنســي واالعت وجيــب أن خيضــعوا . طليعــة اجلهــود املبذول
 .للمساءلة الدقيقة على اضطالعهم هبذا الدور

. زء ال يتجزأ من اإلدارة والقيـادة      جفهي  . من زاوية سلبية  املساءلة  وال ميكن النظر إىل      - ٥٨
ديرون الذين يبذلون جهودا بنية حسنة ملعاجلة مسألة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي             وامل

جيب مكافأهتم مبنحهم العالمات املناسبة ضمن آليات تقيـيم األداء املسـتخدمة يف تقـدير مـدى                 
ولكــن ال ميكــن الــربط بــني األداء اإلداري اجليــد يف التصــدي لالســتغالل  . صــالحيتهم للترقيــة

واالعتداء اجلنسي وبني عدد االدعـاءات املبلـغ عنـها ألن إنشـاء بعـض آليـات اإلبـالغ                   اجلنسي  
والتوعية اليت أدعو هلا أعـاله قـد يـؤدي، علـى األجـل القصـري إىل زيـادة عـدد بالغـات اإليـذاء                      

 .حني يدرك الضحايا أن بوسعهم التصريح مبا تعرضوا له وتقدمي الشكاوى بأمان
قيــيم لــألداء اإلداري مــن حيــث التصــدي لالســتغالل اجلنســي  وينبغــي أن يســتند أي ت - ٥٩

واالعتــداء اجلنســي إىل تنفيــذ تــدابري حمــددة بوضــوح، مــن قبيــل التــدابري الــيت يــدعو إليهــا هــذا   
وينبغــي أن تشــكل التــدابري احملــددة الــيت ســيتخذها أحــد املــديرين علــى وجــه التحديــد . التقريــر

ــا      ــرة املشــمولة ب ــه خــالل الفت ــن أهداف ــك    . إلبالغجــزءا م ــذ تل ــدم تنفي ــنعكس ع ــي أن ي وينبغ
وينبغي أن يترتـب علـى تكـرار عـدم          . األهداف، مجيعها أو جزء منها، يف تقييم أداء هذا املدير         
 .الوفاء باألهداف اإلدارية النقل إىل مهام ال تتعلق باإلدارة

ومن اجلانب العسكري، ينبغي أن يكلف وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم                  - ٦٠
ــار األفــراد العســكريني لسياســة األمــم      ــة إدراك قــادة الوحــدات وكب ــدا بكفال قائــد القــوة حتدي

وينبغـي أن يوضـح     . اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي     بالرفض املطلق لالسـتغالل     املتحدة اليت تقضي    
 وكبار األفراد العسكريني سيقّيم، حسب املشـار إليـه يف الفقـرة التاليـة،               أن أداء قادة الوحدات   

وجيـب إبالغهـم بـأهنم سيسـاءلون بدقـة عـن       . على أساس الكيفية اليت ينفذون هبا هذه السياسة    
كمـا جيـب حتميلـهم مسـؤولية كفالـة معاقبـة مـن ينحـرف         . استحداث تدابري ملنع هذه اإلسـاءة     
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بتقـريظ  وينبغي مكافأة القادة الـذين يفـون هبـذه االلتزامـات        . معن القواعد ممن هم حتت قيادهت     
 .خاص أو رمبا مبنحهم وساما

وال بد بطبيعـة احلـال مـن توقـع أن يعمـد بعـض األفـراد بـني احلـني واآلخـر إىل خمالفـة                          - ٦١
ولـيس يف ذلـك مـا يشـني وحـدة           . قواعد احلظر املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي       

ميكـن اغتفـار أن      ولكـن ال  . املـدعى جـرمهم   اولت معاجلة املشكلة واختاذ إجراء ضد       إذا هي ح  
ميتنع قائد وحدة عن إبداء التعاون يف حتقيق جتريه إدارة عمليات حفـظ السـالم، و األسـوأ مـن      

ويوصـى  . ذلك أن يعمد إىل إعاقة ذلك التحقيق بالتخلف عن التعاون فيه علـى الوجـه السـليم                
 كـل قائـد وحـدة       وطنـه لعام رؤساء البعثات إىل التوصـية بـأن يعـاد فـورا إىل              بأن يوجه األمني ا   

يتخلف عن التعاون يف حتقيق جتريه إدارة عمليات حفظ السالم أو يتخلف على أي حنـو آخـر                  
ــداء اجلنســي      ــع االســتغالل اجلنســي واالعت ــة علــى من ــاء مبســؤوليته يف مســاعدة البعث . عــن الوف

ىل رئيس الدولة يف البلد املساهم بقوات لشـرح السـبب الـذي             ويقترح أن يكتب األمني العام إ     
ويـتعني الـنص حتديـدا يف مـذكرة التفـاهم النموذجيـة علـى               . محله على اختاذ مثل ذلك اإلجـراء      

االلتزامات اليت تقع على عاتق قائد الوحدة يف هذا الشأن، وإلزام البلد املسـاهم بقـوات باختـاذ                 
ويوصــى أيضــا .  الــذين يــتم إبعــادهم علــى ذلــك النحــوإجــراءات تأديبيــة ضــد قــادة الوحــدات

بالنص حتديدا يف مذكرة التفـاهم النموذجيـة علـى أن تقـوم األمـم املتحـدة باسـترداد أيـة مبـالغ                       
تدفعها فيما يتعلق بأي قائد وحدة يثبت أنه ختلف عن التعـاون يف حتقيـق جتريـه إدارة عمليـات         

وجيـب أن تـؤدى تلـك    . ي واعتـداء جنسـي    حفظ السالم بشأن ادعاءات بوقوع استغالل جنس      
ومـن نفـس املنطلـق، فـإن        ).  أعـاله  ٥٦انظـر الفقـرة     (املبالغ إىل الصندوق االستئماين للضـحايا       

قادة الوحدات الذين يتخذون إجراءات لتأديـب أفـراد وحـداهتم والـذين يتعـاونون تعاونـا تامـا                   
 من خيالفون املعـايري الـواردة يف        يف حتقيق جتريه إدارة عمليات حفظ السالم للتمكني من معاقبة         

، جيــب أن حيظــوا بتقــريظ خــاص مــن األمــني العــام يف رســالة يوجههــا إىل   ٢٠٠٣ عــامنشــرة 
 .رئيس الدولة أو احلكومة

 
 موجز التوصيات  

يوصي يف التقرير احلـايل بعـدد مـن التـدابري األساسـية الـيت يـتعني علـى املنظمـة أن                       - ٦٢
 عمليات حفظ السالم بتطبيقها حملاولة منع االستغالل        تقوم كجزء من مسؤوليتها عن سري     

أن يكونـوا قـدوة     مديريها  تشترط على   وجيب على املنظمة أن     . اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
لغريهم وأن تكفل تقـدمي بـرامج تـدريب لكـل فئـات موظفيهـا قبـل تـوزيعهم علـى أمـاكن                       

 اجملتمـع   لتوعيـة ملنظمـة برناجمـا     وجيـب أن تنفـذ ا     . عملهم وأثناء تكليفهم بالعمل يف البعثات     
وعليهــا أن تضــع آليــات لتتبــع . م مــن التقــدم بشــكاواهاملــدعني بالضــرراحمللــي وأن متكــن 
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البيانات متكن اإلدارة العليـا مـن البقـاء علـى علـم بعـدد االدعـاءات ونوعهـا وعلـى حالـة                       
م ملثـل تلـك     التحقيقات اليت جترى ملتابعتها، ولكفالـة عـدم إعـادة تعـيني مـن يثبـت ارتكـاهب                 

وحيتاج األمـر إىل إنشـاء عـدد مـن املناصـب الرئيسـية يف املقـر ويف امليـدان مـن                      . املخالفات
أجل االستجابة الفعالة حلاالت االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، ويقترح زيادة عدد           

و يف حالة توزيع الرفاالت علـى اجلنـود ينبغـي أن يوضـح              . أفراد حفظ السالم من اإلناث    
وينبغـي  . اإليـدز /فريوس نقـص املناعـة البشـرية      أن ذلك يتم كجزء من مكافحة انتقال        هلم  

أن تويل املنظمة االعتبار الواجب لالدعاءات غري احملددة، ألهنا غالبا ما تكون عالمة تنـذر               
وينبغــي للمنظمــة أن تشــجع . حبــدوث اخــتالل يف النظــام أو باحتمــال وقــوع ســوء ســلوك

لى إرسال وحدات نظامية إىل عمليات حفظ السالم، حيـث أن           البلدان املسامهة بقوات ع   
تلك الوحدات تكون عادة أسهل قيادا وأكثر انضباطا من الوحـدات الـيت جيـري جتميعهـا                 

 .خصيصا لعمليات حفظ السالم من الوحدات القائمة
ــدابري خاصــة لكــل بعثــة ملعاجلــة مشــكلة االســتغالل اجلنســي      - ٦٣ وينبغــي أن توضــع ت

حمظـــورة ل وحتديـــد منـــاطق نســـي، وذلـــك مـــن قبيـــل فـــرض حظـــر التجـــوجلواالعتـــداء ا
وينبغــي أن .  احلراســة الثابتــة بــدوريات متنقلــة حســب االقتضــاء مواقــعواالستعاضــة عــن 

لبعثــة مكونــة إذا أمكــن مــن أفــراد مــن وحــدة غــري   يف اتكــون وحــدة الشــرطة العســكرية  
ملنـاطق العاليـة اخلطـورة    وقد يكون مـن الضـروري يف بعـض ا       . لمراقبةالوحدات اخلاضعة ل  

 .٢٠٠٣ عامأن تطبق البعثة قواعد أكثر صرامة من القواعد الواردة يف نشرة 
وينبغي أن توضع بعض التدابري لتخفيف مشقة األحوال املعيشية يف البعثـات، مـن               - ٦٤

قبيـــل تـــوفري مرافـــق تســـلية للجنـــود تـــزود بوســـائل الســـتعمال اإلنترنـــت جمانـــا وإجـــراء 
ويوصـي أيضـا    . تفية بأسعار خمفضـة لتسـهيل االتصـال باألسـرة واألصـدقاء           االتصاالت اهلا 

، مبـا يف ذلـك تـوفري العنايـة الطبيـة الطارئـة والعـالج            ملدعني بالضرر بوضع تدابري ملساعدة ا   
وينبغــي . املــدعى جــرمهمالنفســاين وتقــدمي املشــورة بشــأن كيفيــة التقــدم بالشــكاوى ضــد 

  بالضـرر ينبغـي أن تقـوم البعثـات بـإبالغ املـدعني       إنشاء صندوق اسـتئماين للضـحايا، كمـا         
 .بنتائج ما جتريه من حتقيقات بشأن شكاواهن

وجيب أن يعهد إىل املديرين املدنيني والقادة العسكريني حتديدا مبهمة تنفيـذ بـرامج               - ٦٥
املنظمة وسياساهتا ملنع االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وأن يتم تقييمهم على أساس 

وينبغـي مكافـأة مـن يراعـون تنفيـذ الـربامج وإبعـاد مـن         .  تنفيـذهم لتلـك السياسـات      كيفية
وينبغــي أن تــنص مــذكرة التفــاهم . يتخلفــون عــن ذلــك مــن الوظــائف اإلداريــة والقياديــة 

النموذجية على تقـريظ قـادة الوحـدات الـذين يبـدون التعـاون فيمـا جتريـه إدارة عمليـات                     
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ءات اليت توجه ضد أفـراد وحـداهتم، وبإعـادة مـن            حفظ السالم من حتقيقات بشأن االدعا     
يتخلفون عن التعاون يف تلك التحقيقات أو يضعون يف وجهها العقبات إىل أوطـاهنم، وأن               
يكتب األمني العام إىل رئيس الدولة يف البلد املعين شارحا لـه السـبب يف إعـادة القائـد إىل                    

االت باسـترداد كافـة املبـالغ الـيت         ويوصي بأن تقوم األمم املتحـدة يف مثـل هـذه احلـ            . وطنه
ــالغ إىل الصــندوق االســتئماين         ــؤدى تلــك املب ــأن ت ــد، وب ــذلك القائ ــا يتصــل ب ــها فيم دفعت

أما قادة الوحدات الذين يتخذون إجراءات لتأديب أفـراد وحـداهتم ويتعـاونون             . للضحايا
ــتمكني مــن مع      ــه إدارة عمليــات حفــظ الســالم لل ــا تامــا يف التحقيــق الــذي جتري ــة تعاون اقب

 فينبغي أن حيظوا بتقريظ خـاص يف رسـالة          ٢٠٠٣ عاماملخالفني للمعايري الواردة يف نشرة      
 .يوجهها األمني العام إىل رئيس الدولة أو احلكومة

 
 مساءلة األفراد تأديبيا وماليا وجنائيا خامسا 

 املشكلة  
أو مــن هنــاك تصــور شــائع بــأن أفــراد حفــظ الســالم، ســواء أكــانوا مــن العســكريني      - ٦٦

 إذا �املدنيني، الذين يرتكبون أفعال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي نـادرا مـا يتعرضـون               
 الهتامات تستوجب التأديب على مثل تلك األفعال، وأن غاية مـا            -حدث ذلك على اإلطالق   

 كما أهنم ال يساءلون ماليا عن مـا يتسـببون فيـه مـن             . يناهلم هو أن توقع عليهم جزاءات إدارية      
وهناك تصور مماثل بأن أفراد حفظ السالم الذين يرتكبـون أفعـال االسـتغالل             . أذى لضحاياهم 

مثـل االغتصـاب    (اجلنسي واالعتداء اجلنسي اليت تشكل جرائم مبوجب املعايري املقبولـة عمومـا             
أمـام  ال تتخـذ ضـدهم يف العـادة إجـراءات جنائيـة، سـواء        ) أو ممارسة اجلنس مع أطفـال صـغار       

 ارتكبـوا مثـل      أن حيدث لو   أمام حمكمة جنائية وطنية، وهو ما ال فكاك من        رية أو   حمكمة عسك 
 .ومثل تلك التصورات قد يكون هلا ما يربرها. تلك التصرفات يف بلداهنم األصلية

وقــد أورد يف أجــزاء ســالفة مــن التقريــر احلــايل شــرح لــبعض الصــعاب الــيت تواجههــا    - ٦٧
بنـاء علـى مـا تتصـور أنـه حتقيقـات أوليـة وتقـارير جمـالس          البلدان املسامهة بقـوات يف التصـرف      

كما مت تناول الصعاب اليت تواجهها إدارة عمليات حفـظ السـالم يف التحقيـق يف     . حتقيق معيبة 
ادعــاءات االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي حيــث تثبــت صــعوبة، إن مل يكــن اســتحالة،  

وتكمـن وراء تلـك املشـاكل الـيت         . ق الشـهود  اتباع األساليب التقليدية إلثبات اهلويـة عـن طريـ         
 :تكتنف أساليب التحقيق مشكلتان رئيسيتان حلهما أشد صعوبة، مها
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ــا مــا حتجــم البلــدان     )أ(  بالنســبة لألفــراد العســكريني يف الوحــدات الوطنيــة، غالب
 تنعــدم لــديهااملســامهة بقــوات عــن االعتــراف عالنيــة بوقــوع تصــرفات غــري مشــروعة ومــن مث  

 إىل احملاكمة العسكرية؛جرمهم  إحالة األشخاص املدعى الرغبة يف
فيما يتعلق باملوظفني واخلرباء املوفدين يف مهام رمسية، فإن خلو بعـض منـاطق         )ب( 

حفظ السالم من نظام قانوين يفـي باملعـايري الدوليـة الـدنيا حلقـوق اإلنسـان جيعـل مـن الصـعب            
 املتـهمني بارتكـاب جـرائم خطـرية يف منطقـة            على األمني العام أن يرفع احلصـانة عـن املـوظفني          

 .البعثة
 

 التوصيات  
 مساءلة األفراد تأديبيا وماليا  
 املساءلة التأديبية   

 ينبغـي  ٢٠٠٣ عاماألفراد الذين خيالفون املعايري الواردة يف نشرة األمني العام الصادرة           - ٦٨
يف حالـة املـوظفني أو اخلـرباء املوفـدين     إخضاعهم لإلجراءات التأديبية، إال إذا قام األمني العام،   

يف مهام رمسية، باالستعاضة عـن ذلـك اإلجـراء بقبـول اسـتقالتهم فوريـا مـع إيـداع مـذكرة يف                       
 . املطلق إلعادة تعيينه يف األمم املتحدةباالمتناعملف الشخص تفيد 

ا تضـمنته  ، ُعرِّفـت املخالفـات الـيت تقـع ملـ     ٢٠٠٣ عـام ويف نشرة األمني العام الصادرة    - ٦٩
مبوجـب النظـامني األساسـي واإلداري ملـوظفي         � اسوء سلوك جسـيم   �من معايري بأهنا تشكل     

بأنـه سـوء تصـرف علـى درجـة مـن اجلسـامة              � سوء السلوك اجلسـيم   �وُيَعرَّف  . األمم املتحدة 
ــه لســوء الســلوك        تــربر الفصــل املعجــل مــن اخلدمــة لكــل موظــف يثبــت لألمــني العــام ارتكاب

أكــد للمــوظفني الــرفض املطلــق مــن جانــب  الــدول األعضــاء، فضــال عــن   ولكــي يت. املــذكور
األمني العام، لالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي، يوصـى بـأن تعـدل اجلمعيـة العامـة النظـام                   
األساسي للموظفني لكي يـنص حتديـدا علـى أن أفعـال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي                    

ن تطلــب اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن  ويوصــى أيضــا بــأ. اســوء ســلوك جســيمتشــكل 
يدخل العمل بإجراءات معجلة، مبا يف ذلك الوقـف عـن العمـل بـدون أجـر حسـب االقتضـاء،             

ومن شأن ذلـك أن يكفـل أن يلقـى مـن            . ملعاجلة حاالت االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي     
ك الفصــل املعجــل مــن  تثبــت إدانتــهم بارتكــاب مثــل تلــك األفعــال أشــد العقــاب، مبــا يف ذلــ   

 .اخلدمة
وعالوة على ذلك، يوصـى بـأن تشـري اجلمعيـة العامـة إىل أنـه جيـب إهنـاء خدمـة أفـراد                  - ٧٠

 عــامالشــرطة املدنيــة أو املــراقبني العســكريني الــذين تثبــت خمالفتــهم للمعــايري الــواردة يف نشــرة  
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من متطـوعي األمـم     (خرين   ، وإىل أنه جيب باملثل إهناء عقود مجيع املوظفني املدنيني اآل           ٢٠٠٣
 .الذين خيالفون تلك املعايري) املتعاقدين األفراداملتحدة واخلرباء االستشاريني و

ويوصــى بتعــديل مــذكرة التفــاهم النموذجيــة لكــي تــنص علــى تعهــد البلــدان املســامهة  - ٧١
 بقــوات بــأن تتخــذ إجــراءات تأديبيــة ضــد األفــراد العســكريني التــابعني لوحــداهتا الــذين تثبــت  

 يف حتقيـق جيـرى وفقـا للتوصـيات الـواردة            ٢٠٠٣ عامإدانتهم مبخالفة املعايري الواردة يف نشرة       
 .يف الفرع ثانيا أعاله

 
 املساءلة املالية   

 أمهــاتالكــثريات مــن ضــحايا االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي، وال ســيما         - ٧٢
ويــدعو .  حالــة ماليـة يائســة هجــرهن آبــاء أطفـاهلن، يــواجهن الـاليت  �  الســالمةحفظــطفـال  أ�

األمر إىل حماولة كفالة حتمل اآلباء، الذين ميكن التعرف عليهم، رمبا عن طريق فحص الـدم أو                  
 .، بعض املسؤولية املالية عن نتائج تصرفاهتماحلمض اخللوي الصبغي

ســواء قائمــة بــذاهتا أو (وجييــز النظــام اإلداري ملــوظفي األمــم املتحــدة فــرض غرامــات   - ٧٣
ويقتــرح أن يعلــن . علــى املوظــف املــذنب بارتكــاب ســوء الســلوك) وعة جبــزاءات أخــرىمشــف

 عـام الف املعـايري الـواردة يف نشـرة    األمني العام أنه سيقوم، باإلضافة إىل فصل املوظف الذي خي 
 ٥٦انظـر الفقـرة     (، بفرض غرامات تأديبيـة ترسـل إىل الصـندوق االسـتئماين للضـحايا               ٢٠٠٣
 ).أعاله
ن يــوىل االعتبــار لتعــديل املبــادئ التوجيهيــة لتأديــب أفــراد الشــرطة واملبــادئ    وجيــب أ - ٧٤

التوجيهية للمراقبني العسكريني للتمكني مـن اختـاذ إجـراءات مماثلـة ضـد أفـراد الشـرطة املدنيـة                    
 .٢٠٠٣ عامواملراقبني العسكريني الذين تثبت خمالفتهم للمعايري الواردة يف نشرة 

الوحدات الوطنية للتمكني مـن دفـع       لتوجيهات التأديبية اخلاصة ب   اويقترح أيضا تعديل     - ٧٥
البدل اليومي الذي حيصل عليه اجلنود الذين يثبـت علـيهم ارتكـاب أفعـال االسـتغالل اجلنسـي                   
واالعتداء اجلنسي للصندوق االسـتئماين عـن طريـق االسـترداد مـن املبـالغ الـيت تـؤدى مسـتقبال           

ــع ب   ــه أن يتخــذ إجــراء    للبلــد املســاهم بقــوات، الــذي يتمت ــه وميكن ــراد وحدات ســلطة تأديــب أف
 .السترداد تلك املبالغ من اجلنود املعنيني

وقد يكون هناك أيضـا سـبيل ملسـاعدة األم الـيت تنجـب طفـال مـن أحـد جنـود حفـظ                         - ٧٦
السالم على احلصول على شيء من إعالة الطفل، على األقـل إذا كـان الشـخص املـدعاة أبوتـه                  

التزامـات املـوظفني فيمـا يتعلـق بإعالـة      �ونشرة األمني العام املعنونة . تحدةمن موظفي األمم امل 
متكن األمم املتحدة من تنفيذ األحكام اليت تصـدرها احملـاكم ضـد مـوظفني                �األسرة واألطفال 
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وجيب تشجيع الضـحايا الـاليت      ). ST/SGB/1999/4(لألمم املتحدة فيما يتعلق باإلعالة األسرية       
 على األبوة على التماس احلصول على أمر حمكمة باإلعالة يف حالـة وجـود               لديهن دليل موثوق  
وبالنسبة للحاالت اليت ال يوجد فيها نظام قانوين عامل وتـتمكن أم الطفـل           . نظام قانوين عامل  

الذي تنجبه من أحد أفراد حفظ السـالم مـن تقـدمي دليـل موثـوق علـى أبـوة موظـف لطفلـها،                        
ة قرارا يطلـب إىل األمـني العـام أن يسـن قواعـد متكنـه مـن عـرض         ميكن أن تعتمد اجلمعية العام    

وسيتعني علـى املوظـف إمـا أن يعتـرف          .  للطفل لحمض اخللوي الصبغي  احلصول على فحص ل   
.  يثبـت أن االدعـاء باطـل   لحمـض اخللـوي الصـبغي    باالدعاء املوجه ضـده أو أن يقـدم فحصـا ل          

عـديل طفيـف لقواعـدها، باقتطـاع مبلـغ      فإذا ثبتـت األبـوة كـان لألمـم املتحـدة أن تقـوم، مـع ت        
حمدد، يعادل مثال مرتب سنة ملوظف حملي يف منطقة البعثة، من مرتـب املوظـف األب، أو مـن                   

ومـن شـأن    . ٢٠٠٣ عـام مستحقاته النهائية إذا كان قد فصل ملخالفته املعايري الواردة يف نشرة            
ويـة األب جمهولـة، ميكـن       كانـت ه  وإذا  . ل بعـض نفقـات اإلعالـة لـألم        ذلك أن يوفر علـى األقـ      

وميكن لألمني العام أن يـدخل العمـل        . تقدمي بعض املساعدة من الصندوق االستئماين للضحايا      
 .بقواعد مماثلة فيما يتعلق بسائر فئات املوظفني

ــة كــان علــى األمــم       - ٧٧ ــراد مــن الوحــدات الوطني وإذا وجهــت هــذه االدعــاءات ضــد أف
. م مبطالبة ميكن أن حتال إىل البلد املساهم بقـوات للنظـر          املتحدة أن تساعد األمهات على التقد     

وميكن أن تتضمن مذكرة التفاهم النموذجية أحكاما يوافق مبوجبها البلد املساهم بقوات علـى              
 .البت يف مثل هذه املطالبات وفقا لقوانينه

 
 مساءلة األفراد جنائيا  
 أفراد الوحدات العسكريون   

ون مبوجب االتفاق النمـوذجي ملركـز القـوات للسـلطة اجلنائيـة             خيضع األفراد العسكري   - ٧٨
وحيــث أن األفــراد العســكريني للوحــدات الوطنيــة ال خيضــعون  . للبلــد املعــين املســاهم بقــوات

لالختصاص اجلنائي للدولة املضيفة، فإن االتفاق النموذجي ملركز قوات حفـظ السـالم، الـذي          
ديدا أن حيصل األمـني العـام علـى تأكيـدات رمسيـة         يؤيده جملس األمن مرارا وتكرارا، توخى حت      

من البلد املعين املساهم بقوات تفيد بأن البلـد سـيمارس االختصـاص فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت               
وأشــارت حاشــية لتلــك  ). ٤٨، الفقــرة A/45/594انظــر (قــد ترتكبــها قواتــه يف منطقــة البعثــة  

رج يف مذكرة التفـاهم الـيت تـربم حتديـدا مـع             الفقرة إىل أن تلك التأكيدات الرمسية ينبغي أن تد        
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 وعليــه ينبغــي أن )٨(ومل تعــد ممارســة املنظمــة جتــري علــى ذلــك، ولكنــه أمــر واجــب. كــل بلــد
ــى          ــا عل ــام أن حيصــل دائم ــب إىل األمــني الع ــأن تطل ــة ب ــة العام ــة اخلاصــة اجلمعي توصــي اللجن

فراد وحداهتا للقـانون احمللـي،      تأكيدات رمسية من البلدان املسامهة بقوات بأهنا ستكفل احترام أ         
وأهنا ستمارس االختصاص إذا انتهى حتقيق جتريه إدارة عمليات حفظ السالم وفقا للتوصـيات               
الواردة يف الفرع ثانيا أعاله إىل أن االدعاءات املوجهة ضـد أحـد األفـراد العسـكريني لوحـدهتا       

 .تقوم على أساس متني
م النموذجيـة بنـدا يـنص علـى أنـه إذا انتـهى              ولذلك يوصى بأن تتضمن مـذكرة التفـاه        - ٧٩

حتقيق جتريه إدارة عمليات حفظ السالم بالطريقة املوصـوفة أعـاله ويشـارك فيـه البلـد املسـاهم          
بقوات إىل أن االدعاءات تقوم على أساس متني، وقع على البلد املساهم بقـوات التـزام بإحالـة              

كـذلك ينبغـي أن     . إلجـراءات اجلنائيـة بشـــأهنا     املسألة إىل سلطاته الوطنية للنظـر يف أمـر اختـاذ ا           
تنص مذكرة التفاهم النموذجية على أن تبت تلك السلطات يف املوضـوع بـنفس الطريقـة الـيت                  

وينبغـي أن تـنص     . تبت هبا يف جرمية من نفس الطابع اجلسيم تقع حتت طائلة قوانني ذلك البلد             
ا خلصـت إىل أنـه مـن غـري املناسـب            مذكرة التفاهم النموذجية أيضا على أن تلك السلطات إذ        

اختــاذ اإلجــراءات اجلنائيــة، كــان علــى البلــد املســاهم بقــوات أن يقــدم تقريــرا إىل األمــني العــام 
وجيــب أيضــا أن . يشــرح فيــه الســبب الــذي جيعــل مــن غــري املناســب اختــاذ اإلجــراءات اجلنائيــة

ق على إعالم األمـني العـام      تشترط مذكرة التفاهم النموذجية على البلد املساهم بقوات أن يواف         
 يومــا مــن إحالــة املســألة إليــه مبــا اختــذه مــن إجــراءات وفقــا لقانونــه الــوطين     ١٢٠يف غضــون 

 . يوما بعد ذلك إىل حني االنتهاء من املسألة١٢٠وإبالغه بالتقدم احملرز كل 
اذ وجيــب التشــديد علــى أن األحكــام املبينــة أعــاله ال تلــزم البلــد املســاهم بقــوات باختــ  - ٨٠

ذلك أن البت يف أمر مـا إذا كـان اختـاذ تلـك اإلجـراءات واجبـا أم ال هـو                    . اإلجراءات اجلنائية 
على أن هذه األحكام ستقتضي من البلد املساهم بقوات أن حييـل املسـألة إىل            . تصرف سيادي 

ن السلطات الوطنية املعنية، اليت يتعني عليها أن تبت يف أمر وجوب اختاذ اإلجراءات اجلنائية مـ               
عدمه على نفس املنوال الذي تتبعه بالنسبة جلرمية علـى نفـس الدرجـة مـن اجلسـامة تقـع حتـت                      

__________ 
ومثال ذلك أنه مت تبادل رسالتني بني األمـني العـام   . اتبعت هذه املمارسة يف السنوات األوىل لعمليات حفظ السالم         )٨( 

 حيــث أعطــت فنلنــدا تأكيــدات رمسيــة بأهنــا ســتمارس       ١٩٥٧يونيــه، / حزيــران٢٧ و ٢١وفنلنــدا، مــؤرختني  
اختصاصها القضائي على أي فرد من أفراد وحدهتا العسكرية مكلف بالعمل مع قوة الطوارئ التابعة لألمم املتحدة         

مـن   (١٣٥، الصفحة ٢٧١، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة، (ة عملية حفظ السالم يرتكب جرائم يف منطق   
 )).نكليزيالالنص ا
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ومن شأن األحكام املقترحة أيضا أن تلـزم البلـد          . طائلة قوانينها وترتكب يف نطاق اختصاصها     
 .املساهم بقوات بإبالغ النتيجة اليت تنتهي إليها املسألة يف إطار اختصاصها

لب اجلمعية العامة أن يكون ذلك اإلجراء شرطا أساسيا لقبول عـرض            ويوصي بأن تط   - ٨١
وال خيفى بطبيعة احلال أن نشر القوات قد يـتم قبـل إبـرام              . من بلد بتقدمي قوات لألمم املتحدة     

مـذكرة تفـاهم، ولـذلك يقتـرح أن يـنص جملــس األمـن يف قراراتـه الـيت يـرخص فيهـا بعمليــات           
ة التفاهم النموذجية إىل أن يوقع البلد املسـاهم بقـوات           حلفظ السالم على سريان أحكام مذكر     

وحينـذاك سـيكون    . مذكرة تفاهم، مثلما هو احلال بالنسبة لالتفاق النمـوذجي ملركـز القـوات            
هنــاك نظــام قــانوين كامــل حيكــم عمليــة حفــظ الســالم ريثمــا يــتم إبــرام اتفــاق مركــز القــوات  

 .اتوخمتلف مذكرات التفاهم مع البلدان املسامهة بقو
وينبغي أن يورد األمني العام يف تقريره السنوي إىل اللجنة اخلاصة بيانا عاما مبا اختذتـه                 - ٨٢

وينبغي لألمـني العـام أن      . البلدان املسامهة بقوات من إجراءات بشأن ما حيال إليها من حاالت          
ة بقـوات   يفرد فرعا خاصا من تقريره يضمنه تفاصيل احلاالت اليت ختلفت فيها البلـدان املسـامه              

ويف مثل تلك احلاالت يتعني أن يعلـن        . عن إعالمه مبا اختذته من إجراءات نتيجة لتحقيق البعثة        
التقرير اسم البلد املساهم بقوات وأن يقدم تفاصيل التصرف املدعى بـه، وذلـك بطبيعـة احلـال           

ت وبعبـارة أخـرى، فـإن الوقـ    . دون كشف هوية عضو الوحدة املدعى بإتيانه لتلك التصـرفات         
لــن حيــدث إال يف حالــة ذلــك قــد حــان لوضــع إجــراءات لإلبــالغ، ولكــن جيــدر باملالحظــة أن 

 .ختلف البلد املساهم بقوات مرارا عن التقيد بالتزاماته باإلبالغ مبوجب مذكرة التفاهم
ومن شأن اإلصالحات املبينة أعاله أن تكفل إيقان اجملتمع الدويل من تصـميم املنظمـة                - ٨٣

امهة بقوات على رفض أفعـال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي مـن جانـب                  والبلدان املس 
 .األفراد العسكريني يف الوحدات التابعة هلا

 
 موظفو األمم املتحدة وخرباؤها املوفدون يف مهام رمسية  

 حصانة مـوظفي    ١٩٤٥قرر مؤمتر األمم املتحدة املعين باملنظمة الدولية املعقود يف عام            - ٨٤
تعلق مبا يصدر عنـهم مـن تصـرفات بصـفتهم الرمسيـة،        فيما ي  من االختصاص الوطين إال      املنظمة

 مـن املـادة   ٢ ويتجلـى ذلـك القـرار يف الفقـرة     )٩(.ما مل تتنازل األمم املتحدة  عن تلك احلصانة   
__________ 

والفصـل  ). Doc. 228 (IV/2/10, p.1(مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باملنظمـة الدوليـة، اللجنـة الرابعـة، التنظـيم القضـائي           )٩( 
ــة التحضــريية لألمــم املتحــ    ــر اللجن ــازات واحلصــانات الســابع مــن تقري ــاول االمتي متــنح وقــد شــدد علــى أن  . دة يتن

ونـص علـى أن يقـوم       . االمتيازات واحلصانات للموظفني حتقيقا ملصاحل األمم املتحدة ال حتقيقا ملصاحلهم اخلاصة          
 ).PC/20, p.6(� يف أية حالة يكون فيها هذا اإلجراء متمشيا مع مصلحة األمم املتحدة�األمني برفع احلصانة 
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املوظفـــون باملزايـــا واحلصــانات الـــيت يتطلبـــها  يتمتــع   مــن امليثـــاق، الــيت تـــنص علـــى أن   ١٠٥
 للجمعيـة العامـة بـأن       ٣ورخصـت الفقـرة     . قيام مبهام وظائفهم املتصلة باملنظمـة     استقالهلم يف ال  

ــازات واحلصــانات، أو أن      تقــدم التوصــيات بقصــد حتديــد التفاصــيل اخلاصــة مبثــل هــذه االمتي
وقـد وقـع اختيارهـا علـى البـديل الثـاين            . تقترح على أعضاء املنظمـة إبـرام اتفاقيـة هلـذا الغـرض            

ســبتمرب / أيلــول١٧ األمــم املتحــدة وحصــاناهتا الــيت بــدأ نفاذهــا يف ووضــعت اتفاقيــة امتيــازات
 . دولة١٤١، واليت انضمت إليها ١٩٤٦
واالتفاقية ُتَعرِّف االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع هبا املنظمة وموظفوها، وهي تقـوم             - ٨٥

احلصـانات   من امليثاق مـن جعـل تلـك االمتيـازات و        ١٠٥على املبدأ الراسخ الذي ترسيه املادة       
ــام مبهــام الوظــائف   ــازات    . لصــيقة بالقي وميــنح املوظفــون رفيعــو املســتوى، باإلضــافة إىل االمتي

واحلصـــانات الـــيت تشـــمل واجبـــاهتم الرمسيـــة، االمتيـــازات واحلصـــانات الـــيت متـــنح للمبعـــوثني 
 على أن كل املوظفني، سواء الذين يتمتعون باحلصـانة الدبلوماسـية أو باحلصـانة             . الدبلوماسيني

متــنح  علــى أن ٢٠ويــنص البنــد .  مــن االتفاقيــة العامــة٢١ و ٢٠الوظيفيــة، خيضــعون للبنــدين 
. االمتيازات واحلصـانات للمـوظفني حتقيقـا ملصـاحل األمـم املتحـدة ال حتقيقـا ملصـاحلهم اخلاصـة                  

حيق لألمني العام كما يتوجب عليـه أن يرفـع احلصـانة عـن أي موظـف                 وينص كذلك على أنه     
تلك احلصانة حتـول دون أن تأخـذ العدالـة جمراهـا وأن مـن املمكـن             يرى معها أن  ويف أية حالة    

 علـى أن يتعـاون األمـني العـام يف     ٢١ويـنص البنـد   . مبصاحل األمـم املتحـدة  رفعها دون اإلضرار  
كل وقت مع السلطات املختصة لتسـهيل سـري العدالـة سـريا حسـنا ومنـع حصـول أي تعسـف              

 وضـع اخلـرباء املوفـدين يف مهـام لألمـم      ٢٣ويتناول البند   . اتيف استعمال االمتيازات واحلصان   
ورغــم أن امتيــازات وحصــانات املــوظفني  . ٢٠املتحــدة وهــو يســري علــى نفــس منــوال البنــد   

واخلرباء ختتلف من حيث التفاصيل، فـإن االمتيـازات واحلصـانات تتصـل كلـها باملهـام الرمسيـة                   
 .اليت يؤديها املوظف أو اخلبري

فـإذا ارتكـب    . سة اليت يسري عليها األمني العام يف تطبيـق ذلـك احلكـم واضـحة              واملمار - ٨٦
املوظفون أو اخلرباء املوفدون يف مهام أفعاال جنائية يف مقر عملهم وسـعت الدولـة املضـيفة إىل                  
اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضدهم، كان علـى األمـني العـام أن يبـت بدايـة يف أمـر مـا إذا كانـت                        

فـإذا مل تكـن تلـك التصـرفات قـد      . ة قـد ارتكبـت أثنـاء القيـام بواجبـات رمسيـة       التصرفات املعني 
ارتكبت أثناء القيام بواجبات رمسية كان على األمني العام أن يبلغ السلطات احملليـة بعـدم قيـام                  

واالتفاق النموذجي ملركز القوات يعرب عموما عن هـذه املمارسـة فيمـا يتعلـق               . حصانة وظيفية 
ــال   ــظ السـ ــات حفـ ــر ( (م بعمليـ ــرتني  A/45/594انظـ ــق، الفقـ ــت ). ٤٩ و ٤٧، املرفـ وإذا كانـ

للتصرفات املعنية صلة ما بالواجبات الرمسية، مثل قيادة مركبـة لألمـم املتحـدة يف حالـة سـكر،                   
أو إذا كــان املوظــف يتمتــع حبصــانة املبعــوث الدبلوماســي، وســعت الدولــة املضــيفة إىل اختــاذ    
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مني العام أن يرفع تلـك احلصـانة إذا اسـتوفيت معـايري البنـد               اإلجراءات اجلنائية، وجب على األ    
 من االتفاقية العامة، أي إذا كان من شـأن االسـتمرار يف التمتـع باحلصـانة أن                  ٢٣ أو البند    ٢٠
ــة جمراهــا و حيــ مبصــاحل األمــم   مــن املمكــن رفعهــا دون اإلضــرار   كــانول دون أن تأخــذ العدال

مة يف تطبيق هذه السياسة يف عمليات حفـظ السـالم   وجيب بطبيعة احلال توخي الصرا . املتحدة
على أفعال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي الـيت تشـكل جـرائم مبوجـب قـوانني الدولـة                      

ولكــن جيــب أال يغيــب عــن البــال أن أفعــال االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي    . املضــيفة
 ال تشكل كلـها جـرائم مبوجـب    ٢٠٠٣ عاماملنصوص عليها يف نشرة األمني العام الصادرة يف        

القوانني الوطنية؛ ومثال ذلك أن اكتراء البغايا الاليت يتجاوز عمـرهن الثامنـة عشـرة ال يشـكل                  
 .جرمية يف كثري من االختصاصات القضائية

ــة      - ٨٧ ــة العظمــي مــن احلــاالت فــإن تطبيــق املعــايري املنصــوص عليهــا يف االتفاقي ويف الغالبي
 مل يتم توقعه وقت وضع االتفاقية العامة هو أن تقـوم األمـم املتحـدة             ولكن األمر الذي  . واضح

 النظــام عطــلعنــد االقتضــاء بالعمــل يف منــاطق ال يوجــد فيهــا نظــام قــانوين عامــل، أو حيــث يت 
القــانوين بفعــل الصــراع إىل درجــة يصــبح معهــا غــري مســتوف للمعــايري الدوليــة الــدنيا حلقــوق  

يكون من صـاحل األمـم املتحـدة رفـع احلصـانة ألن ميثاقهـا              ويف مثل تلك احلاالت لن      . اإلنسان
وبعبارة أخـرى، لـن     . يقتضي منها أن تدعم حقوق اإلنسان وأن تعززها وتعمل على احترامها          

يكون من صاحل املنظمة أن يسمح األمـني العـام بإخضـاع موظـف إلجـراءات جنائيـة ال حتتـرم                     
 .املعايري الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

ويف مثل تلك احلاالت فإن مساءلة موظفي األمـم املتحـدة جنائيـا تتوقـف علـى مـا إذا                     - ٨٨
. كانت هنـاك دولـة أخـرى تتمتـع مبوجـب قوانينـها باالختصـاص يف اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة                

وهناك عدد مـن الـدول الـيت تتمسـك حبـق ممارسـة االختصـاص اجلنـائي علـى رعاياهـا؛ ولكـن                        
اذ اإلجراءات اجلنائية على حنو فعال إمنا تتوقف علـى مـا إذا كانـت       مسألة ما إذا كان ميكن اخت     

املخالفة تشكل جرمية مبوجب قوانني الدولة اليت تتخذ اإلجراءات اجلنائية، وما إذا كـان ميكـن                
احلصول على أدلة كافيـة تـربر اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة وفقـا للقـوانني املوضـوعية واإلجرائيـة                     

.  باسـتطاعة الدولـة الـيت تباشـر اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة احتجـاز املتـهم                  السارية، وما إذا كان   
واحتمال اجتماع هذه العوامل على حنو ميكـن مـن اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة أمـر يعتمـد علـى                      
الصدفة، ومن مث فهـو ال يفـي بـالغرض، وقـد يفسـد ذلـك مـا قصـد إليـه مؤسسـو املنظمـة مـن                            

 .اءلة اجلنائية عن ما يرتكبونه من جرائمإخضاع موظفي األمم املتحدة للمس
وقـد ميكـن وضـع اتفاقيـة دوليـة ُتْخِضـع مـوظفي األمـم                . وليس من السـهل إجيـاد حـل        - ٨٩

 املوظفــون هــؤالءاملتحـدة الختصــاص الـدول األطــراف فيمـا يتعلــق جبـرائم حمــددة إذا ارتكبـها      
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 تفعـل ذلـك   األفـراد املـرتبطني هبـا   املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة و   األمم املتحدة   اتفاقية  (
ومشـكلة هـذا البـديل هـي أنـه لـن       ).  موظفي األمم املتحـدة ضـدبالنسبة جلرائم حمددة ترتكب   

ورمبـا كـان هنـاك بـديل آخـر، علـى األقـل فيمـا يتعلــق         . ينطبـق إال علـى األطـراف يف االتفاقيـة    
سـيادة القـانون، هـو      بعمليات حفظ السالم اليت تصدر هلا والية من جملـس األمـن بـأن تفـرض                 

حماولــة احلصــول مــن الدولــة املضــيفة لــدى التفــاوض معهــا بشــأن اتفــاق مركــز القــوات علــى    
موافقتها على أن تقدم هلـا األمـم املتحـدة املسـاعدة لكفالـة أن تكـون اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت                       

هـذا  ومشـكلة   . تتخذ ضـد مـوظفي األمـم املتحـدة مسـتوفية للمعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان                  
واحــد بالنســبة : البــديل هــو أنــه رمبــا ينظــر إليــه علــى أنــه ينطــوي علــى تطبيــق معيــارين للعدالــة

ــدوليني   ولكــن . ولــيس هــذا بالســبيل املغــري  . للســكان احمللــيني واآلخــر بالنســبة للمــوظفني ال
ستكون هناك على األقل مساءلة جنائية عن أفعال االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي الـيت          

 .ن موظفني وخرباء موفدين يف مهام رمسية وتشكل جرائم مبوجب القانون احملليتصدر ع
علـى أن األمـر     . وتلك كلها مسائل قانونية شديدة التشـابك واالتسـام بالصـبغة الفنيـة             - ٩٠

حيتاج إىل بذل حماولة جدية للتغلب علـى مـواطن الضـعف الـيت تشـوب إمكانيـة املسـاءلة، ألن                     
صـانة لصـيقة بالقيـام مبهـام الوظـائف، وجـرائم االسـتغالل اجلنسـي                امليثاق توخى أن تكـون احل     

. واالعتداء اجلنسي ال تدخل ضمن مهـام وظـائف أي موظـف أو خـبري موفـد يف مهمـة رمسيـة                    
ولذلك يوصى بأن تطلب اجلمعية العامـة مـن األمـني العـام أن يعـني فريقـا مـن اخلـرباء إلسـداء                        

ــق املقصــد األصــلي     املشــورة بشــأن أفضــل الســبل ملباشــرة اإلجــرا     ــل حتقي ــى حنــو يكف ءات عل
للميثـاق، أال وهـو أن ميتنـع متامـا مـن الناحيــة الفعليـة إفـالت مـوظفي األمـم املتحـدة وخربائهــا           
املوفدين يف مهام رمسية من النتائج اليت تترتب على ما يصدر عنهم من أفعال إجراميـة يف مقـار      

 يف القـانون اجلنـائي وشـؤون تسـليم اجملـرمني      ويقترح أن خيتار ملثل هذا الفريـق خـرباء   . أعماهلم
وتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسـان وامتيـازات األمـم املتحـدة                

ومما له أمهيته الشديدة أيضا أن يكون حتت تصرف الفريق ممثلـون إلدارة عمليـات               . وحصاناهتا
ة إيـالء الفريـق االعتبـار الواجـب ملـا جتـري عليـه              حفظ السالم ومكتب الشؤون القانونية لكفال     

وإذا أشار الفريـق بـأن مـن املالئـم     . ممارسة األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم واجملال القانوين    
وضع صك دويل، كـان للجمعيـة العامـة أن حتيـل املسـألة إمـا إىل اللجنـة السادسـة أو إىل جلنـة                   

 .لذلك الغرضخمصصة تابعة للجمعية العامة تنشأ خصيصا 
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 موجز التوصيات  
ــام       - ٩١ ــواردة يف نشــرة األمــني الع ــذين خيــالفون املعــايري ال ــوظفني ال ينبغــي إخضــاع امل

وينبغي أن تِصف اجلمعية العامة املخالفـات       .  لإلجراءات التأديبية  ٢٠٠٣ عامالصادرة يف   
ي مبوجــب النظــام األساســ� ســوء ســلوك جســيم� بأهنــا ٢٠٠٣ عــامالــيت ترتكــب لنشــرة 

وينبغي أن يفصل من اخلدمة كل موظف أو فرد مـن أفـراد الشـرطة املدنيـة أو                  . للموظفني
. مــن املــراقبني العســكريني يثبــت ارتكابــه ألفعــال االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي  

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي فرض غرامة على املوظفني ودفع حصيلة الغرامـات للصـندوق              
املتعلقـة بضـباط    باملسـائل التأديبيـة     التوجيهات اخلاصـة  بغي تعديل   وين. االستئماين للضحايا 

للتمكني من اختاذ إجراءات مماثلة ضـد هـاتني الفئـتني           الشرطة املدنية واملراقبني العسكريني     
وينبغي تعديل مذكرة التفاهم النموذجية لتمكني األمم املتحدة من أن تقتطع . من املوظفني

 للبلد املساهم بقوات قيمة البدل اليـومي الـذي حصـل عليـه              من املبالغ اليت تدفع مستقبال    
كل جندي ثبت ارتكابه ألفعال االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي وبـأن تـدفع املبـالغ               
املتحصلة للصندوق االستئماين للضحايا، وأن تبت يف املطالبات املتعلقة بإعالة الطفل اليت            

وينبغـي أيضـا تعـديل النظـام     . البلد املسـاهم بقـوات  تتقدم هبا النساء الضحايا وفقا لقوانني   
اإلداري للموظفني إلجبار املوظفني واخلرباء املوفدين يف مهـام رمسيـة علـى أداء مـدفوعات       

 .إعالة الطفل
وينبغي النص حتديدا يف مذكرة التفاهم على مطالبة البلـد املسـاهم بقـوات ألفـراد                 - ٩٢

 كانت أفعال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي       وإذا. الوحدات باحترام القانون احمللي   
رائم يكـون مـن     تدخل يف عـداد اجلـ     اليت تصدر عن األفراد العسكريني لبعثة حلفظ السالم         

املتعني أن تؤدي تلك األفعال إىل اختاذ اإلجـراءات اجلنائيـة مبوجـب قـوانني البلـد املسـاهم                
ــوات ــة     . بق ــاهم النموذجي ــذكرة التف ــنص م ــه إذا أجــرت إدارة   وجيــب أيضــا أن ت ــى أن عل

عمليات حفظ السالم حتقيقا خلص إىل أن االدعاءات تقوم علـى أسـاس مـتني، وقـع علـى             
كاهل البلد املساهم بقوات التزام بإحالـة املسـألة إىل سـلطاته الوطنيـة للنظـر يف أمـر اختـاذ                     

نص علـى   وعالوة على ذلك، ينبغي الـ     . اإلجراءات اجلنائية بشأهنا وفقا لقوانني ذلك البلد      
 املوضوع بنفس الطريقة اليت تبت هبا يف جرمية من نفس الطابع          يفأن تبت تلك السلطات     

اجلسيم تقع حتت طائلـة قـوانني البلـد املسـاهم بقـوات وأن تبلـغ النتـائج الـيت تسـفر عنـها                        
وينبغــي أن تــنص أيضــا علــى أنــه إذا خلصــت تلــك . اإلجــراءات اجلنائيــة إىل األمــني العــام

نه من غري املناسب اختاذ إجراءات جنائية كان علـى البلـد املسـاهم بقـوات                السلطات إىل أ  
 .أن يقدم تقريرا إىل األمني العام يشرح فيه أسباب ذلك
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 احلصــانة درعــا حيمــي املــوظفني واخلــرباء     أن تكــوناملنظمــة ومل يقصــد مؤسســو   - ٩٣
لبلـد املضـيف إذا     املوفدين يف مهام رمسية من اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضدهم مـن جانـب ا             

على أن عدم وجود نظام قانوين عامـل يف بعـض مواقـع حفـظ السـالم          . ارتكبوا جرائم فيه  
أمر يتطلب قيام تعاون دويل على األجل الطويل لكفالة عـدم متتـع مـوظفي األمـم املتحـدة                   

ويوصـى بـأن ينشـئ      . وخربائها املوفدين يف مهـام رمسيـة باحلصـانة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة              
 العام فريق خرباء لدراسة املسألة وتقـدمي توصـيات إىل اجلمعيـة العامـة بشـأن مـا إذا             األمني

كان ميكن استعمال اتفاقية دولية أو وسيلة أخرى لكفالة املساءلة اجلنائيـة  ملـوظفي األمـم                 
املتحـدة وخربائهـا املوفــدين يف مهـام رمسيـة الــذي يرتكبـون جـرائم معينــة يف منـاطق حفــظ        

 .مالسالم عن تصرفاهت
 خامتة -سادسا 

إذ جيـب  . وردت يف هذا التقرير توصيات باختاذ إجراءات على أربع جبـهات عريضـة          أُ - ٩٤
توحيد قواعد حظر االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي بالنسبة جلميـع فئـات مـوظفي حفـظ                

ت  واالســتفادة مــن  الوســائل العلميــة احلديثــة إلثبــا فنيــةوجيــب إنشــاء عمليــة حتقيــق  . الســالم
ــة ــة للتصــدي ملشــكلة         . اهلوي ــة واإلداريــة والقيادي ــدابري التنظيمي ــن الت وجيــب وضــع سلســلة م

وأورد عــدد مــن التوصــيات لكفالــة املســاءلة الفرديــة  . االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي 
ملــوظفي حفــظ الســالم الــذين يرتكبــون أفعــال االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي وذلــك    

اهم؛ التأديبيـة املالئمـة؛ ومسـاءلتهم ماليـا عـن األذى الـذي يلحقونـه بضـحاي         باتباع اإلجراءات   
 .تلك األفعال تشكل جرائم مبوجب القوانني الساريةومساءلتهم جنائيا إذا كانت 

وكمــا ســلفت إليــه اإلشــارة يف مســتهل التقريــر احلــايل، فــإن لعمليــات حفــظ الســالم    - ٩٥
. الكثريون بـأرواحهم يف سـبيل قضـية السـالم      وموظفي حفظ السالم سجال مرموقا، وقد جاد        

علـى أنـه سـيكون مـن        . ولن خيلو األمر دائما من بعض من ال يستوفون معايري السـلوك املرعيـة             
شـأن اعتمـاد هـذه التوصــيات حتقيـق الكـثري يف منـع االســتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنســي يف         

 .بعثات حفظ السالم
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 مرفق  
 مركزهم وقواعد سلوكهم وتأديبهم: السالم األمم املتحدة حلفظ أفراد  
 موظفو األمم املتحدة  
 املركز   

وكــل مــوظفي األمــم . يعــني األمــني العــام مــوظفي األمــم املتحــدة وخيضــعون لســلطته  ١-م
اء املـوظفني املعيـنني حمليـا    ناملتحدة، بصرف النظـر عمـا إذا كـانوا معيـنني دوليـا أو حمليـا، باسـتث            

لساعة، يتمتعون مبركز املـوظفني مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـة بامتيـازات             الذين يتلقون أجورهم با   
 مـن االتفاقيـة العامـة علـى متتـع           ١٨ويـنص البنـد     ). االتفاقيـة العامـة   (األمم املتحـدة وحصـاناهتا      

املــوظفني باحلصــانة القضــائية يف كــل مــا يصــدر عنــهم بصــفتهم الرمسيــة مــن قــول أو كتابــة أو  
تــع املــوظفني مــن مســتوى أمــني عــام مســاعد ومــا يعلــوه          علــى مت١٩ويــنص البنــد  . عمــل

 .باالمتيازات واحلصانات املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني وفقا للقانون الدويل
. وفيما يتعلق بعمليات حفظ السالم، ُتْسَتكَْمل االتفاقية العامـة باتفـاق مركـز القـوات               ٢-م

ءم مع االحتياجـات الـيت تنفـرد هبـا كـل         وبالرغم من أن كل اتفاق ملركز القوات يصاغ مبا يتال         
بعثة، فإن كل تلك االتفاقات تقوم على االتفاق النمـوذجي ملركـز القـوات الـذي عـرض علـى            

 مـن  ٦وتـنص الفقـرة   ). ، املرفـق A/54/594 (١٩٩٠أكتـوبر  / تشرين األول٩اجلمعية العامة يف  
وقد أيدت اجلمعيـة    .  احمللية االتفاق النموذجي ملركز القوات على احترام كل القوانني واللوائح        

ديسـمرب  / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ) أ( بـاء  ٥٢/١٢العامة االتفاق النموذجي ضـمنيا يف قرارهـا         
 وتنص االتفاقات احلالية ملركـز القـوات        ) ب(. ومت تطبيقه يف قرارات عديدة جمللس األمن       ١٩٩٧

دويل ملــوظفي البعثــة علــى مــنح امتيــازات وحصــانات املبعــوثني الدبلوماســيني وفقــا للقــانون الــ  
 املمثل اخلاص لألمني العام أو رئـيس البعثـة، وقائـد القـوة              -الذين يشغلون أعلى املناصب فيها      

. وسائر املوظفني رفيعي املستوى الذين يتم االتفاق بشأهنم بني األمم املتحـدة والدولـة املضـيفة               
__________ 

التوصية الداعية إىل أن حيدد جملس األمن، لدى قيامه مستقبال بإنشاء            من القرار،    ٧أيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة       ) أ( 
 املضـيف مـن   عملية حلفظ السالم، إطارا زمنيا لعقد اتفاق لتحديد مركز القوات بني األمم املتحـدة وحكومـة البلـد     

تحديــد مركــز ل حلــني عقــد ذلــك االتفــاق، االتفــاق النمــوذجي  أجــل العمليــة املــذكورة، وإىل أن يســتخدم مؤقتــا، 
 .القوات، ما مل تتفق األطراف املعنية على خالف ذلك، ودعت جملس األمن إىل النظر يف هذه املسألة

مثال ذلك أن ما يلي من قرارات جملس األمن اليت صدرت يف اآلونة األخرية تنص على تطبيـق االتفـاق النمـوذجي               ) ب( 
عمليـة األمـم املتحـدة      ) (٢٠٠٤ (١٥٢٨ من القـرار     ٩الفقرة  : وات حلني إبرام اتفاق بشأن مركز القوات      ملركز الق 

؛ )بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـايييت            ) (٢٠٠٤ (١٥٤٢ من القـرار     ١١؛ والفقرة   )يف كوت ديفوار  
 ).عملية األمم املتحدة يف بوروندي) (٢٠٠٤ (١٥٤٥ من القرار ١٠والفقرة 
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 املكلفـني بالعمـل يف      وتنص اتفاقـات مركـز القـوات علـى متتـع مـوظفي األمـم املتحـدة املـدنيني                  
مـن حيـث أن الـدول األعضـاء ليسـت منضـمة             (البعثة مبركز املوظفني مبوجب االتفاقيـة العامـة         

 ).كلها إىل االتفاقية العامة
وطلبات رفع احلصانة تقدم يف العادة إىل األمـني العـام مـن جانـب السـلطات املختصـة         ٣-م

 املتحـدة أو إىل رئـيس بعثـة حفـظ السـالم             للدول األعضاء عن طريق بعثاهتا الدائمة لدى األمم       
ويبــت األمــني العــام يف مثــل تلــك الطلبــات بنــاء علــى مشــورة . مبوجــب اتفــاق مركــز القــوات

.  مـن االتفاقيـة العامـة      ٢٠مكتب الشؤون القانونية ومع إيالء االعتبار للمعايري الواردة يف البند           
وظفني حتقيقا ملصـاحل األمـم املتحـدة        وينص ذلك البند على أن االمتيازات واحلصانات متنح للم        

وينص كذلك علـى أنـه حيـق لألمـني العـام كمـا يتوجـب عليـه أن                   . ال حتقيقا ملصاحلهم اخلاصة   
يرفع احلصـانة عـن أي موظـف إذا رأي أن تلـك احلصـانة حتـول دون أن تأخـذ العدالـة جمراهـا                         

ــم املتحــدة     ــا دون اإلضــرار مبصــاحل األم ــك . وأن مــن املمكــن رفعه ــال ذل ــه إذا اختــذت  ومث  أن
اإلجراءات اجلنائية ضـد موظـف الرتكابـه حـادث مـرور بسـبب قيادتـه ملركبـة لألمـم املتحـدة                      
وهو يف حالة سكر أو بإمهال جسيم، فبوسـع األمـني العـام أن يقـرر أن احلصـانة مـن شـأهنا أن                     

مـم  حتول دون أن تأخذ العدالة جمراها وأن خيلص إىل أن رفع احلصانة لن يضـر بأيـة مصـاحل لأل    
ومن ناحية أخرى، فإذا وجـد األمـني العـام أن           . ويف مثل تلك احلالة يتم رفع احلصانة      . املتحدة

ذلك االدعاء ال يقوم على أساس، أو أن املوظف كان يؤدي واجباته على النحـو السـليم، يـتم           
م ويف كلتا احلالتني، يطلب إىل أي أطراف من الغـري حلقهـا الضـرر التقـد               . اإلبقاء على احلصانة  

بأية مطالبة قد تكون هلا ضد األمـم املتحـدة، ويبلغـون بأنـه سـيجري تناوهلـا وفقـا لإلجـراءات                      
 .) ج(رة لتسوية املنازعاتاملقر
ومبقتضـي االتفاقيـة    . وال تشمل احلصانة الوظيفية للموظفني إال أداء الواجبات الرمسيـة          ٤-م

 مـن عدمـه متـروك لألمـني         العامة، فإن أمـر تقريـر مـا إذا كـان املوظـف يـؤدي واجبـات رمسيـة                  
ويتضمن االتفـاق النمـوذجي     . حيث يتصرف بناء على مشورة مكتب الشؤون القانونية       . العام

ملركز القوات أحكاما جتيز لرئيس البعثة أن يقـرر مبـدئيا مـا إذا كانـت الـدعوى املرفوعـة ضـد                      
لتشـاور مـع   وعـادة يـتم تقريـر ذلـك بعـد ا         . موظف يف البعثة تتصل بـأداء واجبـات رمسيـة أم ال           

 .مكتب الشؤون القانونية

__________ 
اإلجراءات اإلدارية لتناول مطالبات الغري عن التصرفات اليت تصدر عن أفراد عمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم                   ) ج( 

، الفقـرات   A/51/389 (١٩٩٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠رد بيـان هلـا يف تقريـر لألمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة مـؤرخ                    ــــي
٣٧-٢٠.( 
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.  مــن االتفــاق النمــوذجي ملركــز القــوات مســألة الــدعاوى املدنيــة٤٩وتتنــاول الفقــرة  ٥-م
 فـإذا كـان   .وهي ترخص لرئيس البعثة بأن يشهد مبا إذا كانت الدعوى تتصل بواجبات رمسيـة      

لـة عـدم تسـوية     علـى أنـه جيـوز يف حا       . األمر كذلك، تعني وقف إجراءات الدعوى على الفـور        
تلــك املطالبــات التقــدم هبــا ضــد املنظمــة وفقــا إلجــراءات املنظمــة املقــررة لتســوية املنازعــات      

وإذا مل تكن الـدعوى متصـلة بواجبـات رمسيـة،     ).  أعاله٣ - محسب ما أشري إليه يف الفقرة       (
كأن يكون ذلك مثال هو دعوى مرفوعة بشأن إجيار أماكن خاصة، جاز أن تستمر إجـراءات                

لدعوى ألن املوظفني، باسـتثناء مـوظفني رفيعـي املسـتوى مـن فئـة بعينـها، يتمتعـون باحلصـانة                     ا
 ٢-موكمـا أشـري إليـه يف الفقـرة     . الوظيفية، وهي ال تشمل التصرفات اخلاصة للشخص املعـين  

ــنح           ــيت مت ــازات واحلصــانات ال ــون باالمتي ــها يتمتع ــة بعين ــن فئ ــار املســؤولني م ــإن كب ــاله، ف أع
بلوماسيني وسيلزم أن يقوم األمني العام برفع امتيـازاهتم وحصـاناهتم قبـل الـتمكن               للمبعوثني الد 

 .من مواصلة السري يف أي دعوى مدنية
وبالنسـبة  .  من االتفـاق النمـوذجي ملركـز القـوات األفعـال اجلنائيـة             ٤٧وتتناول الفقرة    ٦-م

البعثـة بـإجراء حتقيـق      للموظفني الـذين يتمتعـون باحلصـانة الوظيفيـة، تتـوخى املـادة قيـام رئـيس                  
يـؤدي إىل التوصـل إىل   مبـا  حول ما إذا كان الفعل املعـين قـد صـدر أثنـاء أداء واجبـات رمسيـة،            

ومـن املهـم التشـديد    . اتفاق مع الدولـة املضـيفة حـول مـا إذا كـان ميكـن السـري يف اإلجـراءات                 
مـر تقريـر   علـى أن خلـوص رئـيس البعثـة إىل مثـل تلـك النتـائج ال يشـكل رفعـا للحصـانة ألن أ          

وقرارات رئيس البعثة ما هي إال النتـائج الـيت خيلـص إليهـا حـول مـا             . ذلك متروك لألمني العام   
ــة، وذلــك شــرط أساســي       ــاء أداء واجبــات رمسي ــة قــد صــدرت أثن إذا كانــت التصــرفات املعني

ــة    ــاكم الوطني ــن احمل ــائج      . للحصــانة م ــك النت ــل تل ــوص إىل مث ــتم اخلل ــة  ي ــوال العادي ويف األح
 مع مكتب الشؤون القانونية، ألنه حىت وإن كانت املسألة تتصل بأنشطة خاصـة فـإن                بالتشاور

احملاكم الوطنية تطلـب عـادة تنـازل األمـم املتحـدة كتابيـا عـن االمتيـازات واحلصـانات لكفالـة                      
 .عدم إثارة املسألة أثناء اإلجراءات اجلنائية

ركـز القـوات علـى إجـراءات        وينص كل من االتفاقية العامـة واالتفاقـات النموذجيـة مل           ٧-م
لتســوية اخلالفــات يف الــرأي الــيت تثــور حــول مثــل تلــك املســائل بــني الــدول األعضــاء املعنيــة     

 .واألمني العام
 

 قواعد السلوك  
جيب على كـل موظـف لـدى تعيينـه أن يوقـع كتـاب تعـيني يقـر فيـه بأنـه يقبـل التقيـد                            ٨-م

 .دة وبالتعليمات اليت تصدر استنادا إليهمابالنظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتح
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ويتوخى ميثاق األمـم املتحـدة ضـرورة أن تتـوفر يف املـوظفني أعلـى مسـتويات الرتاهـة            ٩-م
وسلوك املوظفني خيضع ألحكام املادة األوىل من النظام األساسـي        ). ١٠١ من املادة    ٣الفقرة  (

، وقد استنسخا يف نشرة األمـني العـام         والفصل األول من النظام اإلداري ملوظفي األمم املتحدة       
). ST/SGB/2002/13(�  األساسـية واجبـاهتم مركز موظفي األمم املتحدة وحقوقهم و�املعنونة  

ويتضـمن الــنص عـددا مــن األحكـام العامــة حتظــر علـى املــوظفني التـورط يف أفعــال االســتغالل      
املـوظفني التمسـك    يفـرض علـى     ) ب (١/٢ومثـال ذلـك أن البنـد        . اجلنسي واالعتداء اجلنسـي   

يفرض على املوظفني أن يسـلكوا يف مجيـع األوقـات           ) و (١/٢بأعلى مستويات الرتاهة؛ والبند     
مـن النظـام اإلداري     ) ج (١٠١/٢سلوكا يليق مبركزهم كموظفني مـدنيني دولـيني؛ والقاعـدة           

 والقاعــدة تفــرض علــى املــوظفني احتــرام القــوانني احملليــة والوفــاء بالتزامــاهتم القانونيــة اخلاصــة؛ 
وتســري أحكــام  . حتظــر أي شــكل مــن أشــكال التحــرش اجلنســي أو اجلنســاين   ) د (١٠١/٢

واجملموعــة  )موظفــو املشــاريع (٢٠٠مطابقــة لــذلك علــى املــوظفني املعيــنني وفقــا للمجموعــة   
والنظامــان . مــن النظــام اإلداري للمــوظفني  ) التعيينــات ألجــل قصــري أو ملــدة حمــددة     (٣٠٠

 .زمان للموظفنياألساسي واإلداري مل
 الـيت اعتمـدهتا     وظفي اخلدمة املدنية الدولية   ملسلوك  المعايري  وتتضمن النشرة أيضا نص      ١٠-م

 ٥٦/٢٤٤ ورحبـت هبـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا         ٢٠٠١جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة يف عـام           
ومعـــايري الســـلوك هـــي مبـــادئ توجيهيـــة عامـــة . ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٤املـــؤرخ 

 .موظفني بشأن معايري السلوك املتوقعة منهم، وليست قواعد ملزمةلل
ــة    ١١-م ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٥٧/٣٠٦وعمــال بق ــل / نيســان١٥ امل ، بشــأن ٢٠٠٣أبري

التحقيــق يف قيــام عــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية باالســتغالل اجلنســي لالجــئني يف غــرب  
ــا ــددة     أفريقي ــات حم ــام تعليم ــني الع ــتغالل اجلنســي     ، أصــدر األم ــر االس ــوظفني حبظ ــة للم ملزم

التــدابري اخلاصــة �وتــرد هــذه التعليمــات يف نشــرة األمــني العــام  املعنونــة   . واالعتــداء اجلنســي
ويف هــذه ) ST/SGB/2003/13(� املتعلقــة باحلمايــة مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي

ــاريت      ــا لعب ــام تعريف ــورد األمــني الع ــداء اجلنســي �و � جلنســياالســتغالل ا�النشــرة، ي � االعت
، وينص على أن التورط يف الفعلني اللذين ورد تعريفهما ميثـل سـوء سـلوك جسـيما،         )١ البند(

ويشكل، مبوجـب النظـام األساسـي للمـوظفني، سـببا الختـاذ إجـراءات تأديبيـة، ومنـها الفصـل                     
عـرفهم بـأهنم   الـذين  (؛ وحيظر ممارسـة أي نشـاط جنسـي مـع األطفـال          ))أ (٣/٢البند  (املعجل  

؛ وحيظر مبادلـة اجلـنس باملـال        ))ب (٣/٢البند  ) ( سنة ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      
على أنه ميتنع قيـام عالقـات جنسـية         وينص  ؛  ))ج (٣/٢البند  (أو العمل أو السلع أو اخلدمات       

فني ؛ ويلـزم املـوظ    ))د (٣/٢البنـد   (بني موظفي األمم املتحدة واملستفيدين من املساعدة وينص         
البنـد  (باإلبالغ عن ما قد يراودهم من خماوف أو شكوك حول وقوع خمالفـة ألحكـام النشـرة                  
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؛ ويلــزم املــديرين بــدعم وتطــوير الــنظم الــيت هتيــئ قيــام بيئــة خاليــة مــن االســتغالل   ))هـــ (٣/٢
 )).و (٣/٢البند (اجلنسي واالعتداء اجلنسي  

 
 قواعد التأديب  

ــدعى    ١٢-م ــذين ي ــون ال ــررة يف     خيضــع املوظف ــة املق ــات التأديبي ارتكــاهبم ســوء ســلوك لآللي
ومتنح هلم وسـائل احلمايـة الـيت تكفـل هلـم            . النظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة     

ــام اإلداري          ــن النظ ــر م ــا يف الفصــل العاش ــليمة املنصــوص عليه ــة الس ــاع األصــول اإلجرائي اتب
ــوظفني ويف  ــر اإلداريللمـــ ــؤرخ األمـــ ــون ١٩٩١ أغســـــطس/ آب٢ املـــ ــدابري �، واملعنـــ التـــ

والفرضـية األساسـية الـيت تقـوم عليهـا األصـول            ). ST/AI/371 (�واإلجراءات التأديبيـة املنقحـة    
ــة الســليمة املــذكورة هــي أن االدعــاءات ال تعــدو أن تكــن جمــرد ادعــاءات     ــارة . اإلجرائي وبعب

 علــى املنظمــة أن ويــتعني. عــايري الســلوك املقـررة ميتثــل مل املوظـف  أنأخـرى، فــإن املفتــرض هــو  
 .تثبت وقوع سوء السلوك

 اإلداري على أنه إذا قام سبب حيمل على االعتقاد بأن أحد املـوظفني قـد   األمرنص  يو ١٣-م
 وإذا تـبني مـن      .) د(خالف معايري السلوك، فإنـه يـتعني علـى رئـيس البعثـة أن جيـري حتقيقـا أوليـا                   

س مــتني، تعــني إحالــة التحقيــق  التحقيــق األويل أن ادعــاء وقــوع ســوء ســلوك يقــوم علــى أســا 
األويل ونسخ من أية أدلة مستندية إىل األمني العام املساعد ملكتـب إدارة املـوارد البشـرية لكـي                

وإذا تقـرر متابعـة املسـألة، توجـه إىل     . يبت يف أمر مـا إذا كـان جيـب متابعـة املسـألة مـن عدمـه           
عيـار بعينـه للسـلوك، وحيـاط علمـا      املوظف كتابة وبصورة رمسية هتمة خمالفة قاعـدة بعينـها أو م   

. بالسـبب الـذي حيمــل األمـني العــام املسـاعد علــى اعتبـار أن األدلــة املتـوفرة تــربر تلـك التهمــة       
ويقـوم املـدير العـام املسـاعد        . ومينح املوظف مهلة معقولة للرد كتابة على التهمـة املوجهـة إليـه            

ميها، ويقرر األمـني العـام املسـاعد        بدراسة كامل امللف، متضمنا رد املوظف وأية أدلة يرى تقد         
ما إذا كـان ينبغـي إسـقاط املسـألة أو إحالتـها إىل جلنـة تأديبيـة مشـتركة أو القيـام، إذا انطـوت              
املسألة على سوء سلوك جسـيم وتـوفرت أدلـة واضـحة علـى ذلـك، بتقـدمي توصـية إىل األمـني                     

كة، كان عليهـا أن تسـتمع إىل        وإذا أحيلت مسألة إىل جلنة تأديبية مشتر      . العام بالفصل املعجل  

__________ 
 بـاء   ٤٨/٢١٨ إنشاء اجلمعية العامة ملكتب خدمات الرقابـة الداخليـة بقرارهـا             قبل ST/AI/371 اإلداري    األمر صدر ) د( 

وهلذا املكتب مبقتضى واليتـه أن حيقـق يف البالغـات عـن وقـوع خمالفـات للنظـامني        . ١٩٩٤يوليه  / متوز ٢٩املؤرخ  
 العام أن يطلـب مـن       وجتيز والية املكتب لألمني   . األساسي واإلداري لألمم املتحدة والتعليمات اإلدارية ذات الصلة       

 حتقيقـات أوليـة  وختضـع حتقيقـات املكتـب لسـيطرة املكتـب وتوجيهاتـه وتعامـل باعتبارهـا              . املكتب إجراء حتقيقات  
 .لألغراض التأديبية
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ــهائي       ــرار الن . األطــراف وأن تقــدم بعــد ذلــك تقريرهــا وتوصــيتها إىل األمــني العــام الختــاذ الق
ولألمني العام أن يقرر عدم اختاذ أي إجراء ضد املوظف وإهناء املسألة، أو له أن يفـرض جـزاء                   

ظــــام اإلداري مــــن الن) أ (١١٠/٣أو أكثــــر مــــن اجلــــزاءات املنصــــوص عليهــــا يف القاعــــدة  
 وجيـوز للموظـف الـذي ال يرضـى هبـذا القـرار النـهائي أن يسـتأنفه أمـام احملكمـة                       .)ـ ه(للموظفني

 .اإلدارية لألمم املتحدة
 

 الشرطة املدنية واملراقبون العسكريون لألمم املتحدة  
 املركز   

ــرة  ١٤-م ــراقبني    ٢٦تـــنص الفقـ ــار املـ ــوات علـــى اعتبـ ــز القـ ــوذجي ملركـ ــاق النمـ ــن االتفـ  مـ
العسكريني والشرطة املدنية لألمـم املتحـدة خـرباء موفـدين يف مهـام رمسيـة يف مفهـوم االتفاقيـة                    

 ) و(.العامة
ــد   ١٥-م ــنح البن ــازات      ٢٢ومي ــة االمتي ــام رمسي ــدين يف مه ــة للخــرباء املوف ــة العام ــن االتفاقي  م

عتقـاهلم  واحلصانات الالزمة هلم ملمارسة وظائفهم، مبا يف ذلك احلصانة من القـبض علـيهم أو ا               
وحجز أمتعتهم، واحلصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابـة أو عمـل أثنـاء قيـامهم         

 .مبهامهم، وحرمة احملررات والوثائق مجيعها
 مــن االتفــاق النمــوذجي ملركــز القــوات علــى أن حيتــرم مجيــع أفــراد   ٦وتــنص الفقــرة  ١٦-م

 واألحكـام الـواردة يف االتفـاق النمـوذجي          .مجيع القـوانني واللـوائح احملليـة      .عملية حفظ السالم  
ملركز القوات فيما يتعلق بالدعاوى املدنية واجلنائية تنطبـق علـى أفـراد البعثـة الـذين هلـم مركـز                     

__________ 
مـن النظـام اإلداري للمـوظفني علـى أن التـدابري التأديبيـة قـد تتخـذ شـكال أو أكثـر مـن                   ) أ (١١٠/٣تنص القاعـدة     )ـ ه( 

إرجـاء  واحلرمـان مـن درجـة أو أكثـر مـن درجـة داخـل الرتبـة؛                  و اللـوم الكتـايب مـن األمـني العـام؛            :األشكال التالية 
إهنـاء اخلدمـة   وخفـض الرتبـة؛   والوقف عن العمل بدون أجر؛ الغرامة؛    واستحقاق العالوة داخل الرتبة لفترة حمددة؛       

 .بإشعار أو بدون إشعار أو تعويض حمل مهلة اإلشعار؛ والفصل املعجل
جرت املمارسة على أن تعامل األمم املتحدة ضباط االتصال العسكريني ومـوظفي األركـان العسـكريني باعتبـارهم        ) و( 

ويف السنوات األوىل لعمليات حفظ السالم، كان ينص على ذلك صراحة يف بعض             . خرباء موفدين يف مهام رمسية    
 اليت تشـكل اتفاقـا      ١٩٥٧فرباير  / شباط ٨بتاريخ   من الرسائل املتبادلة     ٢٥انظر مثال الفقرة    . اتفاقات مركز القوات  

بني األمم املتحدة وحكومة مصر فيما يتعلق مبركز قوات الطوارئ التابعة لألمم املتحدة واتفاق مركز القوات املربم           
؛ انظر أيضا الفقرة ))نكليزيالمن النص ا  (٦١، الصفحة   ٢٦٠، اجمللد   جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،   (مع مصر   

 اليت تشكل اتفاقا بني األمم املتحدة وحكومـة قـربص فيمـا    ١٩٦٤مارس / آذار٣١ن الرسائل املتبادلة بتاريخ     م ٢٥
مـن الــنص   (٥٧، الصـفحة  ٤٩٢، اجمللـد  املرجـع نفسـه  (يتعلـق مبركـز قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص         

 )).نكليزيالا
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 ٢٣ويتنـاول البنـد     ).  أعـاله  ٧-م إىل   ٤-مانظـر الفقـرات مـن       (اخلرباء املوفدين يف مهام رمسية      
وهــو . ات اخلــرباء املوفــدين يف مهــام رمسيــةمــن االتفاقيــة العامــة مســألة رفــع امتيــازات وحصــان

واالتفاقيـة العامـة   ). الذي يشمل مـوظفي األمـم املتحـدة    (٢٠يطابق من الناحية اجلوهرية البند      
مــن النظــام األساســي املــنظم ملركــز املــوظفني مــن غــري مــوظفي األمانــة العامــة    ) هـــ (١والبنــد 

، ينصـان   )ST/SGB/2002/9( األساسـية  واخلرباء املوفدين يف مهـام رمسيـة وحقـوقهم وواجبـاهتم          
بوضوح على أن يطبق األمني العام نفس االعتبارات على كل مـن املـوظفني واخلـرباء املوفـدين                  

 .يف مهام رمسية عند تقريره لرفع احلصانة عنهم من عدمه
 

 قواعد السلوك  
عـايري  ، امل ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٥٦/٢٨٠اعتمدت اجلمعية العامة، بقرارها      ١٧-م

وهـي تنطبـق علـى كـل     . املذكورة أعاله لسلوك خرباء األمـم املتحـدة املوفـدين يف مهـام رمسيـة      
من أفراد الشرطة املدنية واملراقبني العسكريني الـذين يعملـون كخـرباء موفـدين يف مهـام رمسيـة                   

لتـورط  ومثة عدد من األحكام العامة اليت حتظر على اخلـرباء املوفـدين يف مهمـة ا            . لألمم املتحدة 
ــداء اجلنســي   ــد  . يف أفعــال االســتغالل اجلنســي واالعت ــال ذلــك أن البن يفــرض علــى ) أ (٢ومث

يفـرض علـيهم أن     ) د (٢اخلرباء املوفدين يف مهمـة التمسـك بـأعلى مسـتويات الرتاهـة؛ والبنـد                
يفـرض علـيهم احتـرام القـوانني احملليـة والوفـاء           ) ي (٢يسلكوا سـلوكا يليـق مبركـزهم؛ والبنـد          

أي شـكل مـن أشـكال التحـرش اجلنسـي أو            ) ك (٢اهتم القانونية اخلاصـة؛ وحيظـر البنـد         بالتزام
 .اجلنساين

� تعهــدا�ويوقــع كــل مــن أفــراد الشــرطة املدنيــة واملــراقبني العســكريني لــدى تعيينــهم  ١٨-م
ــه علــى   ــال جلميــع اإلجــراءات والسياســات والتوجيهــات وســائر التعليمــات    يوافقــون في االمتث

ومــن هــذه التعليمــات املنشــوران املعنونــان  . اريــة العاديــة املعمــول هبــا يف البعثــة التشــغيلية واإلد
ــاء   : القواعــد العشــر � ــذوي اخلــوذات الزرق ــة قواعــد الســلوك الشخصــي ل القواعــد �( �مدون

وزعـان علـى مجيـع مـوظفي        ي ذانالل ،�حنن حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة     �و  ) �العشر
كما يستنسخ هذا النصـان يف املبـادئ التوجيهيـة لضـباط الشـرطة              . األمم املتحدة حلفظ السالم   

املدنية اخلاصة بكل بعثة، اليت تعطى لكل بلد من البلدان املسـامهة بقـوات شـرطة، ويف املبـادئ          
التوجيهية للمراقبني العسكريني اليت ترسل إىل كل مراقب من املـراقبني العسـكريني عـن طريـق                 

وتعطـى هـذه الوثيقـة أيضـا للبلـدان املسـامهة            .  يف البعثة املعنيـة    مكتب كبري املراقبني العسكريني   
 .بقوات

ــان   ١٩-م ــابعون لألمــم املتحــدة    القواعــد العشــر واملنشــوران املعنون  وحنــن حفظــة الســالم الت
ــة أفعــال  � هــو القواعــد العشــر مــن ٤ونــص البنــد . ينظمــان الســلوك عمومــا  ال تتــورط يف أي
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تغالل جنســي أو بــدين أو نفســي للســكان احمللــيني أو   أخالقيــة تنطــوي علــى انتــهاك أو اســ   ال
 .�ملوظفي األمم املتحدة، وال سيما النساء واألطفال

وتتضمن املبادئ التوجيهية ألفراد الشرطة املدنية أحكاما تفصـيلية بشـأن سـلوك أفـراد                ٢٠-م
تغالل فهذه املبادئ التوجيهية تـنص، يف مجلـة أمـور، علـى حظـر انتـهاك أو اسـ               . الشرطة املدنية 

وهـي تفـرض    . السكان احملليني، وال سيما النساء واألطفـال، مـن جانـب أفـراد الشـرطة املدنيـة                
واملبـادئ التوجيهيـة للمـراقبني      . على ضباط الشرطة املدنية إبداء االحترام واجملاملة جتـاه اجلميـع          

 .العسكريني تستعمل فيها عبارات مماثلة
ارة عمليــات حفــظ الســالم يف تلخــيص  ، بــدأت إد٢٠٠٤واعتبــارا مــن أواســط عــام   ٢١-م

ــواردة يف نشــرة األمــني العــام ل   ــادئ ال ــة ملفوضــي الشــرطة  ٢٠٠٣ عــاماملب  يف مبادئهــا التوجيهي
ومل يتم بعد تقرير تطبيق املعـايري الـواردة يف تلـك النشـرة     . وتطبيقها على ضباط الشرطة املدنية  

 .على املراقبني العسكريني
 

 قواعد التأديب  
سـوء  لشرطة املدنية واملراقبون العسـكريون الـذين يـدعى ارتكـاهبم فعـال يشـكل             أفراد ا  ٢٢-م

ملسـائل التأديبيـة    با التوجيهـات اخلاصـة   ا خيضعون لإلجراءات املنصوص عليهـا يف        سلوك جسيم 
عسكريني، اليت تـوزع علـى البلـدان املسـامهة بقـوات            الراقبني  املدنية و املشرطة  الضباط  املتعلقة ب 

ويف تلـك املبـادئ     . دئ توجيهية لضباط الشـرطة املدنيـة خاصـة بكـل بعثـة            شرطة، مشفوعة مببا  
الـذي خيتلـف عـن معـىن العبـارة كمـا هـي              (� سـوء السـلوك اجلسـيم     �التوجيهية، فإن تعريـف     

ــوظفني  ــامني األساســـي واإلداري للمـ ــداء  ) واردة يف النظـ ــتغالل اجلنســـي واالعتـ ــمل االسـ يشـ
 . فيما يتعلق باملوظفني٢٠٠٣ معااجلنسي، مثلما تفعل نشرة األمني العام ل

ومثلما هـو احلـال بالنسـبة ملـوظفي األمـم املتحـدة، فـإن الفرضـية األساسـية الـيت تقـوم                        ٢٣-م
عليها األصول اإلجرائية السليمة اليت تقررها املبادئ التوجيهية هي أن االدعـاءات ال تعـدوا أن       

الشـرطة املدنيـة واملـراقبني     ضـباط  أنوبعبـارة أخـرى، فـإن املفتـرض هـو          . تكون جمرد ادعاءات  
ســوء ســلوك ويــتعني علــى البعثــة أن تثبــت وقــوع . ملعــايري الســلوك املقــررةميتثلــون العســكريني 

 .جسيم
وكما هو احلال أيضـا بالنسـبة ملـوظفي األمـم املتحـدة، فـإن اخلطـوة األوىل يف العمليـة                      ٢٤-م

دنية أو مراقبا عسـكريا قـد       هو أنه إذا قام سبب حيمل على االعتقاد بأن أحد ضباط الشرطة امل            
. ، وجب على رئيس البعثة أن يقوم على الفور بإجراء حتقيـق أويل            سوء سلوك جسيما  ارتكب  

فإذا تبني من ذلك التحقيق األويل أن مـا أُبلـغ عنـه مـن وقـوع سـوء سـلوك جسـيم يقـوم علـى                          
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السـالم يف   أساس متني، يتم عقد جملس حتقيق ويقوم رئيس البعثة بإبالغ إدارة عمليـات حفـظ                
ولــرئيس البعثــة أن يوصــي إدارة عمليــات حفــظ الســالم بإعــادة  . املقــر بنتــائج التحقيــق األويل

وتقــوم إدارة . الشــخص املعــين إىل وطنــه اســتنادا إىل النتــائج الــيت ينتــهي إليهــا التحقيــق األويل  
 .عمليات حفظ السالم يف املقر بإبالغ األمر إىل البعثة الدائمة للدولة املعنية

فهــو . ولــيس العمــل كهيئــة قضــائيةوالغــرض مــن جملــس التحقيــق هــو إثبــات الوقــائع،  ٢٥-م
يعــدو أن يكــون أداة إداريــة ملســاعدة رئــيس البعثــة علــى النــهوض مبســؤولياته يف منــع ســوء   ال

 ســاعة يف ٧٢ و ٤٨ويــتعني أن ينعقــد جملــس التحقيــق يف غضــون مــا بــني  . الســلوك يف البعثــة
وتــنص املبــادئ التوجيهيــة علــى إجــراءات تفصــيلية .  إىل نتــائجأعقــاب توصــل التحقيــق األويل

حلمايــة حقــوق ضــابط الشــرطة املدنيــة أو املراقــب العســكري املعــين يف املعاملــة وفقــا لألصــول 
 .اإلجرائية السليمة

ويرفع جملس التحقيـق تقريـره إىل رئـيس البعثـة، الـذي تقـع عليـه مسـؤولية اختـاذ قـرار                   ٢٦-م
دئ التوجيهية طائفة من اجلزاءات اليت جيـوز لـرئيس البعثـة توقيعهـا إذا انتـهى                 وتقرر املبا . هنائي

 وجيـوز لـرئيس البعثـة أن يقـدم توصـية            ) ز(.سوء السلوك اجلسيم  قراره إىل وقوع فعل من أفعال       
إىل إدارة عمليات حفظ السالم بإعادة الشخص إىل وطنه استنادا إىل النتائج الـيت خيلـص إليهـا                  

 أعـاله، لـرئيس البعثـة أيضـا أن يتقـدم هبـذه       ٢٤ - مما أشـري إليـه يف الفقـرة        ك(جملس التحقيق   
فـإذا قـررت إدارة عمليـات حفـظ         ). التوصية بناء على النتائج اليت خيلص إليهـا التحقيـق األويل          

السالم إعـادة الشـخص إىل وطنـه، جيـري إبـالغ هـذا القـرار إىل البعثـة الدائمـة للدولـة العضـو                         
 .ولة العضو مصروفات اإلعادة إىل الوطنوتتحمل الد. املعنية

 
 أفراد الوحدات العسكرية الوطنية  
 املركز   

ينص االتفاق النموذجي ملركز القوات علـى وجـوب احتـرام القـوانني واللـوائح احملليـة                  ٢٧-م
ــرة ( ــازات       )٦الفقـ ــة باالمتيـ ــكري للبعثـ ــر العسـ ــكريني يف العنصـ ــراد العسـ ــع األفـ ــى متتـ ، وعلـ

؛ وعلـى خضـوع أفـراد عمليـات حفـظ      )٢٧الفقـرة  ( عليهـا يف االتفـاق      واحلصانات املنصـوص  
__________ 

اإلقصـاء مـن منصـب القيـادة؛ النقـل          : أو أكثر من العقوبات التالية    جتيز املبادئ التوجيهية لرئيس البعثة فرض واحدة         ) ز( 
منطقة أخرى بعد إعادة التدريب عند االقتضاء؛ احلرمان من املزايا واإلعفاءات الـيت متـنح ملـوظفي                 /إىل منصب آخر  

فـراد البعثـة يف     الوقت التعويضي؛ االسترداد الكلي أو اجلزئي لبـدل اإلقامـة املقـرر أل            /األمم املتحدة؛ تعليق اإلجازات   
حالة تعرض األمم املتحدة خلسارة مالية؛ التوصية باإلعادة إىل الوطن؛ اللوم أو التأنيب كتابـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة                 

 .التوصية بعدم األحقية يف أي تكليف مستقبال بالعمل مع األمم املتحدة
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الســالم لالختصــاص اخلــالص لــدوهلم املشــاركة فيمــا يتعلــق بأيــة أفعــال إجراميــة يرتكبوهنــا يف   
ــة املضــيفة   ونظــرا لعــدم وجــود إمكانيــة ملمارســة الدولــة املضــيفة       )). ب (٤٧الفقــرة (الدول

ــراد العســكريني للوحــدا   ــى األف ــنص االتفــاق النمــوذجي ملركــز   لالختصــاص عل ــة، ي ت الوطني
علــى تأكيــدات مــن حكومــات الــدول املشــاركة بأهنــا   صــل األمــني العــام  القــوات علــى أن حي

ستكون على استعداد ملمارسـة االختصـاص فيمـا يتعلـق مبـا قـد يرتكبـه أفـراد وحـداهتا الوطنيـة                
وتــوخى االتفــاق ). ٤٨ املــادة(العاملــة يف عمليــة حفــظ الســالم مــن جــرائم أو أفعــال إجراميــة 

ــدرج يف مــذكرة    . إدراج ذلــك احلكــم يف مــذكرات التفــاهم   ــل ذلــك احلكــم ال ي ــى أن مث عل
، وإن كــان قــد أدرج يف بعــض  )2 و Corr.1، املرفــق، و A/51/967انظــر (التفــاهم النموذجيــة 

 ). من التقرير احلايل٧٨انظر الفقرة (مذكرات التفاهم األوىل 
ي ملركز القـوات علـى أنـه إذا رفعـت دعـوى مدنيـة علـى فـرد                 وينص االتفاق النموذج   ٢٨-م

من عملية حلفظ السالم يف الدولة املضيفة، كان من املـتعني وقفهـا إذا شـهد رئـيس البعثـة بـأن                      
فـإذا شـهد رئـيس البعثـة بأهنـا ال تتصـل بواجبـات رمسيـة جـاز                   . الدعوى تتصل بواجبات رمسية   
ني عــدم احلــد مــن احلريــة الشخصــية للفــرد التــابع علــى أنــه يــتع. االســتمرار يف الــدعوى املدنيــة

 ).٤٩الفقرة (لعملية حفظ السالم نتيجة ملثل تلك الدعاوى املدنية 
وينص اتفاق مركز القوات على إجراءات لتسوية اخلالفات يف الرأي اليت تثـور حـول                ٢٩-م

 .مثل تلك املسائل بني الدول األعضاء املعنية واألمني العام
 

 قواعد السلوك  
ينص االتفاق النموذجي ملركز القوات على أن يتخذ املمثل اخلاص لألمني العام مجيـع               ٣٠-م

التدابري املناسبة لكفالة احملافظة على االنضـباط وحسـن النظـام بـني أفـراد عمليـة األمـم املتحـدة                     
وخيضــع األفــراد العســكريون للوحــدات الوطنيــة ملعــايري الســلوك ). ٤٠لفقــرة ا(حلفــظ الســالم 

انظـر   (� السـالم التـابعون لألمـم املتحـدة    ةحنن حفظ �  و �القواعد العشر �صوص عليها يف    املن
وتــوزع هاتــان الوثيقتــان علــى مجيــع أفــراد حفــظ الســالم   ).  أعــاله١٩- م و١٨-مالفقــرتني 

للبلـدان املسـامهة بقـوات الـيت تنشـر          املبـادئ التوجيهيـة     التابعني لألمم املتحـدة وتستنسـخان يف        
 . وترسل إىل البلد ملعين املساهم بقواتليت تعد خصيصا لكل بعثة اوحدات عسكرية

فهـي  . وتتضمن املبادئ التوجيهية أحكاما تفصيلية بشـأن سـلوك أفـراد الوحـدة املعنيـة               ٣١-م
تنص، يف مجلة أمور، على أنه حيظر على أفراد الوحـدات العسـكرية انتـهاك أو اسـتغالل أفـراد                    

ــيني، وال ســيما النســاء   ــرام     الســكان احملل ــداء االحت ــيهم إب ــى أن عل ــنص عل ــا ت ــال، كم  واألطف
، بــدأت املبــادئ  ٢٠٠٣ عــامومنــذ إصــدار نشــرة   . واجملاملــة يف التعامــل مــع كــل الســكان    

 .التوجيهية يف إجياز القواعد الواردة يف النشرة وتطبيقها على أفراد الوحدات الوطنية
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 قواعد التأديب  

سـوء  � وطنية الذين يـدعى ارتكـاهبم فعـال يشـكل     األفراد العسكريون التابعون لوحدة  ٣٢-م
خيضـعون  ) وهي عبارة يشمل تعريفها االستغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي   (� اسلوك جسيم 

لإلجراءات اخلاصة بالبعثة املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية للمسائل التأديبيـة الـيت تنطـوي               
ــة الــيت تــ    ــابعني للوحــدات الوطني ــراد عســكريني ت ــدان املســامهة بقــوات علــى أف وهــم . وفر للبل

 .خيضعون دائما بطبيعة احلال لإلجراءات اليت حتركها وحداهتم الوطنية
 ال ينطبـق يف حـد ذاتـه علـى           ٢٠٠٣ عـام  من نشرة األمني العـام ل      ٢-٢ورغم أن البند     ٣٣-م

ــد       ــال بالبنـ ــه عمـ ــري إىل أنـ ــه يشـ ــة، فإنـ ــدات الوطنيـ ــراد الوحـ ــام   ٧أفـ ــني العـ ــرة األمـ ــن نشـ  مـ
ST/SGB/1999/13   تقيد القـوات التابعـة لألمـم املتحـدة بالقـانون اإلنسـاين الـدويل              � املعنونة� ،

حيظــر علــى القــوات التابعــة لألمــم املتحــدة الــيت تضــطلع بعمليــات حتــت قيــادة األمــم املتحــدة    
ــى وجــه          ــا عل ــاط هب ــداء اجلنســي وين ــال االســتغالل اجلنســي واالعت وســيطرهتا، ارتكــاب أعم

ــة   مــن تلــك النشــرة علــى أن  ١-١ويــنص البنــد .  بالنســاء واألطفــالاخلصــوص واجــب العناي
القواعد الواردة فيها تسري علـى قـوات األمـم املتحـدة عنـدما يكـون أفرادهـا مشـتركني فعليـا                     
كمقاتلني يف حاالت الصراع املسلح، وذلك بقدر وطيلة مدة اشتراكهم وبالتـايل فهـي تسـري      

حفظ السالم مىت كان اسـتخدام القـوة جـائزا دفاعـا       يف إجراءات إنفاذ القوانني أو يف عمليات        
 حتديدا على حظر االغتصاب واإلجبار على ممارسـة البغـاء وأي            ٢-٧وينص البند   . عن النفس 

ــداء واإلذالل   ــد  . شــكل مــن أشــكال االعت  علــى أن يكــون األطفــال موضــع   ٤-٧ويــنص البن
 .يءاحترام خاص وحيظون باحلماية من أي شكل من أشكال االعتداء البذ

وإجــراءات البعثــات فيمــا يتعلــق بــالتحقيق األويل وتشــكيل جملــس حتقيــق للتحقيــق يف   ٣٤-م
ادعــاءات ارتكــاب ســوء ســلوك جســيم مــن جانــب أفــراد يف الوحــدات الوطنيــة تتطــابق مــن     

 يف الفقـرات مـن   وصـفها الناحية اجلوهرية مع اإلجراءات الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة الـوارد           
وكمـــا هــــو احلـــال بالنســـبة ألفــــراد الشـــرطة املدنيـــة واملــــراقبني      . اله أعـــ ٢٦-م إىل ٢٢-م

العسكريني، ال ميلك رئيس البعثـة أكثـر مـن التوصـية باإلعـادة إىل الـوطن، وهـو أمـر جيـب أن                        
فــإذا قــررت . تبــت فيــه إدارة عمليــات حفــظ الســالم يف املقــر اســتنادا إىل توصــية رئــيس البعثــة

إىل الــوطن، جيــري إبــالغ هــذا القــرار إىل البعثــة الدائمــة إدارة عمليــات حفــظ الســالم اإلعــادة 
ويتحمــل البلــد املعــين املســاهم بقــوات مصــروفات اإلعــادة إىل   . للبلــد املعــين املســاهم بقــوات 

 .الوطن
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وجيب التشديد على أن قرار إعادة أحد أفراد وحدة وطنية إىل بلده هو تـدبري إداري،                 ٣٥-م
ري من أفراد وحدة وطنية مسألة متروكة برمتـها للبلـد           وتأديب فرد عسك  . وليس جزاء تأديبيا  

 .املعين املساهم بقوات
 

 متطوعو األمم املتحدة  
 املركز   

طوال السنوات األخرية، نصت اتفاقات مركز القوات اليت تربمها املنظمة على اعتبـار              ٣٦-م
ومــن مث فهــم . ركــز املــوظفني مبوجــب االتفاقيــة العامــة مبأن متطــوعي األمــم املتحــدة يتمتعــون 

انظر الفقرات مـن    (يتمتعون باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع هبا املوظفون يف الدولة املضيفة           
 ). أعاله٧-م إىل ١-م

 
 قواعد السلوك  

. يتقيد متطوعو األمم املتحدة بقواعد السلوك اخلاصة بربنامج متطوعي األمـم املتحـدة             ٣٧-م
ــتعني علــى     ــه ي ــة   وتــنص تلــك القواعــد علــى أن ــرام القــوانني والقواعــد األخالقي املتطــوعني احت

والتقاليــد الســائدة يف الدولــة املضــيفة واالمتنــاع عــن القيــام بــأي نشــاط يتعــارض مــع مقاصــد   
 .وأهداف األمم املتحدة

 
 قواعد التأديب  

وسـتخطر  . خيضع متطوعو األمم املتحـدة للفصـل الفـوري إذا خـالفوا قواعـد السـلوك                ٣٨-م
ظ السالم البعثات بضرورة توقيع املتطوعني على اتفـاق يقـرون فيـه بـأن أي                إدارة عمليات حف  

خمالفة لقواعـد احلظـر املفروضـة علـى االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي الـواردة يف نشـرة                  
 ستشكل سوء سلوك جسيما ميكن أن يؤدي إىل اإلعـادة الفوريـة إىل              ٢٠٠٣ عاماألمني العام ل  

 .الوطن
عة املتطوع يف القرار اإلداري الذي تتخذه املنظمـة، فـإن شـروط العقـد               ويف حالة مناز   ٣٩-م

تنص على إحالة الرتاع إىل التحكيم وعلى قبول الطـرفني لقـرار هيئـة التحكـيم كتسـوية هنائيـة                    
 .للرتاع
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 املتعاقدون الفرديون  
 املركز   

ولني فـرديني   جيوز لبعثات حفظ السالم أن تستعني خبدمات خـرباء استشـاريني أو مقـا              ٤٠-م
اخلـرباء االستشـاريون   � األمـر اإلداري املعنـون  وفقا لشروط التعاقد العادية املنصوص عليهـا يف      

ستشــاريون لــديهم مهــارات متخصصــة  واخلــرباء اال). ST/AI/1997/7 (�واملقــاولون الفرديــون
فني ولكـن  وقد يضـطلع املقـاولون الفرديـون مبهـام متاثـل مهـام املـوظ             . تتوفر يف األمانة العامة    ال

ستشـاريني واملقـاولني الفـرديني      وتـنص التعليمـات اإلداريـة علـى أن اخلـرباء اال           . لفترات قصـرية  
يتمتعون مبركز املوظفني أو مبركز اخلرباء املوفـدين يف مهـام رمسيـة؛ وهـم خيضـعون للقـوانني               ال

 رمسيـة إذا طلـب      على أنه جيوز منح اخلرباء االستشاريني مركز اخلرباء املوفدين يف مهـام           . احمللية
 أعــاله بيــان لالمتيــازات  ١٦- م و١٥-موقــد ورد يف الفقــرتني . منــهم الســفر باســم املنظمــة 

 .واحلصانات اليت يتمتع هبا اخلرباء املوفدون يف مهام رمسية
 

 معايري السلوك  
تنص عقود اخلرباء االستشـاريني وعقـود املقـاولني الفـرديني، يف مجلـة أمـور، علـى أنـه                     ٤١-م

ى احلـائزين لتلـك العقـود االمتنـاع عـن أي تصـرف مـن شـأنه أن يضـر بسـمعة األمـم                 جيب علـ  
املتحــدة، وأنــه جيــب علــيهم التعهــد بعــدم ممارســة أي نشــاط يتعــارض مــع مقاصــد وأهــداف     

 .املنظمة
 

 قواعد التأديب  
تنص العقـود العاديـة للخـرباء االستشـاريني واملقـاولني الفـرديني علـى أن التخلـف عـن              ٤٢-م

د مبعايري السلوك املنصوص عليها يف تلك العقـود يسـتوجب إهنـاء العقـد بنـاء علـى مبـادرة                     التقي
وتقـوم إدارة عمليـات حفـظ السـالم بإخطـار البعثـات بتوسـيع نطـاق هـذا                   . من األمم املتحـدة   

ــى        ــيت ترتكــب لقواعــد احلظــر املفروضــة عل احلكــم ليشــمل إشــارات حمــددة إىل املخالفــات ال
 .٢٠٠٣ عامعتداء اجلنسي الواردة يف نشرة األمني العام لاالستغالل اجلنسي واال

وتنص العقود العاديـة علـى أنـه يف حالـة منازعـة خـبري استشـاري أو مقـاول فـردي يف               ٣٣-م
ــة التحكــيم       قــرار لألمــم املتحــدة، حيــال الــرتاع إىل التحكــيم وعلــى األطــراف قبــول قــرار هيئ

 .كتسوية هنائية للرتاع
 


